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ÉEN WOORD VOORAF 

Bÿ het neerschrijven van dit ,,Woord vooraf” zijn wij geheel en 
al vervuld van gevoelens van deemoed en dankbaarheid jegens den 
Almachtige, die ons in staat heeft gesteld het moeilijke werk van 
de uitgave dezer vertaling van den Heiligen Qoer-ân te volbrengen. 

_ Wij zijn begonnen zonder maar eenigermate de zekerheid te 
bezitten, dat wij in onze poging zouden slagen: maar bezield met het 
verlangen ook onze zoo zwakke krachten dienstbaar te maken aan 
de verbreiding van Gods Woord in ruimer kring en ervan overtuigd 
dat God ons steun en leiding zou geven, zijn wij aan het eind van 
het vorige jaar met blijmoedigheid aan den omvangrijken arbeid 
begonnen. ΝΞ ὩΣ 

Daarbij was ook het groote enthousiasme, waarmee anze plannen 
werden ontvangen, ons aanstonds reeds tot grooten steun. Van alle . 
kanten werd ons direct of indirect, maar altijd van harte, mede- 
werking verleend; het is dan ook niet mogelijk de namen te noemen 
van al degenen, die onzen arbeid hebben verlicht. Aan hen allen 
betuigen wij gelijkelijk onzen oprechten en hartelijken dank voor hun 
stoffelijken en geestelijken steun in het totstandbrengen van de 
Nederlandsche vertaling van den Heiligen Qoer-ân met den Tafsir 
(ophelderende aanteekeningen). 

Moge de”e vertaling, welker verschijning met zooveel liefdevolle 
verwachting :  tegemoetgezien, haren weg vinden tot de harten van 
allen, die haar zullen lezen. ni ON | 

. Dat geve Allah! | 

HOOFDCOMITE QOER-ANFONDS. 

Batavia-C., 80 Juli 1984. 



VOORREDE 

De belangrijke kenmerken van de studie van den Heiligen Qoer-ân zal ik 

uitvoerig uiteenzetten in een afzonderlijk boek, dat later zal worden uitgegeven *). 

fn deze voorrede vestig ik de aandacht van den lezer op twee belangrijke 

punten: (1) een samenvatting van de leerstellingen van den Heiligen Qoer-àn 

en (2) de verzameling en rangschikking er van. 

IL SAMENVATTING VAN DE LEERSTELLINGEN 

Ik stel me voor bij de behandeling van het eerste belangrijke punt antwoord 

te geven op de vraag: Wat is de Islâm? In het kort: de Islâm is de godsdienst, 

dien de Heilige Qoer-ân leert, en een ieder, die het Heilige Boek bestudeert, 

_zal met een weinig kennis van de wijze, waarop de Heilige Profeet de Qoer-âni- 

sche voorschriften in practijk bracht, al het noodige aangaande den Isläm 

weten. Voor het gemak van de lezers van dit boekdeel echter beantwaord ik 

die vraag in het kort in deze voorrede. 

De Islâm als godsdienst van het menschdom. 

,Islâm’ is de naam van den godsdienst, gepredikt door den Heiligen Pro- 

feet Moehammad, die ruim dertienhonderd jaar geleden in Arabië verscheen, 

en is de laatste van de groote godsdiensten der wereld. In het Westen staat 

deze godsdienst algemeen bekend onder den naam van Moehammedanisme, 

een naam dien men aanneemt in navolging van zulke namen als Christendom 

en Boeddhisme, maar die den Moeslims Zzelf geheel onbekend is. Het begrip 

Islâm is volgens den Qoer-ân, het gewijde Boek van dien godsdienst, in omvang 

zoo groot als de menschheid zelf. De Islâm sproot niet alleen uit de prediking 

van den Heiligen Profeet Moehammad voort, maar was ook de godsdienst van 

alle profeten v66r hem. De Islâm was de godsdienst van Adam, Noach, 

Abraham, Mozes en Jezus; hij was inderdaad de godsdienst van ieder profeet 

Gods, die in welk werelddeel dan ook verscheen. Ja, zelfs is de Islâm volgens 

den Heiligen Profeet —— die voor alle nauwkeurigheid niet de stichter, maar 

de laatste vertolker van dat Goddeltjk stelsel was — de godsdienst van elk 

menschenkind, dat geboren wordt. En volgens den Heiligen Qoer-ân is de Islâm 

de natuurlijke godsdienst van den mensch: ,,De door God geschapen natuur, 

waarin ἨΪ alle menschen geschapen heeft ...... … dat is de ware godsdienst” 
(30 : 30). En aangezien er volgens den Heiligen Qoer-ân onder verschillende 
naties in verschillende eeuwen profeten verwekt werden en de godsdienst van 

ieder van die profeten in zijn oorspronkelijke zuiverheid geen andere was dan 

*) Dit werk heeft Maulana Mohammad Ali door opeenhooping van werk- 
zaamheden niet kunnen schrijven, maar hoofdstuk III t/m VI zullen den lezer 
wel een idee geven van den gedachtengang dien ἈΠ van plan was te volgen: — 

Noot van den Vértaler. 
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de Islâm, gaat die godsdienst in de ware beteekenis van het woord even ver 

terug en is ziÿn omvang even groot als de menschheid zelf. De grondbeginselen 

zijn steeds dezelfde gebleven, terwijl de accidenten veranderden met de veran- 

derende behoeften van den mensch. De laatste phase van den Isiâm nu is die 

welke haar intrede in de wereld deed met de komst van den Heiligen Profeet 

Moehammad, mogen Gods zegen en vrede op hem rusten! | : 

De beteekenis van den haanm. 

De naam ,,slâm” werd niet uitgedacht door hen, die dezen godsdienst 

beleden, zooals dat het geval was met de andere godsdiensten. Deze naam wordt 

bepaaldelijk aan dezen godsdienst gegeven in den Heiligen Qoer-ân, die in 

hoofdstuk 5, vs 8 zegt: , En ΤᾺ heb voor u den Islâm als godsdienst gekozen”. 

En op een andere plaats: ,,Waarlijk, de (ware) godsdienst is bij Allah de Isläm” 

(3 : 18), Bovendien is het een veelbeteekenende naam, want het woord Isläm 

dit inderdaad het wezen van het godsdienstig stelsel aan, dat onder dien 

naan: bekend staat. Zijn primaire beteekenis is: ,,vrede stichten” en de vredes- 

gedäthte is in den Islâm de overiieerschende. Een Moeslim is voigens den 

Heiligen Qoer-ân hïij, die vrede sluit met God en den mensch, zoowel met den 

Schepper als met Zijn scnepselen, Vrede met God beteekent: absolute overgave 

aan den wil van God, Die de bron is van alle rein- en goedheden, terwijl vrede 

met den mensch beteekent: een medemensch weldoen. Beide gedachten worden 

Kort maar schoon uitgedrukt in hoofdstuk 2, vs 112: ,,Ja, wie zich geheel aan 

Allah onderwerpt en de weldoener is (van anderen), krijgt zijn belooning van 
zijn Heer, en er is geen vrees voor hem, noch zal hïj bedroefd zijn’ Dat, ja 

dat alleen is verlossing volgens den Heiligen Qoer-ân. En daar de Moeslim in 

volmaakten vrede verkeert, geniet hiÿ gemoedsrust en tevredenheid (16:105). 

»Vrede” is het woord, waarmee de Moeslims elkaar groeten, en ,,Vrede” zal 

ook de groet van de bewoners van het paradiïjs zijn. , En hun groet zal daarin 

zijn: Vrede” (10 : 10). Ja, in het paradiïjs, zooals de Islâm het afbeeldt, zal geen 

woord gehoord worden, behalve nVrede, Vrede”. De Heilige Qoer-ân zegt in 

hoofdstuk 56, vs 26: ,,Zij zullen daarin een ijdel of zondig gesprek niet hooren, 
behalve het woord: Vrede, vrede”. De ,,Schepper des vredes” en de ,,Schenker 

van veiligheid” zijn ook namen van God, zooals ze staan vermeld in den Hei- 

ligen Qoer-ân (59 : 23), en de ,,Verblijfplaats des Vredes” is het doel, waartoe 

de Isläm leidt, zooals gezegd {n hoofüstuk 10, vs. 25: ,En Alah noodigt tot 

de woonplaats des Vredes”, Vrede 13 dus het wezen van den Islâm: vrede is 

de wortel, waaruit hij voortspruit en de vrucht die μῇ voortbrengt: en dus 

is de Islâm de ,,godsdienst des Vredes” bïj uitnemendheid. 

Het onderscheidende kenmerk van den Islâm. 

Het groote kenmerk van den Islâm is dat εὐ zijn belijders verplicht te 
gelooven, dat alle groote godsdiensten der wereld, die daarvoor heerschten, 
geopenbaard werden door God; en dus legt de Islâm, zooals zijn naam reeds : 

aanduidt, den grondslag voor vrede en harmonie onder de godsdiensten der 
wereld. Volgens den Heiligen Qoer-ân hebben alle godsdiensten Goddelijke open- 

baring als gemeenschappelijken grondslag, waarvan ze uitgaan. De groote zen- 
ding van den Isläm was echter niet alleen om deze waarheid te prediken, die 

voor dien niet geopenbaard was, doordat de verschillende volkeren der aarde 

var elkaar afgezonderd woonden, maar o0k om de fouten te verbeteren, die 

werens de lengte van den tijd in de heerschende godsdiensten ingesiopen waren, 
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om waarheid van dwaling te scheiden, om die waarheden te prediken, die wegens de bijzondere omstandigheden der samenleving of den lagen trap van ontwikkeling niet geopenbaard waren, en wat het voornaamste was, om in één boek de waarheden te verzamelen, die vervat waren in elke Godddlijke 
openbaring, die aan eenig volk tot richtsnoer Was geschonken, en ten slotte om in alle geestelijke en zedelijke behoeften van een gestadig vooruitgaande menschheid te voorzien. Bijgevolg wordt er van den Heiligen Qoer-ân gezegd: 
reine bladzijden, waarop ( alle) rechte boeken zijn” (98:2,3). Vandaar 
de verklaring: »Dezen dag heb Ik voor ἃ uw godsdienst volmaakt en Mijn gunst over u voltooid en voor ἃ den Isiâäm als godsdienst gekozen’”’ (5 : 3), Is!äm verplicht ons dus in alle waarheid te gelooven, die aan ieder profeet van eenig volk geopenbaard werd, en alle profeten van alle volkeren hoog te eeren. Deze vrizinnige leér van den Heiligen Profeet Moehammad vormt een der voortref- felijkste kenmerken van den Islâm. 

Een historische godsdienst. 

Ik heb genoeg gezegd over de positie van den Islâm onder de godsdiensten 
der wereld en over die van den Heiligen Qoer-ân onder de heilige schriften van 
het menschelijk ras, maar Baarne zou ik bij wiïjze van inleiding nog één bijzon- derheid van den Islâm bespreken. Het is boven allen twijfel verheven, dat de 
Islâm een historische godsdienst en dat zijn heïlige stichter een historisch persoon is. Het is een feit, dat zelfs de vijandig gezinde beoordeelaar van den 
Islâm moet aannemen. Elke Gebeurtenis in het leven van den Heiligen Profeet 

. kan in het licht van de geschiedenis worden gelezen, en de Heilige Qoer-ân 
die de bron is van alle geestelijke, zedelïjke en maatschappelijke wetten van 
den Isläm, is zooals Bosworth Smith terecht heeft opgemerkt, ,,een boek, dat 
absoluut ongeëvenaard is wat zijn oorsprong, zijn instandhouding betreft .....… omtrent de wezenlijke geloofwaardigheid waarvan niemand ooïit een ernstigen twijfel heeft kunnen opperen.” Zelfs Muir erkent, dat ,er i: in de wereld 

danen dien -beschouwen als het Woord van God” Daar een Moeslim dus een 
Boek bezit, waarin Gods openbaring door de eeuwen heen z00 goed is in stand 
gehouden om hem voor Zijn geesteiijk en Zedelijk welzijn te leiden, en daar hi 
in z00’n groot en edel Profeet, wiens afwisselende levenservaringen de beste 
gedragsregels in al de verschillende phasen van het menscheljÿjk ieven ver- . Schaffen, een voorbeeld heeft, is δῇ er zeker van, dat hij geen enkele waarheid 
heeft verworpen, die God ooit aan eenig vVolk heeft geopenbaard en dat hij al het goede, dat in het leven van een goed mensch, wie ook, is aan te treffen, 
niet veronachtzaamd heeft. Een Moeslim gelooft dus niet alleen in de waarheid 
van alle Goddelijke openbaringen en erkent de heilige leiders van alle volkeren, maar volgt ook alle vaste en blivende waarheden, die daarin vervat zijn en doet naar het voorbeeld van alle goede menschen al het goede, dat in hun leven is aan te treffen. 

De grondbeginselen van den Islâäm. | 
De voornaamste beginselen van den Islâäm staan al dadelijk in het begin van den Heiligen Qoer-ân vérmeld, die begint met de woorden: ,, Dit Boek, daarin is geen twijfel, is een richtsnoer voor hen, die zich (voor het kwaad) hoeden, 



κ᾿ | VOORREDE 

(voor) hen die in den Ongæeziene gelooven en het geked onderhouden en uit- 

geven van wat Wïj hun hebben gegeven, en die in datgene gelooven, wat aan 

u is geopenbaard en datgene, wat vô6r u werd geopenbaard, en van het hier- 

namaals zijn Zi overtuigd” (2 : 2-4). Deze verzen wijzen op de wezenlijke begin- 

selen, die degenen moeten aannemen, die den Heiligen Qoer-ên wenschen te 

volgen. Hier hebben we drie hoofdpunten des geloofs en twee hoofdpunten 

betreffende de practijk, of wel drie theoretische en twee practische voorschrif- 

ten. Voor ik deze punten elk afzonderlijk behandel, acht ik het noodig er op 

te wijzen, dat in den Islâm, zooals in deze verzen gezegd, louter geloof van 

geen waarde is, als het niet in practijk wordt gebracht. , Degenen die gelooven : 

en weldoen’”’ is de beschrijving van de rechtschapenen, die herhaaldelijk in den 

Qoer-ân voorkomt. Recht geloof. is het goede zaad, dat alleen dan tot een 

goeden boom kan uitgroeien, als het voedsel krijgt van den bodem, waarin het 

uitgestrooid is. Dat voedsel wordt gegeven door goede daden. Een ander punt, 

dat in verband met de geloofsbeginselen en de beginselen betreffende de practik, 

in bovenaangehaalde verzen vermeld, noodzakelïjk onthouden moet worden, is 

dat ze in den een of anderen vorm algemeen aangenomen worden door het 

mensChelijk ras. Zooals reeds is vermeld zijn de vijf beginselen: (1) geloof in 

God, den Grooten Ongeziene, (2) in Gods openbaring en (3) in het leven hier- 

namaals; en aan den practischen kant: (4) gebed tot God, de bron, waaruit 

Gods liefde voortvloeit, en (5) liefdadigheid in de ruimste beteekenis van het 

woord. Deze laatste twee punten wijzen respectieveliÿk op de vervulling van 

onze plichten jegens God, den mensch en de andere schepselen *) van God. 

Deze vif beginselen nu worden als beginselen van het geloof en van de daad 

door aille volkeren der aarde erkend en dit zïjn de gemeenschappelïke begin- 

selen, waarop alle godsdiensten gegrond zijn. Inderdaad zijn deze vijf grond- 

beginselen van den heiïligen Islamietischen godsdienst de menschelijke natuur 
ingeplant. Hieronder behandel ik ze elk afzonderlijk, zooals omstandig aange- 

geven in den Heiligen Qoer-ün. 

Het begrip God in den Islân, 

Van de drie grondbeginselen des geloofs is het eerste: geloof in God. Het 

geloof in een macht, hooger dan den mensch, kunnen wij tot diep in de oud- : 

heid nasporen, tot de vroegste tijden, waartoe de geschiedenis ons kan terug- 

voeren; maar verschillende volkeren hebben in verschillende eeuwen en in 

verschillende landen andere begrippen over het Opperwezen. De Islâm leert in 

de eerste plaats een God, Die boven 8116 stamgoden en nationale godheden 

staat. De God van den Islâm is geen God van een bijzonder volk, zoodat 
Hij Ziÿjn zegeningen slechts daartoe bepalen moet, maar Hij wordt in 

de inleidende woorden van den Heiligen Qoer-ân beschreven als de ,,Heer 

der werelden”, en dus vergroot dat Boek, terwijl het het hoogste begrip van 

het Opperwezen geeft, ook de kring der broederschap van den mensch, 

*) De Heilige Qoer-ân zegt: , On er is geen dier dat op de aarde loopt, 
en 00k geen vogel die met zijn twee vleugels vliegt, of (ze zijn) geslachten als 
Ὁ; ὙΠ bebben niets in het boek veronachtzaamd; dan zullen ze tot hun Heer 
worden verzameld” (6:38). Het heet, dat de Heiïlige Profeet gezegd heeft: 
»Waarlijk, er zijn belooningen vocr het goede, dat wij de viervoetige dieren 
doen en voor het water, dat wij hun te drinken geven. Er zïjn belooningen voor 
de goede behandeling van elk dier, dat een vochtige lever heeft (d.i. elk levend 
dier)”. En verder: ,,Vrees God inzake deze stomme dieren en berijd hen, als ze 
daarvoor geschikt zijn en stijg van hen af, als ze moe zijn.” 
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zoodat hïj alle volkeren ‘er aarde omvat en daardoor den kïiÿk en de sympa- 

thiëéen van den mensch verruimt. Onder de talrijke sublieme attributen van 

het Opperwezen, die in den Heiligen Qoer-ân vermeld staan, neemt het attribuut 

genadigheid de hoogste plaats in. ἘΠῚ hoofdstuk van het Heilige Boek begint 

met de namen Ar-Rahmân en Ar-Rahîim. De woorden Weldadig en Genadig 

geven den Hollandschen lezer van den Heiligen Qoer-ân slechts een zeer on- 

volmaakt denkbeeld van Gods groote en alomvattende liefde en genade, uitge- 

drukt door de woorden Ar-Rahmân en Ar-Rahim. ,En Mijn genade omvat alle 

dingen’”, zegt de Heilige Qoer-ân (7: 156). Vandaar dat de Gezant, die dit 

begrip over het Goddelijke Wezen predikte, in den Heiligen Qoer-ân terecht 

»een genade voor (al) de volkeren” (21:107) wordt genoemd. Verder is God 

de Schepper van alles wat bestaat. Een ontkenning van Zijn scheppingskracht 

zou de verhevenheid en sublimiteit van het begrip over het Opperwezen heele- 

maal te niet doen. In de volgende verzen hebben we slechts één beschrijving 
van Zin attributen: ,Hÿj is God, buiten Wien er geen god is; de Kenner van 
het ongeziene en het geziene; Hij is de Weldadige, de Genadige. Hïj is God, 

buiten Wien er geen god is; de Koning, de Heilige, de Schepper des vredes, 

de Schenker van veiligheid, Bewaker van alles, de Machtige, de Allerhoogste, 

de Bezitter van iedere grootheid; verre ziÿ God verheven boven wat zij (nevens 

Hem) plaatsen. Hij is Allah, de Schepper, de Maker, *) de Vormer. Aan Hem 
behooren de voortreffelijkste attributen toe: al wat er in de hemelen en (op) 
de aarde is, verhcerlijkt Hem; en Hij is de Machtige, de Wijze” (59 : 22-24). 

Hÿj is God, de Aïlhoorende, de Alziende, de Bevrijder van elke bezoeking, de 

Edelmoedige, de Barmhartige, de Vergevensgezinde, de Nabiïjzijnde, Die het 

goede liefheeft en het kwade haat, Die rekening zal houden met alle men- 

schelijke daden. Er is een zeer groot aantal andere attributen van het Opper- 

wezen, die aan het begrip God in den Qoer-ân een bijzondere verhevenheid 

verleenen, een verhevenheid die in geen ander geopenbaard boek is aan te 
treffen. 

De Eenheid Gods. 

De Eenheid Gods is het grootste thema van den Heiligen Qoer-ân. Her- 

haaldeliÿjk wordt er gewezen op de natuurwetten, die wij in het heelal zien wer- 
ken, op ’s menschen eigen natuur en op de leerstellingen van de vroegere 
profeten, die op de Eenheid van den Maker duiden. Beschouw de schepping 
van de ontelbaré hemellichamen: gehoorzamen ze alle met hun schijnbare ver- 
scheidenheid niet aan een en dezelfde wet? Denk over wat gïj op de aarde 
zelf ziet, haar organische en anorganische werelden, het leven der planten en 
dieren, de vaste aarde, de zeeën, de rivieren en de groote bergen: is er geen 

eenheid in al die verscheidenheid? Beschouw uw eigen natuur, hoe uw huids- 

kleur en uw taal van die van een ander verschillen; en toch, ondanks al deze 
verschillen: zijt gi niet slechts één volk? Beschouw de voortdurende veran- 
dering, die alles in dit heelal ondergaat, de wording en de vernietiging, de 
schepping en de herschepping van al'e dingen, welk proces geen enkel oogen- 
blik in zijn loop wordt gestuit: is hierin geen uniforme wet te bespeuren? Als 
gÿ inderdaad duidelijk uniformiteit in de verscheidenheïid in de natuur opmerkt, 
ziet gij er dan geen duidelijk teeken van de Eenheid van den Maker in? Let 
dan op de onbetwistbare getuigenis van de menschelijke natuur, hoe ze, zelfs 

*) Het oorspronkelijk woord voor Maker is Béri’, dat inzonderheid betee- 
kent: de Maker van zielen, in tegenstelling met: de Schepper van stof. 
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al gelooft ze aan een menigte goden, een eenheid in dezelfde verscheidenheid 
erkennen en dus getuigenis aflegt van de eenheid van God. Slaat verder de 
bladzijden der heilige schriften van alle godsdiensten om, vorsch de leerstel- 
lingen van de groote geestelijke leiders van alle velkeren uit; Ζῇ zullen alle 
getuigen van de eenheid van het Goddelijke Wezen. In het kort: de natuur- 
wetten, ’s menschen natuur en de getuigen van de rechtschapen menschen van 
alle eeuwen, verklaren alle eenstemmig de Eenheid van God, en dit is het 
voornaainste leerstuk van de geestelijke leerstellingen van het geloof van den 
Tslâm. | | | - 

Goddelijke openbaring, 

Het tweede grondbeginsel des geloofs van den Islamietischen godsdienst 
is het geloof in de Goddelijke openbaring; niet alleen geloof in de waarheid 
van het geopenbaarde Woord van God, zooals vermelä in den Heiligen Qoer-ân, 
maar o0k geloof in de waarheid van de Goddelïjke openbaring in alle eeuwen 
en aan alle volkeren der aarde. De Goddellijke openbaring is de grondslag van 
alle geopenbaarde godsdiensten, maar dit beginsel wordt aangenomen behau- 
dens verschillende beperkingen, Volgens sommige godsdiensten is de openbaring 
slechts eenmaal aan het menschdom geschonken; volgens andere is ze bepaald 
tot een bizonder volk; nog andere sluiten de deur der openbaring na verloop 
van tijd. Bïj de komst van den Islâm vinden wi dezelfde bekrompenheid van 
opvatting in het begrip over de Goddelijke openbaring, evenals in dat over het 
Opperwezen. De Heilige Qoer-ân erkent geen beperking, van welken aard dan 
o0k, aan de Goddelijke openbaring, zoowel wat betreft den tijd, als wat betreft 
de nationaliteit van het individu, aan wien ze geschonken kan worden. Volgens 
den Qoer-ân hebben alle volkeren te eeniger tijd een Goddelijke openbaring 
ontvangen, en die kondigt aan dat de deur ervan nu open is en het ook in de 
toekomst zal zijn, op dezelfde wijze als ze in het verleden open was, *) Zonder 
openbering van God zou geen volk ooit gemeenschap hebben kunnen verkrijgen 
met God en daarom was het noodig, dat Almachtige God, Die als Heer van de 
heele wereld alle menschen in hun stoffelijke behoeften voorzag, hun ook ΖΒ 
geestelijke zegeningen gaf. Ook in dit geval ontkent de Islâm, terwijl ἢ met 
andere godsdiensten het geloof in de waarheid der Goddelijke openbaring deelt, 
het bestaan van eenige beperking betreffende den ἐπ of de plaats. 

Er is nog een andere kant van het Islamietische geloof in de Goddelijke 
openbaring, waardoor het zich van sommige godsdiensten der wereld onder- 
scheidt. Het ontkent de menschwording van het Goddelijk Wezen. Dat het 
hoogste doel van een &odsdienst gemeenschap met God is, is een feit dat 
algemeen wordt erkend. Volgens den Heïligen Qoer-ân wordt deze gemeenschap 
niet verkregen, doordat God een menschelïjke gedaante aanneemt in den zin 
van menschwording, maar doordat de mensch zich langzamerhand tot God ver- 
heft tengevolge van zijn gcestelijke vooruitgang en de loutering van zijn lever 
van alle zinnelijke begeerten en lage motieven. De volmaakte die Gods aan- 
gezicht aan de wereld openbaart, is niet het Goddelÿk Wezen in menschelijke 
gedaante, maar het menschelijk wezen, wiens persoon een manifestatie is 
8&eworden van de Goddelijke attributen, omdat zijn persoonlijkheid geheel ver- 
nietigd ‘is door het vuur der liefde voor God. Zïjn voorbeeld dient als prikkel 

*) Het feit, dat de Heilige Qoer-An van den Heiligen Profeet Moehammad als den. laatsten profeet spreekt, is niet in Strijd met dit denkbeeld, want er wordt uitdrukkeliÿjk erkend, dat ook niet-profeten een openbaring ontvangen. 
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en is een model voor anderen om te volgen. Door zijn voorbeeld toont hij aan, 
hoe een gewone sterveling gemeenschap met God kan verkrijgen. Vandaar het 
ruime beginsel van den Isläm, dat niemand uitgesloten wordt om gemeenschap 
met God te verkrijgen en om gevoed te worden uit de bron der Goddelijke 
openbaring, en dat iedereen die verkrijgen kan door den rechten weg te volgen. 

Het leven na den dood, 

Het geloof in een leven hiernamaals in den een of anderen vorm hebben 
alle godsdiensten der wereld ook met elkaar gemeen. Het is het derde funda- 
menteele geloofsartikel van een Moeslim. Het mysterie van het leven na den 
dood is echter nergens zoo duidelijk opgehelderd als in den Islâm. De gedachte 
aan een leven na den dood was nog bij de komst van het J odendom z00 duister, 
dat er niet alleen niet veel van aan te treffen is in ’t Oude Testament, maar 
ook dat een belangrijke Joodsche sekte Ζοο ἢ staat van bestaan werkeltjk 
ontkende. Dit was echter toe te schrijven aan het feit, dat er in vroegere open- 
baringen niet veel licht op geworpen werd. Het geloof aan de zielsverhuizing 
was ook toe te schrijven aan den onontwikkelden geest van den mensch, die 
geestelijke realiteiten verkeerdelijk voor stoffelijke feiten hield. In den Islâm 
heeft de gedachte aan een leven hiernamaals, evenals de andere belangrijke 
grondbeginselen van den godsdienst, zijn volmaking bereikt. Geloof in een 
leven hiernamaals sluit in de verantwoordelijkheid van den mensch in een ander 
leven voor de handelingen, die hïj in dit leven heeft verricht. Het is, indien 
goed begrepen, ongetwijfeld een zeer waardevolle grondslag voor de zedelijke 
verheffing van de wereld. Vooral op de volgende punten legt de Heilige Qoer-ân 
den nadruk. | | | 

Het leven na den dooë is slechts een voortzetting van dit leven. 
De klove, dié algemeen tusschen dit leven en het leven na den dood ge- 

plaatst gedacht wordt, levert een groote moeilijkheid op bij de oplossing van 
het mysterie van het leven hiernamaals. De Islâm dempt die klove heelemaal: 
het leven na den dood is slechts een voortzetting van het tegenwoordige. Op 
dat punt is de Heilige Qoer-ân duidelijk. Hoofdstuk 17, vs. 13 zegt: "Ἐπ Wi 
hebben de daden van ieder mensch aan zijn hals doen kleven, en Wÿ zullen 
hem op den dag der opstanding een boek voortbrengen, dat bij wijd open- 
geslagen zal vinden.”’ En hoofdstuk 17, vs. 72 zegt: , En wie in dit (leven) blind 
is, zal in het hiernamaals (ook) blind ztjn en meer afdwalen van den weg.” 
En elders hebben we: ,,0 ziel, die in rust Ζ 1! Keer tot uw Heer terug, zeer 
tevreden (met Hem), (Hem) welgevallig; treed derhalve binnen onder Μη 
dienaren, en treed Min tuin binnen.” (89 : 27-30). Het eerste van deze drie 
“verzen toont duidelijk aan, dat de groote feiten, die op den dag der opstanding 
aan het licht zullen worden gebracht, niet iets nieuws zullèn zu, mear slechts 
een manifestatie van wat hier voor het stoffelijke oog verborgen is, Het leven 
na den dood is dus geen nieuw leven, maar slechts een voortzetting van dit 
leven, en daarin worden de verborgen realiteiten ervan aan het licht gebracht. 
De andere twee aanhalingen toonen aan, dat een helsch en een hemelsch leven 

_ beide in deze wereld beginnen. De blindheid van het leven hiernamaals is de 
hel, maar volgens bovenaangehaald vers zullen alleen de blinden in dit leven 

_ blind zijn in het hiernamaals. Het toont dus duidelijk aan, dat de geestelijke 
blindheid van dit leven de ware hel is en dat ze van hier voortgedragen wordt 
naar ‘€ leven na den dood. Evenzoo krigt de ziel, die volmaakte rust en vrede 
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heeft gevonden, na den dood toegang tot het paradijs, hetgeen weer aantoont 
dat het paradijs van het hiernamaals slechts een voortzetting is van de rust 

en vrede, die een mensch in dit leven geestelijk geniet. Het is dus duidelik, 

dat het leven hiernamaals volgens den Heiligen Qoer-ân een voortzetting is van 

dit leven en dat de dood geen onderbreking is, maar een verbindende schakel, 

een deur, die op de verborgen realiteiten van dit leven uitkomt. 

De toestand na den dood is een beeld van den geestelijken toestand in 
dit leven. 

Met de komst van den Islâm is de hoogst gewichtige waarheid betreffende 

het leven na den dood aan het licht gebracht. Volgens de Christelijke leer Ζῇ 

het stotfelijke en het geestelijke samengesmolten: de weening en de knersing 

der tanden er het cnuitbiuschbare vuur als straf voor de boozen worden in 

één adem vermeld met het koninkrijk der hemelen, een schat in den hemel 
en het eeuwige leven als belooning voor de rechtvaardigen, maar er wordt niet 

duidelijk aangegeven wat de bronnen van het een of het ander zijn. De Heilige 

Qoer-ân daarentegen toont duidelïjk a:n, dat de toestand na den dood een vol- 

ledig en duidelijk beeld is van onzen geestelijken toestand in dit leven. Hier 

is de goede of slechte toestand van de daden of gelooven van den mensch in 

hem verborgen en het gift of de panacee ervan oefent haar invloed slechts 

heimelijk op hem, maar in het hiernamaals zullen ze ΖΟΟ klaar zijn als de dag. 

In dit leven nemen onge daden en de gevolgen ervan een gedaante aan, die 

voor het menschelijk oog onzichtbaar is, maar in het leven na den dood zal 

ΖΘ in al haar duidelïjkheiä onthuld en voor hem blootgelegd worden. De genoe- 

gens en de pijnen van het hiernamaals zullen dus, hoewel in wezen geestelïk, 

voor het gewone oog niet verborgen zijn, zooals de geestelijke waarheden in 

dit leven. En terwijl eenerzijds de zegeningen van het hiernamaals met stof- 

felijke namen aangeduid worden, ten bewijze dat ze duidelijk waarneembaar 

zijn, worden Ze anderzijds om bovengenoemde reden vermeld als dingen, die 

het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en die ’s menschen 

hart niet kan begrijpen”. Deze beschrijving van de zegeningen van het leven 

na den dood is inderdaad een verklaring, die de Heilige Profeet zelf gaf aan 

het Qoer-ânische vers dat zegt: ,,Geen ziel weet alzoo wat voor haar verborgen 

is” (52 : 17). | 

Het volgende vers van den Heiligen Qoer-ân, dat gewoonlijk verkeerd be- 

grepen wordt, beschrijft in het geheel niet, dat de hemeïlsche zegeningen identiek 

zijn met de dingen van deze wereld. Het luidt als volgt: "ἘΠ breng de -blijde 
boodschap over aan degenen die gelooven en goede daden doen, dat zij tuinen 

zullen hebben, waarin rivieren stroomen; telkens wanneer hun een deel van 

de vrucht ervan gegeven zal worden, zullen Ζῇ zeggen: ,,Dit is wat ons vroeger is 
gegeven; en hun zal de gelijke ervan worden gegeven” (2:25). De vruchten nu, 

die de rechtschapenen — Zooals Ζὶὶ zeggen — in dit leven hebben geproefd, 

kunnen onmogelijk de vruchten van de boomen of dingen van dit leven geweest 
zijn, Het vers zegt ons inderdaad dat Ζῇ die gelooven en goede daden doen, 

zelf een paradijs voor zichzelf bereiden, met hun goede daden als vruchten. 

Van de vruchten van dezen tuin moeten zij geestelijk proeven en van diezelfde 

vruchten — alleen in tastbaarder vorm — zullen zij in het leven hiernamaals 

eten. Een ander vers van den Heiligen Qoer-ân, dat op hetzelfde neerkomt, 

zegt: (ΟΡ dien dag zult gij de geloovige mannen en de geloovige vrouwen zien 

— bun licht gaande voor hen en aan hun rechterziïjde” (57:12). Dit vers toont 
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aan, dat het licht des geloofs, dat de rechtschapen mannen en vrouwen in dit 
leven heeft geleid en dat hier slechts met het geestelijk oog kan worden gezien, 
op den dag der opstanding duidelijk te zien zal zijn, gaande voor de geloovigen. 

Evenals de zegeningen in het paradijs is de straf in de hel een beeld van 
de geestelijke martelingen van dit leven. Het heet, dat de hel een plaats is, 
waar men leven noch sterven zal (20:76). Men moet in dit verband bedenken, 
dat de Qoer-än de dwalenden en de slechten als dood en levenloos beschouwt, 
terwijl hÿj de goede menschen levend noemt. Het geheim hiervan is, dat degenen 
aan wie God onbekend is, bij hun dood heelemaal afgesneden worden van hun | 
levensmiddelen, daar ze niets zijn dan eten, drinken en de voldoening van hun 
stoffelijke begeerten. Zïj hebben geen aandeel in het geestelijk voedsel en daar- 
om zullen zij, zoolang σῇ van het ware leven ontbloot zijn, weer opgewekt 
worden om de kwade gevolgen van hun slechte daden te ondergaan. 

Het leven hiernamaals is een leven van onbeperkte vooruitgang. 

Het derde belangrijke punt, dat het mysterie van het leven na den dood 
in het licht stelt, is dat de mensch bestemd is om een oneindige vooruitgang 
in dat leven te maken. Daaraan ligt het beginsel ten grondslag, dat de ont- 
wikkeling van ’s menschen vermogens, zooals ze in dit leven plaats heeft, hoe 
onbeperkt ook, niet ten einde loopt; maar een veel ruimer verschiet van nog 
te doorloopen regionen opent zich den mensch na den dood. Zïj die de hun 
aangeboden gelegenheid in dit leven hebben laten voorbijgaan, zullen krach- 
tens de onvermijdelijke wet, dat ieder mensch de gevolgen moet ondervinden 
van wat hjj gedaan heeft, een kuur ondergaan wegens de geestelïjke ziekten 
die zïij zelf hebben verwerkt, En als de uitwerking van het gif, dat hun gestel 
bedorven heeft, geheel vernietigd is en Ζῇ geschikt zijn om de opwaartsche 
reis naar het groote doel te aanvaarden, zullen zij niet meer in de hel zijn. 
Om die reden is de straf in de hel volgens den Heïligen Qoer-ân niet eeuwig. 
Het is bedoeld om den mensch van alle onreinheden te zuüiveren, die een hin- 
derpaal vormen in zijn geestelijke vooruitgang, Als dat doel bereikt is, houdt 
de behoefte daaraan ook op te bestaan. Ook is het paradijs geen plaats, waar 
de mensch alleen van de zegeningen van zijn vroegere goede daden geniet; 
het is het uitgangspunt van de ontwikkeling van ’s menschen vermogens. Zij 
die in het paradijs zijn, zullen niet leegzitten, maar zullen zich voortäurend 
inspannen om de hoogere trappen te bereiken. Om die reden leert de Heilige 
Qoer-ân hun zelfs daar tot hun Heer te bidden: Onze Heer! volmaak voor ons 
ons licht” (66 : 8). Dit onophoudelijk verlangen naar volmaking toont duidelijk 
aan, dat de vooruitgang in het paradijs eindeloos is. Want als 21} een zekeren 
trap van voortreffelijkheid bereikt zullen hebben, zullen zïj een hoogeren trap 
Zien, en Gaar zij de ontwikkelingsphase die zij doorloopen heeft, onvoilmaakt 
achten, zullen Ζῇ er naar streven een hoogere phase te doorloopen. Dit onop- 
houdelïjk verlangen naar volmaking toont aan, dat zi eindeloos steeds 100: 
gere trappen zullen doorloopen. 

Het geloof in engelen en de beteekenis ervan. 

Ik heb de drie grondbeginselen van het geloof der Moeslims reeds in het 
kort aangeduid, maar ik kan verder bijvoegen dat het geloof in het onzichtbare 
00k het geloof in die machten insluit, die we engelen noemen. Dit geloof is, 
hoewel vele godsdiensten dat gemeen hebben, niet zoo algemeen aangenomen 
als de drie boven verklaarde beginselen, en daarom zullen enkele opmerkingen 
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betreffende de waarheid die aan dit geloof ten grondslag ligt, hier wel niet 

misplaatst zijn. In de stoffelijke wereld is het een vaste wet, dat -wij, ondanks 

de vermogens en machten in ons, uitwendge krachten noodig hebben, Wi 

hebben oogen gekregen om te zien, maar zonder licht kunnen wi niets zien. 

Het oor vangt geluiden op, maar zonder lucht heeft het geen nut. De mensch 

heeft dus, behalve wat in hem is, wezenlijk iets noodig, en gelijk in de stoffelijke 

wereld, alzoo ook in de geestelijke, Evenals onze physische vermogens, die ΟΡ 

zichzelf niet voldoende zijn om ons in staat te stellen een voorwerp in de 

stoffelijke wereld zonder andere krachten waar te nemen, kunnen onze geeste- 

lijke vermogens op zichzelf ons er niet toe brengen goede of slechte daden te 

 doen. Ook kier zijn mediums noodig, die onafhankelijk van onze innerlijke , 

geestelïjke vermogens bestaan, om ons in staat te stellen goede of slechte daden 

te doen. Met andere woorden, er zijn twee aantrekkingskrachten in de natuur 

van den mensch geplaatst: de kracht, die hem trekt tot het goede, of waardoor 

hij zich tot hoogere sferen der deug& verheft en de kracht, die hem tot het 

kwade trekt, of waardoor hij zich tot een soort van gemeen beestachtig leven 

verlaagt; maar om deze aantrekkingskrachten in werking te stellen zijn, even- 

als bij de physische vermogens van den mensch, uiwendige machten noodig. 

De uitwendige macht, die de aantrekkingskracht tot het goede in werking 

stelt, wordt engel genoemd, en die welke tot de werking van de aantrekkings- 

kracht tot het kwade meewerkt, heet duivel. Geven wij gehoor aan de aan- 

trekkingskracht tot het goede, dan volgen wij den Heiligen Geest, en geven wi 
gehoor aan de aantrekkingskracht tot het kwade, dan volgen wiÿ Satan. De 
ware beteekenis van het geloof in de engelen is dus dit, dat wij de kracht die 

ons tot het goede aantrekt en die in ons is geplaatst, behooren te voigen. 

De beteekenis van geloof. 

Bovenstaande opmerkingen verklaren niet alleen de beteekenis van ’t geloof 

der Moeslims in engelen, maar ook de bedoeling die aan het woord ,,geloof” 

ten grondslag ligt. Geloof is volgens den Islâm niet alleen een overtuiging van 

de waarheid van een gegeven stelling, maar het is in het wezen der zaak de 

aanneming van een stelling als grondslag voor de daad. Zooals reeds is aan- 

getoond is de stelling betreffende het bestaan der duivels even waar als die 

betreffende het bestaan der engelen; maar terwijl het geloof in engelen 

 herhaaldelijk vermeld wordt als deel van het geloof der Moeslims, wordt er 

nergens van ons verlangd, dat wij in duivels gelooven. Beide feiten zijn even 

waar en de Heilige Qoer-ân maakt op talrijke plaatsen melding van de mislei- 
ding en inblazing der duivels, maar terwijl het Boek van ons verlangt dat 
wij in engelen gelooven, verlangt het van ons niet dat wij in duivels gelooven. 

Indien geloof in engelen gelijk stond met een erkenning van hun bestaan, dan 

_ zou geloof in duivels even noodzakeliÿjk zijn, Maar het is niet zoo. Het vindt 

zijn reden hierin, dat, terwijl er van den mensch verlangd wordt, dat δῖ gehoor 

Seeft aan de roepstem van den uitnoodiger tot het goede, er niet geëischt wordt 

_ dat hïj naar die van den uitnoodiger tot het kwade luistert; en aangezien het 

eerste een grondslag geeft voor de daad, dien het laatste niét geeft, gelooven 

wiÿ dus in engelen en niet in duivels. De Heilige Qoer-ân zelf eischt, dat wij 

niet in duivels gelooven: , Wie dus den duivel verloochent en in God gelooft, 

heeft inderdaad het stevigste handvat vastgepakt” (2 : 256). Merk dus op, 

dat bovengenoemde geloofsartikelen, zooals vermeld in den Heiligen Qoer-ân, 
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werkelÿjk beginselen zijn, waarvan elk als grondslag dient voor de daad, en 
geen ander geloof is den Islâm bekend. | | 

Beginselen van de daad. , 

Wij zullen nu-den praktischen kant van het Islamietisch geloof behandelen. 
Zooals reeds is gezegd vormen daden in den Islâm een even essentieel onderdeel 
van den godsdienst als geloof. In dit opzicht houdt de Islâm het midden tusschen 
die godsdiensten, die heelemaal geen aandacht schenken aan den praktischen 
kant en die welke hun belïjders de verplichting opleggen den ritus minutieus in 
acht te nemen. De Islâm ziet de noodzakelijkheid van de ontwikkeling van 
᾿Β menschen vermogens door algemeene voorschriften te geven en door het 
individu een ruime mate van vrijheid te laten om zijn verstand te gebruiken. 
Zonder sterk praktisch karakter kan een godsdienst louter idealisme worden, 
en hij zal dan geen invloed meer oefenen op het praktische leven van den mensch. 

- De voorschriften van den Islâm, die plichten jegens God en plichten jegens den 
mensch inprenten, zijn gegrond op die diepe kennis van de menschelïjke natuur, 
die alleen de Schepper van die natuur kan bezitten. Ze bestrijken de heele reeks 
van de verschillende phasen, die de ontwikkeling van den mensch doorloopt en 
zijn dus wonderbaarlijk aangepast aan de behoeften van verschillende volken. 
In den Heiligen Qoer-ân vinden wij leidende regels zoowel voor den gewonen 
mensch als voor den philosoof, voor gemeenschappen op den laagsten trap 
van beschaving als vocr de zeer hoog beschaafde volken der wereld. Zin voor 
het praktische is de grondtoon van zijn voorschriften. Dezelfde algemeenheid, 
die zijn geloofsbeginselen kenmerkt, treffen wij dus ook aan in zijn praktische 
voorschriften, geschikt als ze zijn om in de behoeften van alle volkeren in alle 
eeuwen te voorzien. 

De verzen die de drie fundamenteele geloofsbeginselen vermelden, bevatten 
ook twee grondbeginselen van de daad, nl. het onderhouden van het gebed en 
het weldadig uitgeven van wat men heeft. Deze twee beginselen bestrijken 
inderdaad de heele sfecr van ᾿Ξ menschen handelingen. Algemeen gesproken 
kunnen wij deze twee beschouwen als aanduidende ’s menschen plichten jegens 
God en die jegens den mensch. Maar juister gezegd is deze onderscheiding 
oppervlakkig. Elke plicht van den mensch is in de ware beteekenis van het 
woord een plicht jegeus God, en daarom laat de Heilige Qoer-ân, als hi 
melding maakt van de meest gewone plichten van den mensch tegenover een 
ander, op zïjn voorschriften de volgende woorden volgen: pas goed ΟΡ ὉὉοὲοοῦ uw 
Plicht jegens Allah. In dien zin zei de Heilige Profeet: De persoon, die het 
Techt van zijn broeder schendt, gelooft nief in de Henheid Gods. Aan zijn Schep- 
per is de mensch feitelijk in alle gevallen verantwoordelijx. Maar in anderen 
zin is elke plicht van den mensch ὃ een plicht tegenover zichzelf, df die 
tegenover zijn medeschepselen, en van God wordt er herhaaldelijx gezegd dat 
ΗΠ Ghani is, di. Zichzelf genoeg, boven alle aardsche behoeften verheven. Al 
houdt de heele wereld zich bezig met tot God te bidden, Zijn bovenzinneltjke 
heerlijkheid zal er hoegenaamd niet door verhoogd worden; en al gelooft de 
heele wereld niet in Hem en is ze ondankbaar aan Hem, het zal san Zijn . 
waardigheid in het geheel geen afbreuk doen. Vandaar dat wat men algemeen 
plichten jegens God noemt, inderdaad plichten tegenover zichzelf is, of plichten, 
die niet van invioed zijn op ’s menschen medeschepselen, maar op zichzelf. Dit 
zijn inderdaad de middelen van ’s menschen zedelijke vooruitgang en geestelijke 
verbetering, en de voornaamste plichten die daartoe behooren zijn: het onder- 

2 
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houden van het gebed, het vasten gedurende één maand en het doen van een 

bedevaart naar Mekka. De voornaamste plicht van den mensch tegenover een : 

ander, welke een der grondbeginselen is van het praktische wetboek van den 

Isläm, is Zakât, of de hetaling van de armenbelasting, een belasting, geheven 

van de riken ten voordeele van de armen; en deze plicht vormt met de drie 

voornaamste plichten tegenover zichzelf als het ware de vier zuilen, waarop 

het Islamietisch geloof aan den praktischen kant rust. Daarom worden deze 

vier hierachter, wel is waar in het kort, maar vollediger beschouwd. Wat ᾿5 
menschen plichten tegenover den mensch in het algemeen betreft, zullen enkele 

opmerkingen wel voldoende zijn, 

De omvang der zedelijke leerstellingen. 

De Heilige Qoer-ân was niet voor één volk of één eeuw bedoeld, en bijge- 

volg is de omvang van zijn zedelijke leerstellingen even groot als de menschheid 

zelf. Het is een Boek, dat leiding geeft aan alle menschen in alle levensom- 

standigheden, zoowel aan den onwetenden wilde als aan den wijzen philosoof, 

aan den zakenman als aan den lluizenaar, aan den rijke als aan den arme. 

Bijgevolg doet het, terwijl het een verscheidenheid van levensregels geeft, een 

beroep op het individu om de beste regels te volgen, die toepasselijk zijn op de 

omstandigheden, waaronder hij leeft. Als het eenerzïds voorschriften bevat, 

die er op berekend zijn menschen op den laagsten trap van beschaving te 

verheffen en hun de primitieve manieren der samenleving te leeren, geeft het 

anGerzijds aan de menschef op den hoogsten trap van zedelijke en geestelijke 

ontwikkeling voorschriften, die hun tot richtsnoer dienen. Het ἀξ geen twijfel, 

dat verheven en ideale zedelijke leerstellingen noodzakelÿk zijn voor de voor- 

uitgang van den mensch, doch 8116 6 zïj zullen er baat bij vinden, die die idealen 

kunnen verwezenlijken, Maar de groote massa van welk volk of welke gemeen- 

schap dan ook behoort niet tot deze klasse, hoe hoog de beschavingsnorm ervan 

ook moge zijn. Daarom bevat de Qoer-ân richtsnoeren voor alle trappen, die de 

mensch doorloopen moet op zijn opwaartsche reis van den barbaarschen toe- 

stand tot dien van den geestelijk zeer hoog staanden mensch. Ze bestrijken 

alle takken van de menschelijke werkzaamheid en eischen de ontwikkeling van 

alle vermogens van den mensch. De Islâm verlangt van den mensch; dat hi 

iedere eigenschap toont, die hem is ingeplant, en stelt slechts één beperking: 

ze worde bij de juiste gelegenheid aan den dag gelegd. Hiÿj verlangt van den 

mensch, dat deze zoowel nederigheid als moed toont, maar elk bij de juiste 

gelegenheid. Hij leert vergevensgezindheid, maar tevens eischt hij, dat er straf | 

wordt opgelegd evenredig aan de misdaad, indien de aard van de overtreding 

zulks vordert. De Heilige Qoer-ân zegt: , Vergeef, als gi ziet dat vergiffenis 

bevorderlijk is voor het welzïijn van den overtreder”. Verder leert hf} den mensCca, 

zich onder de ongunstigste omstandigheden zedelijk hoog te gedragen; eerlijk 

te zijn, zelfs al kan die eerlijkheid hem in groote moeilijkheden brengen; de 

waarheid te spreken, al is die waarheid tegen hen gericht, die hem het liefst 

zijn; sympathie te hebben vocr anderen met opoffering van zijn eigen belan- 

gen; geduldig te zijn onder de zwaarste beproevingen en goed te zijn, zelfs 

voor hen, die iets kwaads hebben gedaan. Tevens leert de Qoer-âAn den midden- 

weg; ἢ leert den mensch de edele eigenschappen die hem zijn ingeplant, aan 

den dag te leggen, als htj zijn eigen zaken doet. Hij prent den mensch niet in, 

_ dat hïÿ zich van zijn aardsche betrekkingen afscheidt; de mensch moet kuisch 

οἰ πη, maar niet door castratie; hij moet God dienen, maar niet als monnik; 
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δῇ moet zijn rijxdommen uitgeven, maar niet zoo dat hij ,veracht en in zijn 
vermogens beperkt” neerzit; hi moet nederig zijn, maar de achting voor Zichzelf niet uit het oo verliezen; de Qoer-ân spoort hem aan te vergeven, 
maar niet zoo dat hi misdadigers aanmoedigt; hi mag al zijn rechten doen gelden, maar niet zoo dat ἈΠ die van anderen schendt; en ten slotte, hïj moet _Ziÿn godsdienst prediken, maar niet door dien van anderen te beschimpen. 

De broederschap van den Islân. 

De Islâm schaft in de eerste plaats alle hatelijke klassenonderscheidingen af. Het Qoer-Anische vers ,,Waarlijk, de edelste onder u is in de oogen van | God hij, die van ἃ het meest rechtvaardig is” luidt de doodsklok over alle meerder- en minderwaardigheid, die ΟΡ starre kaste- en maatschappelijke onderscheidingen berusten. Het menschdom is volgens den Heiligen Qoer-ân slechts één femilie: ,O gij menschen! Wij hebben ἃ uit een mannèlijk en een vrouwelïk persoon geschapen, en u tot stammen en gezinnen gemaakt, opdat gi elkaar zult onderkennnen:; waarlijk, de achtenswaardigste onder u is bij God degene onder u, die het best oppast voor zijn plicht” (49 : 18). De Islâm legt dus den grondslag voor een zeer groote broederschap, waarin alle mannen en vrou- wen, tot welken stam, volk of kaste zfj ook mogen behooren en wat hun beroep of maatschappelijke stand ook moge zijn, rijken en armen, gelijke rechten hebben en wWaarin niemand de recnten van zijn broeder met voeten kan treden. In deze broederschap behooren alle leden elkaar als leden van dezelfde familie te behan- delen. De slaaf moet met de kleeren van zijn meester gekleed en met diens eten gespijzigd worden; bovendien moet hij niet als een laag of afschuwelijk mensch behandeld worden. Uw vrouwen, zegt de Heilige Qoer-ân, hebben rechten tegen- OvET u, zooûis σῇ rechten hebt tegenover haar, Niemand mag op grond van zijn kaste, beroep of sekse eenig recht worden onthouden. En deze groote broeder- schap is geen broederschap in theorie gebleven, maar is door het edele voorbeeld van den Heiligen Profeet en zijn waardige opvolgers en vrienden een werkelijk levende macht geworden. De strenge regel betreffende de broederschap is vast- gesteld in de volgende woorden van den Heiligen Profeet: »Niemand uwer gelooft in God, zoolang ἈΠ niet voor zijn broeder datgene graag wil, wat hi voor zichzelf graag wil”. | | 

Eerbied voor het gezag. 

Terwiÿl de Isläm dus de gelijkheid van rechten vestigt, leert hij echter ook, dat een Moeslim den diepsten eerbied moet hebben voor het gezag. Het huis is de ware kweekplaats, waar de zedelike oefening van den mensch begint, en daarom dringt de Heilige Qoer-An met klem op gehoorzaamheid aan ouders aan. Een van de passages van het Boek zegt: "ἘΠ uw Heer heeft bevolen, dat 8ij niet (wien ook) zult dienen behalve Hem en (dat 5) uw ouders goedheid (zult bewijzen). Indien een of beiden hunner den hoogen ouderdom bij u bereiken, 258 dan niet tot hen (z00 iets als) , Foei” en bekijf hen niet en zeg tot hen een edelmoedig woord. En laat ἃ ootmoedig teeder zijn jegens hen met erbar- ming, en zeg: Mijn Heer! erbarm Ὁ hunner, daar zij mi grootbrachten (toen ik) klein (was)” (17 : 23--- 24). Op een andere plaats wordt er gezegd, dat zij alleen dan niet gehoorzaamd moeten worden, als ζῇ iemand dwingen om anderen dan God te dienen. Deze diepe eerbied voor ouders is de grondslag, waaruit de verheven morsal van eerbied voor alle gezag voortvloeit. De Heilige . Qoer-ân zegt duidelÿk: ,0 gi, die gelooft! gehoorzaam God en gehoorzaam 



ΧΧ VOORREDE 
Στ ς  — —"— ————— 

den Apostel en de machthebbenden onder u” (4:59). Met ,,machthebbenden” 

worden niet alleen de werkelïijke bestuurders van het land bedoeld, maar ook 

al degenen, die eenigerwijze met gezag zijn bekleed. De Heiïlige Profeet heeft 

opgemerkt: ,Ieder uwer is een regeerder, en ieder uwer zal ondervraagd wor- 

den omtrent degenen, onder wie δῖ met gezag is bekleed”, Volgens een 

gezegde van den Heiligen Profeet moet zelfs een negerslaaf, die met gezag 

is bekleed, gehoorzaamd worden. Maar als een gezag gehoorzaamheid eischt 

‘tegen den Qoer-ân en de Soennah, dan moet een Moeslim het niet gehoor- 

_zamen. Geliÿjk ouders niet gehoorzaamd moeten worden, wanneer zij iemand 

dwingen anderen dan God te dienen, z00 moet ook een Moeslim een gezag 

niet gehoorzamen. wanneer diens voorschriften in strijd zijn met den Qoer-än 

en de Soennäh. De eerste Chalief Aboe Bakr stelde bij de aanvaarding van de 

regeering een regel vast, die in gouden letters verdient geschreven te worden: 

Help mij, als ik op den rechten weg ben, maar help mÿ terecht, als ik dwaal”. 

Gehoorzaam mij”, vervolgde hi, ,zoolang ik God en Ziïjn Apostel gehoorzaam, 

maar als ik God en Zijn Apostel niet gehoorzaam, moet men mÂiÿ niet gehoor- 

zamen”. De Heilige Profeet heeft opgemerkt: ,,Een van de verdienstelikste 

daden is een woord van protest te richten tot een tirannieken heerscher”. 

Vier fundamenteele instellingen. . | 

De vier fundamenteele instellingen van het Islamietisch geloof worden 

hieronder nogal uitvoerig behandeld, vooral het gebed. | 

1 SALAT OF HET ISLAMIETISCH GEBED 

Het gebed is een uitstorting van de innigste gevoelens, een vrome smeek- 

bede tot God en een eerbiedige uitdrukking van de meest oprechte wenschen 

der ziel voor haar Maker. Evenals alle andere godsdienstige ideeën, heeft het . 

denkbeeld omtrent het gebed in den Isläm het toppunt van ontwikkeling 

bereikt. Het gebed is volgens den Heiligen Qoer-ân het ware middel voor die 

Joutering van het hart, welke de eenige manier is om gemeenschap met God 

te hebben. De Heilige Qoer-ân zegt: ,,Draag datgene voor, wat van het Boek 

aan Ὁ is geopenbaard en onderhoud het gebed; waarlijk, het gebed houdt (een 

mensch) af van onzedelijkheid en (van) het kwaad, en inderdaad is het 

gedenken aan God het grootst, en Allah weet wat gij doet” (29 :45). De 

Isläm schrijft daarom het gebed voor als middel om den mensch zedelijk te 

verheffen. Een gebed dat in louter ritus, in een starre, leven- en geestelooze 

ceremonie ontaardt en zonder oprechtheid van hart verricht wordt, is niet het 

gebed, dat de Isläm voorschräft. Zoo’n gebed wordt door den Heiligen Qoer-ân 

uitdrukkelijk veroordeeld: ,Wee derhalve de biddenden, die niet om hun gebed 

denken’”’ (107 : 4,5). | | 

Voor een Moeslim is het gebed een geestelijk voedsel, dat hij vijfmaal per 

dag gebruikt, en σῇ die meenen, dat het te vaak is, behooren te bedenken, 

hoeveel. maal zij dagelijks spijs en drank gebruiken voor hun lichaam. Is niet 

de geestelijke groei van veel meer belang dan de physische ? Is niet de ziel 

van grooter waarde dan het lichaam? Indien spiÿjs en drank verscheidene 

keeren per dag noodig zijn om in de behoeften van het lichaam te | voorzien, 

is geestelÿke verkwikking dan ook niet noodig? Of, als het lichaam weg- 

kwijnen zou, indien het slechts om de zeven dagen gevoed werd, zou dan de 

ziel niet verkwijnen, indien haar zelfs het kleine beetje onthoüden werd, dat 
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ze na Ζ65 dagen kon krijgen? De stichter van het Christendom zelf legde 

daarop den nadruk, toen hïj zei: ,De mensch ΖΔ] bij brood alleen niet leven, 

maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat” (Matthéus 4 : 4). Wat 
Christus in woorden leerde is door den Heiligen Profeet Moehammad in 

practischen vorm gebracht. 

Men kan opmerken, dat de Isläâm een volkomen nieuwe beteekenis aan 

den dienst van God heeft gegeven door het gebed in ’s menschen dagelijksche 

zaken te plaatsen, terwijl andere godsdiensten over het algemeen een heelen 

dag voor dien dienst hebben bestemd, waarop men geen ander werk moet 

verrichten. ΒΓ den Islâm wordt er geen bededag bepaald, en in dezen zin is 

den Islâm geen sabbat bekend. Wat deze godsdienst verlangt is dit, dat een 

Moeslim, hoe druk hïj het ook moge hebben, zich toch van alle wereldsche 

bezigheden kan losmaken en zijn -gebeden doen. Daarom heeft de 

Islâm alle monnikeninstellingen afgeschaft, die van den mensch eischen, dat 
hij zijn leven lang van alle aardsche bezigheden afstand doet teneinde gemeen- | 

schap met God te kunnen houden. De Isläm maakt gemeenschap met God 
mogelik, al heeft de mensch het nog zoo druk met zijn wereldsche bezigheden, 

en dus maakt hij datgene mogelijk, wat vôér zijn komst mr als onmo- 

gelÿk werd geacht. 

Maar terwil de Islâm aan de instelling van het gebed een blijvend karakter 

geeft door voor te schrijven, dat het op vaste tijden en op een bijzondere 

manier verricht wordt, heeft hïj het individu zelf een groote mate van vrijheid 
gelaten om naar bclieven gedeelten uit den Heiligen Qoer-ân te kiezen en 
smeekbeden op te zenden om datgene, waar zijn ziel naar smacht. Algemeene 
voorschriften zijn er ongetwijfeld gegeven, en daarover is de heele Moeslim- 
wereld het eens, want deze voorschriften waren noodig om orde, regelmaat 
en uniformiteit te krijgen; maar behalve dat is het individu een groote mate 
van vrijheid gelaten om aan zijn gevoelens lucht te geven voor den grooten 
Schepprr van het heelal. Wat den tijd en de wijze van het bidden betreft, 
zullen de volgende aanwijzingen wel voldoende Ζῇ ter inlichting van den 
gewonen lezer, 

Bidtijden. 
Het bidden is verplicht voor ieder Moeslim, hetzij man of vrouw, die de 

jaren des onderscheids heeft bereikt. Het geschiedt vijfmaal per dag, aldus: 
1. Salât-oel-Fadjr of het morgengebed wordt na het aanbreken van den 

dag en voor zonsopgang opgezonden. 

2. Salât-0ez-Zoehr of het middaggebed wordt Solde als de zon begint 
te dalen; de {ἃ van dit gebed duurt tot het volgende gebed. | 

8. Salût-oel-’Asr of het namiddaggebed wordt opgezonden, als de zon onge- 
veer halverwege is gekomen in den loop van haar daling: de {ἃ van dit gebed 
duurt tot een tijdje voor ze werkeliÿjk ondergaat. 

4, Salât-oel-Maghrib of het zonsonderganggebed wordt onmiddelliÿk na 
Zzonsondergang opgezonden. 

5. Salât-oel-’Isj@ of het avondgebed wordt opgezonden, als de roode gloed 
in het westen verdwijnt; de tijd ervan duurt tot middernacht. Maar het moet 
voor het naar bed gaan opgezonden worden. 

Opm. 1. Als een persoon ziek is, of zich op reis bevindt, (of in geval 
van regen, als het gebed gezamenlijk in een moskee wordt verricht), kunnen 
het middag- en het namiddaggebed te zamen worden opgezonden, evenzoo ook 
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het zonsondergang- en het avondgebed. dons | kurnnen de soennats weggelaten 
worden. 

Opm. 2. Behalve deze vif verplichte gebeden zÿjn er twee facultatieve. 

Het eerste hiervan is de Salât-oel-lail, de tahadjdjoed of het nanachtgebed, dat 
ma middernacht wordt opgezonden, als men door den slaap verkwikt is, en voor 

den dageraad, Dit gebed wordt in den Heiligen Qoer-ân bijzonder aanbevolen. 

Het andere staat bekend onder den naam van Salât-oed-Goehâ. Het kan ongeveer 

op den {ἃ van h£:t ontbiÿjt worden verricht. Dit is de tijd, waarop de twee 

’Id-gebeden opgezonden worden. 5 

Opm. 8. De Vrijdagdienst neemt de ΠΕΤΕ van het middaggebed in. 

Voorbereiding tot het gebed. 

Voordat men bidt, is het nooëzakelijk dat men die lichaamsdeelen schoon- 
wascht, welke gewoonlijk onbedekt zijn. Dit wordt woedoe of reiniging genoemd. 

Deze reiniging wordt aldus verricht: 

1. De handen worden tot den pols gewasschen. 
2. Daarna wordt de mond met een tandenborstel Of eenvoudig met water 

schoongemaakt. 

8. Daarna de neusgaten, ook met water. 

4. Dan wordt het gezicht gewasschen. | 
5. Dan de rechter- en daarop de linkerarm tot den elleboog. 
6. Dan strijkt men met natte handen over het hoofd, terwijl mer de drie 

,Vingers tusschen den pink en den duim bij elkaar houdt. Den binnenkant van 
“de ooren veegt men af met den wijsvinger en den buitenkant met den duim. 

| 7. Ten slotte wascht men de voeten tot de enkels, eerst de rechter- en 
dan de linkervoet. | 

Maar als men sokken aan heeft en ze zijn na de reiniging aangetrokken, 
is het niet noodig, dat men ze bij een. tweede reiniging ‘uittrekt: men kan er 
met de natte handen over strijken, Dat kan men ook doen, als men schoenen 
aan heeft, maar welvoeglijker zou het zijn, als men ze uittrekt, wanneer men 
een moskee ingaat. Het is echter noodzakelijk, dat men minstens eens in de 
vier en twintig uren de sokken uittrekt en de voeten wascht. 

Opm. 1. Een nieuwe reiniging is alleen dan noodig, als men aan zijn 
natuurlijke behoeften heeft voldaan of geslapen heeft. 

Opm. 2. Ingeval van vleeschelijke gemeenschap is een totale reiniging of 
wassching van het geheele lichaam noodzakelijk. 

Opm. 3. Als men ziek is, of als men niet bij het water kan komen, verricht 
men de zoogenaamde fajammoem in plaats van de gewone of totale reiniging. 
ΒΗ tajammoem raakt men met beide handen zuivere aarde en Strijkt men er 
slechts eenmaal mee over het gezicht en over den rug der handen. 

Dienst. 

De dienst bestaat gewoonlijk uit twee gedeelten: het .eerste gedeelte, fard 
genoemd, dient gezamenlijk verricht te worden, bij voorkeur in een moskee, met 
een imâm, die den dienst leidt; het tweede gedeelte, soennat genoemd, dient 
alleen verricht te worden, bij voorkeur thuis. Maar als men zijn gebeden niet 
g&ezamenlijk met anderen kan opzeggen, kan de fard, evenals de soennat, alleen 
worden verricht. 

EIk deel bestaat uit een zeker aantal rak’ats, zooals hieronder verklaard: 
Het di of HAERERReS bestaar uit twee rak'ats PR die alleen 
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worden uitgevoerd, gevolgd door twee rak’ats (fard), die gezamentiÿk worden 
verricht. 

Het Zoehr- of middaggebed is een langeren dienst, Dose uit vier of 
twee rak’ats {(soennat), die alleen worden verricht, gevolgd door vier rak’ats 
(fard), die gezamenliÿjk worden uitgevoerd, en weer gevolgd door twee rak’ats 
(Soennat), die alleen worden verricht. 

ΒΗ den Vrijdagdienst, die op de zoehr (middag) gehouden wordt en de 
plaats van den sabbat van sommige godsdiensten inneemt, worden de vier ge- 
Zzamenlijk verrichte rak’ats ( fard) samengetrokken tot twee, maar deze twee 
vak’ats worden voorafgegaan door een preek (choetbah}), waarin de imâm de 
Moeslims aanspoort het goede te doen, hun de middelen voor hun zedelïÿke 
verheffing aan de hand geeft en stüstaat bij hun nationaal en gemeenschap- 
peliÿÿk welzijn. 

Het ’Asr- of namiddaggebed bestaat uit vier rak’ats ( fard ), die gezamenlijk 
worden verricht. 

Het Maghrib- of zonsonderganggebed bestaat uit drie rak’ats ( fard), die 
gezamenliÿk worden uitgevoerd, gevolgd door twee rak’ats (soennat) , die alleen 
worden verricht, 

Het ’Isjà- of avondgebed bestaat uit vier rak’ats (fard), die gezamenlijk 
worden uitgevoerd, gevolgd door twee rak’ats (soennat), die alleen worden 
verricht en weer gevolgd door drie rak’ats (witr), die alleen worden uitgevoerd; 
de laatste van deze rak’ats bevat de welbekende bede, die bekend staat onder 
den naam van goenèt. 

Het Tahadjdjoed- of nanachtgebed bestaat uit acht rak’ats (soennat), die 
twee aan twee worden uitgevoerd, 

Het Doechä- of voormiddaggebed kan uit twee of vier rak’ats bestaan. 
Het ’Id-gebed bestaat uit twee rak’ats (soennat), die gezamenlijk worden 

uitgevoerd. Daarop volgt een preek of Choetbah, waarvan het doel hetzelfde is 
als dat van de Vrijdagpreek. | 

Opm. 1. Als men op reis is wordt de soennat in elk gebed weggelaten, 
behalve in het morgengebed, en de vier rak’ats fard in het Zoehr-, het ’A sr- en 
het ‘’Isjä-gebed worden samengetrokken tot twee. Als men weet, dat δῇ ΟΡ 
zijn reis vier of meer dagen op een ΠΕΡ Ζ8] blijven, moet de dienst er volledig 
worden verricht. : 

Opm. 2. Als er twee of meer personen zijn, kunnen zij het gebed geza- 
menliÿk doen. Een hunner treedt dan als imâm of leider ΟΡ. Maar als men 
alleen is, verricht hij de fard, evenals de soennat, alleen. 

De twee voornaamste kenmerken van den Islamietischen gezamenlijken 
dienst zijn: ten eerste, de dienst kan door iedereen geleid worden; alleen moet 
hïj den Qoer-ân beter kennen dan de anderen en de anderen in rechtschapenheid 
en in de vervulling van Ζῇ plichten jegens God en Zijn schepselen overtreffen; 
ten tweede, niet het minste onderscheid in kaste, stand of rijxdom moet in 

_ Z00'n gezamenlijken dienst aan te treffen zijn: zelfs de koning staat schouder 
aan schouder naast den geringsten burger onder zijn onderdanen. 

Opm. 3. Elke gezamenlijke dienst moet voorafgegaan worden door een 
adzôn en een igâmat; de eerste is een roep tot het gebed, gedaan met voldoende. 
luide stem en de laatste duidt er op, dat zij die er voor den gezamenlijken 
dienst bijeengekomen zijn, in één of zoo noodig in verscheidene rijen moeten staan,. 

De adzân of roep tot het gebed bestaat uit de volgende zinnen die met luider 
stemme °peezegd worden door den ΤΌΘΡΕΙ, staande met het gezicht naar de 
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qiblah gewend, di. naar Mekka -— het centrum van de Moeslim-wereld en 

feitelijk het geestelijk centrum van de heele wereld — met beide handen opge- 

heven tot bij de ooren: 

1. aff Xbf Aläh-oe Akbar, &i. Allah is het grootst (vier maal herhaald). 

2. LD WIN οἰ Î Asj-hadoe al-lä-iläha il-Al@h, di. Ik getuig 
dat er geen god is behalve Allah (tweemaal nr à 

9, 
3. \ Asj-hadoe anna M ochammadar-raséèl-oelläh, AU SEE Οὐχ 

di. Ik getuig dat Mochammad de Apostel van Allah is (tweemaal herhaald). 

tes UT mp “ 

4. a Hajja ’alas-salâh, d.i. kom tot het gebed (tweemaal Eh CS Haia ’alas-saleh, gebed 
herhaald, met het Ἐν gewend naar rechts). 

«ἡ (ἡ 

Zz)a)\ dt 7 Hajja ’alal-falâh, di. kom tot het succes Ge 

herhaald, met gezicht gewend naar links). | 

; 8. "TE Abi AUûh-0e Akbar, di. ἌΠΑΠ is het . grootst (tweemaal her- 

es 

Sal La πάν in-Auah, di. er is geen god behalve Allah. 
In den roep tot het morgengebed wordt na No. 5, dus voor de laatste 

twee zinnen, de volgende zin ingelascht: ACER ae CE : ASS οι 2 ἥ As-salât-0e- 

chair-oen min-an-naum, di. het Bebed is beter dan bet slapen (tweemaal her- 

haald), 

De igâmat wordt met dezelfde woorden opgezegd, maar elke zin slechts 

eenmaal en met de bijvoeging van den ne ἔνθ die tweemaal wordt 

herhaaid voor de lâatste twee zinnen: Ἐπ δ ἵξ ἵ 6 φαᾶ qâmat-is- | 

salâh, di. het gebed is inderdaad ns 

Bi de ’Id-gebeden wordt zoowel de adzûn als de igâmat vweggelaten. In 

plaats daarvan wordt in de éerste rak’at zevenmaal Allâh-0e Akbar gezegd 

en vijfmaal in de tweede na de takbir-i-tahrimah. Bÿ den Vrijdagdienst worden 

de Moeslims gewoonlijk tweemaal tot het gebed geroepen; de tweede roep 

geschiedt, als de imâm op het punt staat om de preek te houden. 

Opm. 4 Een moskee is een gebouw dat aan den dienst van God wordt 

gewid, maar elke dienst, hetzij die alleen of gezamenitik verricht wordt, kan 

z00 noodig wel overal worden gedaan. Het heet, dat de Heilige Profeet gezegd 

beeft, dat de heele aarde tot moskee voor hem was gemaakt. Dit wbüst er 

niet alleen op, dat er geen plaats gewijd behoefde te worden, maar ook dat 

de ware dienaren van God zich over de heele wereld zouden verspreiden, 

Beschrijving van een rak’at, 

Eén rak’at wordt als volgt uitgevoerd: 

1. Men heït staande beide handen tot bij de ooren op, met het geztcht 

naar de qiblah, di. Mekka, gewend, terwijl men de woorden AX@h-0e Akbar 

(Allâh is het grootst) uitspreekt. Dit wordt Takbir-tahrimah genoemd. 
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en ο... .--θ.-...Ψ.Ψ.Ψ.Ψ.. 

terwijl men nog steeds blijft staan, Daarna wordt de volgende bede of een 

deel ervan opgezegd: 

ALCATEL EG), 
ch as ον VERSO ES GUESS GE 
EL DNS CASA ANCIEN ας 
ἀφο VE UPS EE ESRI 

. “ p ΄σ(“.,» ῳ “59 ΄σσλὴνν 2,7 Ce RER à 

ὥς ρον 
DSL 

Transcriptie. d 
πη wadjdjahtoe wadj-hÿa lilladzi fatar-as-samäwût-i wal-arda hantfan wa 

γιὰ anû min-al-moesjrikin. Inna salâti wa noesoeki wa mahjâja wa mamät{i 

Ulläh-i rabb-il--lamin, là sjarika lahôè wa bidzâlika oemirtoe wa an@ min al 
Moeslimin. Allâhoemma ant-al-malikoe Ἰὼ ilâha ill@ anta, anta rabbi wa απᾶ 

’abdoeka zalamitoe nafsi watcraftoe bidzanbi faghfirii dzoen6èbt djamian 

innah6è là jaghfir-oedz-deoen6èba illà, anta, wahdint Hi-ahsan-i-achläqi 14 jahdi 

li-ahsanih@ il@ anta, wasrif ‘anni sajji'ah@ Ἰᾶ jasrifoe ’anni sajf'ahA ἐπᾶ anta. 

Vertaling. 

,»Waarlijk, ik heb mij, oprecht zijnde, tot Hem gewend, Die de hemelen 

en de aarde heeft geschapen, en ik behoor niet tot de polytheïsten, Waarlik, 

mijn gebed en mijn offer en mijn leven en mijn -dood zijn alle voor Allah, den 

Heer der werelden; geen deelgenoot heeft Hij, en dit wordt mïj bevolen, en ik 

behoor tot degenen die zich onderwerpen. O Allah! ΟἹ] zijt de Koning, er is geen 

god behalve Gïj: αὖ zijt mijn Heer en ik ben Ὅν dienaar; ik ben onrecht- 
vaardig geweest tegenover mijzelf, en ik beken mijn fouten, schenk mij derhalve 

bescherming tegen al mijn fouten, want niemand schenkt bescherming tegen 

fouten behalve αἴ, en leid τοῦ tot de beste zeden, want niemand leidt tot de 

beste ervan behalve Οἵ; en wend de gslechte zeden van mij af, want niemand 

kan van miÿ de slechte zeden afwenden behalve Gÿ”. DES 

De volgende korte bede wordt echter algemeener gebruikt: 

PO APR DORE RO AT PRET CRU SC TS A SL 
δου λοοὶ xs Δ χ 52 φῶς CAPE ὁ Συξς 

| . 3.νϑν ον Lu : # 

| REC 
Transcriptie. 

Socebhâna-ka Allâhoemma wa bi-hamd-i-ka wa tabârak-asm-0e-ka wa ta’âlà 
djadd-oeka wa 1& il@ha ghair-oe-ka. A’6èd2oe billéhi min-asj-sjaitan-ir-radjim. 

| | Vertaling. | 

Glorie χῇ U, o Allah! en aan U behoort de lof toe, en gezegend is Uw 

Naam en verheven is Ὅν Luister, en er is geen god behalve Gïj. Ik neem min 

toevlucht tot Allah om bescherming tegen den vervloekten duivel. 
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rer 

a 

Daarna wordt de Fâtirah in dezelfde staande houding opgezegd: 

2% pe τὰ σε, ride 
NE eo AGE AE Do SACS Ὁ 2 γον 

LOI Y 5 a ah Xe ose 
Transcriptie. 

Bismilläh-ir Rahmân-ir Kahim. Al-hamd-oe lillâh ὁ | Rabbil-@lamin. AT- 
rahmüân-ir-Rahim, ΜΑΙ i-jaum-id- in. ὅκα πα Ῥοθδᾶοθ wa ijjâka nasta’in. 
Ihdi-nas-sirât- “al-moestagim. Nirât-alladzina an’amta ’alaihim gair-il moe Î 
‘alaihim wa Ιαδαάϊδη. 2 | 

Vertaling. 
In naam van Allah, den Weldadige, den Genadige. Alle lof komt aan ἡ 

Allah toe, den Heer der werelden, den Weldadige, den Genadige; Meester 
van den dag der vergelding. Ὁ dienen τῷ en Ὁ smeeken wi om hulp. Leid 
ons op het rechte pad, het pad dergenen wien Gi günsten hebt geschonken, 
niet (dat) dergenen, over wie toorn wordt uitgestort, Aoen (dat) dergenen die 
CESR | 

τς Aan het slot van het βονοβαξαβ δε worêt Amin hd di, Het Zij Zoo. 
Daarop zegt de biddende een passage uit den Qoer-ân op, die δῇ uit het hoofd 
kent. Gewoonlijk wordt een van de kortere hoofdstukken op de laatste blad- 
zijden van het Heilige Boek opgezegd, terwijl het hoofdstuk Al-Ichlâs (De 
Eenheid) dengenen wordt aanbevolen, die van den Qoer-ân niet op de hoogte 
zijn. Het luidt als volgt: 

οὐ DHEA ΒΨ ous 35 5 So AT Où DS 
Transcriptie. 

Qoel hoew-allâhoe Ahad. Alüh-oes-Samad, Lam jalid : wa lam jéèlad. Wa 
lam jakoel-ia-h6è koefoervan ahad. 

Vertaling. 
Zeg: Hÿ, Allah, is één; Allah is Hij, van Wien niets onafhankeltit- is; Hÿ 

baart niet, noch is Hij gebaard: en niets gelÿkt Hem. 

_ 8. Terwijl de biddende AXâh-0e Akbar (Allah is het grootst) zegt, buigt 
hi zich, zoodat de handpalmen op de knieën komen te liggen. In deze houding, 
Roek6ë genoemd, worden woorden die uitdrukking geven aan Gods heerlijk- 
heid en luister, minstens driemaal herhaald: 

λει; OS à Soeb-hân-a Rabb-4-al-/Arim, di Glorie σῇ mÿn Heer, 
den Groote. 

De volgende woorden kunren er ook aan toegevoegd of in plaats van 
het bovenvermelde opgezegd worden: 

ὦ; RS ATEN Cat AA Soeb-änaka-Allähoemma Rabban@ 

wa bihamdika allâhoem-maghfir li, di Glorie zij U, Oo Allah, onze Heer, en 
aan U PACS de lof toe: o Allah! schenk mi) bescherming. 



; VOORREDE “XXVIT 

4. Daarna neemt de biddende de staande houding weer aan met de 

woorden: 

çr “ + 3 ,j° mire 
sJ> ce ab 2x  Samÿ-Alläh-oe liman hamidah. 4 οἵ “Ὁ 

Rabbanâ wa-lak-al-hamd, di. Allah verhoort hem, die Hem looft; O onze 

Heer! aan Τὶ behoort de lof toe. 

5. Dan werpt de biddende zich ter aarde zoodanig, dat de teenen van 

beide voeten, beide knieën, beide handen en het voorhoofd den grond raken. 

De voigende woorden, die Gods grootheid uitdrukken, worden in deze houding, 

Sadjdah genoemd, minstens driemaal uitgesproken: 

VIO5C “4 Ge Socbhôna Rabbijal-A’là, di. Glorie zij mijn Heer, den 

Allerhoogste. 

De volgende woorden kunnen er ook aan toegevoegd, of in plaats daarvan 

opgezegd worden: 

dis LAN 7 Dé. 5 ὥστ GEL Soebhäna-ka Allähoemma Rabba-nâ 

wa bi-hamdika Allâhoem-maghfir U, di O Allah! Glorie zÿ VU, en aan Le 

behoort de lof toe; o Allah! schenk mij bescherming. 

Dit is de eerste sadjdah. 

6. Dan gaat de biddende in ΤΣ houding zitten. Dit wordt djalsah 
genoemd. 

7. Daarop volgt een tweede ter aarde werping of een tweede sadjdah, 

zcoals boven bij 5 beschreven, met het opzeggen van de daar vermelde woorden. 

8. Hiermee is een rak’at geëindigd. De biddende staat dan op en neemt 

weer de staande houding aan voor de tweede rak’at, die hij op dezelfde wijze 

eindigt als de eerste. Maar in plaats van na de tweede rak’at op te staan gaat 

ἈΠ weer in eerbiedige houding, qa’dah genoemd, zitten. In deze houding verbindt 

ἨΔ met de verheerlijking van het Opperwezen beden voor den Heiligen Profeet. 
voor de geloovigen en voor zichzelf, ta*ijjah genoemd, die als voist luidt: 

᾿Ξ th 2 hs 9 

ABS S'ASSOCIE JA É CE se) ΒΕ ΠΟ 
Ve. PTE cure” 

BG TS 2 Sa YO Hogan ab" Le δὲ SES ES 
| Νὰ PAT: M 7 

4 7225 ὅ 
Τγαηπδουτίθ. 

_ At tahÿjât οὐ lWlGh à was-salawût 0e wat-taijibat oe. As-salâm oe ’alaika 

ajjoehan-nabijj oe wa rahmat-oellâh ἡ wa barakâtoeh. As-salên: oe ‘alain wa 

’al@ ibâd-Uläh-is sûlihin. Asj-hadoeal-lû δ a -AWAhoe wa asj-hadoe 

anna M oehammadan ’abdoe-h6è wa raséèloeh. 

Vertaling. 

Alle beden en aanbidding, in woorden, daden en rijkdom weergegeven, 

komen Allah toe. Vrede Ζῇ over u, o Profeet, en de genade van Allah en Zïjn 

zegeningen. Vrede zij over ons en de rechtschapen dienaren Yan Allah. En ik 

getuig dat er geen god is behalve Allah, en ik getuig dat Moehammad Zin 

Apostel is. 
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9. Als de biddende meer dan twee rak'ats moet uitvoeren, staat hi op, 

maar als hij slechts twee rak’ats moet verrichten, zegt πῇ d2 volgende bede 
om zegeningen voor den Profeet op (deze bede en die, welke er op volgt, 

worden steeds voor de salâm AE A 

LES TNT ΤΉ si 
DAMES À ses EANETE SEINE a 

(ES 
Transcriptie. 

AHähoemma sai ‘ali Moehammadin wa’alû âli M δαβ νν δια καηιᾶ sal- 

laita ’al@ IbrâäMma wa ’al@ Ali Ibrâhima innaka Hamid-oem-Madjd. Alâhoem- 
ma bârik ‘ali Mochammadin wa ’al@ âli Mochammadin kam@ bârakta ’ald 

Ibrâhima wa ’ald ai Ibrêhima innaka Hamid-oem-Madhd. 

Vertaling. 

O Allah! maak Moehammad en We volgelingen van Moehammad voorspoedig, 
-zooals σῇ Abraham en de volgelingen van Abraham voorspoedig maakte, want 

waarlik, ΟΥἹἨ zÿt geloofd en verheerlijkt. O Allah! zegen Mohammad en de 

volgelingen van Moehammad, zooals Οἵ Abraham en de volgelingen van . 

Abraham zegende, want waarliÿk, Αἵ ziïjt geloofd en verheerlijkt. 

De volgende bede behoort er ook aan toegevoegd te worden: 

*° ΤΟΝ He τ NS SAN DS ΡΝ EG EAN 

D CI δούλοις 
Transcriptie. 

Aâhoemma inni zalamioe nafsi zoelman katstran wa 14 jaghfir-oedz- 

droenéèba illà anta, faghfir À maghfiratan min ‘’indika warhamni innaka an- 
tal-Ghafôèr oer-Rahim. 

Vertaling. 

O Allah! ik ben zeer onrechtvaardig geweest tegenover mijzelf, en niemand 

schenkt bescherming tegen fouten behalve Gïÿ; bescherm mi derhalve met 

een bescherming van Uzelf en erbarm ἃ miner; waarliÿk, Gi zijt de Vergevens- 

gezinde, de Genadige. 

Of in plaats daarvan kan de volgende bede worden opgezonden: 

d'A SLT ES RSC κ΄ jar. “» ΄ 
SO) A PRES 0 LC “ὦ HEC AT ANA ©) 

ar CE A) 

CAS 

Transcriptie. 

Rabb-4d}-’aint moeqtm-as-galati wa min PR Rabban4 wa tagabbal 
doe’à. Rabban-aghfir Ἀ wa -ιοδϊαα)Ἴή)α wa lil-moe minina jauma Lu | 

 Msab. 

Vertaling. 

Mijn Heer! laat mij het gebed onderhouden en ook mijn nakomelingschap; 

Onze Heer! verhoor de bede; Onze Heer! schenk mÿ en mïjn ouders en de 
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. geloovigen Uw bescherming op den TR WaArpp de afrekening zal worden 

gehouden. : : 

10. Hiermede is de dienst afgeloopen. Dan volgt de salêm. of de groet 

die ook de heiïlwensch is, die de Moeslims tot elkaar richten. De biddende 

wendt zijn hoofd eerst naar rechts en dan naar links, waarbij hij telkens zegt: 

bi: r# 
αἰ ἋΡ: >) AUS P NES if As-salûmoe ‘’alaikoem wa rahmat-oelläh ‘, di. 

Vrede zÿ met u en de genade van Allah. 

11. Zoo eindigt de dienst, ais de biddende slechts twee rak’ats had uit 

te voeren; maar als hïj drie of vier rak’ats moest verrichten, dan staat ὨΠ na 

‘ de qa’dah (zie 8) aangenomen en de tahÿjah (zie 8) opgezegd te hebben op, 

terwtil δῇ Alläh-oe Akbar zegt, en eindigt de andere rak’at(s) op dezelfde 
wijze (zie 1 t/m 7); de laatste handeling is steeds het zitten in eerbiedige 

stemming, terwijl de biddende de tahïÿjjah, de bede om zegeningen voor den 

Profeet etc. en de slotbede (zie 8 en 9) opzegt en ten slotte de saläm, 

Behalve dat heeft de biddende de vrijheid om. in elke houding te bidde., 

waartoe het smachten van zijn ziel hem brengt, want de salût of de liturgische 

dienst van den Islâm is door en door een gebed. Opgemerkt moet worden, dat 

de biddende reeds bij het opstaan om te bidden en bij elke verandering van 

houding Allâh-0e Akbar of ,, Allah is het grootst” zegt, en daarom is het niet 

meer dan natuurlijk, dat de mensch zich in alle houdingen en op alle plaatsen 

werkelijk aan Hem onderwerpt — hetzij in zittende of in staande of gebogen 

houding, of als hij zich ter aarde werpt — wanneer Hij het hem gebiedt, Die het 
Grootst is van alles. Alleen als Εἰ zich van de roekôè’ (zie 8) opricht, zegt 

δὲ in plaats van AlGh-oe Akbar: Samÿ-Allôh-oe liman hamidah, di. ,, Allah 
verhoort hem, die Hem looft”. 

| Opm. Als het gebed gezamenlijk wordt verricht, zeggen zij, die den imêm 

_ volgen, alle beden etc. en ook de Fâtihah op, maar niet de passages uit den 

 Qoer-ân, die op de Fâtinah volgen. En als de imâm: Samiÿ-Allôh-0e liman 
_hamidah zegt, terwijl hij zich van de gebogen houding opricht, zeggen de aan- 

wezigen: Rabban@ wa lak al-hamd (zie 4). | 

12. De bede, die onder den naam van goen6èt bekend staat, wordt opge- 

zegd als men zich van de roek6è (zie 3) opricht, of onmiddellijk voor men die 

houding aanneemt, dus staande, en gewoonlijk alleen in de laatste van de 

laatste drie rakats (witr) van het ’Isjâ-gebed. De meest welbekende goenoèt 

is de volgende: | 

1° γ΄. σ αὶ CALE CRÉES ES 

JASS test CH CR »διἰολ θβθολ AA 
ES I AT 2 ΟΕ 
ὡς As LÉ S ses NÉ εἰ OX “ΠῚ 

᾿Ψ (<< AT - 

Transcriptie. 

Allâähoem-mahdini fi man hadaita wa ’âfint fi man ‘’âfaita wa tawallani 

fi man tawallaita wa bârik Τὰ αὶ m4 a’taita wa qini sjarra mâ qadaita fa-innaka 

takdi wa Ἰᾶ joeqd@ ’alaika innahôè Ἰὼ jadzilloe man wûlaita tabârakta Rabbanâ 

wa ta ’âlait. 
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Vertaling. | 
O Allah! leid mij in den kring dergenen, die Gi goed hebt geleid, en be-. 

waar mij onder degenen, die Οὐ bewaard hebt, en neem mij als vriend onder 
degenen, die αὖ als vriend hebt genomen, en zegen mi in wat Gij ταῦ schenkt, en 
bescherm mij voor het kwaad van wat Gij hebt beslist; want waarlijk, Gïj beslist, 
en niemand kan te Uwen nadeele beslissen; waarlijk, hij dien αὖ tot vriend 
neemt, wordt niet in ongenade gebracht. Gezegend zïjt Οὔ, onze Heer, en 
Verheven. 

| 

Sommigen nemen in plaats daarvan het volgende: 
΄“» 9." # PL ΄ Cd PAT 19, » # hr re », ons is CAE RE Δαν ΠΏ sk EN 92 

SA dues AE ANT ANNEES Vs KES 
D 52 A APE “,,5, » ιδ 559. 9 DAS MP νὴ D 2 ES CA HOICLIOS Rs CS ASS US a 

Trunscriptie. 
Alähoemma innâ nasta’inoeka wa nastaghfiroeka wa ποθ ποθ δίκα wa 

natawakkaloe ’alaika wa noetsni ’alaik-al-chair-a wa nasjkoeroe-ka wa là 
nakfoeroe-ka wa nachia’oe wa natroekoe man jafdjoeroe-ka. Allâhoemma ÿjâka 
na’boedoe wa laka noesalli wa nasdjoedoe wa ilaika nas’@ wa nahfidoe wa 
nardj6e rahmatakxa wa nachsjà ’adz4baka inna ’adz@baka bil-koeffâr-i moelhiq. 

Vertaling. 
O Allah! τ smeeken Uw huilp af, en vragen om Uw bescherming en 

gelooven in U, en vertrouwen op U, en wi loven U op de beste wijze, en wi 
danken U, en wij ziÿn Ὁ niet ondankbaar, en ὙΠ verstooten en verlaten hem, 
die U ongehoorzaam is! O Allah! U dienen wi, en tot Ὁ bidden τῇ en (voor U) 
buigen wij ons neder, en tot U vluchten wi, en wi zijn vlug, en τὶ hopen op 
Uw genade en wij vreezen Uw straf;, want waarlijk, Uw straf overvalt de 
ongeloovigen. | 

Het heele Moeslim-gebed is slechts een verklaring van Gods luister en heer- 
lÿkheid, van Gods heiligheid en volmaaktheid en van ’s menschen absolute. 
afhankelïÿjkheid van zijn Schepper. Terwijl het lichaam iedere nederige en 
aanbiddende houding aanneemt, brengt de tong iederen vorm van Gods h:er- 
lijkheid en volmaaktheid tot uitdrukking, en het hart moet wel vervuld zïn 
met de diepste en reinste emoties. Wat een geest van Goüdelijke verh:ventke:à 
ademt elk woord! Wat een groot vertrouwen op God! Wat een edele uitdrukking 
van gehoorzaamheid aan Hem en wat een bereidwilligheid om zich niet in te 
laten met degenen, die God niet gehoorzamen! Wat een ware vrees voor de’ 
Godheid en wat een onbevreesdheid voor de rest! Er is geen edel verlangen, 
gcen verheven gevoel δῇ emotie, of het komt in bovengenoemde woorden tot 
uitärukking. | 

2. HET VASTEN 

Het vasten is een van die godsdienstige instellingen, die, hoewel algemeen 
erkend, met de komst van den Islâm een volkomen nieuwe beteekenis hebben 
gekregen. Gewoonlijk vastte men in tijden van smart en bezoeking, waarschijn- 
[01 om een toornige godheid te bedaren. ΒΠ deu Islâm wordt het vasten voor- 
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geschreven om den mensch zedelÿjk te verheffen en geesteliÿÿk te verbeteren. 

Dit doel wordt duideliïjk gemaakt in den Heiligen Qoer-ân zelf, waarin het 

vasten aldus wordt voorgeschreven: Het vasten wordt u voorgeschreven ...... 

opdat gÿ uw (voor het kwaad) zult hoeden (2 : 188). Het vasten stelt zich dus 

evenals het gebed ten doel, de ziel te louteren, opdat men leeren zal het kwaad 

te mijden. De Heilige Qoer-ân neemt geen'‘genoegen met enkel voor te schrij- 

ven, dat men het goede doet en het kwaad schuwt, maar leert den mensch 

ook de middelen, waardoor hij de neiging tot het kwaad beteugelen en die tot 

het goede veredelen kan, Het vasten is een van die middelen. Daarom beteekent 

het vasten bij den Islâm niet enkel onthouding van spijs en drank, maar ook 

van iedere soort van kwaad. Inderdaad'is onthouding van spijs en drank slechts 

een stap om den mensch — zoo hij zich, gehoorzamende aan Gods bevelen, 

onthouden kan van wat anders _gecorloofd is — te doen beseffen, hoe veel 

noodzakelijker het is, dat ἈΠ zich onthouût van het kwaad, waarvan de gevol- 

gen stellig slecht moeten zijn. Het heeft inderdaad van een oefening van 

᾿Β menschen vermogens, want gelijk alle andere vermogens van den mensch 

geoefend moeten worden, opdat ze hun voile kracht bereiken, zoo moet het 

vermogen om zich aan Gods wil te onderwerpen ook geoefend worden, en het 

vasten is een der middelen, die aan dat doel beantwoorden. Behailve dat heeft 

het vasten zijn physische voordeelen. Niet alleen went het den mensch er aan 

honger en dorst te verdragen en dus een leven van ontbering te leiden, zoodat 

hÿj niet te veel tot gerak geneigd is, maar ook oefent het een zeer goeden 

invloed uit op de gezonôheid in het algemeen. 

Dit onderwerp wordt in den Heiligen Qoer-ân in éderant 23 van hoofdstuk 

2 behandeld. Het aantal dagen waarop men vasten moet, is negen en twintig 

of dertig, naargelang van het aantal Gagen var de maand Ramañän. Op de 

vastendagen is het vanaf het aanbreken van den dag tot zonsondergang niet 

geoorloofd ‘elke soort van spijs en drank te gebruiken en vleeschelijke gemeer.- 

schap te houden. Daar Ramadän een maanmaand 18; valt ze in verschillende 

jaren samen met verschillende jaargetijden en bijgevolg zijn in sommige ian- 

den de dagen soms te lang voor gewone gestellen om gedurende den langen 

tusschentijd honger en dorst te verdragen. Uit de analogie met zieken en 

reizigers, die op andere dagen moeten vasten dan die van de maand Ramadän, 
leiden wij af dat men in zulke uitzonderlijke gevallen vasten kan als de dagen 

korter zijn — laten wij zeggen: in een jaargetijde, als de dag ongeveer vijftien 

uur duurt, di. ongeveer de langste vastentijd in Medina en Mekka. 

Men kan opmerken, dat ziekelijke menschen, mannen en vrouwen, die te oud 
zijn om de ontbering te verdragen, vrouwen, die in gezegende omstandigheden 
verkeeren en Ζὶ die zoogen, van het vasten vrijgesteld worden, maar zi behoo- 

ren elken dag zooveel weg te geven als genoeg is om een arme te spijzigen, 

teurninste als hun middelen het toelaten. Er zijn gezegden van den Heiligen 

Profeet, die deze uitzonderingen bepaaldelijk vermelden. 

3. ,ΖΑΚΑΤ’ OF ARMENBELASTING 

Elke wereldgodsdienst predikt liefdadigheid, maar evenals het gebed merken 

wij bij den Islâm uorde en regelmaat in deze instelling, Zoodat ze een blijvend 

karakter draagt, dat bij geen anderen godsdienst is aan te treffen. De Islôm 

maakt liefdadigheid bindend en verplicht voor allen, die het Moeslim-geloof 

aannemen. Hier hebben wij een broederschap, waartoe de rijke niet toetreden 

kan, tenzij hij bereid is om een deel van zijn vermogen af te staan tot steun | 
LE 
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van de arme leden. Er is geen twijfel aan, dat de rijke hier niet geplaatst 

wordt voor de onoverkomelijke moeilijkheid, een kemel door het oog van eene 

_ naald te doen gaan, voordat δἰ in het koninkrijk Gods ingaat; maar hij wordt 

aan een praktische proef onderworpen, die hem niet alleen op denzelfden voet 

doet staan als zijn armsten broeder, maar hem ook verplicht een belasting te 
betalen — een belasting die van de rijken wordt gehevén ten voordeele van 

de armen; en zoo wordt een ware broederschap tusschen de rijken en de 
armen gevestigd. | 

De betaling van de armenbelasting is een voorschrift dat in belangrijkheid 

onmiddellÿk na het gebed komt. In den Heiligen Qoer-An wordt er zeer dikwijls 

melcing van gemaakt in vereeniging met het gebed. De zakût is volgens een 

gezegde van den Heiligen Profeet een liefdegift, geïnd van de rijken ten voor- 
deele van de armen. Ieder persoon is in den zin van het gezegde rÿk, als hi 

zilver of andere bezittingen heeft ter waarde van ten naaste bij f 50, of goud 

ter waarde van ongeveer £ 12. Geen enkele zakût is echter betaalbaar met 

juweelen, huisraad, gereedschappen, werktuigen, of andere bezittingen, of leven- 

de have voor het dagelijksch gebryik. Van alle opgespaarde rijkdom die onder 

bovenvermelde definitie valt en die gedurende een jaar in het bezit van den 

eigenaar blijft, stort men een veertigste deel in de bait-oel-mâl of de openbare 

schatkist. In geval men onroerende goederen bezit, wordt de zakût geheven 

van de inkomsten of huur, die men daarvan ontvangt. 

» Wat de uitgaven van de inkomsten aan 2akût betreft, worden er acht posten 

in den Heiïligen Qoer-ân (9 : 60) γεστδεϊά: 

1. De armen. 

De behoeftigen. 

De schuldensaars 
(Het vrijkoopen van) FURSENE 

De reizigers. 

. De ambtenaren, aangesteld in verband met de inning en uligave van 
de zakût, | 

7. Zïj, wier harten men doet hellen tot de waarheid, 
8. De weg van Allah. | 
Enkele woorden kunnen er bijgevoegä worden om het bovenstaande 

te verklaren. In tegenstelling met de armen zijn de behoeftigen Cegenen die 
hun brood wel kunnen verdienen, maar de middelen, als werktuigen etc., mis- 
sen. Een persoon mag in staat zijn zichzelf te onderhouden, maar als bij 
schulden heeft, kunnen ze uit het zakêt-fonds worden afbetaald. De gevangenen 
zijn krijgsgevangenen. Een deel van het openbare fonds moet besteed worden 
om hen vrij te laten Een reiziger kan, al ware hÿj welgesteld, op een vreemde 
plants of in een vreemd land hulp noodig hebben: daarom moet een deel van de 
zakût ook aan de reizigers besteed worden. De zesde post van uitgaven toont 
aan, dat de 2akût onder alle omstandigheden als een openbaar fonds geïnd en 
uitgegeven moet worden en dat het individu niet de vrijheid heeft om de zakût 
naar believen uit te geven. Er moeten ambtenaren aangesteld worden om ze 
te innen en om de uitgave ervan te regelen. Hun bezoldiging moet uit het 
&akât-fonds worden genomen. 

De laatste twee posten hebben betrekking op de propagande van het geloof. 
Wat de prediking van een godsdienst betreft, is er altijd een klasse die er 
graag naar luistert. Van deze personer wordt hier melding gemaakt als 
degenen, wier harten men doet hellen tot de waarheid. Fi 8α 1 Π of op den 

naar ὃ5 ἢ 
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weg van Allah beteekent, zooals aangetoond bij noot 180, de bevordering van . 
de zaak van den Islamietischen godsdienst, of de verdediging ervan. Volgens 

dezen post kan de zakût dus besteed worden aan de propaganda van den 1518- 
mietischen godsdienst en om de tegenwerpingen te weerleggen, die tegen den 
Islâm gemaakt worden. Men kan opmerken, dat de Moeslims dezen post in de 
laatste eeuwen schromelÿjk over het hoofd hebben gezien en dat heeft ten 
gevolge dat er zelden een poging wordt gedaan om den heïiligen Islamietischen 
godsdienst te propageeren. ᾿ 

4, DE BEDEVAART 
Ieder Moeslim is verplicht eens in zijn leven een bedevaart naar Mekka 

te doen. Het is evenwel afhankelïjk van de vervulling van de voorwaarde, dat 
hÿ de middelen heeft niet alleen om den tocht te ondernemen, maar ook om 
te zorgen voor degenen, wier bestaan van hem afbankelÿk zijn. Veiligheid van 

_leven is ook een noodzakelijke voorwaarde. NU 
De pelgrim doet de bedevaart in de maand Deoelhadj en moet voor den 

Tden dag van die maand reeds in Mekka zijn Wat de formaliteiten betreft, 
die gedurende de bedevaart in acht genomen moeten worden, kan iedereen 
ze gemakkelfjk van den Moe’allim of onderrichter leeren. | 

De arkân of voornaamste punten in verband met de bedevaart zijn: 
1. Het aanvaarden van een toestand, ihrâm genoemd, waarin alle pelgrims 

hun gewone kleeren afleggen en een soort van kleeding dragen, bestaande uit 
twee naadlooze stukken laken, terwijl ze het hoofä onbedekt laten. 

2. Tawûâf of zevenmaal om de Ka’ba heen gaan. 
8. ϑαὴ of zevenmaal den afstand tusschen Safa en Marwa, twee kleine 

heuvels, in der {1 afléggen. ἫΝ . 
4 Het toeven op de vlakte, ’Arafût genoemdl. | 
Merk op, dat de toestand die isr@m wordt genoemd, alle mannen en vrouwen 

op hetzelfde niveau van gelÿkheid plaatst: allen dragen dezelfde eenvoudige 
kleeren en leven in dezelfde eenvoudige omstandigheden. Alle onderscheiding 
van Stand en kleur, van rijkdom en nationaliteit vervalt daar en de koning is er 
niet van den plattelandsbewoner te onderscheiden. Het heele menschdom neemt 
voor zijn Schepper één voorkomen en één houding aan, en dus levert die wonder- 
baarlijke woestiinvlakte, de ’Arafût, het meest grootsche en verhevenste schouw- 
spel van ’s menschen gelfjkheid op, waardoor de mensch werkelijk een ware 
kennis van zijn Schepper krtjgt — het woord ’Argfât is afgeleid van ’arafa, d.i. 
hÜ kreeg kennis (van de zaak). De heele wereld kan zoon vobrtreffelijk beeld 
van ware broederschap en praktische gelijkheid niet aanbieden. 

᾿ς De toestand van den pelgrim en de verschillende bewegingen die met de 
bedevaart verband houden, het gaan om de Ka’ba heen en het heen en weer 
ÿlen, beelden feitelÿk dien psychischen ontwikkelingstrap af, waarop de aan- 
bidder doordrongen is van den geest der ware liefde voor het Opperwezen. 
Die liefde tot God, waarover bij andere godsdiensten zooveel gepraat wordt, 
wordt hier een realiteit. Aangezien het vuur der liefde tot het Opperwezen 
in het hart van den aanbidder ontstoken wordt, veronachtzaamt hïj, als een 
waar minnaar, al de zorgen voor ztin lichaam en vindt hij zijn grootste voldoe- 
ning in de opoffering van zijn hart en ziel om wille van den geliefde, en als 
een Wwaar minnaar gaat hÿj om het huis van zijn geliefde heen en ïÿit hij van 
de eene plaats naar ce andere. Inderdaad toont hij daarmee aan, dat hij zijn 
eigen wil opgegeven heeft en dat hïj, zich absoluut overgevende aan Gods wil, 

3 
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al zijn belangen om Ztinentwille heeft opgeofferd. Hij heeft al zijn lagere 

betrekkingen afgesneden en alle gemakken van deze wereld hebben hun aan- 

trekkelijkheid voor hem verloren. De bedevaart beeldt inderdaad de laatste 

geestelijke ontwikkelingsphase af, en door zijn uitwendigen toestand en zijn 

bewegingen geeft de pelgrim aan de heele wereld slechts te kennen; hoe alle 

lagere betrekkingen afgesneden moeten worden om bij het groote doel der 

menschelijke volmaking te komen, welk doel alleen bereikt kan worden door 

ware gemeenschap met het Opperwezen te houden. | 

IL. DE VERZAMELING EN RANGSCHIKKING VAN DEN 
HEILIGEN QOER-AN 

τς kom nu op het tweede punt, nl. de verzameling en ἘΑΠΕΒΘΟ ΕΩΙΕ van 

den Heiligen Qoer-ân 

De Heilige re wordt in de openbaring zelf onder verscheidene namen 

vermeld, als AZ-Kitâb of het Boek (2:2, etc.); Al-Qoer-ân of wat gelezen 

wordt of behoort te worden (2:1:5, etc.); Al-Foerqân of wat Onderscheid 

maakt tusschen waarheid en valschheid (25 :1, etc.); Adz-Dzikr (andere 

vormen van hetzelfde woord, die ook gebruikt worden, zijn ἀφ κυ en Tadz- 

kirah) of de Waarschuwing (15 : 9, etc.); At-Tanzil of de Openbaring (26 : 192, 

etc.); Al-Fadîts of het Gezegde (18 : 6, etc.); Al-Mawizah of de Vermaning 

(10 : 57, etc.);, Al-Hoekm (andere vormen van hetzelfde -woord zijn hikmat, 

hakim, moerkam) of het Oordeel of de Wijsheid (13 : 37, etc.); Asj-Sjfa’ of 

het Geneesmiddel (10 : 57, etc.); Al-Hoedû of de Leiding (2 : 2, etc.); Habl- 

Oellah of Gods Verbond (3 : 102); AÏ-Rahmat of de Genade (17 : 82); 41- Chair 

of de Goedheid (3 : 103); Ar-Rôëi, of de Geest of het Leven (42 : 52); AI-Bajän 

of de Verklaring (3:137); An-Nimat of de Gunst (93:11); At-Boerhân of 

de Bewijsgrond (4:175); Al-Qajjim of de Ophouder der Waarheid (18 : 2); 

Al-Moehaimin of de Bewaker (van vroegere openbaringen) . (5 : 48); An-Nôèr 

of het Licht (7:157); Al-Hagq of de Waarheïd (17 : 81); Al-Moebârak of " 

Gezegende (welks zegeningen nooit afgesneden worden) (21: 50, etc.). 

Heilige Qoer-ân wordt ook onder verschillende andere namen vermeld. 

Niet-Moeslims hebben zich veel moeite gegeven om het denkbeeld te 

verspreiden, dat de Heilige Qoer-ân een boek is, waarin de grootste wanorde 

heerscht — niet alleen dat de hoofdstukken samengevoegd zijn zonder dat er 

rekening is gehouden met de onderwerper, maar ook dat zelfs de tekst in de 

afzonderlijke soera’s in verwarden toestand verkeert. De afwezigheid van 

rangschikking in den Heiligen Qoer-An is eer een geloofsartikel bi de: 

Christelijke schrijvers geworden, zoodat de verschillende schrijvers, in plaats 

van de zaak in ernstige overweging te nemen, elkaar navolgen of van elkaar 

afkijken in hun onverantwoordelijke beweringen. | 

Bij voorbeeld, Sale gegt in zijn ,,Preliminary discourse” tot zijn vertaling 1) 

van den Heiligen Qoer-ên: ,Nadat de pas geopenbaarde passages uit den mond 

van den profeet door zijn secretaris op schrift waren gebracht, werden ze aan 

zijn volgelingen bekernd ue waarvan verscheidene er voor eigen gebruik. 

afschriften van maakten.... Ais de oorspronkelijke stukken terug waren, 

werden ze door elkaar in een kist gelegd”. En verder: ,,Mahomet liet de 

1) Zie Sale's Preliminary Discourse to the Korûân, pag. 69 en 70, in zijn 

 Engelsche vertaling van den Heiligen Qoer-ân: The Korûn. London, Frederich 

. Warne and Co Ltd. and New-York. Noot v.d. Vert. 
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__hoofdstukken volledig ra zooals wi ze nu hebben, ΕΣ die passages, welke 
zijn opvolger mocht hebben toegevoegd of verbeterd aan de hand van wat hi 
reeds uit het hoofd kende”. | 

Palmer, de laatste Engelsche vertaler 1) van den Heiligen Qoer-ân, zegt: 
De afzonderlijke deelen van den Qcer-ân werden niet altijd onmiddellÿk na ὁ 
de openbaring ervan opgeschreven”. En verder: δὶ de Qoer-ân of dat zelfs 
de afzonderlijke soeru’s echter in de tegenwoordige volgorde door den Profeet 
zelf gerangschikt werden, is onmogelijk, zoowel op grond van de inwendige 
getuigenis, als van die der overleveringen”. Hij voegt er ook bij: , En ten slotte, 
vele losse verzen blijken in verscheidene soërd’s ingelascht te zijn om geen 
andere reden dan dat ze bij het rijm pasten’”. 2) 

Al deze beweringen steunen cp geen anderen grond, dan dat de tegen- 
woordige rangschixking Ger hoofdstukken de chronologische volgorde der 
ppenbaring niet volgt, Niet één criticus heeft echter ernstig aan het feit 
gedacht, dat zelfs in een gewoon hboek de chronologische volgorde waarin de 
verschillende deelen geschreven zijn, geheel anders kan zijn dan de achtereen- 
volgende rangschikking. naar het onderwerp. Dat de rangschikking van het 
geheel en van de afzonderlijke hoofdstukken op het te behandelen onderwerp 

_. &gebaseerd is, hebben vele Arabische commentatoren van het Heilige Boek 
Æ aangetoond, maar de Engelsche vertalers van den Heiligen Qoer- an, hebben : 

dit belangrijke punt ailtijd heelemaal over het hoofd gezien, terwijl zij ‘zooveel 
__ander materiaal aan hen hebben ontleend. Om dit punt op Gen voorgrond te 
 plaatsen heb ik aan elk hoofdstuk een inleidende opmerking laten voorafgaan 
met een overzicht van iedere paragraaf van het hoofdstuk. Dit kenmerk van 
deze vertaling en de bewijsplaatsen, welke occasioneel in de noten aangehaald 

.zin, zullen duidelijk aantoonen, dat een op het onderwerp gebaseerde rang- 
schikking in acht genomen is, niet alleen wat aangaat de volgorde, waarin 
de verschillende verzen van een hoofdstuk op elkaar volgen, maar 0ok wat 
de samenstelling van de soera's betreft. 

| De volgende overwegingen toonen aan, hoe deze rangschikking tot stand 
werd gebracht: 

1. De heele Qoer-ân werd bi het leven van den Heiligen Profeet onder 
zijn leiding opgeschreven. 

2. De heele Qoer-ân werd door de volgelingen van den Heiligen Profcet 
bi zijn leven uit het hoofd geleerd. 

3. De rangschikking der verzen in elk hoofdstuk en die der hoofdstukken 
zelf werden bij het leven en onder leiding van den Heiligen Profeet tot stand 
gebracht. 

4, Het verzamelen van den Qoer-ân op last van Aboe Bakr was BIÈRs 
meer dan een bijeenbrengen van de verschillende geschriften tot één boek, 
overeenstemming met de rangschikking, d'e de Heilige Profeet had in ane 
genomen. | 

| δ. De onderscheiden lezingen brengen geen belangrijke verandering 
 teweeg in de beteekenis van den tekst van den ἄμα Νὰ Qoer-ân. 

1) Marmaduke Pickthall, een Engelsch Moeslim, schreef in 1930 een 
Engelsche vertaling van den Heiïligen Qoer-ân getiteld: The Meaning of The 
Glorius Koran. London. Alfred. A. Knopf 1930. Noot vd. Vert. 

᾿ 2) Zie Palmers Introduction tot zijn vertaling: The Qoer’än. Part I Oxford 
“at the Ciaredon Press, 1880, pag: LVITI en LVIII. | Noot vd, Vert. 

À 
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Ieder van deze overwegingen wordt bevestigd zoowel door inwendige als 

door uitwendige getuigenis, die ik hierbeneden onder elk punt in het kort 

in overweging neem. CR 

1. Bewijzen voor het op schrift brengen van den Qoer-än. 

De eerste en Zeer belangrijke overweging, die tot het behoud van den 

tekst van den Heiïligen Qoer-ân heeft bijgedragen, is dat elk vers bij het even 

van den Heiïligen Profeet voor zijn oogen ΟΡ schrift werd gebracht. Het schrijven 

was reeds voor de komst van den Isläm in Mekka en Medina bekei ἃ, en hoewel 

de Arabieren zich in het algemeen op hun wonderbaar sterk geheugen verlieten 

wat het bewaren van duizenden verzen en lange geslachtslijsten betreft, brach- 

ten zij hun belangrijkere litteraire producten toch in geschrifte en hingen 

zij die op de een of andere openbare plaats op, waar hun landgenooten ze 

konden zien en bewonderen. Vandaar ziÿn hun zeven beroemde oden bekend 

onder den naam van as-sab'oel-moe’allaqät, di. ,de zeven opgehangenen”. Deze 

oden werden zoo genoemd, omdat de schrijvers daarvan Ze ΟΡ den tijd, dat 

men bedevaart deed, als oden van: ongeëvenaarde dichterlijke schoonheid in 

de Ka’ba ophingen, waar ΖΘ eenigen {4 aangeplakt bleven. Het waren zeven 

verschillende oden, geschreven door zeven verschillende beroemde dichters van 

den pre-Isiamietischen tid. Het feit dat ze in geschrifte bestonden, toont 

afdoend aan, dat de schrijfkunst den Arabieren niet onbekend was en dat zfj 

hun gewaardeerde werken op schrift brachten. | .. 

Er zijn verscheidene verhalen opgeteekend, die aantoonen dat de heele 

Qoer-ân reeds bij het leven van den Heiligen Profeet ook in geschreven vorm 

bestond. Dat er overweldigend veel bewijsmateriaal betreffende het opschrijven 

van den Qoer-ân voor de oogen van den Heiligen Profeet bestaat, wordt tot 

op groote hoogte bevestigd door Sir William Muir, een der meest vijandig 

gezinde critici van den Islâm, die bevonden heeft, dat de waarheid daarvan 

onmogelijk te loochenen was. Hi schrift: | à 

,Maar er is een gegronde reden om te gelooven, dat vele fragmentarische 

kopieën, die den geheelen of nagenoeg den geheelen Qoer-ân omvatten, bij zijn 

leven werden gemaakt door de volgelingen van den Profeet. Het schrijven was, 

lang voordat Moehammad het profeetschap aanvaardde, ontwlijfelbaar algemeen 

bekend in Mekka. En in Medina had de Profeet vele van zijn voilgelingen in 

dienst voor het schrijven van zijn brieven of spoedstukken.......…. De armere 

gevangenen, die in den oorlog van Badr gevangen genomen Waren, werden 

vrijgelaten op voorwaarde dat zij een zeker aantal Medineesche burgers leerden 

schrijven, En ofschoon de inwoners van Medina niet zoo algemeen ontwikkeld 

waren als die van Mekka, worden er toch velen vermeld, die vôér de komst 

van den Isläm konden schrijven” (Inleiding tot Muirs Life of Mahomet, 

biz. XXVIII). | | À ΝΞ 

De Heilige Qoer-ân. zelf geeft ruimschoots getuigenis van het feit, dat die 

in geschreven vorm bestond. Het Boek noemt zich herhaaldelÿk ,,kitäb”, di. 

een boek of een geschrift, dat op zichzelf volledig is (zie noot 7). De Qoer-ân 

wordt ook soehoef gencemd, d.w.Zz. beschreven bladen. In hoofästuk 98, vs. 2, 8. 

staat: ,Een Apostel van Allah, reine bladzijden reciteerende, waarop (alle) 

rechte boeken zijn”, De reine bladzijden zijn de bladzijden van den Heiligen 

Qoer-ân en de rechte boeken zijn de hoofdstukken; want niet alleen de heele 

Qoer-ân wordt Al-kitâb of het Boek genoemd, maar ook de verschillende 

hoofdstukken. Verder staat er in hoofdstuk 80, vs. 11—16: ,,Neen! waarliÿk, 
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hÿ (di. de Qoer-ân) is (een bron van) verhevénheid — derhalve, laat hem 
die wil, er acht op slaan — in geëerde boeken, verheven, gezuiverd, in de 

handen van schrijvers, edel, rechtschapen”. Het woord sahfah (τὰν. soehoef) 

dat hier gebezigd wordt, is hetzelfde woord, dat gebruikt wordt ter aanduiding 
_ van de verzameling, die Zaid tijdens het Kalifaat van Aboe Bakr en later 

tijdens dat van ’Oetsman heeft bijeengebracht. Wij zien dus, dat de Heïlige 

Qoer-ân zich in duidelijke en ondubbelzinnige woorden kitâb en sahifah noemit, 

 woorden die in de Arabigche taal gebezigd worden om een geschreven boek 

aan te duiden. Dit is een feit, dat elk Arabisch woordenboek bevestigt. Van. 

hetzelfde grondwoord sahaf is afgeleid het woord Mus-haf, welke naam tot 

heden gebruikt wordt om den Heiligen Qoer-ân aan te du‘den. Het beteekent 

een boek of boekdeel, bestaande uit een verzameling van sahifa’s of beschreven 

bladzÿjden (zie Lane's Lexicon onder het stamwoord sahaf). Yet woord Qoer-ân 

is afgeleid van het stamwoord Qara', di, lezen of reciteeren, Het Heilige Boek 

wordt dus Qoer-ân genoemd om aan te toonen, dat het bedoeld is om gelezen 
of gereciteerd te worden. ἘΠῚ deel daarvan werd niet alleen gelezen, maar 

ook voorgedragen, en daarom is het zoowel de Qoer-ân als de Kit@b. 

Er zijn in den Heiligen Qoer-ân vele andere bewijsplaatsen, die aantoonen 

dat de hoofdstukken reeds vroeg in geschreven vorm bestonden. Hoofdstuk 56 
van het Heilige Boek, getiteld AI-Wäqÿah of ,,De Groote Gebeurtenis”, behoort 

tot de vroegst in Mekka geopenbäarde hoofdstukken. Daarin komen de vol- 

gende woorden voor: , Waarlïÿk, het is een geëerde Qoer-ân, in een boek, dat 

bewaakt wordt; niemand zal het aanraken, behalve zïj die rein zïÿjn” (vs. 77— 

79). Deze woorden stellen twee punten vast: (1) dat de Qoer-ân een bewaakt 

boek is, d.w.z, een boek dat niemand kan veranderen, en (2) dat het reeds 
vroeg geschreven is, omdat het den menschen, die onrein waren, verboden werd 

het aan te raken. Indien het niet in geschreven vorm bestond, zou het niet 

beschreven kunnen worden als iets, dat aangeraakt kon worden. Rodwell geeft 

de volgende noot bij deze plaats: ,,Deze-. passage sluit in, dat er afschriften 

van ten minste gedeelten van den Qoer-ân in gemeenschappelijk gebruik be- 

stonden. Ze werd aangehaald door de zuster van ’Oemar, toen deze bij zijn 

bekeering haar kopie van soera 20 in handen wilde nemen. Kalief Moehammad 

Abdoel Qasim bin Abdoella schreef voor, dat vss. 78, 79 op alle kopieën van 
den Qoer-ân geschreven werden”. 1) De gevolgtrekking is natuurlijk duidelijk. 

Deze woorden beteekenen niet alleen, dat de reeds geopenbaarde gedeeiten op 

schrift waren gezet, maar ze sluiten ook ten duidelïjkste in, dat het geheel 

te eeniger tijd een geschreven boek moest worden, een boek dat bewaakt werd 

en dat de onreinen niet zouden aanraken. Het is een erkend feit, dat de 
Moeslims voor elk deel van den Heiligen Qoer-ân evenveel eerbied hadden 

en dat zfj geloofden, dat elk woord in dat Boek Gods woord was, Het 18 
daarom Zzeer ongegrond om te onderstellen, dat sommige gedeelten van den 
Heiligen Qoer-ân wel en andere niet geschreven werden. Er is geen enkele 

omstandigheid in de geheele geschiedenis van den Islâäm, die ons het recht 

geeft om zoo'n onderscheid tusschen de verschillende deelen van den Heiligen 

Qoer-ân te maken en om te onderstellen dat sommige hoofdstukken opge- 

schreven werden, terwyl andere niet geschikt geacht werden om te worden 
opgeschreven, of dat er voor alle gedeelten niet evenveel zorg werd gedragen, 

| 1) Zie Rodwells The Korûn, pag. 68. London: published by 2. M. Dent 
& Sons Ltd. and in New-York by E. P. Dutton & Co. Noot v.d. Vert. 
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of dat de Heïlige Profeet of zijn volgelingen het lofwaardige verlangen om 

elk woord van den Qoer-ân ongerept te bewaren niet aan den dag legden. 

De Heilige Qoer-ân was een ,boek”, £&eschreven op reine bladzijden”, die 

alleen zij zouden aanraken, die rein waren —- dit alles is op elk wWoord van 

het Heilige Boek van toepassing. | 

Verder vinden wij in een te Mekka geopenbaard en verkondigd hoofdstuk 

de volgende uitdaging aan de ongeloovigen, die den Heiligen Qoer-ân als een 
verzinsel van den Profeet beschouwden: ,Of zeggen Ζῇ: Hi heeft dien ver- 

zonnen? Zeg: Breng dan tien verzonnen hoofdstukken voort, (die) dàäaraan 

gelÿk (zijn), en roep aan wien εἴ kunt buiten God, indien gi) waarheidlievend 

zijt”. Een soortgelijke uitdaging is vervat in een hoofdstuk van nog vroegeren 

datum: ,,Zeg: Indien de menschen en de djinn zich zouden vereenigen om den 

_gelÿke van dezen Qoer-ân voort te brengen, zouden zij den gelijke daarvan 

niet kunnen voortbrengen, al waren sommigen hunner de helpers van anderen” 

(17 : 88). En in een te Mekka geopenbaard hoofdstuk lezen wij: ,En indien 
gÿ in twijfel verkeert omtrent datgene, wat Wij aan Onzen dienaar hebben 

geopenbaard, breng dan een hoofdstuk voort, (dat) daaraan gelÿk (is), en 

roep uw helpers aan buiten God, indien δῦ waarheidlievend ziïjt. Maar indien 

gÿ (het) niet doet —— en nimmer zult gij (het) doen -- wees dan op uw hoede 

voor het vuur” (2 : 28, 24). ΑἹ deze uitdagingen aan de tegenstanders om één 

soera of tien soera’s als de Qoer-ân voort te brengen sluiten in, dat de soera’s 

van dei “eiligen Qoer-âän ten tijde van de uitdaging in geschreven vorm be- 

stonden; anders zou de uitdaging zinloos zijn, want zij konden niet worden 

uitgedaagd om den gelfjxe van den Qoer-âh voort te brengen, tenzij zij zich 
van de geschreven hoofdstukken op de hoogte konden stellen. | 

Talrijk zijn de korte verhalen, die aantoonen dat als de Heilige Profeet 
een openbæing ontving, ze onmiddellÿk op schrift werd gezet, en zoo werd 
elk vers of hoofdstuk van den Heiligen Qoer-ên, zoodra het geopenbaard was, 

in tegenwoordigheid van den Heiligen Profeet opgeschreven. Volgens een verslag, 

vermeld door Aboe Dawoed, Tirmazi en Ahmad, verklaarde Kalief ’Oetsman 
de practijk van het schrijven der openbaringen van den Heiligen Qoer-ân aldus: 

Het was de gewoonte van den Boodschapper Gods (mogen vrede en Gods 
zegeningen op hem rusten!), dat als hem gedeelten van verschillende hoofd- 

stukken geopenbaard werden en als een vers geopenbaard werd, hij een van 

die personen riep, die gewoon waren den Heiligen Qoer-ân op te schrijven, en 

tot hem zei, ,Schrijf deze verzen op in het hoofdstuk, waar die en die verzen 

voorkomen”. Dit verslag vermeldt niet wat de Heilige Profeet eens deed, maar 
wat hij alitfjd placht te doen, als hem een vers van den Heiligen Qoer-ân werd 

geopenbaard. De persoon die deze practijk van den Heiligen Profeet beschreef, 

is "Oetsman, een der eersten die tot den Isläm werden bekeerd en een schoonzoon 

van den Heiligen Profeet. Wij hebben hier dus het duidelijkste bewijs, dat elk 
vers van de Goddelijke openbaring op schrift werd gezet op bevel en in 

tegenwoordigheid van den Heiligen Profeet, terwtjl hij er bovendien zorg voor 

droeg, dat het vers de juiste plaats kreeg en in het juiste hoofdstuk geschreven 

werd, als er twee of meer onvoltooide hoofästukken waren, opdat de secretaris- 

sen de verzen van het eene hoofdstuk niet met die van het andere zouden 

verwarren. Deze getuigenis is afdoend en er is absoluut niets, dat bewijst dat 

eenig deel van den Heiligen Qoer-ân ongeschreven werd gelaten. 

τς Andere verslagen van de grootste autoriteit staven de getuigenis van ’Oetsman. 
Zoo geeft Boechari onder den titel van De Secretarissen van den Heiigen 
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Profeet, mogen vrede en de zegeningen Gods op hem rusten, het volgende 

verslag van Barâ weer: ,Toen het vers 14 jastawi-l-g@’idéèna ...... (4 : 95) 
geopenbaard werd, zeide de Profeet -- mogen vrede en de zegeningen Gods 

op hem rusten: ,/Breng Zaid tot mij en laat hem de plaat en den inktkoker 
brengen’. Toen Zzei hij tot hem (Zaid): ,Schrijf op: 14 jastawi ...... * (het 
geopenbaarde vers)”. In een ander verslag, door Boechari onder denzelfden 

titel weergegeven, zei Aboe Bakr tot Zaid, denzelfden man die het vers in 

bovengenoemd verslag moest opschrijven: ,,Gïÿj placht de openbaring voor den 

 Boodschapper Godg -— mogen vrede en de zegeningen Gods op hem rusten — 

op te schrijven”. Behalve Zaid, die als officieele secretaris verreweg het grootste 

deel van het opteekenen der openbaringen aan den Heiligen Profeet te Medina 

verrichtte, worden er vele andere personen genoemd, die dit werk te Mekka 

en bij afwezigheid van Zaid ook te Medina deden. Onder hen worden gencemd: 

Aboe Bakr, ’Oemar, ’Oetsman, ’Ali, ’Abdoella bin Sa’d bin Abi Sarh (die een 

afvallige werd en na de verovering van Mekka den Islâm weer omhelsde), 

. Zoebair (de zoon van ’Awam), Chalid en Aban (de zonen van Sa’id), Oebajj 

(de zoon van Ka'’b), Hanzala (de zoon van Rabi'), Moe’aigab (de zoon van Aboe 

Fatima), ’Abdoella (de zoon van Argam), Sjarhoebail (de zoon van Hasana) en 

*’Abdoella (de Zzoon van Rawaha) 1). Maar men veronderstelle niet, dat Ζ de 

eenige personen onder de vrienden van den Profeet waren, die schrijven konden 

of die werkelijk kopieën van den Heiligen Qoer-ân maakten. Dat waren men- 

schen, die het werk van secretaris voor den Heiligen Profeet verrichtten en 

wier namen in verslagen tot ons zijn overgeleverd. De bovengegeven lijst is 

EYE! geen volledige lijst van alle secretarissen. 

| : Behalve deze verslagen, die het feit dat elk vers van den Heiligen Qoer-ân 

ten tijde van zijn openbaring werd opgeschreven, rechtstreeks bevestigen, 

zijn er vele andere korte verhaler die dezelfde gevolgtrekking staven. Bÿ 

voorbeeld, Moeslim vermeldt een verslag, volgens hetwelk de Heilige Profeet 

tot zijn vrienden zei: ,,Schrijf ‘uit mijn mond niets op behalve de Qoer-ân”. Dit 

_voorschrift, dat als een voorzorgsmaatregel was bedoeld tegen het verwarren 

van den Heiïligen Qoer-ân met wat de Heilige Profeet bij andere gelegenheden 

zei, toont ook duidelijk aan dat Ὠλ regelingen had getroffen voor het schrijven 

van den Heiïligen Qoer-ân. Het voorschrift vooronderstelt, dat de Heïilige Qoer-ân 

 geschreven werd. Was het niet de gewoonte van den Profeet geweest om elk 

vers en elk hoofdstuk van den Heiligen Qoer-ân te laten opschrijven, dan zou 

δ niet het bezwaar hebben gemaakt tegen het opteekenen van andere door 

hem geuite woorden. Deze gevolgtrekking wordt nader bevestigd door de 

omstandigheid, dat als er van den kant der secretarissen geen gevaar voor 

verwarring bestond, het opschrijven van zekere verslagen ook werd toegestaan 3). 

Ibn-i-Hisjam vermeldt in het verhaal van ’Oemars bekeering een ander 

verslag, dat aantoont dat de eerste Moeslim-bekeerlingen te Mekka geschreven 

kopieën van de hoofdstukken van den Heiligen Qoer-ân gemeenschappelijk 

gebruikten. Eens verliet ’Oemar met getrokken zwaard in de hand zijn huis 

met het voornemen om den Heiligen Profeet te vermoorden. Onderweg vernam 

hïÿ,. dat zijn eigen zuster en schoonbroer in het geheim tot den Isläm waren 

overgegaan. Daarom richtte hij zijn schreden naar het huis van zijn zuster. 

Er was toen een derde persoon in het huis, Chabbab de zoon van Art, die een 

1) Zie Fat-hoel-Bari, Vol. IX pag. 19, onder den titel van De Secretarissen 
van den Heiligen Profeet. 

2) Zie Boechari, Kit@b-oel-’Iim. 
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boekdeel bij zich had, waarin het 20ste hoofdstuk van den Heiligen Qoer-âên 

(Ta Hâ) stond opgeschreven, dat hi bezig was ’Oemars zuster en haar man 

te leeren. Toen Ζῇ ’Oemars komst bemerkten, verborg Chabbab zich in een 

ΠΟΘΙ van het huis en Fatima, ’Oemars zuster, nam het boekdeel en verborg 

het onder haar kleed. Maar ’Oemar was hen reeds zoo dichthïij genaderd, dat 

hij Chabbab den Heiligen Qoer-ân had hooren reciteeren. Het eerste wat hi 

 vroeg, toen δῇ het huis binnentrad, was dan ook wat zïÿj gelezen hadden. Zï 

antwoordden: ΟἹ hebt niets gehoord’. Hij zei: ,Ja zeker, en ik heb gehoord, 

dat gij Moehammad in zijn godsdienst volgt’. Toen greep hÿ zijn schoonbroer, 

Sa’id, den zoon van Zaid. Zijn zuster snelde toe om haar man te beschermen, 

maar werd in de worsteling zwaar gewond. Daarop zeiden ’Oemars zuster en 

haar man hem, dat ζῇ werkelijk tot den Islâm waren bekeerd en dat δῇ met 

hen kon doen wat δῇ wilde. Toen ’Oemar zijn zuster zag bloeden, had hi 

spiÿt van wat hij had gedaan en vroeg haar hem het boek te geven, waaruit 

Ζῇ gelezen hadden, opdat hij kon weten wat Mcehammad hun wel gebracht had. 
’Oemar zelf kon wel lezen en schrijven. Toen zijn zuster zijn verzoek hoorde, 

gaf Ζῇ haar vrees te kennen; hij mocht het boekdeel vernietigen. 'Oemar gaf 

zijn woord en zwoer bij zijn afgocen, dat hij haar het boekdeel zou teruggeven, 

als hÿ het gelezen had. Toen zei 2} hem, dat hij als Moesjrik (di. iemand die 

valsche goden naast God plaatst) onrein was en den Qoer-ân niet kon aanraken, 

omdat er een vers in was, dat zei dat alleen reine menschen het zouden aan- 
raken. ’Oemar waschte zich en Ziïjn zuster gaf hem het boek, waarin het 

hoofdstuk T& HA stond opgeschreven. ’Oemar las er een deel van. Hij begon 

het te bewonderen en toonde eerbied voor het boek. Toen Chabbab zag, dat 

hij den Islâm nu gunstig gezind was, vroeg hi hem den Islâm aan te nemen’’. 

Deze lange aanhaling, die een deel is van het wijdloopige verslag van de 

bekeering van ’Oemar, toont afdoend aan dat de geloovigen reeds in die vroege 

periode gemeenschappelijk kopieën van den Qoer-ân gebruikten. Men voert soms 

aan, dat zulke korte verhalen slechts aantoonen, dat sommige hoofdstukken 
geschreven werden en dat dus uit niets blijkt, dat elk vers van den Heiligen 

Qoer-ân op schrift werd gezet,. Maar dit is een drogreden. Dat het 20ste 

hoofdstak van den Heilig n Qoer-ân voor ’Oemars bekeering in geschreven 

vorm bestond, wordt niet vermeld met het doel om aan dat hoofdstuk eenig 

belang toe te kennén, of : m aan te toonen dat de verslaggever het vermeldde 

wegens zijn merkwaardig' :id. Het wordt terloops vermeld in een verhaal, dat 

met een heel ander doel i geschreven, en daarom geeft het slechts een ophel- 

dering van de gewoonten " in den Heiligen Profeet en de Moeslims in die vroege 

periode. Zelfs al was er g 2n ander bewijs voor het schrijven van den Heiligen 

Qoer-ân behalve dit korte erbaal, wij zouden toch verantwoord zijn met daaruit 

de conclusie te trekken, . it de tot dien ἐπ ἃ geopenbaarde gedeelten van den 

Heiligen Qoer-ân in gesc ‘even vorm bestonden en dat het de gewoonte was 
om de openbaring op te chrijven. Het 20ste hoofdstuk was niet 266 merk- 
waardig, dat het opgesch::ven môest worden, terwijl de andere hoofdstukken 
slechts mondeling werde1 gereciteerd. Integendeel, het behoort niet tot de 
hoofdstukken die, naar vermeld wordt, bij openbare gebeden werden gereci- 
teerd: er zijn andere hoofd:tukken, waarvan sommige veel langer zün, die wel 
als Zoodanig worden verneld. Men kan dus gemakkelijk inzien, dat er 
gtschreven kopieën tot οἷν reel grootere hoogte in gebruik moeten geweest zijn, 

᾿ kopieën die gemeenschapelijk bij de gebeden werden gereciteerd. Vandaar net 
bestaan van het 20ste hco:dstuk in geschreven vorm, en het gebruik van het 
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manuscript in het gezin van ’Oemars zuster toont aan, dat dit hoofdstuk en 

andere hoofdstukken evenzoo onder de geloovigen in gebruik waren. Bovendien 

levert Fatima’s besef, dat de Heilige Qoer-An het aanraken van zün manuscrip- 

ten door onreine handen verbood, het duidelijxste bewijs dat er van elk 

hoofdstuk van den Heiligen Qoer-ân geschreven kopieën bestonden — zelfs 

te Mekka al, op een tijd toen er Zeer weinig bekeerlingen waren. 

Bovengenoemde conclusie wordt bekrachtigd door een ander door Boechari 

vermeld verslag. Het luidt aldus: ,Het werd ons verboden om met den Qoer-ân 

naar het land der vijanden te reizen”. Dit verslag bewijst afdoend, dat er zoo'n 

overvloed van geschreven kopieën van den Heiligen Qoer-ân bestond, dat het 

noodzakeliÿjk werd geacht om een bevel uit te vaardigen geen kopieën naar 

het land der vijanden mee te nemen, uit vrees dat ze in handen van de vijanden 

zouden vallen, die ze dan oneerbiedig mochten behandelen. Het is dus duidelijk, 

dat de Moeslims in het algemeen geschreven kopieën van den Qoer-ân bezaten. 
De bijzonderheden, waarmee het bijeenbrengen van den Heiligen Qoer-ân in 

den tijd van Aboe Bakr gepaard ging, toonen ook aan dat elk vers van de 
openbaring in tegenwoordigheid van den Heiligen Profeet opgeteekend was. 
Z00 lezen we omtrent twee verzen, dat ze niet opgenomen werden tot Zaid 
een geschreven kopie daarvan bij een der vrienden van den Profeet vond, hoewel 
ἈΠ wist dat Ze een deel uitmaakten van den Heiïligen Qoer-ân. Dit bijkt uit 
de woorden van Zaid, zooals vermeld in Boechari: ,Daarom zocht ik den 
Qoer-âän ........, tot ik het laatste deel van het hoofdstuk, getiteld Ontheffing 
bij Aboe Choezaima, een van de Ansôr vond” (zie Boechari, hoofdstuk over de 
Verzameling van den Qoer-ôn). In de verklaring, die de beroemde commentator 

Boechari, de auteur van de Fat-hoel-Bûrt, aan het verslag gaf, waarvan 

hier een deel is aangehaald, staat: , Aboe Bakr gelastte niet iets (di. eenig 

vers) op te schrijven, wat niet reeds (d.i. in den tijd van den Heiligen Profeet) 
opgeschreven was, en om deze reden aarzelde Zaid om het laatste gedeelte van 

het hocfdstuk Bard’at (Ontheffing) op te schrijven tot hij het opgeschreven 

vond, hoewel het hem en dengenen, die met hem vermeld worden, bekend was”. 

En iets verderop staat: ἘΠ de heele Qoer-ân was in manuscripten geschreven, 

maar de manuscripten waren verspreid en Aboe Bakr bracht ze in één boekdeel 

bijeen” (Fat-hoel-Bôri, Vol. IX, pag. 10). Er wordt ook een ander verslag 

vermeld, dat Coor Ibn-i-Abi Dawoed werd uitgebracht, aldus: ,/Oemar maakte 

in het openbaar bekend (toen Aboe Bakr zich met het bijeenbrengen van en 

Qoer-ân belastte), dat wie een deel, welk ook, van den Qoer-ân be7:t, dat hf 

rechtstreeks had gekregen van den Gezant Gods — mosr vrede en de zege- " 

ningen Gods ΟΡ hem rusten — het brengen moest; en zij plachten die op te 

schrijven op papier en platen en palmtakken, waarvan de bladeren afgenomen wa- 

ren. Er werd eerst dan jets van iemand aangenomen, als twee getuigen getuigenis 
afiegden”’; daaraan voegt de auteur van de Fat-hoel-Bâri toe: ,En dit toont 

aan, dat Zaid het niet genoegzaam achtte, dat cen vers opgeschreven was, 

_ tenzij iemand, die het rechtstreeks uit den mond van den Heiligen Profeet had 

gehoord, getuigenis aflegde, al herinnerde zich Zaid zelf het wel. Dit deed 

δὲ uit grootere voorzorg” 1), Zohri vermeldt een ander verslag, dat zegt: ,,Gods 

Gezant — mogen vrede en Gods zegeningen op hem rusten — stierf, terwiil de 

Qoer-ün opgeschreven was op palmtakken, waarvan de bladeren en de bast 

afgenomen waren’’ 2}. Nadat de commentator eenige van deze verslagen vermeld 

1) Fat-hoel-Bâri, Vol. IX, pag. 12. 
2) Zie Nihaja, door Ibn-oel-Asir, onder het grondwoord ’asb. 
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heeft, voegt hïij er bÿ: ,,En zij stelden zich ten doel, dat er niets afgeschreven 

werd, behalve wat in tegenwoordigheid van den Profeet opgeschreven was 
geweest, en niet uit het hoofd alleen” 1).'Aïi deze verslagen wijzen op de 

zekere gevolgtrekking, dat elk vers en elk hoofdstuk van den Heiligen Qoer-ân 

onder leiding en in tegenwoordigheid van den Heiligen Profeet waren 
opgeschreven, 

Ik heb de namen van verscheidene secretarissen reeds genoemd. Er waren 

onder de vrienden van den Profeet zoo veel menschen die schrijven konden, 
dat, naar vermeld wordt, wel twee en veertig van. hen als secretaris van den 

_ Héiligen Profeet optraden. Wäÿ hebben gezien, dat er onder de geloovigen 

Kopieën van de verschillende hoofdstukken in gemeenschappelijk gebruik waren, . 

een feit, dat het verslag van ‘Oemars bekeering duidelijk bevestigt. Dit toônt 

aan, dat er geen gebrek aan secretarissen was. Behaive de Heilige Qoer-ân 

werden er ook nog vele andere zaken geschreven. Sommige vrienden van den 
Heiligen Profeet plachten de door deze geuite woorden, die in het algemeen 

slechts mondeling werden weergegeven, op te teekenen 2). Brieven werden op 

last van den Heiligen Profeet aan verschillende vorsten geschreven. De 
wapenstilstand van Hoedaibijja werd door ’Ali geschreven. Er werd ook brief- 
wisseling gehouden met de Joden in het Hebreeuwsch 3). Niet alleen de mannen 
konden lezen en schrijven, maar zelfs ook de vrouwen werd die kunst geleerd. 
Geliÿjk vele betrouwbare verslagen aantoonen, konden van de echtgenooten van 

den Heiligen Profeet op ziÿn minst ’Aisja en Hafsa lezen en schrijven. 

2. De Qoer-ân werd van buiten geleerd. 

Het geheugen was voor den Arabier de veiligste bewaarplaats, Inderdaad 

Stelden Ζῃ zoo’n groot vertrouwen in het geheugen, dat zij trotsch waren op 

den naam oemmi, d.i. ieinand, die niet kan lezen of schrijven en voor wie dus 
het geheugen a.h.w. dezelfde functie had als het schriven. Al hun gedichten 

en hun lange geslachtslijsten kenden ztj van buiten.f{ Daar zÿj zoo'n wonderlijk 

geheugen hadden, werd elk vers van den Qoer-âän dat geopenbaard was, niet 

alleen opgeschreven, maar ook in het geheugen bewaard. Uit talrijke verslagen 

weten wij, dat de Heilige Profeet elke nieuwe passage na haar openbaring tot 

degenen voordroeg, die er op dien tijd toevailig aanwezig waren, hetzij vrienden 

of vijanden, en dat vele van zijn volgelingen ze onmiddellÿjk in het geheugen 
inprentten, terwijl anderen ze van degenen leerden, die ze uit den mond van 

. den Heïligen Profeet hadden gehoord. De beteekenis, die de Heilige -Qoer-ân 

voor de vrienden had, lag niet alleen in het feit dat die voor hen een boek 
was met zedelijke en maatschappelijke wetten. Het was hun niet voldoende, 

dat zïij slechts de algemeene strekking kenden. Zij geloofden, dat elk woord 
en elke letter daarvan uit geen andere bron voortvloeide dan de Goddelïjke en 

dus was elk woord voor hen een hemelsche schat, dien zÿj op aarde bezaten; 

daarom bewaarden zÿj het op de veiligste plaats, hun hart. Om wille van die 

woorden ondergingen zÿ alle soorten van vervolging en verlieten zÿj hun 

Veneen hun bloedverwanten, hun ed hun huizen. ElK nieuw vers 

1) Fat-hoel-Bûrt, Vol. IX, pag. | ΕΝ + 
2) Boechari zegt in de Sel Im, dat ’Abdoella, de zoon van ’Amroe, . 

bij het leven van den Heiligen Profeet verslagen placht te schrijven. In hetzelfde 
hoofdstuk staan ook eenige andere gevallen vermeld, volgens welke sommige 
verslagen op schrift werden gebracht. 

8) Dit wordt vermeld in een verslag, dat Aboe Dawoed weergeeft onder den 
titel van Verslagen van de Ahl-4-Kitâb afkomstig. | 
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blies hun nieuw leven in, Vandaar deden zij hun uiterste best om van iedere 

nieuwe openbaring op de hoogte te blijven. Degenen onder hen, die den handel 

of een beroep uitoefenden, besteedden een gedeelte van den dag aan de beharti- 

ging van hun zaken en de rest brachtten zïj in gezelschap van den Heiligen 

Profeet door. Velen van hen hadden onder henzelf speciale regelingen getroffen 

om van de nieuwe openbaringen steeds op de hoogte te blijven. De tweede 

Kalief, 'Oemar, zegt voigens een verslag van Boechari, dat hïj en een van zijn 

buren onder de Ansâr, wonende in een der buitenwijken van Medina, om beurten 

naar den Heiïligen Profeet gingen: een van hen bleef voor een dag in diens 

gezelschap, terwiÿl de ander zijn werk deed. ,,Als ik naar den Heiligen Profeet 
ging, keerde ik terug om hem het nieuws van den dag omtrent de openbaring 

en andere dingen te brengen, en als hïÿj (naar hem) ging, bracht hjij mij het 

nieuws” (Boechari). Er waren ook vrienden, die na de vlucht naar Medina 
geen werk hadden, doordat hun vervolgers hun bij de uitoefening van hun 

bedrijf hinderpalen in den weg legden. Zïj brachten al hun tijd in de moskee 

door en waren steeds klaar om iedere nieuwe openbaring, die de Heilige Profeel 
mocht bekend maken, in het geheugen vast te leggen, 

De Heilige Profeet zelf legde den grootsten nadruk niet alleen op het 
leeren en het reciteeren van den Heiligen Qoer-än, maar ook op het onderwijs 
daarin. Moeslim vermeldt in zijn Sahih een verslag van ’Aqba bin "Amir afkom- 
stig, die zei dat de Heilige Profeet cens naar buiten ging; ,,Wi wéaren in de 
Soeffah (een bijgebouw) van de moskee, en hi) ὙΓΟΘΡῚ Wie van ἃ wil elken 
dag naar Bat-hau of ’Aqiq gaan en twee kameelinnen brengen met grocte 
bulten op haar rug, zonder iemand, wie 00k, of een bloedverwant kwaad te 
doen?’ Wij antwoordden : Ὁ Gezant Gods, wÿ doen het allen graag’”. Hij zei: 
“Gaat niet een uwer ’s ochtends naar de moskee en leert of zegt hij niet twee 
verzen van het Boek Gods op, wat voor hem beter is dan twee kameelen 7 
— en drie verzen zijn beter dan drie kameelen, en vier verzen (zijn beter) 
= vier kameelen: zoo is elk aantai verzen beter dan hetzelfde aantal kamee- 

πη’. Volgens Boechari heeft ’Oetsman gezegd, dat ,de Heilige Profeet zei: 
a beste onder u is hij, die den Qoer-ân leert en daarin onderwijs geeft'.” 
Andere verslagen van dezelfde strekking en zoowel door Boechari als door 
Moeslim betrouwbaar geacht, luiden als volgt: ,’Aisja zegt dat de Heilige 
Profeet zei: Ζῇ die bedreven zijn in het lezen van den Qoer-ân, worden gerekend 
onder de secretarissen, die geëerd en rechtschapen zijn; en Εἰ die den Qoer-ân 
telkens weer herhaalt, omdat hij dien niet kan reciteeren, krijgt een dubbele 
belooning’.” ’Ibn-i-’Oemar bracht het verslag uit, dat de Gezant Gods —— mogen 
vrede en Gods zegeningen op hem rusten — zei: Niemand is te benijden 
behalve twee personen: de een is hÿj, wien God den Qoer-ân heeft gegeven en 
die hem dag en uacht reciteert en daarnaar hancelt, en de ander is hïÿj, wien 
God rijkdom heeft gegeven en die hem dag en nacht op Gods weg besteedt”. 

_Aboe Moesa Asj'ari vermeldde de volgende woorden van den Heiligen Profeet: 
De hoedanigheid van een Moeslim die den Qoer-ân leest, is als de vrucht van 
den sinaasappelboom: ze heeft een aangenamen gsmaak en een dergelijken geur; 

en de hoedanigheid van een Moeslim die den Qoer-ân niet leest, is als den 
dadel, die een zoeten smaak heeft, maar geen geur”. Dit verslag steit den 
Moeslim, die naar de voorschriften van den Heiligen Qoer-ân handelt, maar 

dezen niet reciteert, tegenover hem die er niet alleen naar handelt, maar dien 
nnk reciteert; en dus toont het aan, dat de Heilige Profeet niet enkel op het 
andelen overeenkomstig den Qoer-ân den nadruk legde; het gewone reciet er 
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van stelde hïÿj evenzeer op den voorgrond. Het reciet was niet alleen noodig 

om den tekst van den Heiligen Qoer-ân ongerept te bewaren, maar ook om 

het geheugen aan de voorschriften daarvan voortäurend te verlevendigen. 
Verscheidene andere verslagen van ontwifelbare geloofwaardigheid, die 

aantoonen dat het reciteeren van den Qoer-ân voor ieder Moeslim een groote 

verplichting was, zijn vervat in de verzamelingen vän verslagen. Boechari heeft 

een hoofdstuk, getiteld Hoofdstuk over de istidzkâr van den Qoer-ân en de 
ta’ähoed daarvan, d.w.z. ,Hoofdstuk over het veelvuldig reciteeren van den 
Qoer-ân en het veelvuldig toevlucht nemen daartoe”. In dit hoofdstuk worden 
verscheidene verslagen vermeld, die het veelvuldig reciteeren van den Heiligen 

Qoer-än voorschrijven, Dezelfde beroemde en geloofwaardige verzameling heeft 

een ander hoofdstuk, getiteld Het onderwÿs in den Qoerûn aan kinderen, een 
derde met den titel De voortreffelijkste mensch is ἢ, die den Qoer-ân reciteert 

en daarin onderwÿs geeft, en een vierde getiteld Het uit het hoofd lezen van den 
Qoer-ân. Kortheidshalve heb ik slechts de titels der hoofdstukken gegeven en 
de verslagen niet aangehsald, die den geleerden auteur heeft vermeld tot 
staving van de daarin voorkomende , Peweringen. Deze titels zijn genoeg om 
aan te toonen, dat de Heilige Profeet al zijn volgelingen de verplichting oplegde 
den Qoer-ân van buiten te leeren, en de vrienden beschouwden. het als een 
plicht vol groote godsdienstige verdiensten. Vandaar de noodzakelijkheid dat 
ieder van hen minstens eenige deelen van het Heilige Boek van buiten leerde. 
Wel is waar zijn er zelfs thans in elk Moeslimland duizenden menschen die den 
geheelen Qoer-ôn van buiten kunnen opzeggen, maar de bijzondere omstandig- 
heden in Arabië vergemakkelïjkten de taak in veel grootere mate. Dit wordt zelfs 
door een vijandig gezinde criticus erkend: »Hartstochtelijk verslingerd op poëzie, 
maar zonder de middelen bij de hand te hebben om de ontboezemingen van hun 
barden op schrift te brengen, waren de Arabieren al lang gewoon geweest om 
Zoowel deze als de overleveringen van gebeurtenissen, de afkomst en verwant- 
schap en den stam betreffende, op de levende platen van het hart in te 
prenten. Het geheugen was dus zeer goed ontwikkeld; en dat vermogen 
gebruikten zïj, met al het vuur van een ontwaakten geest, om den Corân vast 
te leggen” (Muir). 1) 

Uit bovenstaande verslagen bitjkt, dat de Heilige Profeet verlangde, dat zijn 
vrienden elkaar in de kennis van den Heiligen Qoer-ân trachtten te overtreffen. 
Er waren andere redenen, waarom de vrienden met elkaar wedijverden in het 
van buiten leeren van het Heilige Boek. De functie van imâmat, of het leiden 
der openbare gebeden, werd in den regel opgedragen aan iemand, die meerdere 
kennis van den Heiligen Qoer-ân had. Alle geloofwaardige verslagen bevestigen 
dit punt. Eén verslag zegt dat btj een zekeren stam een jongen van acht jaar 
de gebeden placht te leiden, omdat hïj een grooter gedeelte van den Heiligen 
Qoer-ân kende dan eenig ander lid ven dien stam. Deze jongen, ’Amroe bin 
Salma, vertelt zijn eigen geschiedenis aldus: nWij (d.w.z. de stam, waartoe de 
verteller behoorde) waren op een plaats nabïj water afgestegen, en menschen 
die zich naar den Profeet begaven, gingen ons voorbij. Als Ζῇ terugkeerden, 
plachten Ζι ons de openbaringen, die Ζῇ van den Heiligen Profeet hadden 
gehoord, over te zeggen. Ik had een goed geheugen en zoo leerde ik daar een 
groot gedeelte- : van den Heiligen Qoer-ân van deze bezoekers uit het hoofd. 

1). Zie Muirs The Life of Mahomet. London, Smith, Elder & Co. 15 
Waterloo Place, 1877, pag. 552 (Appendix). Noot v.d. Vert. 
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Na verloop van tijd ging min vader ook naar den Heiligen Profeet met eenige 

menschen van zijn stam om hun geloofsbelijdenis af te leggen. De Heilige 

Profeet leerde hun de gebeden en zei hun dat de gebeden geleid moesten worden 

door een persoon, die den Qoer-ân meer kende dan anderen. Ik voldeed aan 

deze voorwaarde door wat ik reeds van buiten had geleerd. Daarom stelden 

“ἢ mij aan tot imâm”. Deze menschen behoorden tot de latere bekeerlingen. 

 Boechari zegt ons, dat de functie van imâmat toevertrouwd werd aan verdien- 

stelike personen, ongeacht tot welken landaard of maatschappelijke positie zij 

behoorden. De onderscheiding die men genoot, als men de functie van imämat 

(het leiden van openbare gebeden) opgedragen kreeg, was een praktische 

prikkel om meer van den Qoer-ân te kennen. Ook als er een stam tot den Isläm 

overging, was de man die daarheen gezonden werd om dien de leerstellingen 

en beginselen van het nieuwe geloof te leeren, een persoon die van den Qoer-ân 

zeer goed op de hoogte was. En dat waren niet de eenige manieren, waarop 

zij die den Qoer-ân reciteerden, in die dagen geëerd werden, want er zijn veel 

verslagen die aantoonen, dat zulke menschen in elk opzicht Zeer geëerd werden 

en in hooge achting stonden onder de vrienden van den Profeet. 

Dat waren de redenen, die zeer veel vrienden van den Heiligen Profeet 

er toe brachten om de woorden van den Qoer-ân op de platen van hun bart 

te graveeren. De Heilige Profeet zZelf gaf het voorbeeld door zoowel in het 

openbaar als in afzondering den Heiligen Qoer-ên te reciteeren. Niet alleen bi 
de gebeden werden lange gedeelten van het Heilige Boek gereciteerd. Wi 

vinden in de geschiedenis vermeld, dat hïj zekere hoofdstukken reciteerde, 

terwijl hij op reis was, zittende op den rug van een kameel 1), en dat hij heel 

graag anderen het Heïlige Woord hoorde reciteeren. Volgens een verslag bleef 

hi in zekeren nacht wakker om naar een persoon te luisteren, die den Qoer-ân 

in de moskee reciteérde (Boechari, hoofdstuk over het ,,Vergeten van den 

Qoer-ân”’), Een ander verslag, eveneens door Boechari weergegeven, vermeldt 

dat ’Abdoella zei: ,,De Gezant Gods -- mogen vrede en Gods zegeningen ΟΡ 

hem rusten — zei tot mij: ,Lees mij den Qoer-ân voor’. Ik antwoordde: ,Wat! 

moet ik dien ἃ voorlezen en die is aan ἃ geopenbaard?’ ΗΠ zei: ,Ik hoor 

anderen graag den Qoer-ân reciteeren". Daarop begon ik het hoofdstuk getiteld 

Vrouwen te reciteeren”. 

Deze korte verhalen toonen aan, dat de Heilige Profeet zijn vrienden door 

zijn eigen voorbeeld aanspoorde den Heiligen Qoer-ân te reciteeren. Deze aan- 

sporingen waren niet zonder uitwerking. De Moeslims bewaarden Gads Woord 

als een schat in hun hart en het lezen van en het onderwijs in den Qoer-ân 

werden zeer algemeen. Zoo algemeen was het reciteeren van den Qoer-ân 

geworden, dat toen de Heilige Profeet van het verdwijnen der kennis van den 

Qoer-ân in de toekomst sprak, Zïjad, de zoon van Labid en een der vrienden, 

dadelijk uitriep: ,,Hoe zou kennis verdwijnen, o Gezant Gods, als wij den Qoer-ân 

‘lezen en dien aan onze kinderen leeren, en onze kinderen dien aan hun kinderen 

zullen leeren, en ΖΟΟ verder tot den dag des oordeels?” Deze kwestie kwam 

voort uit een misvatting van de woorden van den Heiligen Profeet, die niet 

bedoeld had, dat de woorden van den Heiligen Qoer-ân zouden verdwijnen, maar 

dat de menschen niet overeenkomstig den geest van die woorden zouden 

handelen. 

1) ,,1K zag den Gezant Gods — mogen vrede en Gods Zzegeningen op hem | 
rusten -— en hij was bezig het hoofdstuk getiteld Overwinning te reciteeren, 
terwijl hij op den rug van zijn kameel zat”. 

à 
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| Er zijn ook verslagen, die aantoonen dat het uitdrukkelijk bevel van den 
Heiligen Profeet om den Heiligen Qoer-ân van buiten te leeren en veelvuldig 
te reciteeren z00 letterlijk door de vrienden werd uitgevoerd, dat hij voorschriften " 
 moest gevén tegen een gedragslijn, die hun wellicht tot last was. In een verslag, 
geboekstaafd in Boechari (hoofdstuk In hoeveel dagen behoort de Qoer-ân 
gelezen te worden? ) staat vermeld, dat een der vrienden van den Heiligen 
Profeet, die den geheelen Qoer-ân iederen nacht ineens reciteerde, uitdrukkelijk 
bevolen werd om dien. minstens in drie of vif of zeven dagen uit te lezen en 
dat het hem verboden werd dien iederen nacht ineens uit te lezen. Dit toont 
ten duideltjkste aan, dat er vrienden waren, die den geheelen Qoer-ân ‘in één 
nacht konden reciteeren. Het voorschrift dat de Heilige Profeet gaf, dat het 
reciteeren van den Heiligen Qoer-ân minstens in drié. dagen voleindigd moest 
worden, had ten doel hen te doen beseffen, dat die niet gedachteloos, maar met 
aandacht gelezen moest worden, In een verslag, dat door een reeks van verslag- 
gevers tot ons is gekomen, staat vermeld, dat dezelfde vriend — ’Abdoella, de 
zoon van ‘’Amroe — den Heiligen Profeet vroeg, hoeveel tijd hij nemen moest 
om den Qoer-ân door te lezen. De Profeet zei hem, dat hij het in dertig dagen 
moest voleindigen. ἨΪ antwoordde, dat hij het vlugger kon doen, waarop de 
Heilige Profeet den tijd met vijf dagen verminderde. Zoo ging μῇ voort met 
te zeggen, dat hij den Qoer-ân vlugger kon uitlezen en telkens stelde de Heilige 
Profeet de grens met enkele dagen lager tot hij bij het getal vijf (volgens een 
ander verslag drie) kwam (Darimi). JIbn-i-Mas'oed vermeldt, dat de Heilige 
Profeet zei: ,Lees den Qoer-ân in zeven dagen en lees dien niet in minder 
dan drie dagen”. Volgens een ander verslag Zzei ’Aisja: De Profeet las den 
Qoer-ân doorgaans niet in minder dan érie dagen” (zie Fat-noel-Bârt, Vol. IX, 
pag. 53). Al deze verslagen toonen duidelijk aan, dat de vrienden met elkaar 
wedijverden in het veelvuldig réciteeren van den Qoer-ên en dat velen hunner 
het geheel in één dag konden reciteeren. Inderdaad reciteerden ζῇ den Heiligen 
Qoer-ân z00 veelvuldig, dat voorschriften noodzakelijk werden om een te. snelle 
recitatie te voorkomen. Uit deze verslagen blijkt ook, dat de geheele Qoer-An 
door vele vrienden van den Profeet van buüiten werd geleerd, anders zou er 
geen sprake van zijn dat het reciteeren daarvan binnen een vasten tiÿjd 
voleindigd werd. Dat σῇ den Qoer-ân uit het hoofd reciteerden, blijkt uit het 

_feit, dat die ’snachts werd gereciteerd. ΝΣ 
Deze gevolgtrekkingen ‘werden nader gestaafd door vele geloofwaardige 

verslagen, die aantoonen dat er onder de vrienden zeer veel menschen waren, 
die den Heiligen Qoer-ân van buiten konden reciteeren, Deze menschen werden 
goerrâ (d.w.z. menschen, die reciteeren) genoemd. Zij stonden bekend als men- 
schen, die den Qoer-ân van buiten hadden geleerd. De auteur van de Fat-hoel-Bâr$ 
verklaart het woord qgoerrû in den zin van ,,personen, die bekend waren wegens 
het van buiten leeren van den Qoer:ân en het onderwÿs geven daarin aan 
anderen”. Het spreekt vanzelf, dat het woord ook sanduidt: personen die den 

_Qoer-ûn degelijk kenden. Zeventig van de goerr4 werden door een stam van 
ongeloovigen bij de Bjr Ma’Oènah verraderlijk ter dood gebracht. Dit feit:werd gestaafd door de zeer geloofwaardige en betrouwbare verslagen, die Boechari. . en andere betrouwbare Samenstellers van verzamelingen vermelden, Het feit, 
dat zulk een groot getal van hen bij het leven van den Profeet vermoord 
werden, toont aan dat honderden van hen tot de vrienden behoorden. | In het hoofdstuk getiteld De Qoerrâ onder de Vrienden van den Heiligen Profeet : 
vermeldt Boechari verscheidene korte verhalen. In het eerste hiervan heet het, 
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dat ’Abdoella, de zoon van ’Amroe (die, zooals wij reeds zagen, den geheelen 

Qoer-ân uit het hoofd leerde) gezegd heeft, toen hij over ’Abdoella, den zoon 

van Mas'oed sprak: ,.Ik zal hem ailtijd liefhebben, want ik heb den Heiligen 

Profeet ——- mogen vréde en Gods zegeningen op hem rusten — hooren zeggen: 

Leer de Qoer-ân van vier menschen: van ’Abdoella, den zoon van Mas’ oed, 

Salim, Moe’âz en Oebajj, den zoon van Ka’b’.’ Dit sluit natuurlijk niet ip, 

dat de andere vrienden geen onderricht in den Heiligen Qoer-ân konden geven. 

Ook beteekenen bovenstaande woorden niet, dat geen der vrienden, behaive 

deze vier, den geheelen Qoer-ên in het geheugen vastlegde en bewaarde, Om 

een goed leermeester in den Heiligen Qoer-ân te zijn was het inderdaad niet 
voldoende, dat een persoon het Heilige Boek uit het hoofd kon reciteeren, Het 

was volstrekt noodig, dat hïÿj den Heiligen Qoer-ân goed begreep en degelijk 

kende. Bovenaangehaald verslag toont slechts aan, dat de vier genoemde man- 

nen onderricht konden geven in ieder hoofdstuk van den Heiligen Qoer-ân en dat 

σὴ dus ook den geheelen Qoer-ân kenden. Dat alleen hun namen genoemd 
werden, komt waarschinlijk hierdoor, dat zij altijd hun best deden om de 
openbaring rechtstreeks van den Heiligen Profeet te leeren. Het heet, dat een 

hunner, ’Abdoella, de zoon van Mas’oed, αἰ placht te zeggen, dat hij ruim 

zeventig hoofdstukken van den Heiligen Qoer-ân rechtstreeks uit den mond 

van den Heiligen Profeet had opgenomen. Waarschinlijk om de een of andere 

bijzondere omstandigheid als deze noemde de Heilige Profeet alleen vier men- 

schen, want andere verslagen vermelden, dat er vele andere vrienden waren, 

die den geheelen Qoer-ân ook uit het hoofä konden reciteeren. 

Om eens een voorbeeld te nemen, Aboe Bakr wordt in bovengenoemd 

verslag niet genoemd, maar feit is het; dat ἢ den geheelen Qoer-ân in het 

geheugen vastlegde en bewaarde. Aan Aboe Bakr droeg de Heilige Profeet 

op zijn sterfbed de leiding van de openbare gebeden op. Geloofwaardige ver- 

slagen, als boven reeds vermeld, toonen aan dat de persoon, die aangesteld 

werd om de gebeden te leiden, altijd iemand was, die den Qoer-An beter kende 

dan Ζῇ gemeente. Ingeval verschillende personen gelijxe kennis hadden, bij 

voorbeeld als zij allen den geheelen Qcer-ân van buiten kenden, werd er een 

andere maatstaf aangelegd. Het staat nu vast, dat er onder de vrienden van 

den Profeet menschen waren, die den geheelen Qoer-ân uit het hoofd konden 

reciteeren. Daarom zou Aboe Bakr niet tot imâm of leider aangesteld zijn greweest, 

indien zijn kennis van den Qoer-ân niet zoo uitgebreid was, Daaruit volgt dus, 

dat Aboe Bakr den geheelen Qoer-ân uit het hoofd kon reciteeren. Er zijn nog 

vele andere aanwijzingen, zooals het bouwen van een moskee op het erf van 

zijn huis, in welk gebouw hïj elken dag den Heiligen Qoer-ân reciteerde; het 

feit, dat hïj elken dag met den Heiligen Profeet omging, etc.; uit, dit alles 

blijkt, dat Aboe Bakr den geheelen Qoer-ân van buiten kende. Evenzoo 

’Abdoella, de zoon van ’Oemar; den geheelen Qoer-ân prentte hij in zijn geheu- 

gen door dien iederen nacht aan één stuk uit te lezen. Toen de Heilige Profeet | 

dit vernam, zei ΗΠ hem, het Boek in een maand door te lezen. Inderdaad 
worden er veel personen. vermeld, die bij het leven van den Heiligen Profeet 

den geheelen Qoerân uit het hoofd konden reciteeren. Tot deze menschen 
behoorden de vier Kaliefen, Aboe Bakr, ‘Oemar, ’Oetsman en ’Ali, en zuike 

beroemde vrienden van den Profeet als Talha, Sa'd, Ibn-i-Mas’6èd, Salim, Aboe 
Hoeraira, etc., terwijl er ook drie vrouwen waren, ’Aisja, Hafsa en Oemm-i- 

ς Salma, die onder dezelfde categorie worden géenoemd. Verder staat er ook 

vermeld, dat verscheidene andere personen uit de Ansar den Qoer-ân uit het 
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hoofd konden reciteeren. Maar men veronderstelle niet, dat alleen die personen 

goerrû (menschen die den Qoer-ân uit het hoofd kunnen reciteeren) waren, | 

wier namen tot ons zijn overgeleverd in verslagen. Zeventig van hen werden 

bÿ het leven van den Heiligen Profeet verraderliÿjk vermoord en ruim even 

zooveel vielen in den oorlog bij Jemamah, die enkele maanden na zijn dooû 

werd gevoerd, Onder deze bevond zich ook Salim, wiens naam duidelijk vermeld 

wordt onder degenen, die den geheelen Qoer-ân konden reciteeren; en toch, 

toen ‘Oemar Aboe Bakr de noodzakelijkheid van het bijeenbrengen van den 

Qoer-ân voorhield, noemde hij Salim niet eens, maar zei slechts, dat er veel 

goerr@ op het slagveld bij Jemamah gesneuveld waren. Was er niemand onder 

de gesneuvelden geweest, die den geheelen Qoer-ân uit het hoofd kon reciteeren, 

behalve Salim, dan zou ’Oemar niet over de goerrû in het algemeen hebben 

gesproken. | | 
Er is slechts één versiag, waarvan de getuigenis tegenstrijdig wordt geacht 

met die, welke alle bovenaangehaalde verslagen leveren. Dit verslag, dat 

Boechari weergeeft, luidt als volgt: , Anas meldde, dat de Heilige Profeet — 

mogen vrede en Gods zegeningen ΟΡ hem rusten — stierf, terwijl niemand 

den Qoer-ân bijeenbracht, behalve vier menschen, Aboe Darda en Moe’az, de 

zoon van Djabal, en Zaïd, de zoon van Säbit, en Ab6è Zaid”. In een verslag 
van dezelfde strekking, weergegeven door dezelfde autoriteit, wordt in plaats 

van Aboe Darda de naam Oebajj, de zoon van Ka’b, vermeld. Indien men het 

»bijeenbrengen”’ van den Qoer-ân als een equivalent van het ,,van buiten leeren 

van den geheelen Qoer-ân” opvat en geen beperking stelt aan de beteekenis, 

dan weerspreekt dit verslag klaarblijkelijk vele andere verslagen. Het woord 

djam’a, dat ,,bijeenbrengen’”’ beteekent, wordt in de verslagen algemeen gebezigd 

met betrekking tot den Heiligen Qoer-An, in den zin van ,verschillende 

manuscripten tot één boekdeel bijeenbrengen”, maar het kan ook beteekenen: 
de geheele Qoer-ân in het geheugen vasthouden. Neemt men het woord in zijn 

gewone beteekenis van ,de verschillende geschreven hoofdstukken tot één 
boekdeel bijeenbrengen’”’, dan ontkent het verslag het bestaan van eenig aantal 

menschen, die den geheelen Qoer-ân uit het hoofd konden reciteeren, niet. Er 

is geen ander bezwaar om deze verklaring aan te nemen dan dit, dat toen er 
tijdens het Kalifaat van Aboe Bakr stappen werden gedaan om den Qoer-ân 

bijeen te brengen, er geen enkele verzameling, tot stand gebracht bij het leven 

van den Heiligen Profeet, voor den dag kwam om de Zware taak, die Zaid 

wachtte, te verlichten —- Zaid was de persoon, die gekozen werd om de ver- 

spreide manuscripten van den Heiligen Qoer-âän tot één boekdeel bijeen te 

brengen, Maar de zaek is, dat Zaid naar de manuscripten zocht, die in tegen- 

woordigheid en onder leiding van den Heiligen Profeet waren geschreven, en 

dus is dit bezwaar uit den weg geruimd. Maar al ναὶ men het ,,bijeenbrengen 

van den Qoer-ân” in het behandelde verslag op in den zin van het uit het 

hoofd reciteeren van den geheelen Qoer-ân’”, dan toch is er geen bezwaar. 

Bovenaangehaald verslag wordt nader toegelicht door een ander verslag, dat 

de omstandigheden vermeldt, waaronder Anas deze woorden uitte. Er waren 

in Medina twee stammen, die elkaar naar de kroon staken, de Chazradj en 

de Aus, en Anas behoorde tot den eersten stam. Voor de komst van den Islâm 
stonden zij op vijandigen voet met elkaar, maar toen zij tot den Islâm bekeerd 

waren, werden 21) één. Toch werden de oude gevoelens van wedïjver somtijds 

. opgewekt. Met Ζοο gelegenheid nu staat het verslag in verband. De Aus 

beroemde er zich op, dat die vier menschen onder zijn leden telde, die een 
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goeden naam hadden verworven. De Chazradj daarentegen had vier leden, die 

den Heiligen Qoer-ân hadden bijeengebracht, of die het geheel uit het hoofd 

konden reciteeren. Bijgevolg werd de aanspraak slechts tegenover één stam, 

den Aus, gemaakt. Deze gevolgtrekking wordt bevestigd door het feit, dat 

de vier in het verslag vermelde menschen alle tot den Chazradj behoorden, en 

de uitsluiting van zulke beroemde mannen als ’Abdoella, de zoon van Mas’éèd, 

Saliün en anderen onder de uitgewekenen, toont ten duidelijxste aan dat de 

aanspraak slechts voor één stam werd gemaakt tegenover een mededingenden 

stam, | 

Zelfs indien wi, om wille van een argument, het bestaan van Zzekere 

verschillen in de verscheidene bovenaangehaalde verslagen aannemen, dan toch 

is de eenige gevolgtrekking, wazgrover Ze het allemaal eens zijn, absoluut 

zeker, nl. dat er onder de vrienden van den Heiligen Profeet zekere 

personen waren — hetzij hun aantal slechts vier of meer dan dat bedrôeg 

— die den geheelen Qoer-ân in hun geheugen vasthielden, zooals de Heilige 

Profeet hun dien had geleerd, en die bïj zijn dood het geheel op de platen 

van hun hart hadden gegraveerd. Terwijl dus ieder vriend een zeker deel van 

den Heiligen Qoer-ân van buiten leerde, leerden zekere vrienden het geheel 

uit het hoofd. De geheele Qoer-ân werd derhalve niet alleen bewaakt door de 

betrekkeliÿjk weinige menschen, die het geheel uit het noofd Konden reciteeren, 

maar ook al de vrienden hadden het geheel veilig in het geheugen 

bewaard, doordat ieder hunner een zeker deel had gememoriseerd. Dit alles 
werd gedaan overeenkomstig de uitdrukkelijke bevelen van den Heiligen Profeet, 

die grooten nadruk jegde op het reciteeren en het in het geheugen vasthouden 

van den Qoer-ân. Ze vormden met het opschrijven der openbaringen de maat- 

regeien om den tekst van den Heiligen Qoer-ân te bewaken. Men kan hier 
00k opmerken, dat de geleidelijke openbaring van den Qoer-ân het inprenten 
zeer vergemakkelijkte. Het interval tusschen de ovenbaring van twee verzen 
of twee hoofdstukken stelde de vrienden van den Profeet in de gelegenheid om 
dien te herhalen zoo vaak zij wilden. De geheele Qoer-ân werd in het lange 
tijdvak van drie en twintig jaar geopenbaard, en indien Moeslim-jongens van 
tien of twaalf jaar nu nog den geheelen Qoer-ân binnen een jaar of twee uit 
het hoofd Kkunnen leeren, dan konden de Arabieren met hun wonderbare 
geheugenfuncties, voor wie de Qoer-ân van veel grooter belang was dan eenig 
Moeslim van lateren tijd, het niet moeilijk vinden om dien binnen het lange 
tjdvak van drie en twintig jaar te memoriseeren, vooral waar die hun op 
geleideliÿjke wijze werd overgebracht. | | : 

Het reciteeren en memoriseeren van den Qoer-ân waren echtèr niet alleen 
facultatief, want de Qoer-ân maakte een deel uit van de openbare en parti- 
culiere gebeden. Vijfmaal daags moesten de Moeslims in het openbaar bidden, 
terwil de nanachtgebeden alleen werden verricht. Bij al deze gebeden was het 
reciteeren van gedeelten van den Heiligen Qoer-ân verplicht en dus moest ieder 
Moeslim dagelijks noodzakelijk zekere gedeelten daarvan herhalen. Het is nu 
een uitgemaakte waarheid, dat er bij de gebeden over het algemeen zeer lange 
gedeelten werden gereciteerd, vooral bij die, welke in den nanacht werden 
verricht. Het heet, dat de Heilige Profeet zelf in den nanacht di. bij de 
tahadjdjoed-gebeden, dikwijls de lange hoofdästukken in het begin van den 
Qoer-ân revciteerde. Ζήη vrienden volgden zijn voorbeeld. Zoo reciteerde een 
hunner, naar een kort verhaal Ζαρέ, in zijn tahaddjoed-gebeden het hoofdstuk 
De Koe, dat het twaalfde deei uitmaakt van den geheelen Qoer-ân. Zelfs bi de . 
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openbare gebeden werden lange hoofdstukken gereciteerd. Uit veel versiagen 

bljkt, dat zulke lange hoofdstukken als De Koe in één rak’at bij de 

morgengebeden werden gelezen. De avondgebeden zijn voor het reciteeren 

van de lange hoofdstukken het minst geschikt, en toch reciteerde de Heilige 

Profeet ook hierbij zulke hoofdstukken als de Tôëer of de Berg, welk hoofdstuk 

bijna viftig verzen bevat. In navolging van den Heiligen Profeet reciteerden 

zijn volgelingen, wanneer zij ook in de gelegenheid werden gesteld om de ge- 

beden te leiden, zeer lange hoofdstukken. Een hunner reciteerde bij het 

zonsondergangsgehed het tweede hoofdstuk, di. De Koe en iemand, die van zijn 

dagwerk vermoeid vroeger dan anders wiide gaan slapen, beklaagde zich over 

hem. Ook bij particuliere gebeden reciteerden de yrienden van den Profeet lange 

hoofdstukken. Het was dus niet alleen noodig, dat ieder hunner den geheelen 

Qoer-ân of een zeker deel daarvan uit het hoofd leerde, maar het aldus geme- 

moriseerd gedeelte werd, door het herhaaldelijk bij de gebeden te herhalen, ook 

blijvend onthouden, hoewel de vrienden Zooais wij reeds zagen, den Qoer-ân 

herhaalde malen zelfs buiten de gebeden reciteerden. Daarom kon geen enkel 

vers van den Qoer-än verloren zijn gegaan, al ware die ook nooïit geschreven 

geweest — zoo algemeen was eik vers bij de Moeslims bekend en 200 vaak 

reciteerden de Heilige Profeet en zijn vrienden het bij de openbare en parti- 

culiere gebeden. Een zeker versiag χαρᾶς, hoe een vriend een Zzeker hoofdstuk 

van buiten leerde door slechts te iuisteren naar het herhaalde reciet daarvan 

tijdens de gebeden. Was er geen ander middel geweest om het Heilige Boek 

algemeen bekend te maken, dan zou enkel het reciteeren daarvan bij de gebeden 

inderdaad reeds voldoende zijn om het zoodanig hekend te maken, dat het tegen 

elke mogelijke wijziging of elk mogelijk verlies beschermd werd. 

3. Rangschikking der verzen en hoofdstukken. 

Ik heb reeds aangetoond, dat de Heilige Qoer-ân ὈΪ het leven van den 

Heïligen Profeet niet alleen opgeschreven, maar ook uit het hoofd werd geleerd. 

Wij weten ook, dat de Qoer-ân bij gedeeiten werd geopenbaard gedurende een 

lang tijdvak van drie en twintig jaar. Sommige hoofdstukken werden in hun 

geheel geopenbaard, andere fragmentarisch gedurende lange tijdvakken. Het 

gebeurde niet zelden, dat er een nieuw hoofdstuk geopenbaard werd, terwijl 

het andere onvoltooid was, en soms werden er op een en denzelfden tijd verzen 

geopenbaard, die tot meer dan twee onvoltooide hoofdstuxken behoorden. Wat 

de rangschikking der verzen en hoofdstukken in den tegenwoordigen Qoer-àn 

betreft, zij opgemerkt, dat ze niet in de volgorde van hun openbaring is tot 

stand gebracht. Een groote vraag is het dus, of de Heilige Profeet zelf de 

verzen en hoofdstukken in een andere volgorde rangschikte dan die van hun 

openbaring, en Zoo ja, of de tegenwoordige rangschikking dezelfde is als die, 

welke in den tijd van den Heiligen Profeet bestond. Met ardere woorden, 

was de Heilige Qoer-ân, dien de Heilige Profeet achterliet, wat de rangschik- 

king der verzen en hoofdstukken betreft, hetzeifde Boek, dat wij thans hebben, 

of is de tegenwoordige Qoer-ân anders dan die, welken de Heilige Profeet 

achterliet ? 

_Niet alleen de inwendige, maar ook de uitwendige getuigenis toont afdoen 

aan, dat de tegenwoordige rangschikking der hoofdstukken en verzen van den 

Heiligen Qoer-àn door den Heiligen Profeet zelf werd tot stand gebracht, onder 

leiding der Goddelijke openbaring. Voor de inwendige getuigenis betreffende 

deze kwestie verwijs ik den lezer naar de inleidende opmerkingen over de 
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verschillende hoofdstukken en naar de samenvatting der verschillende para 

graafen. De verschillende verzen zijn zoo goed in de hoofdstukken gerangscnikt, 

dat er geen andere rangschikking denkbaar is; evenzoo de hoofädstukken zeif. 

Sommige critici hebben aileen door hun onbekendheid met den KHeiligen Qoer-&r 

en het Arabische idioom de opmerking gemaakt, dat er tusschen zekere verzen 

geen verband is en dat er Zzekere leemten zijn. Als men diep over het Heilige 

Boek nadenkt, Ζϑὶ men tot de ontdekking komen, dat de verzen, die volgens 

voorbarige schrijvers onsamenhangend zijn, in nauw verband met eilkaar staan. 

Afgezien van de inwendige getuigenis is er een genoepzaam uitwendig bewis, 

dat aantoont, dat de tegenwoordige rangschikking van de verzen en hocfd- 

stukken van den Heiligen Qoer-ân niet het werk was van Aboe Bakr of Zaid, 
. maar van den Heiligen Profeet zelf, die het onder Goddeiïiïjxe leiding deed. 

Zoo'n bewijs vindt men niet aileen in zeer ruime mate in versiagen, maar ook 

in den Heiligen Qoer-ân Zzelf. Zoo staat in hoofdstuk 15, vs. 17, 18: , Waarlïik, 

op Ons (komt) het bijeenbrengen daarvan en het voordragen daarvan (neer). 

Derhalve, ais Wij dien voorgedragen hebben, voig er de voordracht van”. Deze 

verzen toonen duidelijk aan, dat het bijeenbrengen van den Qoer-ân, d.w.z. het 

verzamelen daarvan tot één geheel, met de rangschikking van de verschiilende 

deelen, onder leiding der Goddelïjke openbaring tot stand werd gebracht. 

Volgens dit vers waren het rangschikken en het verzamelen evenzeer het werk 

der Goddelijke openbaring ais het voorlezen van een vers aan den Heïiigen Pro- 

feet, di. de openbaring daarvan. De Qoer-ân zelf zegt dus niet alleen dat die 

het Woord Gods is, maar ook dat de verzameling en rangschikking daarvan 

ook door Gods openbaring tot stand werden gebracht. Men houde in gedachte, 

dat het woord djain’a in bovenstaand vers zoowel versameiing ais rangschikking 

aanduidt, aangezicn er zonder rangschikking geen verzameling tot stand ge- 

bracht kan worden. Het vers nu toont aan, dat deze rangschikking anders was 

dan de volgorde van de openbaring der verzen. Het zegt, dat het rangschikken 

en het verzamelen andere verrichtingen waren dan het openbaren van een vers 

aan den Heiligen Profeet, en dus toont het aan, dat het van het begin af aan 

bedoeld was, dat de verzen en hoofdstukken van den Heiligen Qoer-ân in een 

andere volgorde gerangschikt werden dan die van hun openbaring. Indien ze 

in dezelfde volgorde verzameld moesten worden ais die, wuarin de verschil- 

lende verzen aan den Heiligen Profeet werden voorgelezen, d.w.z, de volgorde 

der openbaring, dan Zzouden in bovenaangehaaiïd vers het verzameilen en het 

voordragen niet als twee verschillende zaken vermeld zijn. 

De geschiedenis legt ruimschoots getuigenis af van de waarheid van wat 

de Heïlige Qoer-ân zegt en in geloofwaardige en betrouwbare versiagen vinden 

wij ten duidelijkste bewezen, dat de Heilige Profeet bij zin dood een volledigen 

Qoer-ân achterliet met dezelfde rangschikking der verzen en hoofdstukken ais 

die, weike wij thans in elken Arabischen Qoer-ân aantreffen. Wij zuilen nu de 

rangschikking der verzen en die âer hoofdstukken afzonderlijk beschouwen en 

daarbij de voigende punten behandeien: 

1. Volgden de Profeet zelf en zijn vrienden bij zijn leven eenige rang- 
schikking ? 

2. Was die rangschikking anders dan @e volgorde, waarin de verzen of 

hoofdstukken geopenbaard werden ? 

3. Wikt de tegenwoordige rangschikking af van die, welke ce Heilige 
Profeet volgde of welke bij zijn leven bestond? 

Dat Ζοοῖ omvangrijx boek ais de Heilige Qoer-Ân, die zooveel en zulk een 
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verscheidenheid van onderwerpen behandelt, gememoriseerd, geleerd en geregeld 

tijdens en buiten de gebeden gereciteerd. zou zijn zonder dat er een vaste 
rangschikking der deelen bestond, is een Zzeer ongerijmde stelling. Maar er is 

wel niet één Christelijke Islämeriticus die ze niet heeft aangevoerd, en 

ltijd steunt deze bewering op dezelfde gronden. Men stoort zich heelemaal 

niet aan wat de geschiedenis ervan zegt, en louter de veronderstelling, dat er 

in de verzen en hoofdstukken geen rangschikking te ontdekken is, is tegen- 

woordig de eenige grond, waarop de stelling berust. Zelfs Muir, die zich bij 

het schrijven van zijn Life of Mahomet op een streng historische basis 

plaatste, heeft in dit opzicht de vroegere Christencritici gevolgd en heelemaal 

geen rekening gehouden met de getuigenis der historie. De volgende korte 

alinea uit Muirs inleiding kenschetst niet alleen de beweringen der Christen- 

critici in het algemeen, maar toont ook aan, hoe de schrijver zelf de historische 

getuigenis heeft ontdoken. ἘΠ᾿ zegt: 

»Wij moeten evenwel niet onderstellen, dat de geheele Corûn in dit tijdvak 

in eenige vaste volgorde werd opgezegd. Inderdaad houden de Moeslims het 

er voor, dat de tegenwoordige samenstelling de door Mahomet voorgeschre- 

ven rangschikking volgt; en het zou kunnen, dat de overlevering van de eerste 

jaren dateerend indirect op een 2zekere bekende volgorde wiÿst 1). Maar dit kan 

niet aangenomen worden; want had de Profeet eenige vaste volgorde in acht 

genomen of gewettigd, dan zou die in de latere verzameling ontwijfelbaar 

behouden zijn geweest. De Corân nu, zooals die tot in onzen tijd is overgeleverd, 

volgt wat de plaatsing der verscheidene deelen betreft, heelemaal geen klare 

rangschikking, hetzij van het onderwerp of van den tijd; en dat Mahomet 

bevolen moest hebben dien onveranderlijk in deze volgorde te reciteeren, is 

ondenkbaar. Wij moeten zelfs betwijfelen, of het aantal Soera’s of hoofdstukken, 

zooals wij ze {hans hebben, door Mahomet werd bepaald. In ieder geval kan 

de inwendige opeenvolging van den inhoud der verscheidene Soera’s in de meeste 

gevallen niet die geweest zijn, welke de Profeet heeft bedoeld” 2). | 

Sommige noten bij deze alinea toonen aan, welk een strijd in den geest 

van den schrijver tusschen historische feiten en godsdienstig vooroordeel werd 

gevoerd. Zoo moest Muir, terwil hij het bestaan van eenige vaste volgorde 

in den Qoer-ân ὉΠ het lever van den Heiligen Profeet ontkende, erkennen dat 

»Wi lezen omtrent zekere Vrienden, dat zij den geheelen Corân in een bepaalden 

tÿd kondën lezen, wat opgevat zou kunnen worden, indirect op een zeker 

gebruikelïjk verband der deelen te wijzen”. In een andere noot erkende hij, dat 

er vier of vif personen waren, die den geheelen Qoer-ân ,met de grootst 

mogeliike nauwkeurigheid” konden opzeggen en dat er verscheidene anderen 

waren, ,die voor Mahomets dood het geheel zeer nauwkeurig konden opzeggen”. 

En terwijl hïj ontkende, dat zelfs het aantal soera’s door den Heiligen. Profeet 

bepaald werd, voegde hÿ er, uit vrees dat hïj tegengesproken zou worden, de 

volgende noot bij: | | 

_ ,,Maar er is grond om te gelooven, dat de voornaamste Soera’s, waaronder 

alle zeer algemeen gebruikte passages begrepen zijn, met name of met een 

ander kenmerkend teeken bepaald en bekend waren. Van sommige vermelden 

overleveringen, die uit de eerste jaren dateeren en waarvan de echtheid bewezen 

is, dat Mahomet zelf ze op die wijze heeft so pin Zoo riep hij zijn vluchtende 

1) ΤΕ cursiveer. 

2) Zie Muirs The Life of Mahomet, London, Smith, Elder, & Co. 
15 Waterloo Palace 1877, pag. 552, 553 (Appendix). Noot v.d. Vert. 
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volgelingen bij de nederlaag bij Hoenein terug door hun toe te roepen als 
-menschen van de Soera Bacr’ (di. Soera 11). 

De overlevering vermeldt verscheidene personen, die bij Mahomets leven 
een zeker aantal Soera’s van buiten hebben geleerd. Zoo leerde ’Abdoella bin 
Mas’oed zeventig Soera’s uit den mond van den Profeet zelf, en Mahomet zei 
op zijn sterfbed zeventig Soera’s op, ,waaronder de zeven lange’. Deze over- 
leveringen duiden op een erkende verdeeling althans van een Zzeker deel 
der openbaring in Soera’s, zoo niet op een gebruikelijke volgorde, waarin de 
Soera’s zelf werden opgezegd. 

Het liturgisch gebruik, dat Mahomet van de Soera's maakte, moet 
ongetwifeld hun vorm tot op zekere hoogte hebben bepaald, en waarschijnliik 
00k hun volgorde”. | 

In verband met hetzelfde onderwerp wordt in een andere noot gezegd: 
»De Zooeven aangehaalde overleveringen betreffende het aantal Soera’s, die 
eenige Vrienden konden opzeggen en die Mahomet zelf op zijn doodsbed opzei, 
wijzen ook indirect op het bestaan van zulke Soera’s in voliedigen en voltooiden 
vorm'”. 

Op deze wijze worden nagenoeg alle in bovenaangehaaide alinea gemaakte 
opmerkingen in de noten tegengesproken, op grond van historische feiten, die 
in authentieke verslagen vermeld worden. Hoewel de uiteenzettingen in de 
noten met eenig voorbehoud worden gegeven, zijn de tegenstrijdigheden toch 
te duidelijk om de aandacht van den nauwkeurigen lezer onopgemerkt te 
ontgaan en kan men den strijd in den geest van den schrijver gemakkelijk 
opmerken. Er wordt in den tekst beweerd, dat in de verzen en hoofdstukken 
van den Heiligen Qoer-ân geen vaste volgorde of rangschikking was, terwijl in 
de noten historisch bewezen wordt, dat er wel verband bestond. In den tekst 
staat, dat de Heilige Profeet zelfs de soera’s niet duidelïiÿjk aanduidde en dat 
hïij het aantal daarvan niet bepaalde: in de noot staat het historische bewijs 
aangevoerd, dat er wel een erkende verdeeling was en dat de vorm der 
hoofdstukken ongetwijfeld werd vastgesteld. Het voorbehoud, dat in zuilke 
uitdrukkingen als ,zeker deel” en rhZekere hoogte” vervat is, is niet meer dan 
natuurlijk, als men de beweringen in den tekst in aanmerking neemt. Men kan 
gemakkeliÿÿk inzien, dat, als ,Zeventig Soera’s, waaronder zeven lange” ,,in 
volledigen en voltooiden vorm’” bestonden, gelÿk in de noot erkend wordt — 
en niets bewijst, dat de overblijvende vier en veertig korte soera’s, die 
ontwijfelbaar algemeen bij de gebeden werden gereciteerd, niet in denzelfden 
vorm bestonden — vermoedelijk ook alle Soera’s in volledigen en voltooiden 
vorm’” bestonden. Deze gevolgtrekking wordt nog duidelijker, als men zich 
herinnert, dat dezelfde schrijver ook “erkend heeft, dat verscheidene vrienden 
niet alleen zeventig soera’s, maar ook den geheelen Qoer-ân konden opzeggen, 
en dat nog wel ,met de grootst mogelijke nauwkeurigheid”. 

De bewering, dat er in het geval van de verzen, die afzonderlijk en ΟΡ 
versChillende tijden werden geopenbaard, geen rangschikking gevolgd werd, is 
reeds op het eerste gezicht zoo ongerijmd, dat ze nauwelijks weerlegd behoeft 
te worden. Hoe zou iemand den Heiligen Qoer-ân kunnen memoriseeren, indien 

_ er geen vaste volgorde was, waarin de verzen gelezen werden? Welke volgorde 
. volgden de verschillende kopieën? Of volgde iedere kopie van den Heiligen 
Qoer-ân, die toen algemeen in gebruik was, een andere volgorde? En ieder 

_ persoon, die eenig deel van den Heiligen Qoer-ân kende —- en ieder vriend van 
den Profeet kende een zeker gedeelte — volgde een andere rangschikking:! 
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15 er eenige grond voor deze beweringen? En welke volgorde namen degenen 

in acht, die den Heiligen Qoer-ân reciteerden? Of nam ieder van hen een 

andere volgorde in acht? In welke volgorde zeiden verder degenen de verzen 

op, die de openbare gebeden leidden? Is het wel denkbaar, dat in een boek, 

‘dat in zoo’n breeden kring gememoriseerd en zoo vaak door duizenden menschen 

gereciteerd werd, zoo'n wanorde heerschte τ | 

Indien er geen andere getuigenis was om aan te toonen, dat de verzen 

in de verschillende hoofdstukken van den Heiligen Qoer-ân een Zekere rang- 

schikking volgden, zou enkel het feit, dat de vrienden van den Profeet het 
Heilige Boek van buiten leerden, reeds gencegzaam zijn om die gevolgtrekking 

te bekrachtigen. Er zijn veel hoofdstukken, waarvan eik meer dan honderd 

verzen bevat, en als ze niet in een vaste volgorde gerangschikt waren, zou 

men van niemand kunnen zeggen, dat ἈΠ een heel hoofdstuk, weik ook, had 

gememoriseerd. Neem de verschillende omplaatsingen van siechts honderd 

verzen en gi Zzult zien, dat geen twee uit de honderd duizend het eens 

kunnen zijn over één rangschikking. In zoo’n geval zou er niet één Qoer-ân 

zin, dien de vrienden van den Profeet van elkaar konden leeren; iedereen zou 

Ζῇ eigen Qoer-ân hebben en niemartd zou de zekerheid hebben, of hetgeen 

zijn broeder reciteerde in orde was. Bovendien weten wij uit een verslag, dat 

als iemand een deel van den Heiligen Qoer-ân uit het hoofd reciteerde en 

daarbij een fout maakte of een vers vergat, een der toehoorders de fout 

verbeterde of op het overgeslagen vers wees. Dit nu zou ἈΠ niet gedaan kunnen 

hebben, tenzij allen dezelfde rangschikking volgden. Het was den Moeslims 

trouwens eenvoudig onmogelijk om duizenden verzen uit het hoofd te leeren, 

tenzij ze in een zekere volszorde waren gerangschikt. 

Bovenstaande overwegingen toonen duideliÿjk aan, dat men noodzakeliÿk 

een zekere rangschikking der verzen moest volgen. In welke volgorde werden 

ze geopenbaard? Het staat duidelïik in de geschiedenis vermeld, dat de Heilige 

Profeet de verzen rangschikte, niet in chronologische volgorde, maar overeen- 

komstig de stof. Er waren ongetwijfeld veel hoofdstukken, die volledig werden 

geopenbaard, maar er waren ook andere, vooral de langere, die ὈΠ gedeelten 

werden geopenbaard. Chronologisch volgden verzen van het eene hoofdstuk op 

die van het andere, en daarom kon bij de rangschikking der verzen in hoofd- 

stukken de chronologische volgorde niet in acht worden genomen. Wat de 

Heilige Profeet in zulke gevallen deed, staat duidelijk vermeld in authentieke 

verslagen. Gelijk ’Oetsman in een reeds aangehaald verslag zegt: ,,Het is de 

gewoonte van den Heiligen Profeet, — mogen vrede en Gods zegeningen op 

hem rusten -— dat als er gedeelten van verschillende hoofästuxken tot hem 

werden geopenbaard, ἈΠ een van de secretarissen riep en tot hem zei: ,Schrijf 

deze verzen in het hoofdstuk op, waarin die en die verzen voorkomen’.”” Hieruit 

blijkt, dat voor elk vers de Heiïlige Profeet 2elf de plaats en het hoofdstuk 

aanwees. Tegenover z00’n duidelijke afdoende getuigenis zou geen oordeelkundig” 

persoon ontkennen, dat het rangschikken der verzen in elk hoofdstux tot stand 

gebracht werd door den Heiligen Profeet, dat het, gelijk de Heilige Qoer-ân 

zegt, onder Goddelïke leiding geschiedde en dat de verzen niet in de chronologt 

sche voligorde van hun openbaring werden gerangschikt. 

Indien de volgorde, waarin de verzen gerangschikt werden, _ anders was 

dan die, waarin ze geopenbaard werden, dan rijst de vraag, of die rangschikking 

anders was dan die, waarover de heele Moeslimwereld het thans eens is. Wi 

moeten deze vraag ontkennend beantwoorden. De rangschikking der verzen 
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van den Qoer-ân, dien wij nu hebben, komt niet met de volgorde der openbaring 

overcen. Indien uit niets in de geschiedenis blijxkt, dat de rangschikking der 

Ἢ verzen te eeniger tijd een verandering heeft ondergaan, dan is de gevoigtrek- 

king, dat de tegenwoordige rangschikking precies dezelfde is als die, welke de 

Heilige Profeet volgde, absoluut zeker en afdoend. Van aile kanten geeft men 

nu toe ---- en de meest vijandig gezinde beoordeelaar van den Isläm heeft de 

waarheid van het feit niet betwijfeld — dat de woorden of letters van den 

Qoer-ân, of de rangschikking van zijn verzen of hoofdstukken sinds den {ἃ 

van ’Oetsman, den derden Kalief, niet de minste verandering heeft ondergaan. 

De tegenwoordige exemplaren van den Qoer-ân zijn, zooals erkend wordt, echte, 

in alle opzichten zuivere en authentieke afschriften van de verzameling die 

’Oetsman heeft tot stand gebracht. Om te bewiizen dat de tegenwoordige 

rangschikking der verzen en hoofdstukken dezelfde is als die, welke de KHeilige 

Profeet volgde, hebben wij dus slechts aan te toonen, dat de door "Oetsman 

tot stand gebrachte verzameling de oorspronkelijke rangschixking volgde. Men 

kan gemakkelijk inzien, dat toen ’Oetsman den Qoer-än bijeenbracht, hij geen 

enkel motief had om de vastgestelde rangschikking, die de vrienden van den 

Heiligen Profeet tot dan toe volgden, te wüzigen. Ik heb reeûs aangetoond, 

dat ce Heilige Profeet een andere rangschikking voigde dan de volgorde der 

openbaring en dat zijn vrienden bÿ het leeren van en het onderricht geven 

in den Heiligen Qoer-ân dezelfde rangschikking in acht namen. Dat die 

rangschikking door 'Oetsman gewijzigd zou zïn, is een bewering, die bewezen 

moet worden door hem, die ze aanvoert. Toen ’Oetsman zijn verzameling tot 

stand bracht, of juister gezegd, toen hïj afschriften maakte van den Qoer-ân, 

dien Aboe Bakr bijeengebracht had, waren duizenden van de vrienden van den 

Heiligen Profeet nog in leven, en dus kon geen enkele wijziging in de rang- 

schikking der verzen onopgemerkt gebleven πῆ. Bovendien was het maken 

van afschriften niet aan ‘’Oetsman persoonlÿk toevertrouwd, maar aan 

verscheidene van de meest welbekende vrienden van den Profeet, die bekend 

stonden om hun kennis van den Qoer-ân, en van niemand hunner kan worden 

gezegd, dat zij eenig motief hadden om de in äien {Πὰ besfaande rang- 

schikking te wijzigen. Ook staat er nergens in het historisch verslag van dien 

tijd vermeld, dat de rangschikking gewiizigd werd. Geen enkele school van den 

Islâm of geen enkel individu heeft ooit de klacht tegen ’Oetsman ingediend, 

dat hi de rangschikking der verzen in de hoofdstukken van den Heiïligen 

Qoer-ân gewijzigd had. Trouwens de eenige klacht tegen hem is deze, dat hi 

zekere lezingen niet toeliet; het karakter van deze klacht zal ik later beschrii- 

ven. Maar van eenige verandering in de rangschikking der verzen wordt in 

welk verslag ook, authentiek of niet, absoluut geen melding gemaakt. 

Behalve het boven aangevoerde negatieve bewiis, dat afdoend aantoont, 

dat in de geschicdenis van den Qoer-ân de rangschikking der verzen nooit de 

minste wijziging onderging, zijn er positieve hbewijizen, die tot dezelfde 

gevolgtrekking leiden. Deze bewijzen kan men verzamelen uit opmerkingen, 

die in zekere authentieke verslagen terloops zijn gemaakt. Boechari vermeldt 

onder den titel van De Voortreffeliÿkheid van het hoofdstuk, getiteld Al-Baqarah 

het volgende: ,De Heilige Profeet -— mogen vrede en Gods zegeningen op hem 

rusten -— zei: Wie de laatste twee verzen van het hoofdstuk, getiteid Bagara 

in welken nacht ook leest — voor hem zullen ze voldoende zijn”. Dit gezegde, 

dat de woorden van den Heiligen Profeet precies weergeeft, toont twee dingen 

aan. Eerstens, dat de Heilige Profeet zelf een rangschikking volgde, die hi 
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aan zijn vrienden had bekend gemaakt en dat Ζὶ allen dezelfde rangschikking 
volgden; want was dat niet het geval geweest, dan zou hij twee verzen niet als 
de laatste twee verzen van een Zeker hoofdstuk hebben aangeduid. Het 
verslag toont onmiskenbaar aan, dat elk vers een bekende en vaste plaats in 
een hoofdstuk had, die geen enkel persoon, die den Qoer-ân reciteerde, kon 
veranderen. Het toont in de tweede plaats aan, dat de verzen, waarmee het 
hoofdstuk, getiteld de Koe, thans eindigt, ook de laatste verzen van dat 
hoofdstuk waren in den tijd van den Heiligen Profeet, en dus is de tegenwoor- 
dige rangschikking der verzen in de afschriften van den Qoer-ân dezelfde als 
die, welke de Heilige Profeet volgde. Tot staving hiervan kunnen wij een ander 
verslag aanhailen, waarin de laatste verzen van het hoofdstuk, getiteld de Koe, 
vereenzelvigd worden met vs. 285 en 286 van dat hoofdstuk, zooals ze in deze 
vertaling genummerd zijn (Fat-hoel-Bâri). Volgens een ander authentiek ver- 
slag zei de Heilige Profeet tot zijn vrienden, dat zij bij de verschijning van 
den Antichrist de ,,eerste tien verzen”’ van het hoofdstuk, getiteld de Spelonk, 
moesten reciteeren. Waren de verzen niet in een bepaalde volgorde gerangschikt 
gewesëst, dan zouden de woorden ,,serste tien verzen” een zinledige phrase zijn, 
want dan zouden ze heelemaal geen bepaalde tien verzen hebbenr. aangeduid. 
Dit versiag komt in de Sahîh Moeslim voor. Het is duidelijk, dat de eerste tien 
verzen, Zooalis Ze in onze afschriften van den Qoer-ân voorkomen, de bedoelde 
verzen ZËn, aangezien in deze verzen de leer van het Zoonschap van Jezus — 
cen leer die de Heïlige Qoer-ân met die van den Antichrist vereenzelvigt — 
in krachtige bewoordingen wordt weerlegd. Dit verslag toont dus ook aan, 
dat de rangschikking in den tijd van den Heiligen Profeet dezelfde was als 
thans. 

Uit geen enkel verslag kunnen wij opmaken, dat er een andere rangschik- 
king bestond dan die, welke in de algemeen gebruikte afschriften gevolgd 
wordt. Had de Heilige Profeet den Qoer-ên in wanordelïken toestand achter- 
gelaten, dan zouden zïn vrienden ontwijfelbaar verschillende rangschikkingen 
hebben gevolgd en zou er van eenige van deze rangschikkingen ook in de 
groote hoop verslagen melding Ζῇ gemaakt. Maar de afwezigheid van eenige 
dergelïke vermelding toont afdoend aan, dat er slechts één rangschikking 
bestond, die door alle vrienden van den Profeet werd gevolgd, en dat die 
rangschikking dezelfde was als die wi) thans in onze afschriften van den 
Qoer-ân hebben, omdat er heelemaal geen melding van wordt gemaakt, dat 
er te eeniger tijd eenige verandering werd aangebracht. Er is slechts δέῃ 
verslag, volgens hetwelk Ali den Qoer-ân bijeenbracht in de volgorde van 
de openbaring, maar indien dit werkelijk waar is, dan staaft het slechts de 
gevolgtrekking, waartoe wij reeds gekomen zijn, nl. dat de tegenwoordige 
rangschikking de eenige is, die in den tiÿd van den Heiligen Profeet bestond. Het wordt alleen om de bijzondere rangschikking en om de afwijking van de 
erkende en aangenomen rangschikking vermeld. Was er behalve deze twee nog een derde rangschikking geweest, dan zou er stellig ook melding van 
8gemaakt zijn. De Heilige Profeet volgde, zooals we reeds zagen, niet de volgorde 
der openbaring, want hi rangsChikte de verzen en hoofdstukken naar het 
onderwerp, en niet in chronologische volgorde. Het kon zijn, dat ’Ali er over 
gedacht had de volgorde der openbaring met geschiedkundige doeleirden te bewaren. In den tijd van ‘Oetsman, toen er afschriften van den Qoer-ân ter 

_Verspreiding werden gemaakt, was ’Ali een der vrienden van den Profeet, die 
daarop toezicht hield, en indien hÿ de tegenwoordige rangschikking onnauw- 
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keurig achtte, dan zou hij ongetwijfeld Ôf daartegen bezwaren hebben gemaakt, 
Ôf geweigerd hebben om aan zoc'n rangsChikking mee te werken. Maar ’Ali 
volgde met het heele corps der vrienden van den Profeet een rangschikking, 
die van de volgorde der openbaring afweek, al mocht hij zelf ook de chronologi- 
sche volgorde hebben behouden. Had hÿ de laatste rangschikking als de 
authentieke rangschikking beschouwd, dan zou hi die gedurende zijn Kalifaat 
stellig algemeen hebben doen aannemen. Maar noch in den tijd der eerste drie 
Kaliefen, noch tijdens zijn eigen regeering beweerde ΒΠ ooïit in het openbaar 
of in het geheim, dat de Heilige Profeet de rangschikking der verzen en 
hoofdstukken in de algemeen aangenomen afschriften van den Heiligen Qoer-ân 
niet volgde en dat die rangschikking vervangen moest worden door een chronolo- 
gische, Deze overwegingen tocnen duidelïjk aan, dat de rangschikking der 
verzen in de door ‘Oetsman gemaakte afschriften door alle vrienden van den 
Profeet zonder uitzondering als de rangschikking werd erkend, die de Heilige 
Profeet had gevolgd. Was dat niet het geval geweest, dan zou er onder hen 
veel verschil zijn omtrent de rangschikking. Maar de waarheid is, dat zelfs 
Ibn-i-Mas’'oed -— die anders ΖΒ ontevredenheid te kennen gaf over het feit, 
dat ’Oetsman zekere lezingen, die hi bevorderde, niet toestond — ποοὶξ bezwa- 
ren maakte tegen de rangschikking der verzen in de afschriften, die op last 
van den Kalief waren gemaakt. Ook stelde Ibn-i-Mas’oed nooit een anuivre 
rangschikking voor. 

Bovenstzande overwegingen bewïzen afdoend, dat niet alleen de verdeeling 
van den Heiïligen Qoer-ân in hoofdstukken, maar ook de rangschikking der 
verzen in elk hoofästuk onder leiding van den Heiligen Profeet tot stand werd 
gebracht. Wanneer er een nieuw vers geopenbaard werd, gaf de Heilige Profeet 
de plaats daarvan aan; geen van zijn vrienden kon naar eigen goeddunken 
de plaats daarvan aangeven. Het grootste deel van hoofdstuk Al-Baqarah bijv. 
werd geopenbaard gedurende de éerste dagen, dat de Heilige Profect in Medina 
woonde, terwijl eenige verzen, die ook daartoe behooren, later werden gecpen- 
baard. Dat waren de verzen, die volgens Zzekere verslègen betrekking heben 
op het woekerverbod. Deze verzen werden geplaatst onmiddellijx na de verzen, 
die over aalmoes handelen. Deze rangschikking vindt zijn reden hierin, dat 
heide voorschriften, nl. het voorschrift betreffende het geven van aalmoes en Ὁ 
het voorschrift betreffende het wockerverbod, ten voordeele van de armen 
bedoeld waren, en dat beide stappen waren in dezelfde richting, di. verbetering 
van den toestand der armen. De maatschappij, de verandering waarvan de 
Heilige Qoer-ân op het oog had, verkeerde niet in Zoodanigen toestand, dat 
de twee voorschriften tegelijk konden worden gegeven. Het was noodzakelïjk, 
dat zïÿ, die het voorschrift betreffende het woekerverbod zouden krijgen, eerst 
daartoe vocrbereid werden. Daarom werden de twee voorschriften op verschil- 
lende tijden geopenbaard, maar de onderwerpen, waarover ze handelden, hingen 
ZOO nauw samen, dat zïij bij elkarr moesten worden gerangschikt. De verdeeling 
in hoofdstukken werd door de Heilige Profeet zelf aangeduid en wij vinden 
de namen van de meeste hoofdstukken zeer duidelïijk vermeld in authentieke 
verslagen. Inderdaad zijn de verdeeling van den Heiligen Qoer-ân in hoofd- 
stukken en de rangschikking der verzen in _deze hoofdstukken, welke 
verrichtingen de Heilige Profeet tot stand bracht, zulke duideltjke feiten, dat 
niets er op wijst,. dat er ooit meeningsverschil omtrent deze punten bestond, 
hetzfj onder de vrienden van den Profeet, of onder de latere Moeslims. Van 
niemand hunner kan worden gezegd, dat μὲ! ooit heeft beweerd, dat een zeker 
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vers in een zeker hoofdstuk in de verzameling, die we thans hebben, tot een 

ander hoofdstuk behoorde, of dat een vers, dat een zekere plaats innam, te 

eeniger tijd op een andere plaats werd gezet. In vele verslagen wordt Zeer 

dikwils melding gemaakt van verzen, en dit toont duidelijk aan, dat de 

rangschikking der verzen in den tijd van den Heiligen Profeet voltooid was. 

Om nog een ander voorbeeld te nemen: er is een ander verslag, volgens hetwelk 

Ibn-i-Mas'oed veertig verzen van hoofdstux Af-Anfûl bij een zeker gebed 

reciteerde. Dit wordt weergegeven in de Sahih Boechari. Een ander versiag- 

ever, 'Abdoel Razzag, heeft hetzelfde verslag weergegeven, afkomstig van een 

andere reeks van verslaggevers, met dit verschil, dat de verslaggever niet 

vermeldt, dat de man veertig verzen van dat hoofdstuk reciteerde; hij zegt 

alleen, dat het tot het vers geschiedde, dat met die en die woorden eindigde 

(Fut-hoel-Bâri, Vol. ΤΊ, pag. 212). Als wij nu veertig verzen van het begin af 

tellen, gelijk de eerste versiaggever vermeldt, dan zien wi, dat ze met de 

door den tweeden verslaggever vermelde wocrden eindigen. Hieruit blijkt, dat 

de tegenwourdige rangschikking der verzen in den ἃ van den Heiligeu 

Profeet wel bekend was. Volgens een ander door Boechari weergegeven verslag, 

placht de Heilige Profeet, als hi) opstond om de tahadjdjoed-gebeden op te 

zenden, de laatste tien verzen van hoofdstuk Al-i-/Im-rân te reciteeren, en Op 

zijn voorbeeld reciteeren de Moeslims nu nog dezelfde tien verzen, Ook dit 

feit’ toont aan, dat men in den {ἃ van den Heiligen Profeet dezelfde rang- 

schikking volgde, die wii thans hebben, en dat de Heilige Qoer-ân toen al 

in hoofdstukken werd verdeeld, die duideliÿjk werden aangeduid, 

De volgende kwestie, die wij in beschouwing moeten nemen, is de rang- 

schikking der hoofdstukken. ΒΔ de behandeling hiervan kan al dadelïijk in 

het begin worden gezegd, dat het onnoodig werd geacht om de hoofdstukken 

gedurende of buiten de gebeden voigens een rangschikking, welke ook, te 

reciteeren, behalve wanneer de geheele Qoer-ân gereciteerd moest worden. 

Zooals wij in de reeds aangehaalde versiagen zagen, waren onder de vrienden 

van den Profeet menschen, die den geheelen Qoer-ân van hbuiten kenden en 

om het geheugen daaraan levendig te houden, plachten zij het geheel binneu 

een bepaalden {8 te reciteeren. Inderdaad beeft Boechari een hoofästuk met 

den titel: In hoeveel {ἃ behoort de Qoer-ûn uitgelezen te worden? Zooals 

cezegd, vermeldt hij onder dezen titel verslagen, volgens welke de Heilige 

Profeet een van zijn vrienden verbooë den Qoer-ên in minder dan drie dagen 

uit te lezen en een ander in minder dan zeven dagen. Deze verslagen toonen 

aan wat de vrienden van den Heiligen Profeet gewoon waren te doen. Degenen 

onder hen, die den geheelen Qoer-âän van buiten kenden, plachten dien steeds 

te herhalen en lazen het geheel gewoonlijk in zeven dagen uit. Het zou trouwens 

onmogelijx zijn geweest om 20o'n omvangrijk boek in het geheugen vast te 

leggen, als het niet herhaaldelijk gememoriseerd en gerepeteerd werd. De 

Heilige Profeet zelf had hun gezegd, dat zij het Heilige Boek herhaaldelÿk 

moesten reciteeren en ‘dat het op een andere manier niet onthouden kon 

worden. Vandaar reciteerden 21} het geregeld. Om nu den Qoer-än in een bepaal- 

den tijd uit te kunnen lezen en dien telkens weer te kunnen herhaien, was het 

volstrekt noodig, dat Ζῇ een zekere rangschikking van de khoofästukken in 

acht namen. Ahmad, Aboe Dawoed en anderen hebben het volgende versiag 

weergegeven, volgens hetwelk de rangschikking der hoofdstukken ook door 

den Heiligen Profeet werd tot stand gebracht. Anas zegt: ,,Toen de Bani Ὑβδαῖξ 

tot den Islâm overging, was ik bij het Tsaqif-gezantschap............ De Heïige 



VOORREDE | LIX 

Profeet zei tot ons: ,Mijn deel van den Heiligen Qoer-ân is onverwacht tot 

Mij gekomen, daarom zal Ik eerst dan naar buiten gaan, als Ik het voltooid 
heb’. Daarop vroegen wij aan de vrienden van den Heiligen Profeet — mogen 

vrede en Gods zegeningen op hem rusten — hoe zij den Qoer-ân indeelden. 

Zïj zeiden: ,Wij nemen de volgende indeeling in acht: drie hoofdstukken en vif 

hoofdstukken, en zeven hoofdstukken en negen hoofdstukken, en elf hoofdstuk - 

ken en dertien hoofdstukken, en alle overige hoofdstukken te beginnen bi 

Qûf, die moefassal worden genoemd’.” Er is goede grond om aan de betrouw- 

baarheid van dit verslag te gelooven. Het splitst den Heiligen Qoer-ân in Zzeven 

deelen, waarvan elk in δέξῃ dag gereciteerd moest worden, en dus wordt de 

geheele Qoer-ân in zeven dagen gereciteerd. Uit andere betrouwbare verslagen 

weten wij, dat de Heilige Profeet eenige van Ζῇ vrienden voorgeschreven had, 

den Heiligen Qoer-ân in minder dan zeven dagen uit te lezen. Beide verslagen, 

die door geheel verschillende reeksen van verslaggevers medegedeeld werden 

en die elkaars getuigenis bekrachtigen, getuigen van elkaars waarheid en 

betrouwbaarheid. Bovendien zijn beide aangenomen door menschen van naam, 

die verslagen hebben verzameld. Daarom hebben wij geen reden om de waar- 

heid van die verslagen te betwijfelen. Bovenaangehaaid verslag nu toont dui- 

deliÿjx aan, dat de hoofdstukken gerangschikt waren, want de in dit verslag 

vermelde indeeling wordt tot op dezen dag door heel de Moeslimwereld in 

acht genomen., De zeven deelen worden de zeven munziis of trappen genoemd 

en hebben elk hetzelfde aantal hoofdstukken als de in het verslag vermelde 

deelen. Het zevende deel begint met het hoofdästuk Οὗ, geliÿk het verslag ver- 

meldt, en de eerste zes deelen tellen in het geheel acht en veertig hoofdstukken, 

zooals in de kopieën, die we thans hebben. Opgemerkt moet worden, dat in 

onze kopieën de φῶ het viftigste hoofästuk is. Dit verschil ontstaat uit het 

feit, dat in bovenaangehaald versiag de Fatihah of Openingshoofdstuk niet 

meegerekend wordt. Dit verslag levert dus het duidelïjkste en meest afdoende 

bewijs, dat de rangschikking der hoofdstukken van den Heiligen Qoer-ân, even- 

als die der verzen, door den KHeiligen Profeet zelf werd tot stand gebracht, 

en dat hun tegenwoordige rangschikking in het gehecl niet afwijkt van de 

oorspronkelijke. 
Men kan misschien het bezwaar opperen, dat zoo’n rangschikking niet 

mogelijk was, aangezien de Qoer-ân eerst bij den dood van den Heiligen Profeet 

volledig was en er voortdurend verzen en hoofdstukken werden geopenbaard. 

Het is volkomen juist, dat de Qoer-ân niet volledig genoemd kon worden, 

zoolang de ontvanger der Goddelïjke openbaring, leefde, maar dit had met de 

rangschikking der verzen en hoofdstukken niets uit te staan. Het woord 

,Qoer-ân” duiâde dat deel van den Qoer-ân aan, dat geopenbaard was. Boven- 

aangehaald verslag nu maakt er melding van, dat de Bani Tsaqif tot den 

Islâm overging. Dit had eerst op het negende jaar van Hedjira plaats, in 

wel jaar het hoofdstuk, getiteld Ontheffing, dat chronologisch als het laatste 

hoofdstuk wordt beschouwd, geopenbaard werd. Op den tijd, waarvan het 

verslag spreekt, was derhalve nagenoeg de geheele Qoer-än geopenbaard, en 

᾿ de verdeeling in Zeven deelen, die van het aantal hoofdstukken in elk deel 

spreekt, steunt dus op het gezag van den Keiligen Profeet zelf. Geen enkel 

bezwaar daartegen steunt op redelijke grondeu. De verzen, cie later geopen- 

baard werden, werden gezet op de juiste plaats in de hoofdstukken, waartoe ze 

behoorden, en indien er later ook een korte soera (zooals de Hulp) geopenbaard 

werd, werd die ook op de juiste plaats in de rangschikking der hcofiästukkez 
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gezet, zonder dat ze de opsomming der hoofdstukken, welke in de eerste zes 
deelen vervat waren, stoorde. | | 

Er bestaat geen grond om te meenen, dat de rangschikking der hoofd- 
stukken, die in den tijd van Cen Heiligen Profeet bestond, in eenig opzicht door 
Aboe Bakr of ’Oetsman veranderd werd. Niemand heeft ooïit zoo’n beschuldiging 
tegen Aboe Bakr ingebracht, en ’Oetsman volgde slechts de verzameling van 
Aboe Bakr. De kopieën, die in den tijd van ‘Oetsman werden gemaakt, werden 
geschreven onder leiding van de vrienden, die van den Qoer-ân zeer goed op 
de hoogte waren, en velen hunner, zooals Oebajj bin Ka’b, kende het geheel 
van buiten. De argumenten, die ik boven heb aangevoerd in verband met de 
rangschikking der verzen zijn mutatis mutandis op de rangsCchikking der 
hoofdstukken van toepassing, Maar aangezien sommige verslagen van verschil- 
lende rangschikkingen der hoofdstukken melding maken, zal ik ze, voor ik 
van dit onderwerp afstap, behandelen. 

Laten wi eerst het hoofdstuk nemen, dat in Boechari voorkomt onder den 
titel van Tâlif-oel-Qoer-ân. Volgens het eerste verslag, dat in dit hoofdstuk 
vermeld wordt, kwam een man uit ’Irâq tot ’Aisja en vroeg haar, hem haar 
kopie van den Qoer-ân te toonen, Toen zij hem vroeg, wat hij er mee wilde 
doen, Zei hïij, dat er bij het reciteeren van den Qoer-än geen rangschikking 
werd gevolgd en dat ὩΣ haar kopie noodig had om zich van de juiste rang- 
schikking van het Heilige Boek op de hoogte te stellen. Het verslag zegt 
verder: ,Aisja berispte hem en sprak hem in de volgende woorden aan: 
Wat schaadt het, welk vers het -eerst gelezen wordt? Waarliÿk, het eerste 
wat daarvan geopenbaard werd, was een hoofdstuk, dat tot de moefassal 
behoorde en dat van de hel en het paradijs sprak, Maar toen de menschen 
den Islâm begonnen aan te nemen, werden er voorschriften geopenbaard, die 
betrekking hadden op wettige en verboden dingen. Was het drankverbod het 
eerst geopenbaard geweest, dan zouden Zi gezegd hebben, dat zïj niet van 
den drank konden afzien’ .........Ψ Toen haalde 21] haar kopie van den Qoer-ân 
voor den dag en reciteerde verzen van eenige hoofdstukken”. In dit verslag 
hebben wij het bezwaar van iemand uit ‘Irâq, die niet tot de vrienden van 
den Profeet behoorde, maar een nieuwe bekeerling was, en het antwoord van 
’Aisja. Daarin werd de man berispt, omdat hij gezegd had, dat er bij het 
reciteeren van den Qoer-ân geen rangschikking werd gevolgd. ’Aisja ver- 
klaarde hem, waarom de rangsChikking noodzakelijk van de chronologische 
volgorde afweek. Uit het antwoord blÿkt, dat Zijn vraag betrekking had op 
de volgorde der openbaring, want het luidde, dat het niets schaadde, als hi) 
een vers, dat vé6r een ander geopenbaard werd, in de rangschikking na het 
laatste plaatste. In de kopie van den Qoer-ân, die ’Aisja den man toonde, 
waren de verzen ook niet in de volgorde der openbaring gerangschikt, want 
er wordt gezegd, dat zij verzen van verschillende hoofdstukken reciteerde ter 
staving van haar argument. De man was hierover tevreden en nam haar kopie 
niet, hetgeen hÿ stellig zou hebben gedaan, indien ’Aisja’s kopie van de 
algemeen gebruikte kopieën van den Qoer-ân afweek. 

Men houde ook in gedachte, dat bovengenoemde rangschikking slechts ὉΠ 
het reciteeren van den geheelen Qoer-ân in acht genomen werd en niet bij 
of buiten de gebeden, wanneer slechts zekere gedeelten gereciteerd werden. 
Werd bÿ de gebeden, bij voorbeeld, een hoofdstuk of een deel van een 
hoofdstuk, welk ook, in de eerste rak’at gereciteerd, dan kon elk ander hoofd- 
stuk of elk ander deel van eenig hoofdstuk in de tweede rak’at worden 
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gereciteerd. Hiervan leggen de verslagen ruimschoots getuigenis af. Evenzoo 
konden twee of meer hoofdstukken in één rak’at worden gereciteerd, en in 
sommige gevallen waren er combinaties van zulke hoofdstukken om onder 
het bidden te worden gereciteerd. In de tahadjdjoed-gebeden, bij voorbeeld, 
placht de Heilige Profeet soms twintig hoofdstukken te reciteeren, waarvan 
achitien de moefassal of kortere hoofdstukken werden genoemd en in het 
laatste gedeelte van den Qoer-ân voorkomen, van hoofdstuk Qûf af en twee 
Ηᾶ Mims of twee hoofdstukken, die met H@ Mim beginnen. In elke rak’at 
werden dus twee van deze hoofdstukken gereciteerd, want het totaal aantal 
rak’ats was tien. De Heilige Profeet maakte een bijzondere combinatie, die ons 
door Ibn-i-Mas'oed is overgeleverd, en daarom staat ze bekend onder den 
naam van tôlif-i-Ibn-i-Mas’oed of de combinatie van Ibn-i-Mas’oed. Deze com- 
binatie nu heeft niets met de rangschikking der verzen in den Qoer-ün uit 
te staan en werd ook niet bij alle gelegenheden gevolgd. Het was een combi- 
natie, die de Heilige Profeet, volgens Ibn-i-Mas’oed, bij één gelegenheid volgde, 
of bij meer dan een, bij zijn nanachtgebeden. Daar authentieke versiagen aan- 
toonen, dat de Heilige Profeet of zijn vrienden bij de gebeden niet de gewone 
rangschikking volgden, doet deze bhijzondere combinatie heelemaal geen af- 
breuk aan de waarde der oorspronkelijke rangsChikking. Ze werd om geen 
andere reden bewaard en vermeld, dan dat ze bijzonder was en van de 
oorspronkelijke rangschikking der verzen afweek. Deze bijzondere combinatie 
werd ook niet altijd gevolgd, zelfs niet in tahadjdjoed-gebeden, want er zijn 
andere authentieke verslagen, waarin andere combinaties en het reciteeren 
van andere hoofdstukken vermeld staan, Zelfs bij de openbare gebeden volgde 
men niet de rangschikking der hoofdstukken. ΒΗ één gelegenheid reciteerde 
de Heilige Profeet het vierde hoofdstuk, An-Nis4, in de eerste rak’at en het 
derde  hoofdstuk, Al-i-Imrân, in de twéede; deze gebeurtenis is ons over- 
geleverd in een verslag, enkel omdat er in dit geval van de erkende rang- 
schikking werd afgeweken. Vele andere soortgelijke voorbeelden vindt men 
in de geschiedenis vermeld, en daar de Moeslims niet verplicht waren om bi 
het reciteeren der hoofdstukken onder het bidden de rangschikking daarvan 
te volgen, leveren zulke gevallen sjechts een bewijs te meer, dat de tegen- 
woordig gevolgde rangschikking der hoofdstukken overeenkomt met die, welke 
in den tijd van den Heiligen Profeet bij het reciteeren van den geheelen Qoer-ân 
Overeenkomstig zijn aanwijzingen werd gevolgd. 

Bovenvermelde omstandigheid betreffende de bijzondere combinatie der 
twintig hoofdstukken, die moefassal worden genoemd — een combinatie, waar- 
van de Heïlige Profeet zich somtijds bij de tahadjdjoed-gebeden bediende — 
heeft bij sommigen de gedachte opgewekt, dat in Ibn-i-Mas’oeds kopie van den 
Qoer-ân de hoofdstukken anders gerangschikt waren. Maar de eenige betrouw- 
bare getuigenis, die men tot Staving hicrvan kan aanvoeren, 15 het bovenaan- 
gehaalde verslag, dat van een zekere combinatie van twintig korte hoofd- 
stukken bij de tahadjdjoed-gebeden spreekt, Daar reeds is aangetoond, dat 
men onder het bidden de rangschikking der hoofdstukken niet in acht behoefde 
te nemen, is dat bewijs geheel ontzenuwd. Al veronderstelt men, dat Ibn-i-Mas- 
’oed een andere rangschikking van hoofdstukken volgde en dat de hootdstukken 
overeenkomstig die rangschikking in zijn kopie van den Heiligen Qoer-ân 
geschreven waren, toch volgt daaruit niet, dat ziÿn rangschikking de juiste was, 
of dat de rangschikking in Aboe Bakrs of ’Oetsmans kopie verkeerd was. 
Niemand van de vrienden van den Profeet koos hierin partïj voor Ibn-i-Mas’oed. 
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Integendeel, zij allen erkenden de rangschikking in ’Oetsmans kopie als de 

rangschikking, die de Heilige Profeet had gevolgd. Onder de vrienden, die 

toezicht hielden op het afschrijven van den Qger-ân onder ’Oetsmans regeering, 

bevonden zich zulke welbekende mannen als ‘Ali, Oebajj bin Ka’b, Zaid bin 

Tsabît en anderen. ’Oetsman had, gelik ik later zal aantoonen, twaalf van de 

meest welbekende vrienden gekozen, die zich onderscheidden door hun degelijke 

kennis van den Qoer-ân, Zij beslisten over alle mogelijke geschilpunten. Zi 

konden met de bijzondere combinatie van hoofdstukken, die Ge Heilige Profeet 

in zijn nanachtgebeden reciteerde, onmogelijk onbekend zijn. Ζ21) wisten, dat 

de Heilige Profeet bij het reciteeren van hoofdstukken onder het hidden geen 

bijzondere rangschikking in acht nam. Zij wisten ook, dat er feitelijk geen 

enkele rangschikking gevolgd kon worden. Het is ongerïmd om te onderstellen, 

dat Ζῇ allen niet op de hoogte waren van een zekere combinatie en dat alleen 

| Ibn-i-Mas’oed die kende. Was de rangschikking der hoofdstukken aan het 
persoonlik oordeel der vrienden overgelaten geweest, dan zouden wij hebben 

kunnen veronderstellen, dat de rangschikking van Jbn-i-Mas'oed de juiste was 

en dat de rest der vrienden het bij het verkeerde eind hadden. Maar de zaak 

moest uitgemaakt worden door middel van wat de Heilige Profeet bevolen 

had. Ibn-i-Mas'oed dacht, dat een zekere rangschikking, die hij den Heiligen 

Profeet bij de tahadjdjoed-gebeden zag volgen, de juiste was. Maar ἈΠ vergiste 

zich. De vrienden wisten wel, dat de bij de gebeden gevolgde rangschikking 

niet de juiste rangschikking was en kon zijn. Authentieke verslagen, die Ζῇ 

geschreven hebben, toonen aan, dat de Heilige Profeet een deel van een zeker 

hoofdstuk in de eene rak’at placht te reciteeren en een deel van een ander 

hoofdstuk — hetzij het in de werkelijke rangschikking vooraan of achteraan 

stond — in de tweede rak'at, Zïj kenden ook het geval, waarbij een vriend 

van den Profeet, die de gebeden in een Zzskere moskee leidde, iedere rak'at 

met het korte hoofdstuk, de Eenheid, begon en daarop een ander hoofästuk liet 

volgen. Zij wisten ook, dat de Heilige Profeet er geen bezwaren tegen maaxte, 

toen hij daarvan op de hoogte werd gesteld. Zij wisten verder, dat de Heilige 

Profeet ’s Vrijdags Οὗ de morgengebeden gewoonlik het S32ste hoofdstuk, 

As-Sadjdah, in de eerste rak’at reciteerde en het 76ste hoofdstuk, A4d-Dahr, 

in de tweede rak’at; toch sloot dit niet in, dat het laatste hooféstuk in de 

werkelijke rangschikking Ger hoofdstukken na het eerste moest komen. Zij 

kenden de werkelijke rangschikking wel en volgden die ook. Ibni-Mas’oed 

grondde zijn rangschikking op een zekere combinatie, die bij zekere gebeden 
 werd gevolgd, en oordeelde dus over de zaak verkeerd, Toch week zelfs zijn 

rangschikking in hoofdzaak niet af van die, welke in ’Oetsmans kopie werd ge- 

volgd. Dezelfde langere hocfästukken, de Tiwdl, kwamen evenals in ’Oetsmans 

kopie het eerst voor, met dit verschil aileen, dat An-Nis& νόου Âl-i--Imrôn 

werd geplaatst, zoodat hocfdstuk 3 en hoofdstuk 4 in omgekeerde volgorde 

stonden. Deze omkeering is ook toe te schrijven aan het feit, dat de Heilige 

Profeet ze eens hi de gebeden in die volgorde reciteerde, Dit zijn de eenige 

twee verschillen betreffende de rangschikking der hoofdstukken, die volgens 

een verslag in Ibn-i-Mas'oeds kopie bestonden. De vergissing moet dus ὁΐ aan 

Ibn-i-Mas'oed worden toegeschreven, Ôf aan hen, die verondersteld hebben, dat 

zijn rangschikking in deze twee punten afweek van de erkende rangschikking, 
die in de door ’Oetsman uitgegeven officieele kopieën werd gevolgd. Toch 

bekrachtigt het bestaan van dat verschil de gevolgtrekking, dat de door ’Oets- 

man gevolgde rangschikking der hoofdstukken precies dezelfde was als die, 
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welke de Heïllige Profeet volgde, Er was in hoofdzaak overeenstemming tus- 

schen Ibn-i-Mas'oed en de andere vrienden;: het verschil is slechts ontstaan 

uit het verkeerde oordeel, dat ITbn-i-Mas'oed over de zaak had. Nu vragen 

wi: Indien Ge voigorde der hoofdstukken niet door de Heilige Profeet zelf 

bepaald werd, wat bracht Ibn-i-Mas’oed dan er toe om dezelfde rangschikking 

te volgen als die, weike ’Oetsman en de andere vrienden volgden? Zoo'n over- 

eenstemming in de rangschikking van 114 hoofdstukken was niet mogelijk, 

tenzÿ beiden een en dezeifde autoriteit volgden, die die volgorde had bepaald. 

200’n autoriteit kon niemand anders ζῇ dan de Heïlige Profeet, Als nader 

bewijs dat Tbn-i-Mas’oeds rangschikking der honfdstukken in het wezen der 

Zaak overeenkwam met die, welke in ’OQetsmans kopieën werd gevolgd en welke 

wij tot op dezen dag volgen, hebben wij een versiag in Boechari, volgens ’t welk 

Ibn-i-Mas'oed de vijf hoofdstukken in het middelste gedeelte van den Qoer-ân 

{Bari Israñl, Al-Kahf, TA H4, Marjam en Anbÿj@) in dezelfde volgorde noemde 

als die, waarin ze in onze kopieën van der Qoer-ân voorkomen. Al deze bewijzen 

leiden tot de positieve gevolgtrekking, dat ITbn-i-Mas'oeds rangschikking der 

hoofdstukken overeenkwam met die in de kopieën, welke op last van ’Oetsman 

werden gemaakt, dat, indien er eenig verschil was, dit verschil zeer gering 

en onbelangrijk was en Gat het ontstond uit een misvatting van den kant 

van Ihn-i-Mas'oed, 

Er worden îwee andere personen genoemd, die ook een andere rangschik- 

king der hoofdstuxken volgden, mi. Oebaïj bin Κα Ὁ en ’Ali, Het geval van den 

eerste is gauw afgehandeld, want er is een betrouwhbare getuigenis, volgens 

welke Oebajj de hoofdstukken anders rangschikte, Het eenige wat er van 
hem vermeld wordt is, dat hij het vierde hoofdstuk voor net derde plaatste. 
Als: dat het eenige verschil van rangschikking was, is het heelemaal onbe- 
langrijk, en de vergissing kan op dezelfde wijze zijn ontstaan als in het geval 
van Ibn-i-Mas'oed. Maar indien --- gelijk ik nu zal aantoonen — Oebaji ooit 
van die meening was, dan zag hi er later van af, toen hij van de feiten op 
de hoogte kwam, Het heet, dat ’Ali de hoofdstukken in de volgorde der open- 

baring verzamelce, en er is een versiag, volgens ’t welk hi na den dood van 

den Keiligen Profect niet rustte, voor en aleer hij een Qcer-ân had bijeenge- 

bracht, waarin de hoofdstukken in chronologische volgorde waren gerangschikt. 

De betrouwbaarheid van dit verslag is betwiüfeld, want die Qoer-ân werd nooit 

aan het nageslacht overgeleverd, hoewel '’Ali onmiddellijk na ‘’Oetsman 

als Kalief regeerde, Bovendien zijn er verslagen van een hoogere autoriteit, 

die het niet aan ‘Ali toeschreef, Volgens een daarvan (zie Fat-hoel-Bâri, 

pag. 10) zei ’Ali zelf: ,de grootste man op het gebied van het bijeenbrengen 

van den Qoer-ân is Aboe Bakr; hi is de eerste man, die den Qoer-ân bijeen- 

bracht”. Het verslag, voigens ‘t welk ’Ali zei, dat hïj na den dood var den 

Profeet niet rustte, aleer hij den geheelen Qoer-ân had bijeengebracht, wordt 

dus tegengesproken door hen, wier getuigenis door andere historische feiten 
bevestigd wordt, een waarvan is, dat ’Ali zelfs gedurence ziün Kalifaat nooît 
van een andere Kopie van den Qoer-ân, of van een andere rangschikking der 
verzen sprak, of zoo'n kopie aannam. Behalve dit is er evenwel een andere 

overweging, die aantoont, dat noch ’Ali noch Oebaij een rangschikking der 

hoofdstukken volgden, die afweek van de door 'Oetsman gevolgde rangsChik- 

king. Oebajj en ‘Ali behoorden tot debenen, onder wier toezicht des kopieën 
van den Qoer-ân geschreven werden, en hadden er dus evenveel belang Ὁ 
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ons de tegenwoordige rangschikking der hoofdstukken te geven, als ’Oetsman 

of eenig ander vriend van den Profeet. | 

Er is nog één verslag, dat in verband met de rangsthikking der hoofd- 

stukken vermeld kan worden, omdat men daaruit bij vergissing soms een 

tegengestelde conclusie trekt. Tbn-i-’ Abbas geeft dit verslag aldus weer: ,,Ik 

zei tegen ’Oetsman: ,Wat heeft u er toe gebracht, Al-Anfûl (het achtste 
hoofdstuk) naast Bar@’at te plaatsen, en gij schreeft daartusschen geen 

Bismillah, zoodat gij deze twee hoofdstukken bij de zeven lange indeelde?’ Op 

deze vraag gaf ’Oetsman mij het volgende antwoord: ,Wanneer er veel hoofd- 

stukken tot den Heiligen Profeet geopenbaard werden, was het een gewoonte 

van hem, dat ὨΪ bij de openbaring van eenig deel van eenig hoofdstuk een 

van Zijn secretarissen liet komen en hem zei die verzen in hef hoofdstuk op 

te schrijven, waar van die en die zaken werd gesproken. Al-Anfôl nu was een 

der laatst geopenbaarde hoofdstukken en de onderwerpen van deze twee hoofd- 

stukken waren identiek. Daarom geloofde ik, dat het laatste hoofdstuk een 

deel van het eerste was, en de Profeet stierf en hij zei cns niet duidelijk, dat 

het een deel was?” Dit verslag zegt heelemaal niet, dat de rangschikking uer 

verzen aan het oordeel van ’Oetsman werd overgelaten; het maakt juist duide- 

liÿjk, dat ze door niemand anders tot stand werd gebracht dan door den Heiligen 

Profeet, Het toont aan, dat de Heilige Profeet, met uitzondering van het in 

het verslag vermelde geval, zijn vrienden ,,duidelijk” had gezegd, waar een 

vers of een hoofdstuk geplaatst moest worden. Het toont ook aan, dat de 

rangschikking door den Heiligen Profeet zelf werd tot stand gebracht over- 

eenkomstig het onderwerp, want de volkomen overeenstemming van de stof 

besliste, dat het achtste en het neyende hoofdstuk naast elkaar geplaatst 

werden. Al laten wij het geval van dit eene hoofdstuk (het negende) buiten 

beschouwing, het verslag vermeldt toch in uitdrukkelijke en duidelijke be- 

woordingen, dat de Heilige Profeet niet alleen de plaats van eik vers aanwees, 

maar 00k die van elk hoofdstuk; verder dat hij zijn vrienden duidelijk zei, 

welk hoofdstuk op dit of dat noofdstuk in dé verzameling moest volgen en 

dat ἈΠ het was, die de hoofdstukken overeenkomstig de stof rangschikte. 

Volgt nu — als wij het geval van de twee in het verslag vermelde hoofdstukken 

eens nemen — uit wat in dit verslag wordt gezegd, dat de Heilige Profeet 

heelemaal geen aanwijzingen gaf betreffende de rangschikking daarvan? Vi 

weten, dat hoofdstuk Bar@’at ( Ontheffing) meer dan een jaar voor den dood 

van den Heiligen Profeet geopenbaard werd, en bijgevolg is het nict juist om 

te zeggen, dat hïj geen tijd had om duidelijke aanwijzingen betreffende de 

plaats daarvan te geven. De zaak is, dat de Heilige Profeet zelf de twee 

hoofdstukken naast elkaar geplaatst en de Bar@’at zonder Bismillah — de 
formule waarmee elk hoofdstuk begint — geschreven wenschte te zien. Hoewel 

beide hoofdstukken onder twee verschillende namen bekend stonden, waren zij 

in werkelijkheid deeleh van één hoofästuk. De eerste dertig verzen van de 

Bar’at (volgens anderen dertien of veertig) werden verkondigd aan de legers, 

die op de bedevaartsdagen bij elkaar waren gekomen en om deze reden be- 

schouwde men de Βαγᾶ αΐ als een apart noofdstuk. Vandaar zei. de Heilige 

Profeet tegen zijn vrienden nooit duidelijk, dat de Bard’at slechts een deel was 

van Al-Anf&l; om deze reden beschouwde men het als een apart hoofdstuk. 

Maar de Heïlige Profeet liet het ook ‘niet beginnen met de openingsformule, 

omdat het in zekeren zin -— di. de volkomen gelijkheid van de stof — als 
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een deel van het achtste hoofdstuk werd beschouwd. Dit is de verklaring, die 

‘Oetsman aan Ibn-i-’Abbas gaf. 

Al deze omstandigheden leiden tot de positieve en onbetwistbare conclusie, 

dat de rangschikking der hoofdstukken van den Heiligen Qoer-ân en die der 

verzen in elk hoofdstuk door den Heiligen Profeet werd tot stand gebracht. 

Daarvoor hebben wij ook een overtuigend inwendig bewijs. De hoofdstukken 

staan, evenals de verzen, met elkaar in verband, gelijk wordt aangetoond in 
de inleidende aanteekeningen bij de verschillende hoofdstukken. 

4 De verzameling van den Qoer-ân. 

Het volgende punt van beschouwing is, of de geheele Qoer-ân zoowel in 
geschrifte als in het geheugen wel veilig was en wat er met de verzameling 

van den Qoer-ân in den tijd van Aboe Bakr en in dien van ’Oetsman bedoeld werd, 

indien de verzen en hoofdstukken voor den dood van den Heiligen Profeet 

toch al gerangschikt waren. 

“Zooals reeds is gezegd, was het hoofädwerk betreffende het verzamelen 

van den Heiligen Qoer-ân door den Heiligen Profeet zelf verricht onder leiding 

der Goddelijke openbaring. Hiervan maakt het Heilige Boek melding ir de 

volgende bewoordingen: ,,Waarlijk, op Ons (komt) het verzamelen daarvan 

en het voordragen daarvan (neer). Derhalve, wanneer Wij dien voorgédragen 

hebben, volg er de voordracht van” (75 : 17, 18). Op een andere plaats wordt 

het bezwaar der ongeloovigen tegen de geleidelijke openbaring van den Hciligen 

Qoer-ân aldus weerlegd: ,En zij die niet gelooven, zeggen: Waarom is de 
Qoer-ân niet alle tegelijk tot hem nedergezonden? (Wïj hebben dien) ον deze 

wize (geopenbaard), opdat Wij daarmee uw hart zouden kunnen bevestigen, 

en Wij hebben dien in goede volgorde gerangschikt” (25:32). Hier wordt 

wederom gezegd, dat het bijeenbrengen en het rangschikken der deelen het 

werk der Goddelijke openbaring waren. Deze verzen en de reeds vermelde 

feiten dragen bij tot bevestiging van het feit, dat het hoofdwerk betreffende 

de verzameling van den Qoer-ân door den Heiligen Profeet werd verricht. 

Maar wij zagen reeds, dat slechts χῇ zoo'n verzameling noodig hadden, die 

den geheelen Qoer-ân van buiten wilden leeren en dat de rangschikking cer 

hoofädstukken noodig was, als men het geheel wilde reciteeren. Hoewel de 

geheele Qoer-ân voliedig en gerangschikt in het geheugen der vrienden van 

den Profeet bewaard werd, bestond die dus niet in geschreven vorm in één 

boekdeel. Er is geen twijfel aan, dat elk vers en elk hoofdstuk op schrift 

werden gebracht, zoodra Ζῇ geopenbaard waren, maar zoolang de ontvanger 

der Goddelijke openbaring nog leefde, kon het geheel niet in één boekdeel 

worden geschreven. Er kon immers elk oogenblik een vers worden geopenbaard, 

dat noodzakelijk midden in een hoofdstuk geplaatst moest worden, en dus 

maakten reeds de omstandigheden van het geval het bestaan van een volledig 

boekdeel onmogelijk. Daarom was een verzameling van den Qoer-ân na den | 

dood van den Heiligen Profeet noodig, een verzameling, die overeen moest 
stemmen met die, welke de Heilige Profeet had tot stand gebracht en in het 

geheugen van zijn vrienden bestond. Zoo'n verzameling was ook noodig om 

de raadpleging en verspreiding van het Heilige Woord te vergemakkelijken 

er, om er een meer blijvenden vorm aan te geven dan die, waarin het in het 

geheugen werd bewaard. Met dit doel nam Aboe Bakr de verzameling van 

den Heiligen Qoer-ân ter hand. 

Het bovenstaande wordt bevestigd door een verslag, dat de omstandigheden 

5 
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vermeldt, die het bijeenbrengen van den Quer-ân noodzakelijk maakten. Het 

verslag is geschreven door Zaid bin Tsabit, den secretaris van den Heiligen 

Profeet in Medina, en is ons overgeleverd in een authentiek verslag, dat 

in de Sahih Boechari vermeld staat. Spoedig na den dood van den Heiligen 

Profeet moest Aboe Bakr troepen afzenden tegen den bedrieger Moesailma. 

Bij Jemamah kwam het tot een treffen, waarbij een war2 slachting werd 

aangericht onder de Moeslims. Vele Qoer-ânlezers lieten er het leven. Daar 

de Heilige Qoer-ân tot op dien tijd alleen in het geheugen der Qoer-äânlezers 

‘in zijn geheel bestond en.de geschreven fragmenten niet tot één boekdeel 

bijeengebracht waren, vreesde ’Oemar voor het groote gevaar, dat er dreigde, 

indien meer Qoer-ânlezers in een anderen siag sneuvelden. Oogenblikkelÿk ging 

hij naar Aboe Bakr en raadde hem aan onmiddelliÿjke bevelen te geven tot 

verzameling van de geschreven: fragmenten van den Qoer-än tot één boekdeel. 

,Een groot aantal der Qoer-ânlezers zijn in den slag bij Jemamah gesneuveld,” 

zei ἢ, ,en ik vrees, dat in andere slagen weer een vreeselijke slachting onder 

de Qoer-ânlezers zal worden aangericht en dat veel van den Qoer-ân daardoor 

verloren zal gaan. Naar mijn meening is hèt volstrekt noodzakelijk, dat gij 

onmiddellijke bevelen geeft tot verzameling van den Qoer-ân.” Maar de vrien- 

den van den Profeet waren zoo trouw aan hun meester, dat het hun scheen, 

of zij van het door den Profeet uitgeduide pad afweken, als zij iets deden wat 

de Heilige Profeet niet had gedaan. ,,Hoe kan ik ets doen’”’, antwoordde Aboe 

Bakr, ,wat de Heilige Profeet — mogen vrede en Gods zegeningen op hem 

rusten — niet heeft gedaan?” ,,Maar”, voerde 'Oemar aan, dat is onder deze 

omstandigheden de beste gedragsalijn.” Aboe Bakr was na ‘eenige gedachten- : 

wisseling overtuigd en liet Zaid komen. Toen deze kwam, zei hïj tegen hem: 

,Gÿ zijt jong en wijs. Niemand van ons kan ἃ iets, wat ook, aantijgen en gi. 

placht de openbaringen aan den Heiligen Profeet op te teekenen. Zoek daarom 

(de geschreven fragmenten van) den Qoer-än en verzamel ze (tot één boek- 

_ deel)”. De eerste gedachte, die in Zaid opwelde, was dezelfde als die in Aboe 

. Bakr. ,Hoe kunt gij iets doen,” zei ἢ, ,wat de Heilige Profeet — mogen 

vrede en Gods zegeningen op hem rusten — niet heeft gedaan?” En zoo zwaar 

kwam hem de taak voor, dat hij toen dacht: ,,Het zou mij niet moeilijker zijn 

geweest, als men mij gevraagd had om een berg te verzetten”. Maar ten 

laatste was hij daartoe bewogen, en hïÿj vatte zijn taak op. 

Bovenaangehaald verslag bewijst verscheidene punten. In de eerste plaats 

toont het aan, dat de geheele Qoer-ân veilig bewaard was in het geheugen der 

lezers, die den Qoer-ân in den tijd van den Heiligen Profeet hadden geleerd. 

Zoolang deze Qoer-ânlezers veilig waren, had men niets te vreezen, maar indien 

zij in den oorlog sneuvelden, vreesde men, dat zekere gedeelten van den Heiligen 

Qoer-ân verloren konden gaan, omdat de manuscripten van verschillende hoofd- 

stukken en verzen tot dan toe niet op één plaats waren verzameld. In de tweede 

plaats blijkt daaruit, dat het verzamelen van den Qoer-an in den tijd van Aboe 

Bakr slechts ten doel had de Qoer-ânlezers te vervangen, indien zij ongelukkig 

waren in den strijd en allen daarin bleven. 'Oemar maakte zich zeer bezorgd over 

den Qoer-ân, omdat hïij door het gneuvelen van vele Qoer-âniezers in den slag 

bij Jemamah vreesde, dat in een anderen slag vele andere lezers zouden 

sneuveleu. Daarom drong hïij er bij Aboe Bakr ὁρ aan den Qoer-än tot één 

boekdeel bijeen te brengen, zoodat die ondanks den dood van zekere personen 

veilig bleef. Hieruit blijkt, dat de oorspronkelijke verzameling van den Qoer-ân, 

met een rangschikking van de hocfdstukken en verzen, door den Heiligen 
LA 



Profeet zelf werd tot stand gebracht, en dat 'Oemar naast de in het geheugen | bewaarde verzameling. van den Qoer-ân éen verzameling in geschrifte wilde hebben. Het verslag'zegt niet, dat de Qoer-ân tot dan toe niet bijeengebracht was. Integendeel, het zégt dat de. Qoer-ân veilig bewaard was in het geheugen der menschen. Maar een geschreven verzämeling was noodig met het 00g op het eventueel voorkomende geval, dat de Qoer-ânlezers in den slag het leven lieten. Het ltjdt geen twijfel, dat het geheugèn een goede bewaarplaats is, maar Zzoo’n verzameling kon te. eeniger tiÿjd verloren gaan. mét den dood van hen, die het Heilige Boëk in hun geheugén hadden vastgelegd. In de derde plaats bewijst het verslag, dat tot op den tijd, dat Aboe Bakr de verzameling van den geschreven Qoer-ân ter hand nam, geen enkel deel daarvan verloren 835 gegaan en dat er nog vele Qoer-ânlezers waren, die den Qoer-ân veilig in hun geheugen hadden. ’Oemar was alleen bang, dat met het sneuvelen van de overige Qoer-ânlezers in een anderen slag, die op den eerste mocht volgen, de fragmenten van den Qoer-ân verloren zouden gaan. Het was slechts een gebeurlijkheid: zekere Qoer-ânlezers, die toen leefden, konden in een volgenden oorlog het leven laten. Tot dan toe was er niets verloren gegaan, maar er kon in de toekomst iets verloren gaan, indien men niet onmiddellijk stappen deed om den Qoer-ân in geschrift te verzamelen. Resumeerende wat boven reeds is 8gezegd: het verslag toont aan, dat de geheele Qoer-ân veilig bewaard was in het geheugen der Qoer-ânlezers; dat ’Oemar naast deze verzameling een verzameling van den Qoer-ân in geschrift wilde tot stand brengen, en dat er niets van de gememoriseerde verzameling verloren was gegaan, toen men de geschreven Qoer-ânfragmenten ging verzamelen. Dit zijn drie belangrijke punten, die afdoende beslissen, dat de verzameling der Qoer-ânische openbaring die wij thans hebben, geenszins van de verzameling afwijkt, die in den tijd, van den Heiligen Profeet bestond, en dat er te eeniger tijd niets van verloren was gegaan of aan toegevoegd werd. Opgemerkt verdient ook te worden, dat het verslag, dat deze punten aan de hand geeft, een der meest authentieke en geloofwaardige verslagen is en dat niemand de nauwkeurigheid daarvan ooit betwijfeld heeft. 
Wÿ zullen nu verklaren, wat Aboe Bakr bedoelde, toen hij zei, dat hi niet iets kon doen, wat de Heïlige Profeet niet had gedaan. ’Oemars vraag betrof niet enkel de verzameling van den Qoer-ân, maar de verzameling van den Qoer-ân in geschrifte. Nu is het een algemeen erkend feit, dat de verschillende geschriften, die de verschillende gedeelten van den Qoer-ân bevatten, nooit ‘bijeengebracht en gerangsChikt waren, hoewel de geheele 

de veiligste bewaarplaats — het geheugen der vrienden van den Heiligen Profeet —— bestond. Deze verzameling kon ook niet tot stand gebracht worden, Zoolang de Heiïlige Profeet nog in leven was. Zooals reeds is gezegd, het was voor de Qoer-nlezers gemakkelijk om een vers vän een hoofdstuk, dat na een ander Was geopenbaard, op de juiste plaats in dat hoofdstuk te zetten, overeenkom- stig de ganwijzingen van den Heiligen Profeet. Maar dat kon men niet doen, indien er een volledig boekdeel was, Vandaar liet de Heilige Profeet de _verschillende geschriften niet verzamelen. Nu vroeg ’Oemar aan Aboe Bakr om deze geschriften te. verzamelen — jets wat de Heilige Profeet niet gedaan had. Daarom weigerde Aboe Bakr eerst. Het toont dus alleen aan, hoe angst- vallig de vrienden van den Profeet Zich op een afstand hielden van de Goddelijke openbaring. Maar ’Oemars zaak grondde zich op een degelijke en gezonde 

.--.--  . 
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redeneering, en daarom besprak hij die met Aboe Bakr, tot deze overtuigd w 

van de juistheid en raadzaamheid van wat hij gezegd had. Er is dus niets in 

het verslag, dat aantoont, dat de Heilige Qoër-ân tot op den tijd van dit voorval 

niet verzameld was. Het toont alleen aan, dat de verschillende geschriften niet 

verzameld en gerangschikt waren en dat de volmaakt gerangschikte Qoer-ân 

slechts aan het geheugen der menschen Was toevertrouwd. 

Een ander punt in bovenaangehaald verslag, dat toegelicht moet worden, 

is het gezegde van Zaid betreffende de groote moeilijkheid, die hïj bij de 

uitvoering van de hem opgelegde taak dacht te zullen ondervinden. Inderdaad 

dacht hij, dat het hem niet moeilijker zou gevallen zijn, indien men hem gevraagd 

had om een berg te verzetten. Met welke moeilijkheden had bij dan te kampen ? 

Een verslag, weergegeven door Ibn-i-Abi-Dawoed, maakt dit duidelijk. ,/Oemar 

stond op en verklaarde, dat wie iets rechtstreeks van den Heiligen Profeet 

ontvangen had, het (bij Zaid) moest brengen, en Ζῇ (d.w.z. de vrienden van 

den Profeet) plachten het in den tijd van den Heiligen Profeet op te teekenen 

op papier en platen en palmtakken, en er werd eerst dan iets van iemand aange- 

nomen, als twee getuigen getuigenissaflegden” ( Fat-hoel-Bûri, Vol. IX, pag. 12). 

Het verslag bevestigt ten duidelijkste de gevolgtrekking, waartoe wij boven reeds 

gekomen zijn, nl. dat het verzamelen van den Qoer-ân in den tijd van Aboe Bakr 

ten doel had, datgene bijeen te brengen wat in tegenwoordigheid van den 

Heiligen Profeet was opgeteekend. Zaids verzameling was bedoeld om de 

veiligheid der oorspronkelijke geschriften te bestendigen; op deze groote moeilijk- 

heid zinspeelde Zaid. Een groot gedeelte van den Heiligen Qoer-ân was te Mekka 

geopenbaard, en zelfs het gedeelte dat te Medina was geopenbaard, had Zaid 

niet heelemaal in zijn bezit. Zaid moest niet enkel geschriften onderzoeken, 

maar geschriften, die in tegenwoordigheid van den Heiligen Profeet waren 

opgeteeKend. ΗΠ werd voor deze taak gekozen, omdat hïij het grootste deel 

van de openbaring in Medina geschreven had en omdat men veronderstelde, 

dat hij al die kopieën veilig onder zijn berusting had. Maar hij had een zeer 

moeilijke taak te vervullen. Hij moest alle oorspronkelijke geschriften zoeken 

en rangschikken, in de volgorde waarin men de verzen en hoofdstukken 

van den geheelen Qoer-ân volgens de aanwijzingen van den Heiligen Profeet 

‘uit het hoofd reciteerde. Dat deze geschriften veilig waren, kan niet worden 

betwijfeld. Alles wat met de Goddelijke openbaring samenhing, werd met de 

uiterste zorgvulcigheid bewaard. Maar de taak was ontwijfelbaar moeilijk en 

eischte zwaren arbeid en ijverig zoeken. Daarom zei Zaid, ten volle bewust 

van de moeilijkheden die hem wachtten, dat de taak gelik stond met het 

verzetten van een berg. 

| Deze duidelijke overwegingen toonen aan, dat Zaid belast werd met 

het verzamelen en rangschikken van de oorspronkelijke kopieën der verschil- 

lende verzen en hoofdstukken, welke in den tijd van den Heiligen Profeet waren 

gemaakt. Het lag niet, in de bedoeling van Aboe Bakr en ‘Oemar een boek 

van den Heiligen Qoer-ân te laten samenstellen, waarvoor Zaid het Heilige Boek 

zou moeten schrijven, Zooals de Qoer-ânlezers het reciteerden; maar zij wilden 

een boek vervaardigen door de oorspronkelijke geschriften te verzamelen. Om: 

dezé reden wordt in verband met deze taak steeds het woord verzameling 

(Ar. djama) gebezigd en niet: rangschikking of samensteling. Vandaar ook 

‘was het eerste, wat Aboe Bakr Zaid opdroeg: den Qoer-ân te zoeken en te 

verzamelen. Het is gemakkelijxk te begrijpen, dat hi slechts geschriften moest 

zoeken. 'Oëmars woorden, die uitdrukking geven aan zijn vrees, dat veel van den 
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Qoer-ân verloren zou gaan, indien de Qoer-ânlezers in andere oorlogen sneuvel- 

den, zooals in den slag bij Jemamah, sluiten duidelijk in, dat hij er zeker van 

was, dat geen deel van den Heiligen Qoer-ân tot dan toe verloren was gegaan, 

en bijgevolg, indien de nieuwe verzameling, waarvoor ’Oemar streed, tot doel 

had eenvoudig den Qoer-än op schrift te brengen, Zzooais deskundigen dien 

reciteerden, zou Aboe Bakr niet tegen Zaid hebben gezegd om den Qoer-ân 

- te zoeken en te verzamelen. In dat geval zou Zaid de taak ook niet even zwaar 

achten als het verzetten van een berg. Een voldoende nauwkeurige verzameling 

zou men kunnen krijgen door enkele Qoer-ânlezers bij elkaar te roepen en 

Zaid den geheelen Qoer-ân slechts te laten opschrijven, zooais ζῇ dien aan hem 

dicteerden en zooals de vrienden van den Profeet dien goedkeurden. Maar 

‘Oemar beoogde de verzameling der oorspronkelijke geschriften, die volgens 

de aanwijzingen van den Heïligen Profeet zelf geschreven waren, m.a.w. hi 

wenschte voor den tekst een tweemaal zoo hoogen graad van nauwkeurigheid 

_ te verkrijgen. Het verslag Zzegt verder, dat Zaid deze gedragslijn werkelijk 

volgde, want toen ἈΠ er van overtuigd was, dat Aboe Bakr en ’Oemar gelijk 

hadden, beschreef hij de uitvoering van zijn taak als volgt: , Toen begon ik 

den Qoer-ân te zoeken en dien van palmtakken en steenen platen en uit de 
harten der menschen te verzamelen, totdat ik de laatste verzen van het hoofd- 

stuk, getiteld Ontheffing, in het bezit van Aboe Choezaima Ansäri vond, en 

ik vond ze in het bezit van niemand anders”. Dit toont aan, dat Zaid twee 
dingen deed: de geschriften zoeken en %e tot één boekdeel verzamelen. Voor 

de verzameling nu was noodig, dat de verzen en hoofdstukken gerangschikt 

werden, want de geschriften zelf waren in het bezit van verschillende menschen, 

en ze konden geen middel aan de hand doen om de juiste rangschikking tot 

stand te brengen. Voor deze rangschikking moest Zaid zich wenden tot de 

Qoer-ânlezers, en hierop zinspelen de woorden ,de harten der menschen” in 

het bovenaangehaald verslag. Daarenboven raadpleegde Zaid ook het geheugen 

om te onderzoeken, of de geschriften nauwkeurig waren. Zonder de hulp der 

Qoer-ânlezers was trouwens het verzamelen der geschriften tot een volledig 

boekdeel onmogelïk. Om deze reden drong ’Oemar er op aan, dat de verzameling 

begonnen moest worden, aangezien zeer veel Qoer-âniezers nog in leven waren, 

en om deze reden zei Zaid, dat ἈΠ bij het verzamelerr der geschriften het 

geheugen — of ,de harten der menschen” zooals ἢ] het uitdrukte -— moest 

raadplegen. Deze woorden beteekenen niet, dat hij sommige hoofdstukken uit 

geschriften moest Zoeken en andere uit het geheugen, want indien hij zijn 

zoeken in het geval van een deel der openbaring tot het geheugen bepaalde, 

behoefde hij voor de rest geen geschriften te zoeken, en voor het geheel zou 

hij gemakkelijk alles hebben kunnen opschrijven, wat de ‘Joer-ânlezers hem 

dicteerden. ; 

De belangrijkste kwestie met betrekking tot de verzan eling, die op last 

van Aboe Bakr gemaakt werd, is: Kwam ze in alle ορζίς iten overeen met 

den Qoer-ân, die in het geheugen der vrienden van den Heiligen Profeet 

bewaard en verzameld en die bij zijn leven, zoowel in afzo dering als in het 

opeñbaar, opgezegd en gereciteerd was? Er bestaat niet de minste grond om 

te gelooven, dat dat niet het geval was. In de eerste plasts werd geen der 

samenstellers door eenig motief er toe gedreven, eenige verañdering in den 

tekst aan te brengen. Al degenen die de taak ten uitvoer brachten, verlang- 

den er vurig naar een voiledige en getrouwe reproductie te hebben van wat 

aan den Heiligen Profeet was geopenbaard, en Zaid had de taak eerst dan 
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 aanvaard, nadat hij ten volle beseft had, met welke moeilijxheden hij te kampen 

zou hebben. In de tweede plaats begon men slechts Zes maanden na den dood 

van den Heiligen Profeet met de geschriften te verzamelen, terwijl nagenoeg 

al degenen die den Qoer-ân uit zÿn mond hadden gehoord, nog in leven waren. 

De Qoer-ân, die de Heilige Profeet gereciteerd had, lag den vrienden nog versch 

in het geheugen en eenig geknoel met den tekst zou gemakkelijk onder de 

aandacht .gebracht kunnen zijn. In de derde plaats hebben wij gezien, dat de 

vrienden van den Heiligen Profeet zelfs in het weergeven van zijn gezegden 

zoo voorzichtig waren, dat wij het ons niet kunnen voorstellen, dat zij slechts 

zes maanden na zijn dood met de Goddelijke openbaring zouden knoeien. Zij 

 hadden zoo’n ontzag en zoo’n eerbied voor het Goddelïjk woord, dat zij onmoge- 

1ηκ een woord verzonnen of de weglating van eenig deel van het Heilige Boek 

gewettigd zouden hebben. In de vierde plaats waren er, ZOOais wi) reeds Zagen, 

velen onder hen, die den Qoer-âAn uit het hoofd konden reciteeren. Anderen 

kenden groote gedeelten, en deze werden door het herhaalde reciteeren tidens 

of buiten de gebeden steeds versch in het geheugen vastgehouden. Eenige 

afwijking van den tekst, zooals men dien in dén tijd van den Heiligen Profeet 

had, zou in tegenwoordigheid van zulke menschen onmogelijk in de verzameling 

ziin ingeslopen. In de vijfde plaats waren er vele afschriften van de openbaring 

onder de vrienden van den Profeet verspreid. Daar' elk ‘vers onmiddelliÿk na de 

openbaring opgeteekend was en de vrienden daarvan kopieën hadden gemaakt, 

was er overvloed van middelen om de zuiverheid van Zaids verzameling te 

toetsen. Deze geschriften waren in het bezit van verschillende vrienden en 

dus konden zij allen zelf nagaan, of de verzameling die Zaid tot stand had 

gebracht, een getrouwe kopie was van de oorspronkelijke geschriften. Buiten- : 

dien kon de eene persoon 2ïÿjn geschriften met die van een ander vergelijken, 

en dus was, evenals in het geval van de recitatie, alle waarschinlijkheid dat 

in den tekst een fout instoop, uitgesloten. Het geheugen en de geschriften 

bekrachtigden de reeds onwraakbare getuigenis, die elk leverde en maakten 

dus aan allen twijfel omtrent de zuiverheid van den tekst van den Heiligen 

Qoer-ân een einde. In de zesde plaats staat in geen enkel verslag vermeld, 

dat er in de verzameling, welke op last van Aboe Bakr {ot stand was gebracht, 

iets weggelaten was, of dat er iets aan toegevoegd was, dat niet als deel van 

de Goddelijke openbaring werd beschouwd. Gelÿjk Sir William Muir zegt: ,,Wi 

hebben niet gehoord, dat er fragmenten, zinnen of woorden door de samen- 

stellers werden weggelaten, evenmin dat iets van de geopenbaarde editie afweek. 

Zoo iets zou ontwijfelbaar bewaard en vermeld zijn geweest in die traditioneele 

bewaarplaatsen, die de minste en zee» onbeduidende ΒΒΒΘΘΙΣΡΈΣ en gezegden 

van den Profeet vergaarden”. 1) 

Krachtige en afdoende argumenten toonen dus aan, dat de kopie welke 

op last van Aboe Bakr aan de hand der afschriften samengesteld werd, in 

alle opzichten, zoowel in tekst als in rangschikking, overeenkwam met de 

verzameling, die onder leiding van den Heiligen Profeet zelf werd gemaakt en die 

de Qoer-ânlezers in hun geheugen bewaarden. Indien er tusschen de twee bronnen 

— het geheugen en de geschriften — geen overeenstemming was geweest in 

zake den tekst,.zouden de vrienden van den Profeet over de verzameling nooit 

tevreden zijn geweest. Er wordt gezegd, dat de aldus samengestelde Kkopie in 

1) Zie Muirs The Life of Mahomet. London. Smith, Elder, & Co. 15 
Waterloo Place, 1877, pag. 560 (Appendix). Noot vd. Vert. 



het bezit van Aboe Bakr bleef en na zijn dood in dat van ‘Oemar. Toen deze 

stierf, werd de kopie onder berusting van Hefsa, de dochter: van 'Oemar en 

een weduwe van den Heiligen Profeet gesteld. De kopie van den Heiligen 

Qoer-ân, die op last van Aboe Bakr was geschreven, werd dus zonder eenige 

wijziging in den tekst of in de rangschikking tot in den tijd van ’Oetsmans 

| regeering overgeleverd. Hoogstwaarschinlik maakten ζῇ, die een kopie van 

den Heiligen Qoer-än noodig hadden, afschriften van deze verzameling, en Z00 

werd ze voldoende verspreid. Maar toen zekere omstandigheden onder ’Oetsmans 

aandacht kwamen, achtte hij het noodzakelijk, dat er officieele kopieën, geschre- 

ven door officieele secretarissen, verspreid werden, en dat al de afschriften, die 

particulieren Ôf van Zaids verzameling df van andere onder hen nog bestaande 

geschriften hadden gemaakt, vernietigd werden. Een authentiek versiag, weerge- 

geven door Boechari, beschrijft die omstandigheden aldus: ,,Anas, de zoon van 

Mälik, vertelt, dat tot 'Oetsman kwam Hoezaifa, die bij de verovering van Armenié 

met het voik van Syrië en in Azerbeidsjan met het volk van Irak had gestreden en 

die zich verontrustte over ‘hun verscheidenheid in leestrant; hij Zei tot ’Oetsman: 

Ὁ Gezaghebber der Geloovigen! verbied het den menschen, voordat Zi in zake 

het Heilige Boek met elkaar verschillen, zooals de Joden en Christenen in zake 

hun Schriften met elkaar verschillen”. Daarom stuurde 'Oetsman Hafsa bericht 

en vroeg haar hem haar Qoer-än te sturen, opdat zij daarvan andere kopieën 

konden maken, waarna hij haar de oorspronkelijke kopie zou terugsturen. Toen 

stuurde Hafsa de kopie aan ‘Oetsman en deze gelastte Zaid bin Tsabit en 

Abdoella bin Zoebair en Sa’id-ibn-il-"As en »Abdoel Rahman bin Haris bin 

Hisjam (ze af te gchrijven) en Ζῇ maakten afschriften van de oorspronkelijke 

kopie. Ook zei ’Oetsman tot de drie menschen, die tot de Qoereisjieten behoor- 

den (alleen Zaid was een inwoner van Midina): ,Als gi het met Zaid niet 

eens zijt over iets betreffende den Qoer-ân, schrijf hem dan in de taal der 

Qoereisjieten, want in hun taal werd die geopenbaard’. Ζ volgden deze aanwij- 

zingen op, en toen Ζῇ het vereischte aantal kopieën van de oorspronkelijke 

kopie gemaakt hadden, gaf 'Oetsman deze ‘8&an Hafsa terug en stuurde naar 

elke wijk een der aldus gemaakte kopieën, en gelastte dat alle andere kopieën . 

of bladen, waarop de Qoer-ân was geschreven, verbrand werden.” 

Het versiag vermeldt duidelijk de omstandigheden, die ‘Oetsman er toe 

dreven, alle particuliere kopieën te vernietigen en die te vervangen door 

officieele, welke gemaakt werden van de verzameling, die Zaid in den tijd van 

Aboe Bakr had samengesteld. De Kalief vernam van een zijner veldheeren, 

die in Armenië en Azerbeidsjan gevochten had, dat in zulke verafgelegen 

streken van het koninkrÿk als gyrié en Armenié een verscheidenheid van lees- 

trant was. Nergens staat vermeld, dat dergelijke verschillen ook in Medina 

en Mekka of ergens in Arabië bestonden. Deze verschillen merkte men slechts 

in pas bekeerde landen, waar geen Arabisch gesproken werd. Wat het karakter 

van deze verschillen betreft, wordt er in duidelijke bewoordingen vermeld, dat 

ze slechts verschillen in αἰγᾶ αἱ of manier van lezen waren. Ook waren ze niet 

van zoo'n ernstigen aard als die, welke onder de Joden en Christenen ten 

opzichte van hun Schriften bestonden. Maar men vreesde, dat als men niets 

deed om een eind te maken aan de toen bestaande Xleine verschillen, Ze na 

_enkele generaties een ernstig karakter kregen. Wat die verschillen eigenliÿk 

waren, is voor ons moeilijk te zeggen, maar vroegere verhalen werpen meer licht 

op den aard daarvan. Authentieke verslagen vermelden, dat de Heilige Profeet 
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zelf verschillende lezingen van zekere woorden toestond en dat vrienden, die 

van. deze vergunning niet op de hoogte waren, in het begin iedereen streng 

onder handen namen, dien zij een Qoer-ânisch woord op een andere wijze hadden 

hooren lezen. Zoo hoorde ’Oemar bij een zekere gelegenheid Hisjam Zzekere 

woorden van den Qoer-ân op een andere wijze uitspreken, en woedend sleurde 

hij hem naar den Heiligen Profeet, die Hisjams lezing goedkeurde. Deze ver- 

gunning werd gegeven om reden dat menschen die tot zekere stammen behoor- 

den, zekere woorden niet op de gewone wijze konden uïitspreken. Deze menschen 

nu mochten die wWoorden lezen op een wijze, waarop Ζῇ die gemakkelijk konden 

uitspreken. Maar ik zal hier niet tot in bijzonderheden afdalen, daar ik het 

onderwerp betreffende de verschillende lezingen in een apart hoofdstuk wil 

behandelen. Na hetgeen ik boven heb gezegd, zal het wel duidelijk Ζῇ, dat 

de vergunning om een woord, welk ook, op andere manier te lezen uit noodzaak 

werd gégeven. Alleen Ζῇ konden er gebruik van maken, die zekere woorden 

niet in het zuiver dialect der Qoereisjieten konden uitspreken, doordat Ζῇ van 

klein af aan gewoon waren die op zekere manier uit te spreken. Maar toen 

de Islâm zich buiten de grenzen van'Arabië verbreidde, was het niet meer noodig, 

dat zekere woorden op andere wijze gelezen werden, want de buitenlanders 

konden een woord even gemakkeliik in het dialect der Qoereisjieten uitspreken 

als in eenig ander dialect. Zekere vrienden van den Profeet echter hielden 

zich bij hun onderwijs in den Qoer-ân nog steeds vast aan zekere lezingen, 

die niet met de zuivere stijl der Qoereisjieten overeenkwamen. Sommigen 

hunner maakten misschien misbruik van de vergunning en bevorderden zekere 

lezingen, hoewel zij er geen behoefte aan hadden. Dit kwaad schijnt zich in 

Koera verspreid te hebben. Hierop zinspeelde Hoezaifa, toen hij zich verontrustte 

over de Vérscheidenheid van leestrant. Volgens zekere verslagen berispte hÿ 

streng aegeren, die zich toelegden op bijzondere lezingen; sommige Zzeggen, 

cat Ζῇ de lezing van Ibn-i-Mas’oed volgden, anderen die van Aboe Moesa en 

wecr anderen die van Oebajj-ibn-i-Ka’b, terwijl Ζῇ zonder de minste moeite 

den Qoer-ân konden lezen voigens de oorspronkelïjke lezing, d.w.z. in het dialect 

der Qoereisjieten. Deze conclusie wordt bevestigd door een kort verhaal, dat 

betrekking heeft op een vroeger tijdvak dan den ἃ van ‘’Oetsman. 

Men vertelûe ’Oemar, dat Ibn-i-Mas'oed ‘att@ hîin las in plaats van hattà 

hin. In het dialect van den Hoezail en den Tsagif nu werd hattà ‘uitgesproken 

als ’att@ (zie Lane’s Lexicon onder het grondwoord ’att@). Ibn-i-Mas’oed 

behoorde aan geen van deze stammen, maar hij verkoos een bijzondere lezing, 

die alleen toegestaan was, omdat menschen die tot zekere stammen behoorden, 

het woord niet anders konden uitspreken. Toen ’Oemar hoorde, dat Ibn-i-Mas'’oed 

’attâ aan de menschen leerde in plaats van hattâ, schreef de Kalief hem, dat 

de Qoer-ân geopenbaard was in de taal der Qoereisjieten en dat αἰ dien niet 

in het dialect van den Hoezail behoorde te lezen. In het verslag staan de 
volgende woorden van ’Oemar vermeld: ,,Waarlijk, de Qoer-ân werd in de taal 
der Qoereisjieten geopenbaard en niet in het dialect van den Horzail. Leer 
dien dus aan de menschen in de taal der Qoereisjieten en niet in die van den 

Hoezail.” Een ander kwaad, dat uit deze verscheidenheid van lezingen voortsproot, 

was dat de nieuwe bekeerlingen, die de noodzakelijkheid der vergunning niet 

konden inzien, elkaar voor ketters hielden, omdat zÿj zekere woorden niet op 

dezelfde wijze lazen. Dit kwaad maakte, gelijk vele verslagen aantoonen, 

Hoezaifa en ’Oetsman Zeer bezorgd, en de eenige remedie daartegen was, dat 

de verschillende lezingen, waaraan nu geen behoefte meer bestond, zoowel 
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bij het lezen als bij het schrijven verboden werden, 2n dat allen de zuivere taal 

der Qoereisjieten, waarin de Qoer-ân geopenbaard was, moesten gebruiken. 

Bovenvermelde overwegingen en korte verhalen helpen ons den aard der 

verschillen en het kwaad begrijpen, waarover Hoezaifa zich verontrustte. Om 

dit kwaad uit te roeien vernietigde ’Oetsman alle kopieën van den Qoer-An, 

die in particulier bezit waren. De aanwijzing, die ’Oetsman aan de vergadering 

der secretarissen gaf, staaft verder deze conclusie. Aan de leden van het comité, 

die tot de Qoereisjietische stammen behoorden, gaf hij die aanwijzing in duide- 
like bewoordingen: ,,Als gij het met Zaid niet eens zït over iets betreffende 

den Qoer-ân, schrijf hem dan in de taal der Qoereisjieten, want in hun taal werd 

die geopenbaard.” Deze aanwijzing wordt, naar het versilag vermeldt, opgevolgd. 

‘Oetsman ging dus niet verder dan ’Oemar. Alleen werden de varianten in 

zijn tijd meer geprononceerd en werden een bron van veel kwaad. ΗΠ deed een 

stap, welke berekend was om al de varianten waaraan o0k ’Ocmar een eind 

wilde maken, eens en voor al te vernietigen. Er kan misschien gevraagd worden, 

wat er bedoeld wordt met het niet-eens-zijn met Zaïid over iets betreffende 

den Qoer-ân. {n een ander verslag, dat ook door Boechari weergegeven wordt, 

staan in plaats van ,,Als gij het met Zaid niet eens zïjt over iets betreffende 

den Qoer-ân” de woorden ,,Als gij het met Zaid niet eens zijt over een ’arabijjat 

in de ’arabijjat van den Qoer-ân’”’, waarin het woord ’arabijjat de Arabische taal 

beteekent. Dit woord duidt er duidelijk op, dat met het niet-eens-zijn in boven- 

aangehaald verslag bedoeld wordt het niet-eens-zijn over de wijze, waarop een 

woord in andere dialecten uitgesproken werd. Zooals gezegd is, Zaid behoorde 

niet tot den stam der Qoereisjieten en daarom moest, wanneer er verschil van 

meening was omtrent de lees- of schrijfwijze van een woord, de beslissing der 

Qoereisjietische leden aangenomen worden. Het eenige voorbeeld van voormeld 

verschil is ons in een verslag overgeleverd. Op gezag van Ibn-i-Sjahâb, dezelfde 

verslaggever als in Boechari’s verslag, voegt Tirrazi het volgende korte verhaal 

bij het verslag, dat door Boechari aangenomen en weergegeven wordt: ἘΠῚ bi 

die gelegenheid waren zij het niet eens over tâbôèt en t4b6èh. De Qoereisjietische 

leden zeiden, dat het tâbôèt was, terwijl Zaid zei, dat het t4bôèh was. Men stelde 

’Oetsman van dit verschil van lezing op de hoogte en hij gelastte hun t@bôèt 

te schrijven, daarbïj voegende dat de Qoer-ân in het dialect der Qoereisjieten was 

geopenbaard.” Dit korte verhaal stelt den aard van de verschillen, waarover 

Hoezaifa zich verontrustte, in het licht. Het toont aan, dat de verachillen, die 

’Oetsman trachtte uit te roeien, doorgaans niet van ernstiger aard waren dan dit. 

Maar aangezien de vrienden van den Heiligen Profeet geloofden, dat elk woord 

uit de Goddelijke bron voortgevloeid was, konden zij zelfs zulke kleine ver- 

schillen niet dulden. En aangezien de behoefte, waarvoor zulke verschillen 

van de leeswijze van Zzekere woorden te voren waren toegestaan, ophield te 

bestaan en het gevaar, dat het op den voorgrond plaatsen der verschillen van 

leeswijzen met zich meebracht, toenam met den toevloed van vreemdelingen in 

den heiligen Islamietischen godsdienst, achtte hij het raadzaam om een eind te 

maken aan alle varianten, door kopieën van den Heiligen Qoer-ân te verspreiden, 

die op zijn last door bevoegde menschen geschreven en verzorgd zouden worden, 

en door alle particuliere kopieën die zulke varianten bevatten, te vernietigen. 

Weken de kopieën, die op last van ’Oetsman geschreven waren, van de 

oorspronkelijke verzameling af, welke Zaid in den {ἃ van Aboe Bakr had 

samengesteld? Het verslag zegt ons: Toen ’Oetsman op de in verafgelegen 

deelen van zïjn koninkrijk heerschende varianten opmerkzaam werd gemaakt, 



LXXIV VOORREDE 

was de eerste gedachte waaraan ΕΠ uitdrukking gaf, de kopie van Hafsa te 
vragen en daarvan andere kopieën te laten schrijven om onder de Moeslims te 
worden verspreid. En hij week niet van dit voornemen af. De kopieën van den 
Qoer-ân, die op zijn bevel geschreven waren, waren zuivere en getrouwe ko- 
pieën van Zaids verzameling, die, gelijk wij zagen, na den dood van ’Oemar 
onder Hafsa’s berusting was. Zaid was de persoon, die de kopie in den tijd 
van Abde Bakr schreef, en Zaid was de persoon, wien in den tijd van ’Oetsman 
verzocht werd daarvan nieuwe kopieën te maken. Om eenig dialectverschil 
of verschil van leeswijze van zekere woorden, dat mogelijk ontstaan kon, weg 
te nemen, beval ‘’Oetsman ongetwijfeld, dat men de lezing der Qoereisjieten 

_Kkoos boven welke andere lezing ook. Maar het ecnige voorbeeld van zoo’'n 
variant, dat ons in een verslag is overgeleverd, is dat Zaid een woord als 
t4bOèh las, terwijl de Qoereisjieten het lazen als tâbôèt — een zeer onbeduidend 
verschil dus in de wiÿze, ‘Waarop de eindletter van het woord geschreven moest 
worden, zonder de minste verandering van beteekenis — en er werd zoo’n groote 

. Waarde aan dit onbeduidend verschil gehecht, dat de beslissing over de kwestie 
aan ’Oetsman werd overgelaten. Er wordt in het geheel niet vermeld, dat er 
afgeweken werd van hetgeen Zaid in de kopie van Hafsa had geschreven. 
In het bovenstaande hebben wij dus dit afdoende bewijs, dat de kopieën van 
den Qoer-än, die op last van ’Oetsman gemaakt en verspreid werden, zuivere en 
getrouwe afschriften van de oorspronkelijke verzameling van Zaid waren. 
Verder luidde ’Oetsmans boodschap aan Hafsa: ,Stuur ons de kopie van den 
Qoer-ân, opdat wij daarvan kopieën kunnen maken, en dan zullen wij ze u 
terugsturen”. Dienovereenkomstig stuurde ‘Oetsman de kopie van Hafsa terug, 
nadat het vereischte aantal kopieën gereed was. Was er tusschen het origineel 
en de afschriften eenig verschil geweest, dan zou het aan het jicht zÿn geko- 
men onder de lange regeering van ’Oetsman en ‘Ali, toen de Moeslims in 
partijen waren verdeeld. Bovendien was de oorspronkelijke kopie nog altijd in 
het bezit van Hafsa De menschen, die den bejaarden en eerbiedwaardigen 
vorst ’Oetsman in koelen bloede vermoordden, Zouden eenig verschil, dat er 
kon hebben bestaan tusschen de kopie van Hafsa en de op zijn last gemaakte 
afschriften, stellig aan het licht hebben gebracht. Maar er staat niets in de 
geschiedenis vermeld, dat aantoont dat er werkeliÿjk zoo’n verschil bestond, 
en deze getuigenis bekrachtigt verder de conclusie, dat de kopieën welke op 
last van ’Oetsman werden geschreven, zuivere en getrouwe afschriften waren 
van de oorspronkelijke verzameling, die Zaid in den tijd van Aboe Bakr had 
gemaakt. 

Was de vernietiging van alle particuliere kopieën van den Heiligen Qoer-ân. 
een willekeurige en onverantwoordelijke daad van ’Oetsman geweest, dan zouden 
de vrienden van den Heiligen Profeet het nooïit hebben toegelaten. Het blijkt 
echter niet alleen dat Ζῇ zijn daad goedkeurden, maar ook dat Ζῇ hem ziïn 
plannen gereedelijk “hielpen uitvoeren. Hoezaïfa, een der geleerde vrienden van 
den Profeet, was in vliegende haast van het verafgelegen Syrié bij hem geko- 
men met het verzoek, onmiddellijke stappen te doen om een eind te maken 
aan de verschillende leeswijzen. Dit kon ’Oetsman alleen doen, als hij officieele 
kopieën van den Heiligen Qoer-ân, dien Aboe Bakr had verzameld, uitgaf en 

_ alle particuliere kopieën vernietigde, die misschien niet met voldoende ZOrg 
geschreven waren en verschillende lezingen bevatten. Dezen stap deed ’Oetsman 
niet zonder vooraf overleg te hebben gepleegd met de vrienden van den Profeet. 
 Volgens een verslag, afkomstig van een reeks van verslaggevers en weer- 
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gegeven door Boechari, dat als betrouwbaar erkend wordt (zie Fat-hoel-Bâri, 

Vol. IX, pag. 16), zei ‘Ali: ,Spreek niets dan goed over ’Oetsman, want hij 

heeft den stap tot vernietiging der particuiiere Kkopieën van den Qoer-ân niet 

gedaan dan na met ons overleg te hebben gepleegd. Hi sprak tot ons, zeggende: 

,Hoe denkt gij over deze lezing? Men heeft mij medegedeeld, dat sommigen 

van hen tegen de anderen zeiden: ΜῊ] lezing is beter dan de uwe.” Mïj dunkt, 

dat dit gelijxk staat met ongeloof’. Wij vroegen hem, welken stap hij geraden 

achtte in dezen te doen. Hïij antwoordde, dat hij het noodzakelijk vond de 
menschen op één plan van leeswijze samen te brengen. Daarin stemden wi 

van ganscher harte toe”’. Dit korte verhaal toont aan, dat ’Oetsman eerst dan 

een stap deed, als ὩΠ ruggespraak had gehouden met de voornaamste vrienden 

van den Profeet. Het heet, dat de raad, die het opzicht had over het schriven | 

_ der kopieën, twaalf leden telde. Onder hen waren Zaid, 5814, Oebajj, Anas bin 
Malik, ’Abdoella bin ‘Abbas, en anderen. Het blijkt, dat er oorspronkelijk 
slechts vier leden waren, gelijk het verslag in Boechari zegt, en dat er later 
andere leden bijgevoegd werden, misschien omdat men een grooter aantal 
kopieën noodig had dan men zich eerst had voorgesteld. ’Abdoella bin Mas’oed 
was de eenige vriend van den Profeet, bekend wegens zijn kennis van den 
Qoer-ân, die niet in het comité werd opgenomen, maar zijn uitsluiting was 
niet toe te schrijven aan eenig vooroordeel tegen hem: wel aan het feit, dat 
ἈΠ op grooten afstand van Medina woonde. ’Abdoella woonde in Koefa en het 
werk zou veel vertraging ondervinden, indien hij in het comité moest worden 
opgenomen. Daar ’Oetsman het werk begon, nadat hij met de voornaamste vrien- 
den van den Profeet naar behooren overleg had gepleegd, keurden zij, toen het 
volbracht was, zijn handeling goed. Volgens een verslag zei Moes’ab bin Sa’4, dat 
hij vele vrienden van den Profeet ontmoette, toen ‘Oetsman bevel had gegeven 
tot verbranding van alle particuliere kopieën van den Qoer-ân; allemaal waren 
zij daarover tevreden en niemand van hen maakte er aanmerkingen op. Zooals 
bovenvermelde woorden van ‘Ali aantoonen, maakten zich ’Oetsman en de 
vrienden van den Profeet trouwens niet z00 ‘zeer ongerust over het bestaan 
der verschillende leeswijzen, als wel over de geschillen, die daaruit voortsproten. 
Zïj die zich pas tot den Islâäm hadden bekeerd, wisten niet welke omstandig- 
heden den Heiligen Profeet er toe hadden gebracht, zekere verschillen van 
lezingen toe te laten, en als ζῇ de leeswijze van een zekeren vriend van den 
Profeet volgden, waren zij streng tegen anderen, die een andere leeswijze volg- 
den, en zoo gaven de kleine verschillen van de leeswijze van zekere woorden 
aanleiding tot groote disputen en geschillen. ’Oetsman en de andere vrienden 
van den Profeet bemerkten, dat de menschen tot dwalingen vervielen en heele- 
maal afweken van het gebruik, waarvoor de Heilige Profeet de varianten had 
bestemd, en zij namen het beste middel te baat om het kwaad te verhelpen. 

_ Om ‘bovengenoemde reden kon Ibn-i-Mas’oed niet deel nemen aan het 
toezicht .op het schrijven der kopieën, die op last van Oetsman werden 

gemaakt. ΗΠ is de eenige persoon, van wien in zekere in het geheel geen 
gezaghebbende verslagen gezegd wordt, dat hij zekere aanmerkingen maakte 
op Zaid. Er wordt bij voorbeeld gezegd, dat hi de aanstelling van Zaid tot 
schrijver der kopieën afkeurde en dat hiÿj de aanmerking maakte: ,Wat! het 
afschrijven van den Qoer-ân is mij ontnomen en aan iemand toevertrouwd, die 
in den rug van een ongeloovige was, toen ik Moeslim werd”, waarmee hi 
bedoelde, dat hij ouder was en den Islâm eerder had aangenomen. Of dit 
verslag moet onjuist zijn, Ôf Tbn-i-Mas’ oed moet — z00 hij deze woorden wer- 
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keliÿjk geuit heeft — een groote vergissing hebben begaan. Zaid was de persoon, 

die den Qoer-ân in den tijd van Aboe Bakr verzameld en afgeschreven had. | 

Aboe Bakr en ’Oemar konden aan geen beter persoon denken dan aan Zaid, 

en daarom vertrouwden Ζῇ hem de verzameling der geschriften toe. Toen 

‘Oetsman een soortgelijke behoefte gevoelde, vroeg hij den vrienden van den 

Profeet, wie tot de taak het beste bevoegd was en anderen in de schrijfkunst 

overtrof; Ζῇ Zeiden hem, dat Zaid de man was. Om deze reden werd Zaid tot 

afschrijver gekozen, terwijl een comité van verscheidene vrienden gevormd werd 

om toezicht op het werk te houden. Overeenkomstig de aanwijzingen van deze 

menschen schreef Zaid de kopieën. Ibn-i-Mas’oed had dus — zoo hij die woorden 

werkelijk geuit heeft — feitelijk ongelijk, als hij zich zoo op Zaid afgaf. Maar 

wij kunnen de waarheid van het verslag ten zeerste betwijfelen, want toen Zaid 

voor dien een belangrijker werk verrichtte dan enkel afschrijven, sprak Ibn-i- 

Mas'oed geen woord ten nadeele van Zaid. Die aanmerkingen Zzouden meer 

op haar doel berekend χη geweest, indien ze gemaakt waren op den tijd, toen 

Aboe Bakr en ’Oemar Zaid belastten met het verzamelen van den Heiligen 

Qoer-ân aan de hand der manuscripten. Vreemd, dat zulke aanmerkingen 

gemaakt zouden zijn op een tijd, dat er niets anders verricht moest worden 

dan een vroeger origineel afschrijven. Maar indien het verslag juist is, dan 

zijn de slotwoorden daarvan voldoende om aan te toonen, dat Ibn-i-Mas’oed 

zich werkelijk vergiste, want er wordt gezegd: ,de meeste voorname vrienden 

(van den Profeet) hadden een afkeer van deze aanmerking van Ibn-i-Mas’oed”. 

Bovendien maakte Ibn-i-Mas’oed geen enkele aanmerking op ’Oetsman. Zekere 

verslagen van Zzeer twijfelachtige betrouwbaarheid zeggen, dat Ibn-i-Mas’oed 

werkelijk geweigerd had om zïjn kopie van den Qoer-ân af te staan, of om 

de door ‘’Oetsman gestuurde kopie aan te nemen. Maar deze verslagen 

zijn door geen enkel betrouwbaar samensteller van verzamelingen erkend. 

Zelfs al veronderstellen wiÿj dat ze authentiek zijn, toch trokken ze de 

betrouwbaarheid van de kopieën, die op last van ’Oetsman waren gemaaxkt, 

heelemaal niet in twijfel. Ibn-i-Mas’oed las volgens het verslag zekere woorden 

op een andere manier dan de Qoereisjieten, en toch had ’Oemar hem reeds 

bevolen zulke lezingen na te laten. Misschien om die reden weigerde hij om 

zijn kopie af te staan, maar geen ander vriend van den Profeet heeft ooit 

zijn meening gestaafd. Zij mochten zeggen wat zij oordeelden, maar zïj stonden 

allen zonder uitzondering aan de zïjde van ’Oetsman. 

Deze overwegingen kunnen niet den minsten twijfel overlaten wat betreft 

het feit, dat de door ’Oetsman verspreide kopieën zuivere en getrouwe afschrif- 

ten waren van de verzameling van Aboe Bakr, die op haar beurt in elk woord 

en elk punt overeenkwam met den door den Heiligen Profeet geleerden Qoer-ân. 

Toen ’Oetsman zijn kopieën uitgaf, waren duizenden vrienden van den Profeet 

nog in leven, en, velen hunner, zooalis Oebajj, "Abdoella de zoon van ’Oemar, 

en anderen behoorden tot diegenen, die in den tijd van den Heiligen Profeet 

den geheelen Qoer-ân hadden gememoriseerd, terwijl honderden anderen dien 

na zijn dood uit het hoofd konden geleerd hebben, zooals die toen in omloop was. 

Slechts dertien jaar na den dood van den Heiligen Profeet gaf ’Oetsman bevel 

tot het maken van officieele afschriften van den Heiligen Qoer-An, en indien 

ze in eenig opzicht afgeweken waren van de oorspronkelijke kopie of van wat 

in het geheugen was vastgelegd, zouden de vrienden van den Profeet hun stem 

hebben verheven tegen zoo’n mishandeling van het Heilige Boek. De Qoer-ân 

was nog altÿd hun kostbaarste schat en Ζῇ konden niet dulden, dat men een 
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woord daarvan veranderde. Ζῇ zouden veeleer hun leven prijsgeven, dan eenig 

geknoei met den Qoer-ân toe te laten. Ζῇ waren niet alleen oprecht en vurig 

in hun beroep, maar hadden 00k overvloed van middelen om de zuiverheid van 

de kopieën, die op last van ’Oetsman gemaakt waren, te beoordeelen. En mocht 

er iets weggelaten of bijgevoegd zijn, dan zouden honderden vrienden van den 

Profeet dadelijx er op hebben gewezen. Maar zelfs Ibn-i-Mas'oed, van wien 

gezegd wordt dat hi ’Oetsman en Zaid een kwaad hart toedroeg, wees er nooit 

op, dat ’Oetsman één woord in den Qoer-ân gewijzigd, weggelaten of bijgevoegd 

had. Hij maakte slechts de tegenwerping, dat ’Oetsman hem moest toestaan 

zijn eigen leeswijze van Zzekere woorden te behouden, waarvan reeds een 

voorbeeld is gegeven in het woord haïtä, dat hij als ‘att@ uitsprak, omdat hij 

het dialect van den Hoezail volgde. 

‘Oetsman maakte dus geen verandering in den Qoer-ân, dien Aboe Bakr 

onmiddellijk na den dood van den Heiligen Profeet had verzameld. Hi had 

denzelfden secretaris in dienst, dien Aboe Bakr onder zijn regeering en de 

Heilige Profeet in zijn {ἃ in dienst hadden. ΗΠ handelde na met de vrienderi 

van den Profeet overleg te hebben gepleegd, terwijl hi steun vond bij de voor- 

naamste vrienden, die bekend waren wegens hun kennis van den Qoer-ân en 

die toezicht moesten houden op het schrijven der kopieën. Deze kopieën, die 

op zijn last werden geschreven, werden door de heele Moeslimwereld als zuivere 

kopieën erkend. Ook kon geen enkele verandering in de kopieën den tekst 

wijzigen, zooals die in het genheugen van duizenden menschen bewaard werd. De 

bitterste vijanden van ’Oetsman — Zi) die hem zijn hoofd afsloegen, toen hij 

bezig was den Qoer-ân te lezen en die de macht geheel in handen hadden — 

konden hem niet ten laste leggen, dat hij met den Qoer-ân geknoeid had, 

hoewel het bevel tot verbranding der kopieën van het Heilige Boek een van 

hun beschuldigingen tegen hem was. Maar deze laatste beschuldiging brachten 

zij in, omdat σῇ het verbranden van bladen, waarop het Heilige Woord 

geschreven stond, als een heiligschennis beschouwden. Zelfs onder ’Alis regee- 

ring wees niemand er ooit op, dat een Zzeker woord door ’Oetsman, was 

weggelaten, en van ’Ali zelf wordt er gezegd, dat hij de officieele kopieën die 

‘Oetsman in omloop had gebracht, had afgeschreven. 

“Wat de tegenwoordige kopieën betreft, geven zelfs de bitterste tegenstan- 

ders van den Islâm toe, dat de op last van ’Oetsman gemaakte afschriften 

geheel ongewijzigd aan latere geslachten zijn overgeleverd. De zuiverheid van 

den tekst van den Qoerân is dus afdoend bewezen. De verzameling van Aboe 

Bakr was een getrouwe weergave van de openbaring, die in tegenwoordigheid 

van den Heiïligen Profeet op schrift was gebracht en kwam in elk opzicht, 

zoowel in tekst als in rangschikking, overeen met den Heiligen Qoer-ân, zooals 

die in het geheugen der vrienden van den Profeet werd bewaard; de kopieën 

die ‘Oetsman in omloop bracht, waren Zzuivere en getrouwe afschriften van 

Aboe Bakrs verzameling, en men geeft toe, dat deze kopieën de heele dertien 

honderd jaren door, die er sedert verstreken zijn, onveranderd zijn gebleven. 

5. Verschillen van lezingen. 

Het heet, dat de zoogenaamde verschillen van lezingen de zuiverheid van 

den Qoer-ânischen tekst op twee manieren beïnvioedden. Men beweert, dat 

zekere. leeswijzen, die de Heilige Profeet had toegestaan, door ’Oetsman verboden 

werden, en dat met het verdwijnen hiervan dus ook een deel van den Qoer-âni- 
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schen tekst verloren ging. Dit is één tegenwerping. De andere is, dat de 
onderscheiden lezingen, die er tegenwoordig bestaan, het moeilÿk maken om 
met eenige zekerheid vast te stellen, welke lezing corspronkelïijk en authentiek 
is. Deze tegenwerpingen zijn in werkelijkheid ontstaan uit het feit, dat men het 
woord ,lezing”, gebezigd met betrekking tot den Qoer-ânischen tekst, verkeerd 

_opvat en dat men de beteekenis van harf en die van gird'at, gebezigd in den 
zin van ,lezing”, met elkaar verwart. Het is daarom noodzakelïijk eerst na | 
te gaan, wat die ,,verschillen van lezingen”” in werkelijkheid zijn. 

In de eerste plaats is het van belang te onthouden, dat in de verslagen 
het Arabische woord barf gebezigd wordt om lezing aan te duiden. Dit woord 
harf beteekent volgens Lane’s lexicon, dat gebaseerd is op de beste Aräbische 
autoriteiten: ,,een dialect, een idioom, een spreekwijze, aan Zekere Arabieren 
eigen”. In dezen zin wordt het woord in de verslagen gebezigd, als ze van een 
aantal verschillende lezingen spreken, geliÿjk Lane zelf er bij voegt: ,, Dus in het 
gezegde-van Moehammad (TA) is de Qoer-ân geopenbaard overeenkomstig z2even 
dialecten, van de dialecten der Arabieren (A’Obeyd, Az, I As, 9): of dit betee- 
kent: overeenkomstig zeven wijzen of manieren (Mgh, Msb) van lezen: 
daarvandaan (zegt men): zoo iemand leest naar de leeswijze van Ibn-i- 
Mas'oed”. 1) Deze aanhalingen toonen aan, dat de verschillen waarvan zekere 
verslagen melding maken, slechts die waren, welke uit dialectversthillen waren 
ontstaan, waardoor verscheidene stammen genoodzaakt waren om zekere 
woorden op een ‘andere manier te lezen of uit te spreken. 

Laten wij nu de verslagen beschouwen en zien, in hoeverre ze deze conclusie 
staven. De volgende verslagen hebben betrekking op dit onderwerp: 

(1)  Boechari geeft het verslag van Ibn-i-’Abbas aldus weer: »De Heilige 
Profeet — mogen vrede en Gods Zegeningen ΟΡ hem rusten — zei: ,Gabriël 
heeft mij slechts naar één hkarf leeren lezen. Ik heb hem herhaaldelijk aange- 
sproken en hem gevraagd, dien ook in een ander dialect te lezen, en dit beb 
ik volgehouden totdat hij dien in zeven dialecten voor τὰ] heeft gelezen’.” 
Moeslim geeft hetzelfde vérslag in dezelfde bewoordingen weer, maar dit 
verslag is van een andere reeks van verslaggevers afkomstig, waarvan de 
oorspronkelijke verslaggever n0g Ibn-i-’Abbas is. De volgende woorden worden 
echter er bij Sgevoegd: ,,Ibn-i-Sjahab zei: Het is mij medegedeeld, dat zeven 
harfs (dialecten) in een zaak Zijn, die dezelfde blÿft (dat is te Zzeggen: het 
lezen in een van Geze dialecten, welk ook, verandert de beteekenis niet), en 
Ze geven heelemaal geen aanleiding tot eenig ‘verschil betreffende datgene wat 
.wettig en wat verboden is?” 

| 
(2) Boechari geeft het volgende verslag van Ibn-i-Mas’oed weer: ΤΕ 

hoorde iemand den Qoer-ân reciteeren en ik had den Heiligen Profeet — mogeñn 
vrede en Gods zegeningen op hem rusten — dien anders hooren lezen. Daarom 
bracht ik hem bij den Heiligen Profeet — mogen vrede en Gods zegeningen op 
“bem rusten. Toen ik hem vertelde wat er gebeurd was, ΖΔΕ; ik een trek van 
misnoegen op tin gelaat, en hij zei: ,Gij hebt beiden goed gelezen; wees daarom 
niet oneenig, want waarlijk, er zÿn voôér ἃ menschen geweest, die oneenig 
waren en Zij vergingen’.” | 

_ (3) Boechari en Moeslim geven het verslag van ’Oemar bin Chattab 
_8ldus weer: ,,Ik heb Hisjam bin Hakim bin Hizam het hoofdstuk, getiteld 

---....ὄ 

1) ΤᾺ — Tâdj-oél’Aréès: Az -- Azhari; I As τὸ Ibn-i:Asir: … @ — Qâméès; Mgh — Moeghni; Msb — Misbâh, van Al Fajoemi. Noot v.d. Vert. 
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Foergân, op een andere manier hooren lezen dan ik, en de Heiïlige Profeet zelf 

ὄμως mogen vrede en Gods zegeningen op hem rusten — had mij het op die wijze 

leeren lezen. Mitsdien was ik op het punt om hem onmiddellijk te doen ophou- 

den, maar ik wachtte en liet hem doorlezen tot hij (het hoofdstuk) uitgelezen 
had. Toen slingerde ik mijn mantel om zijn hals en bracht hem bij Gods Gezant 

— môgen vrede en de zegeningen Gods op hem rusten —- en ik zei: Ὁ Gezant! 

ik heb dezen man hoofdstuk A!-Foergân op een andere manier hooren reciteeren 
dan gij mij hebt geleerd’. Gods Gezant — mogen vrede en Gods zegeningen op 

hem rusten -—- beval mij Hisjam los te laten en gelastte hem daarop het 

hoofdstuk te reciteeren. Hij las het op dezelfde wijze als ik hem had hooren 

lezen. Gods Gezant -— mogen vrede en Gods zegeningen op hem rusten —— zei: 

,Zoo is het geopenbaard geweest. Waarlijk, deze Qoer-ân is in zeven dialecten 

geopenbaard; reciteer hem dus op een wijze, die gi gemakkelijk vindt.” | 

(4) Volgens een ander verslag, door Moeslim weergegeven, hoorde Oebajj 

bin Ka’b twee personen den Qoer-ân op een andere wijze lezen dan ὨΠ geleerd 

had. ΤΌΘ de zaak onder de aandacht van den Heiligen Profeet gebracht werd, 

 keurde deze beide leeswijzen goed. Dit bracht Oebajj van zijn stuk. De Profeet 

stelde hem tevreden met de volgende verklaring, waarvan Oebajj zelf .verslag 

gaf: ,0 Oebajj, de Heilige Qoer-ân is mij geopenbaard om slechts in één dialect 

te worden gelezen. Ik vroeg vergunning om hem in andere dialecten te lezen, 

opdat mijn volk hem gemakkelijk zou kunnen reciteeren. Daarop werd het mi 
vergund, hem in twee dialecten te lezen; en wederom vroeg ik vergunning om 

(hem in) meer (dialecten te lezen), opdat het voor mijn volk gemakkelijk zou 

zijn, en het werd mij vergund hem in zeven dialecten te lezen” ᾿ 

(5) Moeslim geeft het volgende verslag van Oebajj bin Κα Ὁ weer: ,, De 

Profeet Gods — mogen vrede en Gods zegeningen op hem rusten — bevond 

zich bïÿj een plaats, die bekend stond onder den naam van de ,plas van Bani- 

Ghafäâr’, toen Gabriët tot hem kwam en zei: ,Waarlijk, God gebiedt u, dat gi 

_ uw volk den Qoer-ân slechts in één dialect laat lezen’. De Heilige Profeet 

antwoordde: ,Ik roep Gods genade en Zïjn vergiffenis in, want min volk kan 

dit niet dragen’.” Er staat dan vermeld, dat de Heilige Profeet om vergunning 

bleef vragen om den Qoer-ân in andere dialecten te lezen, totdat het hem 

vergund werd, hem in zeven dialecten te lezen.” 

(6) Aboe Dawoed verhaalt, dat Djâbir het volgende verslag deed: ,,De 

Heilige Profeet kwam tot ons en wij waren bezig den Qoer-ân te lezen. Er waren 

onder ons niet alleen Arabieren, maar ook buitenlanders. ΗΠ zei: ,Lees door, 

want ieders leeswijze is goed. En er zullen veel menschen komen, die den 

Qoer-ân rechtuit lezen (dat is te zeggen: met een goede stem), gelïjk een pil 

recht wordt gemaakt, en Ζῇ Zullen hun belooning in dit leven verhaasten en 

in het hiernamaals zullen zij er niet naar uitzien’.” 

(7) Tirmazi geeft van Oebaij bin Ka’b het volgende verslag weer: ,,Gabriël 
bezocht den Gezant Gods — mogen vrede en Gods zegeningen op hem rusten 

— en deze Zeide tot hem: Ὁ Gabriël! waarlijk, ik ben tot min volk gezonden, 

dat geen kennis bezat; daaronder zijn oude vrouwen en oude mannen, en jongens 

en meisjes, en menschen die nooît een boek hebben gelezen’. Gabriël zei: 

,O Mochammad! waarlijk, de Qoer-ân is in zeven dialecten geopenbaard’.” 

Dit zijn de eenige belangrijke verslagen, die de verschillende leeswijzen 

behandelen, die de Heilige Profeet heeft toegestaan. De eenige conclusie, waar- 

over ze het allemaal eens zijn, is dat de zoogenaamde verschillen geen 
_ tekstverschillen waren, maar verschillen in de wijze waarop men zekere wocrden 
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las of uitsprak. Om dit punt duidelijker te maken, zal ik de verschillende daarin 

genoemde punten nogal uitvoerig behandelen. De eerste vraag is: Kan de tijd 

waarop deze verslagen betrekking hebben, met eenige Zzekerheid worden 

bepaald? Met andere woorden, werd de vergunning om den Qcer-ân in zeven 

dialecten te lezen gelijktijdig met den aanvang der openbaring gegeven of later ? 

En wanneer zal het in het laatste geval vermoedelijk geweest zijn? Deze om- 

standigheid zal — gelijk ik later zal aantoonen — voldoende zijn om veel licht 

te werpen op den waren aard der verschillen. Ze zal de kwestie van den tekst 

ook vaststellen. Uit het vijfde verslag, volgens hetwelk de Heilige Profeet zich 

bij de ,plas van de Bani-Ghafâr” bevond, toen hem de vergunning werd ge- 

schonker, kunnen wij één conclusie betreffende den {ἃ trekken. Het is wel 

bekend, dat deze plaats in Medina ligt. Het staat bijgevolg vast, dat de 

vergunning na de vlucht van den Heiligen Profeet naar Medina werd geschonken. 

Daaruit volgt, dat er in Mekka althans gedurende de eerste dertien jaren, 

toen de Islâäm strikt genomen tot de inwoners van Mekka bepaald was, geen 

enkel verschil van leeswijze werd toegestaan. Er is echter een ander punt dat 

aantoont, dat de vergunning om den Qoer-ân in verschillende dialecten te lezen 

eerst na de verovering van Mekka werd geschonken, dat is te zeggen: 

omstreeks het negende jaar van Hedjira. In een der verslagen, die Boechari 

weergeeft, wordt Hisjam bin Hakim bin Hizam vermeld als de persoon, die 

’Oemar in verbazing bracht door den Qoer-ân op een andere manier of in een 

ander dialect te lezen, dan ’Oemar gewoon was te doen. Hisjam nu werd eerst 

na de verovering van Mekka tot den Islâm bekeerd, terwijl deze verovering in 

._ het achtste jaar van Hedjira of bijna twee jaar voor den dood van den 

Heiligen Profeet plaats had. υἱὲ deze omsandigheid kunnen wi afleiden, dat 

de vergunning tot het lezen in verschillende dialecten omstreeks dezen tijd 
geschonken werd, want was ze vocrdien al geschonken, dan zou een man als 

‘Oemar dat stellig hebben geweten. ’Oemar was de man, die met een ander 

vriend van den Profeet de afspraak had gemaakt om om de beurt bij den 

Profeet te komen ten einde zich op de hoogte te houden van iedere nieuwe 

openbaring en iedere nieuwe omstandigheid. Daar komt nog bi, dat hi in 

nauwe betrekking tot den Heiligen Profeet stond. Het is dus onbestaanbaar, 

dat hij gedurende zeer langen tijd — laten wij zeggen: eenige maanden of 

hoogstens een jaar —— niets geweten zou hebben van de vergunning tot het 

lezen van den Qoer-ân in andere dialecten dan het zuivere dialect der 

Qoereisjieten, Bovendien zegt geen enkel verslag, dat eenig ander persoon onder 

de eerste bekeerlingen den Qoer-ân in een ander dialect las, dan het zuivere 

dialect der Qoereisjieten, waarin die oorspronkelijk geopenbaard werd. 

Bovenstaande overwegingen toonen aan, dat de vergunning tot het lezen 

van den Qoer-ân in andere dialecten geschonken werd, toen vele Arabische 

stammen den Islâm omhelsden, di. tegen het einde der zending van den 

Heiligen Profeet. Het is een feit, dat meer dan het negentiende deel van den 

Qoer-ân véér de verovering van Mekka en het geheel oorspronkelijk in de taal 

der Qoereisjieten werd geopenbaard. Het toont ook aan, dat de vergunning 

oorspronkelijk voor andere stammen bedoeld was, en dit punt stelt afdoend 

vast, dat de tekst van den Qoer-ân nog steeds dezelfde was als de oorspron- 

kelijke. De verschillen van lezingen waren slechts een noodwendig gevolg van 
den toevloed van onontwikkelde stammen tot den Islâm, die een dialect 

spraken, dat. practisch Arabisch was, maar dat in de uitspraak van Zekere 

woorden eenigszins afweek van het zuivere dialect der Qoereisjieten. Voorbeelden 
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van deze verschillen hebben wij reeds gegeven. De Qoereisjieten zeggen hattà 

(di. tot), terwijl de Hoezail hetzelfde woord uitsprak als ’att@, maar beide 

woorden hebben dezelfde beteekenis. (Zie Lane’s Lexicon, waarin ’att@ 

verklaard wordt als ,,een dialectische bijvorm van hatt4 van het dialect van 

den Hudheyl en Thakeef”). Andere soortgelijke bijvormen zijn tilamôèn, in 

plaats van ta’lamôèn, zooals de stam van Asad het las; jâsin in plaats van sin 

in hoofdstuk 47, vs. 15; de Tamim las de hamzah (een der letters van het 

alphabet), terwijl de Qoereisjieten het niet deden; en Zoo voort. 

Tot staving van het bovenstaande hebben wij zekere korte verhalen van 

vroegere autoriteiten. Zoo gaf Aboe Sjâma het versi°g van een der eerste 

autoriteiten als volgt weer (zie Fat-hoel-Bûri, Vol. IX, pag. 24): ,,De Heilige 

Qoer-ân werd eerst geopenbaard in de taal van de Qoercisjieten en van die 

Arabieren, die in hun buurt woonden en het zuivere Arabische dialect spraken; 

toen werd het den anderen Arabischen stammen vergund om dien in hun 

eigen dialect te lezen, dat zij van kindsbeen af gewoon waren te gebruiken, 

en zij weken (van het zuivere dialect) af in de uitspraak van zekere woorden 

en in de teekens, die de klinkers aanduidden. Daarom werd niemand van hen 

gedwongen om zijn eigen dialect te verlaten terwille van dat van een ander, 

omdat χῇ er anders moeilijkheden van zouden ondervinden en omdat zij een 

grooten eerbied hadden voor hun eigen dialect, opdat zij gemakkelijk konden 

begrijpen wat Ζῇ lazen. Dit alles was afhankelijk van de vervulling der voor- 

waarde, dat de beteekenis niet veranderd werd."” 

De meeste der bovenaangehaalde versiagen wijzen er op, om welke reden de 

vergunning geschonken werd, en telkens bevinden wij, dat de reden overeenkomt 

met de meening over de verschillen, zooals wij ze boven reeds hebben geopperd. 

Volgens een der verslagen, bij voorbeeld, vroeg de Heilige Profeet aan den 

engel om den Qoer-ân voor zijn volk ,gemakkelijk” te maken, hetgeen 

aantoont, dat het volk een moeilijkheid ondervond, als het den Qoer-ân op een 

andere manier las. Volgens een ander verslag zei hij, dat zijn volk het ,niet 

dragen” kon m.a.w. alle Arabische stammen konden niet in één dialect lezen; 

een derde verslag zegt, dat hij voor zïÿn volk pleitte, zeggende, dat het ongeleerd 

was, en daaronder waren oude vrouwen en oude mannen, jongens en meisjes, 

en menschen die nooit een boek hadden leeren lezen. Het spreekt vanzelf, dat, 

indien zij ontwikkeld waren geweest, Ζῇ het letterkundig en zuiver dialect der 

Qoereisjieten gemakkelijk zouden kunnen spreken, maär aangezien de meesten 

van hen onontwikkeld waren, was het hun Zeer moeilijk om elk woord ΟΡ 

dezelfde manier uit te spreken als de Qoereisjieten. Vandaar mochten zÿ zekere 

woorden naar hun eigen dialect lezen. Wij hebben ook één verslag, dat eindigt 

met de woorden: reciteer hem dus op een wÿre, die gÿ gemakkeliÿk vindt, het- 

geen aantoont, dat de vergunning om den Qoer-ân in andere dialecten dan dat 

der Qoereisjieten te lezen bedoeld was om het Zzekere menschen gemakkelÿk 

te maken. : 

Een andere opmerkenswaardige omstandigheid is, dat het niet aangetoond 

kan worden, dat er onder de eerste bekeerlingen zuike verschillen bestonden; 

: ©0k niet dat er verschillen van lezingen waren onder zulke voorname en 

geleerde vrienden van den Heiligen Profeet, als bijv. Aboe Bakr en ‘Oemar of 

Aboe Bakr en ’Ali Dit brengt ons tot dezelfde conclusie, waartoe wij boven 

reeds gekomen zijn, nl. dat de verschillende leeswijzen geen tekstverschillen 

waren, maar slechts verschillende manieren, waarop hetzelfde woord in 

verschillende dialecten uitgesproken werd. Het was, zooals wij reeds zagen, 

δ 
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iets dat gebiedend noodzakelijk was. Het kostte den onontwikkelden Arabischen 

stammen, welker dialecten eenigszins afweken van den standaard der Qoerei- 
sjieten — wier dialect als het zuiverste van alle Arabische dialecten werd 

beschouwd — Zeer veel moeite om elk woord precies uit te spreken als de 

Qoereisjieten. Voor ieder persoon die den Islâm omhelsde, was het noodzakeliÿk 

een zeker deel van den Heiligen Qoer-ân te kennen en te kunnen reciteeren, en 
het werd hem, met Gods verlof, vergund om een woord naar zijn eigen dialect 

uit te spreken, wanneer hij het moeilijk vond om het volgens het zuivere dialect- 

der Qoereisjieten uit te drukken. 

In welke mate de verschillende dialecten, waarin de Qoer-ân gereciteerd 

mocht worden, van elkaar afweken, is een kwestie van weinig belang, maar er 

schïjnt geen twijfel aan te zijn — gelijk vele in verslagen vermelde voorbeelden 

aantoonen — dat de verschillen zeer gering en over het algemeen zeer onbelang- 

rÿk waren. Maar terwijl wij dit op grond van een historische getuigenis beweren, 

hebben wij toch geen reden om te ontkennen, dat in zekere gevallen een woord 
van het eene dialect misschien uitgedrukt mocht worden door zijn equivalent in 
een ander dialect, indien het laatsta het oorspronkelijke woord niet had. In dezen 

zin verstaan wij zekere verslagen, volgens welke in zekere gevallen de beteeke- 
nis van een woord uitgedrukt mocht worden door een synoniem woord. Zoo’n 
geval wordt in één verslag toegelicht met een voorbeeld betreffende het gebruik 
der woorden ta’@l, haloemma en aqbil, die alle ,,kom’” beteekenen. Dit is feitelijk 
geen geval, waarin verschil van lezing in den Heiligen Qoer-ân naar verschil- 
lende dialecten optreedt, maar het voorbeeld is slechts gegeven om den aard 
van het verschil in zulke gevallen aan te toonen. Dit voorbeeld toont aan, dat 
een woord van het eene dialect slechts in die gevallen door zijn equivalent in 
een ander vervangen mocht worden, waarin de gedachte die het uitdrukte, zoo 
duidelÿjk was, dat zelfs iemand met een gewoon verstand het niet verkeerd 
kon verstaan. Andere verschillen van leeswijze in deze dialecten waren van veel 
minder belang en hadden betrekking op zekere veranderingen in de teekens,. 
die de klinkers aanduidden. De beteekenis werd dus hoegenaamd niet gewijzigd. 
Er waren wel verschillen in de uitspraak van zekere woorden, maar er was 
in het geheel geen verschil in beteekenis. Dit wordt bevestigd door het verslag, 
volgens hetwelk het lezen van den. Qoer-ân in een der zeven dialecten, welk 
00k, heelemaal geen aanleiding gaf tot eenig verschil betreffende de wettige 
en de verboden dingen. 

Men heeft wel eens dit bezwaar geopperd: indien de verschillen z66 on- 
beduidend waren, dat ze vanzelf opkwamen, wanneer een ongeletterd volk dat 
verschillende dialecten had, zekere woorden uitsprak, dan zouden de vrienden 
van den Heiligen Profeet niet zoo streng tegenover elkaar geweest zijn. ’Oemar 
stond volgens het verslag op het punt om Hisjam te verbieden verder te bidden 
en ten slotte voerde hïj hem aan zijn mantel, dien hÿ om zijn hals had geslin- 
gerd, naar den Heiligen Profeet, als had Hisjam zich schuldig gemaakt aan 
een groot vergrijp. Men beweert, dat Zzoo'n geval zich niet voorgedaan zou 
kunnen hebben, indien Hisjam niet een heel anderen tekst las dan den tekst, 
dien ’Oemar kende. Het hoeft nauwelijks gezegd, dat dit een bloot vermoeden 
is. Wij hebben boven reeds de krachtigste historische getuigenis aangevoerd, 
dat de verschillen van lezingen onder de vrienden’ van den Heiligen Profeet 
slechts uit de verschillen van dialecten ontstonden. Maar de zaak is, dat Zi 
zich z00 angstvallig aan elk woord en aan elke letter van den Heiligen Qoer-ân 
vasthielden, dat Ζῇ de minste verandering in welk woord of welke letter dan 
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ook als de grootste zonde beschouwden. Dit is een feit, dat ieder rechtgeaard 
criticus moet getuigen. Vandaar dat ’Oemar zoo ongeduldig was, toen ὯΠ Hisjam 
hoorde lezen. 

Een ander bezwaar tegen het feit, dat de verschillen van lezingen slechts 
dialectisch waren, is dat Hisjam zoowel als ‘Oemar tot den stam der Qoereisjie- 
ten behoorde en dat Hisjam dus geen ander dialect kon gehad hebben dan 
Oemar, terwijl het verslag aantoont, dat daartusschen wel verschil bestond. 
Tot recht begrip van dit punt houde men in gedachte, dat zoodra de nood- 
Zakelijkheid van dialectische verschillen erkend en ‘vergunning geschonken was, 
die vergunning niet tot een bijzonderen stam bepaald kon worden. De vrienden 
van den Profeet leerden elkaar den Heiligen Qoer-ân en daarom slopen tot op 
Zekere hoogte de eigenaardigheden van het eene dialect of van den eenen stam 
in het andere in. Bovendien was het niet noodzakelijk, dat als een stam een 
zeker woord niet naar het dialect van een anderen stam kon uitspreken, de 
laatste ook niet in staat was om het synonieme woord van den eerste uit te 
spreken. Om eens een voorbeeld te geven, de stam van Hoezail zei ’attà in 
plaats van hatt4 (di. tot), dat de uitspraak was der Qoereisjieten, maar de 
Qoereisjieten konden het woord op beide manieren uitspreken, en zij hadden 
00k geen afkeer voor beide vormen. Hoewel zij in den regel hatt@ Zzeiden, 
konden zij het woord ook uitspreken als ’attà, zooals in het geval van Ibn:-i- 
Mas'oed, die ’attà hin las in plaats van hattâ hin. Het schijnt, dat de Qoereisjie- 
ten inderdaad aanleg hadden om gemakkelijk in de dialecten van andere 
Arabische stammen te spreken, waarschijnlijk omdat elk jaar duizenden 
imenschen uit alle streken van het land naar de Ka’ba toestroomden, als zij niet 
alleen den Heiligen Tempel bezochten, maar ook letterkundige bijeenkomsten 
hielden en handelsovereenkomsten sloten, waaraan de Qoereisjieten ook deel- 
namen. Omdat de Qoereisjieten de bewakers van de Ka’ba waren, moesten Zi) 
wel in aanraking komen met elken Stam, en dit verkeer was door de handels- 
betrekkingen duurzamer geworden. Daardoor ook konden zïj zekere woorden 
gemakkelijk naar de bijzondere wize der andere stammen uitspreken. Hisjam 
nu werd na de verovering van Mekka Moeslim — ΟΡ een tijd dus, toen vele 
Aräbische stammen den Isläm omhelsden. Waarschäünlijk leerde Hisjam dus 
hoofdstuk Al-Foerqân, dat aanleiding gaf tot het geschil, van den Heiligen: 
Profeet, toen deze bezig was het aan zekeren stam te leeren, en zoo slopen 
zekere dialectische verschillen in Hisjaras reciet in. 

Men stelle zich niet voor, dat elk woord van den Heiligen Qoer-ân op zeven 
verschillende manieren uitgesproken werd. Er wordt niets anders mee bedoeld, 
dan dat de veroorloofde verschillen van lezingen tot het een of andere dialect 
van de zeven dialecten behoorden. Deze verschillen waren zeer weinig, want 
waren er veel meer geweest, dan zou een groot aantal daarvan in authentieke 
verslagen vermeld zijn geweest. Men begaat een blunder, als men deze dialecti- 
sche verschillen verwart met de lezingen, welke in zekere commentaren vermeld 
worden. Wat nu deze lezingen in werkelijkheid zijn, zal ik later behandelen. 
Maar wat de dialectverschillen betreft, het gebruik waarvan de KHeilige Profeet 
vergunde (de sab'at-i-ahroef in de verslagen), vinden wi) er in de verslagen 
bijzonder weinig van vermeld, hetgeen bewijst, dat ze inderdaad zeer weinig 
waren. Immers, was het aantal verschilien groot geweest, dan is er geen reden, 
waarom de verslagen er niet zeer veel van vermeld zouden hebben. Het verbod, 
dat ’Oetsman uitvaardigde tegen het opschrijven van deze verschillen in de 
Kopieën van den Hedigen Qoer-ân, zou ze niet heelemaal vernietigd kunnen 
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hebben. Zijn ons niet de kleinste bijzonderheden omtrent den Heiligen Profeet 

in betrouwbare verslagen overgeleverd, ondanks het feit, dat zijn gezegden nooit 

opgeteekend werden? Trouwens, het geregeld verkeer tusschen de Arabische 

stammen en de Qoereisjieten en hun handelsbetrekkingen hadden geen belang- 

rijk verschil in hun dialecten achtergelaten, en de verschillen, die er bestonden, 

waren zeer weinig en van geen beteekenis. Derhalve waren de dialectische 

verschillen, die hij het lezen van den Qoer-ân toegestaan werden, 00k zeer weinig, 

De zeven dialecten, waarin de Qoer-ân gelezen mocht worden, waren die, welke 

de Arabieren als de zuiverste beschouwden. Sommige autoriteiten hebben Ze 

genoemd, terwijl volgens anderen het getal zeven niet bedoeld is om een bepaald 

aantal aan te duiden, maar alleen om te kennen te geven, dat eenige dialectische 

verschillen toegestaan werden. 

Bovenstaande overwegingen toonen aan, dat de verschillen nooit een _deel 

uitmaakten van den tekst van den Heiligen Qoer-ân, noch waren ze ooit 

bedoeld om voor altijd te worden behouden. De noodzakelijkheid die daartoe 

aanleiding had gegeven, was van plaatselijken en tijdelijken aard. Nagenoeg 

de geheele Qoer-ân was geopenbaard voor den tijd, dat deze verschillen 

toegelaten werden. Hoe dieper wi daarover nadenken, hoe meer wij er van 

overtuigd zijn, dat deze verschillen slechts vergund werden om het zekeren 

stammen gemakkelijk te maken en dat ze den oorspronkelijken tekst van den 

Qoer-ân in het geheel niet veranderden. De Heilige Profeet zelf reciteerde 

nooit eenig deel van den Heiligen Qoer-ân in een ander dialect dan dat der 

Qoereisjieten, want had hij dat gedaan, dan zouden menschen als ’Oemar en 

Oebajj, die de dagelijxsche vif gebeden met den Heiligen Profeet verrichtten, 

gcen aanmerkingen hebben gemaakt op dialectische verschillen, geliÿk de ver- 

slagen vermelden. De gewoonte van den Heiligen Profeet toont derhalve aan, 

dat de vergunning om zckere dialectverschillen te bezigen den oorspronkelijken 

tekst van den Heiligen Qoer-än in het geringste niet wijzigde. Dit was de tekst, 

dien de Heilige Profeet bij zijn openbare recitaties en gebeden gebruikte. Een 

ander bewijs, dat de Heilige Profeet slechts het dialect der Qoereisjieten tot 

blijvend gebruik bestemde en de verschillen slechts toestond om in een tijdelijke 

behoefte te voorzien, levert de omstandigheid, dat het schrift van den Qoer-ân, 

zelfs na de vergunning betreffende de dialectverschillen, geen wiziging onder- 

ging. De geschreven tekst was nog aitijd dezelfde gebleven, d.w.z. in. 

overeenstemming met het dialect der Qoereisjieten. Deze twee punten, t.w. μοί 

schrift van den Qoer-ân en de recitatie van den Heiligen Profeet zelf, toonen 

afdoend aan, dat de dialectverschillen die tegen het einde der zending van 

den Heiligen Profeet toegelaten werden, niet den minsten invloed hadden op 

de zuiverheid van den tekst. Misschien was een der redenen, waarom Aboe Bakr 

en ’Oemar Zaid bevalen den Qoer-ân te verzamelen aan de hand der oorspronke- 

lÿke geschriften, welke in tegenwoordigheid van den Heiligen Profeet vervaardigd 

waren, deze, dat de corspronkeïijke stukken alle vri waren van dialectverschillen 

en dat derhalve de zekerste handelwijze om ze te vermijden en den zuiveren 

tekst te verkrijgen was, die geschriften te zoeken en ze af te schrijven. 

Wij kunnen nu het eerste bezwaar, dat in het begin van dit stuk vermeld 

staat, in overweging nemen. Ik heb aangetoond, wat de verschillen die de 

Heilige Profeet zelf toestond, in werkelijkheid waren. ΤᾺ heb ook aangetoond, 

dat deze verschillen slechts bedoeld waren om in een tijdelijke behoefte te 

voorzien en dat de Heilige Profeet ze niet gelastte op te teekenen, noch dat 

hij zich ooit daarvan bediende, als hij de openbare gebeden leidde. Ook hebben 
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wi nergens vermeld staan, dat de Heilige Profeet ooit een secretaris beval 
een dialectverschil, welk ook, op te teekenen. En: niettegenstaande het den 
Moeslims vergund was om bij de mondelinge voordracht van den Heiligen 
Qoer-ân zekere dialectverschillen te gebruiken, werd er doorgaans gezegd, dat 
de Qoer-ân slechts in het dialect der Qoereisjieten geopenbaard was. ΝῺ hebben 
gezien, dat ’Oemar tijdens zijn Kalifaat Ibn-i-Mas'oed schreef — die toen in 
Koefa onderricht gaf in den Qoer-ân — dat deze den Qoer-ân niet aan de 
menschen moest leeren naar het dialect van den Hoezail, want die was geopen- 
baard in het dialect der Qoereisiieten. Dit bevel gaf ’Oemar, toen hij vernam, 
dat Ibn-i-Mas’oed den menschen ’aft4 leerde lezen, welk woord een door den 
Hoezail gebruikte dialectische bijvorm was van het woord hatta. Verder gaf 
‘Oetsman, toen hij de vervaardiging van kopieën naar Zaids verzameling beval, 
de uïitdrukkelijke opdracht om ingeval van meeningsverschil omtrent de 
schrijfwijze van een woord, dit woord op te schrijven overeenkomstig het dialect 
der Qoereisjieten, omdat de Qoer-ân in dat dialect geopenbaard werd. Het blijkt 
dus, dat noch de Heilige Profeet zelf, noch zijn voorname vrienden ooit eenige 
waarde aan de dialectverschillen hechtten, ook niet dat 21) die als iets beschouw- 
den, dat den tekst van den Heiligen Qoer-ân wizigde. Evenals vô6r de vergun- 
ning werd de tekst ook daarna als iets beschouwd, dat gedurende de geheele 
Zending van den Heiligen Profeet onveranderd bleef en tot op dezen dag zuiver 
en ongerept is gebleven. 

Uit het bovenstaande is duidelijk, dat ’Oetsman door zijn verbod tegen het 
schrijven van dialectverschillen geen enkel deel van den Qoer-ântekst wegliet, 
want deze verschillen maakten nooït een deel daarvan uit. Wat men ook van 
Oetsmans handelwijze moge zeggen, men kan niet beweren dat hïij een deel 
van den Qoer-äntekst wegliet door zekere dialectverschillen te verbieden. De 
tekst van den Heiligen Qoer-ân kon door het verlies van datgene wat er nooit 
een deel van vormde, geen schade lijden. ’Oetsman volgde slechts het voorbeeld 
van den Heiligen Profeet en zijn twee voorgangers in het Kalifaat. De Heilige 
Profeet liet de verschillen nooit opschrijven, noch gebruikte hïij die ooit bij zijn 
openbare gebeden. In den tijd van Aboe Bakr, toen men de noodzakelijkheid 
van het bezit van een volledige kopie van den Qoer-ân voelde, beval de Kalief 
de oorspronkelijke geschriften te zoeken, opdat geen enkel dialectverschil in 
de authentieke kopie zou insluipen. ΜῈ zagen, dat ’Oemar aan Ibn-i-Mas'oed 
schreef, den menschen de dialectverschillen van den Hoezail niet te leeren. 
’Oetsman trad dus slechts in de voetsporen van zijn voorname en achtenswaar- 
dige voorgangers. Wij hebben de omstandigheden, die hem dwongen dezen stap 
te doen, reeds vermeld, De Islâm verbreidde zich buiten Arabië naar alle Kanten 
en menschen, wier moedertaal geen Arabisch was, omhelsden den Islâm in 
grooten getale. Deze menschen moesten op een andere manier in den Qoer-ân 
onderricht worden, dan de Arabische stammen. Toen de laatsten den Islâm 
omhelsden, konden zij den Qoer-ân gemakkelijk leeren, omdat die in hun tasl 
stond. Maar zij hadden ook bijzondere moeilijkheden te overwinnen. Zij waren 
van kindsbeen af gewoon een bijzonder dialect te spreken en zekere woorden 
op een bijzondere manier uit te spreken, en konden het dus zeer moeilijk zonder 
hun eigen dialect stellen. De buitenlanders daarentegen moesten vô6r den 
Heiligen Qoer-ên eerst het Arabisch leeren, en daarom konden 21) den oorspron- 
kelÿken tekst even gemakkelijk lezen als de dialectverschillen. Men gaf 
’Oetsman echter kennis, dat sommige menschen deze dialectverschillen aan 
de nieuwe bekeerlingen leerden, en daar deze niet gemakkelïÿk konden begrij- 



LXXXVI VOORREDE 
Te στ τσ σσυπαν5 Θ ς“ἰ σσσς 

pen, wat die verschillen in werkelijkheid waren en welk belang ze hadden, liep 

het op geschillen en twisten uit. "Oetsman trachtte aan zulke twisten een eind 

te maken. Om deze reden beval hij de vervaardiging van kopieën naar Zaids 

‘verzameling, welke in den tijd van Aboe Bakr was samengesteld, en de vernie‘i- 

ging van alle andere kopieën. Hij wist dat de in den tijd van Aboe Bakr 

vervaardigde verzameling met ‘de uiterste zorgvuldigheid samengesteld was, 

dat al de oorspronkelijke geschriften, die in tegenwoordigheid van den Heiligen 

Profeet vervaardigd waren, na ijverig zoeken bijeengebracht waren en dat dat 

derhalve de eenige kopie was, die den zuiveren en oorspronkelijken tekst van 

den Heiligen Qoer-ân bevatte. Enkelingen die in verafgelegen centra onderricht 

gaven, waren niet 200 nauwiettend en hadden waarschijnlijk in hun eigen 

kopieën zekere dialectverschillen geschreven, welke Ζῇ in den tijd van den 

Heiligen Profeet mondeling mochten reciteeren. Om de zuiverheid van den 

Qoer-Antekst te behouden gaf ’Oetsman daarom bevel de andere kopieën te 

vernietigen. Het was een zeer oordeelkundige en zeer noodzakelijke stap. In elk 

geval belette ’Oetsman den menschen de dialectverschillen op te schrijven, en wi 

weten, dat zelfs de Heilige Profeef ze inderdaad niet liet opteekenen. ’Oetsmans 

handelwijze was dus in volkomen overeenstemming met de wenschen van den 

Heiligen Profeet. Door de weglating van de geschriften, die dialectverschillen 

bevatten, verloor de tekst van den Heiligen Qoer-ân niets; integendeel, de 

reinheid van den Qoer-Antekst werd daardoor juist hecht bevestigd. 

Wij kunnen nu het tweede bezwaar, dat in het begin van dit stuk vermeld 

wordt, in overweging nemen. Men beweert, dat het bestaan van zekere lezingen, 

die in zekere verslagen en commentaren vermeld staan, het moeilijk maakt 

om met zekerheid te bepalen, welke de oorspronkelijke en geopenbaarde tekst 

is, en dat de zuiverheid van den Qoer-ântekst dus vernietigd is. Van welken 

aard nu bovengenoemde lezingen ook mogen zijn, de eenige omstandigheid die 

de absolute zuiverheid van den Qoer-ântekst, zooals die in onze kopieën van 

het Heilige Boek voorkomt, vaststelt, is, dat men in geen enkel afschrift van 

den Heiligen Qoer-ân, waar ook ter wereld, een anderen tekst aantreft. Al de 

eeuwen door en in alle landen, met al hun verschillen, is er maar één tekst 

geweest. Geen enkel van de zoogenaamde onderscheiden lezingen heeft, waar 

ook in de Moeslimwereld ooit eenig woord van den heerschenden tekst vervan- 

gen. Moeslims die het verst van elkaar verwijderd wonen, Moeslims die voor 

lange eeuwen van elkaar gescheiden zijn, Moeslim-scholen die uiterst fel 

tegenover elkaar staan, allen hebben zïj steeds denzelfden tekst van den Heiligen 

Qoer-ân gevolgd, en niet één kopie is er met een anderen tekst. Bovendien, 

indien het wereldlijk gezag geen invloed op het reciteeren dezer lezingen kon 

uitoefenen en uitoefende, dan bestaat er geen grond om te gelooven, dat het 

op het opschrijven daarvan in den tekst invloed kon uitoefenen of uitoefende. 

Het wereldlijk gezag kon zich trouwens niet inlaten met wat millioenen 

menschen bezaten en in hun harten hadden. Daarom, indien de menschen, aan 

wie die lezingen toegeschreven worden, daaraan dezelfde waarde hadden 

gehecht als de critici thans, zouden Ζῇ die stellig in hun eigen kopieën 

opgenomen en den tekst door zulke lezingen vervangen hebben. Maar dan zouden 

wij heden ook vele van zulke kopieën in de Moeslimwereld in omloop gevonden 

hebben. Maar vreemu genoeg, dat er niet één kopie bestaat, die ook maar 

in de geringste mate van de algemeen aangenomen uitgave afwijkt. | 

Laten wij nu den aard der lezingen in overweging nemen. Men houde in 

 gédachte, dat de lezingen die in zekere verslagen en commentaren vermeld 
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worden, niet identiek «Ζῇ met de dialectverschillen, die de Heilige Profeet toestond, al kunnen ze eenige dialectverschillen bevatten. Het is een grove 
dwaling om beide met elkaar te verwarren. Maar sommigen hebben deze dwaling begaan door de verwarring, waartoe de omstandigheid aanleiding heeft gegeven, dat het aantal onderscheiden lezingen zeven Was, welk aantal correspondeert met de zeven dialectverschillen. De onderscheiden lezingen nu kunnen wij als volgt behandelen. Wïj hebben in de eerste plaats de dialect- 
verschillen. ’Oetsman kon aan het reciteeren daarvan geen eind maken. Wel is waar konden deze verschillen daardoor geen grooter kring meer beïnvloe- 
den, maar zij konden niet dadelijk verdwijnen. Eenige hiervan moeten in 
verslagen bewaard zijn geweest door de bewonderaars van diegenen, die die 
verschillen gebruikten en door anderen, die ze als een curiositeit beschouwden. Op enkele uïitzonderingen na is het nu moeilijk te zeggen, welke van de bestaande lezingen tot deze klasse behooren. Sommigen hebben er op gewezen, 
dat die lezingen, die niet met het schrift van den Qoer-ân overeenkomen — Ζοο 
Ze authentiek zijn --- tot deze klasse behooren, maar dit is een bloot vermoeden. Het is trouwens voor ons niet van belang te weten, welke lezingen bij deze categorie ingedeeld kunnen worden, want ze zijn, gelijk wij reeds gezien hebben, nooit als deel van den Qoer-ântekst beschouwd geweest. In de tweede .plaats zijn er verschillen in het aantal wûoe’s (di. en), en eenige ‘andere onbelangrijke verschillen in het aantal van een of twee andere letters, die niet den minsten invloed hebben op de beteekenis. In de derde plaats kan — afgezien van de noodzakelijkheid der dialectverschillen — voor zekere openbaringen een willekeurige lezing, die van den ons ongerept overgeleverden tekst afweek, toegestaan zijn geweest. Lezingen die tot deze klasse behooren, kunnen slechts ΟΡ 8ezag van den grootsten autoriteit worden aangenomen; bovendien moet er omtrent de betrouwbaarheid van het verslag niet de minste twijfel bestaan. ΑἹ kan er tegen het bestaan van zulke lezingen geen bezwaar bestaan, toch hoeft een lezer van den Qoer-ân ze heelemaal niet te kennen, want de tekst is Zonder die lezingen toch al volledig. Men hecht aan zulke lezingen —— mits met Zekerheid bepaald, dat ze van den Heiligen Profeet afkomstig zijn — dezelfde waarde als aan een authentiek vérslag: evenals dit geven ze een vérklaring van den Qoer-ântekst. In de vierde plaats is een aantal lezingen als deel van den Qoer-ântekst opsenomen geweest, doordat men een verklarend Woord of phrase verkeerd opvaîte. De een of andere vriend van den Profeet kon bij het lezen van den Qoer-ân een woord verklaard hebben met een ander Woord of een andere phrase, of hij kon het op de marge van Zijn kopie van den Heiligen Qoer-ân aangeteckend hebben: de een of andere persoon, die naar Zÿn woorden luisterde of zijn kopie las, vatte het verkeerdelijk op als een alternatieve lezing. Geliÿjk boven reeds 1s aangetoond, de kopieën van den Qoer-ân, die wi hebben, zijn vrij van al zulke lezingen, want Aboe Bakr en "Oetsman hebben aan het verzamelen en afschrijven van het Heilige Boek de grootst mogelijke zorg besteed, terwijl Zi) bovendien bijgestaan werden door al de andere vrienden van den Profeet. In de viüfde plaats wordt er gezegd, dat er zekere lezingen Opgenomen werden, nadat ’Oetsman de officieele kopieën in vérschillende richtingen had gestuurd. Het heet, dat de oorspronkelijke geschriften geen punten en geen teekens bevatten om de klinkers aan te duiden, en om deze reden — Zzegt men — zijn in verschillende centra zekere verschillen van lezingen ontstaan. Men beweert verder, dat Qoer-ânlezers van verschillende centra deze onderscheiden lezingen werkelijk volgden en dat ieder hunner zijn 
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lezing voor de eenige ware hield. Tegen deze theorie bestaan twee Zzeer groote | 

bezwaren, die ons niet toelaten aan de waarheid daarvan te gelooven. In de 

eerste plaats, indien de Qoer-ân in de verschillende centra op verschillende 

manieren in het openbaar gereciteerd werd en in ieder centrum een bijzondere 

Jezing als de eenige juiste beschouwd werd en als zoodanig feitelijk als den 

waren tekst van den Heiligen Qoer-ân, waarom verving men in dat centrum 

den tekst van den Qoer-ân, zooals wij dien nu hebben, niet door deze lezingen ? 

Waarom nam men deze lezingen niet in de kopieën van den Qoer-ân op? 

Is het niet vreemd, dat de kopieën van den Qoer-ân, die in een bijzonder 

centrum vervaardigd en in omioop gebracht werden, steeds naar den oorspron- 

kelijken tekst werden geschreven, terwil men dien tekst niet volgde, als men 

den Qoer-âän reciteerde, leerde of daarin onderricht gaf? Welk nut had het 

geschrift in zoo’n geval en waarom maakten diezelfde personen hun kopieën 

van den Qoer-ân niet lijvig met hun reciet? Zi hadden van den kant der 

overheid stellig niets te vreezen, want volgens de veronderstelling liet de 

overheid zich niet in met de verschillende manieren, waarop Ζῇ den Qoer-ân 

in het openbaar reciteerden en daarin les gaven. Er was dus geen reden, waarom 

personen, die een zekere lezing voor de eenige ware hielden en ze bij hun 

gebeden of bij hun onderricht in den Qoer-ân aan anderen volgden, z00’n lezing 

niet in hun kopieën zouden opnemen. Maar aangezien het niet bekend is, dat er 

ooit een kopie van den Qoer-ân bestond, die van de onze afweek, kunnen wij er 

zeker van zijn, dat zulke lezingen nooit in het openbaar werden bekend gemaakt. 

Het tweede bezwaar tegen bovengenoemde theorie is: indien men in 

verschillende centra onderscheiden lezingen van den Qoer-ân gevolgd en daarin 

onderwijs gegeven had, zouden deze verschillen althans bij de mondelinge voor- 

dracht blijvend zijn geworden, en men zou heden niet alleen in elk land, maar 

ook op elke belangrijke plaats van Zelfs één land een andere lezing hebben 

gevolged; en dus zouden er heden geen twee personen van twee verschillende 

landen of steden zijn, die in dezelfde lezing overeenkomen. Maar is dat inder- 

daad zoo? Integendeel, neem twee Moeslims van de verst verwijderde plaatsen, 

die den Qoer-ân kunnen reciteeren, en gi zult zien, dat Ζῇ een en denzelfden 

tekst volgen, den tekst dien wij in onze kopieën hebben. Daarom kunnen wij niet 

aannemen, dat vroeger verschillende Qoer-ânlezers van verschillende centra 

onderscheiden lezingen volgden. Indien zulke verschillen bestaan hadden, 

zouden ze met den dag in omvang toegenomen en niet plotseling verdwenen 

zijn. Maar het feit dat ze heden nergens aan te treffen zijn, toont aan dat 

verschillende lezingen van deze klasse nooïit bestaan hebben, of, indien ze 

bestaan hebben, ze zelfs door degenen, die er veel voor voelden, niet als deel 

der Goddelijke openbaring werden beschouwd om den tekst te vervangen, maar 

slechts als alternatieven, waarvan men zich bedienen kon en welke geen 

verandering in beteekenis teweegbrachten. 
Men houde ook in gedachte, dat het opteekenen niet het eenige middel 

was om den tekst té bewaren, en daarom zou een eventueel ontbreken in de 

kopieën van ‘Oetsman van punten en teekens om de klinkers aan te duiden, 

den tekst niet onduidelijk hebben gelaten. Het geheugen toch was een andere 

veilige bewaarplaats, waar de tekst van den Heiligen Qoer-ân met de uiterste 

zorgvuldigheid bewaard werd, en wanneer die uit het hoofd werd gereciteerd, 

was er heelemaal geen onzekerheid of twifel. De tekst werd dus niet alleen 

door het schrift, maar ook door het geheugen beschermd, en de getuigenis 

van beide kon ni t den minsten twijfel overlaten. Er waren Zzelfs in den tijd 
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van den Heiligen Profeet veel Qoer-âniezers, dat is te Zeggen, menschen die 

den geheelen Qoer-ân van buiten konden opzeggen, en hun aantal nam met 

de verbreiding en vooruitgang van den Islâm toe. In elk middelpunt van ge- 

leerdheid waren honderden van deze Qoer-ânlezers en dus was er, indien er 

zich eenige twijfel voordeed, overvloed van middelen om eenig geschilpunt 

betreffende den tekst bij te leggen. 

Merk ook op, dat het aantal lezingen, die naar men beweert door vroegere 

autoriteiten werden vermeld, zeer klein was en dat de groote massa lezingen, 

evenals de groote massa verslagen, zich later ontwikkelde. Dit is een Zzeer 

belangrijke omstandigheid, daar Ze aantoont dat het aantal authentieke 

lezingen onbeduidend klein moet geweest zijn. Het aantal vrienden van den 

Heiligen Profeet en tâbiin (onmiddellijke volgelingen der vrienden van den 

Profeet), die, naar wordt vermeld, van de lezingen verslag hebben uitgebracht, 

is Zeer klein, maar na her kwam een geslacht, dat van het reciteeren een 

beroep maakte en het aantal lezingen vergrootte, Derhalve kan men een iezing, 

welke ook, slechts op gezag van de grootste en betrouwbaarste autoriteit 

aannemen, en dan moet bovendien nog bepaald worden tot welke klasse die 

lezing behoort. Enkel de omstandigheid, dat het met zekerheid gezegd kan 

worden, dat een lezing van een vroegere autoriteit of zelfs van een vriend 

van den Heiligen Profeet afkomstig is, toont niet aan, dat die werkelïijk een 

alternatieve Goddelijke openbaring is. Maar één ding staat vast: van weiken 

aard een lezing ook moge zijn, de zuiverheid van den Qoer-ântekst blijft onge- 

schonden. Dit is het eenige punt, dat feitelijk vastgesteld moet worden. 

Wat de lezingen van de laatste klasse betreft, zij konden naar voren zijn 

gebracht als alternatieven, waarvan men zich bedienen kon en die in wezen 

geen invloed uitoefenden op den zin van den tekst. Dit blijkt ook de eenige 

redeliÿjke conclusie te zïn, als wij al de omstandigheden in overweging nemen, 

en vooral als men bedenkt, dat deze lezingen nooïit den tekst vervingen, dien 

men steeds volgde, als men den Heiligen Qoer-ân bij welke belangrijke 

gelegenheid ook reciteerde, als bijv. bij de opënbare gebeden, of als men dien 

wilde bestendigen door er afschriften van te laten maken. 

Bovenstaande bespreking stelt afdoend vast: de werkelijke beteekenis van 

het woord ,lezingen”, als het toegepast wordt op den Heiligen Qoer-ân en den 

waren aard van zulke lezingen. De term ,lezing” heeft niet de beteekenis, 
‘waarin men die gewoonlijk bezigt. Het bestaan van een lezing maakt 

gewoonlik, dat er onzekerheid is aangaande den tekst, maar dat is niet met 

den Heiligen Qoer-ân het geval. De term ,lezing”’ heeft in dit geval trouwens 

een heel andere beteekenis dan die, waarin Ze toegepast worden op andere 

codices, als bijv. op die der Joodsche of Christelijke schriften. De kopieën 

van den Qoer-ân is in heel de wereld vriÿj van alle verschillen, fouten, onvol- 

maaktheden, toevoegsels of knoeierij, en ze .zijn gedurende de dertien eeuwen, 

die er sinds de eerste verkondiging van den Islâm verloopen zijn, van al deze 

gebreken steeds νυ gebleven. 

6. Beweringen tegen de zuiverheid van den Qoer-ântekst, 

Hoewel de bewijzen, die wij bij de behandeling van dit belangrijke onderwerp 

op de vorige bladzijden aangevoerd hebben, reeds voldoende zijn om een 

intelligent lezer van de absolute zuiverheid van den Qoer-ântekst te overtuigen, 

en ofschoon ze afdoend aantoonen, dat ons het Heilige Boek zonder eenige 

bivoeging, wiziging of weglating is overgeleverd, is het voor een omstandige 



ΧΟ | __ VOORREDE | 
TE — 2 © qe, 

bespreking van het onderwerp oi. toch noodzakelijk, dat wij de weinige tegen- 
werpingen, die in Christelijke geschriften over den Islâm aan te treffen zijn, 
afzonderlijk en vrij uitvoerig behandelen. Deze tegenwerpingen kunnen in het 
kort als volgt worden opgesomd: ἥ nu. 

(1) Het bestaan van zekere passages in fragmentarischen vorm.leidt tot 
de logische gevolgtrekking, dat deze passages oorspronkelijk volledig moeten 
geweest zijn en dat sommige gedeelten verloren moeten zijn gegaan bij de 
overlevering van het Heilige Boek. | | 

(2) ‘’Oetsmans bevel tot vernietiging van zekere manuscripten van den 
Qoer-ân, die in het bezit waren van de vrienden van den Heiligen Profeet, 
moet ten gevolge hebben gehad, dat zekere gedeelten van den Qoer-ân verloren 
zijn gegaan. | 

(8) De: Heïlige Profeet kan misschien niet hebben bedoeld, dat zekere 
passages in den Heiligen Qoer-ân blijvend opgenomen werden, of die passages 
kunnen misschien afgeschaft zijn geweest, en Zaid kan ze door onwetendheid 
met de omstandigheden in het Heilige Boek hebben behouden. | 

(4) Het bestaan van zekere verslagen, die aantoonen dat zekere passages 
in den ὑπ van den Heiligen Proféet gereciteerd werden, en de omstandigheid 
dat die passages thans niet in den Qoer-ân zijn aan te treffen, leveren een 
bewijs, dat de Qoer-ân ons niet volledig is overgeleverd. 

(5) Het bestaan van een Moeslim-sekte (de Sji'a’s), die gelooft dat de 
Qoer-ân niet volledig is, leidt tot dezelfde conclusie. 

Dit is de Kkorte samenvatting van al de tegenwerpingen, die ik uit verschil- 
lende werken, geschreven door Christelijke Qoer-âncritici, heb kunnen 
verzamelen. Deze tegenwerpingen in bovengegeven volgorde nemende, zal ik 
eerst de stelling der critici in overweging nemen, die evenals de schrijver van 
het artikel over het »Muhammadanism” in de Encyclopædia Britannica 
beweren, dat ’Oetsmans kopieën van den Heiligen Qoer-ân niet voiledig waren, 
omdat ,zekere passages klaarblijkelÿk fragmentarisch” Zijn. Een intelligent 
lezer zal gemakkelijk inzien, dat ‘z00’n armzalige bewering tegenover de 
krachtige historische getuigenis tot staving van de absolute zuiverheid van den 
Qoer-äntekst als absurd verworpen moet worden. Het is verkeerd en zeer 
onlogisch om uit de mogelijkheid, dat een zekere passage een zekeren lezer 
onvolledig en fragmentarisch toeschijnt, af te leiden dat een Zzeker gedeelte 
verloren moet zijn gegaan en dat de spreker die in een anderen vorm moet 
hebben gezegd. Historische feiten op die wijze te beoordeelen is onbetrouwbare 
logica. Tegenover de krachtige historische getuigenis, dat onder de vrienden 
van den’ Heiligen Profeet vele mannen en vrouwen waren, die den geheelen 
Qoer-ân van buiten hadden geleerd en dat de meesten van hen nog in leven 
waren, toen Zaid een volledige kopie vervaardigde aan de hand van een 
verzameling van afschriften, welke ἐπ tegenwoordigheid van den Heiligen 
Profeet gemaakt waren, is het niets dan bedrog om te denken, dat hïj zekere 
gedselten over het hoofd kon hebben gezien. Het verslag, dat de verrichtingen 
bfj het verzamelen dier geschriften beschrijft, zegt ons dat ὯΝ niet alleen alle 
manuscripten zocht, maar ook de hulp inriep van het geheugen der Qoer-ân- 
lezers. En wat is het beweerde fragmentarisch-zijn van zekere passages anders 
dan een vorm van rhetorica, waarvan de schoonheid en kracht niet begrepen 
kunnen worden door critici, die het Arabische idioom niet kennen? De Ζοο- 
genaamde fragmentarische passages zijn inderdaad uitdrukkingen van voortref- 
felijke schoonheid, maar alleen door de oppervlakkige kennis, die de Europeesche 

- 
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critici van het Arabische idioom hebben, denken Ζ1) dat een Ζϑοῦ gedeelte 

verloren is gegaan. | | ἐ 
De schrijver van het artikel in de Encyclopædia Britannica, wiens tegen- 

werping ik boven heb aangehaald, voegt er bij — denkende misschien, dat het 

een bekrachtigende getuigenis is: ,enkele losse stukken, die oorspronkelijk 

deelen van den Qoer-ân waren, bestaan nog, alhoewel Zaid ze weggelaten 

heeft” — als wilde ἢ daarmee de bewering staven, dat het verloren gaan van 

zekere gedeelten uit het feit blijkt, dat zekere passages fragmentarisch zïn. 

Dit nu heeft eigenlijk betrekking op de vierde tegenwerping, bij de behandeling 

waarvan de aard van zulke ,losse stukken” en de geloofwaardigheid der 

verslagen, waarin Ze vervat zijn, nauwkeurig onder de loupe zullen worden 

genomen. Maar de criticus zou stellig eenige kracht aan zijn bewering hebben 

bijgezet, indien hij ook aangetoond had, dat een der ,losse stukken’”, welk ook, 

die in zekere verslagen zijn aan te treffen, z66 precies bij een der zoogenaamde 

fragmentarische passage past, dat het geheel een volledige zin wordt. Gaan 

wij van de onderstelling uit, dat betrouwbare verslagen eenige der verloren 

passages hebben bewaard, dan doet zich de vraag voor: beantwoorden de aldus 

bewaarde passages aan de beweringen, welke in de eerste en vijfde tegenwerping 

vervat ziÿn? Met andere woorden, kunnen ze beschouwd worden als deelen van 

zekere fragmentarische passages in den Heiligen Qoer-ân, of steunen ze de 

hoogere aanspraken, welke aangevoerd zijn ten behoeve van ’Ali, den onmid- 

dellÿjken opvolger van ‘’Oetsman? Deze beide vragen moeten ontkennend worden 

beantwoord. Wat volgens de critici verloren is gegaan is dus nergens te vinden, 

en wat in sommige verslagen bewaard is, is nooit verloren gegaan. 

Neem nu de tweede tegenwerping. ’Oetsman gaf bevel tot vernietiging van 

alle kopieën van den Qoer-ân, die in zijn tijd in omloop waren, met uitzondering 

van de oorspronkelijke verzameling, die in den tijd van Aboe Bakr was ver- 

vaardigd en aan de hand waarvan zijn eigen kopieën werden geschreven. Van 

de kopieën die vernietigd werden of op zijn bevel vernietigd moesten worden, 

wordt aan twee de meeste waarde gehecht: aan die van Oebajj en aan die van 

Tbn-i-Mas’oed. Wat den aard der verschillen tusschen deze kopieën en de 

officieele kopieën van ’Oetsman betreft, zal ik de meening van den schrijver 

van het artikel ,Muhammadanism”’ in de ÆEncyclopædia Britannica nemen, 

omdat die gezond vijandig critiek op zijn best vertegenwoordigt. Onder den 

. titel ,other editions” schrijft hij: 

»Intusschen waren de andere vormen van den Qoer-ân niet dadelijk 

verdwenen. Wij hebben in het bijzonder van het manuscript van Oebaïjj eenige 

kennis. Indien de list die de volgorde van zijn soera’s aangeeft, juist is, moet 

het in hoofdzaak hetzelfde materiaal bevatten als onze tekst: in dat geval moet 
Oebajj de oorspronkelijke verzameling van Zaid hebben gebruikt. Hetzelfde is 

waar voor het manuscript van Ibn-i-Mas’oed, waarvan wij ook een lijst hebben. 

Het blijkt dat het beginsel van het plaatsen der langere soera’s voor de kortere 

door hem consequenter werd doorgevoerd dan door Zaid. ΗΝ laat (hoofdst.) I 

weg en de tooverformule van (hoofdst.) CXIII, CXIV. Oebajj daarentegen heeft 

als bijvoeging twee korte beden opgenomen, die wij kunnen beschouwen als te zijn 

van Moehammad. Men kan gemakkelijk begrijpen, dat er meeningsverschillen 

kunnen hebben bestaan omtrent de kwestie, of en in hoever dergelijke formulieren 

tot den Qoer-ân behoorden. Eenige van de uiteenloopende lezingen van deze beide 

teksten zijn bewaard, zoowel als een groot aantal van hun oude varianten. De 
meeste daarvan zijn bepaald van minder waarde dan de algemeen aangenomen 
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lezingen, maar sommige zijn volkomen even goed, en enkele verdienen de 
voorkeur”. | 

Om de eerlijkheid tegenover den schrijver van dit artikel te betrachten, 
kan ik ook de volgende alinea aanhalen, waarin de gronden worden gegeven 
voor de erkenning, dat ’Oetsmans tekst de eenige geldige tekst is. Deze alinea 
volgt onmiddellÿjk op de bovenaangehaalde en luidt als volgt: 

,De eenige man, die zich ernstig tegen den algemeenen invoer van 
"Oetsmans tekst blijxt verzet te hebben, is Ibn-i-Mas’oed. Hïj was een der oudste : 
discipelen van den Profeet en had hem dikwijls een persoonlijken dienst bewezen, 
maar ἈΠ was een man van bekrompen opvatting, hoewel hij een der steunpilaren 
van de Moeslim-theologie is. Zijn verzet was vruchteloos. Als wi nu bedenken, 
dat er toen veel Moeslims waren, die den Qoer-ân uit den mond van den Profeet 
hadden gehoord, dat andere’ maatregelen van den zwakhoofdigen ’Oetsman den 
geweldigsten tegenstand van den kant der kwezelachtige verdedigers des geloofs 
ontmoetten, dat dezen nog verder tegen hem opgehitst werden door sommige 
van Zn eerzuchtige oude kameraden, totdat zij hem ten slotte vermoordden, 
en ten laatste, dat de onderscheidan partijen in de burgeroorlogen na zijn dood 
zich verheugden over eenige aanspraak op verkettering van hun tegenstanders; 
als wij dit alles in overweging nemen, dan moeten wij het als een krachtige 
getuigenis ten gunste van ’Oetsmans Qoer-ân beschouwen, dat geen enkele 
parti, zelfs niet die van ’Ali, aanmerkingen maakte op zijn optreden in dezen, 
of den tekst verwierp, die door Zaïid, een der aanhankelijkste volgelingen van 
"’Oetsman en zijn gezin, was vervaardigd”’. 

Twee punten verdienen in dit verband besproken te worden. De schrijver 
van het artikel, waaraan bovenstaande aanhalingen ontleend zijn, erkent dat 
de kopieën van Ibn-i-Mas’oed en Oebajj zoowel in tekst als in rangschikking 
der verzen in hoofdzaak met de kopie. van ’Oetsman overeenkwamen, ja Zzelfs 
Zoo Zeer, dat hij denkt dat de verzameling van Oebajj en die van Ibn-i-Mas’oed 
gebaseerd moeten geweest Ziÿjn op de in den {ἃ van Aboe Bakr vervaardigde 
verzameling van Zaid. Maar zooals ik reeds heb aangetoond, de tekst en de 
rangschikking waren in den tijd van den Heiligen Profeet volledig en veel 
vrienden konden den geheelen Qoer-ân reeds vô6r den dood van den Heiligen 
Profeet van buiten reciteeren. Juist door dit feit kwamen de verzameling van 
Oebajj en die van Ibn-i-Mas'oed in hoofdzaak met de door Zaid vervaardigde 
kopieën overeen, omdat allen hun kennis uit dezelfde bron putten. Deze twee 
kopieën weken, volgens denzelfden schrijver, slechts in twee opzichten van 
"Oetsmans kopie af: eerstens, Oebajj had in zijn kopie behalve de bekende 
soera’s twee korte beden, en Ibn-i-Mas’oed liet in zijn kopie de laatste tryee 
hoofdstukken, die in onze kopieën van den Qoer-ân voorkomen, weg, als ook 

het openingshoofdstuk dat de Fâtihah wordt genoemd: ten ‘tweede, beiden 
hadden een zeker aantal lezingen, die van de kople van ’Oetsman afweken. 

ῦ hebben dus glechts na te gaan, of Oebajj en Ibn-i-Mas’oed een eigen 
kopie hadden, of deze kopieën van die van ‘Oetsman in het aantal hoofdstuxken 
en in de verscheidenheid der lezingen afweken, en zoo ja, in hoever. Laten wij 
eerst Oebajj nemen. Geen enkel betrouwbaar verslag toont aan, dat Oebajj een ΚΟΡΙΘ van den Qoer-ûn bezat, die van de gewone gangbare kopieën afweek, ‘of dat die als bijvoeging twee korte gebedsformules aan het eind had als 
twee hoofdstukken meer dan de Heilige Qoer-ân. Vage verslagen van deze strekking worden vermeld door Djalâl-oed-Dîn Sajôèti in zijn ltqôn, maar Saj6èti wordt eenstemmig beschouwd als de laatste persoon, in wien in zaken 
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van verslagen eenig vertrouwen kan worden gesteld. De volgende opmerkingen 

van Sjeh *’Abdoel ’Aziz in zijn ’Oedjâlah Nâfÿah herhalen de algemeene meening 

van alle autoriteiten over de betrouwbaarheid van verslagen: ,,Tot de vierde 

categorie behooren al die verslagen, waarvan onder de vroegere geslachten 

heelemaal geen spoor is aan te treffen én die slechts door menschen van later 

{4 werden uitgebracht. Met betrekking tot deze verslagen moet een van beide 

gebeurd zijn geweest: df de vroegere samenstellers der verzamelingen bevonden, 

na ze onderzocht te hebben, dat ze onbetrouwbaar of verzonnen waren, en 

daarom vermeldden zij die niet, df zij beschouwden ze niet als verzonnen, maar 

bevonden, dat eenige van de samenstellers daarvan onbetrouwbaar waren. Van 

welke veronderstelling wij ook uitgaan, steeds volgt daaruit, dat de verslagen 

van deze categorie niet betrouwhbaar zijn ...... De heele voorraad van verslagen, 

waarop Djaläl-oed-Dîn Sajôèti zich in zijn geschriften en brochures verlaat, 

behoort tot deze categorie”. 

Uit het bovenstaande zal de lezer wel begrijpen, in hoever de Jiqûn ver- 

trouwd kan worden, als niets in betrouwbare verzamelingen de conclusies 

daarvan staaft. En wat meer zegt, betrouwbare verslagen, welke door Boechari 

en anderen als geloofwaardig worden erkend, spreken de lZiqân tegen. Eenige 

verslagen vermelden duidelijk, dat Oebajj een dergenen was, wien ’Oetsman 

het toezicht op het maken van officieele kopieën aan de hand van de oorspron- 

kelijke verzameling van Zaid toevertrouwde. Andere verslagen toonen aan, dat 

hij zeifs in den tijd van Aboe Bakr aan de verzameling meewerkte. Ja, zelfs de 

schrijver van het artikel in de ÆEncyclopædia komt tot de conclusie, dat Oebajj 

zijn kopie op de eerste verzameling van Zaid moet hebben gebaseerd. Maar al 

veronderstellen wÿ, dat Oebajj een Kkopie van den Qoer-ân had, waarin hij als 

bijvoeging twee hoofdstukken had opgeschreven, die korte gebedsformules 

bevatten, dan volgt daaruit toch niet, dat deze twee korte beden werkelijk een 

deel van den Qoer-â&n uitmaakten en dat de door ’Oetsman verspreide kopieën 

gebrekkig Ζύη, omdat die beden daarin zijn weggelaten. Van de meer dan . 

honderd duizend vrienden van den Heiligen Profeet staafde niet é6n Oebajjs 

opvatting. Zelfs Ibn-i-Mas’oed, met zijn zonderlinge denkbeelden over zekere 

kwesties, deelde Oebajj's opvatting niet. De Qoer-ân nu was niet het eigendom 

van een of twee enkelingen, zoodat eenig deel daarvan aan niemand anders 

behalve aan Oebajj bekend kon geweest zin, terwijl duizenden andere vrienden 

van den Profeet er nooït van zouden hebben gehoord. EIk vers van den Heiligen 

Qoer-ân werd na de openbaring alom verkondigd en zoowel onder vrienden als 

onder vijanden verspreid. Een zeker persoon kon een fout maken, maar deze kon 

onmiddellijk verbeterd worden door de getuigenis van honderden anderen. Het 

eenige, wat de Qoer-ân buiten gevaar stelde van eenig deel daarvan te verliezen, 

was, dat elk vers onmiddellijk na Zïÿn openbaring wijdbekend werd en dus 

niet één, maar honderden bewakers had. De gezamenlijke getuigenis van al 

de vrienden van den Profeet geeft den doorslag. Het is dus niet een geval, 

waarin ’Oetsman met Oebajj van meening verschilde, zoodat een criticus 

misschien dacht, dat deze of die persoon gelijx had, maar het is een geval, waarin 

de meening van één persoon tegenover de gezamenlijke getuigenis van alle 

vrienden van den Profeet stond. In zoo’n geval en onder zulke omstandigheden, 

als elk vers genoegzaam bekend werd gemaakt, kunnen wij niet aannemen, 

dat de twee hoofdstukken slechts aan Oebajj werden bekend gemaakt, terwijl 

de andere vrienden van den Profeet daarvan onkundig bleven en zijn opvatting 

zelfs bestreden. Het spreext vanzelf, dat dit alles gebaseerd is op de onder- 
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stelling, dat het in de Ztqaûn vermelde verslag inderdaad juist is, hetgeen — gelijk 
ik boven reeds heb aangetoond --- niet het geval is. ἬΝ | | 

Maar wij kunnen dit punt nog duidelijker maken door de woorden weer te 
geven, welke in de Zoogenaamde bijgevoegde hoofdstukken in Oebajj's manus- 
cript voorkomen. De Itqân zegt ons, dat er slechts twee gebedsformules waren, 
waarvan de eerste aldus luidt 1) ,0 Allah! wij smeeken Uw hulp af en vragen 
om Uw bescherming, en wij loven U op de beste wijze, en wi verstooten en 
verlaten hem, die U ongehoorzaam is!” En de tweede luidt: ,0 Allah! U dienen 
wi en tot Ὁ bidden wij en (voor U) buigen wij ons neder, en tot U vluchten 
wi, en wi zijn vlug, en wi hopen op Uw genade en wiÿj vreezen Uw straf:; 
want waarlijk, Uw straf overvalt de ongeloovigen!” 

Een Moeslim-lezer weet onmiddellijk, dat dit de doe’ä-oel-goen6èt (letter- 
Iÿk: de bede van het staan) is, die vele Moeslims nog in hun gebeden opzeggen; 
anderen stellen in de plaats daarvan eenige andere bede, die de Heilige Profeet 
heeft geleerd, Ik kan hier slechts één vorm van bede vermelden, die in de plaats 
van andere beden opgezegd kan worden en die meer authentiek is dan deze. Ze 
luidt aldus: ,,0 Allah! leid mij in den kring dergenen, die σῇ goed hebt geleid, 
en bewaar mij onder degenen, die Gij bewaard hebt, en neem mij als vriend 
onder degenen, die Gïj als vriend hebt genomen, en zegen mi in wat Cij mij 
schenkt, en bescherm mi voor het kwaad van wat Gïÿj hebt beslist; want waar- 
lijk, Gij beëlist, en niemand kan te Uwen nadeele beslissen; waarlijk, hij dien 
Gij tot vriend neemt, wordt niet in ongenade gebracht. Gezegend zijt Gij, onze 
Heer, en Verheven” (zie Misjkat, hoofdstuk Witr). Het is gemakkeliïjk te be- 
gripen, dat deze beide gebeden in verslagen over den Heiligen Profeet vervat 
zijn en dat χῇ niets met den Heiligen Qoer-ân te maken hebben. De eerste en 
de latere Moeslims gebruikten al deze formules in hun nachtelijke gehbeden, 
witr, genoemd; de Heilige Profeet had het hun geleerd. Indien er eenig verschil 
is, dan is het dit, dat de tweede”vorm in betrouwbaarder verslagen voorkomt 
dan de eerste, De Heilige Profeet had hun nooit geleerd, dat deze woorden een 
deel uitmaakten van den Qoer-ân. Het was hun wel geleerd en zij wisten, dat 
ze geen deel waren van den Heiligen Qoer-ân. De Heilige Profeet zelf reciteerde 
deze formules bij zijn gebeden, wat zijn vrienden ook deden. Ze werden niet als 
deel van den Qoer-ân gereciteerd na de Fâtihah of het openingshoofdstuk van 
den Qoer-ân, maar speciaal als gebedsformules. Evenzoo worden tidens het 
bidden in staande, zittende of voorover gebogen houding andere gebedsformules 
gereciteerd, en dit zijn geen Qoer-ânische verzen. Indien Oebajj de twee formu- 
les werkelijk in zijn kopie van den Qoer-ân geschreven had — wat wij om zeer 
grondige redenen betwijfelen — dan beging Εἰ een vergissing, waarschijnlijk 
misieid door de gedachte, dat het reciteeren dier formules bij de gebeden daar- 
aan recht gaf op een plaats in den Heiïligen Qoer-ân. Maar duizenden andere 
vrienden, die den Heiligen Profeet ook dezelfde formules bij zijn gebeden hadden 

_hooren reciteeren en die ze zelf ook reciteerden, wisten dat ze geen deel uit- 
maakten van de Goddelijke openbaring. Oebajj verkeerde klaarblijkelijk in 
dwaling, maar spoedig herriep hij ze, want toen 'Oetsman de officeele kopieën 
in overleg met al de vrienden van den Profeet liet maken, erkende Oebajj, die 
zelf een der opzieners was, hun gezag. De eenstemmigheid der vrienden deed | 
Oebajj bewust worden van zïjn dwaling — althans indien hij daaraan schuldig : 
was — en ziende dat geen autoriteit zijn meening deelde en dat bij er ook geen 
grond voor had, gaf hij ze op. | 

1} Zie voor den Arabischen tekst biz. xxx. 
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De afwijking van zekere lezingen heb ik reeds behandeld, Ik ga nu over 
tot de behandeling van de bewering, dat Ibn-i-Mas’oed de twee laatste hoofd- 
stukken verwierp en, zooaïs sommigen er bij voegen, ook het openingshoofd- 
stuk. Over dit punt zegt Boechari slechts dit, dat een zeker iemand tot Oebajj 
Zei: ,Ibn-i-Mas’oed zei zoo en zoo” omtrent de M oe’awwadzatôn (de laatste 
twee hoofdstukken). Oebajjs antwoord op deze vraag zou volgens het verslag 
hierop neergekomen zijn: ,,Ik vroeg (het) den Gezant Gods — mogen vrede en 
Gods zegeningen op hem rusten — en hïij zei, dat ze hem z00 werden voorgele- 
zen en dat hij ze Zoo las”. Dan zei hïj: , Derhalve zeggen wi}, gelijk de Gezant 
Gods — mogen vrede en de Zegeningen Gods op hem rusten — zei”. De redactie 
van dit verslag is niet heel duidelijk en bijgevolg nemen sommigen aan, cat de 
laatste woorden gezegd zijn door Ibn-i-Mas’oed, terwijl anderen denken, dat ze 
Oebajj's woorden waren. Beide meeningen steunen op andere verslagen. In het 
eerste geval nam Ibn-i-Mas’oed Oebajj's meening aan, en in het laatste zette 
Oebajj uiteen wat hij zelf geloofde, Maar zelfs al veronderstellen wij, dat Ibn-i- 
Mas'oed een andere meening had, toch stond hij in dit geval alleen, en zijn mee- 
ning werd door geen ander vriend van den Heiïligen Profeet gestaafd. Dit blijkt 
niet alleen uit het feit, dat χῇ 'Oetsman bijstonden, mäar de geschiedenis ver- 
meldt ook dat geen ander vriend van den Heiligen Profeet de meening van 
Ibn-i-Mas'oed déelde (zie Fat-hoel-Bâri onder bovenaangehaald verslag). En 
Zooals wij reeds zagen, zelfs Oebajj bestreed Ibn-i-Mas’oed op dit punt. Het is 
een vrÿ belangwekkende omstandigheid, dat de twee menschen, van wie gezegd 
wordt, dat ze in een paar punten van de andere vrienden van den Heiligen 
Profeet verschilden, het niet met elkaar eens waren: de een maakte tegenwerpin- 
gen op de meening van den ander over het punt, Waarin zïj het niet eens konden 
worden. Mochten zij het toch niet met elkaar eens Ziÿn, dan is de conclusie 
deze, dat de meening van geen hunner gestaafd werd door de andere vrienden 
van den Profeet en dat ieder hunner erkennen moest, dat zijn meening door de 
eenstemmigheid van alle andere vrienden veroordeeld werd. 

Tegenover Ibn-i-Mas’oeds opvatting staan ook twee andere omstandighe- 
. den. Uïit vele verslagen toch blijkt, dat de twee hoofdstukken, waartegen Ibn-i- 

. Mas’oed bezwaren maakte, onder de vrienden van den Heiligen Profeet bekend 
waren als deel van de Goddelijke openbaring. Deze verslagen verhalen ons, dat 
de Heilige Profeet deze twee hoofdstukken bij zijn gebeden placht te reciteeren. 
‘Het is nu een voldongen feit, dat hij na de Fâtihah steeds het een of ander deel 
van den Qoer-ên reciteerde, en aangezien deze twee hoofdstukken op die wijze 
gereciteerd werden, volgt daaruit ten duidelijkste, dat de Heilige Profeet ze als 
deel van den Qoer-ân keschouwde. Ibn-i-Mas’oeds meening steunde op zekere 
gronden, maar hij vergiste zich Een zeker verslag legt hem de volgende woor- 
den in den mond: ,,Waarlijk, de Heïlige Profeet — mogen vrede en Gods zege- 
ningen. op hem rusten — zei, dat ze (dw.z de twee hoofdstukken) den 
mensChen leerden hun toevlucht te nemen tot den Heer”. In deze woorden 
zinspeelde Ibn-i-Mas’oed op hoofdstuk 16, vs. 98: ,,Derhalve, wanneer gi den 

” Qoer-ân reciteert, zoek uw toevlucht bij God tegen den vervloekten duivel”, 
zoodat Εἰ) dacht, dat de twee hoofdstukken slechts bedoeld waren om den men- 
schen te leeren, hun toevlucht bij den Heer te zoeken. Maar uit dit gebod van 
den Heiligen Qoer-ân volgt niet, dat ze geen deel waren van den Qoer-ân. Het 
is dus duidelijk, dat Ibn-i-Mas’oed een vergissing heeft begaan. Qazi Aboe Bakr 
Bagalani opperde het denkbeeld — en Qazi ‘Ajad was van dezelfde meening — 
dat Ibn-i-Mas’oed niet ontkende dat ze een deel van den Qoer-ân waren; hij had 



XCVI | VOORREDE 

er slechts tegen, dat ze op dezelfde kolom werden geschreven, omdat hjj waar- 

schijnlijk niet gehoord had, dat de Heilige Profeet ze liet opteekenen. Verder 

kunnen wij vermelden, dat sommige verslagen, die van Ibn-i-Mas’oeds meening 

over deze twee hoofdstukken gewagen, van hem verhalen, dat hij ze in zijn 

eigen kopie vernietigde, als was het later bij hem opgekomen, dat deze twee 

hoofdstukken niet in den Qoer-ân geschreven moesten worden. Hoe het ook zij, 

uit hetgeen wij boven hebben gezegd voigt onwederlegbaar, dat Ibn-i-Mas’oeds 

meening door geen ander vriend van den Heiligen Profeet werd gestaafd en 

dat zijn meening — veroordeeld als die was door de eenstemmigheid van alle 

vrienden — dus niet het minste gewicht in de schaal legde en als onjuist moest 

worden verworpen. Wat het weglaten van de Fâtihah of het openingshoofdstuk 

betreft, daarvan legt geen enkel betrouwbaar verslag getuigenis af en het 

eenige verslag dat daarvan melding maakt, behoort tot de onbetrouwbare cate- 

gorie, Onderstellen wij dat het verslag juist is, dan kan de vergissing ontstaan 

zijn uit de omstandigheid, dat de Fâtihah beschouwd werd als een korte samen- 

vatting van den geheelen Qoer-ân, en daarom heeft Ibn-i-Mas'oed dat hoofdstuk 

niet bij de rest van den Qoer-ân geschreven. Gezien het feit, dat er algemeen 

groote waarde aan de Fâtiñah worûât gehecht, is het echter onmogelijk te ach- 

ten, dat eenig Moeslim ooit zou hebben gedacht, dat ze geen quel van de 

Goddelijke openbaring uitmaakte. | 

De derde tegenwerping is een bloot vermoeden. Wat de Heilige Profeet 

bedoelde, bracht hij onder de aandacht van de secretarissen, die den Heiligen 

 Qoer-ân schreven, en onder die van zijn andere vrienden, die het van buiten 

leerden. Was het verzamelen van den Qoer-ân het werk van Zaid alleen ge- 

weest, zonder eenige hulp van welken anderen vriend ook, dan zou er aanleiding 

- zijn tot dergelijken twijfel, daar hij dan zekere passages over het hoofd kon 

hebben gezien of andere in het Heilige Boek kon hebben opgenomen, die niet 

bedoeld waren om daarin te worden geplaatst. Maar, gelijk de eenparige getui- 

genis van talrijke verslagen afkomstig van verschillende bronnen aantoont, 

Zaid werd bij iedere gelegenheid in zijn taak bijgestaan door al de vrienden van 

den Heiligen Profeet, over wier hulp hij beschikken kon. In Zzoo'n geval, wan- 

neer velen dergenen die den geheelen Qoer-ân van buiten kenden, nog in leven 

waren, kon wat de Heilige Profeet ook als deel van den Qoer-ân had geleerd 

onmogelijk over het hoofd zijn gezien, en kon eenig woord dat de Heilige 

Profeet niet voor opname in de Goddelijke openbaring had bestemd, daarin 

ook niet zijn ingeslopen. Zoo’n vergissing zou iemand begaan kunnen hebben, 

maar die zou gemakkelijk verbeterd kunnen zijn door de getuigenis der Qoer- 

ânlezers en door de geschriften, welke vervaardigd waren in tegenwoordigheid 

van den Heiligen Profeet en zijn vrienden, die den Heiligen Profeet en andere 

lezers dag en nacht den Heiligen Qoer-ân hoorden lezen, Niemand zal ontken- 

pen, dat een paar enkelingen een vergissing konden begaan, maar daartegen- 

over staat het voldongen feit, dat er overvloed van middelen was om alle 

mogelike vergissingen te verbeteren. Zaïid, die zich niet op het geschrift alleen 

verliet, zocht, waar volledige hoofdstukken waren geopenbaard, hoofdstuk voor 

hoofdstuk de geschriften uit en waar afzonderlijke verzen waren geopenbaard 

vers voor vers, en had daarbij de getuigenis der Qoer-ânlezers — die den ge- 

heelen Qoer-ân in den tijd van den Heiligen Profeet hadden gememoriseerd — 

om datgene te bekrachtigen, wat de geschriften leverden. Om vergissingen te 

vermijden verliet hij zich niet op een paar Qoer-ânlezers alleen; teneinde alle 

mogelijke fouten te verbeteren vroeg Εἰ aan vele Qoer-ânlezers hun getuigenis 
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en dan vergeleek hïij hun reciet met het geschreven woord, want in den regel 
was elk vers van den Heiligen Qoer-an onmiddellijxk na zïju openbaring op 
schrift gebracht. Deze twee maatregelen, die elkaar wederkeerig bekrachtigden, 
sloot alle mogelijkheid, dat eenige vergissing in de verzameling insloop of dat 
iets over het hoofd werd gezien, uit. Op dit dubbele onderzoek, waaraan Zaid 
elk vers van den Qoer-ân onderwierp, zinspeelde hij, toen hij zei dat πῇ den 
Qoer-ân aan de hand van het geschrift en het geheugen verzamelde. 

Ik ΖΔ] nu overgaan tot de behandeling van het vierde bezwaar. Het staat 
in verband met het Lestaan van verslagen, die er melding van maken, dat in 
den tijd van den Heiligen Profeet zekere passages werden gereciteerd, of met 
het bestaan van ,losse stukken’”, zooals de schrijver van het artikel in de 
Encyclopædia Britannica ze noemt. Dat zekere verslagen op het bestaan van 
zulke passages wijzen, geef ik toe; maar deze verslagen Zijn noch authentiek 
noch betrouwbaar, hoewel ik er bij moet voegen, dat de verkeerde opvatting van 
zekere woorden oorzaak is geweest, dat men eenige van deze verslagen ΖΟΟ 
vaak heeft misverstaan, Voor ik ieder van deze verslagen afzonderlÿk beschouw, 
Zal ik eenige algemeene opmerkingen maken, die, naar ik hoop, den lezer een 
duidelijR begrip van het onderwerp zullen geven, Om de zuiverheid van den 
Qoer-ântekst vast te stellen, moeten wij twee punten bewijzen: eerstens, dat er 
niets aan den oorspronkelijken tekst is toegevoegd en tweedens, dat er niets is 
weggelaten. Wat het eerste punt betreft, geen enkel verslag — betrouwbaar of 
onbetrouwbaar, authentiek of verzonnen — beweert dat de Heilige Qoer-ân iets 
bevatte, wat in den tijd van den Heiligen Profeet geen deel was van de Goûde- 
Iÿke openbaring, met de enkele uitzondering van een verslag, volgens hetwelk 
Ibn-i-Mas’oed de laatste twee hoofdstukken, zooals ze in onze kopie van den 
Heiligen Qoer-ân voorkomen, in zijn kopie vernietigde. Dit heb ik reeds behan- 
deld en ik heb duidelijxk aangetoond, dat Ibn-i-Mas'oed zich vergiste en dat alle 
vrienden van den Heiligen Profeet hem op dit punt bestreden. Ibn-i-Mas'oed 
dacht, dat deze twee hoofdstukken slechts bedoeld waren om na eenig deel van 
den Heiligen Qoer-ân te worden gereciteerd en dat ze dus niet in de kopie van 
den Qoer-ân opgenomen konden worden; gelijk sommigen dachten, dat Bis- 
millâûh, de openingsformule van elk hoofdstuk van den Qoer-ân, slechts bedoeld 
was om bij elk begin te worden opgezegd, en niet als deel van elk hoofdstuk. 
Precies zoo dacht Ibn-i-Mas'oed, dat de laatste twee hoofästukken niet met 
de rest der Goddelijke openbaring opgeschreven moesten worden. Maar de 
meening van één enkel persoon — vooral als het duidelijk blijkt, dat Ze op 
een misverstand van de ware feiten gegrond is — kan tegenover de eenparige 
getuigenis van al de andere vrienden van dèn Heiligen Profeet geen gewicht 

, in de schaal leggen, omdat deze getuigenis gegrond is op hun stellige en zekere 
kennis. Behalve dat toont geen enkel ander verslag aan, dat wat thans een 
deel is van den Heiligen Qoer-ân, in den tijd van den Heiligen Profeet er geen 
deel van uitmaakte. Deze omstandigheid is bij de beschouwing van de kwestie, 
of een passage die in onze kopie van den Heiligen Qoer-ân niet voorkomt, te 
eeniger tijd wel een deel daarvan was, van zeer groot belang. Slechts door 
diepgaand en streng onderzoek kon de Heilige Qoer-An Zoodanig worden bijeen- 
gebracht, dat niets daarin kon insluipen, wat niet als deel daarvan kon worden 

_ beschouwd:; en daar de tegenwoordige verzameling in dit opzicht, zooals erkend 
wordt, geslaagd is, volgt daaruit dat zoo’n onderzoek inderdaad werd ingesteld. 
Maar redelijkerwijze moet men aannemen, dat datzelfde strenge onderzoek, dat 
met succes alles buiten den Heiligen Qoer-fn hield, wat daarvan geen deel was, 

7 
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ook met succes alles in het Heilige Boek heeft opgenomen, wat daarvan wel 

een deel was. Zoo’n onderzoek was mogeliÿjk, omdat er velen van diegenen 

waren, die den geheelen Qoer-ân van buiten kenden en wier gemeenschappelijke 

getuigenñis betreffende de kwestie, of een passage al dan niet een deel van den 

Heiligen Qoer-ân was, het meest afdoende en Zzekerste bewijs was, dat kon 

worden verkregen. Was er eenige achteloosheid geweest, dan zou er even 

waarschinliÿk iets weggelaten zijn geweest, als iets bijgevoegd. Maar de afwe- 

zigheid van alle bewijs, dat er inderdaad iets aan toegevoegd werd, leidt 

indirect tot de conciusie dat geen enkele passage over het hoofd werd gezien. 

Het volgende punt, dat ik bijzonder scherp wil doen uitkomen, is de 

verkeerde mgnier, waarop uit zekere verslagen conciusies worden getrokken 

— een werkwijze, die algemeen door Europeesche critici gevolgd wordt. In alle 

gevalilen gronden zij hun conclusies niet op de gemeenschappelijke getuigenis 

der verslagen, maar soms, wanneer zij een vooropgezette meening hebben of 

wanneer zij tot hatelijke critiek geneigd zijn, is hun één enkel verslag reeds 

voldoende om daaruit een conclusie te trekken, die met de degelijkste historische 

getuigenis in tegenspraak is, hoe duüidelijk ongerijmd zoo’n conclusie ook moge 

zijn. Vele verslagen wemelen van historische onbetrouwbaarheden. De meer 

betrouwbare en authentieke verslagen daarentegen zijn met groot geduld er 

na ijverig onderzoek. bijeengebracht door eenige samensteilers van verzame- 

lingen, Onder deze verzamelingen van verslagen neemt de Boechari de eerste 

plaats in, en ingeval zekere verslagen aanleiding geven tot een tegenstridige 

getuigenis, is deze bijgevolg het, veiligst te raadplegen. De eerste regel nu, dien 

men bij de verklaring van verslagen behoort te volgen, is dat men een algemeen 

onderscheid vaststelt tusschen de betrouwbare en de onbetrouwbare verslagen. 

Zonder dit kunnen wij uit welk verslag ook nooït veilig een conclusie trekken. 

De tweede regel dien men behoort te volgen, ingeval zekere min of meer 

betrouwbare verslagen een tegenstrijdige getuigenis leveren, is dat men nagaat 

aan welken kant het meerendeel der getuigenissen ligt, Maar het belangrijkste 

en zekerste criterium is: welke conclusie wordt door de practijk gestaafd. 

Naar deze criteria zal ik nu de verschillende verslagen beoordeelen, die 

verband houden met de kwestie der zuiverheid van den Qoer-ântekst. Maar 

eerst zal ik de verslagen aanhalen, waarop de tegenwerpingen gegrond zïn. 

Het χη de volgende: 

(a) In de Sahth Moeslim, Kit@b-oez-Zak@t geeft ’Abdoel Aswad de 

volgende woorden van Aboe Moesa Asjari weer: ,,Waarlijk, wij plachten een 

séèra te reciteeren, die wij in lengte en waarschuwing bij de Bara’at vergeleken, 

maar ik ben die vergeten, behalve dit stuk: ,Indien er voor den zoon des men- 
schen twee dalen des rijkdoms waren, zou hij een derde begeeren, en niets kan 

den buik van den zoon des menschen vullen (d.w.Zz. de begeerte voldoen) behalve 

stof’; en wij plachten gen séèra te reciteeren, die wij bij een der M oesabbihät 

(de kortere hoofdstukken aan het eind van den Heiligen Qoer-ân) vergeleken, 

maar wii zijn die vergeten, en nu onthouden wij slechts dit: Ὁ gij geloovigen! 

waarom zegt gij wat gij niet doet: waarlijk, de getuigenis hiervan wordt in uw 

halzen opgeschreven, en hieromtrent zult gij op den dag des oordeels worden 

ondervraagd’.” ν | ᾿ | ᾿" 

(Ὁ) Τὴ de Sahin Moeslim, Kit@b-oer-Rid@’ staat het volgence vers!lag van 
’Ais'a: , Waarlijk, in hetgeen van den Qoer-ân geopenbaard werd, kwam dit 

gebod voor, dat tien bekende zoogingen huwelïksbetrekkingen beslist verbieden, 
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maar deze werden opgeheven en vervangen door vijf zoogingen, en Gods Gezant 

— mogen vrede en Gods zegeningen op hem rusten — stierf, en dit behoorde 

tot hetgeen van den Qoer-ân werd gereciteerd.” | 

(c) In de Sañih Moeslim, Kitâb-oel-Hoedôèd komt een versiag voor 
afkomstig van ’Abdoeïlla, den zoon van ’Abbas, die de woorden van ’Oemar, 
den zoon van Chattâb, aanhaalde, toen hij in den katheder zat: »Waarlijk, God 
verwekte Moehar mad — mogen vrede en Gods zegeningen op hem rusten — 
in waarheïd, en Hij openbaarde hem het Boek, en tot datgene wat tot hem 
werd nedergezonden, behoorde het vers, dat betrekking had op het steenigen 
(van echtbrekers en echtbreeksters); wij lazen het en bewaarden het en begre- 
pen het, en Gods Gezant — mogen vrede en Gods zegeningen op hem rusten 
— steenigde (de overtreders), en na ΠΟΙᾺ steenigden wij (hen) ook. Maar ik 
vrees, dat, als met de menschen de tijd voortrolt, een zegger zal zeggen: 
»Waarliÿk, wij vinden het steenigen in Gods Boek niet’, en dus zullen zi ver- 
dwalen, doordat zÿj een gebod verzaken, dat God heeft nedergezonden: en 
waarliÿk, het steenigen is in Gods Boek inderdaad een straf voor den persoon, 
hetziÿÿ man of vrouw, die ontucht pleegt, hetzij die bewezen is door getuigen, 
of door de ontvangenis van de vrouw, of door de bekentenis van den beklaagde.” 

(4) Volgens de Itqân, Vol. ΤΙ, pag. 30, heeft ’Aisja gezegd: ,,In den tijd 
van den Heiligen Profeet placht men twee honderd verzen van het hoofdstuk 
Al-Ahzâb te reciteeren, maar toen ’Oetsman de kopieën van den Qoer-ân 

schreef, konden wij er niet meer van hebben dan wat wij nu hebben.” 

(6) In de Itqên, Vol. I, pag. 81 is een verslag afkomstig van Mâlik, dat 
_ megt: ,Toen het eerste gedeelte daarvan (d.w.z. van hoofdstuk Ontheffing) 

nederdaalde, daalde daarmee ook de Bismill@h of de openingsformule neder, 
waaruit blijkt, dat het in lengte gelijk is aan de Baqarah. En in de kopie van 
Tbn-i-Mas’oed waren 112 hoofdstukken, want hij schreef de Moe’awwadzatân 
(de laatste twee hoofdstukken) niet, en in de kopie van Oebajj waren 116 
boofdstukken, want hij schreef aan het einde twee ΟΘΓΘΞΕΘΕΈΕΙ; ἽΠΠΟΙΣ en 
Chala’.” 

Dit zïn de vif ἐδειίαποὴ, ΟΡ grond waarvan men tracht vast te stellen dat 
_ Zekere verzen, passages of hoofdstukken, die eens een deel van den Heiligen 
Qoer-ân uitmaakten, nu er niet meer in voorkomen. De eerste vraag is: Ziïjn 
er verslagen, die de conclusie weerleggen, welke men uit bovengenoemde ver- 
slagen tracht te trekken? Zoo ja, dan is het volgende punt, dat uitgemaakt 
moet worden: welke groep verslagen met het meerendeel der getuigenissen is 
betrouwbaarder en welke conclusie wordt door de vroegere practijk en de 
voldongen historische feiten bevestigd? De twee laatstgenoemde verslagen 
komen in de Itqân voor, en dit is het werk van Djalâl-oed-Dîn Sajôèti. Zooals 
reeds is gezegd, het materiaal voor zijn geschriften is geheel en al ontleend 
aan versiagen van het laagste allooi — verslagen, waarvan geen spoor is te 
vinden onder de vroegere geslachten. Op zulke verslagen kan men zich niet 
verlaten. Er blijven dus de drie verslagen over, die in de Sahîh Moeslim voor- 
komen. Laten wij nu, overeenkomstig het eerste der drie boven vastgestelde 
beginselen, Boechari raadplegen en zien, of deze de drie verslagen in de 
Sahñh Moeslim staaft, want opgemerkt moet worden, dat Boechari onze beste 
en grootste autoriteit is op het gebied van verslagen en dat de Moeslimwereld 
‘zijn werk, sedert het bekend is geworden, als de meest gezaghebbende verza- 
meling van verslagen beschouwt. De Sahih Boechari overtreft volgens het 
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eenparige oordeel van alle geleerde Moeslims, in gezag en betrouwbaarheid al 

de verzamelingen, welke daarvôôér zijn vervaardigd, maar zelfs de latere ver- 

zamelingen komen die in betrouwbaarheid niet nabiïj. Indien dus een versiag 

in de Moeslim of in welke andere verzameling ook de Boechari weerspreekt, 

moeten wij Zoo’n verslag zonder aarzelen verwerpen. In het onderhavige geval 

echter weerspreekt niet alleen de getuigenis van de Boechari de drie boven- 

aangehaalde verslagen; in de Moeslim zelf en in andere verzamelingen is 

ruimschoots getuigenis tegen die verslagen. | 
Laten wij nu deze drie verslagen afzonderlijk nemen en nagaan, in hoever 

ze betrouwbaar zijn. Het eerste vermeldt de woorden van Aboe Moesa Asj'ari, 

gericht tot zekere Qoer-ânlezers van Basrah. Ze kKomen hierop neer, dat hi 

en de andere vrienden van den Heiligen Profeet twee séèra’s plachten te 

reciteeren, en dat hij het geheel vergeten was, behalve één passage van eik 

dezer séèra’s. Zoowel inwendige als uitwendige getuigenis, geleverd door de 

Moeslim zelf, veroordeelt de betrouwbaarheid van deze verslagen. Wat de 

uitwendige getuigenis betreft, wij zullen eerst de reeks verslaggevers beschou- 

wen, op wier gezag Moeslim de geloofwaardigheid van het verslag heeft 

aangenomen. Gaan we de reeks van verslaggevers na, dan bevinden wi dat 

Soewaid bin Sa’id de onmiddellijke bron van Mosslim was, en veel hangt af 

van de omstandigheid, in hoever Ὠΐ betrouwbaar is. De Mizân-oel-l’tidäl, 

geschreven door Zahabi, is het beste en betrouwbaarste werk, dat de verslag- 

gevers beoordeelt. Raadplegen wij dit werk, dan vinden wij een lang artikel 

over Soewaid bin Sa'id, waarin enkele der samenstellers van verzamelingen 

zich gunstig over hem uitspreken, terwijl de meerderheid hem in discrediet 

brengt. Allen zijn het echter er over eens, dat hïj een zeer hoogen ouderdom 

heeft bereikt en op zijn ouden dag blind is geworden, en dat hïij in dezen 

toestand verslagen schreef en daarin les gaf —— verslagen, die in werkelijkheid 

niet de ziÿne waren. Boechari verwierp zijn getuigenis als absoluut onhetrouw- 

baar, hetgeen de meeste andere samenstellers van verzamelingen ook deden. 

Uit een kort verhaal, dat in hetzelfde werk van hem verteld wordt, blijkt ook 

dat hïj tot het Sjiisme overhelde, want toen iémand bij hem kwam met een 

boek over de voortreffelijkheden van de vrienden van den Heiligen Profeet, 

kende hij ‘Ali de eerste plaats toe en Aboe Bakr de tweede. Sommigen zijn 

zelfs Zoo ver gegaan, dat Ζῇ hem voor een leugenaar uitmaakten. Maar er is 

geen twijfel aan, dat alle samenstellers van verzamelingen, met uitzondering 

van twee of drie personen, waaronder Moeslim, het met elkaar eens zijn, dat 

verslagen van zijn hand niet aangenomen kunnen worden. Aboe Dawoed is 

van oordeel, dat hij ,niets waard” is, terwijl ἈΠ volgens Ibn-i-Habban er van | 

beschuldigd werd, dat hij een zindiq was of iemand die ongeloof in zijn boezem 

droeg, maar die den schijn aannam alsof hïj geloovig was. Daar Moeslims 

belangrijkste en onmiddellijke bron dus wegens zijn onbetrouwbaarheid — een 

onbetrouwbaarheid, die aan leugen grenst — zoo’n onbenijdbare positie inneemt, 

is het nauwelijks noodig, dat wij de kwestie van de betrouwbaarheid der andere 

overbrengers van dit verslag in overweging nemen. 
<__ Moeslim levert een andere soort yan uitwendige getuigenis, die de getui- 
genis van het onderhavige verslag ook weerspreekt. Onmiddellijk voor dit 
verslag staan in de Moeslim vier andere verslagen van dezelfde strekking 

vermeld, met dit verschil, dat ze de woorden die Soewaid hier aan Aboe Moesa 
Asj'ari toeschreef als zijnde resten van een vergeten hoofdstuk van den Qoer-ên, 
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geen deelen van den Heiligen Qoer-ân noemen, maar woorden die de Heilige 
Profeet heeft geuit. Volgens het eerste van deze verslagen, afkomstig van een 
reeks van verslaggevers, die met Anas eindigt, zouden drie menschen — Jahja 
bin Jahja, Sa’id bin Mansoer en Qoetaiba bin Sa’id — gezegd hebben, dat Gods 
Gezant — mogen vrede en Gods zegeningen ΟΡ hem rusten — bij een zekere 
gelegenheid zei (zinspelende op ’s menschen liefde voor rijkdom): , Indien er 
voor den zoon des menschen twee dalen des rijxdoms waren, zou hÿj nog een 
derde begeeren, en slechts stof kan den buik des menschen vullen, en het 
berouwt God zekerlijk over hem, die berouw heeft.” Merk op, dat de woorden 

_ die volgens dit verslag door den Heiligen Profeet geuit werden, precies dezelfde 
zijn als die welke volgens het verslag van Soewaid een deel van een séèrah 
waren. Van de drie menschen, die voor de waarheid en betrouwbaarheid van 
dit verslag instonden, worden twee, nl. Sa’id bin Mansoer en Jahja bin Jahja, 
in de critiek van Zahabi, de Miz@n-oel-l’tid@l, bepaald betrouwbaar genoemd, 
terwijl er van de derde gezegd wordt, dat niets omtrent hem bekend is. Dit 
verslag steunt dus op een vaster grondslag dan het onderhavige. Tegenover 
de getuigenis van één enkel persoon, die dobr de nagenoeg eenparige getuigenis 
der samenstellers van verslagen een zindiq, een leugenaar en een onbetrouw- 
baar persoon verklaard is, hebben wij hier de door Moeslim zelf geleverde 
getuigenis van drie menschen, waarvan twee in ieder geval als betrouwbaar 
worden erkend, dat de passage in kwestie geen deel van den Qoer-ân vormde, 
maar slechts de woorden was van den Heiligen Profeet zelf. Nog drie andere 
verslagen staan in de Moeslim vermeld, waarvan elk deze woorden aan den 
Heiligen Profeet toeschrijft, en geen beweert dat ze deelen van totaal vergeten 
hoofdstukken uit den Qoer-ân waren. In een dezer versilagen worden aan Ibn-i- 
"Abbas — in dit geval is deze de eerste verslaggever — de volgende woorden 
toegeschreven: hij wist niet ,of die al of niet een deel van den Qoer-âän was.” 
deze woorden worden echter tegengesproken door een tweede verslaggever, die 
den naam van Ibn-i-’Abbas niet in verband met de woorden in het bewuste 
verslag vermeldt. : 

Indien wij Moeslim zelf raadplegen, dan bevinden wij, dat μὲ, van al de 
vif verslagen, die ἢ weergeeft in verband met de passage ,,Indien er voor den 
zoon des menschen twee dalen des rijkdoms waren, zou hij een derde begeeren” 
— welke passage Εἰ als titel van zijn hoofdstuk gebruikte -— het minst gelooft 
aan het door Soewaid bin Sa’id geschreven verslag, volgens hetwelk de passage 
in kwéstie een overblijfsel van een verloren gegaan hoofdstuk zou zijn. Hij 
begint zijn hoofdstuk met het verslag, dat door de drie bovenaangehaalde 
verslaggevers werd geschreven. Daarop volgen drie andere hoofdstukken, 
waarvan geen Zegt, dat de passage in kwestie een deel van den Qoer-ân was. 
Daarna pas vermeldt Moeslim het onderhavige verslag, waarmee hij bedektelïÿk 
te kennen geeft, dat hijzelf het als het minst betrouwbare en gezaghebbende 
verslag beschouwt. Dit is geen bloot vermoeden, want Moeslim zelf zegt ons 
in de inleiding tot zijn verzameling, dat hïj onder elken titel den voorrang geeft 
aan die verslagen, die hij als de meer betrouwbare acht. Zijn woorden luiden, 
letterlijk vertaald, als volgt: ,Wij hebben ons dezen regel voor oogen gehouden, 
dat wij eerst die verslagen zullen vermelden, die vrijer van gebreken zijn dan 
andere en die wegens de betrouwbaarheid en rechtschapenheid van hun ver- 
haiers zuiverder zijn ..... En wij laten op verslagen van deze categorie andere 
verslagen volgen, tot de verhalers waarvan menschen behooren, die niet in 
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_ dezelfde mate vertrouwd kunren worden als de verhalers van verslagen der 
eerste categorie, omdat zïÿj zich niet onderscheiden door dezelfde mate van 

waarheidlievendheid en hetzelfde goede geheugen.” Deze woorden toonen duide- 

liÿjk aan, dat Moeslim het onderhavige verslag als het minst betrouwbare 

van alle verslagen beschouwde, en daarom moeten wij ze zonder aarzelen als 

valsch veroordeelen. 

ΤΙ zal nu de inwendige getuigenis, die het verslag zelf levert, in overwe- 

ging nemen. Eerstens, de passage heeft een merkwaardige stijl. Een ieder die 

eenige kennis van de Arabische taal heeft, zal zien dat ze heelemaal niet op de 

stijl van den Heiligen Qoer-ân lijkt, en deze overweging is op zichzelf reeds 

voldoende om aan te toonen, dat de passage nooit een deel van den Heiligen 

Qoerân vormde. Tweedens, de woorden die aan Aboe Moesa Asjari toegeschre- 

ven zijn, getuigen ten duidelijkste dat het verslag valsch is. Men legt hem de 

volgende woorden in den mond: ,,Wij plachten een séèra te reciteeren”’, hetgeen 

aanduidt, dat hij niet de eenige was, die het heele hoofdstuk van buiten reci- 

teerde; ook anderen konden dat. Met ἢ bedoelt hïij feitelijk de vrienden van 

den Heiligen Profeet. Het zoogenaamde hoofdstuk moet derhalve aan deze 

vrienden bekend zijn geweest. Veronderstel dat Aboe Moesa Asj'ari het geheele 

hoofdstuk op één enkele passage na vergat, hoe kwam het dan, dat ook al de 

andere vrienden van den Profeet het in dezelfden tijd vergaten? Geen der vrien- 

den van den Profeet gewaagt, dat zoo’n hoofdstuk ooïit een deel van den Qoer-ân 

uitmaakte; geen hunner, ook Aboe Moesa Asj'ari niet, maakte Zaid in den tijd 

van Aboe Bakr daarop attent — op een tijd, toen in het openbaar werd bekend- 

gemaakt, dat wie een deel van den Qoer-ân, welk ook, van den Heiligen Profeet 

ontvangen had, zoo’n deel moest brengen,; of in den tijd van ’Oetsman, toen 

een groot aantal vrienden van den Heiligen Profeet bij Zaid gevoegd werd om 

hem kopieën van den Heiligen Qoer-än te helpen maken. Geen Qoer-ânleze: 

wees er ooit op, dat zoo’n belangrijk hoofdstuk in het Heilige Boek ontbrak. 

Zelfs de manuscripten van Ibn-i-Mas’oed en Oebajj, met hun zoogenaamde 

verschillen, bevatten geen spoor van Zzoo’n hoofdstuk. Geen van de duizenden 

vrienden van den Heiligen Profeet verhief zijn stem tot staving van Abce 

Moes2’s woorden, althans indien hïj ooit deze woorden had geuit. En het ver- 

wonderlijke is, dat menschen, die enkel ter wille van gewone verslagen lange 

tochten maakten, geen inlichtingen vroegen omtrent de lange hoofdstukken van 

den Qoer-ân, die Aboe Moësa ongelukkig was vergeten. En waarom zorgde Aboe 

Moesa zelf, die deze hoofdstukken vergeten was, er keelemaal niet voor, dat 

hi ze terugkreeg? Inderdaad zijn de in het verslag gemaakte beweringen 200 

ongeriïjmd, dat een verstandig persoon er geen oogenblik aan zou gelooven. 

Zoowel uitwendige als inwendige getuigenis toont dus duidelijk aan, dat het 

verslag absoluut valsch is en dat geen enkele getuigenis aangevoerd kan worden 

tot staving var Ζῇ: betrouwbaarheid en waarheid. Enkel het feit, dat Moeslim 

het in zijn verzameling heeft opgeteekend, is geen' bewijs dat het geloofwaardig 

is, want, zooals ik reeds heb aangetoond, zelfs Moeslim vertrouwdé het niet. 

Een gedetailleerde critische beschouwing van de overige twee verslagen 

zou dit artikel misschien langdradig maken; uit hetgeen over het eerste verslag. 

reeds geschreven is, kan de lezer gemakkelijk begrijpen, hoe onbetrouwbaar 

deze soort van verslagen zÿn. Het zal dus voldoende zijn, als wij de inwendige 
getuigenis, die de overige twee verslagen leveren, beschouwen. Overeenkomstig 

een dezer zou ’Aisja gezegd hebben, dat er in den Heiligen Qoer-ân een vers 
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was, volgens hetwelk tien bekende zoogingen het huwelijk beslist verboden; 

dat dit gebod opgeheven werd door een ander, wWaarin het aantal teruggebracht 

was tot vif en dat dit vers in den Qoer-ân gereciteerd werd bij den dood van 

den Heiligen Profeet. Dit versiag moet verkeerdelijk aan ’Aisja zijn toegeschre- 

ven. Het geeft ons duidelijk te verstaan, dat het vers niet door ’Aisja, maar 

door anderen werd gereciteerd. Indien Zzoc’n vers ooit bestaan had, zou het 

den vrienden van den Profeet in het algemeen niet onbekend zijn gebleven, 

want het bevatte een gebod, dat op het dagelijksch leven betrekking had. Het 

zou van alle verzen zelfs het meest welbekende zijn geweest. Immers het bevatte 

een gebod betreffende het huwelijksverbod, en in een samenleving, waar de 

Zuigelingen in het algemeen door een min gezoogd werden, was” het van het 

grootste belang dat iedereen wist, met welke vrouwen geen huwelÿk gesloten 

mocht worden vanwege haar zoogmoederschap. Daarom kon het vers onmogelijk 

aan één enkel persoon alleen bekend zijn. De samenstellers van verzamelingen 

hebben het beginsel vastgesteld, dat, als Zeer veel menschen onkundig zijn van 

een gebeurtenis, die hun uit den aard der zaak wel bekend moet zijn, dit duidelijk 

bewijst, dat die een verzinsel is. Dit is een Zzeer gezond beginsel, en het is 

gemakkelïk te begrijpen, dat het aan ’Aisja toegeschreven verslag betreffende 

het zoogen, daarnaar beoordeeld, een duidelijk verzinsel is. Zooaïls wij gezien 

hebben, zoo’n vers moet eigenlijk van ‘alle verzen het meest welbekend zijn 

geweest. Tot op den sterfdag van den Heiligen Profeet had ’Aisja het algemeen 

hooren reciteeren. Zes maanden later beval haar vader, Aboe Bakr, den Heiligen 

Qoer-ân te verzamelen, maar niemand bracht Zzoo’n vers onder de aandacht 

van Aboe Bakr of Zaiïid. ’Aisja zelf zei nooit tegen de menschen, die met de 

verzameling belast waren, dat er zoo’n vers bestond. Toen ’Oetsman afschriften 
maakte, leefde ’Aisja nog, maar ook toen wees zij niet op het bestaàan van zoo’n 
vers. Hoe kwam het, dat zij ‘Oerwa eenige jaren later daarvan op de hoogte 

stelde, en niet haar vader, toen de Heilige Qoer-ân op zijn bevel verzameld 

werd? Hoe kwam het, dat behalve ’Aisja niemand iets van het vers af wist. 

Evenals in het geval van het reeds behandelde verslag getuigt het verslag, dat 

Moeslim in zijn werk vermeldt, dat geen der vrienden van den Heiligen Profeet 
zoo'n vers kende. Het heet, dat ’Aisja en andere verslaggevers een verslag 

uitbracht, volgens hetwelk men den Heiligen Profeet bij verschillende gelegen- 

heden vroeg, of een paar zoogingen het huwelÿk beslist verboden. Zoo’'n vraag 

zou nooit gesteld zijn geweest, indien het vers aangaande het huwelïjksverbod 

wegens tien of vijf zoogingen bestaan had. Wij kunnen ook niet veronderstellen, 

_ dat het vers geopenbaard werd, omdat men die vragen steide, want in 200’n 

geval zou het verslag duideliÿk vermelden dat de Heilige Profeet die en die 

openbaring ontving, toen de vraag gesteld werd. Alle overwegingen wijzen 

dus er op, dat het onderhavige verslag verzonnen is geweest. 

Het derde versiag kan nu met enkele wooraeñ worden afgehandeld. Uit 
‘Oemars woorden heeft men de gevolgtrekking gemaakt, dat ’Oemar en de 
andère vrienden van den Heiligen Profeet de passage betreffende de straf voor 
echtbrekers en echtbreeksters als deel van den Qoer-ân kenden, terwijl die niet 
in den Qoer-ân is aan te treffen. Het heet, dat die passage volgens ’Oemar 
gereciteerd, in het &eheugen bewaard en begreper werd en dat de Heilige 

Profeet, evenals na ‘fem zijn opvolgers, dienovereenkomstig handelde. Indien 

’Oemar zelf de man was, die het hardst aan de verzameling van den Qoer-ân 

meewerkte en indien hij de vervaardigde kopie gedurende zijn Kalifaat in zijn 
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bezit had, dan doet zich de vraag voor: Om welke reden werd de passage 

weggelaten? Er kunnen omtrent de passage in kwestie slechts twee mn 

zijn: (1) ’Oemar en de andere vrienden van den Profeet rue het met elkaar 

eens, dat de passage een deel van den Qoer-ân was, (2) ‘Oemar was de 

meening toegedaan, dat de passage wel een deel van den Qoer-en ver terwijl 

de andere vrienden van den Profeet zijn meening verwierpen. Indien zÿ het met 

elkaar eens warer, dat de passage een deel van den Qoer-ân was, wie ΒΕΙΞΕΕ 

hun die in het Heilige Boek te plaatsen? De eerste stelling is dus klsarblÿkelÿk 

absurd. Wat de tweede stelling betreft, niets getuigt dat ‘Oemars DEEE 

tegengesproken werd door een vriend van den Profeet. Maar een ze werkelijk 

tegengesproken was, dan moest ’Oemar tot de overtuiging zijn gekomen, dat 

hij zich vergist had, want alie andere vrienden van den Heiligen Profeet staaf- 

den zijn meening niet. En dus moeten wij df het verslag verwerpen als jets, 

dat verkeerdelijk aan ’Oemar is toegeschreven, df aannemen, dat er misverstand 

was van den kent van ’Oemar. Er kan nog een derde verklaring zijn, nl. dat 
de woorden ,,Gods Boek’”, zooals ze in het verslag gebezigd worden, niet den 

Qoer-ân aanduiden, maar eenvoudig een ordonnantie of voorschrift van God, 

zooais in hoofdstuk 4, vs. 24, waar Kit@b-Allûh-i ‘’alaikoem beteekent: Allahs 

ordonnantie tot u.. 

Uit het bovenstaande biijkt dus, dat al deze verslagen onbetrouwbaar zïn. 

Maar er kan misschien gevraagd worden: Hoe kwam het, dat verzonnen ver- 

slagn, die aan den Islâm afbreuk doen, onder de Moeslims in omioop waren 

en door eenige welbekende samenstellers van verzamelingen in hun werken 

werden opgenomen? Men houde in gedachte, dat ze in een later tijdvak zÿn 

verzonnen door de zindigs. In het geval van een dezer verslagen hebben wij 

gezien, dat de eerste schrijver daarvan —— wiens karakter reeds is blootgelegd 

— er van beschuldigd werd, dat hij een zindiq was. Toch erkende Moeslim zijn 

gezag, hoewel hi er niet veel waarde aan hechtte. Dat kwam misschien hier- 

door, dat.diens inneriijke gevoelens nog niet onderzocht waren, toen Moeslim 
zijn werk Schreef. Op deze wijze kregen eenige valsche verslagen ruchtbaarheid 
en voaden ze geloof bij de Moeslim. Maar in de meeste gevallen Zijn de critische 
naw0ringen betreffende de overbrengers der verslagen er in geslaagd om de 
Abetrouwbare verslagen te scheiden. En zelfs al bestond er geen uitwendige 
getuigenis, toch is de critische studie van zulke verslagen op zichzelf reeds 
voldoende. En ten slotte, als verschillende beweringen met elkaar in strtjd zijn, 
hebben wij na te gaan, aan welken kant het meerendeel der getuigenissen ligt 
Neem bijv. het verslag, dat van Aboe Moesa Asjari afkomstig is. Zelfs al had 
Moeslim het niet in discrediet gebracht en zelfs al stond Soewaid niet bekend . 
als een 2indiq, toch hebben wij eenerzijds de getuigenis van Aboe Moesa Asj'ari, 
dat twee hoofdstukken doorsde vrienden van den Heiligen Profeet werden 
gereciteerd en dat hij ze op den tijd, dat μὲ deze omstandigheid vermeldde, 
vergeten was; en anderzijds de getuigenis van alle vrienden van den Heiligen 

_ Profeet, die daarvan niets af wisten. Geen Quer-ânlezer, geen die een afschrift 
van het Heiïlige Boek bezat, had er ooit iets van gehoord. Kan de getuigenis 
van één persoon eenig gewicht in de schaal leggen tegenover de eenparige 
getuigenis van alle vrienden — vooral wannser die getuigenis betrekking heeft 
op een omstandigheid, die de aandacht van zeer vele menschen moet hebben 
getrokken? Was het een getuigenis van twee of drie vrienden van den Heiligen 
Profeet geweest, dan zou de geschiedschrijver reden hebben om te twifelen, 
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maar indien men door de getuigenis van één enkel persoon, die nota bene door 

die van duizenden beter ingelichte getuigen weerlegd werd, nog twifelt, dan 

begaat men de grootste dwaasheid, die ooit is begaan. En wat waar is voor 

dit eene verslag, is zeer zeker waar voor elk ander verslag, dat tot dezelfde 

categorie behoort. In elk geval hebben wij de getuigenis van slechts één persoon, 

wiens meening door geen ander persoon werd gedeeld. Het heet, dat Aboe 

Moesa Asjari beweerde, dat twee hoofdstukken verloren warer gegaan: niemand | 

deelde zijn meening; het heet, dat ’Aisja beweerde, dat zekere verzen verloren 

waren gegaan: niet één persoon van de duizenden vrienden van den Profeet 

staafde haar getuigenis; hetzelfde geldt voor al de anderen. Waar Ibn-i-Mas’oed 

jets beweert, weerlegt ’Oebajjs getuigenis met die van alle vrienden van den 

Profeet zijn bewering, en waar Oebajj iets beweert, spreekt hem Ibn-i-Mas'oeds 

getuigenis met die van alle overige vrienden van den Profeet tegen. ἘΠῚ van 

deze verslagen wordt trouwens door slechts één vriend van den Heiligen Profeet 

gestaafd. Er kan bijgevoegd worden, dat de getuigenis van één getuige niet 

bewijzen kon, dat een vers werkelijk tot den Heiligen Qoer-ân behoorde, want 

het is een feit, gestaafd door tailrijke verslagen, dat elk Qoer-ânvers ten tijde 

van zijn openbaring alom bekend gemaakt en in het geheugen van vele Qoer-ân- 

lezers bewaard werd. Het korte verhaal aan het eind van het verslag, dat van 

Zaids verzameling ten tijde van Aboe Bakr spreekt en volgens hetwelk een 

zeker vers van hoofdstuk Bard’at bij niemand anders te vinden was dan bij 

Aboe Choezaima, is niet in tegenspraak met deze conclusie, want zooals ik 

reeds heb aangetoond, hier wordt het opgeschreven vers bedoeld, gelijk andere 

Verslagen ons toonen, dat zeer veel menschen den geheelen Qoer-ân van buiten 

konden reciteeren. In het kort, de getuigenis van één enkel vriend van den 

Heiligen Profeet is tegenover de eenparige getuigenis van alle anderen van 

nul en geener waarde. 

Het derde criterium waarnaar zulke verslagen beoordeeld kunnen worden, 

is: na te gaan in hoever de vroegere practijk de conclusies staaft. Na den 

Heiligen Profeet was de Qoer-ân de meest waardevolle schat, die de Moeslims 

in hrn bezit hadden, en ieder Moeslim deed ongetwijfeld zijn best om het Heilige 

Boek in al zijn reinheid te bewaren en het aan het volgende geslacht over te 

lèveren. Veronderstellen wij nu, dat ’Oetsman eigenmachtig zekere Kkopieën te 

niet deed, had hïÿj het dan in zijn macht elk afschrift van elk vers of hoofd- 

stuk, dat in het bezit was van de alom verspreide Moeslims te vernietigen ? 

Veronderstel dat hij de kopieën van zulke voorname mannen 815 Ibn-i-Mas’oed 

in beslag kon nemen, hoe zou hij de talrijke afschriften in bezit kunnen nemen, 

die aan de hand van de kopie van Ibn-i-Mas’oed en anderen gemaakt waren? 

Want de practijk der vroegere Moeslims toont ons, dat er ontzaglijk veel 

afschriften werden gemaakt. Indien dus een Moeslim ’Oetsmans kopie gebrekkig 

 achtte en een afschrift bezat dat in hoofdzaak daarvan afweek, zou hij heele- 

maal geen moeilijkheden ondervinden als hïj het onder ’Oetsmans regeering 

verborgen hield. In Zo0’n geval echter zouden zulke kopieën overvloedig zijn 

geworden, zoodra ’Oetemans macht rtaande, of althans onder de regeering van 

Ali, die geen enkel motief kon hebben om ’Oetsmans politiek betreffende de 

vernietiging der onderscheiden kopieën voort te zetten. Onder ’Alis regeering 

zouden dus vele andere kopieën in omloop zijn gekomen, en al had hij niet den 

moed om de verspreiding van ’Oetsmans kopieën tegen te gaan, toch zou δῇ 

de verspreiding van andere kopieën goedgunstig hebben gadegeslagen. Maar 
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het verwonderlijke is, dat zelfs zij die ’Oetsman vermoordden, de verspreiding 
var ‘’Oetsmans kopie van den Heiligen Qoer-ân niet tegengingen, en dat Ζῇ ook 
geen andere uitgave of nieuw hoofdstuk of zelfs één enkel nieuw vers in omiloop 
brachten. Nooit toonden Ζῇ aan, dat één woord in de Goddelijke openbaring door 
"Oetsman was veranderd. Wat stond, toen ’Oetsmans macht ten onder was 
gegaan, of toen hïj in koelen bloede door de oproerlingen vermoord werd, de 
verspreiding van die gedeelten in den weg, die "Oetsman kon hebben vernietigd?. 
Immers, al zouden alle afschriften op de een of andere ongewone wijze vernie- 
tigd kunnen worden, de woorden die op de levende platen der Moeslim-harten 
ingeprent waren, zouden toch op geenerlei wijze te niet kunnen worden gedaan. 
Het was eenvoudig onmogelijk. Het einde van ’Oetsmans regeering zou getuige 
Zijn geweest van de verspreiding van al deze deelen —— declen die, naar men 
beweert, door hem vernietigä waren — en zulke deelen zouden in de kopieën 
van den Qoer-ân opgenomen zijn geweest. Maar de geschiedenis gewaagt 
daarvan niet. Ondanks al hun verschillen hebben verschillende menschen en 
scholen altïjd een en dezelfde kopie van den Qoer-ân gebruikt. Indien er werke- 
Iÿk eenig verschil had bestaan, dan zou zoo’n verschil in de latere kopieën van 
den Qoer-ân voorgekomen zijn; maar het feit, dat scholen die soms absoluut 
niets van elkaar konden verdragen, dezelfde kopie van den Qoer-ân gebruikten, 
toont duidelïÿjk aan, dat er inderdaad geen verschil bestond. 

De ,,ontdekking” die Dr. Mingana, de schrijver van Bladen afkomstig van 
Drie Oude Qoer-âns, gedaan heeft, blijkt uit critisch oogpunt beschouwd een even 
absoluut mislukte poging te Ζ om den Heiligen Qoer-ân in zijn zuiverheid van 
tekst aan te randen, als de onverantwoordelijke beweringen van vroegere schrij- 
vers. Het heet, dat Dr. Agnes Lewis van een antiquaar Zekere bladen heeft 
gekocht, waarop drie dwars over elkaar geschreven schriften; de oudste van 
deze schriften zijn zekere passages uit den Qoer-ân. Wanneer deze passages 
geschreven werden en wie ze geschreven heeft, zijn vragen die Dr. Mingana 
niet beantwoord heeft. Al de beweringen dat ze pre-'Oetsmanisch zijn, of dat 
Ze aan de hand van pre-’Oetsmanische manuscripten geschreven zijn, zijn niets 
meer dan gewaagde gissingen als ,,feiten” verkondigd om de aandacht van het 
publiek te trekken. En welke zijn de verschillen, die hij aangetoond heeft: — 
Zekere woorden zijn in een anderen schriftrant geschreven; er zijn eenige varian- 
ten (in het geheel drie); er zijn op drie plaatsen drie weglatingen — hoewa, 
käffah en mâ-lakoem, en er is een bijvoeging, ni. het woorä Allah. 

Deze ,,ontdekking” levert, denk ik, een bewijs te meer, dat de tekst van 
den Heiligen Qoer-ân dezelfde blijft en steeds dezelfde is gebleven, want deze 
bladen toonen ons niet dat een vers of deel van een vers weggelaten, bijgevoegd 
of in een anderen vorm geschreven is, of dat een hoofdstuk of de verzen in een 
hoofdstuk niet in de juiste volgorde geplaatst zijn; ze toonen ons ook niet, dat 
een vers verkeerd is geplaatst. In hoofdzaak komt de Qoer-ân, die in deze 
manuscripten vervat'is, overeen met den algemeen aangenomen tekst. Indien 
er versChillen zïn, dan zijn ze verschillen, die noodwendig bij het afschrijven 
door onervaren handen ontstaan zijn. Er konden bij het afschrijven van andere 
kopieën noodwendig fouten worden gemaakt, en om zuilke fouten te vermijden 
liet ’Oetsman officiéele kopieën schrijven, opdat alle kopieën daarmee verge- 
leken en zoodoende de fouten die bij het afschrijven gemaakt waïen, verbeterd 
zouden worden. Het is duidelijk, dat de zeer weinige fouten, welke in deze 
oude bladen ontdekt zijn, afschrijffouten zijn, gemaakt door onervaren handen. 
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Dit blijkt duidelïÿjk uit den tekst, dien Dr. Mingana heeft aangehaalgd. Er staat 

bijv. Jo geschreven in plaats van es 5 ὧς ΝΣ» in plaats van 

ἜΣ Oÿ M plasts” van ὭΣ Ἰοῦς, in plaats van 

ἴδ; a in plaats van το 3\ ; en 200 verder. Dit zïjn duidelijke 

afschrijffouten, gelijk Dr. Mingana erkent. Het is nogal vermakelijk te bevinden, 

dat Εἰ de Zzuiverheid van den Qoer-ântekst op grond van zekere verdwaalde 

bladen betwist, die een onbekend en onontwikkeld schrift bevatten en die eens 

vernietigd werden om plaats te maken voor een heel ander schrift. Indien op 

deze-bladen iets weggelaten is, is het volgens Dr. Mingana niet toe te schrijven 

aan een schriffout van den schrijver, neen, het is een duidelijk bewijs, dat er 

iets in den algemeen aangenomen tekst is ingelascht — en dit ondanks zijn 

erkenning, dat het niet met zekerheid gezegd kan worden, welke van de twee 

teksten het eerst geschreven is! Hieruit blijkt, dat vooringenomenheid tegen den 

Heiligen Qoer-ân het verstand van Dr. Mingana heelemaal in de war heeft 

gebracht. De ,,ontdekking” der manuscripten toont ons slechts, dat er altijd 

één tekst van den Heiligen Qoer-ân is geweest. Wat de beweerde afwijkingen 

betreft, wij kunnen zonder tot in bijzonderheden te dalen zeggen, dat ze deels 

toe te schrijven zijn aan een verschrijving, deels aan het uitwisschen van het 

schrift op het perkament, deels aan het feit dat ze over elkaar heen geschreven 

σῇ en deels misschien aan de twijfelachtige lezing van Dr. Mingana zelf. De 

geringste afwijking in schrifftrant is verkondigd als een afwijking, die een totale 
verandering in beteekenis heeft teweeggebracht, zooals bij het woord bâraknä, 

dat in hoofdstuk 17, vs. 1 voorkomt. Het bet:ekent: Wiÿj hebben gezegend, hetziïj 

het aangeduid wordt door ΔΝ of door SL ν de eerste vorm volgt de 

schriftrant van den Qoer-ân, terwijl de in Dr. Mingana's manuscript voorkomen- 

de vorm slechts zonder alif boven de letter δῶ geschreven is. 

Wat de vijfde tegenwerping betreft, nl. dat de Sji'a’s den Qoer-ân als on- 

volledig beschouwen, de volgende opmerkingen uit Muirs Life of Mahomet, dat 

deze kwestie opgeworpen en beantwoord heeft, zullen wel voldoende zijn. 

»Aangenomen dus, dat wij den ongewijzigden tekst van ’Oetsmans herziene 

tekstuitgaaf bezitten, dan moet nog nagegaan worden, of de tekst een getrouwe 

weergave was van Zaids tekst, met de eenvoudige overeenbrenging van onbe- 

langrijke verschillen. Er bestaat alle grond om te gelooven, dat het zoo was. 

Geen vroegere of betrouwbare overlevering verdenkt ’Oetsman er van den Coran 

te hebben verknoeid om zijn eigen aanspraken te staven. Inderdaad beweren 

de Sjia’s der latere tijden, dat ’Oetsman zekere Soera’s of passages heeft 
weggelaten, die ‘Ali steunden. Maar dit is niet te gelooven ...... Toen ’Oetsmans 

uitgave gereed was, had er tusschen de Omejjaden en de aanhangers van ’Ali 

geen openlijke scheuring plaats gehad. De eenheid van den Islâäm was nog 

onbedreigd. "Α1 8 aanspraken waren alsnog niet ontwikkeld. Het kan derhalve 
niet genoegzaam worden bepaald, met welk doel ’Oetsman een overtreding 

beging, die de Moeslims als een van de allerlaagste soort zouden hebben 
beschouwd ...... Ten tijde yan de revisie leefden nog Zzeer vele menschen, die 
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den Corän van buiten hadden geleerd, zooals Ζῇ dien oorspronkelijk hadden hooren overbrenger; en afschriften van pascages die ’Ali steunden — althans 
indien zulke passages ooit bestonden — moeten in handen ziïn geweest van zijn 
talrijke aanhangers; beide bronnen zouden een krachtige beteugeling van eenige 
poging tot vernietiging gebleken Zijn ...... De partij van ’Ali nam onmiddellijk 
na ’Oetsmans dood een onafhankelijke houding aan en verhief hem tot Kalief. 
Is het denkbaar, dat zij, toen Ζὶὶ tot macht kwamen, een verminkten Corân 
Zouden hebben geduld, opzettelijk verminkt om de aanspraak van hun leider 
te vernietigen? Doch wij bevinden, dat Zij denzelfden Corân bleven gebruiken 
als hun tegenstanders en dat zij niet het minste bezwaar daartegen maakten.”' 1) 

Niet alle Sjia’s gelooven echter, dat gedeelten van den Heiligen Qoer-ân 
verloren waren gegaan, of dat passages, die ’Alis aanspraken staafden, opzette- 
10 Κ weggelaten werden door Zaid of ’Oetsman. De groote meerderheid van hen 
erkent dat ons de Heilige Qoer-ân in al zijn zuiverheid is overgeleverd.- Dat 
gelooven althans de geleerde Sjl'a’s. Het is ook meerendeels de onwetende massa, 
die gelooft, dat eenige gedeelten verloren zijn gegaan. In de Tafsir Sâfi, een 
belangrijke Sjia-commentaar op den Heiligen Qoer-ân, veroordeeide de auteur, 
Moella Moehsin, de onwetende Sjla’s, die dachten dat zekere gedeelten verloren 
waren gegaan, aldus: 

»Zekere menschen ondef ons en de massa der Hasjwia’s hebben verteld, 
dat er wat van den Qoer-ân verloren is gegaan en dat die veranderd is geweest. 
Maar het ware geloof onzer vrienden is hiermee strijdig, en zulks is het geloof 
der groote meerderheid. Want de Qoer-ân is een wonder van den Heiligen Profeet 
en de bron van alle kennis betreffende de wet en alle godsdienstige geboden, 
en de geleerde Moeslims hebben zich uiterst veel moeite gegeven om dien te 
bewaken, zoodat er niets is betreffende de teekens, die zijn klinkers aanduiden, 
zijn reciet, zijn letters en Ziÿn verzen, dat ζῇ niet weten. Met zulke bescher- 
mingsmaatregelen en zoo’'n bewaring van het Heiiige Boek (door de Moeslims), 
kan het niet worden verondersteld, dat er eenig verlies of eenige verandering 
plaats heeft gehad.” (pag. 14). 

De geleerde schrijver zegt verder: 

»Waarlijk, de Qoer-ân werd in den tijd van den Heiligen Profeet verzameld 
en gerangsChikt, precies zooals die wij thans hebben. Dit v'ordt afgeleid uit 
het feit, dat de Qoer-An toen al in zijn geheel gereciteerd en uit het hoofd werd . 
geleerd, en dat er een groep van vrienden van den Heïligen Profeet bestond, 
die verplicht was dien uit het hoofd te leeren. Hij werd den Heiligen Profeet 
00k in zijn geheel gereciteerd en voorgelezen (door den engel). Een groot 
aantal vrienden, zooals ’Abdoeila bin Mas'oed en Oebajj bin Ka’b, lazen den 
Heiligen Qoer-ân verscheidene malen in tegenwoordigheid van den Heiligen Profeet uit. Al deze feiten toonen afdoend aan, dat de Heilige Qoer-ân in den {πὰ van den Heiligen Profeet volledig was en verzameld werd, en dat die niet vershipperd en verstrooid werd. Reeds is gezegd, dat degenen onder de Hasjwia en Imamia-scholen (der Sjla’s), die er een tegenovergestelde meening op na houden, niets zijn vergeleken bfj de groote meerderheid, die de juiste meening heeft. Men houde ook in gedachte, dat de tegenovergestelde meening slechts 

1) Muirs Life of Mahomet, pag. 558, 559 (Appendix). Noot v.d. Vert. 
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gehuldigd werd door eemge verslaggevers, die zeer zwakke en onbetrouwbare 

verslagen in omloop brachten.” 

Hierop haalt Moella Moehsin de meeningen aan van verscheidene geleerde 

Sji'a’s, die door de geheele Sji'a-wereld geëerd en geacht worden en die in 

duidelijke woorden leerden: ,,De Qoer-ân, zooaïs God die tot Zijn Profeet heeñft 

nedergezonden, is precies dezelfde als wat nu tusschen de twee borden (d.w.z. 

in het geschreven boek) en in de handen der menschen 15. ἨΠ haalt ook een 

versilag aan, de betrouwbaarheid waarvan nooit door een Sji'a, welke ook, 

betwijfeld is. Ook dit verslag bevestigt, dat ons de Heilige Qoer-ân overgeleverd 

is zonder dat er ook maar één woord of letter veranderd of verloren is gegaan. 

Bovenstaande aanhalingen zijn voldoende om aan te toonen, dat de Sji’a- 
godgeleerden het met alle andere Islamietische scholen er over eens zijn, dat 

de inhoud en de rangschikking van den tegenwoordigen Qoer-ân precies in 

denzelfden toestand verkeeren als die, waarin de Heilige Profeet ze heeft 

achtergelaten. 

Indien de Heilige Qoer-ân — zooals van alle kanten toegegeven wordt — 
ons Zzonder eenige verandering of eenig verlies uit den ἃ van ’Oetsman kon 
worden overgeleverd, gedurende een lange periode van bijna dertien honderd 
jaar, terwijl de Moeslims in elk land en in alle hoeken der wereld verspreid 
woonden, het alle eens waren over een en hetzelfde Boek, dat geen enkel 
verschil had, zelfs niet in letter of teeken — indien dit een feit is, dan is het 
het toppunt van dwaasheid om te onderstellen, dat in de dertien jaren na den 
dood van den Heiligen Profeet, toen alle Moeslims nog op één plaats woonden 
en toen velen dergenen, die den Qoer-ân rechtstreeks van den Heiligen Profeet 
gememoriseerd hadden, nog in leven waren, de Heilige Qoer-ân eenige veran- 
dering kon ondergaan of dat er iets verloren kon gaan. De omstandigheden, 
die na ’Oetsman tot het behoud der zuiverheid van den Qoer-ântekst en rang- 
schikking bijgedragen hebben, waren ten tijde der eerste Moeslims zelfs gun- 
stiger. ΑἹ de vrienden van den Heiligen Profeet en al de eerste Moeslims 
wisten en geloofden, dat niets van den Heiligen Qoer-ân weggelaten of verloren 
‘Was gegaan. Boechari zegt ons in een verslag, welks waarheid nooit betwijfeld 
is, dat toen Ibn-i-’Abbas en Moehammad bin Hanafiah (’Al’s zoon, van een 
vrouw die tot den Hanañfi-stam behoorde) gevraagd werd, wat de Heilige Profeet 
nagelaten had, zij beiden antwoordden: ,,Hij heeft niets nagelaten dan wat 
tusschen de twee borden vervat is”, di. in de kopieën van den Qoer-ân, zooals 
‘Oetsman ze in omloop bracht, want de woorden mâû bain-ad-daffatain of σαὶ 
tusschen de twee borden vervat is” werden voor het eerst gebezigd om déze 
kopieën aan te duiden. 

Τοῦ besluit zou ik gaarne zeggen, dat ik mij met de vrij uitvoerige behan- 
deling van bovengenoemde twee punten, nl. de samenvatting van de leerstellingen 
van den Heiligen Qoer-ân en de verzameling en rangschikking daarvan, ten doel 
stel, den lezer van dit boek een idee te geven van de kwestie, hoe godsdienst 
in den Islâm volmaakt en beschermd is tegen alle verknoeïing, En dus heb ik 
twee punten vastgesteld, die aantoonen dat de Islâm de laatste wereldgodsdienst 

‘is, om welks banier zich alle volkeren kunnen scharen en één groote broeder- 
schap der menschheid kunnen vormen. Wij weten niet alleen dat geen andere 
schrift ooit er op aanspraak heeft gemaakt een volmaakte en laatste openbaring 
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van Gods wil te zijn — waarop de Qoer-ân wel aanspraak maakt — m::r ook dat 

iedere godsdienstschrift, die v66r den Heiligen Qoer-ân is geopenbaard, in den 

loop der tijden veranderingen heeft ondergaan. De Heilige Qoer-ân is derhalve 

het eenige Boek, dat een ware gids kan zijn voor een steeds vooruitgaande 

menschheid. 

III. DE QOER-AN 

1. Verdeeling en rangschikking. 

De naam Al-Qoer-ân als eigenaam van het Heilige Boek der Moeslims, 

waarvan op de volgende bladzijden een vertaling gegeven wordt, komt ver- 

scheidene malen in het Boek zelf voor; zie 2: 185, enz. Het woord Qoer-ân 
is een Zelfstandig-naamwoordelijke vorm van het grondwoord qgara’a, waarvan 

de primaire beteekenis is: hÿ bracht dingen biÿeen en ook, hÿ las of reciteerde. 

Het Boek wordt zoo genoemd, omdat het een verzameling van de beste gods- 

dienstige leerstellingen is en omdat het een boek is, dat gelezen wordt of 

gelezen behoort te worden, en indexdaad heeft het van alle boeken ter wereld 

het grootste leesgebied. Er staat duidelijk vermeld, dat het een openbaring van 

den Heer der werelden is (26 : 192), of een openbaring van God, den Machtige, 
den Wijze (39 : 1, enz.) en zoo verder. Het werd aan den Profeet Moehammad 
geopenbaard (47:2), door tusschenkomst van den Heiligen Geest op ziÿn hart 

nedergezonden (26 : 193, 194), in de maand Ramadan (2:185) in den 25sten 
of 27sten nacht, die bekend staat onder den naam van lailat oel qadr (97 :1), in 
de Arabische taal (44 : 58; 43 : 3). Verder wordt er daarvan onder de volgende 
bijnamen melding gemaakt: 

Al-Kitâb (2:2), een geschrift, dat op zichzelf volledig is; A7-Foerqân 
(25 :1), datgene wat waarheid van valschheid, wat goed van kwaad onder- 
Scheidt; Adz-Dzikr (15 :9), de Waarschuwing of een bron van verhevenheid 
en glorie voor het menschdom; Al-Maw’izah (10 : 57), de Vermaning'; AT-Hoekm 
(13 : 37), het Oordeel; Al-Hikmat (17 : 39), de Wijsheid; Asj-Sjif@ (10 : 57), 
datgene wat geneest; Al-Hoed@ (72 : 13), datgene wat iemand leidt of wat 
hem het doel doet bereiken; At-Tanzil (26 : 192), de Openbaring; Ar-Rahmat 
(28 : 51), de Genade: Ar-Rôèh (42 : 52), de Geest of datgene wat leven geeft: 
Al-Chair (3 : 103), de Gocdheid; A7-Bajân (3 : 137), datgene wat alles verklaart; 
An-Nÿmat (93 : 11), de Gunst; Al-Boerhân (4 : 175), het duidelÿjke Argument; 
Al-Qajjim (18 :2), de Onderhouder; A7-Moehaimin (5 : 48), de Bewaker (der 
vroegere openbaring); An-Nôèr (7:157), het Licht; A!-Hagq (17:81), de 
Waarheid; Hubloellâh (3 : 102), het Verbond van God. Bovéndien worden er 
talrijke kenschetsende binamen van het Heilige Boek vermeld, zooals αἷ- 
Mmoëbin (12 11), hÿ die verklaart; al-Karim (56:77), de geëerde; al-madñd 
(50 : 1), de glorierijke; al-hakîm (36 : 2), wijsheid bezittende: ’Arabÿj (12 : 2), 
het Arabisch; al-aziz (41:41), de machtige: üal-moekarramah (80 : 13), de 
geéerde; al-marfôè’ah (80:14), de verhevene: al-moetahharah (80 : 14), de 
gelouterde; al-adjab (72:1), de wonderbare; moebârak (6:93), gezegend: 
moesaddiq (6 : 93), de waarheid der vruegere openbaring bekrachtigend. 

De Heilige Qoer-ân wordt verdeeld in 114 hoofdstukken, waarvan elk sôèrah 
wordt genoemd (2:23). Het woord sôèrah beteekent letterlijk verhevenheid of 
_hooge rang, en ook een trap van een gebouw, en wordt gebezigd om een hoofdi- 
stuk van den Qoer-ân in het Boek zelf aan te duiden, hetzij wegens zijn ver- 
hevenheid, of omdat elk hoofdstuk ah.w. een bepaalde trap of trede in net 
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geheele Boek is, dat dus bij een gebouw wordt vergeleken. De hoofästukken 
‘van den Heiïligen Qoer-ân zijn van verschillende lengte; het langste daarvan 
beslaat een vol twaalfde gedeelte van het heele Boek en het kleinste bevat 
slechts drie verzen. Elk hoofdstuk is echter op zichzelf volledig en wordt 
daarom een boek genoemd, en er staat vermeld, dat de geheele Qoer-ân vele 
boeken bevat: ,,Reine bladzijden, waarop (alle) rechte boeken zijn” (98 : 2, 3). 
De langere hoofdstukken worden in roek68’s of paragrafen verdeeld: elke para- 
graaf behandelt gewoonlijk één onderwerp en de verschillende paragrafen 
staan met elkaar in verband. Dit onderling verband heb ik aangeduid door 
in de vertaling de samenvatting van elke paragraaf te geven. Verder bevat 
elke paragraaf een groot aantal djats of verzen. Het woord @jat beteekent 
primair: een duideliÿjk teeken of merk, en in dezen zin krijgt het de beteekenis 

van wonder, maar het beteekent ook een mededeeling van God, en als zoodanig 
wordt het gebezigd zoowel om een vers van den Heiligen Qoer-ân, als om 
een openbaring of een wet aan te duiden. De Heïlige Qoer-An wordt dus verdeeld 
in een aantai hoofdstukken van ongelijke lengte: elk hoofdstuk wordt met uit- 
Zondering van de laatste 35 hoofdstukken, verdeeld in paragrafen, terwijl 
het grootste aantal paragrafen in een hoofdstuk 40 is; elke paragraaf wordt, 
evenals elk hoofdstuk van één paragraaf, in een aantal verzen verdeeld. Het 
hoogste aantal verzen in een hoofdstuk is 286 en het kleinste slechts drie. 
Het totaal aantal verzen in den Heiïligen Qoer-ân is 6247, of 6360, als wij aan 
elk hoofdstuk het inleidende vers of Bismillâh toevoegen, Met het oog op de 
voordracht wordt de Heilige Qoer-ân ook in dertig deelen van geliÿjke lengte ver- 
deeld, djoez’ genoemd, terwijl elk deel onderverdeeld wordt in vier deelen. Deze 
verdeelingen hebben echter niets te maken met de stof van den Qoer-ân, 
en Z00 ook de verdeeling in zeven manzils of gedeelten, die alleen bedoeld is 
om de voordracht van den Heïligen Qoer-ân in zever dagen te voltooien. 

De Qoer-ân werd bij gedeelten geopenbaard (25 : 32), gedurende een tijdvak 
van drie en twintig jaar: de kortere hoofdstukken over het algemeen en som- 
mige der langere werden in hun geheel en op één {Πα geopenbaard, terwijl de 
openbaring van het meerendeel der langere hoofdstukken en sommige der kortere 
Zich over vele jaren uitstrekte. Telkens wanneer er een hoofdstuk bÿ gedeelten 
geopenbaard werd, gaf de Heilige Profeet onder Goddelïke leiding de plaats 
van het geopenbaarde vers aan, en dus was de rangschikking van de verzen in 
elk hoofdstuk geheel en al zijn werk. Evenzoo was de rangschikking van de 
hoofdstukken ook het werk van den Heiligen Profeet zelf, want hoewel er 
bij zin leven geen enkel geschreven manuscript verzameld werd, werd de 
Qcer-ân in zijn geheel van buiten geleerd en herhaaïideliÿk door de vrienden 
van den Heïligen Profeet opgezegd, en dit zou onmogelijk z geweest, tenzi 

er een bepaaide volgorde was, waarin de hoofdstukken op elkaar volgden. 
 Bovendien is de verdeeling van den Heiligen Qoer-ân in zeven manzils gegrond 
ΟΡ een aanwijzing van den Heiligen Profeet, en deze verdeeling vooronderstelt 
een bekende volgorde der hoofdstukken. 

In een der allereerste openbaringen spreekt de Heilige Qoer-ân duidelijk 
van zijn verzameling, evenals van zijn openbaring, als een deel van het God- 
delÿk plan: ,0p ons (berust) het verzamelen ervan en het voordragen ervan” | 
(75:17). De verzameling van den Heiligen Qoer-ân, hetgeen beteekent de 
rangschikking van zijn verzen en hoofdstukken, was dus een werk dat door 
den Heiligen Profeét zelf onder Goddelijke leiding tot stand werd gebracnht. 
en het is een AYBÈRE te denken, dat Aboe Bakr of ’Oetsman de verzamelaar 



CXII VOORREDE 

van den Qoer-ân was, hoewel beiden een belangrijk werk hebben verricht in | 

verband met de verspreiding der geschreven kopieën van den heiligen tekst. 

Aboe Bakr stelde de eerste volledig geschreven kopie samen door de in den 

{πὰ van den Heiligen Profeet geschreven manuscripten in de volgorde der 

mondelinge voordracht uit den tijd van den Profeet te rangschikken. 'Oetsmans 

werk daarentegen bestond enkel hierin, dat hïij de kopieën, die uit het geschre- 

ven manuscript uit der tijd van Aboe Bakr samengesteld waren, liet afschrijven 

ca deze kopieën in de verscheidene centra der Is'amietische geleerdheid liet 

plaatsen, opdat degenen die den Heiligen Qoer-ân schreven, hun Kkopieën met 

de standaardkopie zouden kunnen vergelïjken en zoodoende fouten verbeteren, 

die anders in den heiligen tekst ingeslopen konden zijn. De tekst van den 

Heiligen Qoer-ân is dus tegen alle wijziging en verknoeïing beveiligd, over- 

eenkomstig de Goddelijke belofte, vervat in een der eerste openbaringen: 

»Waarliÿjk, Wïj hebben de Waarschuwing geopenbaard en Wij zullen er voorzeker 

de bewaker van zijn” (15 :9). Dit onderwerp heb ik tot in bijzonderheden 

behandeld in mijn voorbericht tot het eerste en grootere werk, Commentaar op 

den Heiligen Qoer-ên, waarnaar ik den lezer daarom voor volledige inlichting 

verwijs. (Zie: hoofästuk I en Il. Vert.). 

Een andere verdeeling van den Heiligen Qoer-ân betreft de Mekkaansche 

en Medineesche openbaringen. Van de drie en twintig jaar, waarover de open- 

baring van het geheele Boek zich uitstrekte, bracht de Heilige Profeet dertien 

_jaar te Mekka door en tien te Medina, naar welke βίδα hij voor het heil van 

zijn leven en dat van Ζῇ voigelingen vluchten moest. Van al de hoofdstukken 

werden drie en negentig te Mekka geopenbaard en een en twintig te Medina, 

maar het 110de hoofüstuk werd, hoewel het tot ht Medineesche tijdperk 

behoorde, te Mekka geopenbaard in den loop van de welbekende Afscheidsbede- 

vaart. Doordat de Medineesche hoofdstukken over het algemeen langer zïn, 

beslaan ze inderdaad een derde van den geheelen Qoer-ân. Wat de rangschik- 

king betreft, is de Mekkaansche openbaring vermengd met de Medineesche. 

Zoo begint de Heilige Qoer-ân met een Mekkaansche openbaring, getiteld de 

»Opening”, en hierop volgen vier in Medina geopenbaarde hoofdstukken, die 

een vijfde van het geheele Boek beslaan. Daarop volgen afwisselend Mekkaan- 

sche en Medineesche openbaringen. Het geheele Boex is verdeeld in de volgende 

Mekkaansche en Medineesche hoofdstukken, die afwisselend op elkaar volgen: 

1, 4, 2, 2, 14, 1, 8, 1, 13, 3, 7, 10, 48. 

Wat de data van de openbaring der onderscheidene Mekkaansche hoofd- 

stukken betreft, is het — behalve in bijzondere gevallen -— moeilijk om een 

bepaald hoofdstuk in een bepaald jaar te plaatsen, maar in het algemeen 

kunnen ze in drie groeven worden verdeeld: (1) die hoofdstukken welke ge- 

openbaard werden in het vroeg-Mekkaansch tijdperk, di. gedurende de eerste 

vif jaren; (2) die hoofdstukken, welke geopenbaard werden in het middel- 

Mekkaansch tijdperk, d.i, tot het tiende jaar toe; en (3) die welke geopen- 

baard werden gedurende het laatste Mekkaansch tijdperk. De data der 

Medineesche hoofdstukken daarentegen zijn vrij zeker en bepaald. Maar in dit 

geval zit de moeilijkheid hierin, dat de openbaring der grootere hoofdstukken 

zich over lange tijdperken uitstrekte, en een hoofdstuk dat ongetwijfeld tot 

de eerste tijden in Medina behcorde, soms verzen bevat, die geopenbaard werden 

in de laatste levensdagen van den Profeet. 

Behoudens bovengemaakte opmerkingen kunnen aan de verschillende 

hoofdstukken bij benadering de volgende data toegekend worden: 
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Vroeg-Mekkaensch tijdperk 60 hoofdstukken: 1, 17-21, 50—-56, 67-—109, 
| | 111-- 114, 

Middel-Mekkaansch tijdperk 17 hoofdstukken: 29-32, 34-39, 40---46, 
Laatste Mekkaansch tijdperk 15 hoofdstukken: 6, 7, 10-16, 22, 23, 25-28. 
2H: us... 6 loofdstukken: 2, 8, 47, 61, 62, 64. 
DA DLL Sa usine, 3 hoofdstukken: 3, 58, 59. 

0-6 DH. sit 9 hoofdstukken: 4, 5, 24, 38, 48, &7, 60, 63, 65. 

.9-.-10 DE ss ssscescccscoesc 4 hoofdstukken: 9, 49, 66, 110. 

De eerste vif verzen van het 96ste hoofdstuk waren ongetwijfeld de eerste 
openbaringen en daarop volgde even zeker het eerste deel van het 74ste hoofd- 
stuk, waarup verder naar alle waarschiünlijkheid het eerste hoofdstuk volgde 
en daarna het eerste deel van het 73ste hoofdstuk, 

Behalve dat is een vriÿÿ zekere volgorde onmogeliÿjk aan te geven. Iedere 
poging nm een chronologische volgorde aan te geven loopt ontwijfelbaar ‘op 
een mislukking uit, want zelfs de kortere hoofdstukken werden niet in gun 
geheel geopenbaard, Om een voorbeeld te nemen: een chronologische volgorde 
Zou het 9%6ste hoofdstuk vooraan plaatsen, terwijl ieder schrijver over de geschie- 
denis van den Islâm inderdaad weet, dat slechts de eerste vif verzen het 
eerst geopenbaard werden, terwijl vss. 6—19 veel later kwamen, toen de vervol- 
ging van den Profeet daadwerkelijk begon, gelijk auidelijk gemaakt wordt 
door vs. 9 en 10, die er melding van maken, dat het den Profeet verboden 
wérd zijn gebeden op te zeggen, en die dus geplaatst mceten worden in den tijd, 
toen Arqams huis gekozen werd voor het verrichten der gebeden, een gebeur- 
tenis die tot het vierde jaar van de zending behoorde. Indien wi. dus bij het 
vooraan plaatsen van een hoofdstuk, waarmee de openbaring van den Hrgiligen 
Qoer-ân ongetwijfeld begon, tegenover zulk een ernstige moeiltjkheid staan, 
wat dan omtrent de latere hoofästukken en vooral de langere? Neem als ander 
voorbeeld het tweede hoofdstuk in de tegenwoordige volgorde. Er is ‘niet de 
minste twijfel aan, dat de openbaring er van in het eerste of op zijn laatst 
in het tweede jaar van Hedijira begon, maar even zeker is het, dat het verzen 
bevat, die in 10 n.H. geopenbaard werden. Een chronologische volgorde van 
de verschillende hoofästukken is dus een onmogelijkheid, en al wat wij met 
min of meer zekerheid kunnen zeggen is, dat het grootste gedeelte van een 
zeker hoofdstuk gedurénde een zeker tijdvak geopenbaard werd, en om die 
reden geef ik voor bepaalde huofdstuxken bepaalde tijdperken aan. 

Het eerste wat ons in de tegenwoordige rangschikking opvalt, is de ver- 
menging van Mekkaansche en Medineesche openbaringen. Aan deze rangschik- 
king moet stellig een zekere gedachte ten grondslag hebben gelegen, en om 
die te ontdekken moeten wij achter de voornaamste kenmerken komen, die de 
Mekkaansche van de Medineesche openbaringen onderscheiden. Als we de twee 
met elkaar vergelijken, is het zeer duidelijk dat de Medineesche openbaring 
bedoeld was om het geloof in daden om te zetten, terwijl de Mekkaansche 
openbaring de Moeslims grondig onderlegde in geloof in God. Wel is waar treft 
men in de Mekkaansche openbaring aansporingen tot g3ede en edele daden 
aan en wordt er in de Medineesche openbaring nog op gewezen, dat geloof 
de grondslag moet zijn, waarop het gebouw van daden steunen moet, maar 
in hoofäzaak wordt in de eerste den nadruk gelegd op geloof in een Alom- 
tegenwoordigen en Almachtigen God, Die elke goede en slechte daad vergeldt, 
en behandelt de laatste voornamelijk wat goei en wat kwaad is, ma.w. de 
bijzonderheden van de wet. Een ander kenmerk, waardoor de eene openbaring 

8 
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zich van de andere onderscheidt, is dat de Medineesche openbaring de vervul- 

ling der voorspellingen behandelt, terwijl . de Mekkaansche openbaring in het 

algemeen profetisch zijn. Terwijl de Mekkaansche openbaring voorts aantoont, 

hoe ware gelukzaligheid van gemoed en geest in gemeenschap met God gevon- 

den kan worden, wijst de Medineesche openbaring er ΟΡ, hoe ’s menschen behan- 

deling ten opzichte van een medemensch een bron van gelukzaligheid en troost 

voor hem kan zijn. Daarom zouden wlj een wetenschappelïjke rangschikking 

van den Heiligen Qoer-ân slechts kunnen gronden op de vermenging der twee 

openbaringen: op de vermenging van geloof en daden, van voorspelling en de 

vervulling ervan, van Goddelijke Gemeenschap en ’s menschen betrekking tot 

en behandeling ten opzichte van een medemensch. 

Een ‘uitgebreid overzicht van de volgorde, waarin de hoofdstukken ΟΡ 

elkaar volgen, toont de waarheid van bovengemaakte opmerkingen aan; en 

hiervoor wordt de lezer verwezen naar de inleidende opmerkingen, die boven 

elk hoofdstuk staan. Een korte schets kan hier evenwel gegeven worden. Het 

Heilige Boek wordt ingeleid met een kort Mekkaansch hoofdstuk, dat in zijn 

zeven korte verzen het wezen van den geheelen Qoer-ân bevat en ons een bede 

leert, die zooals erkend wordt de schoonste is van alle beden, geleerd door 

welken godsdienst ook, en dat ons het hoogste ideaal voor oogen stelt, dat 

wij ons maar kunnen voorstellen. Terwijl de inleiding de quintessens van den 

Qoer-ân is en den mensch het hoogste ideaal voor oogen stelt, is het begin van 

het Boek evenzeer wetenschappelijk, want het tweede hoofdstuk begint met 

een duidelijke vermelding van het doel en streven ervan. De eersta vier hoofd- 

stukken behooren 8116 tot de Medineesche openbaring en behandelen, terwil 

ze meer dan het vijfde gedeelte van den geheelen Qoer-ân beslaan, de leerstel- 

lingen van den Islâm tot in bijzonderheden, ze vergelijkende met de vroeger 

bestaande leerstellingen, in het bijzonder de Joodsche en de Christelijke, die 

toen de prototypen waren geworden van dwaling in zaken van godsdienst: 

de eerste legden te veel nadruk op uiterlijk ritueel en zagen den geest heele- 

maal over het hoofd, de laatste veroordeelden de wet zelf en vertrouwden op 

het geloof in Christus alleen. 

Nagenoeg de heele Islamietische wet, die over het individueel, huiselijk 

en burgerlijk leven van den mensch handelt, is in deze vier hoofdstukken vervat. 

Hierop volgen twee van de langste Mekkaansche hoofdstukken, waarvan bet 

eerste de leer der Goëdelijxe Henheid tot in bijzonderheden behandelt en het 

tweede die van het profeetschap. Dit laatste hoofdstuk licht de leer van het 

profeetschap toe met een vermelding van de geschiedenis van sommige wel- 

bekende profeten. Op deze twee volgen weer twee Medineesche hoofdstukken, 

die volkomen bij het verband passen, want ze toonen aan welke straf den 

tegenstanders van den Héiligen Profeet opgelegd werden: het eerste handelt 

over hun nederlaag in den allereersten strijd in den slag van Badr en het 

tweede over hun definitieve onderwerping. Dan volgt een groep van zeven 

hoofdstukken, de Aliflämräâ-groep, die de waarheid van de openbaring aan den 

Profeet behandelt: innerlijke getuigenis, getuigenis van ’s menschen natuur, van 

de geschiedenis der vraegere profeten en van de uitwendige natuur worden 

aangevoerd om die waarheid te staven. Een andere groep van vif Mekkaansche 

hoofdstukken volgen daarop, die alle de grootheid behandelen, waartoe de 

Islâm bestemd was op te klimmen, met een speciale vermelding van de Jood- 

sche geschiedenis in hoofdstuk 17, van de Christelÿke geschiedenis en leer in 

héofdstukken 18 en 19, van de geschiedenis van Mozes in hoofdstuk 20, en van 
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die der profeten in het algemeen in hoofdstuk 21. Nog twee Mekkaansche 

hoofdstukken volgen, waarvan het eerste aantoont, dat de zaak van den Profeet 

zegevieren moest, al zou er van de geloovigen ook verlangd worden, dat. zi 

zich ter wilie van de wæaarheid groote opofferingen getroostten; het tweede 

toont aan dat de grondslag waarop de grcotheid van de Moeslim-natie steunde, 

zedelijk was en niet stoffelijk, Daarop volgt een Medineesch hoofdstuk, dat 

aantoont, hoe de voorspellingen der Mekkaansche openbaringen nu met de 

stichting van een Moeslim-koninkrijk en de verspreiding van het geestelijk 

licht van den Islôm, in vervulling kwamen. Het 25ste hoofcstuk is weer een 

-Mekkaansche onenbaring; het toont, zooals zijn naam reeds zegt, aan dat men 

van het onderscheid tusschen waarheid en valschheid, dat de Heilige Qoer-ân 

zou vestigen, in het leven van Ge vrienden van den Heiïligen Profeet getuigen 

kon. Een groep van nog drie Mekkaansche hoofdstukken, de Tâsin-groep, volgt 

daarop; ze voorspel'en de uiteindelijke overwinning van den Heiligen Profeet, 

met een speciale vermelding van de overwinning van Mozes op een machtigen 

_viand, die besloten was om de Israëlieten te vernietigen. Een andere groep 

van vier Mekkaansche hoofdstukken, Ge Aliflämmim-groep, volgt nu; ze toonen 

aan dat er spoedig verandering zou komen in den toestand van hulpeloosheid 

en uiterste zwakheïid, waarin de Moeslims toen verkeerden. Daarop volgt een 

Medincesch hoofdstuk, aantoonende hoe de verbonden strijdkrachten van de 

vijanden van den Islâm in Gen slag er Bonägenooten den Islâm niet konden 

vernietigen. De grootste eenvoud van het huiselijk leven van den Heiligen 

Profeet wordt daarna ter sprake gebracht; het toont aan, dat de aantrek- 

kelïÿjkheden van deze wereld, als rijxkdom of koninkrijk, hem niet bekoorden, 

niettegenstaande, εἰ nu over Arabië regeerde: dat hij daarom een toonbeeld 

voor alle volken en voor alle eeuwen was, aangezien n& hem geen enkel 

profeet noodig zou zijn, en dat het alleen kortzichtige albedillen waren, die 

aanmerkingen maakten op iemand, die zoo’n voorbeeldeloos rein en eenvoudig 

_leven leidde. Een groep van zes Mekkaansrhe hoofdstukken volgt, aantoonende 

dat de opkomst en de val van volken teweeggebracht worden door het goed 

en bet kwaad, die zÿj doen en dat volken die tot grootheid komen, hun ver- 

heven positie alleen behouden kunnen, als 21] niet ondankbaar zijn voor de 

gunsten, die hun geschonken zijn. De volgende groep van zeven Mekkaansche 

hoofästukken staat bekend onder den naam van Hämîim-groep; ze leggen den 

nadruk op het feit, dat de waarheid over den tegenstand zegevieren moet en 

dat geen aardsche macht met alle aardsche hulpmiddelen achter zich de waar- 

heid kan vernietigen. Hierop volgt een groep van drie Medineesche hoofdstuk- 

ken: het 47ste hoofdstuk, dat in het eerste jaar van Hedjira geopenbaard werd, 

toont aan dat zij die de waarheid, zooals ze aan Gen Heiligen Profeet geopen- 

baard was, aangenomen hadden, spoedig hun toestand verbeterd zouden zien, 

al waren Ζ1}] ook in grooten nood; het volgende hoofdstuk, dat tot het zesde 

jaar van Hedjira behocrt, voorspelt in de duidelïjxste bewoordingen de defini- 

tieve overwinning van den Islâm op aille godsdiensten der wereld; en het 

laatste van deze groep, dat tegen het einde van het leven van den Heiligen 

Profeet geopenbaard werd, legt den Moeslims en plicht op, elkaar te eerhie- 

digen. Van het 50ste tot het 56ste hoofdstuk hebben wiÿj een andere groep van 
265 Mekkaansche hoofdstukken, die op de groote geestelijke ontwaking wijzen, 

die de Heilige Qoer-ân zou teweegbrengen. Dan komt de laaiste groep van 

Medineesche openbaringen, in het geheel tien hoofdstukken, van het 57ste tot 

het 66ste, die aanvulien wat in de voorafgaande Medineesche hoofdstukken 



CXVI VOORREDE 

reeds is gezegd, terwijl de laatste hiervan, het 65ste en 66ste, klaarblijkelÿk 

een aanvulling zijn van het eerste Medineesche hoofdstuk, de Koe, en het onder- 

werp: echtscheiding en tijdelijke scheiding behandelen. Daarop volgen acht en 

veertig korte Mekkaansche hoofdstukken, die aantoonen, hoe menschen en 

volken tot grootheid kunnen opklimmen door de waarheid op te volgen, die in 

den Heiligen Qoer-ân geopenbaard is, en hoe Ζῇ verlies kunnen lijden door 

_ de waarheïid te verwerpen, die daarin is geopenbaard. Het Heilige Boek eindigt 

met een beknopte, maar duidelijke verklaring van de Goddelïÿÿke KEenheïid in 

hoofdstuk 112 en de laatste twee hoofdstukken leeren den mensch 3lechts, 

hoe hïj tot God zijn toevlucht moet nemen om bescherming tegen alle soorten 

van kwaad. 

2. Interpretatie. 

De Heilige Qoer-ân is het eenige godsdienstboek ter wereld, dat een 

regel heeft vastgesteld voor de verklaring van zijn verzen. Deze regel is vervat 

in een hoofdstuk uit het Vroeg-Medineesche tijdperk, dat de dwaling der 

Christenen behandelt, die aan Jezus Goddelïjkheid toeschrijven. Het luidt aldus: 

»Hij is het, Die ἃ het Boek heeft. geopenbaard: Sommige van zijn 
verzen zijn beslissend, ze zijn de grondslag van het Boek, en andere zijn 
alegorisch; en wat degenen betreft, in wier harten verdorvenheid is, Zi 
volgen het gedeelte daarvan, dat allegorisch is, zoekende te misleiden en 
zoekende daaraan (hun eigen) verklaring te geven; maar niemand kent 
er de verklaring van behaive God en degenen, die goed onderlegd zïn in 
kennis; zij zeggen: Wij gelooven daarin, het geheel is van onzen Heer: en 
niemand geeft (daarop) acht, behalve zÿ die verstand hebben”’ (8 : 6). 

ΨΥ zullen de verschillende verklaringen, die in bovenstaand vers vermeld 

staan, eerst analyseeren. Er staat in de eerste plaats vermeld, dat de Heilige 

Qoer-ân beiïde soorten van verzen bevat, zoowel beslissende als allegorische; de 

laatste Ζῇ die, welke op verschillende manieren verklaard kunnen worden. 

Er wordt verder gezegd, dat de vaste verzen de grondslag zijn van het Bock, 

di. ze bevatten de godsdienstige grondbeginselen, zoodat de allegorische verzen 

heelemaal gescheiden zïn van de fundamenteele leerstellingen. Het volgende 

punt is, dat sommige menschen aan allegorische verzen hun eigen verklaring 

zoeken te geven en dus anderen zoeken te misleiden; m.a.w. ernstige vergis- 

singen ontstaan alleen, als men de godsdienstige grondwaarheden op alle- 

gorische verklaringen baseeren. De slotwoorden geven een middel om alle- 

gorische verklaringen op de juiste wijze uit te leggen. De woorden ,,het geheel is 

van onzen Heer” beteekenen, dat er tusschen de verschillende deelen van het 

Heilige Boek geen tegenstrijdigheden bestaan. Zïj die goed onderlegd zijn in 

kennis, volgen dit beginsel op, d.w.z. de regel waarnaar zij zich bij het ver- 

klaren richten, is deze, dat Ζῇ passages die voor verschillende uitleggingen 

vatbaar zijn, in het licht van die passages verklaren, waarvan de beteekenis 

duideliÿjk is, en bijzondere verklaringen in dat der algemeene beginselen. De 

Qoer-ân stelt in duidelÿjke bewoordingen zekere beginselen vast, die als grond- 

slag beschouwd moeten worden, terwijl er andere passages zijn, die Ôf in alle- 

gorische bewoordingen zijn gesteld, Ôf verschillende beteekenissen kunnen 
hebben en waarvan de verklaring in overeenstemming moet zijn met de 
fundamenteele beginselen, 'die in duideliÿjke en besliste bewoordingen zijn gesteld. 
Inderdaad is dit waar voor elk geschrift, Als er in een boek een zekere wet 

_ in ondubbelzinnige bewoordingen gesteld is, moet elke verklaring die een twij- 
felachtige beteekenis heeft, of een die met de gestelde wet oogenschijnlijk in 
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strijd is, verklaard worden in het licht van het vermelde beginsel. Het onderwerp 

wordt zeer passend behandeld ais inleiding tot een controverse met de Chris- 

tenen, die aan Jezus Goddelijkheid toeschrijven en die, op grond van zekere 

dubbelzinnige woorden of allegorische verklaringen, vervat in voorspellingen, 

de leer der verlossing door bloed ophouden, zonder acht te slaan op de grond- 

beginselen, vastgesteld in hun boeken, die Ζῇ zelf als door God geopenbaard 

aannemen. De Eenheid Gods staat in het Oude Testament zoo duidelijk als 
grondslag van den godsdienst van alle profeten vermeld, dat men de flater 

van het Kerkelijk ‘Christendom, de Goddelijkheid van Christus, onmogelijk 

Zou hebben begaan, indien men aan het allegorische karakter van zekere voor- 

spellingen had gedacht. Maar de ernstigste vergissing in de menschelijke 

geschiedenis werd alleen door veronachtzaming van het ἰδία beginsel der 

interpretatie begaan. De metaphorische taal der voorspellingen werd tot grond- 

slag van het Christendom gemaakt en de leer der Goddelijkheid van Christus, 

die der Verzoening en Drieéenheid volgden en werden van:.lieverlede geformu- 

leerd als de fundamenteele leerstellingen van het Christelijk geloof. De bijnaam 

οι Gods” werd in de Israëlietische literatüur in ruime mate gebezigd en 

werd steeds allegorisch opgevat. De term komt reeds in Genesis 6 : 2 voor, waar 

vermeld staat, dat ,Gods zonen” de dochteren der menschen tot vrouw namen. 

Het komt verder voor in Job 1:6 en 88:7; het lijdt geen twijfel, dat er 
op beide plaatsen goede menschen mee bedoeld worden. In Exodus 4 : 22 en 

op vele andere plaatsen wordt er melding van gemaakt, dat de Israëlieten de 

kinderen Gods zijn: ,,Mÿn zoon, Miïjn eerstgeborene, is Israël”. In de Evan- 

geliën wordt deze uitdrukking in denzelfden metaphorischen zin gebezigd. Zelfs 

in Johannes, waar beschouwd wordt dat de Goddeliïjkheid van Christus sterker 

tot uitärukking komt dan in de synoptische Evangeliëén, heet het, dat Jezus 

 Christus tegen degenen zei, die hem van godslastering beschuldigden, omdat 

δῇ zichzelf Gods zoon noemde: ,,Staat niet in Uwe wet: Ik heb gezegd: gij zijt 

goden? Indien zij goden noemt hen tot wie het woord Gods gekomen is en de 

wet niet van kracht beroofd kan worden, zegt gij dan van hem dien de Vader 
heeft geheiligd en in de wereld gezonden: gij spreekt een godslastering uit — 

omdat ik Zzeide: ik ben de Zoon Gods Ὁ" (Johannes 10 : 84— 36). Het is dus 

duidelijk, dat zelfs in den mond van Jezus de term ,,Gods zoon” een metaphori- 

sche uitdrukking was en dat de Kerk juist de grondslagen van godsdienst 

heeft ondermijind door ze letterlijk op te vatten. Op deze fundamenteele dwaling 

van het Christendom vestigt de Heilige Qoer-ân de aandacht, als hij den regel 

voor de verklaring van allegorische verzen geeft in een bespreking van den 

Christelijken godsdienst. 

Tot recht begrip van den Qoer-ân is het noodzakelijk, dat men hem als 

geheel leest, het eene deel met het andere vergelïikt en de beteekenis van de 

eene plaats uit de andere afleidt. Hoe meer het Boek in dit licht wordt 
gélezen, hoe gemakkelïjker het wordt om het te begrijpen. En aan de 

veronachtzaming van dezen hoofdregel der interpretatie is het toe te 

schrijven, dat de theorie van de opheffing van Zzekere plaatsen in den 

Qoer-ân verdedigd wordt. Geen enkel gezegde afkomstig van den Heiligen 

Profeet zegt, dat eenig vers van den Heiligen Qoer-ân opgeheven werd. In zeer. 

weinige gevallen is het een vriend van den Heiligen Profeet en meestal een 

latere uitlegger, die dacht, dat een zeker vers door een ander werd te niet 

gedaan, omdat het daarmee niet overeen te brengen was. Het was een duidelijke 

vergissing, want de Heilige Qoer-ân heeft het, behalve wat boven reeds gezegd 
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is bij het vaststellen van den regel voor de interpretatie, verder duidelïk ge- 

maakt, dat er in den Qoer-ân heelemaal geen tegenstrijdigheden zijn: »Peinzen 

σῇ dan niet over den Qoer-âan? En indien die van iemand anders dan God 

afkomstig was, zouden Ζῇ daarin menige tegenstrijdigheid gevonden hebben” 

(4 : 82). Indien er geen tegenstrijdigheid is, is er ook geen opheffing, want de 

theorie der opheffing neemt als vanzelfsprekend aan, dat het eene vers niet 

met het andere overeen te brengen is. De Qoer-ân zegt niet, dat een van zijn 

verzen of geboden, welk ook, opgeheven is; de Heilige Profeet evenmin. De 

vergissing outstond uit het gebruik van het woord nasch, dat in den mond 

van de vrienden slechts beteekent, dat een verkeerde opvatting met betrekking 

tot een vers door een ander vers werd weggenomen, of dat een algemeene 

verklaring in het eene vers door een ander beperkt werd tot een bitjzonder geval 

of gevallen. Men ziet, dat er in dit geval geen sprake was van opheffing, maar 

het gebruik van het woord in dezen beperkten zin gaf aanleiding tot een mis- 

verstand, waaraan de eene commentator na den anderen ten prooi is gevallen, 

zonder ooit ernstig over de kwestie na te denken. 

De steun, dien men voor deze theorie uit den Qoer-ân gezocht heeft, 

is ook op een misvatting gegrond. Van de twee verzen, die men ter staving van 

deze theorie aangehaald heeft, is het eerste een Mekkzansche openbaring en 

"het andere een Vroeg-Medineesche openbaring; beide werden geopenbaard ΟΡ 

een tijä, toen er nog geen bijzonderheden van de wet gegeven waren, toen er 

niets was, dat opgeheven genoemd kon worden. Beide verzen gewagen van de 

opheffing van vroegere wetten door den Heiligen Qoer-ân en niet van de ophef- 

fing der Qoer-ânische verzen, gelijk het verband op beide plaatsen duidelijk 

aantoont. Hoofdstuk 16, vs. 101 (een Mekkaansche openbaring) zegt aldus: 

En als Wij (de eene) mededeeling met (een andere) mededeeling verwisse- 

ten... zeggen zij, ΟἹ] zijt slechts een verzinner”. Het woord âjat, dat hier door 

mededeeling vertaald wordt, wordt ook gebruikt om een vers van den Heiligen 

Qoer-ân aan te duiden, maar hier kan het die beteekenis niet hebben, De Profeet 

werd van verdichting beschuldigd en die beschuldiging stond niet in verband 

met de opheffing van dit of dat vers van den Qoer-ân, maar op de openbarin- 

gen van den Qoer-ân zelf, En verderop wordt een andere bewering aangehaald: 

‘ ,Slechts een sterveling leert hem” (16: 103). De beteekenis is dus duidelijk. 

De tegenstanders zeiden, dat de Qoer-ân geen openbaring van boven was, maar 

een verdichting, en dat de Profeet slechts nazei wat een ander hem had geleerd. 

Er werd hun medegedeeld, dat het geen verdichting was, maar een boodschap 

van God afkomstig om de plaats in te nemen van vroegere boodschappen. 

Het andere vers, dat ter staving van de theorie der opheffing aangehaald 

wordt, komt voor in een Vroeg-Medineesche openbaring, in een tamelÿjk lange 

controverse, gevoerd met de Joden, die niet aan den Profeet geloofden, omdat 

hij de Mozaïsche wet ophief. Het luidt aldus: ,,Welke mededeeling Wij ook 

opheffen of doen vergeten, Wi brengen er eene, beter dan die of als die” 

(2 : 106). Dit vers maakt klaarblijkeliÿk melding van de opheffing der vroegere 

wetten, want het gewaagt van gedeelten die God heeft doen vergeten, tegeltik 

met die welke opgeheven werden, en deze beschräving kon niet op den Heiligen 

Qoer-ân van toepassing zijn, aangezien er dienaangaande een duidelijke belofte 

_ was, dat de Profeet dien niet zal vergeten: ,,Wij zullen ἃ (de openbaringen) 

doen reciteeren, derhalve zult gij (ze) niet vérgeten”. (87:6) *). Daar elk 

| +) De daaropvolgende woorden, beñalve wat Gode behaagt, hebben be- 

trekking op andere dingen dan den Qoer-àn, en de geheele passage beteekent, 

LS 
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deel van den Heiligen Qoer-ân op schrift werd gesteld, zoodra het geopenbaard 

was, kon er bovendien geen sprake van zijn, dat het vergeten werd. Daaren- 

tegen is het een feit, dat gedeelten van de oudere openbaringen vergeten waren 

geworden. 

De Heilige Qoer-ân steunt dus de theorie niet, dat er in den Qoer-ân verzen 

zijn, die door andere opgeheven worden. Wat de tradities betreft, is er geen 

die van den Heiligen Profeet afkomstig is. Het heet, dat sommige der vrienden 

gezegd hebben, dat zekere verzen door andere worden opgeheven, maar zij 

waren het niet met elkaar eens over de opheffing van een bijzonder vers. In- 

tegendeel, terwijl de eene vriend, die het eene vers niet met het andere overeen 

kon brengen, dacht dat het eerste door het laatste opgeheven werd, slaagde 

een andere vriend er wel in ze met elkaar overeen te brengen en verwierp de 

gedachte aan de opheffing ervan. En Tabrasi verklaarde, dat de tradities die 

op de opheffing betrekking hebben, ,,zwak” zijn. Alleen onder de latere com- 

mentatoren zien wij de neiging om het aantal verzen, die als opgeheven be- 

schouwd werden, te vergrooten; zoover was het reeds gekomen, dat sommigen 

hunner verklaarden, dat er vijf honderd verzen opgeheven waren. SajSèti zegt 

in de Itqân van hen: ,,Zij die (het aantal opgeheven verzen) vermenigvuidigen, 

hebben vele soorten meegerekend --- één soort is die, waarin noch opheffing 

noch eenige specificatie (van een algemeene verklaring) zijn; ook houdt ze om 

verschillende redenen heelemaal geen verband met welke van de andere soorten 

ook. Zoo bij voorbeeld het vers, dat in de woorden van God luidt: ’En geef 

uit van wat Wiÿ hun hebben gegeven’ (2:38); ‘En geef uit van wat ὙΠ u 

hebben gegeven’ (63 : 10); en dergelïjke. Men zegt, dat ze door het vers omtrent 

+akât opgeheven worden, terwijl het niet zoo is, want ze zijn nog ailtijd van 

kracht”’. Sajôèti zelf brengt het aantal verzen, die hij als opgeheven beschouwt, 

tot een en twintig terug, in sommige ‘“’aarvan hïÿj denkt dat er opheffing is, 

terwijl het in andere slechts de specificatie van een algemeen gebod is, die 

door een later vers is tot stand gebracht; maar hij geeft toe, dat er zelfs daar- 

omtrent meeningsverschil bestaat. Een latere schrijver, de beroemde Sjeh 

Walioellah van Indiëé, evenwel zegt in zijn aanteekeningen daarbÿ in zijn 

,Fauzoel Kabir”, dat in het geval van zestien van Sajôètis een en twintig 

verzen de opheffing niet bewezen kan worden, en hïij zelf kiest de volgende 

vijf verzen, waarin hij denkt, dat het dictum der opheffing afdoend is: 

1. 2:180: ,Legaat is u voorgeschreven als de dood een uwer nadert — 

indien hïij vermogen nalaat voor ouders en naverwanten — overeenkomastig het 

gebruik.” Inderdaad haalt zoowel Baidawi als Ibn-i-Djarir bewijsplaatsen aan, 

die verklaren, dat dit vers niet opgeheven werd. Het is verwonderlik, dat 

het als afgeschaft wordt beschouwd door 4 : 11, 12, die duidelÿk gewagen van 

de aandeelen, die gegeven moeten worden ,,na (de betaling van) een legaat, 

dat hij kan bebben vermaakt of een Βοριᾶ’, dus duidelijx aantoonende, dat 

het legaat dat in 2 : 180 vermeld staat, nog aïltijd van kracht was. 

2. 2:240: (ἘΠῚ degenen uwer, die sterven en vrouwen achterlaten, een 

legaat (gemaakt hebbende) ten gunste van hun vrouwen van onderhoud voor een 

jaar, zonder haar uit te stooten”’. Maar wij hebben de woorden van een autoriteit 

dat, terwil de Heilige Profeet dingen vergat gelijk andere stervelingen 
vergeten, het toch een wonder was, dat hïij nooïit eenig deel van den Heiligen 
Qoer-ân vergat, hoewel ἢ lange hoofdstukken tegelijk ontving en hoewel de 
rangschikking der verzen in de verschillende hoofdstukken tot stand gebracht 
werd, zoodra er een vers geopenbaard was, hetgeen de taak om de geopen- 
baarde gedeelten der hoofdstukken te onthouden zeer verzwaarde. 



. x | VOORREDE 

als Moedjahid, geboekstaafd in de Boechari, dat dit vers niet afgeschaft is: 
Go gaf haar (di. de weduwe) een keel jaar, zeven maanden en twintig dagen, 

zinde facultatief volgens het legaat; indien zï wilde. kon zij overeenkomstig 

het legaat blijven (d.i. onderhoud en verblif hebben voor een jaar) en indien 

zij wilde, kon Ζῇ het huis verlaten (en hertrouwen), gelijk de Qoer-ân zegt: 

nindien 2ÿ uit eigen beweging heengaan, rust er geen blaam op w”. Vs. 234 is 
dus niet met dit vers in strijd. Bôvendien is het te bewiïjzen, dat bet na vs, 234 

geopenbaard werd, en daarom kan men niet zeggen, dat het ‘door dat vers 

afgeschaft 15. 

8. 8:65: ,,Inüien er twintig geduldigen onder τὶ Ζῇ, zullen σῇ twee honderd 
overwinnen, enz.”. Men zegt, dat dit opgeheven is door het vers, dat daarop 
volgt: ,,Voor het oogenblik heeft God uw last verlicht en Hij weet, dat er zwak- 
“heïd in u is; derhalve, indien er honderd geduldigen onder Ὁ Zäjn, zuilen zij twee 
honderd overwinnen”. Dat er hier absoluut geen sprake is van afschaffing, 
blÿkt uit de woorden van het tweede vers, dat duideliÿjk gewag maakt van hot 
tegenwoordige tijdstip, toen er zwakheid onder de Moeslims was, di. ziÿ hadden 
noch oorlogstuigen, noch eenige ervaring op het gebied van oorlog voeren en 
jong en oud moesten het huis veriaten, terwijl het eerste vers een later tijdvak 
vermeldt, toen het Moeslim-leger goed georganiseerd en uitgerust was. 

4. 88: 52: ,,Het is u niet geoorloofd naderhand vrouwen te nemen”. Men zegt, 
dat dit door een ander vers afgeschaft is, dat klaarbiijkelÿjk daarvoor geopen- 
baar werd: ,,0 Profeet! waarlijk, Wïj hebben u uw vrouwen wettig gemaakt”. 
(88 : 50). Men heeft de heele zaak onderstboven gegooid. Een vers kon onmo- 
gelijk opgeheven worden door een ander, dat daarvoor geopenbaard werd. Biÿk- 
baar was de toedracht der zaak deze, dat toen hoofdstuk 4, vs. 3 geopenbaard 
werd, welk vers het aantal 4rouwen tot vier beperkte, wanneer uitzonderlijke 
omstandigheden het eischen, den Profeet medegedeeld werd het meerdere 
aantal niet. te scheiden, en dit geschiedde door 33 : 50; maar tevens werd hem 

. medegedeeld na dien niet meer te trouwen, en dit geschiedde door 33 : 52. Hoe 
men hieruit de quaestie der opheffing in het leven heeft weten te roepen gaat 
alle begrip te boven.. 

5. 58:12: ,,0 gi, die gelooft! wunneer gÿj den Apostel raadpleegt, biedt 
dan jets uit bermhartigheid aan voér uw raadpleging: dat is beter voor u 
en reiner; maar indien gi (het) niet vindt, dan waarltjk, God is Vergevens- 
gezind, Genadig”. Men zegt, dat dit vers door het daaropvolgende afge- 
schaîft is: ,, Vreest gij, dat gij niet uit barmhartigheid zult (kunnen) geven vô6r 
uw raadpleging? Derhalve, wanneer οἱ het niet doet en God heeft Zich. (gena- 
diglÿk) tot u gewend, onderhoud dan het gebed en betaal de armenbelasting”’. 
Men vraagt zich af, hoe toch een van deze geboden door het andere opgeheven 
wordt, terwijl er niet het geringste verschil is in wat ze zeggen. Het tweede 
vers geeft slechts naderen uitleg: het toont aan, dat het gebod slschts een 
soort van aanbeveling is, di. een mensch kan iets uit barmhartigheid geven, 
indien hfj het gemakkdlijk kan missen, terwijl zak4t (cf de wettelijke aalmoes) 
de eenige verplichte liefdadigheid is. 

De theorie der opheffing is dus ΟΡ grond van: alle overwegingen niet 
| aanneembaar. 

8. Betrekking tot de Soennah. 

De Heilige Qoer-ân is de bron, waaraan al de ἘΣ van den Islâm 
worden ‘ontleend, en is het sens absolute en beslissende geraghebbende 



VOORREDE CXXI 

boek Οἱ alle discussies betreffende den Islamietischen godsdienst. De 
Soennah, di. levensiwÿze en in het bijzonder de levensloop van den Heïligen 
Profeet, wordt in de godsdienstige terminologie van den Islâm gebezigd om 
de gewoonten en gezegdenw van den Heiligen Profeet aan te duiden. Hadits, 
welk woord oorspronkeliÿjk nieuws beteekent, heeft dezelfde beteekenis. De 
Soennah of Hadits is in den zin van voorschrift en voorbeeld van den Heiligen 
Profeet een secundaire bron van de Islamietische wet. De ware betrekking 
tusschen den Qoer-ân en de Soennah is dikwijle verkeerd begrepen, niet alleer 
door niet-Moeslim-critici, maar zelfs ook door sommige lagen van de Moeslim- 
gemeenschap, want er bestaat in sommige streken een neiging om te veel 
gewicht, te hechten aan de Soennah en in andere om er heelemaal niet aan te 
gelooven. De waarheid ligt in het midden tusschen deze twee uitersten. 

In welke betrekking staat de Soennah tot den Qoer-ân? Volgens den Qoer-ân 
zelf ontving de Heilige Profeet de Goddelijke openbaring niet alleen, maar ook 

. moest hij ze krachtens een der eerste openbaringen verzamgelen, rangschikken en 
de verklaring ervan geven: ,0p ons (berust) het verzamelen en het voordragen 
daarvan. Volg derhalve, als Wij dien voorgedragen hebben, de voordracht ervan. 
Dan, (berugt) op Ons de verklaring daarvan” (75 : 17—-19). Het werk van den 
Profeet, dat onder Goddelijke leiding volbracht werd, was dus drievoudig: het 
voordragen van den Qoer-ân, het verzamelen van den Qoer-ân en het verklaren 
van den Qoer-An. Het eerste deel van zijn werk volbracht hij door den Qoer-ân 
toi zijn omgeving voor te dragen, zooals die bij gedeelten werd geopenbaard; het 
tweede gedeelte door elk deel van de openbaring te laten opschrijven, zooals het 
geopenbaard werd en door aan de verschillende verzen en hoofdstukken, zooals 
Ze geopenbaar»d werden, hun juiste piaats in het Boek aan te wijzen: en het derde 
gedeelte door, waar noodig, een verklaring te geven. Dit derde gedeelte van zïjn 
werk heet Soennah of Hadits. Het was een verklaring van sommigr* gedeelten 
van den Qoer-ân, die uitleg eischten, welke soms door voorbeeiden e" soms door 
woorden werd gegeven. 

.In bovenaangehaald vers staat vernteld, dat zoo'n vezklarir: g uit een God- 
delijke bron voortvloeide, maar klaarblikelijk was ze geen >perdaring in woor- 
den als de Qoer-ân, aangezien ze soms door daden en soms door woorden 
gegeven werd; maar toch vloeide die verklaring voort uit ecn Goddeltjke bron, 
zooals de rangschikking van den, Qoer-ân, die onder Goddelïjke ‘'eiding tot stand 
werd gebracht. In beide gevallen was er geen wChj-i-mat:oeivw, een open- 
baring in woorden voorgedragen, maar de Prerect handelde of sprak onder : 
invloed van ‘den Goddeliÿken geest, géleid door wat men noemt wahji-i-chaft, 
letterlijk: innerlijke openbaring. Soennah of Hadits is dus ecu verklaring van 

den Qoer-ân, gegeven ingevolge een Goddelÿjk2 inspiratie. 

En zoo’n verklaring was noodig. De Teïlige Qoer-An toch had aan gods- 
dienst een volkomen nieuwe beteekenis gegeven. Godscienst was niet meer een 
_benaming voor zekere gelooven of zekere vormen van aanbidding; godsdienst 
was een code voor het heele leven van den mensch, en voorschriften waren 
derhalve voor ’smenschen dagelijksch leven noodig. Al deze bijzonderheden 
konden om verschillende redenen geen piaats vinden in den Heiligen Qoer-An, 
en daarom werden de bijzonderheden docr den Heiligen Profeet gegeven, terwijl 
de Heilige Qoer-An de ruime beginselen des levens vaststelde en de bizonder- 
heden slechts in zeer weinige belangrijke gevallen aanroert. Verder badden de 
in den Heiïligen-Qoer-ân opgenomen geboden een toelichting noodig, die aan- 

. toont hoe ze in practijk moëésten worden gebracht, en de aus Profeet was 
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het groote voorbéeld, wiens leven deze toelichting gaf: ,Waarlÿk, οὔ hebt in 
den Apostel Gods een uitnemend voorbeeld” (33:21). Zoowel de wuorden 

als de daden van den Prediker van den Isläâm vormen dus eén secundaire bron 

van de leerstellingen van den Islâm. Om hierop de aandacht te vestigen gebiedt 

de Heilige Qoer-ân den Moeslims herhaaldelijk ,God en den Apostel te gehoor- 

zamen” (3:131; 4:69, 69; 24:54, enz.), De zaak was, dat den Moeslims, 

nu de beginselen van godsdienst reeds duideliÿjk gemaakt en gevestigd waren, 

thans medegedeeld moest worden, dat Ζῇ de bijzonderheden van de wet aan 

den Heïligen Profeet moesten ontleenen, en VALISES het gebod om God en den 

Apostel te gehoorzamen. 

Er is niet de minste twijfel aan, dat Soennah of Hadits van den beginne 
aan als een secundaire bron van de Islamietische leerstellingen beschouwü 
werd, en daarom begonnen vele vrienden van den Heiligen Profeet zijn gezeg- 
den te bewaren, meestal in het geheugen, maar soms ook in geschrifte, De 
laatste handelwiïjze werd echter niet algemeen gevolgd, daar de Profeet zelf 
een waarschuwing er tegen had gegeven, opdat de Qoer-Anische openbaring 
door mindere voorzichtigheid niet met de Soennah verward zou worden. Maar 
21] die het naast aan hem verwant waren, kenden de waarde van de Soennah 
wel. Toen Maäz bin Djabali, zooals Tirmazi en Aboe Dawoed verhaalden, tot 
Gouverneur van Jemen aangesteld werd, vroeg de Heilige Profeet hem, hoe 
ἈΠ de zaken berechten zou. ,,Volgens het Boek Gods”, was het antwoord. ,Maar 
indien gïÿj het niet in het Boek Gods vindt?” vroeg de Profeet. ,Volgens de 
Soennah van den Apostel Gods” zei de nieuw aangestelde Gouverneur. 

Het is een dwaling te onderstellen, dat de Soennah twee honderd jaar na 
den Heiligen Profeet verzameld werd. Scholen voor het behoud van en het 
onderwijs in overleveringen werden onmiddéllijk na zijn dood opgericht, en naar 
deze scholen stroomden leerliñgen uit verschillende streken:; sommigen van hen 
leerden de overleveringen, waarin Ζῇ onderwezen werden, uit het hoofd, 
terwijl anderen ze op schrift brachten. Het aantal van deze scholen nam weldra 
toe, toen er andere centra van Islamietische geleerdheid en beschaving ont- 
stonden; daarop werden de later geschreven verzamelingen van Boechari en 
anderen gegrond. Ofschoon het niet ontkend kan worden, dat de Soennah niet 
z00 ongerept bewaard is als de Qoer-ân, is het werk der latere verzamelaars 
toch zoo degelijk, dat de overleveringen die tot ons zijn gekomen, ons door 
hun diepgaand onderzoek een vrij betrouwbare' verzameling van overleveringen 
géven. Vooral aangamhde de overleveringen, die op de praktijk betrekking 
hebben, kan worden gezegd, dat ze ons een betrouwbere bron van de 
leerstellingen van den Islâm verschaffen. De verzamelaars zelf waren ten 
danzien van andere overleveringen, zooals die welke betrekking hebben op 
verhalen uit het verleden, niet zoo streng en nauwkeurig, maar zulke over- 
leveringen spelen in onze kennis van de leerstellingen van den Isläm geen 
belangrijke rol. En wat de fouten betreft, die niettegenstaande alle voorzorgs- 
maatregelen der verhalers en verzamelaars in de overleveringen ingeslopen zÿn, 

_ kan men ze door middel van den Heiligen Qoer-ân verbeteren, gelik de Heilige 
Profeet zelf gezegd heeft: ,Er zullen verhalers zijn, die overleveringen van 

_ mi afkomstig vertellen; oordeel dan naär den Qoer-@n; komt een overlevéring 
met den Qoer-ân overeen, neera ze aan: zoo niet, verwerp ze” (Ibn-i-Asakar). 
Niettegenstaande de vele kleine bijzonderheden van den godsdienst, die aan de 
Soennah ontleend worden, blijft de Heilige Qoer-ân dus de ware en eenige 
absolute gezaghebbende bron van de leerstellingen van den Islâm, en een 
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overlevering kan alleen den aangenomen worden, als ze niet in strijd is met 

den Heiligen Qoer-ân. Zelfs de overleveringen, die in de betrouwbaarste ver- 

zamelingen als de Boechari en de Moeslim voorkomen, kunnen alleen on die 

voorwaarde worden aangenomen. | | 

4. Betrekking tot vroegere schriften. 

_ De Heilige Qoer-ân verlangt van de Islamieten, dat zij niet alleen in zÿn 

eigen waarheid gelooven, maar ook in die der vroegere schriften, welke aan 

de profeten der verschillende vclken der wereld geschonken zijn. Al dadelfjk 

in het begin stelt ἢ in duidelijke bewoordingen vast: ,En (voor) hen, die 

gelooven in wat aan Ὁ is geopenbaard en wat vô6r u werd geopenbaard” (2: 4). 

De algemeenheid van wat vroeger werd geopenbaard wordt duidelÿjk aanvaard: 

En er is geen voik, of er is een waarschuwer onder ben geweest” (35 : 24). 

En ieder volk had een apostel” (10 : 47). Opdat men niet door de namen van 

de weinige in den Heiligen Qoer-ân vermelde profeten misleid zal worden, wordt 

er gezegd: ,En inderdaad hebben Wij v66r u apostelen gezonden: sommigen 

hunner hebben Wij u genoemd en anderen hebben ἢ ἃ niet genoemd”” (40 : 78; 

4 : 164), De Heilige Qoer-ân aanvaardt dus de waarheid van de heiïilige boeken 

van alle volken der wereld, en daarom wordt hij herhaaldelijk een Boek genoemd, 

dat datgene bevestigt wat daarv66r was. De grondslag van de betrekking, waar- 

in de Heilige Qoer-ên tot andere schriften staat, is dus het feit, dat ze allemaal 

leden van één familie en allemaal van Goddelijken oorsprong zijn. 

Maar de bevestiger van de heilige boeken der wereld neemt onder hen 

een ongeëvenaarde positie in. De betrekking waarin de Heilige Qoer-än tot 

de vroegere schriften staat, wordt zeer duidelÿjk door den Heiligen Qoer-ân 

zelf verkondigd: ,En Wij hebben u het:Boek in waarheid geopenbaard, beves- 

tigende datgene wat daarvéér is van het boek en een waker daarover”. (5 : 48). 

De Qoer-ân is dus niet alleen een bevestiger van de heilige boeken van alle 

volken, zooals boven reeds is vermeld, maar ook een bewaker daarvan, 

m.a.w. hij bewaakt de oorspronkelijke leerstellingen van de profeten Gods, 

want gelijk elders vermeld staat, hadden die leerstellingen verandering onder- 

gaan, en alleen een openbaring van God kon de zuivere Goddeltjike leerstelling 

van de massa dwalingen scheiden, die er om heen waren ontstaan, Dit was 

. het werk, &at de Heilige Qoer-ân volbracht, en daarom wordt die een bewaker 

van de vroegere schriften genoemd. Van al de schriften heeft die in het 

bijzonder de Evangeliën gekozen, om aan te toonen hoe verkeerde leerstellingen 

de door een profeet Gods gepredikte waarheid zoo goed als geheel hadden 

onderdrukt. Er werd vooral op de onjuiste leerstellingen van het Christendom 

gewezen en den nadruk gelegd, want de Alwetende God wist, dat de wereld 

meer daardoor op het dwaalspoor zou worden gebracht dan door welke andere 

verkeerde leerstelling ook, Bovendien schint het, dat ze als voorbeeld gekozen 

ziju, want hoe zouden vroegere schriften aan veranderingen kunnen ontkomen, 

indien de leerstellingen van zoo’n jong profeet als Jezus Christus niet intact 

aan het nageslacht konden worden overgeleverd. 

De Heilige Qoer-ân maakt er verder aanspraak op, dat die als rechter 

kwam om de verschillen der verscheidene godsdiensten bij te leggen: »Inier- 

daad hebben Wij (apostelen) tot de volkeren v6ér ἃ gezonden ......... En Wij 

hebben ἃ het Boek niet geopenbaard, dan opdat gi datgene zult duidelijk 

maken, waaromtrent zi; verschillen” (16 : 36, 64). Zooaïs reeds is gezegd verkon- 

digde de Heilige Qoer-ân, dat God onder ieder volk profeten had verwekt 
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en dat ieder volk dus een leiding van God had ontvangen: toch was het eene 
volk het zelfs over de hoofdzaken des geloofs niet met het andere eens. De 
Qoer-ân bekleedt dus in het wezen der zaak de positie van een rechter, die 
tusschen deze verschillende eischers beslist. 

Maar het belangrijkste punt, dat in verband met de betrekking tusschen 
den Heiligen Qoer-ân en de vroegere schriften onthouden moet worden, is dat 
de eerste duideliÿjk maakt wat in de laatste Guister is en datgene uitlegt wat | 

daarin in het kort vermeld staat. Openbaring is volgens den Heiligen Qoer-ân 

niet aïlleen algemeen, maar ook vooruitgaand: ze doorloopt verschillende 

ontwikkelingsphasen en bereikt haar volmaaktheid in die laatste openbaring. 
Aan ieder volk werd een openbaring geschonken overeenkomstig zijn behoeften, 
en in iedere eeuw in overeenstemming met de capaciteit van het volk in die 
‘eeuw, En daar het menschelijk verstand zich meer en meer ontwikkelde, werd 
door de openbaring meer en meer licht geworpen op zaken, die betrekking 

hebben op het ongeziene, op het bestaan en de attributen van het Opperwezen, 
op den aard der openbaring van Hem afkomstig, op de vergelding van goed 
en kwaad, op het leven na den dooû en op de kwestie van paradijs en hel. 
Om die reden wordt de Heïlige Qoer-ân herhaaldelÿjk een Boek genoemd, ,,dat 
duidelijk maakt”. Het stelde de hoofdzaken van het geloof volledig in het 
licht en verklaarde duidelÿk wat tot dusverre noodzakelijk duister was ge- 
bleven. Dit zal den lezer duidelijk worden, als hij het tweede seceeite van de 
Imieiding raadpleegt. (Zie hoofdstuk IV. Vert.). 

En als gevolg van hetgeen boven is gezegd maakt de Heilige Qoer-ân 
erop aanspraak, dat die als een volmaakte openbaring van Gods wil kwam: 
Dezen dag heb IK voor. u uw godsdienst volmaakt en Min gunst over u 
“oltooid en Voor u den Islâm als godsdienst gekozen” (5:3). Dat de 
Qoer-änische openbaring de laatste is, is dus gegrond op haar volmaaktheid. 
Nieüwe schriften werden geopenbaard, zoolang zÿj noodig waren, maar toen 
in den deïligen Qoer-An over alle hoofdzaken van den godsdienst een volko- 
men helder licht werd gespreid, was er na dien geen profeet meer noodig. 
Zes honderd jaar te voren verklaarde Jezus Christus, die de laatste onder 
de nationale profeten was — de Heilige Profeet Moehammad was geen profeet 
voor één Yolk, maar voor de geheele wereld —— in duidelijke bewoordingen, dat 
ἈΠ de wereld niet tot de volmaakte waarheid kon leiden, omdat de wereld 
in dat stadium niet geschikt was om de waarheid te ontvangen: ,,Nog vele 
dingen heb ïk ἃ te zeggen, doch gt) kunt die nu niet dragen; maar wanneer 
die zal gekomen zfn, nameltjk de Geest der waarheid, Hfj zal u in al de 
Waarheid leiden” (Johannes 16:12, 13). De Heilige Qoer-n bekleedt dus 
onder de Schriften der wereld de ongeëvenaarde Pre dat die een volmaakte 
openbaring van den Goddeltjken wil 1s. 

Het denkbeeld, dat de Qoer-ân slechts iets aan de vroegere schriften heeft 
ontleend, inz. aan de, Thora en de Evangeliën, moet in het licht der feiten 
worden beschouwd. Dat de Qoer-ên godsdienstige vreagstukken behandelt, die 
in die boeken ook behandeld worden, spreekt vanzelf: dat die de geschiedenis 
van sommige der profeten verhaalt, wier geschiedenis ook in den Bijbel vermeld 
wordt, is ook een feit: maar te zeggen, dat die dezé kennis ontleend heeft, 
is om verschillende redenen heelemaal onjuist, Neem eerst de hoofdzaken van 
den godsdienst, zooals ze in den Heiligen Qoer-ân behandeld worden, en hier- 
voor verwis ik den lezer naar het tweede gedeelte van de Inleiding. Noch 
het Oude of het Nieuwe Testament, noch eenig ander heilig boek komt de 



“- VOORREDE : CXXY -------------.-ὄ.ἕἝ.-- ——— ——————— — ———" ρο᾽ϑ»αἙαἙαἙαΟ᾽᾽᾽ 

grootsche en verheven waarheden, die in den Heiligen Qoer-An tot uitdrukking 
komen, nabïj. Neem dan de geschiedenis der profeten, zooals ze in den Biïjbel 
en in den Heiligen Qoer-ân verhaald wordt, en gÿ zult bevinden, dat de laatste 
de fouten van den eerste verbetert. Hetzelfde geldt van de godsdienstige leer- 
stukken. Een ieder, die de samenvatting van deze geschiedenissen, zooals in 
het derde gedeelte van de Inleiding (zie hoofdstuk V. Vert.) gegeven, raadpleegt, 
zal zelf de waarheïd van deze opmerkingen inzien. Maar hier kan ik in het 
bijzonder op één kwestie wijzen. In den Bijbel staat vermeld, dat vele profeten 
Gods de grofste zonden begingen; het heet, dat Abraham loog en Hagar en haar 
Zoon verstootte; omtrent Lot staat er vermeld, dat ἢ bloedschande met zijn 
dochters pleegde; omtrent Aäron, dat hïj een kalf maakte om aanbeden te worden 
en dat ἈΠ de Israëlieten er toe bracht het ook te aanbiddeu.; omtrent David, dat 
hij met Uria’s vrouw overspel pleegde; omtrent Sélomo, dat hij afgoden aanbad. 
Maar de Hoilige Qoer-ân aanvaardt geen enkel van deze verklaringen; die 
verwerpt de meeste daarvan in duidelijke bewoordingen en zuivert deze pro- 
feten van alle onwaarheid, die hun ten laste is gelegd. De ongeleerde profeet van 
Arabië, die nooit den Bijbel gelezen had, zou het niet gedaan kunnen hebben. 
Het was ongetwijfeld het werk van de Goddelijke openbaring; het was zeer zeker 
een kennis, die van een hoogere bron kwam. 

5. Ongeëvenaardheid. 

De Heiïlige Qoer-ân maakt er aanspraak op, dat die het grootste wonder 
is, dat ooit aan een profeet is geschonken. Het is een wonder dat ziÿns gelijke 
niet vindt, al zouden alle menschen zich vereenigen om dien voort te brengen. 
Deze aanspraak op ongeëvenaardheiä was niet iets, dat later bij den Profeet 

__ opkwam. Het werd consequent van het begin tot het eind aangevoerd als een 
argument van den Goddelijken oorsprong van het Boek. Reeds in het vifde 
jaar van de zending van den Profeet, toen er in Arabië —. om maar niet te 
spreken van de geheele wereld — nog geen teeken was dat de Qoer-ân ingang 
vond, werd de aanspraak op ongeëvenaardheid in zeer duidelijke bewoordingen 
verkondigd: ,.ndien de menschen en de djinn zich zouden vereenigen om den 
gelÿke van dezen Qoer-ân voort te brengen, zouden zij den gelijke daarvan 
niet kunnen voortbrengen, al waren gommigen hunner de helpers van 
anderen” (17:88). Tegen het einde van het Mekkaansche tüdpcrk, toen de 
bewoners van Mekka doof bleven voor alle beroep, werd dezelfde aanspraak 
weer aangevoerd, terwijl de eisch nu teruggebracht werd tot het voortbrengen 
van tien hoofdstukken gelijk aan den Heiligen Qoer-ên: Of zeggen zij: Hij 
heeft dien verzonnen? Zeg: Breng dan tien verzonnen hoofdstukken voort, (die) 
daaraan gelijk (zijn), en roep aan wien gt kunt buiten God, indien gi 

_ waarheïdlievend züt” (11:13). En hierop volgt weldra de nog kruchtigere 
aanspraak, dat menschelijke inspanning zelfs niet één hoofdstuk als dat ken 
voortbrengen: ,,0f zeggen Ζῇ: Hij heeft dien verzonnen ? Zeg: Breng dan een 
hcofdstuk voort, {dat} daaraan gelijk (is), en roep aan wien φῇ kunt behalve 
God, indien gi) waarheïdlievend zijt” (10 : 88). Na de vliucht naar Medina, toen 
de Heilige Profeet in aanraking kwam met de Joden, die de boeken der 
profeten bezaten, werd de aanspraak van den Qoer-ân cp ongeëvenaardheid 2og 
im dezelfde krachtige bewoordingea herhaald: ,En indien οἱ in twijfel verkeert 
omtrent datgene, wat Wïj aan Onzen dienear hebben geopenbeard, breng dan 

een hoofdstuk Yoort, (dat) daaraan gelÿk (is), en roep uw helpers aan buiten 
. God, indien gi waarheidlievend zijt” (2:28). 
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Op den bloeitijd van de Arabische dichtkunst voligde onmiddelltjk de tijd 

van den Heiligen Profeet; maäar toch legt de geschiedenis duidelijk getuigenis 

af van het feit, dat de Arabieren nooit een pozing deden om de aanspraak 

van den Heiligen Qoer-ân te betwisten. Waarom? Achtten zij deze zaak uiet 

ernstig genoeg? In het begin beschouwden Ζῇ den Profeet ongetwijfeld ais 

niets meer dan een phantast en toen als dichter, maar weldra begonnen Zi) 

de ernstige situatie in te zien. Na drie of vier jaar werken schaarde zich om 

de banier van den Profeet een troep van ruim honderd verknochte volgelingen, 

die zich veeleer bereidwillig hadden getoonä om elke marteling en ontbering 

te ondergaan dan hun geloof in hem op te geven, en die zelfs hun eigen land 

verlaten hadden om bescherming te zoeken in een naburig land. De tegen- 

standers van den Islâm hadden de zaak zoo ernstig opgenomen, dat Ζῇ, niet 

in staat zijnde de vluchtende Moeslims door vervolging te vatten, een afvaar- 

diging naar den Negus stuurden om dezen te overreden hen aan hun bloed- 

verwanten over te leveren. Zïj hadden gezien, hoe diep en onwankelbaar het 

geloof dergenen was, die de bezielende boodschap van den Qoer-ân hadden ἡ 

aangenomen. Geen enkel middel leten zÿj onbeproefd om een eind te maken 

aan de werkzaamheden van den Profeet. Zi hadden hem en zijn volgelingen 

vervolgd; zij hadden zooveel pressie uitgeoefend als Ζῇ maar konden op Aboe 

Talib, den oom van den Profeet, opdat hij hem aan hen zou overleveren; στὴ 

hadden de eene afvaardiging na de andere gestuurd om den Profeet er van 

‘af te brengen, zich afkeurend over hun voorvaderlijken godsdienst uit te laten; 

en daarom, indien zij den Profeet tot zwijgen konden brengen door zÿn uit- 

daging — een hoofdstuk gelijx aan den Heiligen Qoer-ân voortbrengen --- aan 

te nemen, dan zouden zÿ het stellig gedaan hebben. Daar Zi, herhaaldelijk mot 

de vraag gekweld werden, kwamen zÿj met de nietsbeteekenende grootspraak 

aan, dat zïj, als χῇ wilden, den gelijke ervan konden opzeggen, aangezien de 

Qoer-ân niets anders dan verbalen over de Ouden, bevatte (8 : 81). Ζῇ wisten 

echter wel, dat verhalen niet die verandering konden tot stand brengen, die 

de Heïlige Qoer-ân in het leven van een dood volk te gbracht, en daarom 

deden zïj nooit een ernstige poging om iets aan te voeren, dat de ‘uitdaging van 

den Qoer-ân beantwoordde. À 

De groote gave, waarop de Ooer-An van het begin tot het eind aanspraak 

maakte als zijn bijzondere voorrecht, was leiding, het zuiveren van den mensch 

van de bezoedeling der zonde en hem het doel des levens doen bereiken door 

de vermogens te ontwikkelen, waarmee οἱ begiftigd was. Het Boek begint 

met de verklaring, dat het een richtsnoer geeft aan de menschheid, opdat 

ze het groote doel des levens bereikt: ,,Dit Boek — daarin is geen twiifel — is een 

richtsnoer voor hen, die zich (voor het kwaad) hoeden” (2 : 2). En zin loute- 

rende kracht was zoo groot, dat σχῇ, die de boodschap aannamen, hun leven 

geheel en al veranderden. Ja, zelfs meer dan dat. Zfn overtüigende kracht 

was eenvoudig onweerstaanbaar. De Arabieren hadden krachtig weerstand 

geboden tegen de lang volgehouden en invloedrijke Joodsche en Christen- 

pogingen om hen van hun afgodendienst afvallig te maken, en als volk voelden 

zÿ nooïit iets voor het monotheïsme. Maar de boodschap van den Qoer-8n 

_maakte een heel anderen indruk, ondanks al de pogingen van de leiders om 

de menschen af te raden er naar te luisteren met al hun beschimpingen en 

spotternijen. Ztj werden er diep door getroffen, al wilden zÿj den Qoer-ân om 

den wille van hun nationale eer niet aannemen. Toen de Heilige Profeet in 

_ een bijeenxomst, bestaande ‘uit Moeslims en afgodendienaars, hoofdstuk 53 
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voordroeg, dat met het bevel eindigt, dat men zich ter aarde werpt, wierpen 

zich zelfs de afgodendienaars in ootmoedige aanbidding ter aarde, met de eenige 

uitzondering van Oemajja bin Chalf, die wat grint naar zijn voorhoofd bracht. 

Toen Aboe Bakr den Qoer-ân met luider stem op de binnenplaats van zijn 

huis las, die aan den openbaren weg grensde, kwamen de afgodendienaars er 

tegen op en stonden Aboe Bakr toe in Mekka te blijven, mits hij den Qoer-ân 

maar niet luid las, omdat, zooals zij zeiden, de vrouwen en kinderen daardoor 

meegesleept werden. Bij een andere gelegenheid — dat was, toen Oetba bin 

Rabia naar den Heiligen Profeet ging met de boodschap van de Qoereisjieten, 

dat zÿj bereid waren hem als hun leider te erkennen en hem alies aan te bieden, 

wat hïij wenschte, als hij zich niet meer afkeurend uitliet over bun nationale 

goden — las de Heilige Profeet hem de inleidende verzen van hoofdstuk 41 

voor, en hïj was zoo onder den indruk van de woorden, dat hïj een heel ander 

mensch was, toen hi) naar de Qoereisjietische leiders terugkeerde en hun ver- 

zocht den Heiligen Profeet niet te bestrijden, want wat hij van hem gehoord 

had was noch poëzie noch toovenarij, ook niet de woorden van een waarzegger, 

zoodat zijn vrienden hem zeggen moesten, dat δὲ door Moehammad behekst 

Was. Oemar ging vastberaden er op uit om den Profeet te dooden, maar toen 

hïj, in het huis van zijn zuster gekomen, naar het eerste gedeelte van hoofästuk 

20 luisterde, maakte zïÿjn vijandschap plaats voor toewijding, en zijn haat ver- 

anderde in bewondering. De stuwkracht van den Qoer-ân was eenvoudig on- 

weerstaanbaar. Ze was als een watermassa, die met kracht zich van een berg- 

top neerstort en alles met zich meesleept, wat voor haar lag. 

De verandering, die de Heilige Qoer-ân heeft teweeggebracht, is inderdaad 

ongeëvenaard in de wereldgeschiedenis, en dus is zijn aanspraak Op ongeëven- 

aardheid nu nog even onbetwist als dertien eeuwen geleden. Er is niet één 

hervormer, die zulk een volledige vepandering in het leven van een heel volk 
heeft teweeggebracht. De Qoer-ân trof de Arabieren aan als aanbidders van 

afgoden, steenen, boomen, zandhoopen, en in minder dan een kwart eeuw 

heerschte de aanbidding van den Eenigen God in het heele land, terwijl de 

afgodendienst van het eene einde tot het andere uitgeroeid was. ΗΠ maaide 

alle bijgelooven weg en stelde daarvoor in de plaats den meest rationeelen 

godsdienst, dien de wereld zich kon denken. De Arabier, die prat ging op 

onwetendheid, werd als bij tooverslag een minnaar van kennis en dronk diep 

uit eike bron van geleerdheid, waartoe hïij toegang kon krigen. En dit was 

de onmiddelliÿke uitwerking van de leer van den Qoer-ân, die niet alleen her- 

baaldelïjk een beroep doet op de rede, maar ook ’s menschen dorst naar kennis 

onleschbaar verklaart, als hij den Profeet zelf voorschreef te bidden: ,0 mijn 

Heer, doe mij in kennis toenemen” (20 : 114). Niet alleen had de Qoer-ân de 
grove verdorvenheden en onbeschaamde onzedelijkheden der Arabieren weg- 

gemaaid, maar die had hen ook bezield met een vurig verlangen naar de beste 

en edelste daden ten nutte an het menschdom. Het levend begraven van 

dochters, het huwelijk met een stiefmoeder en de losse betrekkingen tusschen 

beide seksen hadden plaats gemaakt voor gelïjke achting voor de nakome- 

_ lingen, hetziÿ mannelijke of vroüwelijke; voor gelijk erfrecht voor vader en 

moeder, zoon en dochter, broeder en zuster, man en vrouw: voor Ge meest 

kuische betrekkingen tusschen beide seksen en voor een zeer hooge waardeering 

van sexueele zedelijkheid en van de kuischheid van de vrouw. Het drinken, 

waaraan Arabië sedert onheuglijke tijden versiaafd was, verdween heelemaal, 

zoodat zelfs de drinkbekers waaruit zij den win dronken, en de vaten waarin 
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Ζῇ dien bewaarden, nergens meer aan te treifen waren. En het voornaamste 

van alles was, dat uit een Arabië, waarvan de verschillende elementen zoo 

voortdurend met elkaar in oorlog waren, dat het heele land op het punt was 
ten onder te gaan, daar het zooals de Qoer-ân het zoo schoon en z00 kort en 

bondig ‘uitdrukt ,,op den rand van een afgrond van vuur” stond (3:102), uit 
deze tegen elkaar botsende en strijdende elementen de Qoer-âr een volk, een 

aaneengesloten volk smeedde, vol leven en energie, voor welks voorwaartsche 

beweging de machtigste koninkrijken der wereld afbrokkelden, als waren ze 

slechts speelgoed voor de realiteit van het nieuwe geloof. Geen enkei geloof 

gaf ooit aan zijn aanhangers zno’n nieuw leven op zoo’n groote schaal — een 

leven, dat op alle takken der menschelijke werkzaamheden van invloed was; 

een verandrring van het individu, van het gezin, van de samenleving, van het 

volk, van het land; een ontwaking, zoov’el stoffelijk als zedelijk, verstandelijk 

als geestelijk. De Qoer-ên bracht binnen een ongeloofeliÿÿk korten ἃ een ver- 

andering van een menschheid teweeg van de diepste afgronden van ontaarding 

tot het toppunt van beschaving, waar eeuwen hervormingsarbeid vruchteloos 

was gebleken. Van zijn ongeëvenaard karakter leggen niet-Moeslim-, ja Zelfs 

anti-Moeslim-geschiedschrijvers getuigenis af. Hieronder zijn enkele voorbeelden: 

»Sedert onheuglijke tijden waren Mekka en het geheele schiereiland in 

geestelijke verdooving gedompeld. De geringe en kortstondige irvloeden van 

het Jodendom, het Christendom, of de vhilosophische navorsching op den 

Arabischen geest waren slechts als de rimpeling hier en daar van het opper- 

vlak van een kalm meer geweest; alles bleef er rustig en onbeweeglijk onder. 

Het volk was ia bijgeloof, wreedheid en verdorvenheid gezonken.. . Hun gods- 

dienss was een grove afgodendienst; en hun geloof de store. bijgeloovige 

vrees voor onzichtbare dingen.... Dertien jaar νόόσ de Hedjira lag Mekka 

dlevenloos in dezen verlaagden toestand. Wat een verandering hadden deze 

dertien jaren nu voortgebrachtr!.... De Joodsche waarheid had Gen menschen | 

van Medina reeds lang in de ooren geklonken, maar eerst toen zij van de 

geestverheffende leer van den Arabischen Profeet gehoord hadden, ontwaakten 

Ζ1] uit hun sluimering en gingen plotseling een nieuw en ernstig leven in”. 1) 

Ken ineer verdeeld volk zou moeilijk te vinden zijn, tot plotseling het 

wonder plaats greep! Een man stond op, een man, die door zijn persoonlijkheid 

en zijn aanspraak op rechtstreeksche Goddelïjke leiding werkeliÿjk het onmo- 

gelïjke tot stand bracht -— ni. de vereeniging van al deze tegen elkaar strijden- 

de partijen”. 2) | 

»Æn toch kunnen wij waarlijk zeggen, dat geen geschiedenis zich beroemen 

kan op gebeurtenissen, die de verbeeldingskracht op een levendiger manier 

treffen, of die op zich zelf verrassender kunnen zijn, dan die, welke wij in het 

leven der eerste Muzelmannen vinden: hetzij wi den Grooten Leider in aan- 

merking nemen, of zijn ministers, de roemrijksten van de menschen;: of hetzÿj . 

wij rekening houden met de gewoonten der verschillende landen, die hïj verover- 

de; of onze aandacht vestigen cp den moed, deugd en gevoelens, die gelijkmatig 

onder zijn generaals en soldaten heerschten”. 8) 

»Dat de heste der Arabische schrijvers nocit er in geslaagd is iets voort 

er 

1) Muirs Life of Mohamet, hoofdst. VII. 
2) The Ins and Outs of Mesopotamia, blz. 99. 
3) The Life of Mohamet, door Graaf Boulainvelliers (Engelsche vertaling, 

biz. 5). 
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te brengen, dat in verdienste met den vo gelïjk staat, is niet te verwon- 

deren’”. 1) 

Het is het eenige wonder, waarop Moehammad aanspraak maakte —— een 

blijvend wonder, noemde hïj het — en inderdaad is het een wonder”. 2) | 

»Nooit is een volk sneller tot beschaving gebracht als de Arabieren door 
den Islam”. 5) 

»De Qoer-ân is weergaloos wat overtuigende kracht, welsprekendheid en 

zelfs samensteiling betreft’’. 4) 

,En daaraan was indirect ook de wonderbare ontwikkeling van alle takken 

van wetenschap in de Moeslimwereld te danken”’. 5) 

»Daarom moeten lier zijn verdiensten als letterkundig product misschien 

niet naar sommige vooropgezette stelregels van subjectieven en aesthetischen 

smaak beoordeeld worden, maar naar de resultaten die het opgeleverd heeft 

in Mochammads tijdgenooten en iandslieden. Indien het zoo machtig en over- 

tuigend tot de harten van zijn toehoorders sprak, dat het de tot dusverre 

middelpuntvliedende en vijandige elementen tot één compact en goed georgani- 

seerd lichaam aaneensmeedde, bezield door denkbeelden ver verheven boven 

die, welke tot nu toe den Arabischen geest hadden beheerscht, dan was zijn 

welsprekendheid volmaakt, eenvoudig omdat het een beschaafd volk uit wilde 

stammen schiep en een nieuwen inslag in de oude schering der geschiedenis 

bracht”’. 6) 

De wonderbare uitwerking, die de Heilige Qoer-ân op den geest van die- 

genen had, die het eerst daarmee in aanraking kwamen, de ongeëvenaarde 

omwenteling, die hij in de wereld heeft teweeggebracht, de opheffing van niet 

één, maar van vele volken uit den poel van ontaarding tot het toppunt van 

beschaving, zijn echter niet de eenige kenmerken, die zijn aanspraak op onge- 

evenaardheid staven. Het Boek heeft twee andere kenmerken, die even weerga- 

loos zijn: de rijxdom van gedachten en de schoonheid van stïÿl, en deze twee 

te zamen met het resultaat dat het opgeleverd heeft, ziÿn de drie dingen 

die den Qoer-ân verheffen tot een voortreffelijkheid, waarnaar geen ander boek 

ooit heeft gestreefd en die navolging onmogelijk maakt. En inderdaad is de 

uitwerking, die de Heiïlige Qoer-ân had, geen magische geheimzinnigheid. Het 

was enkel de verhevenheid en redelijkheid van de in de beste vormen gegoten 

denkbeelden, die tot ’s menschen hart spraken en die de stuwkracht werden, 

die den mensch tot het groote doel des levens ἀγαθοῦ, als zij in zijn hart diep 

wortel schoten. De Qoer-ân stelde al de groote vraagstukken, die den mensch 

tot dusverre hadden verbisterd, in een helder daglicht en zoo werd de weg 

voor voorwaartsche beweging en vooruitgang gebaand. Daarom noemt het 

Heilige Boek zich Al-Boerhôn of het duidelijke argument, aantoonende dat 

argument het wapen was, dat het hanteerde om ’s menschen hart te veroveren; 

en daar het tot de rede sprak en niet tot het sentiment, waren zijn overwinningen 

vérreikend en blijvend. Het noemt zich ook An-N6èr of het Licht, en de ontvanger. 
van dit licht wordt de lichtgevende zon genoemd (33 : 46), om aan te toonen, dat 

1) Palmers Introduction to English Translation of the Quran, blz. LV. 
2) Boswort Smiths Life of Muhammad. 
3) New Researches, door H. Hirshfeld, bldz. 5. 
4)  Ibid., biz. 8. 
5) Jbid., b1z. 9. | 
6) Dr. Steingass, in Hughes Dicdonurs of Islam, art. ,Quran’’. 
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het alle verborgenheden wegruimde en alle duisternis verdreef. Het wordt ook 

Al-Bajôn of de Verklaring genoemd; deze naam duidt aan, dat het alle duister- 

heid in godsdienstige vraagstukken wegnam. Het maakte er niet alleen aan- 

spraak op, den godsdienst te hebben volmaakt (5 : 3) en dus alle godsdienstige 

waarheden, die noodig zijn voor ’s menschen zedelijke en geestelijke vooruitgang 

te hebben verklaard, maar ook dat het alle bezwaren tegen zijn waarheid heeft 

behandeld: ἘΠῚ Ζῇ zullen Ὁ geen argument brengen, of Wij hebben u er een 

gebracht, met de waarheid en het best in uitleg” (25 : 33). 

Nog enkele woorden over het bovenkleed. waarin de verheven en bezielende 

denkbeelden van den Heiligen Qoer-ân gestoken zijn, en ik heb dit onderwerp 

afgehandeld. De stijl en dictie van den Qoer-ân is algemeen geprezen. In de 

Inleiding tot zijn vertaling van den Qoer-ân zegt Sale: ,,Men geeft algemeen 

toe dat de Korân met de grootste elegantie en zuiverheid van taal geschreven 

is, in het dialect van den stam der Koreiïsjieten, het edelste en beschaafdste 

van alle Arabische dialecten, maar met wat mengeling, hoewel zeer zeldzaam, 

van andere dialecten. Het is, naar algemèeen wordt erkend, de standaard van 

de Arabische taal”. En verder: ,De stijl van den Korân is over bet algemeen 

gchoon en vloeiend... en op vele ‘plaatsen, vooral waar de majesteit en de 

attributen Gods beschreven worden, subliem en grootsch” 1). Maar wat de aan- 

spraak van den Qoer-ân op ongeëvenaardheid bevestigt — Zelfs wat zijn uiter- 

lijken vorm betreft, afgescheiden van zijn stof en het resultaat dat die opleverde 

— is de blijvende invloed, dien het Boek op de Arabische taal oefende, het 

feit dat het voor altijd de maatstaf blift, waarnaar de schoonheid van stijl 

en dictie in de Arabische literatuur beoordeeld kan worden. Aan geen ander 

boek ter wereld kan de eer van zelfs het succes worden gegeven, een [88] 

gedurende dertien eeuwen levend te hebben gehouden; de Qocr-ân deed dit en 

᾿ wat meer zegt, toen die de hooge positie als maatstaf der welsprekendheid 

voor zoo'n langen tijd bereikt heeft en zich daarin heeft gehandhaafd, treedt 

het volk, dat die taal spreekt, uit den hoek der vergetelheid te voorschijn om 

leider der beschaving in de wereld te worden, en verlaat het zijn land om zich 

in verafgelegen landen te vestigen, waar het Arabisch Ôf de gesproken [88] 

wordt van de groote hoop, ὁξ op zijn minst haar letterkundige taal. Zulks is 

de ongeloofelijke prestatie van den Heiligen Qoer-ân. Het is waar, dat de 

Arabieren voor de komst van den Qoer-ân een letterkundige taal hadden, de taal 

der dichtkunst, die zich niettegenstaande de kleine dialectische verschillen naar 

één standaard richtte, maar het gebied van die dichtkunst was zeer beperkt. 

Hun welsprekendste thema’s gingen zelden verder dan den lof over win of 

vrouwen en over paarden of zwaarden. In den toestand, waarin de Arabische 

taal v66r de kbmst van den Islâm verkeerde, zou ze weldra het lot van haar 

zustertalen der Semietische groep gedeeld hebben. Maar door den Qoer-ân ἰδ 

ze geworden de taal van een beschaaîfde wereld, die zich van den Oxus tot den 

Atlantischen Oceaan uitstrekte. En welke veranderingen het gesproken Ara- 

bisch, als elke andere taal, ook moge hebben ondergaan, letterkundig Arabisch 

is tot op dezen dag het Arabisch van den er en de Qoer-ân ὉΠ het 

eenige meesterwerk in die taal. 

_ De Europeesche critiek heeft in het nes een flater begaan, als zé 

meent, dat de welsprekendheid van den Qoer-ân niet tot het laatste toe volge- 

houden wordt en dat de kracht der eerste openbaringen niet aan te treffen 

George Sale’s ἘΣ ΘΗΠΉΛΘΤΙ Discourse to the Korân, blz. 65 en 66. 
-(Noot v.d. Vert). 
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is in latere openbaringen. Het heet dat de Vroeg-Mekkaansche openbaring 

rhetorisch is, terwijl de latere Mekkaansche openbaring en de Medineesche 
openbaring prozaïsch en minder geestdriftig zijn. Deze verdeeling is fantastisch, 
onjuist. Als men met de benaming ,,rhetorisch” bedektelijk te kennen wil geven, 
dat de taal kunstmatig krachtig is gemaakt om invloed te oefenen op den 
geest der toehoorders, dan is de bewering absoluut onjuist. Het onderscheidende 
kenmerk van den Qoer-ân is zijn vrij-zijn van gekunsteldheid. De taal is een- 
voudig en natuurlijk. Ze is ook krachtig, maar het is de kracht van den natuur- 
ken stroom, gelijk de stroom van den vloed, die van een hoogte neerstort. 
»Oprechtheid”, aldus Carlyle, ,,oprechtheid in alle opzichten schijnt mij de 
verdienste van den Koran te zijn”. 1) De Qoer-ân is rhetorisch in den zin, 
dat de grootsche gedachten, zooals ze, ingekleed in schoone taal, door den 
Heiligen Qoer-ân worden uitgedrukt, den geest der menschen beïnvloedden en 
dien zelfs nu nog beïnvioeden. Maar in dat opzicht kan er geen onderscheid 
gemaakt worden tusschen vroegere en latere openbaringen. Indien, zooals ik . 
Dr. Steingass reeds aangehaald heb, de invloed dien het Boek op den geest 
der toehoorders maakte, na verloop van vele Jjaren niet afnam — in werkelijkheid 
nam die toe — dan is de bewering, dat de welsprekendheid van den Qoer-ân 
niet volgehouden werd, van allen grond ontbloot, aangezien zijn macht en zïn 
overtuigende kracht duidelijke aanwiïjzingen zijn van ztjn welsprekendheid. Alleen 
is de welsprekendheid van de latere openbaring van een ander karakter dan 
die der eerste openbaring; dit verschil is toe te schrijven aan het verschil in 
onderwerp. De Vroeg-Mekkaansche openbaringen van den Qoer-ân handelen 
over het grootsche thema: de macht, de majesteit en de glorie van God en Zin 
oordeel over goed en kwaad, en het onderwerp zet aan de samenstelling luister 
en grootschheid bij. Een beschrijving van de macht en glorie van God moet 
grootsch zijn, hetzij die voorkomt in de Veda'’s, in den Biïbel of in den Qoer-ân, 
maar in den Qoer-ân is die grootschheid gewoonweg weergaloos, omdat de 
gedachten verhevener zijn dan die in eenig ander boek. De kortheid van de 
zianen is echter toe te schrijven aan den bevestigenden of profetischen aard 
ervan; het is als het zaad, dat zijn eerste bloesem geeft, die natuurlijk klein 
en teer is in vergelijking met den vorm, dien ze later aanneemt. Er is een 
beroep op de menschelijke natuur, een beroep op den mensch om te denken en 
te overwegen, om in zich te schouwen. Hier wordt Gods oordeel over goed en 
kwaad heel dikwïäls in den vorm van een voorspelling beschreven. Deze ken- 
merken van het onderwerp en de manier, waarop het behandeld wordt, maken 

de stiÿl der vroegere openbaring tot wat die is -— verheven, geestdriftig, 
betooverend, pittig. | 

Maar de waarheid moest door alle mogelijke middelen gevestigäa worden. 
… Gods hand werkt overal: Gods oordeel is nabïj, doet zich inderdaad elk oogenblik 
gelden, aldus de Qoer-ân. En dat moest versterkt worden. De eerste openba- 
ringen vermeldden de geschiedenis der oudheid in het kort, maar nu moest ze 
uitvoeriger behandeld worden, Hoe zich Gods oordeel over goed en kwaad 
in de geschiedenis der wereld had doen gelden, moest verklaard worden. Daarom 
behandelde de latere openbaring de geschiedenis der vroegere volken zeer uit- 
voerig en de gebezigde stijl kreeg noodzakelijk een ander karakter. Het heroep 
was nog even krachtig als in de PRISES openbaring — ging het pu in 
een andere richting. | 

1) Zie Thomas Carlyle’s Helden en Heldenvereering, Wereldbhibliotheek 
| (Nederlandsche vertaling), pag. 91. Noot υ. 4. Vert, 
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Na de vlucht naar Medina trad de openbaring een derde phase in. Het doel 

van Openbaring was om een verandering teweeg te brengen in het leven van 

het individu en in dat van het voik. Het doel van de Vroeg-Mekkaansche 

openbaring was om een levend geloof in de. majesteit en macht van God en 

in de waarheid van Gods oordeel over goed en kwaad op te wekken; een geloaf, 

dat den mensch met de beweegkracht bezielde, die hem in staat kon stellen om 

het doel van zijn.leven te bereiken. De Medineesche openbaring daarentegen 

was noodig om den weg zelf te wijzen. Het doel van het leven kon niet bereikt 

worden, tenzij de verscheidene vermogens, waarmee de mensch begiftigd was, 

in de goede richting ontwikkeld werden, en daarom was leiding op elk levens- 

gebied noodig. De bijzonderheden van de wet waren dus even noodzakelijk om 

den mensch zijn levensdoel te doen bereiken, als de overtuiging van Gods macht 

en majesteit, maar de openbaring die deze bijzonderheden gaf, kon de stijl 

en dictie der vroegere openbaring niet volgen en de verhevenheid daaraan kon 

ook niet naar denzelfden maatstaf beoordeeld worden. Dr. Steingass heeft dit 

punt zoo schoon behandeld, dat ik de verleiding niet kan weerstaan een eenigs- 

zins lange aanbaling van zijn artikel te geven: 

»Maar indien wij de verscheidenheid en heterogeniteit der onderwerpen, 

die de Qoer-ân aanroert, in aanmerking nemen, dan Kan uniformiteit van stijl 

en dictie nauwelijks verwacht worden; integendeel, het zou wel ongewoon 

misplaatst lijken. Laten wij niet vergeten, dat in het boek, zooals de nieuwste 

biograaf van Moehammad, Ludolf Krehl, het uitdrukt, ΘΓ wordt een volledige 

code gegeven zoowel van gelooven en zeden, als van de daarop gegronde wet. 

Er worden cok de grondslagen gelegd voor elke instelling van een uitgebreid 

gemeenebest, voor het onderwijs, voor de rechtsbedeeling, voor militaire orga- 

nisatie, voor de financiën, voor een zeer nauwkeurige wetgeving voor de armen: 

alles gegrondvest op het geloof in den Eenigen God, die ’s menschen bestemming 

in Zïjn hand heeft’. Waar het zoovele belangrijke zaken betreft, moet de maat- 

staf der voortreffelijkheid, waarnaar wij de samenstelling van den Qoer-ân als 

geheel moeten vergelijken, noodzakelijk met de stof varieeren, die in elk bizonder 

geval behandeld wordt. Subliem en zuiver, waar de hoogste waarheiïd van Gods 

eenheid verkondigd moet worden; op hooge tonen zich beroepende op de ver- 

beeldingskracht van een dichterlijk begaafd volk, waar de eeuwige gevolgen van 

*’s menschen onderwerping aan Gods heiligen wil of van opstand daartegen 

afgeschilderd worden; roerend in zijn eenvoudigen, bijna ruwen ernst, wanneer 

die telkens weer aanmoediging en troost voor Gods gezant vraagt, en een plech- | 

tige waarschuwing voor hen, tot wie hïÿj gezonden is, in de geschiedenis der 

vroegere profeten: de taal van den Qoer-ân past zich aan de behoeften van het 

dagelijksch leven aan, waar dit dagelijksch leven in zijn particuliere en openbare 

betrekkingen in overeenstemming gebracht moet worden met de on δὰ 

selen der nieuwe bedeeling”. | ἐξ 

nDaarom moeteñ hier zijn verdiensten als letterkundig product misschien 

niet naar sommige vooropgezette stelregels van subjectieven en aesthetischen 

smaak beoordeeld worden, maar naar de resultaten die het opgeleverd heeft 

” in Moehammads tijdgenooten en landslieden. Indien het zoo: machtig en over- 

tuigend tot de harten van zijn toehoorders sprak, dat het de tot dusverre middel- 

puntvliedende en vijandige elementen tot één compact en goed georganiseerd 
lichaam aaneensmeedde, bezield door denkbeelden ver verheven boven die, welke 

tot nu toe den Arabischen geest hadden beheerscht, dan was zijn welsprekendheid 
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volmaakt, eenvoudig omdat het een beschaafd voik uit wilde stammen schiep 
en een nieuwen inslag in de oude schering der geschiedenis bracht”. 1) 

IV. HOOFDZAKEN VAN DEN GODSDIENST 

1. De’ Eenheid Gods. 

De Kenheid van het Opperwezen is het punt, dat in den Heiligen Qoer-ân 
het meest op den voorgrond wordt geplaatst, Met een verklaring van de 
Eenheid Gods begint het Heilige Boek en met een verklaring van Ziïjn Eenheid 
eindigt het. Het is het eenige onderwerp, dat op elke bladzijde en in elke 
paragraaf vermeld staat. In verband met de Qoer-ânische leer der Eenheid 
vestig ik de aandacht van den lezer op drie punten. 

Het eerste punt is, dat de Qoer-â&n de leer der Eenheid Gods tot haar 
oorspronkelijke zuiverheid hersteld heeft, Het Heilige Boek stelt vast, dat 
ieder profeet de Eenheid Gods leerde en dat deze leer de oorspronkelijke 
gronudslag van alle godsdiensten was. De eerste boodschap van ieder profeet 
tot zijn volk was volgens den Qoer-ân: ,,Dien God, gÿ hebt geen anderen 
God dan Hem” (7:59, 65, 73, 85); of. » ἢ] Zult niets dienen behalve God’ 
(11 : 26, 50, 61, 84), en zoo verder. Deze leer wordt beschreven als de alge- 
meene leer van alle profeten: "Ἐπ wij hebben v66r u geen apostel gezonden, 
of Wij openbaarden hem dat er geen God is behalve ΜῈ, dien ΜΗ dus” (21 : 25). 
Herhaaldelijk vraagt de Qoer-ân, als die van het polytheïsme spreekt, aan de 
verdedigers van die leer, of ziÿj bewijsplaatsen hebben, die God hun heeft 
nedergezonden: ,,0f, hebben Ζῇ goden buiten Hem genomen ? Zeg: Breng uw 
bewijs” (21:24); (ΟἹ hebben Wij hun daarvô6r een boek gegeven, opdat zi 
Zich daaraan vasthouden?” (43:21): en zoo verder. Maar tevens zegt die 
ons, dat de leer der eenheid door’ alle godsdiensten met polytheïsme verward 
werd; en van deze algemeene verdorvenheid gewaagt die in 30 : 41: ,, Verdorven- 
heid is te land en ter zee verschenen”’. 

Nadat de Heilige Qoer-ân vastgesteld heeft, dat ieder profeet die in 
eenig werelddeel verscheen, de Eenheid Gods leerde en dat naderhand poly- 
theïstische leerstukken in de leerstellingen der profeten ingevoerd werden, 
noodigt hij de volgelingen van alle godsdiensten om terug te keeren tot die 
Zuivere leer als grondslag voor een schikking: »Zeg: © volgelingen van het 
Boek! kom tot een onpartijdig woord tusschen ons en ἃ, dat wij niets 
Zullen dienen behalve God en (dat) wij niets met Hem zullen veree- 
nigen en (dat) sommigen onzer anderen buiten God niet tot heeren zullen 
nemen” (3:63). Nu houde men voor oogen, dat er volgens den Heiligen 
Qoer-ân onder alle volken der wereld profeten zijn verschenen en dat alle 
volken dus menschen van het Boek zijn. Bovenaangehaald vers verlangt dus 
van alle volken der wereld, dat zij tot een schikking komen door het gemeen- 
schappelijk element in de verschillende godsdiensten op te sporen; dat gemeen- 
schappelijk element zou dan de grondslag van een godsdienst van het 
menschdom vormen. M.a.w. het stelt vast, dat het gedeelte, dat aan elken 
Bodsdienst eigen is, zij het de Goddelijkheid van Christus, of die van Rama, 
Krisna of Ahriman, een latere overgroeïing is, terwijl het gedeelte, dat ze 
gemeen hebben, di, het bestaan en de eenheiïd van God, de zuivere leer der 
profeten is. En dit gemeenschappelijk element, de Eenheid Gods, is dus door 
den Heiligen Qoer-ân opnieuw in zijn oorspronkelijke zuiverheid gevestigd. 

1) Hughes Dictionary of Islam, art. \Quran”. 
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Het tweede punt is, dat de Heilige Qoer-ân de leer der Eenheid Gods 

volmaakt heeft. Ongetwijfeld leerde het Jodendom dat , δὴ! zult geene andere 

goden voor Mijn aangezicht hebben”, of dat £ii zult geen gesneden beeld 

maken”, maar de Hindoe-schriften bevatten zelfs zoo’n uitdrukkeliÿÿk gebod 

niet, terwijl het Christendom niet veel aan de Joodsche leer had toe te voegen. 

De Heilige Qoer-ân liet het volle licht op de leer der Eenheid Gods schijnen. 

In een van de vroegste hoofdstukken komt de leer der Eenheid Gods in vier 

korte zinnen zeer duidelijk tot uitdrukking: ,,Zeg, ἘΠ, God, is Eén; God is 

Hi, van Wien alles afhangt; ἨὺΠ baart niet, noch is Hïj gebaard; en niemand 

gelijkt Hem” (Hoofdstuk 112). Deze vier korte zinnen verwerpen de vier 

soorten veelgodendom, die νόόσ den Isläm in de wereld heerschten: een geloof 

aan de veelheid van goden of aan de veelheid van personen in de Godheid, 

een geloof dat andere dingen de volmaakte attributen van het Opperwezen 

hebben, een geloof dat de een of andere persoon in bÿjzonder verband met 

Hem kan worden gebracht als zoon of vader, en een geloof, dat anderen doen 

kunnen wat alleen het Opperwezen kan doen. Verder veroordeelt de Heilige 

Qoer-ân de vereering van groote en geleerde menschen, een kwaal, waaraau 
overigens monotheïstische volken ten prooi zijn gevallen: ,Ziÿj hebben hun 
wetgeleerden en hun monniken tot heeren, buiten God, aangenomen” (9 : 31). 

Dit slaat zoowel op de Joden als op de Christenen. Heiligen- en geleerden- 
vereering heeft de Qoer-ân dus ook strijdig met zuiver monotheïsme verklaard. 

Hier wordt overdreven eerbied voor groote menschen ook veroordeeld, want 

toen het den Profeet gevraagd werd, verklaarde hïj, dat de Joden en Christenen 

hun geleerden voor heeren hielden, omdat zïj blindelings opvolgden wat de 

laatsten zeiden, Verder buigen de meeste menschen, die anders niet voor 

beelden buigen, of andere valsche goden of medemenschen aanbidden, voor 

het beeld van zichzelf, de grootste der halfgoden. Om de leer der Eenheid 

Gods te volmaken veroordeelt de Heilige Qoer-ân daarom dezen vorm van 

het polytheïsme in even krachtige hewoordingen: ,Hebt gij hem gezien, die 

zijn lage begeerten tot zijn god neemt?” (25 : 43). | 
Het derde belangrijke punt, dat in verband staat met de in den Heiligen 

Qoer-ân vermelde leer der Eenheid Gods, is dat die hier niet een bloot gods- 

dienstig dogma blift. Integendeel, ze wordt als een beginsel der daad geleerd 

om in practiÿjk te worden gebracht, en wordt tot grondslag gemaakt voor 

de ontwikkeling van de menschheid tot een hooger doel. Inderdaad is ἴηι 

(geloof) volgens den Heiligen Qoer-ân niet louter een overtuiging van de 

waarheid van een gegeven stelling; het is in het wezen der zaak de aanvaar- 

ding van een stelling als grondslag voor een daad. ,,Zÿ, die gelooven en goed 

doen” is de telkens voorkomende beschrijving van de -geloovigen, en door 

geloof en daad zoo innig met elkaar in verband te brengen heeft de Qoer-ân 

aangetoond, dat geen enkel geloof aanvaardbaar is, tenzïj het in practijk wordt 
gebracht. Om die reden verlangt die zelfs van de geloovigen, dat χῇ gelooven: 

,O gi, die gelooft! geloof in God en Zïjn apostel” (4 : 186); ,,0 gïj, die gelooft! 

wees oppassend voor (uw plicht jegens) God en geloof in Zïjn apostel” (57 : 28). 

Geloof in eenig leerstuk heeft geen zin, tenzÿÿ men dat geloof tot grondslag 
maakt voor een handeling, en dat bedoelt het Heilige. Boek, als het de 

geloovigen aanmaant om te gelooven. 

Zulks is ook het geloof in de Eenheid Gods. De gedachte, dat de mensch 

niet voor anderen behalve God buigen moet, omdat de Heere God ,,een fjverig 

God” is, vindt in den Qoer-ân geen plaats. Neen, sjirk (goden met God veree- 
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nigen) wordt veroordeeld, omdat het den mensch zedeloos maakt, en de 
Eenheid Gods wordt geleerd, omdat die den mensch zedelijk verheft. Geloof 

in de Eenheid Gods verhoogt Gods heerliïkheid hoegenaamd niet, evenzoo doet 

sjirk er in het minst geen afbreuk aan, De mensch wordt in den Heiligen 

Qoer-än als chalifah of Gods plaatsvervanger beschreven, om aan te toonen, 

dat hiÿj met de macht wordt begiftigd om de rest der schepping te besturen 

(2:30). Hij wordt dus boven de heele schepping geplaatst, zelfs boven de 

engelen, die hem hulde brengen (2:34). Er wordt hem uitdrukkelijk gezegd, 

dat hij geschapen is om over de wereld te regeeren: ,,God is Ηϊ, Die de zee 

aan ἃ dienstbaar heeft gemaakt, opdat de schepen daarop zullen zeilen op 

Ziïn bevel, en opdat gi Ziÿn genade zult zoeken, en opdat δῇ danken zuit. 

En Hij heeft aan u dienstbaar gemaakt wat in de hemelen is en wat op de 

aarde is, alles, van Hem afkomstig, hierin zijn Zeer zeker teekenen voor 

menschen, die nadenken”’ (45 : 12, 13). 

Indien de mensch dus geschapen is om over het heelal te regeeren en met 

de macht en de vermogens begiftigd is om alles aan zich te onderwerpen en 

om er gebruik van te maken, verlaagt hïj zich dan niet als hïÿj andere dingen 

voor goden houdt en voor de natuurelementen buigt, die hij juist overwinnen 

en besturen moet? Dat is het denkbeeld der Eenheid Gods, dat de Heilige 

Qoer-ân verkondigt. Hij veroordeelt sjirk, omdat sjirk den mensch verlaagt 

en hem ongeschikt maakt om de verheven plaats in te nemen, waarvoor hij 

geschapen is. Het Boek is vol verklaringen als de volgende: ,, Waarlijk, indien 

gÿ een deelgenoot (met God) vereenigt, zal uw werk Zzeker op niets 

uitioopen, en 51] zult zeker tot de verliezers bekooren” (39 : 65); (ἘΠῚ al 

wie iets met God vereenigt, dwaalt inderdaad af in een vèrverwijderde dwaling” 

(4:116), En ’s menschen verheven plaats in de schepping wordt op vele 

plaatsen duidelijk als argument tegen sjirk aangevoerd. Zoo volgt op de woor- 

den in 6:165: ,Zeg: Wat! zal ik een Heer zoeken anders dan God? En 

Hïÿ is de Heer van aile dingen” in het onmiddellijk daarop volgende vers 

het argument: Ἐπ Hij is het, Die ἃ tot bestuurders van de aarde heeft 

 gemaakt”. En verder zegt het: , Wat! zal ik voor u een god zoeken anders 

dan God, terwijl Hij u (alle) geschapen dingen heeft doen overtreffen?” 

(7 : 140). Het argument is te duidelijk om nog verklaard te worden. De mensch 

wordt begiftigd met vermogens en machten, die hem alle schepping kunnen 

doen overtreffen; maar als hij zich juist voor die dingen verlaagt, die aan 

hem diensthbaar worden gemaakt, maakt hij zich onbekwaam om de hoogs 

positie te verwerven, die volgens het Goddelïk plan voor hem is weggelegd. 

In zijn boodschap der Eenheid Gods opent de Islâm dus den mensch een 

ruim verschiet van vooruitgang. De Islâm zegt hem, dat hi met uitgebreide 

vermogens is begiftigä en dat hij de hoogste positie in deze wereld bekleedt. 

Maar indien hij zoo’n hooge positie bekleedt, indien hÿj Gods plaatsvervanger 

op aarde is, indien ΕΣ zich tot de hoogste plaats in de schepping verheffen 

kan, kan de mensch, die die hooge waardigheid werkelijk bereikt heeft, de 
übermensch”, dan niet als voorwerp van aanbidding beschouwd worden? De 

Heilige Qoer-ân zegt ons, dat zelfs dât de waardigheid van den mensch 
zou verlagen, Het werd den ,,übermensch”’, aan wie deze boodschap van 

‘#8 menschen waardigheid geopenbaard werd, gezegd om aan de veredelende 

boodschap van de leer der Eenheid Gods, zoo schoon en toch zoo kort samen- 

gevat in de vier woorden 1ἃ δα illallâh, een andere even veredelende bood- 

schap toe te voegen, dat de grootste van de menschen, Moehammad — mogen 
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vrede en de zegeningen Gods op hem rusten — slechts een dienaar van God 

was, als alle andere menschen, een sterveling, die zich door niets van hen 

onderscheidt, behalve hierdoor, dat hïj de overbrenger was van die wonderbare 

boodschap tot het menschdom — M ochammad oer Rasôèl oellûäh: ,,Zeg: ik ben 

slechts een sterveling als gij: het is σοῦ geopenbaard, dat uw God één God is; 

al wie dus zijn Heer hoopt te ontmoeten, verrichte goede daden en vereenige 

niets in den dienst van zijn Heer”’ (18:110). Uit de leer der Eenheid Gods 

vloeit dus voort de even belangrijke leer, dat alle menschen gelijk Ζῇ, of de 

leer der eenheid van het menschelijk ras. De mensch werd niet alleen verlost 

uit de slavernij der natuur, waarin hij tot dusverre zuchtte, maar ook uit een 

nog grootere slavernij: de slaverniÿÿ van den mensch. De banden, die den geest 

van den mensch tot slaaf maakten, werden afgesneden, en δ werd op den 

weg geplaatst, die naar vooruitgang leidde, Een slavengeest 15, zooals de 

Heilige Qoer-ân duidelijk zegt, onbekwaam om iets goeds en grootsch te 

volbrengen (16 : 75, 76), en daarom was de eerste voorwaarde voor ’s men- 

schen ontwikkeling deze, dat zijn geest van de kluisters der slavernij bevrijd 

moest worden, en dat bracht de Heïlige ne tot stand in zin boodschap 

van de Eenheid Gods. 

De leer der Eenheid Gods, zooals door den Qoer-ân gepredikt, kan nu 

in het kort als volgt worden uiteengezet: dat er het Opperwezen is, Schepper 

en Heer van alles, Die alleen aangebeden en aan Wie alleen hulp gevraagd 

moet worden: dat de mensch met uitgebreide vermogens begiftigd is, zoodat 

hïj de natuurkrachten overwinnen en aan zich onderwerpen kan, en dat hi) ze 

aan zijn doeleinden dienstbaar kan maken, en dat alle menscien gelijk zijn. 

Om deze beginselen in praktijk te brengen wordt den Moeslims eenerzijds 

bevolen, tot God te bidden en anderzïjâs om over Zïn schepping na te 

denken: ,Waarlijk, in de schepping van den nacht en den dag zijn teekenen 

voor menschen van verstand: degenen, die staande en zittende en op hun 

zijden liggende aan God gedenken en over de schepping van de hemelen en de 

aarde nadenken”’ (3 : 190). Hier worden de wijzen beschreven als menschen, 

die twee Kkenmerken hebben: zij gedenken aan God en zij denken over de 

schepping van de hemelen en de aarde na. Het nadenken over dingen duidt 

klaarblijkelïÿjk aan: streven naar wetenschap, want wetenschap is niets anders 

dan kennis, verkregen door stelselmatige waarneming, proefneming en rede- 

neering. Daarop vestigt de Heilige Qoer-ân de aandacht, als hij er op wijst, 

dat de juiste gedragsilijn van degenen, die met verstand begiftigd zijn deze is, 

dat ζῇ al wat geschapen is, hetzïj op aarde of in de hemelen, waarnemen en 

erover nadenken. Hij beveelt den mensch van verstand dus aan, God te ge- 

denken en kennis te vergaren, door zedelijke grootheid met stoffelijke voor- 

uitgang, geestelijkheid met wetenschap te vereenigen. Vandaar gaf de Islâm 

aan geleerdheid en wetenschap een stuwkracht, die niet in de geschiedenis 

van een anderen godsdienst, welke ook, is aan te treffen. In de geschiedenis 

van het Christendonmi bijv. zien wij, dat het met het kloosterwezen en het 

ascetisme begon als de weg naar volmaaktheid. En toch, welk een vreemde 

tegenstelling, dat het uitgeloopen is op het grofste materialisme! Er is in 

de geschiedenis van het Christendom een tijd geweest, toen het streven naar 

kennis als de grootste misdaad beschouwd werd, maar nu gaat de Christenheid 

Zoo op in de wereld en de jacht daarop, dat er geen plaats meer is voor God. 

._ De Qoer-ân houdt den middelweg, en in overeenstemming met zijn uitleg van 

de leer der Eenheid Gods eischt die de onderwerping van de natuur, tegelijk 
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met onderwerping aan God. God gedenken of tot Hem bidden is volgens den 

Qoer-ân het middel om zedelijke volfaaktheid te bereiken, terwijl het naden- 

ken over Zïijn schepping tot stoffelijke vooruitgang leidt, en deze twee staan 

met elkaar in nauw verband. De mensch zou de natuur niet aan zich kunnen 
onderwerpen, tenziÿÿ hïj ophield ervoor te buigen, tenzïj zijn geest bevrijd was 

van slaafschheid aan dingen lager dan hijzelf; maar met zijn onderwerping 

van de natuur kwam ook ziju stoffelijke vooruitgang, en om het evenwicht 

te bewaren was het noodig, dat hij tevens zedelijke grootheid bezat, die alleen 

bereikt kon worden door aan God te gedenken, door gemeenschap met den 

Oppersten, Aldoordringenden Geest te houden., Men houde voor oogen, dat het 
gedenken aan God niet beteekent het noemen van Gods naam aan de kralen 

van een bidsnoer; het duidt aan de verwerkelÿjking van het Goddelijke in den 
mensch, of het verwerven van de Goddeiïijke attributen. De salôt, of het gebed 
van den Islâm, die een andere naam is voor dzikr of gedachtenis van God, 
is een middel tot bereiking van hetzelfde doel. Het is het. middel, waardoor 

men gemeenschap met God tracht te krijgen, en het stelt zich ten doel, diep 
uit de bron der Goddelijke attributen te drinken en de Goddelijke zeden in 
zich op te nemen. Het streven naar kennis en naar aardsche goederen gaat 
in den Islôm dus samen met het bereiken van geestelijxe en zedelijke groot- 
heid, want beide zijn inderdaad verschillende zijden van een geloof in de 

Eenheid Gods als het beginsel in praktijk wordt gebracht, 

Een andere praktische zijde van de leer der Eenheid Gods, zooais die in 
den Heiligen Qoer-ân behandeld wordt, is de eenheid van het menschelijk ras. 
nEén God” is analoog met ,,Kén Menschdom”. De gedachte aan de eenheïd 
van het menschelijk ras, waarvan zijn vooruitgang naar een hooger levensdoel 
alleen afhangt, had de wereld v66r de komst van den Qoer-ân, evengoed als 
die aan de Eenheid Gods, heelemaal verloren, Hoe zou het menschelïijk ras 
één kunnen zijn, als elk volk zich als het eenige begunstigde volk, de eenige 
ontvanger van Gods openbaring beschouwde, met uitsluiting van alle andere 
volken, die voor eeuwig gedoemd werden om zich Gods toorn op den hals te 
halen. De Heilige Qoer-än kwam met een volkomen nieuwe boodschap. Het 
Boek openbaarde een God, Die niet de God van dit of dat volk was, maar Die 
Rabb-oel-’Glamin, de Heer, de Onderhouder en 4e Voeder van alle volken en 
alle werelden was. De Qoer-ân maakt nooit melding van den Heer der Moeslims. 
De God van den Qoer-âän is de Heer der werelden (1:1), de Heer van de 
hemelen en de aarde (37 : δ), de Heer van het oosten en het westen (70 : 40). 
Hij is zoowel de Heer der Moeslims als Die der niet-Moeslims; ja zelfs is Hij 
de Heer van de vijanden der Moeslims: ΜῈ is bevolen u recht te laten weder- 
varen: God is ohze Heer en uw Heer: wij zullen onze werken hebben en gi 
zuit uw werken hebben” (42 : 16). En verder: »Zeg, twist gij met ons over 
God, en Hif is onze Heer en uw Heer” (2: 139). En nog verder: ,,2eg, wi 
gelooven in datgene, wat aan ons is geopenbaard en wat aan u is geopenbaard, 
en onze God en uw God is EKén” (29 : 46). 

Een meer veredelende boodschap kon aan het menschdom niet worden 
gegeven. Menschen en volken mogen het niet met elkaar eens zijn, ja zelfs 
met elkaar vechten, ζῇ haäden slechts δέῃ. Vader, één Heer, één God, Geen 
enkel volk had God boven alle andere volken lief, omdat alle volken de gruotste 
der Goddelijke gursten, den zegen der Goddelijke openbaring, gelijkelijk ont- 
vingen. En gelÿjk God Eén was, alzoo was het menschdom ook één. ,, (Alle) 
_mensChen zijn één volk” (2 : 218), ἘΠῚ de menschen zijn niets dan één volk” 
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(10:19), was de grootsche boodschap der nieuwe openbaring. Het geheele 

menschdom was slechts één volk. De verdeeling in stammen en gezinnen kwam 

volstrekt niet met deze reusachtige broederschap van het menschdom in 
botsing: ,0 gij menschen! waarlijk, wiïj hebben u uit een mannelïiÿk en een 
vrouwelÿk persoon geschapen en u tot stammen en gezinnen gemaakt, opdat 

ΒῺ elkaar zuit onderkennen; waarlÿk, de achtbaarste van u is bij God degene 

onder u, die Zeer oppassend is (voor zijn plicht)” (49 :13). Dit is de ware 

| broederschap van het menschelïjk ras, en op den dag dat dit ruime begrip 

van menschelïjke nationaliteit en menschelijke broederschap aanvaard wordt, 

Zal aan kleingeestig nationale afgunst een eind komen en een nieuw tijdperk 

van vrede en vooruitgang op de wereld aanbreken. 

2. De Goddelijke attributen. 

Het woord Aäâh wordt in den Heiligen Qoer-ân als eigennaam van het 

Goddeliÿÿjk Wezen gebezigd. Er staan ook tal van andere namen vermeld, waar- 

van elk een van Zïjn attributen aanduidt, en Alâh omvat al de attributen, 

waaronder ΗΠ bekend staat. All@h is een woord, dat niet van een ander afge- 

leid is en is geen samentrekking van al-iüläh (de god). Het is nooïit gebezigd 

om welk wezen ook behalve den eenigen waren God aan te duiden; ook gaven 

de Arabieren dezen naam nooit aan een hunner afgoden. Als eigennaam kan 
het niet in welke andere taal ook vertaald worden; een equivalent dsarvan is 

ook in geen andere taal te vinden, Daarom noemen alle Moeslims, welke taal 
Zi) in eenig deel der wereld ook mogen spreken, het Opperwezen ΑἸ, Het 

Nederlandsche woord God vervangt het woord Allâh niet. In deze vertaling 

wordt het evenwel gebezigd voor het gemak van den Hollandschen lezer. Van 

al de namen van het Goddelijk Wezen komt het woord Allâh, dat 2799 keer 

gebezigd wordt, het meest in den Héiligen Qoer-ân voor. 

Voor wij over de in den Heiligen Qoer-ân vermelde attributen van God 
spreken, is het noodig den lezer te waarschuwen voor een verkeerde opvetting 

van de natuur van het Goddelijk Wezen. De Heilige Qoer-ân gewaagt van God 

als ziende, hoorende, sprekende, scheppende, genade bewijzende, misnoegd 
zijnde, beminnend, liefhebbend, enz., maar het gebruik van dege woorden 
duidt er voistrekt niet op, dat de Qoer-ân menschelijke eigenschappen aan God : 
toeschrijft, want van Hem wbrdt er duidelijk gezegd, dat Hïj boven alle zinne- 
lÿke voorstellingen verheven is: ,,Het gezicht begrijpt Hem niet en Hi begrtpt 
alle gezichten” (6 .: 104). Hi is niet alleen boven alle zinnelÿjke beperkingen 
verheven, maar Zzelfs ook boven de beperking der metaphoor: ,, Niets is als 
Zÿn gelfkenis” (42:11). Zulks is het bovenzinneltjk zuivere begrip over het 
Goddelijk Wezen. Vandaar is de regel duidelijk vastgesteld, dat er, hoewel 
Gods handelingen en ’s menschen handelingen met dezelfde woorden worden | 
vermeld, in beide gevallen toch dit wezenlijk verschil bestaat, dat wij van 
den. bewerker of het werktuig, dat den mensch in staat stelt een hande 

te verrichten, in het geval van God geen denkbeeld kunnen vormen. 
Van al, de attributen van het Goddelijk Wezen neemt Rabb in den Heiligen 

Qoer-ân de eerste plaats in. ΒΥ gebrek aan een beter woord wordt het door 
Heer vertaald. In het Arabisch echter drukt het woord Rabb een veel groot- 
scher gedachte uit dan de Hollandsche vertaling. Volgens Raghib beteekent 
het het kivweeken van iets zoodanig, dat het van den eenen toestand. in den 
anderen komt, tot het ziÿn doel van volmaking bereikt. Rabb is dus de Heer, 
Die aan de heele schepping niet alleen haar middelen van bestaan geeft, 
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maar Die ook van te voren voor elke soort een vermogenssfeer beschikt en ze 

binnen die sfeer van de middelen voorziet, waardoor het geleidelijk voortgaat 
om zijn doel van volmaking te bereiken. Deze beteekenis, die een Arabisch 

woordenboekschrijver aan het woord gaf, lang voordat de evolutietheorie 

bekend was, toont aan, dat de evolutiegedachte in het allereerste attribuut 

van het Goddelijk Wezen zit, dat in den Heïligen Qoer-ân wordt vermeld. Het 

belang van dit attribuut onder al de andere attributen blijkt uit het feit, 

dat het het eerste attribuut is, dat in den Heïligen Qoer-ân in zijn tegenwoordige 

rangschikking vermeld wordt: het komt voor in het allereerste vers van het 

inleidende hoofdstuk na den naam ΑΒ}, Het is het attribuut, dat vermeld 

wordt in de aillereerste openbaring, die aan den Heiligen Profeet werd ge- 

schonken, want het komt tweemaal in de eerste verzen van het 96ste hoofdstuk 

voor. Het is het attribuut, dat na den naam Allâh zeer veelvuldig wordt 

genoemd: 965 keer komt het in den Heiligeh Qoer-ân voor; en ten slotte is 

het de naam, waarme:e men οὐ zeer dikwijls in gebeden aanspreekt. Men 

kan hier opmerken, dat de Qoer-ên het woord Rabb bezigt in plaats van het 

woord ab (di. vader), dat veelvuldig door Jezus Christus gebruikt werd, als 

hÿj zich tot God richtte. Het vindt zijn reden hierin, dat de beteekenis van 

het woord ab zeer beperkt is in vergelijking met de grootsche gedachte, die 

in het woord Rabb is vervat. Een andere bijzonderheid van dit attribuut kan 

hier vermeld worden. Het wordt nooit op zich zelf staand gebruikt, maar 

steeds als mijn Rabb of onze Rabb of uw Rabb of Rabb der wereld. De reden 

is duideliÿjk. Van den Voeder of Onderhouder kan aileen gesproken worden 

_ met betrekking tot iets, dat Hïj voedt of onderhoudt. Herhaaldelijk wordt Hÿ 

niet alleen de Rabb (of Onderhouder) der geloovigen, maar ook Die der onge- 

 loovigen genoemd, of niet alleen Die der Moeslims, maar ook Die van hun 

tegenstanders, hétseen duideliÿjk bewijst, dat het begrip God in den Islâm Zzeer 

ruim is. 

: De nauw verwante namen Rahmûân en Rahim, respectievelk vertaald door 

Weldadig en Genadig, Kkomen in belangrijkheid onmiddellijk na Rabb. Ze komen 

400 keer in den Qoer-ân voor, terwijl de werkwoordelijke vorm van hetzelfde 

attribuut — genade bewijzen — ongeveer 170 keer voorkomt, zoodat het totaal 

ongeveer 570 bedraagt. Geen ander attribuut wordt, met uitzondering van 

KRabb, zoo veelvuldig genoemd. Deze twee attributen nemen, wat de veelvul- 

digheid van hun voorkomen betreft, niet alleen de hoogste plaats in na Rabb, 

maar ook wordt hun belangrijkheid aangeduid door ze in het inleidende hoofd- 

stuk onmiddellijk na het attribuut Rabb te plaatsen en verder door ze boven 

elk hoofdstuk van den Heiligen Qoer-ân te zetten in den welbekenden regel 

Bisemillâh-ir Rahmân-ir Rahim. Deze beide woorden zïjn van een tegenwoordig 

deelwoord afgeleide zelfstandige naamwoorden van verschillende maten, van 

hetzelfde grondwoord rahmat, di. erbarming, die de betooning van weldadig- 

heid vereischt: ze omvatten dus de gedachte aan liefde en genade. Rahmân 

is van de maat fa Tôn en duidt het grootste overwicht van de eigenschap 

genade aan; Rahim is van de maat [ὦ ἢ en drukt een voortdurende herhaling 

en openbaring van die eigenschap uit. Beide woorden zijn van toepassing op 

twee verschillende toestanden van de betooning van genade door God: het 

eerste op dien toestand, waarin de mensch niets heeft gedaan om die waardig 

te zijn en God Zïjn onbegrensde genade van Zich doet uitgaan door hem Zïjn 

gaven te schenken, en het tweede op dien toestand, waarin de mensch iets 

doet om Zijn genade waardig te zijn en God Zijn genade derhalve herhaaldelijk 
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te zijnen behoeve van Zich doet uitgaan. Rahmüân schept dus voor den mensch 

al die dingen, die zijn bestaan hier beneden mogelijk maken, en Rahîm geeft 
hem de vruchten van zijn arbeid; of verder: Rahmân wijst door Zïjn openbaring 

den mensch der rechten weg om zijn vermogens te ontwikkelen en Rahîim 

beloont de geloovigen voor het goede, dat ζῇ hebben gedaan. Deze onder- 

scheiding is zoo fijn, dat Kerkelijk Christendom ze niet heeft kunnen beseffen, 

want het houdt vol, dat God geen genade kan bewijzen, tenzij de mensch iets 
heeft verricht om die waardig te zijn, en vandaar de noodzakelijkheid van de 
verzoening van God en den mensch door middel van de vleeschwording en 

dood van Christus. In dit verband kan hoofdstuk 19, vs. 88-—92 in het bijzonder 

worden vermeld, waar de bewering ,de Weldadige God heeft een zoon (tot 

Zich) genomen” weerlegd wordt door het argument: ἘΠῚ het past den Wel- 

dadigen God niet een zoon (tot Zich) te nemen”, waarin opgesloten ligt, dat 

de genade van den Weldadigen God (Rahkmêân) zoo onbegrensd is, dat Hij zelfs 

aan hen genade kan bewijzen, die niets hebben gedaan om die waardig te zijn. 

Niet alleen het veelvuldig gebruik van de twee namen Rahmôn en Rahîim 

en het belang, dat daaraan gehecht wordt, door ze boven elk hoofdstuk te 

plaatsen, toonen aan, dat de eigenschap genade volgens den Heiligen Qoer-ân 

de meest overheerschende is van alle eigenschappen in God, maar het Heilige 

Boek is ook verder gegaan en heeft in duidelijke bewoordingen zeer sterk den 

nadruk gelegd op de ontzaglijke onmetelijkheid der Goddelijke SEA Ik haal 

slechts enkele voorbeelden aan: 

» ΗΠ heeft Zich genade voorgeschreven’”’ (6 : 12). 
»Uw Heer heeft Zich genade voorgeschreven’” (6 : 54). 
»Uw Heer is de Heer der alomvattende genade” (6 : 148). 
»Ἐὼὴ Mijn genade strekt zich over alle dingen uit” (7 : 156). 
»Zeg: In de gratie Gods en in Zijn genade — dat zij er zich in ver- 

beugen” (10 : 58). 
»Behalve zij, wien uw Heer genadig is, en daarvoor heeft Hiÿ hen 

geschapen” (11 : 119). 
»O Min dienaren! die buitensporig hebt gehandeldä tegen uw eigen 

zielen, wanhoop niet aan de genade Gods, want God vergeeft de zonden 
heelemaal” (39 : 53). 
Onze Heer! Gij omvat alle dingen in genade en kennis” (40 : 7). 

Zoo groot is Gods genade, dat ze zoowel de ongeloovigen als de geloovigen 
omgeeft. Zelfs van de tegenstanders van den Profeet staat er vermeld, dat 
hun genade is bewezen: ,,En als Wij de menschen genade doen proeven, nadat 
een bezoeking hen getroffen heeft, zie! verzinnen zij plannen tegen Onze mede- 
deelingen” (10:21). En telkens als er gezegd wordt, dat de polytheïsten in 
tegenspoed God aanroepen, staat er vermeld, dat God hun tegenspoed weg” 
neemt en hun genadig is. Verder wordt er herhaaldelijk melding van gemaakt, 
dat het door den mensch begane kwaad Ôf uitgewischt, ὁ met den gelijke 
daarvan gestraft wordt, en dat het goede echter tienvoudig, honderdvoudig, 
ja zelfs mateloos wordt beloond. Dit ailes bewijst, dat genade volgens den 
Heiïligen Qoer-ân het overwegendste attribuut van God is. En inderdaad duidt 
de naam Rabb (de Gever van onderhoud) ook Gods genade aan, want de zorg 
voor Zijn schepsels, hetzij zij die verdienen of niet, is toe te Mn de aan Zijn 
onbegrensde genade alleen. | 

De naam, die op het stuk van belangrijkheid daarna komt is, in zooverre 
het de veelvuldigheid van zijn voorkomen in den Heiligen Qoer-ân betreft, 

_Ghaï6èr (Vergevensgezind), want met de andere verwante vormen Ghôfir en 
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Ghaffâr en met zijn werkwoordelïjke vormen, die het aan den dag leggen van 
het attribuut ghafr aanduiden, komt het in den Heiligen Qoer-ân 233 keer 
voor. Nu is Vergevensgezind ook een gebrekkige vertaling van het oorspron- 
kelïjke Arabische woord Ghafôèr, want het Arabische woord heeft een dubbele 
beteekenis. Het grondwoord ghafr beteekent het schenken van bescherming, 
en Ghafôèr beteekent derhalve de Schenker van bescherming tegen zonde οἵ 

«tegen de straf voor zonde. Vergevensgezind heeft slechts de laatste van beide 
beteekenissen, en de andere beteekenis, die inderdaad de belangrijkste is, n.1. 
dat God ook is: Hÿ, Die Zijn dienaren bescherming schenkt tegen het begaan 
van zonde, wordt er niet door uitgedrukt. Een ander punt, dat men in dit 
verband onthouden moet, is dat Gods attribuut vergevensgezindheid jegens den 
mensch door geen enkel overweging beperkt wordt: er kunnen weinig of veel 
zonden zijn en de zondaar kan een Moeslim of een niet-Moeslim zijn; zie 
bovenaangehaald hoofdstuk 39, vs. 53. Ja, zelfs wordt ἘΠῚ ,de Vergever der 
zonden en de Aannemer van berouw’ (40 : 8) genoemd, zoodat Hïj zelfs ver- 
geeft, indien er geen berouw is. En elders wordt ΗΠ beschreven als »Waardig 
om te vergeven”, dat verklaard wordt in den zin, dat, zelfs al is een mensch 
geen vergiffenis waardig, de eigenschap vergevensgezindheid jegens hem toch 
nog betoond wordt, omdat God waardig is om te vergeven. Zulks is de zeer 
groote omvang van het begrip vergevensgezinéheid van God, zooals door den 
Heiligen Qoer-ân geleerd. 

Thans vestig ik de aandacht van den lezer op een belangrik punt. Opge- 
merkt moet worden, dat Gods attributen, die zeer veelvuldig in den Heiligen 
Qoer-ân voorkomen, ook die zijn, welke vermeld worden in het inleidende hoofd- 
stuk, dat als de quintessens van den Heiligen Qoer-ân beschouwd wordt, en 
verder dat ze daar precies in de volgorde van hun belangrijkheid voorkomen. 
De eigennaam AMah komt 2799 keer voor en komt het eerst; daarop volgt Rabb, 
dat 967 keer voorkomt; kRahmün en Rahîm, die 560 keer voorkomen, volgen op 
Rabb. Het vierde attribuut, dat in het inleidende hoofdstuk vermeld wordt, is 

᾿ς échter niet Ghafôèr of Vergevensgezind, welk woord na de bovengenoemde namen 
Zeer veelvuldig in den Heiligen Qoer-ân voorkomt; in plaats daarvan hebben wij 
Mâlik of Meéëster (van den dag der vergelding). Het feit, dat hier de naam 
Mûlik of Meester gebezigd wordt en niet koning of rechter, welke namen elders 
in den Heïligen Qoer-ân voorkomen, heëeft ten doel den nadruk te leggen op het 
attribuut vergevensgezindheid. Een rechter of koning moet in zijn hoedanigheid 
van rechter den overtreder recht laten wedervaren en kan hem niet vergeven, 
maar een meester heeft evenveel recht om te vergeven als om te straffen. Het 
is de plicht van een rechter om de balans tusschen twee partijen in evenwicht 
te houden, en God is ongetwiüfeld een rechter; maar Hij is ook meer dan een 
rechter; ΗΠ is de Meester, en de schuldigen zïjn slechts Zijn schepsels, wien 
ΗΠ hun schuliden, tot op welke hoogte ook. kan vergeven, zonder dat Hem 
eenige gedachte aan onrechtvaardigheid of begunstiging toegeschreven kan 
worden. De eerste drie attributen van het Goddelijk Wezen, die in het inleidende 
hoofdstuk vermeld staan, zÿn alle attributen, die de onbegrensde liefde en 
genade van God voor Zïn schepsels uitdrukken, maar het beeld, dat er gegeven 
wordt, zou onvolmaakt zijn geweest, indien het de bestraffing van de boos- 
doeners _heelemaal wegliet. Van deze straf wordt er echter melding gemaakt 
met een woord, waarin de overwegende gedachte nog die van vergevensgezind- 
beid en liefde is, want het geldt hier een Meester, die Zijn dienaren en schepsels 

_rekenSchap vraagt van hun doen en laten, en dus toont het aan, dat, hoewel 
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straf noodzakelijk is, ze volgens het Goddelijk plan toch alleen dan opgelegd 

wordt, als de rechtvaardigheid zonder die straf haar doel heelemaal zou missen, 

en zelfs dan is ze nog een verbeterende maatregel. | 

Al de andere attributen van het Goddelijk Wezen, die in den Heiligen 

Qoer-ân vermeld worden, zijn als het ware zïÿtakken van een der vier wezenlijke 

attributen, die in het inleidende hoofdstuk vermeld staan. Hij is AÏ-Wâhid of 

Ahad (de Eéne), AI-Hajj (de Euwiglevende), Al-Qajjéèm (de Zelfbestaande), 

Al-Ghani (Hïÿ, Die Zichzelf genoeg is), Al-Awwal (de Eerste), At-Achir (de 

Laatste), Al-Qoeddôès (de Heilige), As-Samad (van Wien alles afhangt en 

ΗΠ is van niets afhankelijk), A/-Hagq (de Ware). Met betrekking tot 

de scheppingsdaad is Hij A!-Châliq (de Schepper), Al-Bâri (de Maker of 

Schepper van de ziel), Al-Moesawwir (de Vormer van gedaanten), AI-Badÿ 

(Wonderbare Schepper). Met betrekking tot Zïÿn liefde en genade is Hi 

Ar-Ra'6èf (de Liefhebbende), A!-Wadéèd (de Goedertierende), Al-Latif (de 

Goedertierende}), Al-Tawwâb (ἘΠ, Die vaak wederkeert tot genade), 4/-Halim 

(de Verdraagzame), Al--Afoeww (de Vergever), Asj-sjak6èr (de Vermenigvul- 

diger van belooningen), As-Salâäm, (de Schepper van vrede), Al-Moe'min (de 

Schenker van veiligheid), A/-Moehaimin (de Bewaker van alles), Al-Djabbûr 

(de Hersteller van elk verlies), Al-Barr (de Weldadige), Rafÿoed daradjat 

(de Verheffer van rangen), AI-Wâsÿ (de Overvloedig-gevende), A7-Wahhâb 

(de groote Gever), Ar-Razzâq (de Schenker van onderhoud). Met betrekking 

tot Zijn glorie, macht en grootheid is Hi Al-Azim (de Groote), At-’Azie (de 

Machtige), At-Qûdir of Qadir of Moegtadir (de Krachtige), Al-Alÿj of Moet’ül 

(de Hooge), Al-Qawÿj (de Sterke), Al-Qahhôr (de Allerhoogste), Al-Moeta- 

kabbir (de Bezitter van alle grootheden), AI-Kabir (de ‘Groote), At-Karim (de 

Geëerde), Al-Hamid (de Lofwaardige), Al-Madjid (de Roemrijke), Al-Matin 

(de Sterke), Az-Zâhir (Hÿ, die alles overheerscht), Dzoel-djalûl wal 

Ikrâm (de Heer der glorie en eer). Met betrekking tot Zijn kennis is Hi 

Al-Alim (de Wetende), At-Hakim (de Wijze), As-Samÿ (de Hocrende), AI 

Chabir (de Zich bewuste), Al-Basir (de Ziende), Asj-Sjahid (de Getuige), 

Ar-Raqgîb (de Bewaker), Al-Bâtin (de Kenner van verborgen dingen). Met 

betrekking tot Zïjn bestuur van alles is Hij AÀI-Wakil (alles onder Zijn hoede 

hebbende), A!-Walÿj (de Bewaker), Al-Hafiz (de Hoeder), Al-Malik (de 

Koning), Al-Mâlik (de Meester), AI-Fattâh (de grootste Rechter), Al-Hastb 

of Häsib (Hij, Die rekening houdt), Al-Moentagim of Dzoentigâm (de Oplegger 

van vergelding), Al-Moegît (de Beheerscher van alles). 

3. Het leven na den dooû, 

Volgens den Heiligen Qoer-ân eindigt ’s menschen leven niet met den dood. 

Deze opent slechts de deur voor een hoogèren vorm van leven. Gelÿk de mensch 

geleideliÿk uit stof ontstaat, zoo ontstaat de hoogstaande mensch geleidelijk uit 

de daden, die δῇ heeft verricht. Daarom zien wi, dat de Heïlige Qoer-ân 

herhaaldelijk op zijn Schepping uit een zeer lagen oorsprong wijst, als hi over 

het leven pa den dood spreekt: | | | 

ΟὟ hebben u géschapen, waarom neemt gij de waarheid dan niet 

aan? Hebt gij over de levenskiem nagedacht? Schept gij ze, of zÿn Wi 

de Schepper? Wij hebben den dood onder ἃ bestemd en Wij zullen niet 

overwonnen worden, opdat Wij uw eigenschappen kunnen veranderen en 

u tot datgene doen worden, wat gij niet weet” (56 : δ-- 61). 

Zulks is het leven hiernamaals. Gelijk de mensch uit de nietige ievenskiem 
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_ ontstaat en hij zijn individualiteit niet verliest, niettegenstaande al de verande- 

ringen, die hij ondergaat, zoo ontstaat de hoogstaande mensch uit dezen mensch: 

‘ain eigenschappen zijn veranderd en ΒΪ is datgene geworden, wWaarvan ὨΠ nu 

geen denkbeeld kan vormen. ’s Menschen leven op deze wereld is niet zonder doel, 

en dat doel is een booger leven te bereiken: 

»Denkt de mensch, dat δ] vrijgelaten Zzal worden om doelloos te zwer- 
ven? Was ἈΠ niet een kleine levenskiem in de zaadbestanddeelen? Toen 
werd ἢ een klonter bloed; zoo schiep Hij (hem) en maakte (ΗΠ hem) 
volmaakt; toen maakte ΗΠ twee soorten van hem, den mannelïjken en 
de vrouwelijke persoon. Is ΗΠ niet in staat leven te geven aan de doo- 
den ?” (75 : 36-40). 

Het leven na den dood is dus een der grondbeginselen van den Isläm, maar 
niet als een dogma. Integendeel, het opent den mensch een ruim verschiet van 

voortgang, een nieuwe wereld van vooruitgang, waarbij die van dit leven in 

het niet verzinkt: 

» πὶ wie het hiernamaals begeert en er naar streeft, zooals hij behoort 
te streven en een geloovige is, zijn streven zal beloond worden ......... 
Zie hoe Wi sommigen hunner anderen hebben doen overtreffen, en het 
hiernamaals is stellig veel hooger in graden en veel hooger in voortref- 
félijkheid” (17 : 19—-21). 

»£En wanneer gij daarheen κακί, zult gi ZeBeDInsEn en een groot 
koninkrik zien”’ (76 : 20). 

Het verband tusschen de twee soorten van leven, het leven op deze aarde 

en het leven na den dood, wordt in zeer duideliÿjke bewoordingen gelegd. Hemel 

en hel zijn geen plaatsen van genieting en marteling, die alleen na den dood 

ondervonden zullen worden; ze zijn zelfs hier beneden realiteiten. Het hierna- 

maals is geen mysterie aan gene zijde van het graf; het begint zelfs in dit 

leven al, Reeds hier op aarde begint voor de goeden het hemelsche leven en 
_ voor de slechten een leven in de hel, en daar er voor de eersten twee paradijzen 
zip, zijn er voor de laatsten ook twee bestraffingen, di. een paradiïjs en een 

‘bestraffing in dit leven, en een paradijs en een bestraffing in het hiernamaals. 

»En voor hem, die voor zijn Heer vreest te staan, zijn twee tuinen” 

(55 : 46). 
,O ziel, die in rust zijt! Keer tot uw Heer terug, zeer tevreden (met 

Hem), (Hem) welgevallig; treed derhalve binnen onder Mijn dienaren, 

en treed Min tuin binnen” (89 : 27—30). 
»Neen, indien gij (het) met een zekere kenrtis geweten hadt, zoudt 

gi de hel zeker hebben .gezien” (102 :5, 6). 
Het is het vuur door God ontstoken, dat boven de harten opstijgt” 

(104 :6, 7). 
. En wie in dit (leven) blind is, zal in het hiernamaals (ook) blind zïn” 

(17 : 72). 
En zeer zeker zullen ἢ hen van de meer nabñïe straf doen proeven 

véér de grootere straf; opdat zij zullen wederkeeren”’ (32 : 21). 
,Zulks is de straf, en de straf van het hiernamaals is zeker grooter: 

hadden ζῇ (het) maar geweten”’ (68 : 33). 

Maar terwijl het leven na den dood een voortzetting van dit leven genoemd 

wordt, wordt er in den Heiligen Qoer-ân herhaaldelijk een bijzonderen dag 
onder verschillende namen vermeld als de dag, waarop dat leven zich volxkomen 

openbaart. Die dag wordt jaumoel qüÿâmah genoemd, of de dag der groote 

verrijzenis of opstanding (75 : 1); jaumoel fasl of de dag der heslissing (77:13); 

jaumoel hisâb of de dag der afrekening (38 : 26); jaumoel fat-h of de dag 

des oordeels (32 : 29); jœumoettaläq of de dag der ontmoeting (40 : 15); 



CXLIV VOORREDE 

jaumoel djam of de dag der samenkomst (42 : 7); jaumoelchoeldèd of de dag 

des verblijfs (50 : 34); jaumoel choer6èdj of de dag der verschijning (50 : 42); 

jaumoet taghâboen of de dag van de openbaring der gebreken (64 : 9); jaumoed 

din of de dag der vergelding (1 : 8); enz. Het meest herhaaldelijk komt echter 

het woord as-s®’ah voor. Het duidt de opstanding aan en beteekent oorspron- 

kelÿk eenig tiddeel; daarom wordt het algemeen vertaald door de ure. Raghib, 

de welbekende woordenboekschrijver van den.Qoer-ân, zegt dat er drie δῶ ὧδ 

(uren) zin in den zin van opstanding, nl. 1. koebrâ (of de graotere), di het 

opstaan van de menschen voor de afrekening; 2. woest@ (of de middelste), d.i. 

het sterven van één geslacht en 8. soeghr@ (of de kleinere) d.i. de dood van het 

individu. In den Heiïligen Qoer-ân wordt het in ai deze beteekenissen gebezigd. 

Een voorbeeld van het gebruik ervan in den laatsten zin, zooals door Raghib 

gegeven, komt voor in (6 : 31): ,,2ïj zijn inderdaad verliezers, die de ontmoeting 

van God logenstraffen, tot zij, als de ure plotseling over hen komt, zullen 

zeggen:...”’, waar de ure duidelijk beteekent: de dood van den persoon, die logen- 

straft. In de twee andere beteekenissen wordt het woord sd’ah zeer veelvuldig 

gebruikt en beide beteekenissen , kunnen dikwijls verwisseld worden, daar in 

zulke gevallen beide van toepassing zijn. Neem bijv, hoofdstuk 7, vs. 182—-187, 

waar van den ondergang der tegenstanders voor het eerst duidelijk melding 

wordt gemaakt: ,En (wat betreft) degenen, die Onze mededeelingen verwer- 

pen, Ὁ doen hen geleidelijk (den ondergang) naderen, vanwaar zij niet weten” 

(182), ,.En dat hun ondergang misschien genaderd zal zijn” (185), en dan 

wordt onmiddelliÿjk de ure vermeld: ,,Zïj vragen u omtrent de ure, wanneer ze 

komt” (187). Deze opeenvolging maakt het duidelijk, dat de ure hier in de 

eerste plaats de ondergang van de tegenstanders is, waarmee ziÿj bedreigd 

werden. Neem verder hoofdstuk 54, dat aldus begint: ,De ure naderde en de 

maan spleet vaneen”. In dit geval beteekent de ure de ondergang van de 

tegenstanders van den Profeet, want het vaneensplijten van de maan was 

een wonder van den Heiligen Profeet, dat de ondergang der Qoereisjieten 

beduidde, wier symbool van macht de maan was. Hetzelfde woord, as-s@’ah, 
komt in de laatste paragraaf van het hoofdstuk weer voor en wel tweemaal; 

op beïde plaatsen duidt het den ondergang der tegenstanders aan, 

»Of Zeggen ζῇ: Wij zijn een verbonden leger om elkaar te helpen? 

Weldra zullen de legers op de vlucht worden gedreven en Ζῇ zullen (hun) ruggen 

omkeeren. Neen, de ure is hun beloofde tijd, en de ure zal zeer smartelijk en 

bitter zijn” (54 : 44-46). Boechari zegt ons in zijn commentaar op deze verzen, 

dat, toen de Heïlige Profeet op den dag van Badr in zeer ernstigen toestand 

verkeerde, doordat de Moeslims gevaar liepen door hun machtige tegenstanders 

totaal vernietigd te worden, en δἰ voor hun behoud bad, ἢ aan de in dat vers 

vermelde voorspelling herinnerd werd; en hïfj moedigde zijn vrienden aan door 
deze verzen met luider stemme op te zeggen, hetgeen aantoont, dat met de 

ure hier de ure der nederlaag van den vijand bedoeld werd, die in vs. 48 ,,de 

aanraking der hel” wordt genoemd. | τ 
Ik heb den nadruk op dit punt gelegd om aan te toonén, dat de Qoer-ân 

duideliÿjx gewaagt van belooning en straf, die ook in dit leven gegeven worden. 

Met andere woorden, de Qoer-ân ziet dit leven niet voorbij en verbant alles niet 
näar het hiernamaals. De verschillende woorden, die de opstanding aanduiden, 

zijn in zekeren zin ook op dit leven van toepassing; de opstanding der dooden 

is soms hun geestelijke verrizenis, die door de prediking van den Profeet tot 

stand moest worden gebracht: de dag der beslissing beteekent ook de over- 
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winning van de waarheid en de nederlaag van de valschheid; de dag der afreke- 
ning is zoowel de afrekening in dit leven, als die in het hiernamaals, en zoo ook 
de dag der vergelding; de dag der samenkomst is ook de dag van de samen- 
komst van de machten der tegenpartij, en zoo verder. De wet der vergelding 
van het goed en het kwaad geldt evengoed in dit leven als in het hiernamaals, 
terwijl een volledige manifestatie plaats grijpt, als de banden van het stoffelijk 
lichaam verbroken zijn door den dood, die dus het uitgangspunt wordt van 
een nieuw en hooger leven. Het is een wet, die ieder oogenblik van kracht is 
en die niet op een bepaalden dag in werking zai freden, zelfs staat er vermeld, 
dat het paradiïjs en de hel met dit leven ontstaan. Daarom wordt er herhaaldelijk 
gezegd, dat God snel in het afrekenen is (2 : 202; 8 : 18,198; enz.), d.w.z. Ziïju 
afrekening heeft ieder oogenblik plaats. Elke slechte daad laat haar indtuk Op 
den menschelijken geest achter: ,,Neen, veeleer is wat Zij doen als roest op 
hun harten geworden” (83 : 14), zoodat de consequentie volgt, zoodra een daad 
verricht is. Nog duidelijker: ἘΠ Wij hebben de daden van ieder mensch aan 
Zijn hals doen kleven, en Wij zullen hem op den dag der opstanding een boek 
voortbrengen, dat hij wijd opengeslagen zal vinden” (17 : 13). Zoodra een han- 
deling verricht is, laat ze dus haar uitwerking op den mensch achter: alleen 
is Ze voor het menschelijk oog niet te zien, en op den dag der opstanding zal 
ze ten duidelijkste blijken in den vorm van een wid opengeslagen boek, want 
de sluier, die nu het oog bedekt, zoodat het de fiÿjnere dingen niet kan zien, 
Zal dan weggenomen worden, gelijk de Qoer-ân zegt: 

»Waarlik, gij waart daaromtrent achteloos, maar nu hebben ἢ uw sluier 
van u afgenomen, derhalve is uw gezicht heden scherp” (50 : 22). De wet der 
vergelding van het goed en het kwaad is dus voortdurend van kracht; alleen 
kan het stoffelijk oog de gevolgen niet zien, terwijl de zinnen, die de mensch 
bij de verrijzenis zal krijgen, ze duidelijk zullen waarnemen: ,0p den dag 
waarop verborgen dingen duidelÿjk zullen worden gemaakt” (86 : 9). 

De wet der vergelding van het goed en het kwaad is veelomvattend: ,En 
wie goed heeft gedaan ter zwaarte van een atoom, zal het zien. En wie 

. kwaad heeft gedaan ter zwaarte van een afoom, zal het zien” (99:7, 8). 
Elke goede daad draagt dus een vrucht, en elke slechte daad heeft een slecht 
gevolg, onverschillig of de dader een Moeslim of een niet-Moeslim is. Maar 
tengevolge van het overheerschende attribuut genade in de Goddelijke natuur, 
draagt het goede tien-, ja zelfs zeven honderdmaal zooveel of een onmetelijk 
groot aantal vruchten, terwijl het kwaad of vergeven, Ôf wedervergolden wordt. 
Er is een gezegde van den Heiligen Profeet in Boechari vermeld, dat op het- 
zelfde neerkomt, en de Heilige Qoer-ân bevat zeer veel verklaringen als het 
volgende: 

»Al wie het goede brengt, zal tien (maal Zooveel) als dat ontvangen, en al wie het kwade brengt, hem zal (het) slechts met den gelijke daarvan worden vergolden en zïÿj zullen niet onrechtvaardig worden behandeld” 
(6 : 161). 0 
»De geltjkenis van degenen, die hun vermogen op Gods weg uitgeven, is als de gelijkenis van een graankorrel, die tot zeven aren groeit, (met) 

honderd graankorrels aan iedere aar; en God vermenigvuldigt het voor wie Hem behagen; en God is Overvloediggevend, Wetend” (2 : 261). 
»Al wie het goede brengt, zal een betere dan dat hebben, en al wie het slechte brengt, zï, die kwaaddoen, zullen slechts vergolden worden 

(voor) wat zij hebben gedaan” (28 : 84), 
»En welke bezoeking u ook overkomt, ze is wegens datgene, “wat 

10 
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uw handen hebben gedaan, en ΗΝ vergeeft de meeste (van uw fouten)” 

(42 : 30). 

Een mensch wordt beoordeeld naar bet overwicht van het goed of het 

kwaad in hem, en in dit verband maakt de Qoer-ân melding van de instelling 

van een mizôn of weegschaal. De woorden waen en mizân, zooals in dit verband 

in den Heiligen Qoer-ân gebezigd, wijzen niet op een wegen met een paar weeg- 

schalen; ze worden gebezigd in den ruimeren zin van voldoen aan de eischen 

van recht. Om eens een voorbeeld te nemen, hoofdstuk 57, vs. 25 spreekt van 

apostelen, die met ’t boek en de mizân gezonden zijn, waar mizân duidelÿk 

rechtsregels en beginselen der billjkheid beduidt. Inderdaad wordt die beteekenis 

duidelijk gemaakt door de toevoeging van de woorden »Oopdat de menschen zich 

met rechtvaardigheid zullen gedragen”. Verder maakt hoofdstuk 55, vs. 7 

melding van een mizän, die in de natuur wordt ingesteld: En de hemel, dien 

verhief ἘΠῚ en Hij maakte de mizân”. Hier beteekent mizân, volgens welbekende 

_ commentatoren, rechtvaardigheid. Er staat vermeld, dat een dergelijke maat 

of weegschaal ingesteld wordt om over den mensch recht te spreken. Heeft 

Ἢ goed in hem de overhand, of ’t jwaad? Hieronder zijn enkele aanhalingen: 

,En Wïÿj zullén op den dag der opstanding een rechtvaardige weeg- 

schaal instellen, zoodat geen ziel ook maar in het minst onrechtvaardig 

zal worden behandeld: en al was het (een daad van) de zwaarte van 

een mosterdzaadkorrel, ἢ zullen die brengen, en Wij zijn genoeg om 

rekening te houden” (21 : 47). 
,En de weging op dien dag zal rechtvaardig zijn; en wat hen betreft, 

wier gewicht (aan goede daden) zwaar is, dat zijn Ζῇ, die voorspoedig 

zullen zijn. En wat hen betreft, wier gewicht (aan goede daden) licht is, 
dat zijn zïj, die hun zielen verlies hebben doen lijden” (7 :8, 9). 

Enkele woorden kunnen er bijgevoegd worden aangaande het boek van daden. 

Er wordt vermeld, dat elke daad. hoe groot of hoe klein ze ook moge zijn, 

opgetecekend wordt: 

,Eu het boek zal geplaatst worden, dan zult gij de schuldigen zien 
vreezen om wat daarin staat; en zij zullen zeggen: ΟἹ wee over ons! 
wat een boek is dit! het slaat noch een kieine noch een groote over, 
maar telt die (alle)’” (18 : 49). 

Wie dus goede daden zal doen en een geloovige is, zal er géen 
loochening van zijn inspanning zijn, en Wij teekenen die voor hem op” 
(21 : 94). 

»Hïj uit geen woord, of er is bij hem een waker bij de hand” (50 : 18). 
»Of denken zïj, dat Wiÿ niet hooren wat Ζῇ verbergen en hunne ge- 
is besprekingen. Ja! en Onze hoodschappers, bij hen, teekenen op” 

: 80). | | | | 

_ En voorzeker zïn er wakers over ἃ, achtenswaardige schrijvers — zij 

weten wat gij doet” (82 : 10-12). 
»Dit is Ons boek, dat zich met rechtvaardigheid tegen ἃ uitspreekt; 

waarliÿk, Wij hebben opgeteekend wat gij hebt gedaan” (45 : 29). 

Niet alleen ieder individu heeft zijn boek van daden, maar zelfs volken 

hebben het: ,En gij zult ieder voik zien nederknielen; ieder volk zal tot zijn 

boek geroepen worden: -— heden zult εἴ] vergolden worden voor wat gi hebt 

gedaan” (45 : 28). Men houde evenwel voor oogen, dat ἢ woord kit@b (vertaald 

door boek) of kataba (kHïj schreef) in den Heiligen Qoer-ân in zeer rüimen zin 

gebezigdä wordt. Geliÿk Raghib zegt, beteekent kitâb (boek) niet altijd een 

verzameling van beschreven bladen; 't hbeteekent soms de kennis van God, 

of Zÿn gebod, of wat Hiÿ bindend heeft gemaakt. Kataba beteekent ook niet 
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altijd ὦ schreef zekere woorden OP papier met pen en inkt: ’t beteekent ook 
hÿ maakte iets bindend, of hÿ beval, nf bepaalde of Schreef iets voor. Laien 
we nu eens zien, wat er met het opteekenen van de daden en ’t boek van 

 daden bedoeld wordt. Bovenstaande aanhalingen toonen aan, dat met het opschrijven van de daden bedoeld wordt het bewaren en bewaken ervan, aaa- 
gezien de engelen zoowel wakers als sSchrijvers worden genoemd. De volgende 
verzen Weérpen meer licht op dit onderwerp: | 

»EËn Wij hebben de daden van ieder mensch aan zijn hals doen Kkleven, en Wij zullen hem op den dag der opstanding een boek voortbrengen, dat hi wijd ‘pengeslagen zal vinden. Lees uw boek; uw eigen ziel is heden &8enoeg als rekenaar tegen u” (17: 13, 14). 
Er volgen hem (engelen) van nabij, vÉ6r hem en achter hem, die hem ΟΡ Gods bevel bewaken’’ (13 : 11). 
»Neen! inderdaad is het hoek van de zondaren in de gevangenis, En τε ἼΙ πως weten, wat de gevangenis is? Het is een geschreven boek’’ 

| ,Neen! inderdaad is het boek van de rechtschapenen op de verhevenste plaatsen. En wat zal u doen weten, wat de verhevenste plaatsen zijn? Het is een geschreven boek” (83 : 18-—20). 
Het eerste aangehaalde vers toont aan, dat ἢ boek van daden dat de mensch op den dag der opstanding vinden zal, niets anders is dan het gevolg van de daden die hij verricht heeft. In het tweede vers Staat, dat niet ’s men- Schen daden bewaakt worden, maar de persoon die ze verricht, En als wij het met het eerste vers lezen, dan volgt daaruit ten duidelijkste, dat ’s menschen daden bewaakt worden door den indruk dien ze op hem maken, Het derde en vierde vers toont aan, dat ’t boek van daden identiek is met de plaats, waar het bewaard wordt: in het derde vers is het boek van daden in een gevangenis en de gevangenis is een geschreven boek; in het vierde is het boek van daden op de verhevenste plaatsen en de verhevenste plaatsen zijn een geschreven boek. Het boek van daden is dus in den mensch, omdat de daden bewaard worden door de uitwerking die ze ΟΡ den mensch hebben. Het is in een gevangenis, omdat de kwade daden ’s menschen vooruitgang belemmeren en zijn vermogens om groote en goede daden te verrichten &.h.w. in een gevangenis gevangen houden, Het is op de verhevenste plaatsen, omdat de aan den mensch geschon- ken vermogens door goede daden tot ontwikkeling komen, Het komt volkomen OVéreen met wat er in den Qoer-ân wordt vermeld, n.i. dat de mensch zelf rekening zal houden: ,Lees uw boek; uw eigen ziel is heden genoeg als reke- naar tegen u (17:14). Soms is het de betrokken persoon zelf die zijn eigen boek leest, en bij een andere gelegenheid verzoekt ἢ anderen het te lezen: Ze! 1665 min boek” (69 :19). Zulks is degeen die het goede doet, terwijl de kwaaddoener zegt: ,0, was mij mijn boek nooit Begeven: en ik had niet geweten wat min rekening was” (69 : 25, 26). Dat ieder volk, zooals reeds is vermeld, 00k een bock heeft, staaft de waarheid van wat hier is gezegd, want wat een volk doet, laat evengoed een indruk achter op zijn nationaal leven, en de volken worden, gelÿk individuen, beoordeeld naar wat zij hebben gedaan. 

4, Paradijs en Hel, 

Het leven na den dood neemt twee vormen aan: een leven in het paradis voor hen, in wie het goed zwaarder weegt dan het kwaad en een leven in de hel voor hen, in wie het kwaad ZWaarder weegt dan het goed. Het woord paradÿs (Ar. firdaus) komt slechts tweemaal in den Heiligen Qoer-ân voor: in 18:107 en 23:11. Over het algemeen wordt daarin het woord djannat 
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(tuin) of het meervoud daarvan, djannât, gebezigd om de verblifplaats der 

rechtschapenen aan te duiden, die algemeen beschreven worden als degenen 

die gelooven en goed doen, terwijl er in het algemeen gezegd wordt, dat hun 

verblijfplaats tuinen zijn waarin rivieren stroomen: de rivieren correspondeeren 

met geloof en de boomen van den tuin met het goede dat een mensch doet. 

Het woord djannat is afgeleid van djann, dat beteekent iets verberyen, 20odat 

het niet door de zinnen wordt waargenomen, en het woord djannat beteekent 

cen tuin, waarvan de bodem met boomen bedekt is. De beschrijving van het 

paradijs als een tuin met rivieren daarin stroomende, is echter slechts een 

gelijkenis: , Een gelijkenis van den tuin, die den rechtschapenen wordt beloofd: 

daarin zijn rivieren van water” (47 : 15). De mensch kan in dit leven van het 

paradis geen denkbeeld vormen en ze zijn dus geen dingen van deze wereld: 

.Derhalve, geen ziel weet wat voor haar in voorraad is van wat de oogen Zzal 

verkwikken: een vergelding voor wat zij hebben gedaan” (32 : 17). Een verklaring 

van deze woorden, door den Heiligen Profeet zelf gegeven, staat in de Boechari 

als volgt: ,God zegt: Ik heb voor Müijn rechtschapen dienaren bereid wat geen 

oog heeft gezien en geen 007 heeft gehoord en waarvan ’s menschen geest 

geen denkbeeld heeft gevormd”. Merk op, dat zelfs ’s menschen geest geen 

denkbeeld kan vormen van het paradijs en wat er in is! Het heet, dat Ibn-i-Abbas 

gezegd heeft, dat ,,niets in het paradis gelÿjkt op wat ook in deze wereld, 

behalve in naam”. Om eens een voorbeeld te nemen, het woord zill (schaduw) 

_komt zeer dikwijls in den Heiligen Qoer-ân voor in verband met de zegeningen 

van het paradijs, maar in werkelijkheid wordt er geen schaduw mee bedoeld, 

want er is geen zon: ,,Z1j zullen daarin zon noch strenge koude zien” (76 : 13). 

Het woord staat er nu eenmaal, maar de beteekenis die daaraan ten grondslag 

_ligt, is anders. Volgens Raghib beteekent het; overvloed of bescherming. Het- 

_zelfde is met rizq (onderhoud) in het paradijs het geval: het kan niet datgene 

zijn wat het lichaam hier beneden onderhoudt; inderdaad wordt het gebed zelf 

in hoofdstuk 20, vs. 132 een onderhoud genoemd. Zoo gelijken de vruchten van 

het paradijs ook niet op die van dit leven, omdat die de vruchten zijn van de 

verrichte daden. Hoofdstuk 2, vs. 25 maakt het duideliÿjk: ,,Telkens wanneer 

hun een deel van de vrucht ervan gegeven zal worden, zullen σῇ zeggen: Dit 

is wat ons vroeger is gegeven”, Het is duidelijk, dat hier met vrucht de vruch- 

ten der daden wordt bedoeld en niet de vruchten die de aarde voortbrengt, 

omdat de laatste in dit leven niet aan alle geloovigen worden gegeven en de 

eerste wel. Hetzelfde geldt voor het water, de melk, de honing, de kussens, 

de tronen, de kleeren en de sieraden van het hiernamaals; ze zijn geen dingen 

van dit leven: deze beschrijvingen. hebben het karakter van gelijkenissen, gelijk 

de Qoer-ân ze uitdrukkeliÿÿjk matsal of parabel noemt. 

Inderdaad zal bij weinig nadenken blijken, dat zelfs onze gedachten aan 

plaats en tijd niet op het leven hiernamaals toepasselijk zijn. Er wordt in den 

Qoer-ôn gezegd, dat het paradijs zich over al de hemelen en de aarde uitstrekt: 

En haast u naar de vergiffenis van uw Heer en naar een tuin waarvan de 

uitgestrektheid (als) de hemelen en de aarde is” (8:132; 57:21); en toen 

men den Profeet vroeg waar de hel was, indien het paradijs zich over al de 

hemelen en de aarde uitstrekte, antwoordde hij: ,Waar is de nacht, als de dag 

komt?” Dit toont duidelijk aan, dat paradijs en hel meer twee toestanden 

zijn dan twee plaatsen. Verder zijn ze, niettegenstaande dat beide hemelsbreed 

van elkaar verschillen — de eerste is de hoogste der hoogen en de laatste de 

laagste der lagen — slechts door een muur gescheiden: Een scheiding Zal 
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dan tusschen hen tot stand worden gebracht, door een muur waarin een deur; 
daar binnen zal genade zijn en daarbuiten, daarvoor zal straf zijn” (57 : 18). 
En op een andere plaats zegt het Boek, als het van de bewoners van het 
paradijs en van die der hel melding maakt: ,En tusschen de twee zal een sluier 
zijn” (7:46). Verder wordt een ,,hevig woeden en bulderen” van het hellevuur 
herhaaldeliÿjk vermeld (25 : 12; 67 : 7); maar de bewoners van het paradijs zullen 
vniet het zwakste geluid ervan hooren” (21:102), terwijl er gezegd wordt 
dat de bewoners van de hel met die van het paradijs zullen praten en dat ze 
elkaar Zzullen hooren;, zie hoofdstuk 7, vs. 44-50. Ik haal slechts het laatste 
vers aan: ,En de bewoners van het vuur zullen de bewoners van den tuin 
toeroepen, zeggende: Giet wat water op ons neer, of van wat God u heeft gegeven. 
Zi zullen zeggen: God heeft beide voor de ongeloovigen verboden”. Zïj die in 
het paradijs zijn, zullen dus het gesprek van de bewoners van de hel wel, maar 
het bulderen van het hellevuur niet hooren. Dit toont aan dat de hel een toestand 
is, dien alleen zij zullen waarnemen, die daarin verkeeren. Hetzelfde is met het 
paradijs het geval. 

Maar zooals reeds is aangetoond, zegt de Heilige Qoer-ân dat het paradijs 
en de hel reeds in dit leven beginnen. Men leze slechts de volgende verzen met 

die, welke reeds zijn aangehaald: 

En breng de blijde boodschap over aan degenen die gelooven en goede 
daden doen, dat zïj tuinen zullen hebben, waarin rivieren stroomen;:; 
telkens wanneer hun een deel van de vrucht ervan gegeven zal worden, 
zullen Ζῇ zeggen: Dit is wat ons vroeger is gegeven; en hun zal de gelÿke 
ervan worden gegeven’”’ (2 : 25). 

»Voor hen is een bekend onderhoud” (37 : 41). 
»Æn Hij zal hen den tuin doen intreden, dien ἨΔ hun heeft bekend 

gemaakt” (47 : 6). 

Het eerste van deze verzen toont aan, dat de vruchten die de rechtscha- 
penen in het paradijs zullen vinden, dezelfde zijn als die welke hun in dit leven 
zijn gegeven; het tweede en het derde toonen aan, dat het onderhoud dat hun 
in het paradijs zal worden gegeven, hun reeds. in dit leven is bekend gemaakt. 
Welke vruchten of welk onderhoud wordt hier bedoeld? Het is duidelïjk, dat 
het onderhoud of de vruchten waarvan hier melding wordt gemaakt, niet dat 
onderhoud of die vruchten zijn, die de rechtschapenen met de kwaaddoeners 
gemeen hebben: het onderhoud en de vruchten die de aarde oplevert en die 
voor het instandhouden van het lichaam van beiden noodig zÿn. Het zijn 
dingen die inzonderheid aan de rechtschapenen worden geschonken en die de 
kwaaddoeners niet krijgen; inderdaad blijven zïÿj er in dit leven geheel en al 
blind voor en in het hiernamaals zullen ze hun daarom worden onthouden: 
En wie in dit (leven) blind is, zal in het hiernamaals (ook) blind zijn” (17 : 72). 
Dat zijn de vruchten van de goede daden en het onderhoud dat de rechtscha- 
penen in de gedachtenis van God vinden. Het is het onderhoud, waarvan in de 
volgende verzen en op andere plaatsen melding wordt gemaakt: 

»Verdraag dan geduldig wat zij zeggen en verheerlijk uw Heer door 
Hem te loven voor het opkomen der zon en voor haar ondergang, en 
verheerlijk (Hem) ook in de uren des nachts en in gedeelten van den 
dag, opdat gi tevreden zult zijn. En werp uw oogen niet op datgene, 
wWaarvan Wij verschillende klassen hunner hebben laten genieten, van den 
glans van het leven dezer wereld, opdat Wiÿj hen daardoor op de proef 
kunnen stellen, en het onderhoud van uw Heer is beter en meer blijvend” 
(20 : 130, 131). : 

In overeenstemming daarmee wordt de ziel die rust heeft gevonden in God, 
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in dit leven in het paradijs opgenomen. ,,0 ziel, die in rust is! Keer tot uw Heer 

terug, zeer tevreden (met Hem), (Hem) | welgevallig: treed derhalve binnen 

onder Mijn dienaren en treed Min tuin binnen” (89 : 27—30). 

Het is in volkomen overeenstemming met deze conclusie, dat de hoogste 

gelukzaligheid van het paradijs, zooals duidelijk wordt vermeld, Gods welkeha- 

gen is, de grootste geestelijke zegen waarnaar de rechtschapenen in dit leven 

streven en die hun in staat stelt, reeds in dit leven het paradijs in te gaan, 

gelijk als volgt aangetoond: 

,Goû heeft aan de geloovige mannen en de geloovige vrouwen tuinen 
beloofd, waarin rivieren stroomen, om daarin te wonen —- goede 
woonplaatsen in tuinen van eeuwig verblijf; en het grootste van alles 
is Gods welbehagen — dat is de voortreffelijke bereiking”’ (9 : 72). 

En de bewoners van het paradijs zullen God voortdurend loven en verheer- 

lijken; zÿ zullen daarin genot vinden, genot in wat in hoofdstuk 20 vs. 131 het 

geestelijk onderhoud voor de rechtschapenen in dit leven genoemd wordt. 

,Hun roep zal daarin zijn: Glorie Ζὶ U, o God! en hun groet zal daarin 
zijn: Vrede; en het einde van hun roep zal zijn: Geloofd χῇ God, den Heer 
der werelden”’ (10 : 10). 

Er is geen smart, geen vermoeienis of gezwoeg in het paradijs en het hart 

is van alle wrok en jaloezie gelouterd, terwijl vrede en veiligheid overal heer- 

schen: 

»De rechtschapenen zullen in tuinen en te midden van fonteiren zijn: 
M'reed ze binnen in vrede, veilig. En ἢ zullen 8116 wrok in hun borsten 
uitroeien — (Ζῇ Zzullern) als broeders (zijn) op verheven rustbanken, 
tegenover elkaar, Vermoeiende arbeid zal hen daarin niet kwellen, noch 
Zullen Ζῇ ooît daaruit worden verdrever” (15 : 45—48). 

»Zij zullen daarin een ijdel of zondig gesprek niet hooren, behalve het 
woord: Vrede, vrede” (56 : 25, 26). 
En zïÿ Zzullen zeggen: (Alle) lof komt God toe. Die de smart van ons 

heeft weggenomen; waarlijk, onze Heer is Vergevensgezind, Vermenig- 
vuldiger van belooning, Die ons bij Zïin gratie heeft doen neerdalen in 
een in eeuwigheid blijvend huis; vermoeiende arbeid zal ons daarin niet 
aanraken, noch zail vermoeienis ons daarin treffen” (35 : 34, 35). 

Niettegenstaande dit alles is het paradiïjs volgens den Heiligen Qoer-ân 

geen plaats enkel om genot of rust te smaken; het is in het wezen der zaak 

een plaats om naar steeds hoogere trappen vooruit te gaan: ,,Maar σῇ die 

oppassend zijn voor (hun plicht jegens) hun Heer, zullen verheven plaatsen 

hebben, daarboven verhevener plaatsen (voor hen) gebouwd’”’ (39 : 20). Dit 

toont aan, dat het paradijs de rechtschapenen niet alleen in verheven plaatsen 

opneemt, maar dat het in werkelijkheid ook het uitgangspunt is van een nieuwe 

vooruitgang, aangezier er nog steeds hoogere plaatsen zijn. In overeenstemming 

daarmee wordt er gezegd, dat zij onophoudelijk er naar verlangen steeds hoo- 

gere voortreffelijxheden te bereiken; en in het paradijs is hun bede ook: ,,0 onze 

Heer! volmaak voor ons ons licht” (66 : 8). Deze gedachte aan een ‘onophou- 

delÿjke vooruitgang in het paradijs is eene, die den Heiligen Qoer-ân eigen is; 

in geen ander schrift is er de minste spoor van aan te treffen. 

In volkomen overeenstemming met de gedachte aan het paradijs als een 

plaats van oneindige vooruitgang naar hoogere levensphasen 1s die aan de hel, 

waar de straf niet als een marteling bedoeld wordt, maar als middel om den 

mensch te louteren, zoodat hij de verschillende geestesiÿjke ontwikkelingsphasen 

kan doorloopen. Aan de hel ligt de gedachte ten grondslag, dat ziÿj die de 
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hun aangeboden gelegenheid in dit leven hebben laten voorbijgaan, krachtens 
de wet die ieder mensch doet proeven wat δῇ heeft gedaan, onderworpen 
worden aan een behandeling wegens de geestelijke ziekten, die zij zelf hebben 
verwekt. Om die reden maakt de Heilige Qoer-ân onderscheid tusschen het 
verblif in het paradiïjs en het verblijf in de hel: in het laatste geval stelt die 
een grens, maar niet in het eerste. | 

Zooals reeds is opgemerkt, wordt de straf voor slechte daden soms in dit 
leven al opgelegd en de Heilige Qoer-8n stelt in duidélijke bewoordingen het 
beginsel vast, dat elk zoo’n straf een heelende maatregel is: 

En Wij hebben geen profeet in een stad gezonden, of Wïij hebben 
haar inwoners door tegenspoed en bezoeking laten bevangen, opdat Zi 
zich zouden verootmoedigen” (7 : 94). 

»En inderdaad hebben Wij (apostelen) gezonden tot Ge volkeren v66r u, 
dan hebben Wij hen door tegenspoed en bezoeking laten bevangen, opdat 
Ζ1] Zich zouden verootmoedigen”’ (6 : 42). 

Hieruit blijkt duidelÿk, dat God Zijn straf op zondigende menschen neder- 
Zendt, opdat ziÿ zich tot Hem zullen wenden, m.a.w. opdat Ζὶ zich bewust zullen 
worden van een hooger leven. Dit moet dus het doel van de straf in de hel zijn. 
Dat dit werkeliÿk zoo is, wordt in de eerste plaats duidelijk gemaakt door de 
eigenschap genade in God geheel op den voorgrond te plaatsen, zooals reeds 
is aangetoond en in de tweede plaats door in duidelijke bewoordingen te verkla- 
ren, dat alle menschen geschapen zijn om genade te ontvangen: ,,Behalve ζῇ, 
wien uw Heer genadig is en daarvoor heeft Hij hen geschapen” (11 : 119). Gods 
voornemen moet ten slotte verwezenlijkt worden, en al doet de mensch door 
zijn daden Gods straf op zich neerkomen, het einddoel is volgens Gods plan 
toch genade, aangezien God hem voor Zijn genade heeft geschapen. En elders 
wordt er gezegd: ,,En Ik heb de djinn en de menschen niet geschapen, dan 
opdat ζῇ Mi zouden dienen” (51:56). Zij moeten dus ten laatste geschikt 
worden gemaakt om God te dienen; dat is het hoogere leven. Biïj al haar vreese- 
lijkheïid wordt de hel op de eene plaats (57 : 15) daarom toch een maulû (vriend) 
van de zondaren genoemd en op de andere (101:9) hun oemm (moeder). 
Beide deze beschrijvingen van de hel toonen duidelijk aan, dat de hel slechts 
bedoeld wordt om den mensch van de onreinheden te zuiveren, die hi zelf heeft 
voortgebracht, zooals vuur goud zuivert van het schuim. Om op deze waarheid 
te wizen, gebruikt de Heilige Qoer-ân het woord fitnah (dat oorspronkelijk 
beteekent het essaieeren van goud of het in vuur werpen om het van het schuim 
te zuiveren) zoowel om de ‘vervolgingen, die de geloovigen moeten verduren 
(2:191, 29 :2, 29 : 10), als om de straf aan te duiden, die de kwaaddoeners 
in de hel zuilen ondergaan (37 : 63); het voedsel dat de bewoners van de nel 
Zullen krijgen, wordt fitnah genoemd, omdat in beide gevallen het doel hetzelfde 
is: de geloovigen worden gelouterd door vervolgingen en de kwaaddoeners door 

. het hellevuur. Daarom wordt de hel een vriend van de zondaren genoemd, want 
door lijden wil ze hem voor de geestelijke vooruitgang geschikt maken; en ze 
wordt een moeder ‘an de zondaren genoemd om aan te toonen, dat ze tot hen 
in dezelfde betrekking staat als een moeder tot haar kind: de zondaren worden 
8.h.w. in den boezen van de hel grootgebracht. Het vuur is de bron van folte- 
ring, maar het is ook een louteraar, De hevigheid der martelingen van het 
hiernamaals komt door de scherpere waarneming van de ziel, die het nood- 
zakelÿk gevolg is van de scheiding van haar stoffelijk omhulsel. In dat leven 
wordt dus de gelukzaligheid, evenzeer als de marteling, heviger. 
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In overeenstemming met het heelende karakter van de hel wordt er ver- 

klaard, dat de zondaren ten glotte uit de hel zullen worden genomen. Het is 

waar dat het woord abad driemaal in den Heiligen Qoer-ân gebezigd wordt in 

verband met het verblitjf in de hel (4 : 169, 88 : 65, 72 : 23), maar abad beteekent 

zoowel eeuwvigheid als lange tijd; dat het woord in dit geval in den laatsten zin 

wordt gebruikt, wordt qduidelijk gemaakt door hoofdstuk 78, vs. 23, waar het 

in hetzelfde verband wordt gebezigd. Bovendien wordt er aan het verblijf in 

de hel een beperking gesteld door de bijvoeging van de woorden: behalve als 

het uw Heer behaagt, welke uitzondering duideliÿjk op de uiteindelïÿke verlossing 

van de bewoners der hel wijst. Men beschouwe ἴῃ dit verband de volgende twee 

verzen: 

ΕΗ zal zeggen: Het vuur is uw woning om daarin te wonen, behalve 

als het God behaagt; want uw Heer is Wijs, Wetend” (6 : 129). 

,Wat hen betreft, die ongelukkig zijn, zij zullen in het vaur zijn; voor 

hen zullen daarin zuchting en steuning zijn: Daarin wonende zoo lang 

de hemelen en de aarde duren, behalve als het uw Heer behaagt; waarlik, 

uw Heer is de machtige Uitvoerder van wat ΗΠ wil” (11 : 106, 107). 

Deze verzen toonen duidelijk aan, dat de straf van de hel niet eeuwig is. 

Om deze gevolgtrekking nog duidelijker te maken: de laatste van beide plaatsen 

kan vergeleken worden met het vers, dat het verblijf in het paradijs in het 

onmiddellijk daaropvolgende vers beschrift: ,En wat hen betreft, die gelukkig 

worden gemaakt, zij zullen in den tuin zÿn, daarin wonende zoolang de hemelen 

en de aarde duren, behalve als het uw Heer behaagt: een nimmer af te snijden 

gave” (11 : 108). De twee uitdrukkingen zijn gelik: ‘zij die in de hel zijn en 

σῇ die in het paradïjs zijn, blfjven daarin z2oolang de hemelen en de aarde 

duren en in beide gevallen komt er een uitzondering bij, die aantoont dat Ζῇ 

daaruit kunnen worden genomen. De slotwoorden echter wijken van elkaar af. 

In het geval van het paradïjs volgt onmiddellijxk op de gedachte, dat zi die 

daarin wonen daaruit kunnen worden genomen, indien het God behaagt, de 

verklaring dat het een gave is, die nimmer afgesneden zal worden, hetgeen 

aantoont dat zÿj uiet uit het paradijs zullen worden genomen. In het geval 

van de hel evenwel wordt de gedachte, dat zij die daarin wonen, daaruit 

kunnen worden genomen, bekrachtigd door de slotwoorden: ,want uw Heer 

is de machtige. Uitvoerder van wat Hij wil”. 

Bovenstaande gevolgtrekking wordt door de gezegden van den Heiligen 

Profeet bevestigd. Een gezegde, in ,Moeslim”’ vermeld, eindigt met het vol- 

gende: ,Dan zal God zeggen: De engelen en de profeten en de geloovigen 

hebben 8110 op hun beurt voor de zondaren gebeden en nu bljft er niemand 

over om voor hen te bidden, behalve de Genadige aller genadigen. En Hij zai 

een handvol uit het vuur nemen en menschen er uit doen komen, die nooit 

eenig goed bebben gedaan”. Boechari vermeldt een gezegde dat hierop neer- 

komt, dat de zondaars in ,de rivier des levens” zullen worden geworpen, als 

zi. uit de hel zijn genogmen, hetgeen duidelÿk aantoont dat zij voor een hooger 

leven geschikt zullen worden gemaakt. De Kanzoel Oemmal vermeldt het vol- 

gende: , Waarlijk, een dag zal over de hel komen, waarop ze als een korenveld 

zal zin, dat uitgedroogd is, na voor korten tijd te hebben gebloeid”, ,Waarlik, 

een dag zal over de hel komen, waarop er geen enkel menschelijk wezen in zal 

zijn”, En een gezegde van Oemar staat als volgt geboekstaafd: ,,Al zijn de 

bewoners der hel nog zoo ontelbaar als het zand der woestijn, er zal een dag 

komen, waarop σῇ dearuit zullen worden genomen”. | 

‘De hel wordt in den Heiligen Qoer-ân onder zeven verschillende namen 
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beschreven en sommigen veronderstellen, dat die de zeven afdeelingen van de 

hel zijn. Het meest herhaaldelijk komt voor de naam djahannam, die a.h.w. een 

eigennaam is, voor hel gebruikt. Het is een Arabisch woord en het grondwoord 

beteekent groote diepte. Daarop volgt in de afdalende reeks van de veelvuldig- 

heid van hun voorkomen djahim, dat afgeleid is van een grondwoord dat de 

intensiteit van vuur beteekent. Dan komt sa’ir, van een grondwoord afgeleid 

dat het ontsteken van vuur beteekent. Daarop volgt saqar, di. verzengende 

hitte, welk woord slechts in twee der vroegst geopenbaarde hoofdstukken 

(54 : 48: 74 : 26, 27, 42) voorkomt. Hoetamah, dat afgeleid is van een starm- 

woorc dat verpletteren beteekent, komt slechts tweemaal voor in één vroeg 

geopenbaard hoofdstuk (104 : 4, 5). Lazû (70:15), di. vlammend vuur en 

hâwÿah (101 :9) di. afgrond of een diepe plaats waarvan de bodem niet te 

bereiken is, komen elk eenmaal voor, 

De straf der kwaaddoeners wordt echter heel dikwijls nâr of vuur genoemdl. 

Men houde voor oogen, dat hel of hellevuur volgens den Heiligen Qoer-ân een 

openbaring van verborgen realiteiten is (86 : 9). Met andere woorden, de gees- 

teliÿÿke folteringen en knagingen die een kwaaddoener in dit leven vaak voelt, 

nemen in het leven na den dood een tastbaren vorm aan. ,,Het is het door God 

ontstoken vuur, dat boven de harten opstijgt” (104 : 6, 7) wordt het vlammende 

of geweldige of verzengende vuur van het volgende leven. De ahwä (lage 

begeerten) van dit leven, die zoo vaak een hinderpaal vormen in zÿn bewust- 

wording van een hooger leven en van edeler daden, worden de hâäwÿah of 

djahannam (bodemlooze diepte) waarin de kwaaddoener zich stort. Daarom 

wordt diep berouw over een begaan kwaad soms als vuur beschreven: ,,200 zal 

God hun hun daden toonen (als) een diep berouw voor hen en zij zullen niet 

uit het vuur komen”’ (2:167) en de dag der opstanding wordt dientengevolge 

,de dag van diep berouw’” (19 : 39) genoemd, Soms wordt hun uitgesloten zijn 

van Gods tegenwoordigheid hel genoemd: ,,Neen, αἰ zullen dien dag zeker van 

hun Heer uitgesloten zijn, dan zullen ziÿj zeker het brandende vuur ingaan” 

(83 : 15, 16). Soms wordt ongenade als de straf in het volgende leven beschre- 

ven: , Dan zal Hij hen op den dag der opstanding in ongenade brengen”’ (16:27). 

Merk op, dat terwijl er in het paradijs zon noch strenge koude (76 : 13) en 

er in de hel ,ziedend en intens koud water” (78 : 25) zin, bij het laatste het 

vers ,vergelding overeenstemmende (met de zonde)” toegevoegd wordt om den 

waren aard van de straf aan te toonen. 

5. Openbaring. 

Upenbaring is volgens den Heiligen Qoer-ân algemeen. Er worden er vif 

soorten van vermeld: openbaring aan levenlooze voorwerpen, aan dieren lager 

dan den mensch, aan den mensch in het algemeen, aan de profeten in het 

bizonder en aan de engelen: 

Op dien dag zal ze (di, de aarde) haar tijdingen mededeelen, 815 had 
uw Heer (ze) haar geopenbaard” (99 : 4, δ). 

,»Dan stelde ΗΠ ze tot zeven hemelen in twee perloden en openbaarde 
in iederen hemel zijn zaak” (41 : 12). 

_ En uw Heer openbaarde aan de bij, zeggende: Maak woningen in de 
bergen en in de boomen en in wat σῇ bouwen: Eet dan van al de vruchten 
en wandel nederig op de wegen van uw Heer” (16 :'68, 69). 

»En Hij openbaarde aan Mozes’ moeder, zeggende: Zoog hem, en als gÿ 
voor hem vreest, werp hem in de rivier en vrees niet en treur ook niet, 
want Wij zullen hem ἃ terugbrengen en hem tot een der apostelen 
maken” (28 : 7). 
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En toen Ik aan de discipelen (van Jezus) openbaarde, zeggende: Geloof 
in Mi en in Min apostel” (5 : 111). 

»Inderdaad hebben Wij ἃ geopenbaard, zooals Wij Noach openbaarden 
en den profeten na hem’” (4 : 163). 

»Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: IK ben met u, bevestig 
dus degenen die gelooven” (8 : 12). 

De Goddelijke openbaring aan elke klasse is echter van verschillend 

karakter en wij hebben voornamelijk te maken met de Goddelfjke openbaring 

aan den mensch. Er staat vermeld, dat er drie soorten openbaringen zijn: 

»EÆEn het is niet voor welke sterveling ook (weggelegd), dat God tot hem zou 

spreken, behalve door inspiratie of van achter een sluier of door een. gezant 

te zenden en met Zïjn verlof te openbaren wat Hem behaagt” (42 : 51). De 

eerste soort openbaring, die in den Arabischen tekst wañj wordt genoemd, is: 

het hart een gedachte ingeven, want het woord wahj wordt hier in zijn letter- 

{π|κ6 beteekenis van een snelle inblazing gebezigd, tegenover wahj-i-matloeww 

of openbaring in woorden, die tot de derde soort behoort. De tweede manier 

waarop God tot den mensch spreekt, is zooals gezegd, van achter een sluier, 

en dit omvat roe’j& (droom), kasjf (visioen) en ihâm (als men in geestver- 

voering stemmen hoort of uit). De derde soort openbaring, die voornamelijk 

aan de profeten Gods is gegeven, is die waarbïj de engel (Gabriël) Gods bood- 

schap in woorden overbrengt. Dit is de zekerste en duidelïjkste vorm van 

openbaring en Zzulks is de openbaring van den Qoer-ân aan den Heiligen 

Profeet, Dit wordt genoemd: wahj-i-matloeww of openbaring die gereciteerd 

wordt. De eerste twee soorten van openbaring kunnen zoowel aan profeten 

als aan niet-proteten worden geschonken, maar de derde is alleen aan de pro- 

feten geschonken en is de hoogste vorm van openbaring. 

Volgens den Heiligen Qoer-ân is openbaring dus een algemeen feit: alleen 

zijn de vormen verschillen naargelang van de ontvangers, Inderdaad spreekt 

God, zooals Hïj hoort en ziet. De openbaring aan de profeten is echter niet iets, 

dat alleen een zekere klasse van menschen ervaren heeft; ze is slechts de meest 

ontwikkelde vorm van openbaring. In minder ontwikkelden vorm is ze aan 

te treffen onder alle menschen, hetzij zij in God gelooven of niet. De Heilige 

Qoer-&n maakt melding van het visioen van een koning, die klaarblijkelïijk niet 

aan God geloofde (12 : 43); daaraan lag een diepe beteekenis ten grondslag. 

Openbaring is dus iets dat het menschdom algemeen ervaart, terwijl de profe- 

ten slechts den hoogsten vorm ervan hebben ontvangen. 

Van den eersten mensch sprekende zegt de Qoer-ân ons, waarom Gods 

openbaring noodig is en aan welk doel ze beantwoordt. De mensch beoogt 

twee doeleinden: de natuur aan zich te onderwerpen en zichzelf of de natuur- 

krachten en zijn eigen begeerten in zijn macht te krijgen. In het allegorische 
verhaal van Adam, in hoofdstuk 2, vs, 30-39 verteld, staat dat God Adam 
de kennis der dingen gaf, d.w.z, ἢ werd begiftigd met het vermogen om. 
kennis van alle dingen te verwerven (2 : 81); Πἢ] werd eveneens begiftigd met 
de macht om de natuur aan zich te onderwerpen, want de engelen (wezens 
die de natuurkrachten beheerschen) brachten hem hulde (2:34); maar 
Iblis (de opwekker van de kwade hartstochten in den mensch) bracht geen 
hulde en de mensch viel aan ztjn kwade inblazingen ten prooi (2 : 36, 7 : 20—22). 
De mensch was tegenover alles machtig, maar zwak tegenover zichzelf en 
had Gods hulp noodig om hem voldoende kracht te geven ten einde zÿn harts- 
tochten te overwinnen. Deze hulp kwam in den vorm van zekere »Woorden 
van Zïÿn Heer afkomstig” (2:37), di. door Gods openbaring, die aan Adam 
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werd geschonken. En wat zijn nageslacht betreft, staat er de Goddelijke wet 

vermeld: ,Dan zal er waarlijk tot u een leiding van Mij komen; wie dan Min 

leiding volgen, geen vrees zal over hen komen, en zij zullen ook niet bedroefd 

zijn. En (wat betreft) degenen, die niet gelooven en Onze mededeelingen ver- 

werpen, zij zijn de bewoners van het vuur; daarin zullen zij wonen”’ (2 : 38—39). 

Openbaring is dus noodig om den mensch in staat te stellen tot de hoogere 

trappen van het leven op te klimmen. Volgens dit Goddelijk plan heeft bet eene 

volk, evengoed als het andere, openbaring noodig. God heeft aan alle menschen 

de macht gegeven om de natuur aan zich te onderwerpen; niet aan een bepaald 

voik met uitsluiting van aadere voiken. Ἠΐ gaf Zïjn stoffelijk onderhoud gelij- 

kelijjk aan alle menschen. Daarom kon openbaring, die voor de zedelijke en 

geestelijke verheffing van den mensch noodzakelijk is, nict aan één mensch 

of één volk worden gegeven, met uitsluiting van anderen. Er werden derhalïve 

profeten naar ieder volk gezonden, hoewel het niet noodig is dat de namen 

van allen hunner in den Qoer-ân worden vermeld: 

,En er is geen volk, of een waarschuwer is onder hen geweest” (35 : 24), 

En ieder volk had een apostel” (10 : 47). 

,En (Wij zonden) apostelen, die Wij u te voren hebben vermeld en 

apostelen, die Wij u niet hebben verrmmeld” (4 : 164) 

Maar daarbij blijft het niet. Het geloof in de profeten van andere volken 

is een van de grondbeginselen van den Isiâäm. Een van de drie voornaamste 

geloofsartikelen van een Moeslim is, zooals al dadelijk in het begin van den 

Heiligen Qoer-ân vermeld: ἘΠῚ (voor) hen, die in datgene gelooven, wat aan 

u is geopenbaard en datgene wat v66r u werd gecpenbaard” (2 : 4). De Qoer-ân 

legt dus den grondslag voor een broederschap van het geheele menschelijk ras, 

waarvoor geen ander hemelsch boek een stap heeft gedaan. Dat God de Heer 

van alle volken der wereld is, is hier geen droog dogma; het is een levend 

beginsel, dat niet alleen erkent dat alle volken zoowel stoffelijik als geestelijk 

gelijkelijk werden behandeld, maar zelfs verder gaat en het {ot een Islamietisch 

geloofsartikel maakt, dat wij in al die profeten gelooven, zooals vvij in den 

Profeet Moehammad gelooven. Een aigemeene godsdienst, waarmee het geheele 

menschelijk ras zich kon vereenigen, zou waarlijk niet verder kunnen gaan 

dan dat. 

Het Arabisch woord voor profeet is nabf, dat afgeleid is van nab', di. een 

bÿzonder nuttige aankondiging, ook een voorspelling die inlichtingen geeft 

omtrent de toekomst. Het woord nabi is in zijn letterlijke beteekenis toepas- 

selijk op iedereen, aan wie voorspellingen aangaande de toekomst geopenbaard 

worden, maar in de technische taal van den Islâm is het alleen van toepassing 

op een persoon, die door God uitverkoren wordt om Zijn boodschap aan het 

menschdom over te brengen. Zoo'n persoon wordt ook rasôèl (apostel) ge- 

noemd, dat letterlijk een gezant beteekent. De twee woorden nabi en rasôèl 

zijn verwisselbaar, maar rasoèl heeft letterlijk een ruimer beteekenis, want de 

engelen worden ook roesoel (boodschappers) genoemd; zie hoofdstuk 35, vs. 1. 

Volgens den Heiligen Qoer-ân moet een profeet een menscheliÿk wezen zijn 

en daarom neemt die de leer der vieeschwording of die van den Godmensch 

niet aan. De hervorming van den mensch wordt toevertrouwd aan menschen, . 

wien God Zijn wil openbaart, omdat slechts een mensch den menschen tot voor-. 

beeld kan strekken; zelfs een engel zou aan dat doel niet beantwoord kunnen 

hebben. Hoe zouden zwakke menschelijke wezens — die honcerden verleidingen 

hebben te weerstaan, terwijl er voor God geen mogelijke verleiding bestaat — 
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een voorbeeld aan een Godmensch kunnen nemen? Vandaar heeft de Heilige 
Qoer-ân ten duidelijkste verklaard, dat gslechts profeten of menschen wien 
God Zn wil heeft geopenbaard, als hervormers gezonden konden worden. 

 nZeB: WareD er op de aarde engelen geweest, wandelend als bewoners, 
Wi zouden zeker een engel als apostel van den hemel tot hen hebben 
nedergezonden’”’ (17 : 95). 
Ἐπ ΝῺ zonden νόδσ ἃ niets dan menschen, aan wie Wi openbaring 

zonden ...... En Wij gaven hun geen lichaam, dat geen voedsel gebruikte” 
(21:7, 8). 

Aan ieder profeet is een boek gegeven als richtsnoer voor zijn volk: 

ἢ God zond profeten, een blijde boodschap overbrengende en waar- 
schuwende, en Hïj openbaarde met hen het boek met de waarheid, opdat 
(de profeet) tusschen de menschen mocht beslissen over datgene, waarin 
zij verschilden” (2 : 213). 
Inderdaad zonden ὙΠ Onze apostelen met duidelijke bewijsgronden en 

_zonden Wij met hen het boek en de maat neder” (57 : 25). 

De profeten waren alle zondeloos, zoowel in woord als in daad, daar beide 

met de Goddeliïjke geboden overeenstemden, 

En Wij hebben v66r u geen apostel gezonden, of Wij openbaarden hem, 
dat er geen god is dan Ik, dien Mij dus. En Ζῇ zeggen: De Weldadige God 
heeft een zoon tot Zich genomen; glorie zÿ Hem. Neen! zïj zijn geéerde 
dienaren. Zïÿj gaan Hem niet voor in het spreken en alleen overeenkomstig 
Zïjn gebod handelen zij” (21 : 25—27). 
En het is niet aan een profeet toe te schrijven, dat hij ontrouw 

handelt” (8 : 160). 

De openbaring aan de profeten wordt bizonder bewaakt: 

»De Kenner van het ongeziene — En ἘΠῚ openbaart Zijn geheimen aan 
niemand, behalve aan hem, dien Hiïj als gezant kiest; en waarlïjk, Hïj doet 
een wacht voor hem en achter hem gaan, opdat ΗΠ weten zal, dat ztj de 
boodschappen van hun Heer werkelïjk hebben overgebracht” (72 : 26-28). 

De meening dat de duivel gedachten kan inblazen in de openbaring aan 
een profeet, is in strijd met bovenstaande duidelijke verklaring, Hoofdstuk 22, 
vs. 52 wordt soms aangehaald ter staving van die meening, maar dat vers 
maakt heelemaal geen melding van de openbaring aan de profeten. Het luidt 
aldus: , En ΝῊ hebben vô6r u geen gezant of profeet gezondèn, of als hÿ 
verlangde, maakte de duivel een inblazing betreffende zijn verlangen”. Er wordt 
hier niet gesproken over de openbaring aan een profeet, wel over zijn verlangen, 
di. zijn verlangen om de waarheid te vestigen: en de duivel duidt hier, als 
in hoofdstuk 2, vs. 14, de leiders der goddeloosheid aan. Het vers beteekent 
dus, dat als een profeet de waarheld verlangt te vestigen, de kwaaddoeners 
de harten van hun volgelingen kwade gedachten inblazen om hem te bestrijden. 

V. GESCHIEDENIS DER PROFETEN 
1. Adam. 

Als men de in den Heiligen Qoer-ân vermelde geschiedenis van de profeten 
leest, moet men steeds voor oogen houden, dat het doel niet is om een geschie- 
denis als zoodanig te vertellen, maar om zekere kenmerken van de verschillende 
volken te doen uitkomen; om gebeurtenissen te vermelden, die een profetische 
zinspeling bevatten op het leven van den Heiligen Profeet of: op de toekomst 
van den Islâm, én om den Profeet door illustraties uit de vroëgere heilige 
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geschiedenis te troosten, dat de waarheïid ten slotte gevestigd zal zijn en dat 

de tegenstand heelemaal zal mislukken en gebroken zal zijn. De Qoer-ân geeñft 

niet de bijzonderheden van deze geschiedenis, zelfs niet de bijzonderheid: welke 

boodschappen een profeet aan zijn volk overbracht of hoe hïj werd ontvangen. 

Het Boek bepaalt zich tot de algemeene feiten: dat ieder profeet de boodschap 

van den Eenheid Gods overb”acht, dat hij de menschen uitnôodigde God te gehoor- 

zamen en hun medemenschen goed te doen, en dat Εἰ naar de zedelijke 

verbetering van het volk streefde, waarheen hij gezonden werd. Het toont 

door melding te maken van de geschiedenis der Israëlietische en niet-Israëlieti- 

sche profeten aan, dat de grondbeginselen van den godsdienst van alle profeten 

gelijk waren. In de vroeg geopenbaarde hoofästukken wordt die geschiedenis 

slechts in het kort vermeld, terwijl de bijzonderheden tot een tfdvak behooren, 

toen de tegenstand aan den Profeet zijn toppunt had bereikt. Dit stelt zich 

ongetwijfeld ten doel, den tegenstanders — toen zij op het toppunt van hun 

macht waren — te kennen te geven, dat σῇ ten slotte ten val zouden worden 

gebracht. Een ander punt, dat opgemerkt verdient te worden, is dat ieder 

profeet volgens den Qoer-ân naar één volk werd gezonden, met uitzondering 

van den Heiligen Profeet Moehammad, die een profeet is voor alle volkeren 

der wereld. 

De Heilige Qoer-ân zegt niet, wanneer en hoe Adam werd geboren; hïij 

zegt zelfs niet, dat hij de eerste mensch was. Het heet, dat de groote Moeslim- 

godgeleerde, Moehammad bin Ali Al Bagir, een der twaalf Sjia Imams, gezegd 

heeft, dat er ,millioenen Adams stierven v66r onzen vader Adam”, en Ibn-i- 

Arabi, de leider der Soefi’s, schrijft in zijn groot werk, de Foetoehat, dat er 

veertigduizend jaar vé6r onzen Adam een anderen Adam was. Er is ook een 

overlevering, door de Imamijjah aangenomen, volgens welke er dertig Adams 

waren vé66r onzen Adam en deze aarde na hem voor viftigduizend jaar 

een woestenij bleef, toen voor viftigduizend jaar bewoond, waarna. Adam 

geschapen werd. 

Verder zegt de Heilige Qoer-ân niet, hoe Adam geschapen werd, maar die 

neemt de Bijbelsche theorie van diens schepping ook niet aan. Inderdaad zegt 

die dat Adam uit stof werd geschapen, maar dan Zegt die dat ook ieder 

menschenkind uit stof wordt geschapen: 

,O menschen! indien gij in twijfel verkeert omtrent de verrijzenis, 

(weet) dan (dat) Wij ἃ waarlijk uit stof hebben geschapen, daarna uit 

een kleine levenskiem, daarna uit een klonter, daarna uit een klomp 

vleesch ...... " (22:25). 

»Hïj is het, Die ἃ uit stof heeft geschapen, daarna ‘uit een kleine levens- 

kiem, daarma uit een klonter, daarna brengt Hij u als een kind voort”’ 

(40 : 67). 
τι metgezel zeide tot hem, terwijl hij met hem redetwistte: Gelooft 

gi niet in Hem, Die u uit stof heeft geschapen, daarna uit een kleine 
levenskiem, waarna Hiïj ἃ tot een volkomen mensch heeft gemaakt ?” 

(18 : 37). 

Stof is de eerste phase van ’s menschen bestaan en ieder mensch wordt 

daaruit geschapen. Hoe? De Heilige Qoer-ân legt het zelf uit: | 

En inderdaad hebben Wïj den mensch uit een extract van klei ge- 
schapen, daarna hebben Wij hem tot een kleine levenskiem gemaakt op 
een vaste rustplaats” (23 : 12, 13). | 

ἘΠ Hïÿ begon de schepping van den mensch uit stof;, daarna maakte 
Hij zijn nakomelingschap uit een extract, uit geringgeschat water, Daarna 
maakte Hij hem volkomen en blies in hem van Ziïjn geest en maakte voor 
Ὁ het gehoor en het gezicht en de harten” (32 : 7—9). 
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8 Menschen schepping uit stof beteekent dus zijn schepping uit een extract 
van stof, een extract dat ten slotte als een levenskiem verschijnt, omdat van 
de aarde ons voedsel komt, dat door vergcheidene processen den vorm van 
de levenskiem aanneemt. Opmerking verdient, dat de Heilige Qoer-ân hier 
spreekt van den geest van God, die in ieder mensch wordt geblazen. In dit 
geval is de geest niet de dierlijke ziel, maar de ziel die den mensch in staat 
stelt om te onderscheiden wat goed en wat kwaad is, de nafs-i-nâtiqah of de 
menschelijke ziel of rede. Vandaar volgen op de vermelding daarvan onmiddellijk 
de woorden ,en maakte voor u het gehoor en het gezicht en de harten”. 

De Qoer-ân neemt de Bijbelsche theorie, volgens welke Eva uit een rib 
van Adam geschapen werd (Genesis 2 : 21, 22) ook niet aan, Er staat in het 
Heïlige Boek ongetwijfeld vermeld, dat God de menschen ,uit één wezen heeft 
geschapen en zijn vrouw van dezelfde heeft geschapen” (1:1), maar het 
beteekent Klaarblijkelijk van dezelfde soort of van dezelfde essence, want sr 
wordt op een andere plaats gezegd, dat gaden of vrouwen voor alle mannen 
geschapen zijn uit hun anfoes (meerv. van nafs, di. zelf of soort): 

»En God beeft vrouwen voor usgemaakt uit uw zelf” (16 : 72). 
En een van Zijn teekenen {s, dat ἘΠ vrouwen voor u heeft geschapen 

uit uw zelf, opdat gij tot. haar zoudt neigen, er ΗΠ heeft liefde en erbar- 
ming tusschen u geplaatst” (30 : 21). 

Het verzet van den duivel tegen Adam, dat het hoofdkenmerk is van het 
Qoer-ânische verhaal van Adam, wordt op zeven verschlilende plaatsen. vermeld: 
viermaal in Vroeg-Mekkaansche openbaringen (38 : 71-85, 17 : 61—65, 18 : 50, 
20 : 116—124), tweemaal in de latere Mekkaansche openbaringen (15 : 26-44, 
T:11—25), en eerunaal in een Vroeg-Medineesche openbaring (2 : 30—39). Tot 
recht begrip van de ware beteekenis van het verhaal moeten de verschillende 
plaatsen die dezelfde of dergelijke punten vermelden, noodzakelïjk met elkaar 
worden vergeleken. Het eerste punt is Gods vérklaring van Zijn wil om Adam 
of den mensch te scheppen: 

»Toen uw Heer tot de engelen zei: Waarltjk, Ik zal een sterveling 
scheppen uit stof” (88 : 71). 
En toen uw Heer tot de engelen zei: Waarlijk. Ik zal een sterveling 

ΣΕ van de essence van zwart slik, gevormd tot een gedaante’ 

En toen uw Heer tot de engelen zei: Waarlijk, Ik zal op de aarde 
iemand plaatsen, die ( daarop) zal regeeren”’ (2 : 30). 

Op de eerste twee plaatsen nu wordt er melding gemaakt van de schepping 
van een sterveling, terwiïjl er op de derde plaats sprake is van iemand die 
ΟΡ aarde regeert. Van deze drie beschrijvingen zijn de eerste twee in het alge- 
meen en de derde in het bijzonder op alle menschen van toepassing en niet 
op . Adam alleen. Daarom is het verhaal van Adam in werkelijkheid dat van 
jeder mensch, Dat de mensch een regeerder is, heeft betrekking op de verheven 
positie op aarde waarvoor hij bestemd is, want hïj beheerscht, zooals de Qcer-ân 
herhaaldelïjk zegt, niet alleéen de dierenwereld, maar ook de natuurkrachten. 

Op één plaats slechts wordt de aandacht gevestigd op de schaduwzide 
van de menschheid. ,Zult gÿj daarop zulk een plaatsen, die daarop onheil zal 
stichten en blaed zal vergieten ?” (2:30). Maar de lichtzijde van de mensch- 
heid wordt in afwisselende kleuren voorgesteld. In een vroegere openbaring 
staat: , En als Ik bem volkomen heb gemaakt en in hem van Minen geest heb 

_ geblazen” (38:72, 15:29), een beschrijving die in hoofdstuk 32 vs. 9 ten 
stelligste: gegeven wordt aan elk menschelijk wezen: maar later wordt er van | 
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*’s menschen uitgebreide vermogens om te regeeren gezegd: ,,En ἨΠ gaf Adam 

kennis van alle dingen” (2:31), een kennis die Zzelfs aan de engelen niet 

gegeven wordt (2:32). In kennis ligt inderdaad de macht van den mensch, 

en daarom komt het bevel aan de engelen om Adam hulde te brengen onmid- 

dellijk na de vermelding van zijn volmaking op de eerste twee plaatsen en 

het geven van kennis aan hem op de derde. Dit is, zooals reeds is gezegd, 

het voornaamste kenmerk van het verhaal van Adam: het bevel aan de 

engelen om Adam hulde te brengen, aantoonende dat hïj zelfs boven de engelen 

geplaatst wordt en beneden God de hoogste positie op aarde bekleedt. Maar 

hem wordt het vermogen om kennis te verwerven gegeven en ἢ verwerft 

gaandeweg kennis door zich in te spannren; het licht van den Goddelïjken 

geest zit in hem en door dat licht te gebruiken kan hij zich verheffen tot 

steeds hoogere levensphasen. En gelijx de verwerving van kennis in de stof- 

felijke wereld nieuwe perspectieven van vooruitgang opent, zoo opent οὐκ 

de kennis der Goddelijke dingen in de geesteliïÿjke wereld voor hem een hooger 

leven, waarvan de volledige openbaring begint met wat de dag der opstanding 

wordt genoemd., Vandaar ook wordt na het hulde brengen van de engelen 

aan Adam, op 8116 zeven plaatsen, de weigering van Iblis om zich te onder- 

werpen vermeld. Iblis nu is de eigennaam van den duivel. Ir hoofdstuk 18, 

vs. 50 wordt er duidelijk vermeld, dat πῇ tot de djinn of onzichtbare wezens 

van lagere orde behoort, in tegenstelling met de engelen of onzichtbare wezens 

van hoogere orde. Deze onzichtbare wezens staan in nauw verband tot het 

geesteliÿjk leven van den mensch: de engel spoort hem aan om goed te doen 

en de duivel zet hem aan om de lagere hartstochten te volgen en houdt dus 

de psychische ontwikkeling van een lageren trap tot een hoogere tegen; zie 

hoofdstuk 50, vs. 21, waar de aanzetter tot kwaad of de duivel driver wordt 

genoemd en de opwekker tot goed of engel getuige. Als er dus vermeld staat, 

dat de duivel weigerde om zich aan Adam of den mensch te onderwerpen, dan 

wordt er daarmee bedoeld, dat ’s menschen lagere hartstochten die de duivel 

opwekt, werkelïjk een hinderpaal zijn voor zïÿjn vooruitgang en dat het van 

belang is, dat men den duivel aan zich onderwerpt, of dat de lage hartstochten 

in den mensch beteugeld worden, indien men een hooger leven wil bereiken. 

Dat dat de ware beteekenis is, werd door den Heiligen Profeet zelf verklaard, 

toen hij op een vraag, of ook hi, als ieder ander menschelijk wezen, een 

duivel had, bevestigend antwoordde en er bijvoegde: ,Maar God heëft mi. tegen 

hem geholpen, zoodat hij onderdanig is”. De duivel en zijn kroost worden daar- 

om ’s menschen vijand (18 : 50) genoemd, tegen wien ni strijden moet tot de 

vijand zich aan hem onderwerpt. 

Het volgende punt, dat in den Heiligen Qoer-ân vermeld wordt, is dat 

Adam en zijn vrouw eerst in den tuin worden geplaatst (20 : 117, 7 : 19, 2 : 35), 

waarvan ΟΡ één plaats een beschriving wordt gegeven, aldus: (Οἵ zult daarin 

geen honger hebben en gij zult ook niet naakt zijn”; (Οἵ zult daarin geen 

dorst hebben en gij zult de hitte der zon ook niet voelen (20 :118, 119). 
Maar dan staat er, dat er tegen Adam en zijn vrouw gezegd wordt om daaruit 

overvioedig eten te gebruiken, waar zÿ ook verlangen, maar daaraan wordt 

de waarschuwing toegevoegd: ,,Nadert dezen boom niet, want dan zult gi 

tot de onrechtvaardigen behooren” (2:35, 7 : 19). Om Adam in verzoeking 

te brengen blies de duivel hun een booze gedachte in_(7 : 20, 20 : 120). Opmer- 

king verdient, dat de Heilige Qoer-ân in zake al de bijzonderheden van dit 

verhaal de Bübelsche verklaringen niet aanneemt. Niet de slang, ,listiger dan 
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al het gedierte des velds”, komt tot Eva zeggen en brengt haar op het ver- 

keerde pad, terwijl zij op haar beurt den man van het pad der deugd doet 

afdwalen, maar de duivel blaast Adam een booze gedachte in, of zoowel aan 

Adam als aan Eva, daar πῇ ieder zoon en iedere dochter van Adam niets 

dan booze gedachten inblaast. Door de kwade inblazing van den duivel denkt 

de mensch, dat de verboden boom de boom der onsterfelijxheid is en een 

koninkrijk dat niet in verval geraakt (20 : 120). De booze gedachte is: ,Uw 

Heer heeft u dezen boom niet verboden, dan opdat gij beiden geen twee engelen 

zult worden, of opdat gij (niet) tot de onsterfelijken zult behooren”’ (7 : 20). 

Zoo deed hïj hen door bedrog vallen (7:22) en beiden aten van den boom. 

En wat waren de gevolgen? ,,Æn Ζῇ aten beiden daarvan, daarom werden hun 

kwade neigingen (of naaktheid) hun duidelijk en Zi begonnen beiden zich 

met bladeren van den tuin te bedekken’”’ (20 : 121, 7 : 22). 

Dit alles toont duidelijk aan, dat de tuin niet een aardsche tuin is, maar 

een toestand van tevredenheid en rust, waarin geen strijd is. De boom dien 

de mensch niet naderen moet, wordt altijd ,,deze boom” genoemd, als was die 

pas genoemd, of als was die een ÿoom, te welbekend om eenige beschrijving 

te behoeven. Dit op zichzelf wijst er op, dat die de welbekende boom des kwaads 

is, want Zzoowel het goede als het kwade wordt in hoofdstuk 14, vs. 24-26 

en elders biÿj twee boomen vergeleken, Dit wordt verder bevestigd door de 

beschrijving, die de duivel daaraan gaf: ,de boom der onsterfelïjkheid” in 

hoofdstuk 20, vs. 120, waarmee hiÿj den mensch bedroog (7:22), hetgeen 

aantoont dat die in werkelijxheid de boom is, die den dood brengt, di. de 

boom des kwaads. Een anderen sleutel van den aard van dezen boom geven 

hoofdstuk 7, vs. 22 en hoofdstuk 20, vs. 121, waar op het gevolg van het 

eten van dezen boom gewezen wordt: — hun Anvade neigingen werden hun 

duidelÿk. Het is duidelijk, dat het is het besef iets kwaads te hebben gedaan, 

iets wat den mensch onwaardig is. De poging om zich met bladeren van den 
tuin te bedekken (7 : 22, 20 :121) is het verlangen om door menschelïjke in- 

spanning de begane fout goed te maken. Inderdaad heft de Heilige Qoer-ân 

allen twijfel aan dit alles op, als die onmiddellÿk daarop twee soorten van 
kleeren vermeldt: een uiterlijke kleeding ,,om -uw naaktheid te bedekken en 

(een kleeding) voor de schoonheïid” en een geestelijke kleeding ,die (tegen 

het kwaad) beschermt; die is de beste” (7:26). In dezelfden trant gaat 

het Boek verder en generaliseert: ,0 kinderen van Adam! laat de duivel u 

niet in verzoeking brengen, zooals ἢ uw ouders uit den tuin verdreef, hun 

hun kleeding afnemende, opdat hij hun hun kwade neigingen (of naaktheid) 
zou kunnen toonen, want hij ziet u, zoowel hïj als zijn stam, van waar gi) 
hen niet kunt zien; waarlijk, Wiïj hebben de duivels tot de bewakers doen worden 

van hen, die niet gelooven” (7 : 27). 

Het onmiddellÿjk daarop volgende vers spreekt dan van de onzedelijk- 
heden, die de ongeloovigen begaan en dus wordt het te duidelijk om nog nader 
verklaard te worden, dat de Heilige Qoer-ân met deze boom bedoelt: de boom 
des kwaads. Nu dit vastgesteld is, kunnen wi veilig de gevolgtrekking maken, 

dat de vermelde tuin een geestelijke tuin is: — de tuin der tevredenheid, zooals. 

reeds is aangetoond. De beschrijving daarvan als een tuin waar de mensch 

geen honger heeft (20 :118) en tevens overvloedig eten daaruit gebruikt 

(2:35), leidt tot dezelfde gevolgtrekking. Dat de Qoer-ân hier een allegori- 

sche verklaring van geestelijke waarheden geeft, blijkt ook duidelijk uit 20 : 124: 

En ‘wie zich van Min waarschuwing afwendt, zal waarlijk een benard leven 



: VOORREDE CLXI TT — ——_—_—_—_——__— 

leiden en Wij zullen hem op den dag der opstanding blind opwekken”. Het 
benarde leven duidt hier duidelijk het geestelijk leven aan. Ten gevolge van het 
aanzeiten van den mensch tot kwaad wordt de duivel, de opwekker van de 
lagere hartstochten in den mensch, voor eeuwig uit den tuin verdreven: δ 
dus weg vandaar, want gïj zijt verdreven en waarlik, Min vloek rust op u tot 
den dag des oordeels” (38 : 77, 78: 15: 34, 35). En Adam, die door zijn ver- 
geetachtigheid en onopzettelijk het Goddelfjk gebod niet gehoorzaamt (20 : 115) 
wordt ook uit den tuin verdreven, doch slechts voor korten tijd, om te strijden 
tegen den duivel, zÿn vijand: ,,Ga heen, sommigen uwer zinde de vijand van 
anderen en er is voor u op de aarde een woonplaats en levensmiddelen voor 
eenigen tijd”. (2 : 36): ,Ga weg vandaar, gïij beiden, allen (uwer), een uwer (is) 
de vijand van den ander” (20: 123). De toestand van strijd tegen den duivel is 
bestemd om den mensch op den weg te brengen tot het herwinnen van den tuin. 
De mensch die met de macht begiftigd is om zelfs over de engelen te regeeren 
en die dus den duivel aan zich zou kunnen onderwerpen, wordt uit den tuin 
verdreven om den noodzakelijken strijd te voeren en door dien strijd, bijgestaan 
door het Goddelijx licht der openbaring, den tuin voorgoed te herwinnen, om er 
nimmer meer uit verdreven te worden. ΗΠ wendt zich tot God en overwint, als 
δ van die Bron van kracht hulp krijgt, den duivel: 

_»Zÿ zeiden: Onze Heer! Wij zijn onrechtvaardig geweest tegen onszelf, en indien Gij ons niet vergeeft en ons (niet) genadig zÿt, zullen wij zeker van de verliezers zijn” (7: 23). 
Dan ontving Adam (zekere) woorden van zijn Heer, derhalve wendde Hïj Zich (genadig) tot hem” (2 : 87). 
»Dan Foos zijn Heer hem en ΗΠ wendde Zich (genadig) tot hem en leidde (hem)” (20 : 122). 

En indien dit waar is voor Adam in het bijzonder, is het ook waar voor den 
mensch in het algemeen. Gemeenschap met het Goddelÿk Wezen, verkregen 
door middel van Zijn openbaring, brengt den mensch tot een toestand, waarin 
de duivel voor eeuwig onderworpen is, een toestand waarin ἢ den duivel 
niet meer vreest en ook niets begaat; dat hem bedroefd maakt: 

»Derhaïve zal er waarlijk een leiding van MS tot u komen, en wie Mijn leiding volgen, over hen zal geen vrees komen noch zullen zïj treuren” (2 : 38). 
»Derhalve zal er waarlijk een leiding van Mÿ tot u komen, en wie Mijn leiding volgt zal niet van het rechte pad afdwalen en zal ook niet onge- lukkig zijn” (20 : 123). | 

Een ieder, die de bijzonderheden van dit, verhaal nauwkeurig beschouvwt, 
als ook het duidelijk allegorische karakter ervan en het groote doel dat 
daaraan ten grondslag ligt —— nl. dat ieder mensch een “Strijd moet voeren tegen zÿn hartstochten, tot hïj ze in zijn macht heeft — kan onmogelijk ook 
maar een moment van gedachte zijn, dat de Heilige Qoer-ân het verhaal van 
Adam in ieder opzicht aan den Biÿbel te danken heeft, 

2. Noach. 

Het voornaamste punt met betrekking tot de in den Heiligen Qoer-ên. 
verhaalde geschiedenis van Noach is, dat de zondvloed niet het geheele aard- 
oppervlak bedekte en dat die ook niet alle vleesch, dat zich op de aarde roerde”, zooals de Bibel het zegt (Genesis 7 : 21), verdelgde. De Qoer-ân 
Stelt deze kwestie op den Voorgrond in de vroegste openbaring, die in hoofd- 

11 
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stuk ΤΊ van Noach spreekt. Het begint met de vermelding: ,Waarlÿk, Wÿ 
gonden Noach tot zijn volk”, en elndigt met de vermelding, dat Noachs volk 

hém verwierp en dat zfj om hun zonden verdronken werden (71:25). Alle 

vermeldingen betreffende Noach leggen den nadruk op dit punt, nl. dat alleen 

Noachs volk — dat de waarheid bestreed, Noach vervolgde en tegen Ζῇ leven 

saménspande — verdronken werd. Aldus: | | 

»Mijn Heer! waarlijk, mijn volk heet mij liegen: beslist ΟἹ daarom ᾿ 

tusschen mij en hen met een (rechtvaardige) beslissing en bevrijd mi 

en degenen van de geloovigen, die met mij zijn. Derhalve bevrijdden Wÿ 

hem en degenen met hem in de beladen ark. En ὙΝὴ verdronken nader- 

hand de overigen’”’ (26 : 117—120). 
En ΝῺ hielpen hem tegen het volk, dat Onze mededeelingen verwierp: 

ΒΑΣΙ, Ζῇ waren een boos volk, daarom verdronken Wÿ hen allen” 
(21 : 77). | | 
En maak de ark voor Onze oogen eh (overeenkomstig) Onze open- 

baring, en spreek niet tot Mij aangaande degenen die onrechtvaardig 

zijn; waarlijk, ztj zullen verdronken worden” (11 : 87). 
»Doch zij verwierpen hem, derhalve bevrijdden Wij hem en degenen met 

hem in de ark, en ἢ maakten hen tot regeerders en verdronken degenen 
die Onze mededeelingen verwierpen” (10 : 73, 7 : 64). 

De eenige btjzonderheden aangaande Noach, welke van eenig belang zijn, 

zÿn vervat in het 1146 hoofdstuk, dat melding maakt van den bouw van een 

ark, van Noachs inscheping en hoe ze ten slotte op den berg Al-Djoedi terecht 
kwam, een der bergen, waardoor Armenië in het zuiden van Mesopotamië 
gescheiden wordt; het voegt daarbij een gebeurtenis betreffende een zoon van 

Noach, die ook verdronken werd, want ,,hij (verricht  alles-) behalve goede 

daden”’ (11 : 46). Een zeer korte vermelding in hoofdstuk 29, vs. 14, 15 voegt 

er bij, dat hij voor 950 jaar onder zijn volk bleef, hetgeen Ôf op zijn kort leven, 

Ôf op den duur van zijn wet betrekking heeft. Hoofdstuk 66, vs. 10 vermeldt, 

dat zijn vrouw en de vrouw van Lot trouweloos handelden tegenover hen. 

8. Niet-Bijbelsche profeten. : 

Na de geschiedenis van Noach komt, als we de chronologische volgorde 

in acht nemen, over het algemeen die van den profeet Hôèd, die tot den stam 
Ad werd gezonden. Deze stam leefde in de woestijn A!-Ahgûf (46 : 21), die 
zich van Oman tot Hadramaut in het zuiden van Arabië uitstrekt. De stam 

ontleent zijn naam aan ’Ad, den kleinzoon van Aram, den kleinzoon van Noach, ἡ 

en wordt soms de eerste Ad (53 : 50) genoemd, in tegenoverstelling met den . 

_ stam van Tsamôéèd, die de tweede "Ad wordt genoemd. Het was een machtige 

stam, zooals de thans ontdekte inscripties het aantoonen, en waarschijnlijk 
heeft die zich naar alle zijden verspreid. Profeet Ἡδδὰ wordt in den Bijbel 

niet vermeld en profeet Sâlih, die tot den stam van Tsamôèd gezonden werd, 
evenmin. Deze stam wordt vaak tegelijk met "Ad vermeld, hoewel zij territoriaal 
van elkaar gescheiden zijn. Tsam6èd leefde in Al-Hidjr (15:80) ten noorden 
van Medina. De eenige belangrijke punten, die omtrent de ’Ads vermeld worden, . 
zijn, dat ζῇ opvolgers waren van Noachs volk (7 : 69), dat zÿ hooge gebouwen 

oprichtten (de aldus vertaalde woorden kunnen ook beteekenen, dat σχῇ menschen 
waren van groote gestalte), dat zij in hun tijd het machtigste volk waren (89 : 7, 
8), en dat χῇ door een sterken wind vernietigd werden (69:6, 7; 54 : 19). 
Omtrent den Tsamôèd zegt de Heilige Qoer-An, dat ζῇ huizen in de bergen 
hieuwen (7 : 74), dat sporen van deze rotswoningen in den tijd van den Heiligen 

Prôfeet nog aan te treffen. waren (27:62), en dat σῇ door een aardbeving 
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 vernietigd werden (7:78). Er wordt verder gesproken van een kameelin, die 

hun als een teeken werd gegeven: zij kregen de waarschuwing, dat σῇ gestraft 

gouden worden, indien χῇ de kameelin slachtten. Het dichte weefsel van legen- 

den, dat men om dit dier heeft gesponnen, staat nergens in den Qoer-ân 

vermeld; naar alle waarschijnlijkheid hadden ζὶ het plan opgevat om hun 

profeet te vermoorden (27 : 48, 49), en het slachten van de kameelin zou dan 

een teeken ζῇ, dat zij op het punt stonden om den beslissenden stap te doen. 

Zÿ züÿn niet de eenige profeten, die in den Qoer-ân vermeld worden en 

over wie de Bijbel zwiÿgt. De Qoer-ân spreekt van een zeker profeel Loegmân 

(81:13), die een Ethiopiër schÿjnt geweest te zijn. Van zijn leer wordt er 

gezegd, dat ze nederigheid en ootmoed bijzonder op den voorgrond stelde 

(31:17--19). De Qoer-àn spreekt ook van een niet-Israëlietisch profeet, die 

een itjdgenoot was van Mozes en naar wien Mozes ging op zoek naar kennis 

(18 : 60-82). Hi leefde aan de samenvloeling der twee Nülen (18 : 60), di. in 

Khartoem. Verder spreekt die van Darius I, een koning van Perzië, die 

Dzoelqarnain of de tweehoornige genoemd wordt, op de basis van Daniëls 

visioen (Daniël 8 : 20), en wat er van hem vermeld staat toont aan, dat hij ook 

als profeet van een volk, wordt beschouwd. Dit alles komt in volkomen 

overeenstemming met de in den Heiligen Qcer-ân vastgestelde duidelÿfke leer- 

stelling, dat tot ieder volk een profeet werd gezonden. 

4, Abraham. 

Abraham en Mozes zijn de twee profeten, wier geschiedenis in den Heiligen 

Qoer-ân bijzonder op den voorgrond wordt geplaatst: Abraham wordt 40 keer 

vermeld en Mozes wel 50 keer. Dat Abraham zoon voorname plaats inneemt 

is toe te schrijven aan bet feit, dat Εἰ erkend werd door alle drie verschillende 

gemeenschappen, die in Arabië woonden: de Joden, de Christenen en de afgoden- 

dienaars. In zeker opzicht was ἢ dus de schakel, die hen vereenigde, hoezeer 

bun godsdienstige denkbeelden ook van elkaar afweken. Om deze reden worden 

zÿ herhaaldelijk tot den godsdienst van Abraham genoodigd: 

Eu σῇ Zzeggen: wees Joden of Christenen, et zult op den rechten weg 

ztin. Zeg: Neen, (wij volgen) den godsdienst van Abraham, den oprechte, 

en hij was niet een der polytheïsten” (2 : 136). 

En wie heeft een beter godsdienst dan hij, die zich aigeheel aan God 

onderwerpt? en hij is de weldoener (van anderen) en volgt het geloof 

van Abraham, den oprechte” (4 : 125). 
»Zeg: Waarlijk, (aangaande) mij, mijn Heer heeft mïij naar het rechte 

pad geleid, .(naar) een waren godsdienst, het geloof van Abraham, den 
oprechte, en hij was niet een der polytheïsten”’ (6 : 162). 

Hoewel de rechischapenheid van Abraham bij deze drie gemeenschappen 

een uitgemaakte waarheid was, was Abrahams godsdienst toch niet de gods- 

dienst van een daarvan, welke ook: 

Abraham was noch Jood noch Chriften, maar ht was: (een) oprecht 
(man), een Moeslim, en hij was niet een der polytheïsten” (3 : 66). 

Er wordt tegen de drie gemeenschappen inderdaad gezegd, dat ze het 

gemeenschappelijk element van de drie godsdiensten moeten trachten te vinden, 

want. alleen dat zou de godsdienst van Abraham kunnen zijn. Dit was het 

bestaan van den Eenigen Allerhoogsten God, Het woord hantf, dat ik door 

_ rechtschapen heb vertaald, wordt zeer dikwijls met betrekking tot Abraham 

gebezigd. Het grondwoord .hanf beteekent neigen of overhellen, en daarom 
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beteekent hanif volgens Raghib, de beste autoriteit op het gebied der lexico- 

graphie van den Heiligen Qoer-ân, hÿ die.tot een juisten toestand overhelt. 

Waar bet ook gebruikt wordt, blijkt het aan te duiden: een standvastig blijven 
in den juisten toestand, tegenover een neigen tot polytheïisme van den kant 

der Joden en Christenen, Volgens den Heiligen Qoer-ân was Abraham de 

krachtigste prediker tegen alle soorten van afgodendienst en polytheisme, en 

zijn ijver om de menschheid van deze grofste soorten van bijgeloof te bevrijden 

geeft ons werkelijk een beeld van den geest van den Heiligen Profeet. Inder- 

daad belichaamt ieder profeet in den Heiligen Qoerân een bepaalden trek van 

het karakter van den Profeet Moehammad, en Abraham belichaamt eenerzijds 

de geneigdheid om afgodsbeelden te vernielen en anderzijds de absolute onder- 

werping aan God. Zijn prediking tegen den afgodendienst staat vermeld in: 

6:75; 19: 42-48: 21:52-—65: 26 : 69-—84; 29 : 16, 17; 37 : 85—96; 43 : 26, 27. 

Hïj predikt ook tegen de aanbidding van hemellichamen; zie 6 : 76—84; 37 : 88, 89. 

Hij ging echter een stap verder en vernielde de beelden, en dit deed hÿ, nadat 

hi ziÿn volk duidelijk bad gezegd, dat ἢ hun de machteloosheid van hun ver- 

meende godheden duideliÿjk zou maken: 

,Æn bij God! ik zal zeker tegen uw afgodsbeelden strijden, nadat gij u 
zult hebben verwijderd, terugkeerende. En hïj brak ze in stukken, behalve 
het grootste daarvan, opdat zij misschien tot Hem zouden terugkeeren” 
(21 : 57, 58). 

Dit voorval wordt ook reeds eerder vermeld in hoofdstuk 37, vs. 91-96; 

daar staat, dat hij de afgodsbeelden heimelïjk, di. gedurende de afwezigheid 

van hun aanbidders, brak. Dit breken van de afgodsbeelden door Abraham was 

ongetwijfeld een voorspelling, dat de afgodsbeelden die het door Abraham 
gewijde Huis in den {ἃ van den Heiligen Profeet ontheiligden, ten slotte door 

dezen gebroken zouden worden, en dit gebeurde inderdaad na de verovering 

van Mekka. De ijver die Abraham bezield had om de Eenheid Goûs te vestigen, 

legde ἈΠ ook aan den dag door het tot een blijvende overlevering onder .de 

Arabieren te maken, dat hij een prediker der Eenheid Gods was: (ἘΠῚ hïj maakte 

het tot een woord om onder zijn nakomelingschap voort te duren, opdat zïj zouden 

terugkeeren” (43 : 28), waar het de aanbidding van Eén God aanduidt. 
De tweede trek van Abrahams karakter, waarin hij met den Heiligen Profeet 

overeenkomt, is zijn volkomen onderwerping aan God. Het lijdt geen twijfel, 

dat alle profeten zich aan God onderwierpen, maar toch wordt Abrahams 

onderwerping bijzonder op den voorgrond geplaatst; zie 2:124, 131; 3 : 66; 

4 :125; 16 : 120; 37 : 83, 84. Zijn onderwerping aan God was zoo volmaakt, dat 

toen hïÿj het bevel ontving om zijn eenigen zoon Ismaël op te offeren, hij geen 

oogenblik aarzelde. Maar ,,toen zij beiden zich onderwierpen en hij hem op zijn 

voorhoofd nederwierp”, kwam de stem van God tot hem, zeggende dat hij de 

wâarheid van het visioen, volgens hetwelk ἢ zijn zoon moest opofferen, had 

aangetoond (37 :103—105) en dat het offeren van een geit deze gelegenheid 

herdenken moest (37 :107) ten teeken dat het dierlijke in den mensch opge- 

offerd moest worden om wille van het goddelijke in hem. Deze gebeurtenis 

geeft dus een illustratie van Abrahams volkomen onderwerping aan God en 

bevat ongetwijfeld een profetische zinspeling op de volkomen onderwerping 

van den Heiligen Profeet Moehammad en zijn volgelingen, die bij de verdediging 

van de waarheid hun bereidwilligheid toonden om hun eigen leven en dat der- 

genen die hun het dierbaarst waren, te geven. Men kan hier ook opmerken, 

dat de Heiïlige Qoer-än er niet alleen melding van maakt, dat Ismaël de zoon 
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was die Abraham moest opofferen, maar ook dat deze na de offerande de blijde 

tüding van de geboorte van Izak ontving (37 : 112). Dit weerspreekt het Bijbel- 

gche verhaal, dat zegt dat Izak de zoon was, die opgeofferd moest worden. 
Maar de Bijbel weerspreekt zichzelf, als die zegt: ,,Neem nu uwen zoon, uwen 

eenige, dien gïj liefhebt, Izak”’ (Gen. 22 : 2). In vs. 12 en 16 wordt δὲ nog eens 

»huwen zoon, uwen eenige” genoemd. Izak nu kan niet, hoeveel verbeelding men 

ook heeft ,uwen zoon, uwen eenige” worden genoemd, daar Ismaël veel ouder 

was dan Izak. Alleen Ismaël Zzou voor Izaks geboorte ,uwen Zoon, uwen 

eenige” genoemd kunnen worden. De tekst is dus ontwifelbaar ten gunste van 

Izak veranderd. Bovendien komt de Bïjbel met den Heiligen Qoer-ân overeen 

wat betreft het offeren van een ram in plaats van den zoon, maar deze offerande 

wordt herdacht onder de afstammelingen van Ismaël, niet onder die van Izak, 

en dit 18 een bewijs te meer van de waarheid van wat de Qoer-ân vermeldt. 

Een ander belangrijk punt betreffende Abraham is de betrekking, waarin 

δἰ en Ismaël tot de Ka’ba, het Heilige huis in Mekka, staan. De Qoer-ân laat 

wat dat betreft niet den minsten twijfel over. Niet in de wildernis van Berséba, 

maar bij de Ka’ba had Abraham zijn zoon Ismaël verlaten, gelijk de in den 

Heiligen Qoer-ân vermelde bede van Abraham het aantoont: ,0 onze Heer! 
waarlijk, ik heb een deel van mijn nakomelingschap in een vallei doen wonen, 

die geen vruchten oplevert, 801 Uw Heilig Huis, onze Heer! opdat zïj het 

gebed onderhouden” (14 : 37), Hieruit, evenals uit een gezegde van den Heiligen 

Profeet, blijkt verder dat Abraham Ismaël in Arabië had verlaten, overeen- 

komstig een Goddelijk bevel en niet op aansporing van zijn vrouw Sara, gelijk 

de Büïjbel Zzegt (Genesis 21:10). Inderdaad werd alles gedaan overeen- 

komstig een Goddelijk plan, opdat ,de steen, dien de bouwlieden verworpen 

hebben’”, tot ,,een hoofd des hoeks” zou worden (Matthéüs 21 : 42, Psalmen 

118 : 22). Die steen was Ismaël, want terwijl er talrijke profeten uit de af- 

stammelingen van Israël kwamen, kwam uit die van dengene die naar de 

woestenïi) werd uitgedreven en dien de Israëlieten begonnen te haten — hoewel 

hïj hun broeder was — de laatste van de profeten, die het hoofd van den hoek 

werd. De nauwe betrekking waarin Abraham en Ismaël tot de Ka'’ba stonden, 

wordt aldus in den Heiligen Qoer-âän uitgedrukt: ,, Toen Abraham en Ismaël 

de grondslagen van het Huis optrokken: onze Heer! neem van ons aan” (2 : 127). 

Hieruit bliÿjkt dat Abraham en Ismaël de Ka’ba herbouwden. Dat deze daar 

reeds stond, wordt aangetoond door hoofdstuk 14, vs. 37 en ook door hoofdstuk 8, 

vs. 95, dat de Ka’ba noemt: ,,het eerste huis voor de menschen bestemd”. Er 

staat ook vermeld, dat Abraham tot God gebeden feeft om van Mekka een 

geesteltjk centrum van de wereld te maken: ,,Mijn Heer! maak deze stad veilig 

en behoed mtj en mijn zonen er voor afgodsbeelden aan te bidden” (14 : 35, 
2:126). Verder baden Abraham en Ismaël tot God om een profeet uit het 
midden van hun afstammelingen te verwekken: 

»Onze Heer! en maak ons beiden aan Τῇ onderworpen en (verwek) uit 
onze nakomelingschap een zich aan U onderwerpend volk en toon ons 
onze wegen van devotie en wend U (genadig) tot ons: inderdaad, Οἵ 
zijt de Menigvuldigwederkeerende (tot genade), de Genadige. Onze Heer! 
en verwek onder hen een apostel uit hun midden, die hun Uw mede- 

 deelingen ΖΔ] reciteeren en hun het Boek en de wijsheid zal leeren en 
hen ΖΔ] reinigen, want αἱ zijt de Machtige, de Wijze” (2 : 128, 129). 

Het heet, dat de Heilige Profeet met betrekking tot deze bede gezegd 

heeft: Ὡς ben de bede van mïjn vader Abraham”. De bede om ,een zich aan 
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U onderwerpend volk” of een Moeslimvolk, Zooals in hoofdstuk 2, vs. 128 

vermeld, was op den tiÿjd van de openbaring ervan duidelijk profetisch, want 

de toenmalige omstandigheden waren niet gunstig voor het ontstaan van zulk 

een Volk, en de weinige verspreide Moeslims tegenover het verpletterend groot 

getal der tegenstanders, die besloten waren om hen te vernietigen, konden geen 

volk genoemd worden, 

Een ander karaktertrek van Abraham, waarin Εἴ} met den Heiligen Profeet 

overeenkwam, is dat hij zeer zachtaardig was tegenover zijn vijanden, zoo zelfs 

dat hij om het behoud van Lot's voilk smeekte, ofschoon δἰ wist dat Ζῇ over- 
treders waren (11 :74--76), en zijn bede bevat de gedenkwaardige woorden: 

«Wie mij volgt is waarlijk van mi, en wie mïj niet gehoorzaamt — waarlijk, 

Gi ziÿt Vergevensgezind, Genadig” (14 : 86). En dit niettegenstaande δἰ zÿn. 

betrekking tot deze tegenstanders verbreken moest: ὟΝ ziün bevrijd van u 

en van wat gij buiten God dient, wij verklaren ons van u bevrijd, en vijandschap 

en haat zijn eeuwig tusschen ons en u verschenen, tot gïj in God alleen gelooft” 

(60 : 4). Op precies dezelfde wijze was de Heilige Profeet gedwongen om zijn 

betrekking tot de ongeloovigen te verbreken, maar toch, toen al de vijanden 

die geen middel onbeproefd haddeñ gelaten om de Moeslims te vernietigen, Op 

den dag van'zijn overwinning aan zijn genade waren overgeleverd, vergaf hij 

het hun allen. 

5. Mozes. 

Van al de profeten die in den Heiïligen Qoer-An genoemd worden, is Mozes 

de profeet, van wien het meest melding wordt gemaakt, terwijl er van zijn 

lèven veel meer bijzonderheden worden medegedeeld dan die van het leven van 

een ander profeet, welke ook. Bovendien is hij de profeet, die in het Heilige 

Boek het eerst wordt vermeld, in het hoofdstuk getiteld Al-Moezzammil dat 

het derde is in de chronologische volgorde. In dit hoofdstuk vinden wij ook 

de xeden, waarom er zooveel gewicht wordt gehecht aan zijn geschiedenis: 

»Waarlik, wi hebben u een apostel gezonden, een getuige tegen u, zooals Wij 

een apostel tot Faraë zonden” (73 :15). Dit vers wijst op de overeenkomst | 

van den Heiligen Profeet Mochammad met Mozes, een overeenkomst waarop 
Mozes zelf had gewezen in Deuteronomium 18 : 15, 18: ,Eenen Profeet, uit het 
midden van u, uit uwe broederen, als mïj, zal u de Heere, uw God, verwekken: 
naar hem zult gïj hooren. ... Eenen Profeet zàl τς hun verwekken uit het midden 
hunner broederen, als ἃ; en Ik zal Mijne woorden in Zijnen mond geven”. 

Tweemaal wordt er gezegd, dat de beloofde profeet, de gelijke van Mozes, uit 
het midden hunner broederen” zal verschijnen. Deze woorden zijn tot de Israëlie- 
ten gericht, en dus duiden de woorden ,,hunner broederen”’ sléchts de Ismaëlieten 
aan. Geen enkel Israëlietisch profeet heeft er feitelijx aanspraak op gemaakt 
de gelijke te zijn van Mozes. Tot cp den tijd van Jezus Christus zien wi, dat de 
Israëlieten de komst van den beloofden gelijke van Mozes nog διε 4 verwachtten, 
want men vroeg Johannes den. Dooper of hf Christus was, dan wel Eltas of 
die Profeet (volgens de nieuwe Engelsche bijbelvertaling, Revised Version: 
de Profeet), terwiïl er in de marge verwezen wordt naar Deut. 18 : 15, 18. 
Ook heeft Jezus Christus nooit gezegd, dat hïÿj de gelijke van Mozes was en 
zÿn apostelen wachtten na de kruisiging van Jezus nog aitijd op de vervulling 
van die voorspelling: , Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: De Heere, 
uw God, zal u eenen Profeet verwekken uit uwe broederen, gelijk mi)” (Han- 
delingen 8 : 22). Eerst de openbaring aan den Heiligen Profeet — en dat de 
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vroegste nog wel — wees op de vervulling van de voorspelling in Deut. 18 : 15, 

18 in de komst van een Profeet als Mozes. Deze aanspraak wordt in een latere 

openbaring nog duidelijker gemaakt: ,,Zeg: Hebt gij er over nagedacht, of het 

van God is en gij gelooft daarin niet, en een getuige uit het midden der kinderen 

Israëls heeft getuigenis afgelegd van iemand, als hem” (46 : 10). 

De geschiedenis van Mozes begint met een openbaring aan zijn moeder 

om het kind in de rivier te werpen, waar hij door Farab’s menschen opgenomen 

werd (20 : 38, 39: 28 : 7, 8) en vervolgens door Farab werd opgevoed (26 : 18). 

Toen hij volwassen was, zag Εἰ op zekeren dag dat sen Egyptenaar een Israëllet 

onrechtvaardig behandelde, Hïj sloeg hem met zÿn vuist om den Israëliet te 

redden. Het ongeluk wilde dat de Egyptenaar stierf en toèn Mozes vernam, 

dat hij van de overheidspersonen geen rechtvaardiging kon verwachten, vluchtte 

ἢ naar Midian (28 : 14—21). Daar ontmoette hïij Jethro, trouwde zijn dochter 

en keerde tien jaar later naar Egypte terug (28 : 2229). Op zijn terugreis 

werd hem de taak van een profeet opgelegd (19 : 52; 20 : 11-—14; 27 : 8, 9; 

28 : 30: 79 : 15, 16), en zag in een visioen dat zijn staf in een slang was veranderd 

en zijn hand wit was geworden (20 : 17—23; 27 : 10—12; 28 : 81, 32), ἘΠῚ ontving 

het gebod om naar Faraô te gaan en van dezen de bevrijding van de Israëlieten 

te eischen (7 : 103—105; 20 : 46—48; 26 : 15-17; 44 : 18). ἘΗὶ vroeg om een 

belper, ἄγοι, zijn broer (20 : 25—35; 26: 12—14; 28: 33— 34). Faraë rede- 

twistte met hem (20:47-—55; 26:18—-31). Een man uit Faraÿ's volk, die 

in het geheim in Mozes geloofde, verdedigde Mozes (40 : 28-45). Faraë eischte 

teekens en de twee teekens van de staf en de hand werden getoond (7 : 107; 

26 : 32, 33: 79 : 20), Faraë riep de hulp in van toovenaars, wier listen niets 

tegen Mozes vermochten (7:118—126; 10 : 80—82; 20: 60—73; 26: 38—51), 

en zi geloofden hem (7 : 120, 121; 20 : 70; 26 : 46—48). Mozes toonde vervolgens 

andere teekens (7 : 180, 188), negen in het geheel (17 : 101). Telkens als Εδχϑῦ 

_tegenspoed ondervond, verzocht ἢ Mozes te bidden, opdat Goù dien wegnam, 

met de belofte dat δὲ gelooven zou, als die werdweggenomen; maar hÿj kwam 

zijn belofte niet na (7 : 134, 135; 48 : 49, 50). Mozes spoorde zijn volk aan tot 

ljdzaamheid en tot bidden (7:128; 10:84). Ten slotte werd hem bevolen 

_ Egypte te verlaten en de zee over te steken, terwijl Faraô en zijn leger verdron- 

ken werden (2 : 50; 7 : 138; 10 : 90: 20 : 77—78; 26 : 53—66). Toen trok hij zich 

voor veertig dagen op een berg terug om de wet te ontvangen (2:51; 

7 :148—145; 20 : 88, 84), en de Israëlietische aanvoerders die bij hem waren, 

 eischten dat ἢ God duidelijk aan hen toonde (2: 55). Mozes bad tot God om 

ich voor hem te vertoonen (7 : 148). Een zware aardbeving overviel Mozes 

en zijn vrienden (7 :148, 155) en zïj vielen in zwijm. Mozes. kwam weer bij 

(7 : 143) en bad voor zijn vrienden (7 : 155), die uit de bezwijming ontwaakten 

. (2:55, 56). Mozes ontving de Thora (7 : 142-—146), die aan hem werd geopen- 

baard (2:53; 6:92), geltjk boeken werden geopenbaard aan andere profeten. 
| Btj zÿn terugkeer vond hij ztin volk het beeld van een kalf aanbidden, dat zij 

in zijn afwezigheid maakten onder leiding van een zekeren Samiri (2 : 51; 7 : 150; 

_ 20 ; 86---90). Aüron had hen voor de komst van Mozes omtrent hun dwaling 

ingelicht, doch ze zagen niet van de kalfaanbidding af (20 : 90, 91). Het beeld 

werd verbrand en de asch in zee verspreid (20 : 97). Mozes beval zijn volk een 

. koe te slachten, waartoe zij niet genegen waren, maar na veel aarzeling gehoor- 

 zaamden zij aan het bevel (2 : 67—71). Zijn eigen volk maakte valsche aantijgin- 
- gen tegen hem (88 : 69; 61 : δ). Toen hij zijn volk vroeg om op het Heilige Land 
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aan te rukken, weigerden Ζῇ en zoo moesten zij gedurende veertig jaar in de 

woestijn rondzwerven (5 : 21—28). | 

Ik heb eenige van de belangrijkere bijzonderheden van Mozes’ leven gegeven. 

Er worden nog vele andere bijzonderheden vermeld, die de lezers zelf kunnen 

vinden. Opgemerkt moet worden dat er hier eenige Zeer belangrijke verschillen 

zijn met het Bfjbelsche verhaal; bijv. de Qoer-ân zegt niet dat Mozes aan den 

moord van den Egyptenaar schuldig was, daar diens dood slechts iets toevalligs 

was, en Aëron maskte zich ook niet schuldig aan het maken van het kalf of 
aan het verleenen van hulp daartoe. Dat er zooveel gewicht aan het verhaal 

van zijn leven wordt gehecht, is toe te schrijven aan het feit dat hij met den 

Heiligen Profeet overeenkwam. Mozes was zoowel wetgever als stichter van 

een volk en dat was de Heilige Profeet Moehammad ook. Deze twee kenmerken- 

de eigenschappen vindt men niet in een ander Israëlietisch profeet, welke ook. 

Merk dus op, dat Zoowel de bovengegeven bijzonderheden als de andere die in 

den Heiligen Qoer-ân omtrent Mozes vermeld worden, op een van deze twee 

kenmerkende eigenschappen betrekking hebben, en wel meer op de laatste dan 

op de eerste, Maar de Heilige Profeet Moehammad had in beide hoedanigheden, 

als wetgever en als stichter van een volk, op oneindig veel grooter schaal te 

arbeiden dan Mozes. De wet van Mozes was bestemd voor een bepaald ras, de 

Israëlieten, en Zzelfs onder dit volk kwamen na Mozes profeten om in de 

nieuwe behoeften te voorzien en om de noodzakelijke veranderingen en opheffin- 

gen tot stand te brengen. De wet die de Heilige Profeet gaf daarentegen was 

voor het geheele menschelijk ras bestemd en werd volmaakt, omdat hij de 

Profeet was voor alle volkeren en voor alle tijden, terwijl er na hem geen 

profeet meer zou komen. Dit verschil doet de Heilige Qoer-ân herhaaldelijk 

uitkomen. De volgende aanhalingen dienen slechts als voorbeeld: 

En inderdaad gaven Wij het Boek aan Mozes: wees dus niet in twijfel 
omtrent het ontvangen daarvan en Wij maakten het tot een richtsnoer 
voor de kinderen Israëls”’ (32 : 23). 

»Gezegend is ΗΠ, Die den Foerqän tot Ziïjn dienaar heeft nedergezonden, 
opdat hij een waarschuwer voor de volkeren zou Ζῇ (25 : 1). 
dre : Ἢ is niets anders dan een waarschuwing voor de volkeren’” 

Dezen dag heb Ik voor u uw godsdienst volmaakt en Mün gunst over 
τ voltooid” (5 : 8). 

Maar ofschoon de wet in den Heiligen Qoer-ân volmaakt is en er na den 
Heïligen Profeet Moehammad geen profeet meer komt, wordt de deur steeds 
opengelaten om de in het Heilige Boek verkondigde beginselen uit te werken en 
om daaruit nieuwe wetten af te leiden, zoodat aan de eischen van de verschil- 
lende {πάθη voortdurend kan worden voldaan. 

Als stichter van een volk neemt Mozes’ werk, zoowel in zijn levensverhaal 
als in de wereldgeschiedenis, een zeer voorname plaats in. De allereerste bood- 
schap werd hem toevertrouwd: ,,Derhalve, ga tot Faraë en zeg: Wiy zïn de 
boodschappers van den Heer der werelden: zend de kinderen Israëls met ons 
ΟΡ (26 : 16, 17). De wet werd hem veel later gegeven. En hfj had ontegenzeg- 
lijk een Zeer moeilijken arbeid te verrichten, want de Israëlieten waren voor 

. ongeveer vier eeuwen in de slaverni) der Faraë’s van Egypte geweest, Maar 
hoe groot en belangrijk Mozes’ werk ook was, zijn boodschap was in vergelijking 
met die van den Heiligen Profeet toch zeer beperkt. Deze had een natie te 
stichten volgens een volkomen nieuw beginsel, een natie, die niet door de banden 
des bloeds, der kleur, des lands of van het ras verbonden werd, maar door een 
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zedelijken en geestelijken kïjk, door een geloof in de Eenheid Gods en Zn 
aldoordringende Heerschappÿ. Dat moest de Moeslim-natie zijn: een natie, 
waarbij de Arabieren en de niet-Arabieren, de blanken en de zwarten, de 
Semieten en de Ariërs alle op dezelfde hoogte staan. De heele wereld was het 
land en het heele menschdom het ras, waaruit deze natie gevormd moest 
worden. Deze schijnbaar onuitvoerbare taak werd den Profeet toevertrouwd, 
en alleen Jlegde hïÿj ondanks alle moeiltjkheden de grondslagen voor de nieuwe 
natie binnen een spanne tijds van twintig jaar. Geen ander mensch in de 
geschiedenis der wereld kan het als een eer worden aangerekend zoo'n reus- 
achtige taak te hebben volbracht, 

6. Jezus Christus, 

Jezus Christus wordt onder drie verschillende namen genoemd: ᾽18δᾶ (Jezus), 
Ibni-Marjam (de zoon van Maria), en Al-Masih (de Messias). ’Is4 of Jezus is 
de eigennaam; hïj wordt de zoon van Maria genoemd om aan te toonen dat hf, 
als elk menschenkind, van een vrouw geboren werd, en iemand ,,die van eene 
vrouw geboren is”, zou geen God zijn (Job 25 : 4): bij wordt de Messias genoemd, 
omdat hij de positie van een profeet onder de Israëlieten bekleedde. Maar masth 
beteekent ook iemand die in het land reist. Deze titel kan betrekking hebben 
op zin reizen van het eene land naar het andere. 

Jezus Christus wordt slechts ongeveer vif en twintig maal in den Heiligen 
Qoer-ân vermeld, en de langste passages die van zijn geboorte en zending 
spreken, zijn die waarin hij tegelijk met Johannes den Dooper genoemdä wordt. 
Dit komt voor in hoofästuk 19, dat een der Vroeg-Mekkaansche openbaringen 
ig en den naam krijgt van Maria, zijn moeder, en in hoofdstuk 8, dat een der 
Vroeg-Medineesche openbaringen is en den naam krijgt van de Familie Amram. 
Behalve deze twee plaatsen, waar het levensverhaal van Jezus Christus met de 
Christelijke leerstellingen nogal uitvoerig wordt behandeld, is er een andere 
Vroeg-Mekkaansche openbaring, het 18de hoofüstuk, dat de geschiedenis van het 
Christendom behandelt, en een Laat-Medineesche openbaring, het 5de hoofdstuk, 
dat de schending van het verbond door de Christenen in btjzonderheden behandelt. 
Een ander belangrijk feit met betrekking tot, Jezus Christus is, dat hoewel er 
aan zijn levensverhaal niet zooveel gewicht wordt gehecht als aan dat van 
Mozes, er toch groot belang wordt toegekend aan de weerlegging van de ver- 
keerde leerstellingen, die met zijn naam in verband staan, een weerlegging die 
met een van de vroegste openbaringen in hoofästuk 112 begint en tot de laatste 
in hoofdstuk 9 voortduurt. | 

Wat het levensverhaal van Jezus Christus betreft, is de vroegste openbaring 
hoofdstuk 19, dat met de bede van Zacharfas om een zoon begint en waarvan 
de eerste paragraaf de geboorte en zending van Johannes behandelt. De tweede 
paragraaf handelt over de geboorte en zending van Jezus Christus. Vs. 16 

 vermeldt, dat Maria die als kind in den heiligen tempel woonde (8 : 88), de 
omgeving van dien tempel moest verlaten om naar een oostelijk gelegen plaats, 
waarschinlijk Nâzareth, te gaan. Dit had ongetwijfeld plaats toen zij de puberteit 
had bereikt, want de Joden hielden een vrouw gedurende de maandstonden voor 
onrein. Daar ontving zij in een visioen de tijding van de geboorte van een 
zoon (v. 17). Het verwonderde haar, want 21} was nog niet getrouwd (v. 20) 

τς en er werd haar gezegd, dat het kind dat χῇῇ baren zou, tot gids voor het volk 
zou worden gemaakt, ,,een teeken voor de menschen en een genade van Ons” 
(v. 21). De Qoer-ân zegt verder dat ztj hem ontving (v. 22) — ,,z0oals vrouwen 
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ontvangen” zegt een gezegde van den Heiligen Profeet, Hierna moest zij) naar 

een verafgelegen plaats gaan (vgl. Lukas 2 :2—6) en de bevalling had in den 

locp van de reis plaats (v. 22 en 23). 

Het derde hoofdstuk, de F'amilie Amran, geeft omtrent deze punten. eenige 

bijzonderheden, die in hoofdstuk 19 niet staan. In de eerste plaats spreekt het 

van de geboorte van Maria zelf, die overeenkomstig een door haar moeder 

afgelegde gelofte, aan den dienst van den tempel in Jeruzalem zou worden 

gewijd (3 : 34). Toen zij het kind baarde, bad Ζῇ God desondanks om bescherming 
van het meisje en ,,haar nakumelingschap” tegen den duivel (3 : 35), hetgeen 

aantoont dat haar moeder haar hoopte uit te huwelijken en dat ζῇ, als andere 

vrouwen, kinderen ter wereld zou brengen. Vs. 36 zegt, dat zïj als kind onder 

de hoede van Zacharias bleef en dat Ζῇ als een godvruchtig kind werd groot- 

georacht. Hier wordt er van het onderwerp afgestapt: Zacharias bad om een 

nakomeling en kreeg een zoon, Johannes den Dooper. Op het oorspronkelijke 

‘uderwerp komt de Qoer-ân terug in v. 41, waar vermeld staat dat Maria 

boven de andere vrouwen van haar tijd werd gekozen. Het is duideliÿk, dat dit 

betrekking heeft op den tijd, toen zÿj heelemaal volwassen was. In v. 48 wordt 
er weer gezegd dat er getwist werd over de vraag, aan wiens zorgen Ζῇ zou 

worden toevertrouwd. Dit staat naar alle waarschiänlijkheid in verband met de 

regelingen voor haar huwelijk, want van de zorg voor haar in haar kinderjaren 

is in 3 : 36 reeds duidelijk melding gemaakt. Met dit punt begint het vroeger 

geopenbaard verhaal in hoofdstuk 19, dat zegt dat ζῇ de omgeving van den 

tempel verliet om zich naar een oostelijk gelegen plaats te begeven. Beide 

verhalen hebben dit gemeen, dat ζῇ de ttjding in een visioen ontving: volgens 

hoofdstuk 8, vs. 44 zeiden de engelen haar, dat Ζῇ een zoon ter wereld zou 

brengen ter verwezenlijking van de Messiaansche voorspelling. Het daaropvolgend 

vers zegt, dat hïj een hoogen ouderdom zou bereiken en een der rechtschapenen 

zou zijn. In Hoofdstuk 3, vs. 46 verwonderde haar die tijding, omdat haar 

huweltjk nog niet plaats had gehad en het werd haar opnieuw verzekerd, dat 

σῇ een zoon zou baren. Nadere bijzonderheden omtrent de ontvangenis en 

geboorte bevat dit hoofdstuk niet. 

In beide verhalen is er evenwel een hiaat tot op den tijd, dat Jezus tot 

profeet werd geroepen en tot zijn volk predikte. In hoofdstuk 3 voigen op de 

tÿding van de geboorte van een zoon in vs, 46 onmiddellÿjk de roeping van 

Jezus en zijn prediking in vs. 47 en 48. In hoofdstuk 19 komen ze ook voor 

na het verhaal van zijn geboorte. Het is duidelijk dat de komst van Maria met 

Jezus tot haar volk, gelijk in 19 : 27 vermeld, geen betrekking heeft op den ttjd 
van zijn geboorte, die het onderwerp is van het vorige vers, maar wel op een 

lateren tiïjd, omdat het ondenkbaar is dat een vrouw veel vertoon zou maken : 

van haar pasgeboren baby en omdat Maria toen naar een verafgelegen plaats 

ging (19:22). Vs. 27 zegt, dat Maria met Jezus naar haar volk ging, terwil 

hïj een dier bereed. Dit heeft waarschijnlijk betrekking op de episode, waarin 

Jezus op een ezelin en een veulen reed (Matthéüs 21 : 1—7). Bovendien kan het 

antwoord dat Jezus bij deze gelegenheid het volk gaf, onmogelijk betrekking 

hebben op den tijd toen hij nog een baby was, want in dat antwoord zei hij 

duideltjk dat hïj tot profeet was gemaakt en dat het hem bevolen was gebeden 

op te zeggen en aalmoezen te geven, zoolang πα leefde. Een baby van een dag 

zou onmogelijik tot profeet gemaakt kunnen zïjn, noch zou het hem bevolen 

kunnen zijn gebeden op te zeggen en aalmoezen te geven. Hier toonen de woorden 

dus afdoend aan, dat hoofdstuk 19, vs. 27—82 betrekking heeft op den tid, 
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toen Jezus de roeping ontving en de ouderlingen onder de Israëlieten door σῆμ 

_ prediking ergerde: 

»Hÿ zeide: Waarlijk, ik ben een dienaar van God; ΗΠ heef: mi het Boek 

 gegeven en mïj tot een profeet gemaakt, en Hij heeft mij tot een gezegende 

gemaakt, waar ik ook moge zijn, en Hfj heeft mïj het gebed en de armen- 

belasting voorgeschreven, zoolang ik leef, en (mi) gehoorzaam aan mijn moeder 

(gemaakt}), en Hij heeft mi niet aanmatigend, rampzalig doen worden”. 

Zooals ik reeds zei, wordt echter op de leerstellingen die met den naam 

Jezus samenhangen, meer nadruk gelegäd dan op de bijzonderheden van zijn 

leven en zelfs de omstandigheden die op zïfjn leven betrekking hebben, zijn 

als een weerlegging van zijn godheid bedoeld. Er wordt gezegd, dat ztjn 

moeder hem ontving -— een bepaald overbodige bijzonderheid van een 

levensgeschiedenis, tenztj het bedoeld is om aan te toonen dat hi geen 

God of Gods Zoon was, want de gedachte aan een ontvangenis in de baar- 
moeder van een vrouw is onbestaanbaar met die aan Goddelijkheid. De hevige 

plinen gedurende de barensweeën die Maria de volgende woorden deden uiten: 

"Ὁ, dat ik hiervoren ware gestorven” (19 : 28), dienen niet alleen om aan te 

toonen dat Maria Jezus ter wereld bracht onder de gewone omstandigheden, 

waarin vrouwen bij het baren verkeeren, maar schijnen ook in nauw verband 

te staan met Genesis 8 : 16: ,Met smart zult gïj kinderen baren”. Dit is volgens 

den Bïjbel de straf die de vrouw wordt opgelegd wegens de zoogenaamde zonde 

van Eva. Er wordt ook vermeld dat hij sprak, toen hij in de wieg was en 

toen hij oud was (3:45), om de verandering van toestand van de kindsheid 

tot den hoogen ouderdom aan te toonen, terwijl in het Goddelijk Wezen geen . 

verandering mogelijk is. De voornaamste trekken van Ζῇ prediking, toen hi 

het profeetschap aanvaardde, hebben ook dezelfde strekking. ΗΠ wordt ,,een 

dienaar van God” genoemd (19 : 80; 48:59). Hi achtte het volstrekt niet 

beneden zich een dienaar van God te zijn (4 : 172). Er staat vermeld, dat hij 

een profeet” (19 : 30), ,,een apostel tot de kinderen Israëls” (3:48) was, 

dat Εἴ slechts een apostel was,voor wien talrijke apostelen gestorven waren 

(5 : 75), dat hij iemand was die ,,de Thora” leeren moest (3 : 47) en herhaal- 

delik zei: ,,God is mijn Heer en uw Heer; derhalve, dien Hem” (3 : 50; 5 : 117; 

19:86; 43:64). Er wordt gezegd, dat αἱ en zijn moeder ,,voedsel plachten 
te gebruiken” (5 : 75), hetgeen aantoont dat hïj al de behoeften en zwakheden 

van een sterveling had. Zelfs ontkent hïj zijn goddelijkheid in de volgende 

duidelijke woorden: 

En als God zeggen Ζ81: O Jezus, zoon van Maria! hebt gïj tot de 
menschen gezegd: Neem mïj en mijn moeder als twee goden buiten God; 
Zal hïij zeggen: Glorie zij Ὁ, het betaamde mij niet datgene te zeggen, wat 
ik geen recht had (te zeggen)” (5 : 116). | | 

| Een merkwaardig kenmerk van het in den Heiligen Qoer-ân vermelde 

levensverhaal van Jezus Christus is de vermelding van zijn dood, die driemaal 
in duidelÿjke bewoordingen en verscheidene maler pedekteliÿjk voorkomt: 

»Toen God zeide: Ο Jezus! Ik zal ἃ doen sterven en u in Min tegen- 
woordigheid verheffen en ἃ van degenen zuiveren die niet gelooven, en 
degenen die τὶ volgen, boven degenen plartsen die niet gelooven, tot den 
dag der opstanding’”’ (3 : 54). | | 

,Ik heb hun niets gezegd dan wat αἱ] mij hebt geboden, namelijk: Dien 
God, mijn Heer en uw Heer, en ik was getuige van hen zoolang ik onder 
hen was, doch toen Gïj mij hebt doen sterven, waart Gïj de Waker over 
hen, en Gij zijt getuige van alle dingen”’ (5 : 117). | 
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»Inderdaad gelooven zij niet, die zeggen: Waarlijk, God, Hij is de Messias, 
de zoon van Maria. Zeg: Wie zou dan iets tegen God kunnen vermogen 
indien Ηΐ den Messias, den zoon van’ Maria, en zijn moeder en al degenen 
op de aarde wenschte te verdelgen ?” (5 : 17). 

Het eerste van deze verzen toont aan, dat toen de vijanden van Jezus 

Cbristus plannen smeedden om een gewelddadigen aanslag op zïÿn leven te 

plegen, een Goddelijke openbaring hem bemoedigde, dat God hem den natuur- 

lÿken dood zou doen sterven. Maar dit is niet de eenige belofte; het is de 
eerste van de vier beloften: het sterven, daarna het verheffen in Gods tegen- 

woordigheid, daarna het zuiveren van de valsche beschuldigingen en ten slotte 
de overwinning van de Christenen op de Joden. Deze beloften worden in precies 

_ dezelfde volgorde vermeld als die, waarin ze werkelijk plaats grepen. Het 

tweede vers toont aan, dat het leerstuk der Goddelïjkheid van Jezus Christus 

niet onder zijn oogen ontstond, maar dat het na zijn dood werd uitgedacht 

door zijn volgelingen, en het vers toont afdoend aan, dat Jezus Christus na 

zijn dood tot God werd gemaakt. Het derde vers geeft de reden, waarom 

Jezus’ dood op den voorgrond wordt geplaatst en zegt feitelijk, dat indien 

Jezus Christus God was, zooals de Christenen beweren, hij niet sterven zou, 

gelijk ziÿn moeder en zijn iandgenooten, 

Van de verzen, die bedektelijk van den dood van Jezus Christus spreken, 

haal ik slechts drie aan: 

De Messias, de Zzoon van Maria, is niets meer dan een apostel; inder- 
daad zijn de apostelen v66r hem gestorven; en zijn moeder was een 
waarheidlievende vrouw; zij beiden plachten voedsel te gebruiken; zie hoe 
Wij hun de mededeelingen duidelijk maken; zie dan hoe ziïj zich afwenden” 
(5 : 75). 
»£n Moehammad is niets meer dan een apostel; inderdaad zijn de 

apostelen vô6r hem gestorven” (3 : 143). 
»En degenen die zij buiten God aanroepen, hebben niets geschapen, 

terwijl zij zelf geschapen zijn; (zij zijn) dood, niet levend, en zÿj weten 
niet wanneer zij zullen worden opgewekt” (16 : 20, 21). 

In dit geval verklaart het eerste vers dat, aangezien alle profeten vôér 
Jezus Christus gestorven waren, ook hij gestorven moest zijn, omdat hij 
evenals Ζῇ een sterveling was en omdat hïj evenals zij at. Het tweede verklaart 
in duidelïijke bewoordingen, dat alle profeten v66r Moehammad gestorven waren 
en rekent Jezus Christus dus onder de dooden. En het derde zegt, dat al 
degenen die men voor goden hield, voordat de Qoer-ân kwam — en Jezus 

Christus was er een van — gestorven waren; geen hunner leefde nog. Ondanks 
zoo vele duidelijke verklaringen nemen sommige Moeslims toch het denkbeeld 
aan, dat Jezus Christus nu nog leeft. Dit denkbeeld heeft ongetwijfeld zïÿn 
oorsprong in de Christelijke traditie en tengevolge van de voorspelling aan- 
gaande de tweede komst van den Messias, waarmee niets anders bedoeld 
wordt dan de komst van iemand in zijn ,geest en kracht” (Lukas 1:17), 
beeft het langzamerhand veld gewonnen. Er staat in den Heiligen Qoer-ân, 
ja zelfs in de gezegden van den Heiligen Profeet, evenwel niets dat dit denk- 
beeld staaft. Wel is waar spreekt de Heilige Qoer-ân van de raf’ of verheffing 
van Jezus Christus, maar dit gebeurde na zÿn dood, gelïjk duidelÿjk wordt 
vermeld in 8 : 54. Ook beteekent raf’ (verheffing) door God niet: het opnemen 
‘van het lichaam van een sterveling in den hemel: het beteekent slechts verhef- 
fing in rang. | ΝΞ 
τς Eén punt echter moet worden toegelicht. De Heilige Qoer-âAn ontkent dat 
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Jezus aan het kruis is gestorven, maar een ontkenning van den kruisdood staat 
niet gelijk met een ontkenning van den natuurlijken dood. Wat er werkelijk 

gebeurde wordt a'dus vermeld: ἘΠῚ Ζῇ doodden hem niet en kruisigden hem ook 

niet, maar hïij werd gemaakt hun te schijnen als (een gekruisigde), en waarlik, 

zij die het daarover niet eens zijn, verkeeren daaromtrent slechts in twijfel” 

(4:157). De Qoer-ân zegt dus, dat Jezus Christus niet aan het kruis is ge- 

storven en dat hij op iemand leek, die gedood worüt of aan het kruis sterft. 

Het verhaal, volgens hetwelk hij ten hemel steeg, terwijl er een ander persoon 

was, die op hem geleek en de kruisiging onderging, staat nergens in het 

Heilige Boek vermeld, evenmin in eenig gezegde van den Heiligen Profeet. 
En wat de Qoer-ân omtrent de kruisiging van Jezus zegt — fl. dat δὲ] aan 
het kruis genageld werd, maar niet daaraan stierf — komt precies overeen 

met wat de waarheïd blÿkt te zijn als wij de Evangeliën nauwkeurig door- 

lezen; Zie hiervoor de noot bij 4 : 157. De Qoer-ân is geen geschiedenisboek en 

geeft niet de bijzonderheden van wat er na de kruisiging met hem gebeurde, 

maar die zegt duidelijk, dat zoowel 2an hem als aan zijn moeder ,,een schuil- 

plaats op een verheven bodem, hebbende weiden en bronnen” (23:50) is 

gegeven, welke beschrijving op Kasjmier van toepassing is. Verder bestaat 
er een gezegde van den Heiïligen Profeet, dat zegt dat Jezus den hoogen 

ouderdom van 120 jaar heeft bereikt. 

Volgens den Qoer-ân is Jezus Christus dus als een sterveling geboren en 
als een sterveling gestorven. Hi leidde het leven van een rechtschapen man 
en een Goddeliÿjke boodschap ,tot de kinderen Israëls” (3:48) werd hem 
toevertrouwd. Maar dit volk verwierp hem, zwoer tot zijn verderf samen en 
maakte hem uit voor een bastaard en Ζῇ: moeder voor een echtbreekster 
(4:156). Terwijl de Qoer-ân dus de leer van zijn goddelijxheid te veroordeelen 
heeft, heeft die hem ook tegen de valsche beschuldigingen te verdedigen. 
Om deze reden spreekt die van zijn imoeder als ,,een. waarheïidlievende vrouw” 
(5:75) en van Jezus Christus zelf als Gods ,,woord” en ,,een geest”” van 
Hem afkomstig. Hij wordt ,,Zÿn woord” genoemd, omdat hïj het woord ver- 
wezenlijkte ,dat Hi Maria mededeelde” (4:171), geliÿjk de Heilige Profeet 
gezegd heeft ,,Ik ben de bede van mijn vader Abraham”, vanwege de in 2 : 129 
vermelde bede van Abraham. Er werd tegen Maria gezegd, dat de zoon die 
zij baren zou, een rechtschapen man en een profeet zou zijn, en met betrekking 
tot deze voorspelling wordt hij Gods woord genoemd, Of misschien staat het 
in verband met de voorspellingen van de vroegere profeten. Dat ἈΠ ,,een geest 
van Hem afkomstig” genoemd wordt kan evenzoo betrekking hebben op de 

_ ontkenning van de onwettigheid, die hem ten laste is gelegd, omdat onwettige 
sexueele omgang toegeschreven wordt aan den duivel. Merk echter op, dat 
Jezus slechts een woord of een geest van Hem afkomstig wordt genoemd, en 
niet het woord of de geest. Hoewel hïj misschien voornamelijk met betrekking 
tot de voorspelling van zïjn geboorte een #Woord” wordt genoemd, is ieder 
schepsel van God in één opzicht toch Zijn ,,woord””, omdat het op Gods bevel 
in het wezen wordt geroepen; daarom zegt de Heilige Qoer-ân, dat die woorden 
van God te talriÿjk zijn om opgeschreven te worden: ,,Zeg, indien de zee inkt 
Was voor de woorden van mijn Heer, (dan) zou de Zee waarliÿk uitgeput zÿn 
geweest, voordat de woorden van mijn Heer uitgeput zijn, zelfs al zouden Wf 
de gelijke van die (zee) brengen om ze te vermeerderen”’ (18 : 109). Evenzoo zegt 
de Heïlige Qoer-ân — hoewel Jezus misschien met betrekking tot de beschul- 
diging tegen zijn moeder een geest van God wordt genoemd — dat de geest 
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Gods in ieder menschelijk wezen geblazen wordt: ,,Daarna maakte Hi zijn 

nakomelingschap uit een extract, uit geringgeschat water. Daarna maakte 

Hiïj hem volkomen en blies in hem van Zijn geest” (32 : 8, 9). Deze verklaring, 

dat de geest Gods in ieder mensch wordt geblazen, schijnt gericht te zijn 

tegen de Christeltjke leer, volgens welke de mensch in zonde wordt geboren 

en een slaaf is van den duivel. 

7. Andere Bijbelsche profeten. 

Van de andere Bijbelsche profeten die in den Heiligèn Qoer-An genoemd 

worden, wordt Henoch die v66r Noach kwam, tweemaal onder den naam var 

Idrts genoemd (19 : 56; 21 : 85). De passage, volgens weike hfj tot een hooge 

waardigheid is verheven (19 : 57) wordt verkeerdelijk in deze beteekenis opge- 

vat, dat δῇ] levend in den hemel is opgenomen. Ook hier is de Christelijke 

traditie dus van invloed geweest. Genesis 5:24 zegt: ,Henoch dan wandelde 

met God; en hïj was niet meer, want God nam hem weg”, maar Paulus gaat 

een stap verder en zegt: , Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, 

opdat ἢ} den dood niet zou zien; en,hij werd niet gevonden daarom, dat hem 

God weggenomen had” (Hebreën 11:56). Betrouwbare commentatoren zin 

echter van meening, dat wat er in den Qoer-An omtrent Henoch vermeld 

staat, t.w. dat hïj tot een hooge waardigheid is verheven, slechts beteekent 

dat hïj tot den rang van een profeet is verheven en niet dat hfj naar de 

hoogste sferen is overgebracht, wat volgens één commentator niet de minste 

beteekenis heeft, 

Lot wordt dikwijls met Abraham vermeld, omdat δ zijn tfjdgenoot en 

ook zijn neef was; zie 11 : 69—83; 15 : 51-76; 29 : 16---260, 31—-85; δὶ : 24—37. 

Sommige Christelijke schrijvers hebben aanmerkingen gemaakt op het feit,. 
dat de Qoer-ân hem als een profeet erkent. Maar Genesis 19 : 30—-88, die van 

zijn bloedschendige gemeenschap met zijn dochters in bedwelmden toestand 
spreekt, is volkomen onbestaanbaar met zljin rechtvaardigheid, die in Genesis 

18 : 23 vermeld wordt. In II Petrus 2 : 7, 8 wordt δῇ ,rechtvaardige Lot” ge- 

noemd wiens ,rechtvazrdige ziel” gekweld werd door de vuile daden van de 

Sodomieten. De Heilige Qoer-ân neemt hem.dus aan als wat hij in werkelijkheid 

was: een rechtschapen man en een profeet, die gezonden was om de Sodomieten 

te verbeteren, en verwerpt als iets onwaars wat er in den Btjbel omtrent hem 

(Genesis 19 : 80—38) staat. Wat Lots vrouw betreft, ontkent de Qoer-An het 
Bijbelsche verhaal, volgens hetwelk ζῇ in een zoutpilaar werd veranderd, omdat . 

z omkeek, toen zij de Sodomieten met Lot verliet; die. zegt dat ziÿj met de 

Sodomieten verdelgd werd, daar zj niet met Lot meeging (7:88, etc.) en 

…trouweloos handelde tegenover” hem (86:10). Er staat duidelijk vermeld, 
dat de straf die Lots volk overviel — hoewel dikwiils gewoon een regen 

genoemd — een regen van steenen was (11:82; 15:74). In 15:73 wordt 
ze een dreuning. genoemd en dus wordt er duideltÿk aangetoond, dat ze een 

. aardbeving was; daarom wordt er gezegd, dat de plaats ὈΠΘΘΓΕΙΘΌΟΥΕΝ werd 

gekeerd (15 : 74). 

| Van Abrahams zonen idee zoowel de Btjbel als de Heilige Qoer-An Izak 

als een profeet aan, maar er is omtrent Ismaël een merkbaar verschil op te 

merken. De Qoer-ân noemt hem natuurlijk herhaaldelijk een profeet. Er wordt 

echter niets gezegd omtrent het volk, tot wie hi] gezonden is, maar een over- 

levering zegt dat δἰ] tot het volk van Jemen is gezonden. De Bijbel daaren- 

| tegen noemt hem geen profeet, maar tusschen de belofte die san Ismaël is 
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gegeven en die welke Abraham kreeg, bestaat er wezenlÿk geen verschil: 

En aangaande Ismaël heb Ik u verhoord; zie, IK heb hem gezegend, en Ζ8] 

hem vruchtbaar maken, en hem gansch zeer vermenigvuidigen; twaalf vorsten 
zal hïj gewinnen, en Ik zal hem tot een groot volk stellen” (Genesis 17 : 20). 

Dit toont duidelijk aan dat Ismaël in Gods oogen rechtschapen was. Abrahams 

kleinzoon Jakob (11:71) wordt ook onder de profeten gerekend; Jakobs 

goon, Jozef, wordt afzonderlijk vermeld: het heele hoofdstuk 12 wordt aan 

zijn geschiedenis gewijd, Gaar het tailrijke profetische zinspelingen op de 

geschiedenis van den Heïligen Profeet zelf bevat (12 : 7). 

Onder Abrahams afstammelingen en v66r de komst van Mozes, is Sjoe’aib 

degeen, die gezonden is naar Midian, een stad aan de Roode Zee. Sjoe’aib is, 
zooals algemeen wordt beschouwd, de Arabische naam voor Jethro. Men 

. neemt aan dat hij de man was, wiens dochter met Mozes trouwde, toen deze 

naar Midian vluchtte (28:27). In den Heiligen Qoer-ân wordt ΗΠ slechts 

viermaal met name genoemd, en in zijn leer wordt het geven van de voile 

. maat en het volle gewicht bijzonder op den voorgrond geplaatst, Er staat ook 

vermeld, dat Sjoe’aib tot de bewoners van het bosch is gezonden (26 : 176, 177) 

maar of χῇ dezelfde menschen zijn als de bewoners van Midian, kan niet worden 

| gezegd: naar alle waarschijnitjkheid is het wel zoo. 
Tot den tijd van Mozes komende wordt Atäron zeer dikwijls met hem 

vermeld, en de Qoer-ân zegt ons dat de Thora aan hen beiden is gegeven 

(37 : 117). Het voornaamste punt waarin de Heilige Qoer-ân van het Bijbelsche 

verhaal afwijkt, is dat Aëron een kalf voor de Israëlieten maakte om aange- 

heden te worden (Exodus, hoofdstuk 32). De Qoer-ân zuivert hem niet alleen 

van de beschuldiging dat hij een afgod heeft gemaakt, maar toont ook aan 

_ dat δὲ] de Israëlieten ronduit voor hun kalfaanbidding waarschuwde: ,,En 

| inderdaad had Aëron vroeger tot hen gezegd: O mijn voik! gij wordt daardoor 

slechts verleid en waarlijk, uw Heer is de Weldadige God, derhalvè volg mij en 

 gehoorzaam mijn bevel” (20 : 90). 

Van de profeten der Mozaïsche bedeeling worden behalve Jezus Christus, 
ook David en Sélomo sterk op den voorgrond geplaatst en de roem waartoe 

het Israëlietische koninkrijk onder deze profeet-koningen kwam, wordt op meer 

dan één plaats vermeld. Inderdaad is dit alles een geschiedenis, die een voor- 
. spelling betreffende de grootheid van den Islâm bevat. De hoofdstukken waarin 

ze vervat is, zijn te Mekka geopenbaard, toen het verzet tegen den Profeet 
ten top steeg en zijn zaak geheel en al hopeloos scheen te zijn. Deze geschie- 

denis was een troost voor de Moeslims, want spoedig zou de tijd komen, dat 

al deze tegenstand mislukken zou en de Isläm in al zijn glorie zou schitteren. 

Dat. eenerzijds de geschiedenis van J ohannes den Dooper en die van Jezus 

Cbristus sterk op den voorgrond worden geplaatst en anderzijds die van David 

en Sélomo, van wie de eersten de geestelijke grootheid en de laatstéen de 

stoffelijke grootheid der Mozaïsche bedeeling vertegenwoordigden, wijst er 

_ inderdaad op, dat de Heilige Profeet bestemd was om zoowel de positie van 
een geestelijken wereldleeraar als die van een koning te bekleeden. Dit maakt 

de Qoer-ân duidelijk door den Profeet Moehammad -—— gelijk reeds is aange- 

toond — bepaaldelijk den gelijke van Mozes te noemen, en verder door de 
Islamietische bedeeling bij de Mozaïsche te vergelijken (24 : 55). 
De langste passage waarin van David melding wordt gemaakt, is 

hoofdstuk 38, vs. 18—26, dat met zijn veroveringen en zijn koninkrijk begint: 

RATE Wiÿ maakten de bergen aan hem ΠΟΘΙ ΌΣΡΘΏ; om God des avonds 
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en bij zonsopgang te loven, en de vogelen verzamelden zich; allen waren hem 

gehoorzaam”. Dat hiermee zijn veroveringen en zijn koninkrijk bedoeld worden, 

wordt duideliÿjk gemaakt door het daaropvolgend vers: ,En Wi versterkten 

zijn koninkrÿk en ὙΠ gaven hem wijsheid en een helder oordeel”. Op een 
soortgeliÿjke beschrijving in hoofdstuk 34, vs. 10 volgen de woorden, ,,En Wij 

maakten het ijzer soepel voor hem, zeggende: maak ruime maliënkolders,” 

wat duidelijk betrekking heeft op oorlogen. Ondanks zijn uitgestrekt koninkrijk 

moest Εἰ! zich voor zïÿn vijanden in acht nemen en toegevend zÿn tegenover 

hen: ,,En is het verhaal der tegenstanders tot u gekomen, toen zij het privé- 

vertrek binnenkwamen door over de muren te klimmen? Toen zfj tot David 

binnenkwamen en Εἰ bevreesd voor hen was” (38 : 21, 22). Vreemd genoeg, 

dat dit verhaal van de samenzwering van zijn vijanden tegen hem, door 

sommige minder nauwlettende commentatoren onder invloed van de Joodsche 

traditie en den Bijbel verdraaid is tot het verhaal, dat David ontucht pleegde 

en dat twee engelen hem aan de zonde kwamen herinneren. De Qoer-ân noemt 

de twee indringers duideliÿjk chasm of vijanden en zegt, dat zij in het privé- 

vertrek toegang heben gevonden, door over de muren te klimmen. Het is het 

toppunt van ongerijmdheid om aan te nemen, dat zij engelen waren. Toen 

Chalifah Ali het valsche verhaal van David hoorde, zei hij: , Wie het verhaal 

van David vertelt, zooals de vertellers het verhalen, zal ik 160 slagen geven 

en dit is de straf voor hen, die de profeten yalschelijk beschuldigen”’. Dit voorval 

wordt verteld door den grooten commentator Razi, die ook zegt: ,De meeste 

geleerden en Ζῇ die onder hen naar de waarheid hebben gezocht, verklaren 

dat deze beschuldiging valsch is en veroordeelen ze als een leugen en als een 
gchandelijk verhaa]”. 

Het eenige belangrijke punt dat er nog vermeld wordt omtrent David, 
is dat πῇ Goliath doodde (2 : 251). Dit komt in een Medineesche openbaring 

voor en 00k hier vinden wi er bijgevoegd, dat God hem ,,een koninkrÿk en 

wisheid” gaf. 

Sälomo erfde niet alleen Davids koninkrijk (27 : 16), maar breidde het 
ook uit door veroveringen. Ook hier kan al dadelijk in het begin gezegd 

worden, dat de Heïlige Qoer-ân de beschuldiging van afgodenaanbidding tegen 

Sälomo verwerpt, welke aanbidding de Bijbel hem in duidelijke bewoordingen 

ten laste legt, als die zegt dat de vrouwen van Sélomo ,,zijn hart achter andere 

goden neigden” (1 Koningen 11 : 4). De Qoer-ân vernietigt deze beschuldiging 
in zeer weinige woorden: ,En Sélomo was niet ongeloovig, maar de duivels 
geloofden niet” (2:102). De Weleerwaarde Heer Τὶ K. Cheyne toont in de 

Encyclopædia Biblica aan, dat de Bijbelsche verklaring onjuist is: ,Dat S&lomo 

een aantal vrouwen had, zoowel niet-Israëlietische als Israëlietische, is aan- 

nemelÿk genoeg, maar hij maakte voor haar allen geen altaren, noch verbond 

ἈΠ de aanbidding van de goden van zïn vrouwen met die van Jehova”. De 
Qoer-ân echter Er verder dan dat, want die zegt, dat de Koningin van Scheba 

een geloovige werd" Zi Zzeide: Mijn Heer! waarlijk, ik ben onrechtvaardig 

tegen mijzelf geweest en ik onderwerp mi met Sélomo aan God, den Heer 

der werelden”. (27 : 44). 

De langste passage die van Sâlomo melding maakt, is die welke in verband 

staat met zijn verovering van Scheba. Ze begint met een beschrijving van de 
reusachtige hulpbronnen van zÿn koninkrijk: ,0 menschen! ons is (de 
beteekenis) van de geluiden der vogelen geleerd en’ alles is ons geschonken; 

waarlijk, dit is een duidelijke gunst. En zijn legers van de djinn en de menschen 
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en de vogelen werden tot hem verzameld, en zij werden in groepen verdeeld” (27:16, 17). Het gebruik van vogels tot het overbrengen van berichten maakte, dat de vogels een noodzakelïijke aanvulling werden tot een militaire expeditie, en de djinn ‘waren ongetwijfeld de onversaagde niet-Israëlietische Stammen, die aan de Israëlieten onderworpen waren, Op een andere plaats staat, dat zij degenen waren die v66r hem werkten Op bevel van zijn Heer’ (34:12) en die voor hem maakten »Wat hem behaagde, zooals sterkten en beelden” (34 : 13). Het is dus duidelijk, dat de djinn de vreemdelingen waren, die Sélomo in dienst hadden voor het bouwen van den Tempel: dat waren menschen die in de bouwkunst bekwaam waren, Want gelÿk Tabrazi in zijn commentaar op Himasa opmerkt: »De Arabieren zeggen dikwils djinn, als Ζῇ iemand die bekwaam is in het uitvoeren van zaken, bij den djinni en den Sjaitân of duivel vergelijken”. Er staat elders veérmeld, dat de menschen die Säâlomo in dezen en soortgelijken dienst gebruikte, duivels waren: ,En de duivels, alle bouwers en duikers, en anderen in ketenen geboeid” (38 : 37, 38). De laatsten schijnen degenen te Zijn, die den dienst onder dwang verrichtten, of zïj kunnen krijgsgevangenen geweest zijn. 
| Toen Sélomo met zijn legers oprukte om Scheba te veroveren, trok hij door de vallei van de Naml, welk woord niet vertaald moet worden door mieren, want Nami wordt hier — 4] beteekent het ook mieren — als eigennaam gebruikt, en wûd-in-Namil of de vallei van de Nam! is volgens de Tadjoel Aroes &gelegen tusschen Djibrin en Asqgalan”. Bovendien wordt er in de Qamoes . duidelijk gezegd, dat de Namilah een stam was: »Abriqa is een der wateren van Namlah”. Deze stam, waarvan het land hoogstwaarschijnlijk tusschen het rÿk van Sélomo en dat van de Koningin lag en a.h.w., een bufferstaat vormde, onderwierp zich aan Sélomo. Daarom staat er vermeld, dat Sélomo God dankte: | Δ Heer! geef, dat ik dankbaar 2j voor Uw gunst, die ΟἹ] mïÿj en mijn ‘ouders hebt geschonken” (27 : 19). | ᾿ Een dergelijke vergissing begaat men met betrekking tot Hoedhoed, die . Oongetwijfeld een officier van Sélomo worût genoemd; maar men vat het verkeerd op eri het krijgt de beteekenis vah kievit. Een soortgelïjke naam is Benhadad, een koning van Syrië (1 Koningen 20 :1). Arabische schrijvers gewagen van een koning van Himjar, Hoedad. De vergissing ontstaat door het feit, dat zijn naam vermeld wordt met betrekking tot de bezichtiging van de vogels (27 : 20), maar dit schijnt zïÿn reden hierin te vinden, dat de man die dien naam droeg, een zekere officier van den Inlichtingendienst van Sélomo’s leger was. Al wat er in de tien daaropvolgende verzen van hem verteld wordt, toont duidelijk aan dat ἈΠ een'mensch was en geen vogel, want hij bracht Sâlomo berichten omtrent de Koningin van Scheba, die hij met haar volk de zon zag aanbidden instede van God (27:24) en vele zondige dingen zag doen: ἘΠῚ de duivel heeft hun hun daden schoon doen schijnen en hen dus van den weg afgebracht”. Slechts een mensch kan oordeelen wat een valsch geloof of wat een slechte daad is. Dat gaat boven het bevattingsvermogen van een vogel. ῬΑ 

De Koningin van Scheba zond eerst een geschenk aan Sélomo, dat ἮΠ als een béleediging beschouwde, en hij dreigde haar met een aanval Op haar gebied. Zi onderwierp zich aan Sélomo en kwam tot hem, en er werd haar gezegd: »Treeû het paleis binnen”, hetgeen aantoont dat zij zijn vrouw werd. Er stroomde in het paleis water onder den glazen vloer, dien de koningin verkeer- delÿjk aanzag voor het water. Zoo deed Sélomo haar haar dwaling inzien: 

12 
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n.l. de aanbidding van de zon, iets wat zich slechts aan de buitenzijde vertoont, 

terwijl de kern, de ware bron des levens en der macht God is, Wiens hand, 

onzichtbaar voor den mensch, in deze voorwerpen werkt, Toen geloofde de 

Koningin in God en deed afstand van de aanbidding van andere voorwerper- 

Verder wordt er-in hoofdstuk 34 van Sälomo melding gemaakt in verband 

met de ve-delging van de stad Saba of Scheba. Er wordt op deze plaats gezegd, 

dat de wind aan Sélomo dienstbaar werd gemaakt en dat die wind gedurende 

een maand ’s morgens en ’savonds een reis maakte (34 : 12). In hoofdstuk 21, 

vs. 81 staat verder: Ἐπ (ΝᾺ maakten) aan Sélomo den hevig waaienden 

wind (dienstbaar), op Zijn bevel zijn loop volgende naar het land, dat Wÿi 

gezegend hadden”. Beide plaatsen hebben betrekking op Sälomo’s vloot, die 

tusschen de golf van Aqgaba en Ophir ΟΡ de oostelijke kust van het Arabische 

schiereiland voer en hem volgens de Jewish Encyclopædia ,fabelachtige 

hoeveelheden goud en tropische producten” bracht, zoodat hij beschikte over 

onbeperkte middelen om de glorie van. zijn hoofdstad, stad en paleis te 

| verhoogen”. Dit wordt vermeld in hoofdstuk 34, vs. 12 en 13 na wat boven 

reeds is aangehaald: het doen vloeien van ,,een fontein van gesmolten koper” 

en het maken van ,sterkten en beeïden en schotels... en kookpotten”. Maar 

Sélomo’s dood luidde de doodklok over al dezen roem en over ziÿn koninkrijk, 

en zijn opvolger was slechts ,een schepsel der aarde, dat zijn staf wegvrat”. 

Dit heeft betrekking op het geriefelijke en weelderige leven, dat Réhâbeam 

leidde en het wegvreten van den staf wijst op de scheuring vau zijn koninkrijk. 

Elders wordt er gezegd, dat Sélomo’s erfgenaam ,niets meer dan een lichaam” 

-vas (38 : 34) en dat Sélomo, toen hij dit zag, zich tot God wendde en om een 

koninkrijk bad, dat niet in gevaar zou loopen door anderen te worden verwoest, 

di. een geestelijk koninkrik. Er wordt ook gezegd, dat de weelde en goede 

dingen van dit leven Sälomo niet bekoorden.. ,Waarlijk, ik bemin de goede 

dingen vanwege de gedachtenis van mijn Heer”’ (38 : 32) zei δ, toen hem een 

aantal rasechte en vurige paarden werd gebracht. 

Van de andere Bijbelsche profeten wordt Job viermaal vermeld. De langste 

passage, die van hem spreekt, is vervat in hoofdstuk 38, vs. 41—44, dat 

hoogstwaarschiïjnlijk een verhaal is van zijn vlucht van de eene plaats naar 

de andere, want toen hij over zwaren arbeid en marteling klaagde, .werd hi 

aangespoord om verder te gaan — een les dat men in moeilijke omstandigheden 

niet moet wanhopen. Er wordt ook gezegd, dat God hem Zn gezin en de 

gelijke van hen bij hen” gaf, hetgeen beteekent dat hij tot zijn gezin terug- 

gebracht en met meer kinderen gezegend werd. Een soortgelijke vermelding 

komt voor in hoofdstuk 21, vs. 88, 84. De twee en veertig hoofdstukken van 

den Bijbel worden hier misschien tot evenveel woofkden samengevat en met 

meer realiteit: ,Wij vonden hem geduldig; een uitmuntend dienaär! Waarlijk, 

hij keerde dikwijls (tot God) terug”. | 

Jona wordt meer genoemd; hij wordt vermeld in één der vroegste open- 

baringen, waarin den Heïligen Profeet gezegd werd de vervolging geduldig te 

dragen en niet als Jona te zijn, die ,,de metgezel van den viseh” genoemd wordt 

(88 :48—50). Dit alles wordt uiteengezet in een andere vroege openbaring 

(37 : 139... 148), die waarschijniijk later kwam dan de bovenaangehaalde. Jona | 

ontvluchtte zijn volk, en hoofdstuk 68, vs. 44 toont aan dat hij vluchtte voor 

hij het Goddelijk bevel om te vluchten ontving. Hij ging naar een schip en 

werd in de rivier geworpen. Een visch trok hem in zijn bek. Het woord dat 

de Heilige Qoer-ân bezigt, hoeft niet verslond te “beteekenen. Er wordt niet 
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vermeld, dat hïj drie dagen en drie nachten in den buik van den visch bleef : 
al wat de Qoer-ân zegt is: ,Maar was hij niet een dergenen geweest die (Ons) 
loven, hïij zou zeker in zijn buik gebleven zijn tot den dag, waarop Ζ1] opgewekt 
worden” (37 : 143, 144), d.w.z. hÿj zou verslonden zijn geweest en in den buik 
van den visch zïÿÿn dood hebben gevonden. De visch verslond hem dus 
klaarblikelÿk niet. Hij werd gered en tot een volk van honderd duizend zielen 
gezonden (37 : 147). In hoofdstuk 10, vs. 98 staat vermeld, dat het volk van 
Jona in hem geloofde en bij hun geloof baat vond. 

Van Johannes den Dooper en zïjn vader Zacharfas wordt tweemaal zeer 
uitvoerig melding gemaakt (19 : 1—15 en 3 : 36—40) en op deze beide verhalen ἡ 
volgt het verhaal van de geboorte van Jezus Christus. Toen Zacharias de 
tiüding van de gehboorte van een zoon ontving, verwonderde het hem, maar 
het werd hem verzekerd, in gelijke bewoordingen als die, waarin er gezegd 
wordt dat het Maria verwonderde en het haar verzekerd werd. Maar Zacharias 
was niet met stomheid geslagen, zooals het in Lukas 1 : 20 staat en er worût 
ook niet gezegd, dat hij ongeloovig was. Integendeel, de Qoer-ân zegt — a.h.w. 
om Lukas te weerleggen — dat het hem slechts bevolen werd om gedurende 
drie dagen niet tot het volk te spreken, terwiil hïj overigens gezond was 
(19 : 10). Het doel van dit zwijgen wordt ook duidelÿk gemaakt: ἘΠῚ gedenk 
dikwils aan uw Heer en loof Hem des avonds en des ochtends” (3 : 40). Er 
kan nog bijgevoegd worden, dat Zacharias in den Heiligen Qoer-ûn bepaald 
een profeet wordt genoemd (6 : 86) en dat Johannes een profeet was wordt 
meer dan eens vermeld (6 : 86, 3 : 38: 19 : 12). In den Bijbel echter eindigt 
het Oude Testament met Maleàchi, terwiÿl het Nieuwe Testament geen ander 
profeet erkent dan Jezus. Vreemd genceg echter, dat Jezus zelf verklaarde 
dat Johannes een profeet was — ja, zelfs ,veel meer dan een profeet” 
(Matthéüs 11 :9): -_ een afwijking van den regel! Verder staat er vermeld, 
dat de engel Gabriël, die de openbaring tot de profeten overbracht, uitgezonden 
werd om een openbaring aan Zacharias over te brengen (Lukas 1:19). Deze 
afwijking is inderdaad toe te schrijven aan de veronderstelling, dat er voor de 
komst van Jezus een onderbreking was in het profeetschap, welke onderbreking 
in werkelijkheid niet bestond, aangezien Jezus slechts een schakel in de τῇ 
der profeten was, die van Mozes tot Jezus liep en waarvan Jezus even zeker de 
laatste schakel was als Mozes de eerste. 

De Evangelisten verklaarden echter, dat Johannes de Dooper zelfs grooter 
was dan Jezus Christus. Hij was ,met den Heiïiligen geest vervuld, ook van 
zijn moederslif aan” (Lukas 1: 16), terwiÿl de Heilige geest eerst op Jezus 
nederdaalde, toen hïj door Johannes gedoopt werd (Matthéüs 3 : 16), Jezus zei: 
»Onder degenen, die van vrouwen geboren Zïn, is niemand opgestaan meerder 
dan Johannes de Dooper”’ (Matthéüs 11: 11), en Jezus zelf was ongetwijfeld 
van een vrouw geboren. Zelfs de Heilige Qoer-ân spreekt met zeer veel lof 
van hem:,,Wij schonken hem wijsheid, toen hïij nog een kind was en teederheid 
van ons en reinheid, en hïj was iemand, die zich (voor het kwaad) hoedde... 
en ἈΠ was niet aanmatigend, ongehoorzaam” (19 : 12-14). Dit toont duidelijk 

_&an dat Johannes volgers den Heiligen Qoer-ên rein en zondeloos en God nooit 
ongehoorzaam was. Daarmee wordt natuurlijk niet bedoeld, dat andere 
profeten niet even rein waren als ἢ; inderdaad is wat er omtrent den eenen 
profeet gezegd wordt, evengoed waar voor andere profeten. 

Van Elias wordt er tweemaal melding gemaakt: éénmaal nogal uitvoerig, 
waarin aangetoond wordt dat hij tegen de aanbidding van Baäl of den zonne--. 
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god predikte (37 : 123—132). Elisa wordt eenmaal met name genoemd (6 : 85), 

met Ismaël en Jona en Lot — van 8116 vier wordt er gezegd, dat ζῇ boven de 

wereld uitstaken. Zoelkifl (21:85) was vermoedelijk Ezechiël. Josua wordt 

niet met name vermeld, wel bedekteliÿjk met Caleb in hoofdstuk 5, vs. 23. 

Profeet Samuel wordt ook niet met name vermeld, maar bedektelijk in hoofd- 

stuk 2, vs. 246-248. Van Daniëls visioen (Daniël 8 :8) wordt in hoofdstuk 18, 

vs. 83 melding gemaakt en van Ezechiëls visioen (Ezechiël, hoofdstuk 37) 

in hoofdstuk 2, vs. 259. 

VI, MISVATTINGEN OMTRENT QOER-ANISCHE 

LEERSTELLINGEN 

1. Verdraagzaamheid. 

Er heerscht de zeer algemeene en zeer diep gewortelde misvatting, dat 

de Qoer-ân onverdraagzaamheid verkondigt en dat Moehammad zijn geloof 

predikte met het zwaard in de eene en den Qoer-än in de andere hand. Een 

schromelïjker vergissing kan men biet begaan. Het fundamenteele beginsel 

van den Isläm -— geloof in al de profeten der wereld — is genoeg om deze 

bewering te logenstraffen. De groote en vrijzinnige geest, die niet alleen liefde 

en eerbied voor de stichters der groote wereldgodsdiensten, maar ook veel 

meer dan dat predikte — geloof in hen — kon onmogelijk zoo onbekrompen 

zijn, dat hij onverdraagzaamheid tegenover diezelfde godsdiensten leerde. Ver- 

draagzaamheid is inderdaad niet het woord, dat de breedheid der houding van 

den Islâäm tegenover andere godsdiensten genoegzaam kan aanduiden. De Islâm 

leert gelijke liefde voor allen, gelijke achting voor allen en gelÿk geloof in allen. 

Verder kan onverdraagzaamheid niet worden toegeschreven aan een Boek, 

dat dwang geheel uit het domein van den godsdienst bant. Het zegt ten 

duideltjkste, dat er geen dwang is in den godsdienst (2 : 256). Inderdaad zÿn 

er in den Heiligen Qoer-ân zeer veel passages, die aantoonen dat geloof in 

dezen of dien godsdienst een persoonlijke zaak is en dat een persoon de keï18 

wordt gelaten om dezen of dien weg te nemen: neemt hf de waarheid aan, 

dan strekt het tot zijn eigen best, en volhardt hÿj bij de dwaling, dan is het te 

zijnen nadeele. Hieronder geef ik enkele van deze aanhalingen: 

,Waarlijk, Wij hebben hem den weg gewezen: hij kan df dankbaar of 

ondankbaar zijn” (76 : 3). | 

De waarheid is uw Heer: daarom, laat hem die wi], gelooven. en 

laat hem die wil, ie\eetoovenr (18 : 29). : 

,Inderdaad zijn er duidelijke bewijzen van uw Heer tot ἃ gekomen: wie 

dus zien wil, het is ten beste van zijn eigen ziel, en wie blind wil zijn, 

bet zal tegen hem zijn” (6 : 105). 
Indien gij goed doet, zult gij goed doen voor uw eigen zielen: en indien 

gi kwaad doet, zal het voor haar zijn” (17 : 7). 

| Het werd den Moeslims inderdaad vergund te vechten, maar wat was 

het doel? Niet om de ongeloovigen te dwingen den Isläm aan te nemen, want 

dat druischte tegen al de breede beginselen in, volgens welke zij tot nu toe 

| waren ontwikkeld en gevormd. Neen, het was om godsdienstvrijheid te bevestigen, 

om een einde te maken aan alle godsdienstvervolging, om de bedehuizen van 

alle godsdiensten te beschermen, waaronder moskeeën, Hieronder volgen enkele 

aanhalingen: : | 
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»En was er niet Gods terugdrijven van sommige menschen door andere geweest, (dan) zouden er zeker kloosters en kerken en synagogen en moskeeën, waarin aan Gods naam dikwijls gedacht wordt, afgebroken zijn geweest” (22 : 40). | En bestrijd hen tot er geen vervolging is, en godsdienst is slechts voor God’”’ (2 : 193). 
»Æn strijd tegen hen tot er geen vervolging meer is, en alle godsdien- sten zijn voor God’ (8 : 39). : 

Onder welke voorwaarde werd het den Moeslims vergund te vechten? Ieder die de geschiedenis van den Islâm bestudeert, weet dat de Heiïlige Profeet en zijn vrienden aan de scherpste vervolgingen werden onderworpen, toen de Isläm in Mekka veld won; meer dan honderd hunner vluchtten naar Abessinié, maar . de vervolging werd nog vinniger. Op het laatst moesten de Moeslims een Schuilplaats zoeken in Medina, maar zelfs daar werden zij niet met rust gelaten. De vijand greep naar het zwaard om den Islâm en de Moeslims heelemaal te vernietigen. De Qoer-ân legt hiervan bepaaldelijk getuigenis af: »Vergunning (tot strijden) wordt gegeven aan degenen tegen wie oorlog wordt gevoerd, omdat ζῇ onderdrukt worden, en Waarliÿk, God is wel in staat om hen bij te staan; degenen die uit hun huizen verdreven Zÿn zonder een rechtvaardige reden behalve dat Ζῇ zeggen: Onze Heer is God” (22:39, 40). Later werd er de volgende uit- drukkelijke voorwaarde gesteld: ,,En strijd op Gods weg tegen degenen die u bestrijden, en overschrijd de grenzen niet; Waarliÿjk, God heeft degenen niet lief, die de grenzen overschrijden”’ (2 : 190). 
De Qoer-ân staat den strijd dus alleen toe om een vervolgde gemeenschap van macChtige onderdrukkers te bevrijden, en daarom werd er de voorwaarde gesteld, dat het zwaard in de Scheede moest worden gestoken, zoodra de vervolging ophield: ,,Maar indien Zij ophouden, waarlijk, God is Vergevensge- zind, Genadig. En bestrijd hen tot er geen vervolging is” (2:192, 193). Indien de vijand den vrede aanbiedt, moet die aanvaard worden, al lag bet ook in de bedoeling van den viüand om de Moeslims te misleiden. ,,En indien Ζῇ tot vrede ovérhellen, helt gfj dan daartoe over en vertrouw op God: ἨΔ is de Hoorende, de Wetende. En indien zij u willen misleiden — dan: Waarlijk, God is ἃ genoeg” (8 : 61, 62). De Profeet sloot vredesverdragen met zijn vijanden; een zdo’n verdrag bracht den beroemden wapenstilstand van Hoedaïbijja tot stand, waarvan de vVoorwaarden niet alleen nadeelig, maar ook vernederend waren voor de Moeslims. Volgens de voorwaarden van dit verdrag moest een ongeloovige die tot den Islâm bekeerd werd, teruggestuurd worden, indien hij tot de Moeslims overliep, maar indien een Moeslim tot de ongeloo- vigen overliep, moest ἈΠ niet naar de Moeslims worden teruggestuurd, Deze Voorwaarde van het verdrag ontzenuwt alle beweringen, dat de Heilige Profeet Zich van dwang zou hebben bediend. Het toont ook aan hoe vast de Heilige Profeet er van overtuigd was, dat de Moeslims niet tot hun vroeger ongeloof _ Zouden vervallen en det de nieuwe bekeerlingen er ook niet van afgeschrikt Zouden zijn om den Islâäm te blijven omhelzen, als hfj hun geen bescherming gaf. Deze verwachtingen kwamen ook uit, want terwijl niet één Moeslim afvallig werd, gingen heel veel ongeloovigen tot den Islâm over, en daar de Moeslims in Medina hun weigerden te beschermen, stichtten Ζῇ een eigen kolonie in een _ neutraal gebied, 

Het 1s een dwaling te onderstellen, dat bovenvermelde voorwaarden te éeniger tijd opgeheven werden. De voorwaarde om te strijden ,tegen degenen die u bestrijden” bleef tot het laatste toe van kracht. De laatste expeditie die 
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de Heilige Profeet leidde, was de bekende Taboek-expeditie, en ieder schrijver 

over de geschiedenis van den Islâäm weet dat de Profeet, ofschoon hïj een zeer 

langen afstand naar Taboek had afgelegd aan het hoofd van 2en leger van 

dertig duizend man, toch terugkeerde, toen hiÿj bevond dat de vijand niet aan 

bovengestelde voorwaarde beantwoordde, en dat δῇ zÿn troepen niet toeliet het 

vijandelijk gebied aan te vallen. Ook is er in de laatste openbaring betreffende 

dit onderwerp in hoofdstuk 9 (de ,Ontheffing”’) niet één voorschrift dat tegen 

deze voorwaarde indruischt. Het beginvers van dat hoofdstuk spreekt bepaald 

van ,afgodendienaars, met wie gÿ een verbond hebt aangegaan” en dan zOn- 

dert het in vs. 4 degenen van de afgodendienaars af ,met wie gij een verbond 

hebt aangegaan; dan hebben σχῇ u in niets te kort geschoten en niemand tegen 

u gesteund”. Het toont dus duidelijk aan, dat de ,ontheffing” alleen op die 

afgodendienaars betrekking had, die eerst overeenkomsten hadden gesloten 

met de Moeslims en ze dan schonden door de Moeslims te dooden en te ver- 

volgen, waar Ζῇ hen ook vonden, gelÿk vers 10 bepaald zegt: Zi namen ten 

opzichte van een geloovige noch de banden der bloedverwantschap, noch die 

des verbonds in acht”. In een vroegere openbaring wordt er van zulke men- 

gchen ook melding gemaakt: ,,Degenen met wie gij een verbond aangaat; dan 

verbreken Ζῇ telkens hun verbond en Ζῇ zijn niet oppassend (voor hun plicht)” 

(8 : 56). Verderop in hoofdstuk 9 wordt de voorwaarde van den eersten aanval 

van den vijand duideliÿjk vermeld: ,Wat! zult gij niet tegen de menschen 

strijden, die hun eeden gebroken en besloten hebben om den Apostel te ver- 

drijven, en zij vielen u het eerst aan” (9:13). Van het begin tot het eind 

liet de Heilige Qoer-ân dus den strijd alleen toe, als die gevoerd werd tegen 

hen die de Moeslims het eerst bestreden; δῦ laat bepaaldelijk een strid uit 

verdediging alleen toe, zonder welken de Moeslims niet zouden kunnen leven, 

en verbiedt in duidelijxe bewoordingen aanvalsooflog. Het oorlog voeren tegen 

ongeloovigen om hen te dwingen den Islâm aan te nemen is niets anders dan 

een mythe, iets wat den Heiligen Qoer-ân onbekend is. De vijand voerde oorlog 

tegen de Moeslims om hen van hun godsdienst af te brengen, geliÿjk het Heiïlige 

Boek zoo duidelijk zegt: ,En zÿ zullen niet ophouden u te bestrijden, tot Ζῇ 

u van uw godsdienst afvallig maken, indien zij (het) kunnen” (2 : 217 ). 

Er wordt soms beweerd, dat de Qoer-ân vriendschapsbetrekkingen met 

volgelingen van andere godsdiensten verbiedt. Hoe zou een Boek, dat een man 

toestaat een aanhangster van een ander godsdienst tot levensgezellin te nemen 

(5:5), in één adem Kunnen zeggen dat er geen betrekkingen mogen bestaan 

met volgelingen van andere godsdiensten? Een vriendschappelijker betrekking 

dan de liefdesbetrekking tusschen man en vrouw is niet denkbaar en als deze 

bepaald toegestaan wordt, dan bestaat er niet de minste reden om te onder- 

stellen, dat andere vriendschapsbetrekkingen verboden zijn. De zaak is deze, 

dat telkens als er een verbod is tegen het sluiten van vriendschap met andere 

menschen, het slechts betrekking heeft op menschen die met de Moeslims in 

eorlog waren, en dit wordt in den Qoer-ân duidelijx vermeld: 

God verbiedt u niet — aangaande degenen die geen oorlog tegen u 

hebben gevoerd wegens (uw) godsdienst en u niet uit uw huizen hebben 

verdreven —— dat gij hun vriendelïkheid bewijst en rechtvaardig handelt 

jegens hen; waarliük, God heeft de rechtvaardigen lief. God verbiedt u 

alleen — aangaande degenen die oorlog tegen u hebben gevoerd wegens 

(uw) godsdienst en u uit uw huizen verdreven en (anderen) in uw verdri)- 

ving gesteund hebben — dat gi vriendschap met hen sluit, en wie vriend- 

gchap met hen siuiten, dezen zijn de onrechtvaardigen” (60 : 8, 9). 
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Een andere alomheerschende misvatting kan hier ook behandeld wor- 

den. Men is algemeen van meening, dat de Qoer-ân een doodvonnis uitspreekt 

over hen die den Islâm afvallig zijn. Een ieder die de moeïte neemt om den 
Qoer-ân te lezen, zal zien dat die bewering van allen grond ontbloot is. De 
Qoer-ân svreekt herhaaldelijk van menschen die tot hun vroeger ongeloof 

vervielen, nadat zÿ geloofd hadden; maar niet één keer zegt hij, dat zij gedood 

ΟΥ̓ gestraft moesten worden. Hieronder geef ik enkele aanhalingen: 

En wie uwer Ζῇ godsdienst afvallig wordt, dan sterft terwijl hij een 
ongeloovige is — dit zijn degenen wier werken op deze wereld en in het 
hiernamaals niets zullen baten’”’ (2 :217). 

,O gi geloovigen! wie uwer zijn godsdienst afvallig wordt, God zal dan 
menschen brengen, die ΗΠ zal liefhebben en die Hem zullen liefhebben” Ὁ 
(5 : 54). 

,Waarlÿk, zij die niet gelooven na hun geloof, dan in ongeloof toenemen, 
hun berouw zal niet aangenomen worden, en dit zijn degenen die verdwa- 
16 (3 : 89). 

De Qoer-ân spreekt echter wel van een plan der Joden om den Islâm 
eerst aan te nemen en dien dan afvallig te worden, om zoodoende den indruk 
te wekken, of de Islâm een godsdienst was, die het belijden niet waard was 
(3:71). Zulk een plan zouden zïÿ, zoolang Ζῇ in Medina woonden, waar het 
gouvernement Islamietisch was, nooit in hun hoofd kunnen halen, indien 
afvalligheid krachtens de Qoer-ânische wet met den dood strafbaar was. De 
misvatting schijnt ontstaan te zijn uit het feit, dat menschen die na afvallig 
te zijn geworden zich bij den vijand aansloten, als vijanden werden behandeld, 
of dat waar een afvallige een Moeslim om het leven had gebracht, hij ter 
dood werd veroordeeld, natuurlijk niet om reden dat hij van godsdienst ver- 
anderd was, maar omdat hij een moord had gepleegd. 

2. De positie der vrouw. 

Nagenoeg algemeen gelooft men in het Westen dat de vrouw volgens den 
Qoer-ân geen ziel heeft. Waarschijnlijk heeft deze gedachte bïj den Europeaan 
ingang gevonden in een tijd, toen ἢ zich niet van den inhoud van den Qoer-ân 
op de hoogte kon stellen, Geen ander godsdienstboek en geen ander hervormer 
heeft het tiende deel gedaan van wat de Heilige Qoer-ân of de Heilige Profeet 
Moechammad tot stand heeft gebracht om de positie van de vrouw te verbe- 
teren. Lees den Qoer-ên en gïj zult zien, dat aan goede en rechtschapen vrouwen 
dezelfie positie wordt verleend als aan goede en rechtschapen mannen. 
Van beide seksen wordt er in den Heïligen Qoer-ân in dezelfde bewoordingen 
melding gemaakt. De grootste gunst die God den mensch heeft geschonken, 
is de gave der Goddelijke openbaring, en wij vinden in den Qoer-ân de vrouwen 
die de Goddelijke openbaring hebben ontvangen, met mannen vermeld: 

En  Ὶ openbaarden tot Mozes’ moeder, zeggende: Zoog hem,; wanneer 
8ÿ dan voor hem vreest, werp hem in de rivier.en vrees niet en wees ook 
niet bedroefd, waarlijk, Wij zullen hem u terugbrengen en hem tot een 
der apostelen maken’”’ (28 : 7). . | 

»Toen Wij tot uw moeder openbaarden wat geopenbaard werd” (20 : 38). 
»En toen de engelen zeiden: O Maria! waarlijk, God heeft u gekozen 

en ἃ gelouterd en u boven de vrouwen der wereld gekozen” (3 : 41).. 

En waar de Heilige Qoer-ân van de groote profeten Gods spreekt, als 
bijv. ,En vermeld Abraham in het Boek” (19 : 41). ,En vermeld Mozes in het 



CLXXXIV : YOORREDE 

_ Boek” (19 : 51) en zoo verder, spreekt die van een vrouw in precies dezelfde 

bewoordingen: (ἘΠ vermeld Maria in het Boek” (19 : 16). Geen ander gods- 

dienstboek heeft aan een vrouw zulk een hooge geestelijke positie gegeven. 

De Qoer-ân maakt geen onderscheid tusschen man en vrouw, wat aangaat 

het schenken van belooning voor het goede dat hij of zij doet: 

ΔΚ zal het werk van een werker onder u, hetzij een mannelïÿk of een 

vrouwelïÿk persoon, niet verloren laten gaan, de een uwer zijnde uit den 
ander” (3 : 194). | 
En wie goede werken doet, hetzij een mannelijk of een vrouwelijk 

persoon, en een geloovige is — dezen zullen den tuin binnentreden en zij 
Züllen geen haar onrechtvaardig worden behandeld’”’ (4 : 124). 

»Wie goed doet, hetzij een mannelijk of een vrouwelijk persoon, en een 
geloovige is, hem zullen Wij zekerlijk een gelukkig leven doen leven en 
Wij zullen hun Zekerlijk hun belooning geven voor het beste van wat zij 
hebben gedaan”’ (16 : 97). 
En wie goed doet, hetzïj een mannelijk of een vrouwelijx persoon, en 

een geloovige is — dezen zullen den tuin ingaan, waarin hun levens- 
onderhoud zal worden gegeven zonder maat” (40 : 40). 

En hoofdstuk 33, vs. 35 dat van de goede vrouwen en de goede mannen 

spreekt, somt alle goede eigenschappen der vrouwen op, precies zooals de 

mannen die hebben, en eindigt met de woorden: ,,God heeft voor hen vergif- 

fenis en een machtige belooning bereid”. Volgens den Qoer-ân bestaat er bÿ 

God dus geen onderscheid tusschen mannen en vrouwen en zij kunnen zich 

zedeliÿjk en geestelijk tot hetzelfde verheven niveau verheffen. 

Ook aan den stoffelijken kant bestaat er geen onderscheid, behalve wat de 

natuur ΖΕ] eischt tot bereiking van haar doeleinden. Een vrouw kan evenals 

een man iets verdienen, zïij kan erven, bezittingen hebben en er over beschikken. 

De Heilige Qoer-ân laat wat dat betreft niet den minsten twijfel over: 

»De mannen zullen het voordeel hebben van wat Ζῇ verdienen en de 
vrouwen Zullen het voordeel hebben van wat zïj verdienen” (4 : 32). 

»De mannen zullen een deel hebben van wat de ouders en de naaste 
bloedverwanten nalaten, en de vrouwen zullen een deel hebben van wat 
de ouders en de naaste bloedverwanten nalaten” (4 : 7). 

,Maar indien Ζῇ (d.i. de vrouwen) uit zichzelf verkiezen u een deel ervan 
af te staan, eet het dan met genoegen en met heilzaam gevolg” (4 : 4). 

De vrouw had in Arabië geen eigendomsrechten, ja zijzelf maakte een 

deel van de erfenis uit en werd met de andere bezittingen in bezit genomen. 
Ζῇ had niet het minste recht op het eigendom van haar overleden echtgenoot 
of vader. De Qoer-ân redde haar uit deze lage positie en verhief haar t.a.v. 
baar eigendoms- en erfrechten tot een positie van volmaakte vrijheid, een 
positie die de vrouw bij de andere volkeren slechts gedeeltelÿk heeft bereikt, 
en dat nog wel na eeuwen van zwaren strijd. 

Men beweert echter dat polygamie en pardah (afzondering), zooals de 
Heilige Qoer-ân die voorschrijft, de vrouwen meer kwaad hebben bezorgd dan 
het voordeel, dat zÿ door de gift van eigendomsrechten krijgen. De zaak is 
dat er omtrent deze twee punten een groot misverstand bestaat. Monogamie 
is in den Isläm regel en polygamie slechts uitzondering; een uitzondering dise 
aleen dan toegelaten wordt, als aan zekere voorwaarden wordt voldaan. De 

volgende twee verzen zijn het eenige gezag voor het wettigen van polygamie; 

ze laten ons zien hoever ze doorgevoerd kunnen worden: 
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»En indien gij vreest, dat gi niet rechtvaardig tegenover de weezen 
kunt handelen, trouw dan zulke vrouwen, die u goed lijken, twee en drie 
en vier; maar indien gi vreest, dat gij (haar) geen recht zult doen, 
(trouw) dan slechts één of wat uw rechterhanden bezitten; dit is beta- 
melijker, opdat gij niet van den rechten weg zult afdwalen” (4 : 3). 

»En 2ij vragen τὶ om een beslissing omtrent de vrouwen. Zeg: God maakt 
u Ziïjn beslissing omtrent haar bekend en datgene wat u in het Boek is 
gereciteerd aangaande de weezen der vrouwen, wie gij niet geeft wat 
voor haar is bestemd, terwiïjl gij ongenegen zïjt haar te trouwen”’ (4 : 127). 

Het eerste van deze verzen nu laat polygamie toe onder de uitdrukkelijke 

voorwaarde, dat ,,gïj niet rechtvaardig tegenover de weezen kunt handelen”, 

en wat daarmee bedoeld wordt, wordt duidelijk gemaakt door het tweede vers, 

dat duidelijk betrekking heeft op het eerste vers, in de woorden ,,datgene wat 

u in het Boek is gereciteerd aangaande de weezen der vrouwen”. De Arabie- 

ren maakten zich schuldig aan een dubbele onrechtvaardigheid tegenover de 

weduwen: zij gaven haar en haar kinderen geen aandeel in de nalatenschap 

van haar echtgenooten en waren ook niet genegen om weduwen te huwen die 

kinderen hadden, want het onderhoud van de kinderen zou dan op hen neer- 

komen. De Qoer-ôn verhielp deze beide kwalen: aan de weduwe gaf die een 

deel van de erfenis met een deel voor de weezen; verder beval die het huwen 

van zulke weduwen aan en liet polygamie bepaaldelijk voor dit doel toe. Men 

begrijpe dus goed, dat monogamie regel is in den Islâm en dat polygamie 

slechts toegestaan wordt als een maatregel om een kwaad te verhelpen —- niet 

ter wille van den man, maar ter wille van de weduwe en haar kinderen. En 

deze vergunning werd gegeven op een tijd, toen de oorlogen die den Moeslims 

met geweld werden opgedrongen, het aantal mannen deden slinken, zoodat er 

vele weduwen en weezen achtergelaten werden, voor wie noodzakelijk moest 

worden gezorgd. In deze behoefte werd voorzien door polygamie toe te staan, . 

opdat de weduwen een onderdak en een beschermer zouden vinden en de weezen 

vaderzorg en vaderliefde zouden kennen. Europa heeft tegenwoordig zïjn 

vraagstuk over de overmaat van vrouwen; laat het in overweging nemen of 

dat probleem op een andere wijze kan worden opgelost dan door een beperkte 

polygamie te wettigen. Misschien is de eenige andere manier prostitutie, die 

zoo algemeen in alle Europeesche landen heerscht; en waar de wet van het 

land de polygamie niet erkent, wordt ze wel erkend door de praktijk. De 

natuur moet haar loop hebben en onwettig verkeer is naast € een beperkte poly- 

gamie het eenige andere alternatief. 

Wat de afzondering der vrouwen betreft heeft de Qoer-ân de vrouwen nooit 

verboden om voor haar behoeften het huis te verlaten. In den tijd van den 

Profeet gingen de vrouwen geregeld naar de moskeeën en zeiden haar gebeden. 

in een afzonderlijke rij staande, met de mannen cop. Zij hielpen haar mannen 

ook bij hun veldarbeid; zelfs gingen zij met het leger naar het slagveld om 

voor de gewonden te zorgen, die ze zoo noodig uit het slagveld verwijderden 

en om de strijdende mannen op vele andere manieren den viand te helpen 

bestrijden. Geen enkel beroep werd haar verboden en zij konden elk werk 

verrichten, dat Ζῇ verkozen. De eenige beperkingen op haar vrijneid zijn vervat 

in de volgende verzen: | 

Θ᾽ tot de geloovige mannen, dat zïj hun oogen nederslaan en hun 
genitaliën bewaken; dat is reiner voor hen; waarlÿk, God weet wat Ζ 
doen. En zeg tot de geloovige vrouwen, dat zij haar oogen nedersiaan en 
haar genitaliën bewaken en haar versierselen niet toonen, behalve wat 
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daarvan Zichtbaar is; en laat haar heur hoofdbedekkingen over haar 
boezems dragen’”’ (24 : 30, 31). 

De wezenlijke beperking nu die in deze verzen vermeld wordt, is deze, dat 

zoowel de mannen als de vrouwen hun blikken neerslaan, als Ζῇ elkaar 

ontmoeten; maar in het geval der vrouwen is er de aanvullendé beperking, dat 

σῇ haar versierselen niet toonen, met uitzondering van ναὶ daarvan zichtbaar 

is”. De uitzondering is verklaard in den zin van: ,,wat gebruikelijk en patuurliÿx 

is om onbedekt te worden gelaten”. Dat de vrouwen met onbedekt gelaat naar 

de moskee gingen, wordt van aile zijden toegegeven. Er is ook een gezegde 

van den Heiligen Profeet, dat zegt dat een vrouw haar lichaam, behalve het 

gezicht en de handen, behoort te bedekken als zij de puberteit heeft bereikt. 

De meerderheid van de commentatoren is ook van meening, dat de uitzondering 

betrekking heeft op het gezicht en de handen. En dus ligt de beperking — 

terwijl vertoon van schoonheid verboden is —— de noodzakelijke werkzaamheden 

der vrouw niet in den weg. Zïj kan elk werk doen dat ζῇ verkiest om den kost 

te verdienen, want de Heilige Qoer-ân zegt duidelijk, zooals reeds is aangehaald, 

dat de vrouwen het voordeel van ‘wat σῇ verdienen zulien hebben. Een beperkte 

afzondering en een beperkte polygamie liggen de noodzakelijke werkzaamheden 

der vrouw derhalve niet in den weg; ze zijn beide becoeld om haar te bescher- 

men en ais een voorbehoedmiddel tegen losse sexueele betrekkingen, die de 

samenleving ten slotte ondermijnen. 

De voornaamste kenmerken van het werk (The Holy Qur-ân). 

Dat is het heilige werk, waarvan ik in dit boek een vertaling heb gegeven. 
Aangaande de vertaling zelf behoef ik niet veel te zeggen. Dat er ondanks de 
bestaande vertalingen behoefte bestaat aan een vertaling van het Heilige Boek 
met volledige verklarende aanteekeningen, wordt algemeen toegegeven. Slechts 
de tijd zal leeren, of deze vertaling in die behoefte voorziet. Ik kan echter 
zeggen, dat ik, wat de vertaling betreft (afgescheiden van de verklarende 
aanteekeningen), er naar gestreefd heb de woorden van de Heilige Schrift ge- 
trouwer weer te geven dan alle bestaande vertalingen in de Engelsche taal, 
Waarvan die van Palmer het dichtst in de buurt der woorden blift. Ik heb 
echter afgezien van het verouderde thou (behalve wanneer het Goddeliÿÿk Wezen 
aangesproken wordt), maar heb in al zulke gevallen en in andere, waar een te 
letterlijke vertaling ten koste van de beteekenis zou gegaan zijn, de werkelijke 
beteekenis van den Arabischen tekst op den kant der bladzijden gegeven en de 
afwijking aangeduid door ze cursief te laten drukken. Opgemerkt verdient te 
worden, dat ik mij over het algemeen er van onthouden heb woorden in de 
vertaling ἸῺ te lasschen, die de werkelijke beteekenis van den Arabischen tekst 
verduidelijken en waar noodig — deze gevallen doen zich zeer zelden voor — heb 
ik ze tusschen haakjes geplaatst. Af en toe heb ik de alternatieve beteekenis 
van woorden ook op den kant der bladzijden gegeven, terwijl de cursieve druk 
in de vertaling op de andere beteekenis wijst. Waar van de gewone of primaire 
beteekenis van een woord afgeweken is, heb ik in een noot de reden voor deze 
afwijking gegeven en in ruime mate autoriteiten aangehaald. 1) | 

Deze vertaling heeft eenige nieuwe kenmerken. De Arabische tekst is daarin 
opgenomen en naast de vertaling op een aparte kolom geplaatst. ἘΠῚ vers beg'int, 

1) Zie: Voorwoord v.d. Vert. (2). 
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zoowel in den tekst als in de vertaling, op een nieuwen regel en is genummerd 

om het raadplegen te vergemakkelijken. N oodzakelijke verklaringen van woor- 

den of plaaisen zijn in de noten gegeven, en voor de hierin geopperde meening 

zijn over het aigemeen zoowel autoriteiten aangehaald ais gronden aangevoerd. 

Dit heeft mijn taak zeer verzwaard, maar ik heb dé%en arbeid toch ondernomen 

om het werk te maken tot een ware bron van voldoening voor degenen, die 

anders misschien geneigd zouden zijn sceptisch te staan tegenover beweringen, 

die den gewonen lezer nieuw zullen schjjnen. Ik heb getracht bij het geven van 

verklaringen in de noten niet in herhalingen te vervallen door, waar deze wel 

noodzakeli zijn, een verwijzing op den kant der bladzijden te plaatsen; maar ik 

moet erkennen dat deze verwijzingen verre van volledig zijn. Wanneer op één 

plaats de beteekenis van een woord reeds verduidelijkt is, heb ik, behalve in zeer 

weinige gevallen, het onnoodig geacht om een verwijzing er naar op den kant 

der bladzijden te plaatsen. Ten gerieve van den lezer heb ik echter een lijst der 

verklaarde woorden er bij gevoegd, 1) en de lezer kan ze Z00 noodig raadplegen. 

Maar deze lijst bevat slechts die woorden en uitdrukkingen, waarmee de lezer 

waarschiÿnlijk eenige moeite heeft. 

Behalve de noten heb ik bij het begin van elk hoofdstuk breedvoerige inlei- 

dende opmerkingen geplaatst. Deze opmerkingen geven éen overzicht van elk 

hoofdstuk bij paragrafen, waarbij ik tevens het onderling verband tusschen de 

paragrafen aangetoond en dat tusschen de verschillende hoofdstukken verklaard 

heb. Aan het begin van elke paragraaf staat een overzicht daarvan, dat het 

onderling verband tusschen de verzen van de paragraaf verklaart, zoo noodig 

aangevuld met een verklaring in de noten. Zoodoende wordt de rangschikking : 

der verzen in een hoofdstuk en die der hoofdstukken zelf duidelijk gemaakt. 

Dit kenmerk van de vertaling is geheel en al nieuw en 28], hoop ik, mettertijd 

van oneindig grooten dienst blijken te zijn bij het uitroeien van de thans z00 

algemeen heerschende gedachte, dat de verzen en hoofdstukken van den Heiligen 

Qoer-ân niet gerangschikt zouden zijn. Het is volkomen waar, dat de Qoer-ân de 

verschillende onderwerpen niet classificeert en ze stuk voor stuk in elke paragraaf 

en in elk hoofdstuk behandelt. De reden daarvan is dat de Heilige Qoer-ân geen 

wetboek is, maar in het wezen der zaak een boek dat voor de geestelijke en 

zedelijke ontwikkeling van den mensch is bedoeld. Daarom vormen de macht, de 

grootheid, de verhevenheid en glorie van God zijn voornaamste thema, terwijl 

de daarin verkondigde beginselen der sociale wetten ook bedoeld zijn om de 

zedelijke en geestelijke ontwikkeling van den mensch te bevorderen. Maar dat 

er een rangschikking. bestaat, zal zelfs den oppervlakkigen lezer van de inlei- 

_dende opmerkingen over deze hoofdstukken wel duideliÿjk zÿn. Voorts verdient 

opgemerkt'te worden, dat de Mekkaansche en Medineesche openbaring mooi 

samengevoegd zijn en dat er groepen van hoofdstukken zijn, die betrekking 

hebben op één tijd en één onderwerp. De inleidende aanteekeningen toonen 00k 

aan, of een bijzonder hoofdstuk te Mekka geopenbaard werd dan wel in Medina, 

en ook het tijdvak waartoe het waarschijnlijk behoort. De juiste data en de 

gespecificeerde volgorde der openbaring van verschillende hoofdstukken zijn 

vaak niets meer dan gissingen en daarom heb ik deze nuttelooze taak vermeden. 

Door de verscheidene voorvallen, waarvan in de Medineesche openbaring melding 

wordt gemaakt, is het dikwijls gemakkelijk de vermoedelijke dagteekening der 

1) Zie: Voorwoord v.d. Vert. (2). 
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Medineesche openbaring te bepalen, maar aangezien zulke hulpmiddeiïien in het 
geval der Mekkaansche openbaring ontbreken, heb ik het veiliger geacht de 
Mekkaansche openbaring in drie tijdvakken te verdeelen; elk hoofdstuk kan dan 
eenigszins met zekerheid in een dezer tijdvakken worden gepiaatst. Ik laat het 
Vroeg-Mekkaansch tijdvak ongeveer aanvangen met de eerste vlucht naar Abes- 
sinië, het Midden-Mekkaansch tijdvak met vier jaar voor de Hedjira, terwijl ik 
de laatste vier jaren van dat tijdvak als het Laatste Mekkaansch tijdvak aanduid. 

De verwijzingen naar gezaghebbende bronnen, welke in de noten worden 
aangehaald, worden verklaard op de list der afkortingen op pag. CXCIV. Van al 
de commentaren heb ik het meest gebruikt: den omvangrijken commentaar van 
Imam Fachr-oed-Din Razi (bekend onder den naam van Tafsir-i-Kabir of de 
Groote Commentaar), dien van Imam Asiroed Din Aboe Hajjan (bekend onder 
den naam van Bahr-oel-Mochit) en dien van Ibn-i-Djarir Tabri, en den korteren 
maar in geen geval minder waardevollen commentaar van Zamachsjari (bekend 
onder den naam van Kasjsjô}), Baidäwi en Djâmi-oel-Bajân. Van de lexica zijn 
de Tadj-oel--Aréès en de Lisân-oel--Arab volumineuze standaardwerken; ik heb 
Ze veelvuldig geraadpleegd, maar het kleiner werk van Irnam Raghib Isfahani, 
dat bekend staat onder den naam van M ocfradat fi gharib-il-Qoer-ân is me van 
zeer grooten dienst geweest; het neemt ontwijfelbaar de eerste plaats in onder 
de standaardwerken op het gebied der Arabische lexicologie, voor zoover het den 
Qoer-ân betreft. Het waardevolle Woordenboek van Ahôâdits, de Nihâjah van 
Ibn-i-Asir, is mij ook van grooten dienst geweest bij het verklaren van menig 
Open vraag. Merk echter op, dat ik vaker Lane’s Engelsch Lexicon heb geraad- 
pleegd, een werk, welks waarde voor den Engelschen student in de Arabische 
taal nauwelÿks te overschatten is ; dit is opzettelijk gedaan, opdat de lezer van dit boek gemakkelijk een werk kan raadplegen, dat binnen zijn bereik ligt. 
Behalve commentaren en lexica heb Îk ook geschiedkundige en andere werken geraadpleegd. Van de verzamelingen van verslagen had ik Boecharis Kit@b-oel. Tafstr of hoofdstuk over den commertaar van den Heiligen Qoer-ân aldoor voor mi liggen. En tenslotte, de grootste godsdienstleider van dezen tijd, Mirza 
Ghoelam Ahmad van Qadian, heeft ΤᾺΣ geïnspireerd met al het beste dat in dit werk is aan te treffen. Ik heb diep gedronken uit de bron van kennis, die deze groote hervormer --- Moedjaddid en Mahdi in den Islâm van de tegenwoordige eeuw — en stichter van de Ahmadïjjah Beweging heeft doen vloeien. Nog één persoon moet ik in dit verband noemen: wWilen Maulwi Hakim Noeroed Din, die in zijn laatste langdurige ziekte met geduldige volharding inzage nam van het &rootste deel der verklarende &anteekeningen en mi vele waardevolle wenken gaf. Waærlÿk, aan hem, als leider der nieuwe omwenteling in het uitleggen van den Helligen Qoer-An, is de Moeslimwereld grooten dank verschuldigd. ἘΠῚ heeft Zn werk verricht en is in stilte Overleden, maar het is een feit, dat hij zÿn geheele leven gewtid heeft aan de studie van den Heiligen Qoer-ân en dat ΕΣ] op één ln gesteld moet worden met de grootste uitleggers van het Heilig Boek. Te betreuren is het, dat Zn waardevolle Arabische commentaar nog niet uit- Segeven 18, maar wanneer het handschrift het licht ziet, Zal het onthullen dat ἈΠ een der groote geesten 15 geweest. Ἂς 
ΒΓ de verklaring van den Heiligen Qoer-ân heb ik τοῦ aan het hoogst belangrijke beginsel gehouden, dat geen woord van het Heilige Boek zoodanig verklaard wordt, dat het in strijd komt met de duidelijke léerstellingen van den "Heiligen Qoer-ân — een beginsel waarop het Heilige Woord zelf de aandacht 
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van den lezer vestigt in hoofdstuk 3, vs. 6; zie 193. Deze regel vormt den 

grondslag van mijn verklaring van den Qoer-ân en dit is een zeer hechte grond- 

siag, indien wij bedenken, dat de Heilige Qoer-ân naast duidelïijke leerstellingen 

metaphoren, gelijkenissen en allegorieën bevat. De gewoonten (soennat) en ge- 

zegden van den Heiligen Profeet zijn de beste commentaar van het Heilige Woord, 

althans wanneer ze in betrouwbare verslagen vervat zijn. Vandaar heb ik er de 

grootste waarde aan gehecht. Vroegere autoriteiten heb ik ook geéerbiedigd, 

maar verslagen en aanteekeningen, die met den Qoer-ân zelf in tegenspraak zin, 

moeten wèl worden verworpen. Ook heb ik den regel voor oogen gehouden, dat 

in alle gevallen die beteekenis aangenomen moet worden, die het best bij het 

verband past, en mij verder door de beperkende voorwaarde laten binden, dat 

het gebruik van een zeker woord in zekeren zin door de lexica en de Arabische 

literatuur toegelaten wordt. Bestaande vertalingen zijn mij van grooten dienst 

geweest, maar elke verklaring heb ik eerst aanvaard, nadat ik mij ten volle 

zekerheid heb verschaft en mijn toevlucht heb genomen tot oorspronkelijke 

gezaghebbende bronnen. Vele verhalen welke algemeen door de commentatoren 

aangenomen zijn, vinden in mijn commentaar geen plaats, behalve in gevallen, 

die df historisch genoegzaam bewezen kunnen worden, ôf bevestigd worden door 

de getuigenis van een of ander betrouwbaar gezegde van den Heiligen Profeet. 

Vele van deze verhalen zijn, geloof ik, in de Islamietische literatuur opgenomen 

geweest ten gevolge van den toevloed van bekeerlingen van het Jodendom en 

het Christendom tot den Islâm. Veel heb ik mij ook niet verlaten op de verhalen 

van sjan-i-nazôèl (di. de gelegenheid, waarbij een bijzonder vers geopenbaard 

werd); ik neem hun getuigenis alleen aan, wanneer ze de beteekenis, die aan 

een vers ten grondslag ligt, noodzakelïjx moet toelichten. Een volledige bespre- 

king van de beginselen en regels voor de interpretatie bewaar ik voor een 

afzonderlijke uiteenzetting. 1) Maar ik moet er bijvoegen, dat de tegenwoordige 

neiging der Moeslim-godgeleerden om de middeleeuwsche commentaren als het 

laatste woord over de interpretatie van den Heiligen Qoer-ân te beschouwen ten 

hoogste schadelijk is en practisch de groote schatten van kennis buitensluit, die 

een uitleg van het Heilige Boek in een nieuw licht onthult. Een studie 

van de oude commentatoren (het zou waarlijk zonde zïjn om hun gront werk 

gering te schatten) toont ook aan, hoe vrijeliÿÿk zij verklarende aanteekeningen 

bij het Heilige Boek maakten. Indien Ζῇ den commentaar van hun voorgangers 

als het laatste woord over de uiteenzetting van den Heiligen Qoer-ân beschouwd 

hadden, gelijx de meeste godgeleerden heden doen, dan zouden zïj de zaak der 

waarheid waarlijk niet zoo’n grooten dienst hebben bewezen. 

Het zware werk dat ik nu in het licht geef, heeft mij voor ongeveer zeven 

jaar beziggehouden en is vanwege het ongeduld van het publiek feitelijk ver- 

haast geweest. Ik weet dat men in dit werk vele gebreken zal vinden, en ho6p 

slechts het grondig te kunnen herzien, wanneer er vraag Zzal zijn naar een 

tweede editie. Ik kan deze voorrede evenwel niet besluiten zonder den grooten 

dank te betuigen, dien ik verschuldigd ben aan min geleerden vriend en broeder, 

_ Maulwi Sadr-oed-Din, B. Α., B. T., thens Imam van de Moskee in Woking 

(Engeland}), die mij raast het zware werk, dat hij in verband met de Woking 

Moeslim Zending verrichtte, met groote energie en onverdroten ïver gehoïlpen 

 beeft dit werk te doen verschijnen. Hiïj heeft niet alleen den proefdruk grondig 

1) Zie: Voorrede, hoofdstuk III. 
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nagezien en verbeterd, welk werk ik op zoo'n afstand onmogelijk heb kunnen 
doen, maar heeft er feitelijk geheel alleen voor gezorgd, dat het werk heelemaal 
afgedru':t is, waarbij hij nauwkeurig heeft gelet op de kleinste bijzonderheden 
daarvan. En ten slotte een woord van dank aan allen, die de Ahmadïjja Andjoe- 
man-i-Isja’at-i-Islâm, Lahore, met hun rijke schenkingen hebben bijgestaan en 
het haar zoodoende mogelijk hebben gemaakt de eerste editie van dit werk in 
het licht te geven. En alle lof komt Allah toe, den Heer der werelden, Die ons 
in staat heeft gesteld om ons aandeel in deze edele onderneming te volbrengen. 

MOEHAMMAD ALI 

AHMADYYA BUILDINGS, LAHORE, 

25 Augustus 1916. 



VOORWOORD VAN DEN VERTALER 

Bij de meeste onzer lezers behoeven wij Maulana Mochammad Ali niet in te 

leiden. Ἐξ heeft op godsdienstig gebied zulk een bekendheid verworven, dat zijn 

werken ook hier met belangstelling worden gelezen. Toch meenen wij, dat het 

niet ongepast zal zijn een kort woord over hem en enkele van zijn werken vooraf 

te doen gaan. | 

Maulana Moehammad Ali heeft zijn academische opleiding genoten aan het 

Gouvernements College” te Lahore (1890 — 1894) en den graad van M. À. en 

LL. B. gehaald. 1) Eenige tientallen jaren wijdde hïj zich daarna aan de studie 

van den Islâm en uit dezen tijd stammen zijn tairijke geschriften zoowel in het 

Engelsch als in het Uräu. 3) Ze vormen als men ze bij elkaar brengt, een 

bibliotheek van behooriïjk grooten omvang.” De belangrijkste daarvan zijn! 

The Holy Qur-ân (containing the Arabic. Text with English Translation and 

Commentary), welk werk in 1917 voor het eerst uitkwam. Het beslaat 

τ ruim 1400 bladzijden. De voorrede behandelt op unieke en meesterlijke 

 wijze de geloofwaardigheid en authenticiteit van den Heiligen Qoer-ân 

en geeft een beschrijving van de onderscheidende kenmerken van den 

Islâm. De vertaling van den Arabischen tekst is gebaseerd op authentieke 

gezegden van den Heiligen Profeet Mochammad en op de denkbeelden 

van Islamietische geleerden en godgeleerden. In de uitgebreide verklarende 

aanteekeningen worden talrijke punten wetenschappelijk behandeld. Ze 

weerleggen de tegenwerpingen der Westersche Islâmeritici en verbeteren 

de fouten, die zij in hun vertaling van den Heiligen Qoer-ân hebben ge- 

maakt. De Arabische tekst is een schitterende reproductie van de trans- 

criptie, welke door bevoegde calligrafen is vervaardigd. De eerste druk 

(5000 exempluren) is binnen drie jaar uitverkocht. De tweede druk kwam 

uit in 1920 en telde 11000 exemplaren. Nadere bijzonderheden omtrent dit 

standaardwerk vindt men in het laatste stuk der Voorrede. 

_Bajan-oel-Qoer-ân (3 deelen), een Urdu-vertaling van den Heiligen Qoer-ân met 

vollediger commentaar dan in de Engelsche uitgave en een uitvoerige 

behandeling van de lexicologie van den Qoer-ün op de basis van de grootste 

autoriteiten. 

Translation of The Holy Qur-ân: een minder-omsangrijk werk, dat ruim: 750 

bladzijden beslaat. Het 15 uitgegeven omæin de dringende behoefte aan een 

vertaling zonder Arabischen tekst en met beknopter verklarende aantee- 

1) M.A. en LL.B. zijn beide academische graden. M.A. (Master of Arts) 

_ — hoogste graad in letterkundige faculteit; LL.B. (Legum Baccalaureus: Bache- 

lor of Laws) — meester in de rechten. | 

3) Een mengsel van het Perzisch en de taal van N. Vpor-Indië. 
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keningen te voorzien. Velen kunnen zich trouwens de weelde van zulk een 
kostbaar werk als The Holy Qur-ün niet veroorloven en moeten zich wel 
tevreden stellen met vertalingen door Engelschen, zooals die door George 
Sale (The Korûn), E. H. Palmer (The Qur’ân) en Rev. J. M. Rodwell M. A. 
(The Koran} welke uitgaven goedkooper zijn. 

In Voor-Indië, zeiden we reeds, maakten bovengenoemde werken grooten 
opsang; maar ook nu nog vinden ze daar en in andere landén hun weg, ook 
zelfs in Indonesië — al vinden ze hier niet zulk een breeden kring van lezers 
als elders. Welke waarde deze werken voor de Moeslimwereld hebben, kan men 
00k afleiden uit het feit, dat sinds de verschijning van het eerste groote werk 
(The Holy Qur-ân) in 1917 de Voorrede is geworden ,,het vademecum van Moes- 
lim-studeerenden, schrijvers en sprekers”. Maar wat het voornaamste is, 2e 
blijken tot dusver het machtigste middel te ziin ter verspreiding en verdediging 
van den JIslâm, zoowel in Voor-Indië als waar dan ook in de wereld. Van dat 
middel nu wenschen ook wij ons te bedienen. Wij meenen daarom allen,-die den 
Isläm liefhebben, geen ondienst te bewijzen door een Nederlanäsche vertaling 
van den Heiligen Qoer-ân het licht te doen zien, om maar niet te spreken van 
een vertaling in de Indonesische talen. ἌΝ, - ἢ 

Met betrekking tot onze Nederlandsche vertaling vestigen wij de aandacht 
van den lezer op de volgende punten: 

(1) De voorrede van het groote werk (The Holy Qur-ân) zoowel als die van 
het minder omvangrijke (Translation of The Holy Qur-ân) hebben wij in haar 
geheel vertaald en in dezelfde volgorde in onze uitgave opgenomen. Wij hebben 
eerst gedacht meer eenheid te brengen in de verscheidenheid der behandelde 
onderwerpen, door de hoofdstukken die over dezelfde stof handelen bij elkaar te 
brengen. Maar naderhand hebben wij beter geacht geheel daarvan af te zien, 
daar de oorspronkelijkheid van het werk er slechts door geschaad zou worden. 

(2) De verklarende aanteekeningen in deze uitgave zijn overgenomen uit 
de minder omvangrijke Translation of The Holy Qur-ân. In verband hiermee 
hebben wij het laatste stuk van de Voorrede ook opgenomen -—— een stuk dat 
eigenlijk bij het eerste groote werk van Moehammad Ali behoort — en wel om 
verschillende redenen. In de éerste plaats moge daaruit blijken van welk stelsel . 
van uitlegkunde Maulana Moehammad Ali zich bediend heeft. In de tweede 
plaats zal de lezer veel van wat daarin yermeld staat, terug vinden in onze 
vertaling en in de derde plaats komt een deel der verklarende aanteekeningen 
der groote Engelsche editie in de kleine niet voor, eenvoudig omdat het bestek 
niet toeliet op verscheidene punten diep in te gaan. Zoo worden bijv. bewijs- 
plaatsen, aangehaald uit gezaghebbende bronnen en Arabische literatuur met 
den oorspronkelijken tekst, in de kleine editie grootendeels weggelaten, als ook 
de list der in de voetnoten verklaarde Qoer-ânische woorden. Wie over der- 
gelijke punten meer wenscht te weten, dien moeten wij voorloopig verwijzen naar 
The Holy Qur-dn. Wij hopen dat wij binnenkort in staat zullen zijn ook de. vol- | 
ledige aanteekeningen afzonderlijk uit te geven. 

Uïit de beknoptheid der verklarende aanteekeningen, welke in onze vertaling 
voorkomen, mag echter geenszins worden afgeleid, dat de duidelijkheid er door 
geschaad worût. à ἊΨ 

(3) Wiÿ hebben er naar gestreefd de groote Engelsche editie in opzet en 
uitvoering te evenaren. : | 

Wat de vertaling zelf betreft Ζῇ opgemerkt, dat wi ons in die gevallen, 

a 
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Waarin de ons ter beschikking staande Arabische woordenboeken en Lane’s Lexi- con niet Voorzien, naar de vertaling van Maulana Moehammad Ali hebben gericht, Waarvoor wij de volledige aanteekeningen in de groote editie (The Holy Qur-ân) op den voet hebben gevolgd. Het hoeft nauwelÿks gezegd, dat wÿ ter verhooging van de zuiverheid der vertaling verschillende Qoer-ânvertalingen en andere wer- ken hebben geraadpleegd. Verder is de heer Mirza Wali Ahmad Baig, Moeslim- Missionair van de Ahmadijjah Beweging Lahore, de persoon, die ons bij dezen zwaren arbeid trouw ter zijde heeft &estaan. Door hem is het ons mogelijk 8eweest ook de zeer. uitgebreide aanteekeningen in de Bajan-oel-Qoer-ân te 

Als ergens de regel geldt, dat een vertaling nooit de plaats van het oor- spronkelijk werk kan innemen, dan stellig in oneindig veel hoogere mate bij Zoo'n werk als de vertaling van den Heiligen Qoer-ân. Onvermijdelijk gaat er heel wat van het corspronkelijke verloren — een Bebrek dat door geen men- schenhanden is goed te maken. Onze vertaling is dan ook niets meer dan een Zeer bescheiden poging om den lezer in de gelegenheid te stellen tot de kostbare schatten door te dringen, weilke tot dusver voor hem vérborgen liggen. Dat onze vertaling vele tekortkomingen heeft, wij zÿn de eersten dit toe te geven. Het is dan ook onze innige wensch er later bij den tweeden druk de noodige verbe- teringen aan te brengen. 
Van deze gelegenheid maken wi gebruik om de aandacht van den lezer te vestigen op enkele punten betreffende het geted. Het is hier te lande gebruikelijk om bij het bidden in de zittende houding tusschen twee Sadjdahs een bede op te Zenden en bfj het morgengebed een goenéèt. Wij maken er verder opmerkzaam op, dat bij de iqgdmat de eerste en zesde zin tweemaal wordt opgezegd. 
Ten slotte wenschen wÿ onzen oprechten dank te brengen aan de heeren Ahmad Wongsosewojo, Wirasapoetra, Mohammad ‘Ali en Moehammad Hoesni, die met onverdroten ijver en Volharding en met opoffering van al hun vrijen tid alle proeven met zorg .hebben doorgelezen en gecorrigeerd: en aan den laatste en den heer Mirza Wali Ahmad Baig, die ons opmerkzaam maakten ΟΡ Verschillende teere punten en die ons behulpzaam waren bi talrijke andere zaken,. 

| 
Moge dit werk den weg vinden naar menig heart. Moge Allah het licht geven om de waarheid des Isläms te zien en het kracht en moed geven om haar te volgen. 

DE VERTALER 

Batavia-C., Augustus 1934. 



DER NAMEN VAN DE GERAADPLEEGDE BRONNEN 1) 

Ὁ Afkor- : | Bron. 

Afkor- : Bron. . | 

ting. | “τὶ ᾿ | . ting | . 

À . . Asûs van Zamachsjari (zÿn Djal. . Djalalain (een commen- 

| . commentaar wordt aun- _ ...  taar). - | 

geduid door Kf). DiB. . Djâmÿoel Bajân (een com- 

AbM. . Aboe Moesa  : - Co. mentaar). | 

.. Aboe Dawoed, Soenan van. Kf . . Kasjsjaf, de commentaar 

AH . . Aboe Hajjan, Imam Asi- 

roed Din, de commentaar 

᾿ς van (de Bahr oel Moehit). 

Aïls . , Aboe Ishaq. 

op den Heiligen Qoer-ân, 

door Zamachsjari. | 

LA . . Lisan-oel-Arab, door Aboel 

Fadl Djamal-oed-Din Moe- 

ACh. . Achfas). 
hammad. 

A'Ob . Aboe ’Oebaldah. LL . . Ar. Eng. Lexicon door 

Bd .… . Baidawi. | E. W. Lane. 

Az . | Azhari. Ls . . Lais. | 

Bch. . Boechari, Aboe ’Abdoellah M . . Moehkam. 

Moehammad bin Ismail, MB . . Madjma-oel-Bihar. 

| Sahih van. Mgh . Moeghni. 

Cr . . Cruden’s Bible Concordan- Μά] 4 . Moedjahid. 

ce. . | ‘“Msb. . Misbâh van ΑἹ Fajoemi. 

© Dk . . Dahak. Msj . . Misjkât-oel-Mas@bih. | 

Dr Darimi. Moes . Moeslim, Sahth van. 

Q . . Qiméès. 

Qt . . Qatada. 

 Rgh. . Raghib, Imam, de Moefra- 

dât van. ᾿ 

Rz . . Razi Imam Fachroeddin, 

de Tafsir-i-Kabir van. Ὁ 

En. Bib. Encyclopædia Biblica. 

En. Br. ŒEncyclopædia Britannica. 

Ham . Hamasa, uiteenzetting van, 

| . door Tabrizi. 

Ab. . Ibn-i-- Abbas. 
IAg . . Ibn-i-Asir (een woorden- 

οὐ boek van Ahâdîts). 5. - : Sihañ, de. | 

IHsj . Ibn-i-Hisjam. | & À . Sajiid Ahmad Chan, com- 

1Dj . Tén-i-Djarir, Tabri, com- mentaar van. 

mentaear van (zijn ge- TA . . Tâdj-oel-Arôès. 

schiedenis wordt aange- Tb . . Tabri, Aboe Djafar Moe- 

| duid door ΤΌ). ον  hammad Ibn-i-Djarir, 

*’IK . . ‘Ikrama. | | τς Geschiedenis der Volke- 

IMdj . Ibn-i-Madjah, Soenan van. ren en Koningen Va. 

IMsd . Ibn-i-Mas’oed. Tr . . Tirmazi, Djâmi van. 

It4 . . Itqân, door Djaläloed din Wh . . Wherry, commentaar van. 

Sajôèt1. | Zdj . . Zadjäjad). | 

1) Deze lijst geeft een overzicht van de voornaamste werken, welke door 

Maulana Moehammad Ali geraadpleegd zijn. Ze worden in de verklarende aan- 

teekeningen der éerste groote vertaling (The Holy Qur-ân) door bovenstaande 

afkortingen aangeduid, terwijl de namen der andere geraadpleegde bronnen 

voluit worden géschreven. 
: 



TRANSCRIPTIE VAN ARABISCHE WOORDEN 
ARABISCHE woorden zijn slechts bij benadering in andere letterteekens te schrij- ven. De Nederlandsche taal kent vele Arabische klanken niet. Het En dat in dit werk gevolgd Wordt, wordt hieronder verklaard. 

CONSONANTEN | “po iens 
Vpn 

ΑἩ (klinkt als a) RE PR a 
A 
tâ (als de Ned. t) LÉ ις de FOR BR δῆς à en à - οἱ 
ts& (uitgesproken als de scherpe th in ’t Eng. thing) . .. ts 

[ 

ἜΣ 

ων 

ζ dm (uitgesproken als de dj in djati) . . . . . . . . . dj 
€ h@ (zeer scherpe mar vloeiende gutturale spirant) νῷ τὰ A 
€ ch@ (als de ch in 't Ned. och) RE RE τω δ τὰν ακτΣ ἘΠΕ 
“Ὁ. ἀδὶῇ᾽ (als de ἃ in 't Ned. ra) αὐ D ce SU κα ᾿ δ ων d 
À ἀξάϊ (als de zachte th int Eng. that) . . . . , . . . . de 

τ“). τὰ (dezelfde als r) or 
2 24 (dezelfde als 2) : 2 
ῳ sin (de stemlooze 8) . ϑ 

πὶ sfin (als de 8j in "ὃ Ned. 5795) A δον ἄς, ἀξτξιν τὰν τας τὰς ὡς ἡδὴ 
ῳῳ 544 (sterk gearticuleerde 8 ESS se à 8 
U® ἀδὰ ( gesspireerde MN SE τιον; 0 ων τς 3: da de τ 
LD t@ (sterk gearticuleerde palatale Ὁ . ‘+ 
L za (sterk gearticuleerde palatale #) +. + κα 
τὰ _’din (sterk gutturaal — niet enkel als vocaal)  ,. . . . .. | 
4 shain (&utturale g) . . . . . .. de ee ee σὴ 

ῳ ὡ τ ω  Υ 
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Arabische 
Voorgesteld 

letters 
door 

ὃ ά! (sterk gearticuleerde gutturale k) . . - . + + τ q 

J\ ΚΑΙ (dezelfde als k) . . + + + + + + + + + + * κ᾽ 

(ἡ Ἰᾶτν (dezelfde als)... + + τ τ l 

À mim (dezelfde als m) . . - τ’ PR ταν τος ἀτν τ εἶτ ὺ τὶ m 

ὡ πόδη (dezelfde als ") | n 

s ‘wûw (semi-vocaal 10) à 

3 πᾶ (klinkt als h) h 

,» hamza (maakt dat de atem stokt) HAN Qu τ 

(5 ja (derelfde als ÿ + + τ τ στο ἢ 

VOCALEN. 

De korte vocalen worden als volgt voorgesteld: 

| 2. . (λα door a 

ë (kasrah) door i 

RE (dammah) door 0e 

De lange vocalen worden voorgesteld door: 

ai om fat-ha voor een 78 uit te drukken; 

au om fat-ha voor éen wäw uit te drukken; 

ἃ voor een lange fat-ha (als de a in vader); 

t voor een lange kasrah (als de ie in dier); 

ὅδ voor een lange dammah (als de oe in broer). 

De tanwin wordt voorgesteld door an, in of oen, al naargelang van het 

gebruikte teeken. : . 



EIGENNAMEN 
HET volgende is een lijst van eenige Bfjbelsche eigennamen en hun Arabische vormen. Voor die namen, welke zoowel in den Heiligen Qoer-ân als in den Bfjbel _Staan, hebben wij ten gerieve van den Holiandschen lezer de Bijbelsche gebruikt, terwijl de specifiek Qoer-Anische in andere letterteekens zijn overgebracht. 

Bijbelsche Naam. ._ Arabische Vorm. } Bijbelsche Naam. Arabische Vorm. Aäron , Häréèn Jezus 188 
Abraham Ibrâähim Job. . . . Ajjéèb Adam Adam Johannes de Dooper . Jahja _ Amram ‘’Imrân Jona Jéènoes Babel  . Babi Jood Jah6èdi Christen Nasrâni Jozef Jéèsoef Dead ue Korach Qaréèn Egypte Misr 
Elia Tij@s ΤΟΣ τὶ Fou Elisa Al-Jasa’ Magog en Ο70984) Evangelie Indfi nes) Mar jam Ezra ’Oezair Michaël MARK QI Faraë Firaun Mozes Môèsa Gabriël Djbrtl Noach Nôèh Gog Jadjéèd) Sélomo Soelaiman Goliath Djaléèt Saul Taléèt Izak Ishâq Scheba Sabâ Ismaël Ism@t Το, Ταμγᾶὲ Jakob Ja’q6èb Zacharias Zakartj4 



ΗὙΟΟΕΌΞΤΟΚΙ 
DE OPENING 

(AI-Fatihah) Ὁ 
GEOPENBAARD TE MEKKA 

(7 verzen) 
Samenvatting: 

1. ALLAH, de Héer der geheele schepping, leidt haar tot haar doel, di. haür 
volmaking. 2. Hi doet Zijn liefdevolle weldadigheid en genade van Zich uitgaan, 
zoowel voor- als nadat de mensch zich die waardig heeft gemaakt. 8. Hij behan- 
delt den mensch gelijk een meester zijn dienaren, en daarom kenmerkt Ztn wet 
der vergelding zich door vergevensgezindheid. 4. ’s Menschen afhankelijkheid van 
God en de hulp die Ἠΐ den mensch verleent. 5-—7. Bede om stéeds op het rechte 
pad of den middelweg te worden bewaard en om niet van den rechien weg te 
worden afgeleid, zoodat men niet tot ee van beide uitersten vervait. 

Algemeene Opmerkingen. 

Al-Fâtihah of Fâtihat-oel-Kitäb bevat zeven verzen in δέῃ paragraaf. Dit 
hoofdstuk werd geopenbaard te Mekka, want het is ontwijfelbaar een der vroeg- 
ste openbaringen. Sir William Muir 1) die de heele Mekkaansche openbaring in 
vif tijdperken verdeelt, plaatst het in het eerste tijéprrk — hoewel hij het ver- 
keërdelijk zelfs voor het 96ste hoofdstuk plaatst. Het spreekt vanzelf, dat de 
juiste dagteekening waarop of zelfs de juiste volgorde, waarin de verschillende 
hoofdstukken geopenbaard werden, onmogelijk is aan te geven, maar feit is het, 
dat dit hoofdstuk een essentieel deel vormde van de Moeslimgebeden sedert de 
vroegste tijden, toen het gebed voor de Moeslims verplicht werd gesteld; en er 
zijn zeer veel bewijzen die aantoonen, dat dit reeds heel vroeg na de roeping 
van Moehammad tot ‘het profetisch ambt gebeurde. | 

Het hoofdstuk begint met de woorden Bismilläh-ir-Rahmân-ir-Rahim, die 
boven elk van de 114 hoofdstukken van den Heiligen Qoer-ân staan, met uit- 
zondering van één enkel hoofdstuk: het negende. Eenmaal komt. die in in het 
midden van een hoofdstuk voor, nl. in 27 : 30, zoodat hÿ dus.in het geheel 
114 maal in den Heiligen Qoer-ân voorkomt. Bovendien maken: de Moeslims van 
dezen zin zulk een ruim gebruik, dat het eerste wat een Moeslimkind. leert, die 
zin is en de Bismillâh het eerste woord 1s, dat een Moeslim in zijn. dageltjksche 
werkzaamheden uit. Het inleiden van eïk hoofdstuk van den: Fos Qoer-ân 

1) Zie de aan het eind van het werk geplaatste ΠΣ ΠΕ ΗΝ Vert. 
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Pen
 mm 

met deze woorden, die in de twee attributen Rahmän en Rañim, Gods lefde en 

genade tot uitdrukking brengen, toont duidelijk aan dat de liefde en genade van 

God het voornaamste thema van het Heilige Boek is. 

De Fâtihah heeft als bede een bizondere beteekenis, daar ze een essentieel 

deel 15 van elk gebed, hetsÿ gezameniÿfk hetzjj) alleen opgezonden, en daarom 

is ze voor den Moeslim van veel meer belang dan het Onre Vader voor den 

Christen. Er is ook een ander verschil. Het laatste leert den Christen om de 

komst van het Koninkrijk Gods te bidden, terwijl den Moeslim geleerd wordt 

zin rechte plaats te soeken in dat koninkrÿk, dat reeds gekomen is, hetgeen 

ongetwitjfeld er op zinspeeit dat de komst van den Heiligen Profeet inderdaad 

de komst van het Koninkrtik Gods was, omtrent het nabij komen waarvan Jezus 

Christus tot sijn volgelingen predikte (Markus 1 : 15). 

De bede, die dit hoofdstuk bevat, is de subliemste van alle beden, die in 

welken godsdienst ook bestaan, en neemt de eerste plaats in onder al de beden, 

die de Qoer-An zelf bevat. Er is een groote roep van uitgegaan, zelfs van den 

kant van de grootste lastersars van den Heiligen Qoer-ân en σῇ zijn genood- 

gaakt den geest er van te bewonderen. Het heele hoofdstuk bestaat uit zeven 

verzen: de eerste drie handelen over de vier voornaamste Goddelijke attributen, 

nl voorzienigheid, liefde, genade en vergelding, en brengen dus de verhevenheid 

en lof van het Goddeltjk Wezen tot uitdrukking. De laatste drie verzen leggen 

den Grooten Maker bloot het vurige verlangen van ’smenschen ziel om in 

rechtschapenheid te wandelen, xonder te vervallen tot een van beide uitersten. 

Het middelste. vers brengt ’s menschen algeheele afhankelijkheid van God tot 

uitdrukking. Bovengenoemde attributen onthullen Gods alomvattende weldadig- 

heid en zorg en Zïn onbegrensde liefde voor al Zïjn schepselen, en het ideaal 

waarnaar de ziel streven moet, is het hoogste waartoe een mensch zich kan 

verheffen: het pad der rechtschapenheid, het pad der genade en het pad, waarin 

geen struikelen is. Terwijl eenerzijds. de bekrompen denkbeelden, die het God- 

_deltjk Wezen voor den Heer van een bepaald volk hielden, met één slag vernie- 

tigd worden door de vermelding van Zin onpartijdige voorzienigheid en Zijn 

onparttidige liefde voor het geheele menschdom, neen voor alle schepselen die 

in alle werelden bestaan, en de gedachte aan vaderlijke zorg en genegenheid, 

die in het woord Vader ligt opgesloten, in het niet verzinkt bij de alomvattende 

weldadigheid en liefde van den Rabb van het ΑἹ, Die den schepselen van midde- 

len van bestaan, voeding en volmaking voorziet en deze regelt, lang voordat zij 

tot aanzijn worden geroepen, is er anderzijds het verheven streven der ziel naar 

een onbeperkte geesteitike verheffing, onbelemmerd door alle redenen van zorg 

voor het lichaam, dat om het ,dageltjksch brood’”’ (Matthéüs 6 : 11) smeekt, en 

selfs door die van bezorgdheid over vergiffenis van gepleegd onrecht en begane 

ongerechtigheden, want de ziel tracht xich te verheffen tot een plaats, waar 

_ onrecbt en ongerechtigheden onbekend zijn. Het doet de ziel streven naar de 

groote geestelijke hoogte, waartoe zich diegenen hebben verheven, wien God 

genadig is geweest: de profeten, de waarheïidlievenden, de geloovigen en de 

rechtschapenen (4 : 69). 
__ De Fêtihah wordt als de quintessens van den geheelen Qoer-ân beschouwd. 

Om die reden wordt ze in 15:87 de Groote Qoer-ên genoemd. En dat is zij 
inderdaad, geltik de naam Oemm-oel-Qoer-ân of de grondslag van den Qoer-An 
— sen naam, dien de Heilige Profeet zelf daaraan gegeven heeft --- aantoont. 

_Vandaar wordt de Qoer-An beschouwd te beginnen met hoofdstuk II. 
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.In naam van God, 1 den 2 < VV 2€n ds 2 

Weldadige, den Genadige. Σ O22lo—#ri aie 
1 (Allé) Lof komt God toe, 

den Heer der werelden, 5 ὀζμλαι τοῦ ὦ ἀκ 
2 Den Weldadige, den Ge- DRE 

nadige; Doro 
3 Meester van den dag der Su 

vergelding. 4 ; G 42 ele 
4 U dienen wij en U smee- re Cas AE 502 .ὦ At 

‘ken wij om hulp. 3 ἣν 

1. ΑΠΔΝ, is een eigennaam, waarmee het Wezen wordt aangeduid, Dat nood- 

æakelÿk door Zichzelven bestaai, omvattende al de attributen van volmaaktheid. 

. Het woord AT4n wordt niet gebruikt in toepassing op eenig ander wezen dan 

| den eenigen waren God, en het omvat alle voortreffelijke namen. De Arabieré 

gaven den naam Allah nooit aan een van hun tairtjke afgoden, welke 00 

Daarom héeft dat woord als eigennaam van het Goddelijk Wezen inderda 

geen equivalent in welke andere taal ook; in de vertaling wordt het woord Goù 

echter slechts uit noodzaak gebezigd. 

2. Ar-Rahmân en Ar-Rahim zijn beide van een tegenwoordig deelwoord 

afgeleide zelfstandige naamwoorden van verschillende maten, die de intensiteï: 

van beteekenis aanduiden: het eerste duidt het grootste overwicht van de eigen- 

achap genade aan en het laatste drukt een voortdurende herhaling en openbaring 

van dat attribuut uit. Het attribuut genade in Ar-Rahmân wordt geopenbaard, 

voordat de mensch in het wezen wordt geroepen, in de schepping van dingen 

die voor zijn leven hier beneden noodzakelijk zijn, en toont dus Gods lefderijke 

zorg voor Zijn schepselen aan, terwijl hetzelfde attribuut in Ar-Rahim telkens 

geopenbaard wordt, als men jets gedaan heeft om Ziïjn genade waardig te zijn. 

Deze twee attributen, die van al de attributen van het Goddeliÿjk Wezen het 

vaakst in den Heiligen Qoer-ân voorkomen, geven dus uitdrukking aan Gods 

onbegrensde liefde en genade, die inderdaad het voornaamste thema van den 

Heiligen Qoer-ân zijn. 

3. Rabb beteekent: het kweeken van iets zoodanig, dat het van den eenen 

toestand in den anderen komt, tot het zÿn doel van volmaking bereikt. Rabb 

is dus de Schepper van ’t Al, Die aan de geheele schepping niet alleen voe- 

dingsmiddelen heeft gegeven, maar ook van te voren voor ieder een vermogens- 

afeer beschikt en hem in die sfeer de middelen verschaft heeft, waardoor hij 

zich voortdurend ontwikkelt, zoodat hij van lieverlede het doel van zijn vol- 

making bereikt. Merk dus op, dat het woord Rabb dat bij gebrek aan een beter 

woord door Heer vertaald wordt, een veel edeler en verhevener gedachte uitdrukt 

dan het woord ab of vader, dat in vergeltjking daarmee een zeer beperkte 

beteekenis heeft. . 

4. Malik en malik zijn twee verschillende woorden van hetzelfde ar 

woord afgeleid: het eerste beteekent: meester en het laatste: koning. Het woord 

mêlik of meester wordt hier gebezigä om aan te toonen, dat God Zich niet aan 

onrechtvaardigheid schuldig maakt, indien ἘΠῚ Zin dienaren vergeeft, omdat Hij 

niet bloot een koning of bloot een rechter is, maar juister: een Meester. 

Het woord jaum duidt aan: een tidruimte, welke tidruimte οὐ ook moge zÜn. 

Daar er in den Qoer-An ruimschoots aanwijzingen zin, dat de Goddelijke wet 
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o Leid ons op het rechte RUN CU 
pad, ᾿ TS) 

6 Het pad dergenen wien >-%>:-, 25.532 MNT es 
Gi ΕΑΝ ἃ hebt geschonken, 2 PTS Sal TEL 

Si 7 Niet (dat)  dergenen, 5 . . ξ PIN 279 5575 23.3.2 over wie toorn wordt uit- ον ῳ PEAR 
gestort, noch (dat) dergenen ou 
die dwalen. 5 | | 

----- ———_ —— 4 4  ώώ  ώώ  ΛΛ͵᾽͵᾽͵ὮἊἝὮἝὮἝἋὋὃ ΦὁΦἙΤἙἝΘΘ 

der vergelding ieder oogenblik in werking is, is de in dit vers vermeide wet der 
vergelding dus een wet, die voortdurend van kracht is. | 

5. Degenen op wie God Zijn toorn uitstort, zijn volgens een overgeleverd 
verslag de Joden, en degenen die dwalen, ztin de Christenen. Het spreekt vanzelf, 
dat deze woorden slechts tot verduidelijking dienen; ze beteekenen, dat de mensch 
noch te ver dient te gaan in zijn haat, zooals de Joden die een profeet Gods 
veroordeelden, noch in zijn liefde, zooals de Christenen, die een profeet Gods ver- 
goddelijkten, en dat hij den middelweg dient te houden. Of: daär God Zïün toorn 
op den mensch uitstort, als hij slechte daden verricht en daar hij van het rechte 
pad afdwaalt, als ΒΓ verkeerde leerstellingen volgt, wordt den Moeslim geleerd 
te bidden om in daden zoowel als in leer op het rechte pad te worden bewaard. 
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DEEL I 

HOOFDSTUK Π 

DE KOE 
(At-Bagarah) 

GEOPENBAARD TE MEDINA 

(40 paragrafen en 286 verzen) 

Fundamenteele beginselen van den Isläm. 

Schijnbeltjdenis. 

Goddelÿke Eenheid. 

‘3 Menschen uitgebreide vermogens. 

Vervulling van Israëlietische profetieën in den Heiligen Profeet. 

7. Gods gunsten aan de Israëlieten en hun halsstarrigheid. 

Ontaarding der Israëlieten. 
Zi worden hardvochtiger. 

Hun verbond en de schending daarvan. 

Zÿ verwerpen den Profeet. 
Hun vijandschap tegenover den Profeet, 

Voorafgaande schriften worden opgeheven. 

Volmaakte leiding geeft slechts de Islâm. 

Verbond met Abraham. 

Abrahams godsdienst. 

Ka’be als centrum. 

Redenen waarom de Ka’ba tot Moeslimcentrum wordt gemaakt. 

Zware beproevingen zijn voor de bevestiging van dat centrum 

noodzakelijk. 

De Eenheid moet ten slotte zegevieren. | 
Zekere wijzigingen in oude wetten: verboden spijzen. 
Vergelding en legaat. 

Vasten. 

Strijd ter verdediging. 

De bedevaart en de kwaadstichters. 

Beproevingen en wederwaardigheden. 

Gemengde vragen. 

28, 29. Echtscheiding. " ἃ. 

80. 

81. 

Het hertrouwen van geschelden vrouwen en weduwen. 

Aanvullende voorzieningen voor gescheiden vrouwen en weduwen. | 

| Par. 82, 38. De noodzakelÿkheid van den strijd om wille van de waarheid: 
illustraties uit de Joodsche geschiedenis. 
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Samenvatting: 

Par. 34 Dwang in den godédienst verboden. 
Par. 35. Hoe doode volkeren/#n het leven worden teruggeroepen. 
Par. 36,37. Geld uitgeven ter wille van de waarheid. | 
Par, 88. Woeker verboden. : 
Par. 89. Contracten en getuigen. 
Par. 40. De Moeslims zullen tot overwinnaars worden gemaakt. 

Algemeens Opmerkingen. 

DIT hoofdstuk handelt voornamelijk over de Joden en hun strijd tegen den 
Islâm. Daarom wordt hierin veel van de wetgeving behandeld, waarvan de 
biÿzonderheden noodzakelijk van de Joodsche wet afwijken, als ook de meeste 
bezwaren der Joden tegen het profeetschap van Moehammad. Het begint met 
een korte vermelding van de fundamenteele beginselen van den Islâm en, na 
in de eerste paragraaf de gevolgen van het aannemen of verwerpen daarvan 
vermeld en in de tweede geveinsde belijdenis behandeld te hebben, maakt het 
een gevoigtrekking van de waarheid dier beginselen en meer in het bijzonder 
van die der Goddelÿjke Eenheid, ‘door in de derde paragraaf melding te.maken 
van Gods werken in de natuur, De vierde paragraaf toont verder aan, dat de 
mensch met uitgebreide vermogens begiftigd is, maar de gevolgen ondervindt 
van het verzuimen van de hem aangeboden gelegenheid. Dit wordt in het verhaal 
van Adam toegelicht. In de vijfde paragraaf wordt melding gemaakt van het 

_ verbond met de Israëlieten en er wordt hun gezegd, hoe de Qoer-ân de profetieën 
die in hun boeken voorkomen, vervult. De daaropvolgende twee paragrafen 
worden gewijd aan Gods gunsten omtrent hen en aan hun balsstarrigheid. 
Daarop volgen drie paragrafen, die spreken van hun ontaarding, hun hard- 
vochtigheid en hun schending van verbonden. De elfde paragraaf spreekt van 
hun bezwaren tegen den Heiligen Profeet en de twaalfde maakt melding van 
hun groote vijandschap en hun plannen tegen hem. De dertiende vermeldt, dat 
de voorafgaande schriften opgeheven worden en dat een betere en meer geavan- 
ceerde code gegeven wordt in den vorm van den Islâm, den godsdienst der 
algeheele onderwerping, De daaropvolgende paragraaf wijst er op, dat in alle 
godsdiensten partieel goed aan te treffen is en dat echter slechts in den Islâm 
de godsdienst tot volmaaktheid komt. De viftiende herinnert de Israëlieten aan 
het verbond met Abraham, welk verbond het opstaan van een profeet uit het 
midden der Ismaëlieten eischt. Daarop volgt een andere paragraaf, die over 
den godsdienst van den grooten patriarch handelt. Zoo wordt het onderwerp 
Qiblah ter sprake gebracht, die verplaatst wordt naar de Ka’ba — het huis, 
dat door Abraham is herbouwd. Terwijl de daaropvolgende twee paragrafen 
verklaren, dat de Ka’ba het nieuwe middelpunt van geestelijke activiteit moet 
zin, geven ze ook de redenen voor de verandering. De negentiende paragraaf 
wWaarschuwt de Moeslims, dat zjj harde beproevingen moesten doorstaan, voordat 
ΣΙ heerschappij verkregen over het Heilige Huis, dat in het vervolg het centrum 
der Moeslims zou zijn, al was de daar heerschende afgodendienst ook zeker 
bestemd om te verdwijnen, terwijl de Eenheid ten slotte de overwinning moest 
behalen. Dit wordt in de twintigste paragraaf opgehelderd. Zekere ondergeschik- 
te verschillen met de Joodsche wet worden daarna ter sprake gebracht tegen- 
over het algemeene beginsel van de leer der Eenheid; en z00 worden in de elf 
daaropvolgende paragrafen de wetten behandeld, die betrekking hebben op: 
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PARAGRAAF 1 
Fundamenteele Beginselen van den Isläm 

1, Alwetendheid van Allah. 2. De Qoer-An een volmaakt richtsnoer. 

3, 4. Fundamenteele beginselen. 5—7. Gevolgen van het aannemen 

en verwerpen ervan. 

In naam van God, den Wel- ᾿ ἜΣ ᾽ 

dadige, den Genadige. On)! | a o—v) 

1 Ik ben God, de Beste ὦ»... 
Weter. 6 

sptjzen, vergelding, legaat, vasten, strijd, bedevaart, win, dobbelspel, weezen, 

echtelijke verplichtingen, echtscheiding en weduwschap. De daaropvolgende twee. . 

paragrafen komen terug op het onderwerp: strijd ter verdediging, die nood- 

zakelijk was, indien de Moeslims den nationalen dood wilden ontkomen, en er 

worden illustraties gegeven uit de Israëlietische geschiedenis. In de vier en 

dertigste paragraaf wordt ons verder verteld van de groote macht van God om 

leven aan de dooden te geven en er wordt tegen de Moeslims gezegd, dat zij in 

zaken van godsdienst geen dwang dienen uit te oefenen, zooals run tegenstan- 

ders het hebben gedaan. Twee voorbeelden worden daarna in de daaropvolgende : 

paragraaf aangehaald: één uit de geschiedenis van Abraham en één uit de Israé- 

lietische geschiedenis. Beide voorbeelden toonen aan, hoe doode volkeren in het 

| leven worden teruggeroepen. Maar de ontwikkeling en welvaart van gen volk, 

aldus wordt ons onmiddellijk in de zes en dertigste en zeven en dertigste para- 

graaf gezegd, hangen van de daden van opoffering af, en iedere penning, besteed 

ter wille van de waarheid, levert het zeven honderdvoudige ervan en zelfs veel 

meer vruchten op. Daar den Moeslims dus overvloed van rijxkdom beloofd wordt, 

dien Ζὶ als gevolg van hun opofferingen zullen verwerven, worden zij in de 

daaropvolgende paragraaf gewaarschuwd tegen woekerachtige handelingen, die 

een buitengewone liefde voor rijkdom kweeken, want het vergaren van rijkdom 

is niet het levensdoel van een Moeslim. In de negen en dertigste paragraaf wordt 

hun tevens.gezegd, dat zij hun eigendomsrechten moeten beschermen door bun 

transacties in geschrifte te brengen en voor getuigen te zorgen. Tenslotte 

wordt hun een bede om de uiteindelijke overwinning van de waarheid geleerd. 

‘Wij zien dus geen onderbreking in de samenhang van het geheel en de overgang 

_ van het eene onderwerp tot het andere geschiedt, wanneer noodzakelijk, op zeer 

natuurlike wijze. | | ἘΣ | ᾿ | 

Dit hoofdstuk werd te Medina geopenbaard en behoort tot de vroegste . 

Medineesche openbaringen. Het grootste deel daarvan werd in het- tweede jaar 

_van Hedjira geopenbaard. | | Ἶ 

8. De oorspronkelijke woorden zijn: alif, lâm, mim. De combinaties van letters 

of afzonderlijk staande letters, die in het begin van verscheidene hoofdstukken 

van den Heiligen Qoer-âAn staan — er zijn er in het geheel negen en twintig 

_ worden moegatta’ât genoemd. Overeenkomstig de beste algemeen aangenomen 

opinie zijn deze letters afkortingen van woorden. Alif is een afkorting van ana 

(ik), lâm van AU@h en mim van aim (beste weter). Het 3de, 29ste, 30ste, 81ste 

en 32ste hoofdstuk begint ook met deze letters, die dezelfde beteekenis hebben. 
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2 Dit boek — daarin is Ma 
geen twijfel — is een richt- αν οὐδ ECS EAN 
snoer voor hen die zich (voor 
het kwaad) hoeden, Τ 

3 (Voor) hen die in den On- ARR sel EUR 
geziene gelooven en het gebed BORD LOS ss 
onderhouden en uitgeven van x PA BUT (Las 
wat Wÿ hun hebben gege- © ace »γϑὺν 

ven; 
4 En die in datgene geloo- Re νει 

ven, wataanuis geopenbaard {55 (11 ( AE Yes as 9 
en (in) datgene wat vôér u D ,5.02 5 9... 1 ervcs ὦ 
werd geopenbaard: en van het OS δοῦν self 99 Ὁ 
leven hiernamaals zijn ζῇ 
overtuigd. 9 

5 Dezen zijn op een rech- me δ 
ten weg van hun Heer, en Adsl s og 3° À US JE AS 
dezen zijn het, die voorspoe- | RAT 
dig zullen zijn. QC ὡδὶ 

7. De Qoer-ân wordt hier al-kitâb of het Boek genoemd. Het stamwoord 
_kataba beteekent hÿ schreef, en kitâb of boek is een geschrift, dat op zichzelf 
volledig is. Het gebruik van het woord kit@b in toepassing op den Heiligen : 

. Qoer-ân komt in zeer vroege openbaringen voor en toont duidelijk aan, dat de 
Qoer-än van het begin af aan bedoeld was om een volledig boek te zijn en een, 
dat niet alleen in het geheugen der menschen bestond, maar ook in zichtbare 
karakters op schrift, want anders zou het geen al-kitâb genoemd kunnen worden. 
In het gebruik van dit woord zit dus het afdoende inwendig bewijs, dat de 
rangschikking er van, zonder welke het geen boek genoemd zou kunnen worden, . 
door den Heiligen Profeet. zelf werd tot stand gebracht. 

Het woord moettaqgt kan met voldoende nauwkeurigheid alleen vertaald 
worden door: temand die zich hoedt (voor ee kwaad), of temand die oppast 
(voor zin plicht). 

8. Al-ghaib of de Ongeziene beteekent hier het Goddeltjk Wezen. 
9. Van alle wereldgodsdiensten is de Islâm de eenige, die den breeden 

grondslag van het geloof in aile profeten der wereld legt, en de erkenning van 
waarheid in alle godsdiensten is zijn onderscheidend kenmérk. De woorden dat- 
gene wat vé6r u werd geopenbaard sluiten de openbaringen aan alle volkeren 
der wereld in, want elders wordt ons gezegd: (ΕἸ is geen volk, of een waar- 
schuwer is onder hen geweest” (85 : 24). De Qoer-ân vermeldt evenwel niet 8116 
profeten bij hun naam, want »Sommigen hunner hebben Wij u vermeld en anderen 
bebben ἢ u niet vermeld” (40 : 78). | 

| Geloof in een leven na den dood is het laatste van de vif fundamenteele 
beginselen van den Islâm, die hier vermeld worden. Alleen dit geloof kan de 
 meeste menschen de verantwoordelikheid der menschelijke handelingen doen 
beseffen. Een leven na den dooû beteekent volgens den Islâm: een bestaanstoe- 
stand die met den dood begint, maar waarvan de volledige openbaring later 
pliats grijpt, als de vruchten der handélingen die in dit leven zijn verricht, haar 

. laatsten vorm aannemen. 

—— 
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6 Waarlÿk, σῇ die niet ge 6062 LOTUS CE) 
looven — het is hun gelÿk, | ASIE SR or ve ̓ 

[of gij hen waarschuwt op εν PET XS 0) el 
Ar.of où | niet — zullen niet gelooven. 10 
Qué 7 God heeft een zegel op a ἢ, ον ΤῊΣ ας 
sut. | hun harten en op hun gehoor Ne S'as βοῦς 

gesteld, en over hun oogen is SRE 2er 39G Tee 
een bedekking en er is een o QUE 45 BE Fe 
zware kastijding voor hen. 11 

: | PARAGRAAF 2 
Schijnbelijdenis 

8—16. De huichelaars en hun toegeven aan de neiging tot kwaad 

stichten en spotternij. 17—20. Twee gelïjkenissen. 

8 En er zijn menschen die. , ie ζω 

zeggen: Wij gelooven in God ASE at Et ὀρ οὐ: 
en in den jongsten dag; en 21, 29 29 12 

2) ziÿn heelemaal ge- τ 5220052) 
loovigen. 12 | se | 

9 Zij wenschen God en de- ES Lac ere 

genen die gelooven, te mislei- ἘΠῚ #5 AG f δ ἦν τἠν | 

den, en zij misleiden slechts DORE 5 Joe SI 

zichzelf en Zi weten (het) 
| niet. 

10 In hun harten is een - 4:22} "φάος Δ: 

ziekte, derhalve deed God hun dl os 5 CE 2436 G, 

ziekte toenemen, en voor hen ΟΥ̓ NO LÉ γ129977 

is een pijnlijke kastijding, ona- MATE se le 59)» 

dat zïj gelogen hebben. 

10. De passage: het is hun ««ὐοςς  miet is een tusschenzin en moet als zoodanig 

worden vertaald. De beteekenis is Zeer duidelijk, nl. een bijzonder type van 

ongeloovigen, di. σῇ die héelemaal geen acht slaan op de VERROUMES van den 

Profeet, kunnen geen baat vinden bij zijn prediking. 

11. Opgemerkt moet worden, dat op deze plaats slechts van die ongeloovigen 

gesproken wordt, die hun harten zoo verharden, dat ζῇ heelemaal geen acht 

slaän. op de prediking en waarschuwing. van den Profeet, gelijk duidelijk in het 

vorige vers wordt aangeduid. Niet op ieders hert wordt het zegel gesteld, maar 

slechts op dat der verworpelingen, der verstokte zondaars, die geen acht slaan 

. ΟὉ de roepstem van den hervormer. a 

12. De personen van wie in dit vers δ ἀρεδοϑὰ Word zijn de. huichelaars, 

die een bron van voortdurenden last waren voor den Heiligen Profeet in Medina. 

Voor ἢ naar die stad ging, was Abdoella bin Oebajj daar een man van aanzien 

en hij hoopte leider te worden. Maar toen de Heilige Profeet kwam en alle 

gemeenschappen van die stad hem als het hoofd der republiek aldaar erkenden, 

ging al zijn innig gekoesterde hoop in rook op en met zijn aanhangers fham hi 

een huichelachtige houding aan tegenover den Heiligen Profeet en zijn vrienden. 

: Het geval der huichelaars wordt hier, in 3: 148—180, 4 : 60—152, 9 : 88—127, 

in het 63ste hoofdstuk en elders occasioneel uitvoerig behandeïd. 
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11 En als hun wordt ge- 
zegd: Sticht geen kwaad in 
het land, zeggen Ζῇ: Wij zijn 
slechts vredestichters, 
12 Nu, voorzeker zijn zijzelf 

de kwaaddoeners, maar zi 
weten (het) niet. 

13 En als hun wordt ge- 
zegd: Geloof geliÿjk de men- 
schen gelooven, zeggen zij: 
Zullen wij gelooven zooals de 
dwazen gelooven? Nu, voor- 
zeker zijn zijzelf de zotten, 
maar zij weten (het) niet. 

14 En als zij'degenen die 
gelooven, ontmoeten, zeggen 
zij: Wij gelooven; en als zÿ 
alleen zijn met hun dui- 
vels, 18 zeggen zij: Waarlijk, 
wij zijn met u, wij bespotten 
(hen) slechts. 

15 God zal hun hun spot- 
ternÿ betaald zetten, en Hiïj 
laat hen in hun bui: rig- 
heid begaan, blindelings door- 
zwervende. 

16 Dit zijn degenen die de 
dwaling voor den rechten 
weg koopen, derhalve zal hun 
handel hun geen winst geven, 
noch zijn zij menschen die den 
rechten weg volgen. 

17 Hun gelijkenis is als de 
gelijkenis van iemand die een 
vuur ontstak, 14 maar wan- 
neer het alles rondom hem 
verlicht had, nam God hun 
licht weg en liet Hij hen in 

| volslagen duisternis — χῇ 
zien niet: ; 

18 Doof, stom (en) blind, 
derhalve zullen zij niet terug- 

| keeren. 

# DE Q SN Is 
φώξμαὐ STE) 

ES HE NE CE STE 

TETE 
PDA A Al a pe ἤ! 

COLE S Gas GLEN 

ΕΣ ΚΟ ΠΡΟ MANS 
CAC TUE 

199 299 934 " 
@Oss. 

2 , ELLE 5 .323%9\# 

CRE G 0% 5 04 GAS AU 
“59 LIL 

ὦ Cor 

συν θλλάι Aa | 

CP EL ES ESS 

ECS ETES 
DE CPE ENS 
RS EN EAS ES 

TRE TO CURE DOPRY EE NES 

13. Met hun duivels wordt bedoeld: hun leiders in ongeloof, : 
14. Degeen die bet vuur ontstak, was de Heilige Profeet Moehammad, 

die de fakkel des lichts aanstak. 
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. 19 Of als een overvloedige ; 
regen (die nedergutst) uit de es BEL: Fine A A 
wolken waarin volslagen duis- δῇ ee ες 
ternis is en donder en blik- (229616 alor Gr 
sem; zij steken hun vingers ΝΥ gel PP | 
in hun ooren vanwege den GANL 83 2h AVE 
donderslag, uit vrees voor den 
dood, en God omgeeft de on- 
geloovigen. 

| 20 De bliksem neemt schier Ὁ 
Ar. oogen. | μη gezicht weg; telkens als 

die over hen schïijnt, wande- .:,. Be Δ 72 
len zij daarin, en wanneer ETC DATES cd Ἢ ̓ 
het over hen duister wordt, σοὶ 7e ΡΑ 121 ATX] 
staan zij stil: en indien het FU Lee is TE); 
Gode behaagd had, zou Η Gé 3 2) ar μη 
stellig hun gehoor en hun ge- PUF AE] ? 
zicht hebben weggenbmen; 
waarlijk, God heeft macht 
over alle dingen. 

PARAGRAAF 3 

Goddelijke Eenheid 

21, 22. Den Heer alleen te dienen. 23, 24. Uitdaging aan degenen, 
die de openbaring betwijfelen. 25. Vruchten van het geloof. 26, 27. 
Gelijkenis van de valsche godheden en de bezwaren daartegen. 28. 
Getuigenis der menschelijke natuur. 29. Alles is ten voordeele van 
den mensch geschapen. 

21 O menschen! dien uw ΡΥ ñ 
Heer, Die u en degenen véôr Sais (il F Set PÉNGE 
u heeft geschapen, opdat gi ἅ ΟΣ ΤῊΣ οϑχγρζ ὧ» 
ι hoeden zult (voor het CS 
kwaad),. | 

22 Die voor u de aarde tot | 
een rustplaats en den hemel D à» « 

Of, soon, | τοῦ τῇ te ns heeft ge CNE CAEN ETN) 
maakt, en (Die) regen neder- 72 a “τυ; 
zendt uit de wolken, en ἅδη ὕ M LE Ge DÉS μι 
daarmede -vruchten voort- »᾽ GES 5°” AL 
brengt als levensonderhoud. | S ὥ πὸ Se vi | 
voor ἃ; plaats derhalve geen dr" ΩΣ S1S0S 
gelijken nevens God, terwijl | 
ὧν e _weet, 

| En indien gij in twij- oc, “9: 22 
fel verkeert omtrent datgene LE US ὋΣ Ὁ “ἢ ΠΟΙ͂ΟΝ Ὁ 
wat Wij tot Onzen dienaar τῶν 223, hs 7 ἃ ΞΡ 
ds | gcopenbeard, breng AG a ΤῊ He 43 03 ce "Ὁ ἐς De: 
an een hoofdstuk voort (441) Eur re € LhtO3SC "ἜΝ 

daaraan gelijk (is), en roep Jai ss 
4 
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Of, leiders. 

Ar. onder. 

DE KOE 
om 

uw helpers buiten God:aan, 
indien 9 waarheidlievend 
zijt. 15 | 

24 Maar indien gij (het) 
niet doet ---- en nimmer zult 
gÿ (het) doen — wees dan 
op uw hoede voor het vuur, 
welks voedsel menschen en 
Steenen 16 is; het is bereid 
voor de ongeloovigen. 

25 En breng de blijde 
boodschap over aan degenen 
die gelooven en goede daden 
doen, dat zij tuinen zullen 
hebben, waarin rivieren stroo- 
men; telkens wanheer hun een 
deel van de vrucht daarvan 
gegeven zal worden, zullen 

: 21) zeggen: Dit is wat ons 
: vroeger is gegeven; en hun 

[DEEL 1. 

D Ba OÙ 

PÉNULÉS 

BASE 16 ὥσθ 
ER | 3 22 MS 

PAC CANEZ) EAN SACS 

ἈΠ δ ES NME 
CNP BE ESS τοί, 
AS QUE do ni seÿ5e Al 245 

- : ΤΠ ΠΥ" 
| Zal de gelijke daarvan worden ἕ 
gegeven, en zij zullen daarin 
reine gaden hebben, en zij zul- 
len daarin wonen. 71 

15. Dat de Qoer-ân een ongeëvenaard Arabisch letterkundig product is en 

pteeds als de standaard van de zuiverheid der Arabische literatuur beschouwd 
is, spreekt vanzelf, maar het voornaamste kenmerk van het Heilige Boek is de 
wonderbare vergndering die het teweeggebracht heeft. Inzonderheid heeft de 
uitdaging hierop betrekking. Dat de verandering, die het Heilige boek teweegge- 

bracht heeft, ongeëvenaard is in de wereldgeschiedenis, ‘wordt van alle kanten 

toegegeven. Zïjn geboden roeiden de meest diepgewartelde verdorvenheden, als 
bijv. afgodendienst en het drinken, zoodanig uit, dat ze op het Arabisch Schier- 
elland geen spoor achterlieten; smeedden de tegen elkaar strijdende elementen 
der Arabische samenleving tot δέῃ volk aaneen en verhieven een onwetend volk 
tot de eerste dragers van de fakkel der kennis en wetenschap. 

16 Een ontzagwekkend persoon noemden de Arabieren: hadjar of steen. 

17 Tuinen waarin rivieren stroomnen, is de beschrijving van het leven hier- 
namaals der rechtschapenen. Deze beschrijving komt in den Heiligen Qoer-ân 
herhaaldeliÿjk voor. Elders wordt het reine woord vergeleken bij een boom, die 
in alle jaargetijden vruchten geeft. (14 : 24). Derhalve zijn de vruchten die een 
‘mensch in het paradijs zal vinden, vruchten van:zijn eigen goede daden, die tot 
boomen zijn gegroeld. Terwijl de goede daden bij vruchtdragende boomen ver- 
geleken worden, wordt het geloof in den Heiligen Qoer-ân herhaaldelïjk ver- 

geleken ὉΪ water, dat de bron is van het stoffelijk leven. En dus: ἔθυον! de 
rechtschapenen vermeld worden als degenen die gelooven en goed doen, worät 
het paradijs, dat hun belooning aanduidt, steeds beschreven als een fuin waarin 
rivieren stroomen: de rivieren correspondeeren met het geloof en de boomen 
‘van den tuin met de goede daden die men doet. Het paradijs, waarvan de Heilige 

| Qoer-än spreekt, is inderdaad de tum die uit ?s menschen eigen daden voortkomt; 
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Of, lager. 

GODDELIJKE EENHEID 13 

26 Waarlijk, God schaamt 
Zich niet eenige gelijkenis te 
Stellen — (die van) een mug 
Of (van) ïiets hooger dan 
dat; 18 en wat dengenen be- 
treft die gelooven, zij weten 
dat het de waarheid van hun 
Heer is, en wat degenen be- 
treft, die niet gelooven, zij 
zeggen: Wat bedoelt God met 
deze gelijkenis ? ἘΠῚ laat velen 
daardoor in dwaling en velen 
leidt Hij daardoor recht: maar 
Hij laat daardoor niet (één 
persoon) in dwaling, behalve 
de overtreders. 19 

27 Die Gods verbond na 
de bekrachtiging daarvan 

2% 27-297 AA EE CS GEST δὶ 
GLS A GES CE 

RUE IIA LT pet τους,» 2 
SRATERUIUE DOS CP 
GRACE TE NE EE Safe δ 

ἐν 
y 5 25.2 

MIN .“328,55.“2 ὦ ΄ 3, 3 νὴ 2 

"bte ue Ge AUS CE CAN 
verbreken en vaneensnijden + PER ACCES: 
hetgeen God geboden heeft te 042014 dÿl sel D Obs 
vereenigen, en kwaad in het 
land stichten; dezen zijn het, 

“» 
DE Los ais ἜΝ à 

die de verliezers zijn. 
28 Hoe verloochent gij God 

en 51] waart dood en Hij heeft 
u leven gegeven? Daarna ΖΔ] 
Hij u doen sterven en daarna 
zal Hij u doen leven, dan zult 
gij tot Hem worden terug- 
gebracht. 

Brad LI Loge 252 US ERTS A RES 
FDA 5748 24 5928 9 ΄“᾿᾿- OP QI RER ES 

vandaar staat er vermeld, dat de rechtschapenen reeds in dit leven een paradijs 
krijgen. Hierop zinspelen de woorden: Dit is wat ons vroeger, di. in dit leven 
ἰδ gegeven. Maar tevens Zzegt de Heilige Qoer-ân ons duidelijk, dat de vruch- 
ten die zij in het léven hiernamaals Zullen krijgen, op die vruchten gelijken, 
welke God hun reeds hier beneden doet proeven. Wat hun gaden betreft, zie 
36 : 56: ,Zÿj en hun gaden zullen in schaduwen zijn”. | | 

18 Om de uiterste graad van zwakheid aan te duiden zeggen de Arabieren: »Zwakker dan de mug”. De gelijkenis van de vlieg (22 : 73) en de spin (29 : 41) 
wordt in den Heiligen Qoer-ân vermeld om de Zwakheid der vaische godheden 
aan te toonen. 

| 
19 Het woord idl@, dat op deze plaats voorkomt, wordt gewoonlijk vertaald 

door: op het verkeerde pad brengen, hetgeen klaarblijkeliÿjk een verkeerde ver- 
taling is. De duivel (28 : 15) of de onwetende volksleiders (6 : 120) brengen de 
menschen op een dwaalspoor. Idlôl heeft twee anderé beteekenissen:. iemand in dwaling vinden of verklaren dat iemand in dwaling verkeert; elk van deze 
beteekenissen past bij het verband, want er staat duidelijk vermeld, dat slechts 
de overtreders op die wijze behandeld Worden, hetgeen duidelijk aantoont dat 
idlûl het gevolg is van hun overtreding. 
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29. ΗΝ is het, Die VOOr U ne sen τζρχαζης 2.60 
al wat op de aarde is gescha- rai 5 SNS 

pen heeft; en Hi] richtte Zich ,᾽ cs c, À ice 

op den hemel, dan volmaakte Δ φρο» 

Hij die tot zeven hemelen, en L pe LE 1e LR 

Hij kent alle dingen. ?° ὍΣ Sa RE a 

-.-.-.......... .....-.:--. 

PARAGRAAF 4 

»; Menschen uitgebreide Vermogens 

30. ’s Menschen verheven plaats in de schepping. 831-98, Zijn uit- 

gebreide vermogens om kennis te verwerven. 84 De machten der 

goedheiä en de machten des kwaads. 35. Het wordt hem verboden 

den boom te naderen. 36. Door den duivel verzocht verliest hi zin 

gemoedsrust en onderlinge vijandschap heerscht op aarde. 37. Berouw 

brengt hem tot Gods gunst terug. 88, 39. Degenen die de waarheid 

volgen, zullen in vrede zijn, maar degenen die de hun aangeboden 

gelegenheid verzuimen. Zzullen in kwelling verkeeren. 

30 En toen uw Heer tot de 

engelen zei: Waarliÿk, Ik zal 

te jemand op de aarde plaatsen, 2 .6 4 AT A2 5 

ji die (daarop) zal regeeren, 21 MD Er On as Gil, 

| zeiden zij: Wat! zult αὐ daar- 19,5 20/1 ρῶς. 

op zulk een plaatsen, die daar- CEA 
a 

op kwaad zal stichten en ‘12,2% 225 ον 29 

bloed zal vergieten, 22 en wi é és ΔΑΝ μὰ do 

wrkondigen Uw lof en ver- GAS PAU ETS ETES 

heerlijken Uw heiligheid? Hi 
ἡ 

zei: Waarlijk, Ik weet wat gi 

niet weet. | 
es menée et Es rés -- ne mène 

[20 Het woord samä, hier vertaald door hemel, beteekent in het Arabisch: 

het hoogere of bovendeel van jets, en vandaar duidt het feitelijk datgene 888, 

wat wij boven ons zien. In 41:11 worät sum@ of hemel duidelijk genoemd: 

doechêän of dump. De zeven hemelen kunnen petrekking hebben Οὗ Op de zeven 

grootten der sterren, welke met net bloote oog te zien zijn, Ôf op de zeven 

hoofdplaneten van het zonnestelsel. Merk échter 00k ΟΡ, dat de Arabische equi- 

valenten van de woorden 2even, zeventig en 2even honderd alle door de Arabieren 

gebezigd worden om een groot ‘aantal aan te duiden en niet ailtijd het juiste 

aantal. 
| 

21 De grondbeteekenis van het oorspronkelijk woord chalifah is: een 0" 

volger, en vandaar: de opperste of grootste heerscher, die de plaats inneemt van 

hem, die voôr hem is geweest. Deze plaats geeft een allegorische beschrijving 

van de keuze van den mensch boven de geheeie schepping op deze aarde, en 

dan van de verkiezing van die rechtschapen dienaren Gods uit het midden der ᾿ 

menschen zelf, die anderen in het rechte pad leiden. Adam is onze voorzaalt, 

maar de Heilige Qoer-ân zegt niet, dat de wereld of zelfs het menschdom νόότ 

hem niet bestond, ook niet dat hij slechts zes duizend jaar geleden leefde. Hier 

vertegenwoordigt Adam den mensch in het algemeen. Andere plaatsen die van 

hem melding maken zijn: 2:80—359, 8: 58, 7T:11--25, 15: 28—44, 17 : 61—65, 

18 : 50, 20 : 115—124 en 38 : 71—85. 
-- & : | 

22 Dit heeft klaarbiijkelijk betrekking op de keerzijde van het beeld der 

| 
5 
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31 En Hij gaf Adam kennis 
van alle dingen, 28 daarna +: < AS “κ᾿, “ὦ 4; 
vertoonde Hf die aan de A as ὯΣ spa 
engelen; dan zei Hij: Noem &@; ἐν τ τς οἴ 25] ὥ 
Mij de namen daarvan, indien Ge RS) DS de als 10 " 
gi gelijk hebt. 

32 Zij zeiden: Glorie zij U! | 
wij hebben geen kennis, be- oh 4 «ec. 42: ; 
halve wat Gi ons hebt ge- SEE μὰ SE 
leerd; waarlijk, ΟἹ] zijt de | "ἢ 22 2 
Wetende, de Wijze. 24 | RANCE 

33 Hij zei: O Adam! noem 
bun hun namen. En toen hij 
hun hun namen genoemd had, fc 393 
zei ἘΠῚ : Heb Ικ u niet gezegd, FÉES PH né 
dat Ik waarlijk de verborgen CA) AT ff . 1 | 
dingen der hemelen en der 7 ,}Ρ95, μργο γον τί | 
aarde weet en (dat) Ik dat- τ, ORALE AIT CHA] 
gene weet, wat ΡῈ] openbaart 13582 239,93 
en wat gij vérborgen hebt? 25 OUEST ES 

| 34 En toen Wij tot de 
D es RE Rte Buig u sue " Ἢ 
Allah) van-| voor Adam, bogen zij zich ne- “1737-71-12 12 A Ἰ: 
vessädm| Ger, 26 doch Iblis (deed het Ses so : a 

| _ | niet) : ἢ weigerde en hij was EAN GO Essen Ce 
trotsch, en hij was een der : 
ongeloovigen. 27 | 

Àr, namen. 

5, ΟΝ Li 

-----..οο.ς.-.. 

menscl heid. ’s Menschen verlangen om te heerschen heeft hem altijd er toe 

geleid kwaad in het land te stichten en het bloed van medemenschen te vergieten. 

23 Razi, de welbekende commentator, zegt: ΗΠ leert hem de eigenschap- 

pen der dingen en de beschrijving en kenmerken daarvan, want de eigenschap- 

pen van een ding duiden op zijn aard”. Adam kennis van de dingen geven 

beteekent: der mensch begiftigen met het uitgebreide vermogen om kennis te 

verwerven van alle dingen, waarover hij heerschen moet — daar is hïj ook voor 

geschapen — en niet ,de visschen der zee, het gevogelte des hemels en al het 

gedierte, dat op de aarde kruipt’”’ van den Bijbel. | 

24 Dit dient om aan te toonen, dat zelfs engelen niet begiftigd zijn met 

het uitgebreide vermogen om kennis te verwerven, dat den mensch wordt sd 

schonken. 

25 ,,Wat gij verborgen hebt’”’ slaat op die verheven eigenschappen van den 

mensch, welke de overhand hebben op het kwaad in hem en welke verborgen 

blfjjven tot de Goddelijke gave der kennis ze voor den dag doet treden. Het 

onmetelijke vermogen van den mensch om vooruit te komen blift verborgen, 

terwijl het kwaad van het bloedvergieten op zijn allereersten ontwikkelingstrap 

aan den dag wordt gelegd. 

‘26 De engelen zijn de mediums, waardoor de natuurwetten tot uitdrukking 

komen. De mensch wordt eerst begiftigd met het uitgebreide vermogen om 

27 Zie bladz. 16. 
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35 En Νὴ zeiden: O ne. | 
bewoon, gij en uw vrouw, den 
tuin nr daaruit een over- 5% RATES SELLES 
vloedige (spijs), waar gij ook ESS “ἡ à ΤΟ ἘΠ τ: SES 
wenscht, 28 en nader dezen +42 Ca) 2 

boom niet, want dan zult “9 ἀρ 2 CAC ETES 
gi van de onrechtvaardigen EC EI GER ER 
zijn. 29 

36 Maar de duivel deed 
hen beiden daaruït vallen, en 
zette hen uit dien (toestand) ftreéré μ 2 τς es CRISTAL A Te 
waarin zij waren; 30 en Νὴ GEL CE ICS 
zeiden: Ga heen, sommigen TE) D PA AS 
uwer zijnde de vijanden van ACT 1: 

_anderen, 51 en er is voor u op ee J'EUSSÉE ΤῊ 
de aarde een woonbplaats en 
levensmiddelen voor eenigen 
tijd. 

kennis te verwerven en hierdoor wordt hij nu geschikt gemaakt om de natuur 

te beheerschen en heerschappij over zichzelf te verkrijgen, en zoo wordt hij op 

het pad geplaatst om zich zoowel stoffelijk als geestelijk onbeperkt te ontwik- 

kelen. 

27 JIblis is afgeleid van balasa, d.i. hÿ wanhoopte. Het is hetzelfde als Satan 

of duivel. Zooals de engel in verband wordt gebracht met ’s menschen hoogere 

eigenschappen, wordt de duivel in verband gebracht met diens lagere of dier- 

ljke begeerten. De Engel beweegt hem er toe goede en edele daden te doen; 

de duivel prikkelt zijn lagere hartstochten. Zoo wordt hij een hinderpaal in 

’s menschen vooruitgang, en dit is zijn weigering om te gehoorzamen. Op deze 

plaats hebben wij de leering, dat de mensch een zwaren strijd moet voeren tegen 

den vertegenwoordiger der dierlijke hartstochten, den duivel, die ten slotte onder- 

worpen wordt. Zie 50 : 21, waar duidelijk gesproken wordt van den aandrijver 

tot het kwaad en den roeper tot de waarheid. Volgens een verslag zei de Heilige 

Profeet, dat hij den duivel onderworpen had en dat ieder mensch het ook moest 

doen, hetgeen hierop neerkomt, dat zijn stoffelijke begeerten zoodanig geregeld 

dienen te worden, dat ze zijn vooruitgang niet belemmeren. | 

28 Het wonen in den tuin, waar alles in overvloed is, duidt op gelukzalig- 

heid van gemoed en geest. Vgl. 20 : 124, waar een benard leven een ongelukkig 

leven aanduidt. De vrouw wordt ter sprake ρων om het beeld der gelukzalig- 

heid te voltooien. 

29 Het gebruik:van de woorden dezen boom toont duidelijk aan, dat het 

verboden voorwerp aan alle menschen wel bekend is. En gelijk de Heilige Qoer- 

äân ons Zzegt, hebben alle profeten Gods den mensch verboden het kwaad nabij 

te komen. Neen, haat tegen het kwaad is den mensch ingeplant. Deze plaats 

slaat op de stem van het geweten, ondanks welke de mensch toch in het kwaad 

neerstruikelt. | 

80 De man en zijn vrouw struikelen in het kwaad neer en hun geluk- 

zaligheid van geest en gemoed is verstoord; daarom verlaten zij den tuin der 

tevredenheid, waarin zij eerst geplaatst zin. Merk op, dat de Heilige Qoer-ân 

81 Zie bladz. 17. 
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37 Dan ontving Adam (ze- 
kere) woorden van zijn Heer, , - ue Vo > pate 
derhalve wendde Hij Zich (ge- + LES Cul 455 2295 αν 
nadig) tot hem; waarlik, o À As , EN R ue 
ΗΠ is Veelwederkeerend (tot ὍΣΣ a) 
genade), de Genadige. 82 

38 Wij zeiden: Ga heen uit 
dezen (toestand) -— allen; RACE AU 5} 21028 
derhalve zal er tot u waarlijk , UC ù Gr as ES 
een leiding van Mij komen, GS sas; SO DAS OS (À 
en wie Min leiding volgen, 2 s/ is 3 27 

over hen zal geen vrees ko- Θώ 2 Ys 04 
men, noch zullen zij treu- 
ren. 88 

39 En (aangaande) dege- 
nen die niet gelooven en Onze 215 ai EST “ες; 4: πεν δι "" 
mededeelingen verwerpen, Ζ ὁ 2 δε 16 
zijn de bewoners van het tn ÜS 
vuur, daarin zulien zij wonen. 

PARAGRAAF 5 

Vervulling van Israëlietische Profetieën in den Heiligen Qoer-ân 

40—44. Het verbond met de Israëlieten en de vervulling daarvan 
in de komst van den Profeet. 45, 46. Lijdzaamheid en gebed voor- 
geschreven. 

40 O kinderen Israëls! her-_ NUS ST CR ACTE A AE TR 
inner ἃ Mijn gunst, die Ik ἃ a GS SIL AGE 
heb geschonken, en wees ge- AA AU 
trouw aan (uw) verbond met 
Mi, Ik zal (Min) verbond 

nergens Zegt, dat de vrouw den man op een dwaalspoor brengt. Wat den aard 

van dit kwaad in het geval van Adam betreft, zie men 20 : 115, waar het toe- 

geschreven wordt aan vergeetachtigheid van den kant van Adam. 

_ 81 Het is duidelijk, dat dit habôèt iets heel anders is dan het zetten van 

Adam en zijn vrouw uit den tuin of den geluksstaat, waarin Ζὶ] eerst waren. 

Het slaat feitelijk op den toestand, waarin de mensch tegen den duivel strijdt 

en waarin hij van nature wordt geplaatst — di. de toestand waarin de mensch 

geneigd 18 tot zondigen. Maar geneigdheid tot zondigen is heel wat anders dan 

het zondiger zelf, dat de mensch stellig verinijden kan, indien hÿj Gods leiding 

volgt, geliÿjk verderop wordt gezegd. 

32 Dit is de beschrijving van den meénsch, die Gods openbaring ontvangt. 

Het doel daarvan is aan te toonen, dat de mensch de hulp der Goddeliïjke open- 

baring noodig heeft om in een toestand van volkomen gelukzaligheid te komen, 

waarin hij niet licht in het kwaad necrstruikelt. De mensch wordt niet in zondi- 

gen toestand geschapen; hïj wordt zondeloos ter wereld gebracht, maar is vatbaar 

voor dwaling. ΗΔ vervalt daartoe, zoolang Gods openbaring hem niet te hulp komt. 

33 Dit beteekent, dat alle menschen evenals Adam licht tot dwaling ver- 

vallen, en dat hij alleen door Gods openbaring te volgen zijn volmaking kan 

bereiken. 
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met ἃ vervullen; en voor Mij, OS DE Ps 

Mij alleen dient εὖ derhalve te CUÈ τ ἋΣ γος + 
vreezen. 54 

41 En geloof in hetgeen Ik 
geopenbaard heb, bevestigen- 4,24. Lun,» ie 
de datgene wat bjuis, en 20e CT El: 
wees niet de eersten om het y”: UF: 4 IE 4, 
tc luochenen, οὐ neem geent "τὰ τς 

geringen prijs in ruil voor Θῳσϑῦ GIP a . 

Min mededeelingen; en voor 
Mij, Mi alleen dient gij der- 
halve te vreezen. | - ΣΦ 

42. En verwar de waarheid 4622 tt 2 μον 
ie niet met de valschheid, noch δι κα BEA 54.321 

verberg de waarheid, terwijl COS DS 15 
51] (het) weet. 

43 En onderhoud het ge- bs%17< DL € h121/< 
bed en betaal de armenbelas- PS ENS SEL on Ὁ 
ting en buig u neder met CEST 
_degenen die zich nederbuigen. 

44 Wat! beveelt gÿj den ,,,,,,2,. 29326 
menschen goed te zijn en gij CCS 534 NCA 
verzuimt uw eigen zielen RC CA OS 
terwil gt het Bock leest! ΘΟ» 3. 9 ÉUEERE 
hebt gij dan geen verstand? 

45 En zoek hulp door lijd- , : ᾿ 
zaamheid en gebed, 36 en BAC CLS BE ASC TERRS 
waarlijk, het is een zware “ 
zaak, behalve voor de oot- ba ES d! 
moedigen, εἴ 

46 Die weten dat zij hun , a a CBI 22 ET CAES 72 ἢ 
Heer zullen ontmoeten en dat 58 ASS σεν 
zij tot Hem zullen weder- LL αἾ 
keeren. D Or Lol 

84 ΝΕ]. Deuteronomium 26 : 17—19. Hun verbond met den Heer was, dat 

Zi Gods geboden zouden ,,houden’” en Zijn stem »h&gehoorzaam'’’ zouden zijn, d.w.Z. 

2j zouden den Profeet aannemen, dien Hi overeenkomstig Zïjn belofte in Deu- 

_ teronomium 18 : 18 tot hen zou zenden. Gods verbond met hen was, dat Hi 

hen tot een groot volk zou maken, 

Vrees voor God duidt in den Heiligen Qoer-An steeds aan: vrees voor de . 

gevolgen van de schending Zijner wetten. 

85 De op deze plaats vermelde bevestiging is Klaarblikelÿk ὁ de vervulling 

van de belofte, die in Deuteronomium 18 : 15—18 vervat is: ,Eenen Profeet, uit 

het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de Heere, uw God, verwekken; 

naar hem zult gij hooren; ...... Eenen Profeet zal Ik hun verwekken uit het 

midden hunner broederen, als ἃ; en Ik zal Mijne woorden in Zijnen mond geven, 

en Ἠΐ zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal”. 

86 Het woord sabr duidt in het Arabisch aan: standvastig blijven onder 

de zwaarste beproevingen. 
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PARAGRAAF 6 

Gods Gunsten aan de Israëlieten en hun Halsstarrigheid 
47, 48. Een smartelijke dag wacht den Israëlieten. 49, 50. Hun 

bevrijding van Faraô. 51—54. Kalfaanbidding en de straf daarvoor. 
55—56. Ouderlingen bedwelmd. 57-59. Voorziening van me£nna en 
kwakkelen in de woestin, SAR OO ARS van het voik en ver- 
woesting door de pestilentie. 

47 O kinderen Israëls! her- 
inner u Mijn gunst, welke IKk sos σιν». 77) 
ἃ heb geschonken en dat Ik CG ISA 
u de volkeren te boven heb “3 19 4? ARE τ 
doen gaan. nr RG δίσκο 
48 En wacht ἃ voor den 

dag, waarop de eene ziel de es 
andere in het minst niet zal Ei ὁ ὃς ὁ ESC “4: 
baten, noch bemiddeling te , , IT πὶ 
haren behoeve zal worden 5 V5 AGE AE 
aangenomen, noch eenige ver- 7) » 2223 TT en 
goeding van haar zal worden 60 κῶν 
genomen, en zij 00ok niet ge- 
holpen zullen worden. 

49 En toen Wij u van Fa- 
ra0’s volk hebben bevrijd; zij ©, ,,,, ΠΝ 
onderwierpen u aan een zwa- 50729 3) RE: 
re.marteling, 37 zij doodden 202002 NT tobutD 142 
uw zonen en zij spaarden uw MES σιν ον lo 
vrouwen het leven, 38 en hier- AA AU Le AE 4 
in was een groote beproeving RAS ὩΣ oi 
van uwen Heer. 

50 En toen Wij de zee voor 
u vaneen hebben gescheiden; Ne A . 
dan verlosten Wij u en ver- ΔΈ SRE EE Css 
dronken Faraÿ’s volgelingen | 75» ,222.33.5“,, 2972. 
en gij keekt toe. 39 OO Jp! » O5 

51 En toen Wij met Mozes | 
een tijd van veertig nach- PRÉ Δ AS 
ten 40 afspraken: toen naamt 2015 ἀλλ Ιου.» 3: 
gÿ na hem het kalf (als een AUS SET Dane le 
god) en ρὲ waart onrecht- Θ Fe 25:0: Os 

| vaardig. 41 

87 Zie Exodus 1 : 11, 14. 

88 Zie Exodus 1 : 15—-18, 22. 

89 De Qoer-ân zegt niet, hoe God de Israëlieten door de Zee liet trekken, 

of op welke manier het vaneenscheiden van de zee geschiedde. Maar zie Exodus 
14 : 21, dat zegt: ,,...... zoo deed de Heere de Zee weggaan, door eenen sterken 

oostenwind, dien ganschen nacht, ...... AE | | | 
40 Zie Exodus 24 : 18. 

41 Zie 20 : 86--97 en Exodus 32. 
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52 Toen hebben Wiÿju na Sue AE) 
dien vergeven, opdat gij dan- 7 τς πὸ: ΤΣ 
ken zoudt. | OR 

53 En toen Wij Mozes het 
Bock en de onderscheïiding <>" “107 2 λι: 
gaven, opdat gij recht zoudt οὔ Ὑπὸ Se a 
wandelen. | os LE ΤΠ 

04 En toen Mozes tot zijn 
volk zei: O min volk! gi) Ζῇ) 
waarlijk onrechtvaardig je- 
gens uzelf geweest door het 215%, 7%, 7%) 1°24<21- 
Κα (als een god) te nemen, ΩΝ ̓ἷ “τ PASS JS 51 
derhalve keer (boetvaardig) LOS an SEL CES 
tot uw Schepper terug, en 55, pou aripgopsc pe 
maak uzelf onderworpen, 42 τοῦ ee Je RCE 
dat is beter voor u bij uw »» <4 san “9 cb me 
Schepper; toen wendde Hÿj 3 SGEN 58 a νας CE 
Zich (genadig) tot u, want 
waarlijk, Hij is de Veelweder- 
keerende (tot genade), de 
Genadige. 

55 En toen gij zeide: O 4 Lu μᾳ γν en 
Mozes! wij zullen niet in u del arts): 
gelooven tot wij God duidelijk συ» βηκνβλζσος ρα τ, 02e 
zien, derhalve overviel u het OUR al οἷν Gi 
gerommel, terwil gij toe- 
keekt. 48 | 

96 Toen wekten Wiÿj ἃ Op _ ss pes sorup rs 
na uw bedwelming, opdat gi] Θύώ κα με I un RES 

danken zoudt, 44 

42 Qati beteekent: dooden en ook tot onderwerping brengen {(qataltoe-hôè 
zallaltoe-h6è) of de ziel louteren van booze begeerten (Raghib). De laatste betee- 
kenis stemt meer overeen met het verband, dat van berouw spreekt. Maar 
neemt men de eerste en meer welbekende beteekenis aan, dan zou de beteekenis 
Zijn: dood uw volk, d.w.z. de schuldigen. Zie evenwel 20 : 96—97, dat aantoont dat 
Samiri, de werkelijke vervaardiger van het kalf, niet ter dood werd gebracht, 
en dit bekrachtigt de beteekenis, die ik aan het woord heb gegeven. 

43 Hetzelfde voorval wordt verhaald in 7 :155 en op deze plaats wordt 
ons gezegd, dat ,,de aardbeving”’ hen overviel. Feitelijx beteekent s&’iqah, dat op 
deze plaats gebruikt wordt: eenig geweldig geluid en is zoowel op het geluid van 
den donder als op het gerommel, dat aan een aardbeving voorafgaat van toe- 
passing. De Bijbel maakt melding van ,,donderen en bliksemen” (Exodus 19 : 16). 

44 Het woord maut, dat op deze plaats door bedwelming vertaald is, slaat 
op een tijdelijk verlies van het bewustziÿjn, want in 7:143 wordt van Mozes 
“gezegd, dat ἈΠ bij diezelfde gelegenheid ,in zwijm” viel. In het Arabisch duidt 
het woord maut het eindigen van het leven aan, zoowel als verlies van het be- 
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57 En Wij deden de wolken 
schaduw geven over u 45 en 
Wij zonden ἃ manna enkwak- MRC TU CCS 
kelen neder: 46 Eet van de ,,,» PRIT at AD Rene 
goede dingen, die ἢ ἃ heb- Le 60 Ce CES 
ben gegeven; en zij deden Ons TOI 2 BRU Gard > Cietest ve 
geen kwaad, maar ζῇ deden © 9» 9 Ὁ»  ο 
hun eigen zielen schade lij- 
den. 

58 En toen Wij zeiden: Ga ; 
deze stad in, eet dan daaruit Gest at ils 
overvloedige (spijs), waar gi) ΡΣ ne ΕΝ 
ook wenscht, 47 en ga de φως) οι λυ 
poort nederbuigende in, en ,, co ν bc 
zeg: Neem onze zware lasten GR ας χὰ 155 
van ons af, Wij zullen u uw 27. 29 
misslagen vergeven en meer Ce) 
geven aan degenen die (an- 
deren) goed doen. 

09 Maar degenen die on- 
rechtvaardig waren, verwis- -:.:,6, TT CR US 
selden het pin een ander OS GES pat ANUS 
gezegde dan datgene wat tot uif> ,»»7|. 75. «4, Torre , se 
hen was gezegd, derhalvye ©1722 τ 
zonden Wij over degenen die DORE ET To 
onrechtvaardig vwaren een D Tue 
Straf uit den hemel neder, 
omdat zij overtraden. 48 

wustzin. Of, het kan beteekenen: hun dood in onwetendheid, en het ,,çopwekken’ 
zou dan beteekenen: hun geestelijk licht geven. 

45 Zie Exodus 13 : 21. Maar de Heilige Qoer-ân Zegt niet, dat de wolken 
hun voor veertig jaar boven het hoofd hingen. 

46 Zie Exodus 16. 

47 De stad is te bekend om nog vermeld te worden; het is Jeruzalem. Het 
was het land, dat den Israëlieten beloofd werd. Vgl. 5 : 21: ,0 min volk! ga het 
Heilige Land in, dat God u heeft voorgeschreven ...... ᾿ 

48 Zie 5 : 26; God strafte hen door hun het Heilige Land voor veertig jaar 
te onthouden, gedurende welken tijd zij in de woestiÿjn moesten zwerven. De 
verwisseling waarvan hier sprake is, beteekent: hun weigering om Mozes’ gebod 
ten uitvoer te brengen. 
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PARAGRAAF 7 

Gods Gunsten aan de Israëlieten en hun Halsstarrigheid 

60. Mozes bidt om drinkwater en vindt twaalf bronnen. 61. De 

Israëlieten krijgen genoeg van hun spijzen in de woestijn en er wordt 

hun-gezegd zich in een βίδα te vestigen. Een gemakkelijk leven leidt 

tot overtreding en ten slotte tot ondergang. 

60 En toen Mozes om 

drank bad voor zijn volk, zei- ? λυ δ 3) φῦ ë A Ἰ 

den Wij: Sla de rots met uw ru Ω OS , cs 

staf. 49 En daaruit stroomden fai LS oo 3 
twaalf bronnen; iedere stam ,,,24 Lam »-2r, 6/2 

Ar.kun. | kende zÿn drinkplaats. Eet pe re ECS 53.505 AE DE 

en drink van de levensmidde- fs” bi 42u 2 022-217, 

len van God, en handel niet ES 5 GS Le al 

verdorven in het land, kwaad | Οὐ se 

stichtend. né AS ῴ 

61 En toen gij zeide: O Mo- 
zes! Wij kunnen één (soort) 
spijs niet verdragen, derhalve 

bid uw Heer te onzen behoe- L'iuu λ2η 000 1591282821 7 

ve om voor ons voort te bren- Je UE a Op os 3} 

gen uit hetgeen de aarde op- HS EE nat - 20 ES CS 53 { 

levert, van haar kruiden θ΄. ΘΟὃςἠ " ΄ , cs 

haar komkommers en haar HS Ge GE 
knoflook en haar linzen en ; , “τ 1, » @ 2 ὦ 
haar uien. 50 Hi zei: Wilteÿ »νο δῖον. Hu OÙ 
hetgeen beter is verwisselen σ52 {70 AT {τὴν ν᾽ 21292< 

tegen hetgeen minderwaardig 225} CUS ὧν Less) ns 

is? Ga een stad in, dan zut EPA SE SE ie 
gij datgene hebben waarom 5 pt bi ou ve 

gij vraagt. En vernedering en CSA PACE AL Gr uen 

verootmoediging werden Over 4-2 7< /u %} 9927 δ ων 

hen uitgestort, en zij waren Got OI OS 5 dl et, 
Gods toorn waardig; dit ὁ ASP ESS SEL GI: 

éant done dl nec in 7 Es er Los 
Gods mededeelingen geloof- 
den en de profeten onrecht- 
vaardig doodden; dit kwam, 
doordat zij ongehoorzaam 
waren en de grenzen over- 
schreden. 51 

__ 49 Deze passage kan ook verklaard worden in den zin van: ga de rots 09 

met uw staf, of uw gemeenschap. Zie Exodus 15 : 28 en 17 :1-—6. Mara (Ex. 

15 : 23) staat nu bekend onder den naam van ’oejéèn-i-Mô6ësû, d.i. de bronnen van 

Mozes. Dit toont aan, dat de alternatieve beteekenis de voorkeur verdient. 

50 Zie Numeri 11 : 5—-10. 

51 Het vers spreekt van den toestand, waarin de Israëlieten ten slotte 

 gebracht werden, toen zij Gods geboden halsstarrig in den wind bleven slaan 
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PARAGRAAF ὃ 

Ontaarding der Israëlieten 

62. Verlossing is niet het monopolie van één volk. 63, 64. Verbond 

met Israël en de schending daarvan. 65, 66. Sabbatschenders ver- 

achtelijk gemaakt. 67—71. Mozes beveelt een koe te slachten als 

remedie tegen koe-aanbidding. . 

62 Waarlijk, degenen die 
gelooven en degenen die Jo- 

den zijn, en de Christenen en 

de Sabiërs 52 — al wie in 

Allah en den jongsten dag 

τ y 12,6 “σ᾿ “2.2, « 

“σι, 2“ “3 Μ "2 5,2,» ἣ᾽ ὴ ΄ 

DT AREA AC E 

Ar. velooft,| gelooven en goed doen, 2) 4245772 2212622 LS 

doet. 9 δ | J τ o£e DE SÈE OC ἜΑ AT 
zullen hun belooning bij hun 

*#2#9 D 

Heer hebben, en er is geen 

vrees voor hen, noch zullen 

Ζῇ treuren. 53 
63 En toen Wij een ver- 

bond met u maakten en den 
berg boven u verhieven 54: 
Houd wat Wij u hebben ge- 
seven met kracht vast, en 
gedenk wat daarin is, opdat 
61] u hoeden zult (voor het 
kwaad). 

---.---.οο-... 

σι. PP y Gore ef 

φώ» ϑ ὺ 5 NE DEN; 

PA SP EE 
F2: «78 en . À br γγὼ RÉ ἀρ | 

ART » A 

OO PEU EL 

à ...,..-..΄-..... Ο Ο ὕ.-.-.--...-. -... τ ὕ- 

en zich bleven overgeven aan onzedelijke en verdorven practijken. Het heeft 

derhalve betrekking op de latere geschiedenis van Israël. Rodwell 2) begrijpt 

hetgeen op deze plaats verteld wordt verkeerd, als ἢ dit een anachronisme 

 noemt. | 

52 Een sébi beteekent letterlijk: iemand die van den eenen godsdienst naar | 

den anderen overgaat. Volgens sommigen waren de Sabiërs aanbidders van 

engelen of sterren. Volgens de Encyclopædia Britannica waren zij een semi- 

Christelijke sekte van Babyloniëé en geleken veel op de volgelingen van Johannes 

den Dooper. 

53 Geloof in God en den jongsten dag staat gelijk met geloof in den Islâm 

als den waren godsdienst. Zie v. 8 en 58 : 22. Wat op deze plaats vermeld staat 

komt hierop neer, dat de deur der verlossing, die naar een onbeperkte vooruit- 

gang leidt, opengezet is voor alle volken, die de rechte godsdienstige beginselen 

aannemen en daarnaar handelen, zoodat zelfs een Moeslim door zijn geloof aileen 

niet verlost wordt — een geloof dat zonder goede daden slechts geveinsde belij- 

denis is: De Heilige Qoer-ân ontkent niet, dat in andere godsdiensten waarheid 

of goede menschen bestaan, maar volmaakte vrede of de toestand van absolute 

tevredenheid, welke gekenmerkt wordt door het vrij zijn van smart en vrees, 

is slechts in den Islâm te bereiken, aangezien alleen de Isläm de godsdienst der 

absolute onderwerping aan het Goddeliÿjk Wezen is. 

54 (ἘΠῚ zij stonden aan het onderste des bergs” (Exodus 19 : 17). Niets in 

de woorden van den Qoer-ân staaft het ongegronde vertelsel, dat de berg tus- 

schen hemel en aarde boven de hoofden der Israëlieten gehouden werd om hen 

door vrees tot onderwerping te brengen. Zelfs 7 :171 geeft aan dit vertelsel 
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64 Toen keerde gij na dien | 
terug; en waren er niet οὔθ PR σ. 
goedertierenheid en Ziÿn ge- οὐ θοῶς ss 
nade over u geweest, (dan) .;, 42 up sr. 7.112 
zoudt gij voorzeker onder de © 7 as ἈΠΕ 
verliezers zijn. 5 

65 En voorzeker hebt gij 
degenen onder ἃ gekend, die , ,, ,.. D 
de grenzen van den Sabbat =; La SE ας GDS 
overschreden —- derhalve zei- E 73 ἐκ ρΆ»,, RE 
den Wij tot hen: Wees (als) OC 55215, 04 (2 
apen, veracht en gehaat. 65 

66 Zoo stelden Wij hen ten 
voorbeeld aan degenen die |--1- AA AN Ne 

. » . 2 

daarvan getuige waren en GECUEX HUE EE 
Ἢ 

# LS ὥρϑω £ ΄ Pr degenen die daarha kwamen, GATE 2: 
en een vermaning voor de- 
genen die zich hoeden (voor 
het kwaad). 

67 En toen Mozes tot zijn ne = 
volk zei: Waarlijk, God ge- tt LEA; 
biedt u, dat gij een koe slacht; uses con pee us 
zeiden zij: Bespot gij ons? Hi COST ESS 
zei: Ik zoek Gods bescher- D 2e SA 24 LT Loge 
ming voor een der onweten- © “MAlc SAT) an, 5581 
den te zijn. 56 

68 Zïj zeiden: Roep uw 
Heer om onzentwille aan, ons 
duidelijk te maken wat zij is. σέ. 
(Mozes) zei: Hij zegt, Waar- (MS RUES ST EE 
lijk, zij is een Kkoe, noch 22,4 Ge ctt porc ἄς 
van vergevorderden ouder- ΘΟ ΣΟ» LE SA G! JS οὗ ̓  
dom ‘noch te jong, van mid- - 2» 95:7 4: τῆς ὦ 
delbaren ouderdom tusschen Θῴ» LEGEG ES de 
die (en deze): doe derhalve 
hetgeen u wordt geboden. ᾿Ξ εξε μεθ τ σϑῦσς  , 6 

geen schijn van waarheid, immers het spreekt slechts van een aardbeving die hun zoo’n schrik ΟΡ het lijf joeg, dat χῇ dachten dat de berg op het punt was ΟΡ hen neer te storten. 

55 Moedjähid verklaart dit als volgt: Zÿ werden niet getransformeerd of van gedaante veranderd; het is Slechis een parabel, welke God voor hen heeft vermeld (en) welker gelÿke Hÿ vermeld heeft door hen te vergeliÿjken bi ezels (62 : 5), d.w.z. hun harten werden getransformeerd, niet dat “ἢ in apen werden herschapen. Het daaropvolgende vers staaft deze verklaring, evenzoo 4 : 47 en 5 : 60. Op de laatste plaats wordt er melding van gemaakt, dat degenen die tot apen werden gemaakt, van het rechte pad afdwalen — een beschriving die heelemaal niet op apen van toepassing is. 
56 Daar de Israëlieten de koe hoog eerden en die zelfs aanbaden, zooals blÿkt uit hun aanbidding van het gouden kalf, werd hun bevolen z11ke kneian 
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69 Zij zeiden: Roep uw 
Heer om onzentwille aan, ons 1 AAA RATE 
duidelÿk te maken wat haar ως Ἰἢ Dé gs τῶν 
kleur is. (Mozes) zei: Hij zegt, ἰῷ "5 TES GO Sas) 
Waarliÿk, Ζῇ] is een gele koe: 
haar kleur is diep geel, genot EC BA 7: | 
verschaffende aan de aan- ᾿ς 
schouwers. 

10 Zïÿj zeiden: Roep uw 
Heer om onzentwille aan, ons >... ire me 
duidelijk te maken wat zi)j is, ANGL EL CHERE $ AIRE 
want waarlijk, de koeiïen zijn ὡς FAP TE 
ons alle gelijk, en waarlik, Us 
indien het Gode behaagt, zul- 
len wij recht geleid worden. 

71 (Mozes) zei: Hi zegt, 
Waarlijk, zij is een koe, niet , ,,, ne “ 
onderworpen gemaakt omhet σοῦ SOS SEE wi) STONE 
land te beploegen, noch ge- g 4.» 5 < 
bruikt om het bouwland ἀφ ϑλθτα da δοῦν 
te bevloeien, gezond, zonder OT. Are: 
smet in haar. Ζ1) zeiden: Nu τὰ Fe CE, » δ: 
hebt gij de waarheid ge- | prete ́ 
bracht; toen offerden zij haar | 
op, schoon zij er niet toe ge- 
negen waren. 

PARAGRAAF 9 

Ζ21) worden hardvochtiger 

72, 18. Hun aanslag op het leven van een groot man. 74. Hun 
hart verstokt. 75. Zi verdraaien Gods openbaring. 76-80. Hun on- 
wetendheid en aanmatiging. 81, 82. so en kwaad brengen elk een 
eigen vrucht voort, 

72 En toen gi) een persoon 
(bijna) gedood hebt, toen 42»! Es rate (22722702) 
waart gij het daarover niet Pfeil es 052036 (δ μεθ Ls 
eens, en God zou uitbrengen Ὑ EEE 
hetgeen gij verbergen zoudt. 57 LOS RE 

te slachten, die 21} gewoonlijk vrij lieten rondloopen en als heilige voorwerpen 
aanbaden — koeien die zïÿj niet voor het verrichten van arbeid gebruikten en 
niet in het juk spanden, maar die zij loslieten om rond te zwerven. De koe die 
in deze verzen vermeld wordt, is een typische koe, die aan deze beschrijving 
beantwoorât. Het stelt zich ten doel hun neiging tot koe-aanbidäing uit te 
roeien. Zie ook Deuteronomium 22 : 1--.9. 

57 Vgl. 4:153—157, waar de Qoer-ân, na bijna alle in de drie vorige para- 
grafen verhaalde gebeurtenissen opgesomd te hebben, de Joden vervolgens er. 
van beschuldigt, een moordaanslag op Jezus te hebben gedaan. Opgemerkt ver- 
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73 Toen zeiden Wij:. Sla 
hem met een deel daarvan,; » sa at #55 Su ve 2 

zoo maakt God de dooden aus τ Non 

weder levend, en ΗΠ toont ἃ OC π᾿ ν ἔθηκα cs er 

Ziÿn teekenen, opdat gij be- 
grijpen zult. 58 

74 Toen verhardden na 
dien uw harten, zoodat zij als ᾿ 

rotsen waren, of (nog) har- (45. Eire UE ΠΑ Cd 55 

der; en waarlijk, uit sommige . per AAC AC 

rotsen springen stroomen te À ATOS SAT ὁ δὲ Es 

voorschijn, en waarlijk, ande- 24:10 2 sc 

re daarvan splijten vaneen, en GraUE LOL διῶ 

er komt water uit, en waar-. ὦ ὁ 69 ΣΡ pe 
lijk, sommige daarvan re 8 20 De D ur 

neer om de vreeze van God, ἀρ du Les dl as 
en God is gansch niet achte- 
10os omtrent hetgeen gij doet. 

75 Hoopt gij dan, dat zi 
in ἃ gelooven, en een deel ᾿ - 
hunner heeft inderdaad Gods (3,5 08e OMS 

| woord gehoord: toen wijzig- » > (ARut À À AU 

den χῇ het, nadat zÿ het 6453 ΚΝ: 
begrepen hadden, en zij weten 23973429 ut 

(dit). 59 | © OFAE 023 EH Lo 
76 En als zij degenen die 

gelooven ontmoeten, zeggen re ΜῈ ΡΝ 

zij: Wi gelooven, en al zh fre JE 3.5: HAUTS Si 3 

met elkander alleen Ζ, zeg- ν"χ7129).,2 2112 SAS AE À 

gen Ζῇ: Spreekt gij tot hen AE ré SU »ᾧ ae F6 go) 

| over hetgeen God u heeft ont- 

dient te worden, dat de in de vorige drie paragrafen verhaalde gebeurtenissen 

in 4:153-—155 kort worden herhaald, en dan komt hun zonde tegen Jezus in 

4 :157, Dit komt precies overeen met vss. 72 en 73; alleen wordt de naam hier 

weggelaten. Vergelïijken wij beide plaatsen, dan blijkt dat deze plaats op het 

schijnbaar dooden van Jezus slaat. Merk op, dat de Israëlieten hier als volk 

wordt beschuldigd, en als volk heeft de Qoer-ân hen elders er van beschuldigd 

hun profeten te hebben gedood; zie v. 61. Het woord qatl beteekent zoowel 

dooden als een persoon op iemand doen liÿken, die gedocd is, en deze beteekenis 

heeft het op deze plaats. | 

58 Het vers wijst op het feit, dat de moord niet heelemaal gepleegd werd, 

want nadat Jezus van het kruis afgenomen werd, werden zijn beenen niet 

gebroken, welke handeling noodzakelijk was om den dood te veroorzaken, ingeval 

de kruisiging minder dan drie dagen had geduurd; in het geval van J ezus 

duurde het siechts rie à zes uren. 

59 Dat de Israëlieten hun heilige boeken niet in hun zuiverheid bewaard 

hebben, is iets waarvan de Qoer-ân de Joden en Ckristenen voortdurend be- 

schuldigt. Het 15. nu voldingend bewezen, dat de verschillende Bijbelboeken 

gewijzigd en verknoeid zijn gew eest, en dus is het onderzoek van den laatsten 
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huld, opdat zij hierdoor met ἫΝ | rs 
u voor uw Heer zullen red. GG Le & SET 
twisten? Begrijpt gij dan ΄ 
niet? 60 | 

17 Weten zij niet, dat God ms os pon ere 
weet hetgeen zij verbergen en δόλου CSS au δώ Ὑ 51 
hetgeen zij bekend maken ? 

18 En onder hen zijn on- 
Of, beuzet. | Seletterden, die het Boek niet χορῶν 02 sos 9592 à 
gratis of | kennen, maar slechts leugens, © DENISE 
langens.  ΘῺ Zij gissen slechts. | CA 2 21 

79 Wee derhalve over de- POI 80) 
genen die het boek met hun 
handen schrijven en dan Zzèg- 5 , 91. Lo “ spa κ᾽ tugiore 

LAS gen: Dit is van God, opdat “2. ὅθ): DE CHI Ὁ» 
1 “δ. zij daarvoor een geringen ἐς ln ἊΣ 

CE] Ar 2 dY # C # ur "" Of, koopen.| prijs zullen nemen,; derhalve, Je db ee O7" ἐμ 
΄ "1 4 wee over hen om wat hun/ FAST CAT ANT RUE 

> PAL] " + « nn” 

handen hebben geschreven, D ELU 280 VS 
en wee over hen om wat zi GDOsnER, Lee 04) 032) 
verdienen. 

80 En Ζῇ zeggen: Het vuur 
zal ons niet aanraken, behal- | 
ve voor weinige dagen, 51 if A éme Are” 

. Φ > δ ᾿ ve ἐν ἌΣ 

Zeg: Hebt βρῇ een beloftenis À be À δι βντεῦο 5 
van God ontvangen, dan zal “ii ὁ 151722 77 25:31 

Re rie τ OISE di LE p}UxS | 
God Zïin beloftenis niet bre- Hit Un δα 
ken, of zegt gij t deele OO Va OMR en, vf zegt gij ten nadeele CON AOCEALNTE 
van God datgene wat gij niet 
weet ? 

DURS 81 Ja! wie kwaad vwer- 
fondenom.| dienen en omringd worden ne zon en om- ᾿ RES ΄ 21 TG ξσωςν κ»““»5 

ΓΕ door hun zonden, dezen zijn és τ sas ESC 
de bewoners van het vuur: |: 21117727 16 12 τς 
daarin zullen zij wonen. © G0k-Ué »8 VU Ἢ 

82 En (aangaande) dege- 
nen die gelooven en goede 0, on 5 oo ne ν 
daden doen, dezen zijn de ct: cables el CU 3 
bewoners van den tuin: daar- ra ee ἢ 29,1 0{52.. τ, 252 

in zullen zÿ wonen. COUR GS 0 aa 

ως 

tijd met veel moeite tot dezelfde conclusie gekomen, welke dertien honderd jaar 

geleden door de Heilige Qoer-ân verkundigd werd. | ἮΝ 
60 Ζῇ onderhielden hun minder zorgvuldige geloofsgenooten, die met de 

Moeslims plachten te spreken over de profetieën omtrent de komst van den 

Heiligen Profeet. ᾿ ΝΕ 
61 De Joden geloofden, dat geen Jood, hoe slecht hij ook was, straf zou 

 ondergaan voor meer dan een jaar. De Christenen dathten, dat zij heelemaal 

niet gestraft zouden worden. 
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PARAGRAAF 10 

Hun Verbond en de Schending daarvan 

83, 84. Het verbond met Israël gesloten. 85, 86. De Israëlieten 
schonden het en werden daarvoor gestraft. 

83 En toen ἢ een ver- 
bond met de kinderen Is- 
raëls maakten: 62 (ἢ zult DRE ὍΣΣ ὌΠ 
niets dienen behalve God 63 CS Ἰὼ 513} 
e 1 zult uw) ouders goed ANPAUUE At 5" 
HA en den Fos AAETRRRT Fa Ÿ) 
en den weezen en den behoef- ΓΗ ΡΝ AC su 
tigen, 55 en gij zult goede | 
woorden tot de menschen WNSS slaves 
spreken en het gebed onder- 129 3h83 Gi 
houden en de armenbelasting © Greg ἐς ls 
betalen. 66 Toen zijt gij terug- 
gekeerd, behalve weinigen 
uwer en gij hebt u verre af- 
gewend. 

84 En toen Wij een verbond ΓΗ εὐ 
met ἃ maakten: Gij zult uw or Le DSi 
bloed niet vergieten en gij BAT. SA ,S2A 238 78 
zult uw volk niet uit uw ste- risls GES NS 
den wegsturen; toen hebt gi) 7.» 2238204 
(het) beloofd, terwijl gij daar- | PONS DST 
van getuige zijt geweest. 67 

85 Toch zijt gij degenen, 
die uw volk dooden en een rs τι 
deel uwer uit hun huizen weg- ce ROIS SE | EP 15. 
sturen, elkander steunende Le 20005 ane 
tegen ἤθη, onwettiglijk en de +4 GS pe, Ka E ; 
grenzen overschrijdende; en a CARE 
indien zij als gevangenen tot αὐ λεβᾷο ἐλ Ye 
u komen, koopt gij hen vrij *> > ne A AR 
— terwiil het u verboden was Gi La 
hen weg te sturen. 68 Gelooft 

62 God maakte een verbond met een volk beteekent: Hij gaf het geboden. 
Zie Deut. 4 : 13. 

63 

64 

65 

66 
67 

68 

Zie Ex. 20 : 3 en 23 : 25. 

Zie Ex. 20 : 12 en Deut. 5 : 16. 

Zie Deut. 15 : 11. 

Zie Deut. 14 : 28, 29. 

Zie Ex. 20 : 13, 17. 

Twee Joodsche stammen, Banoe Qoeraiza en Banoe Nadir, die samen 
in Medina woonden, sloten respectievelijx een verbond met den Aus en den 
Chazradj, de twee mededingende stammen in Medina. Toen de laatsten tegen 
elkaar streden, namen hun bondgenooten aan den strijd deel, en zoo vermoordde 
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gij dan in een deel van het 
wrnt, | Boek en niet in het (andere) RS δὲ Θεὰ: 

deel? Wat dan is de vergel- (#05 SL NT Les ot 
ding voor dengene onder ἃ, ,,2.< 22 AURA A die dit doet behalve schande 22) cl s ac PE Us 
: ΤΊ “283. “»., δι, LA TENTE in het leven dezer wereld, en ἧι ἥ ny Ὰ ΠΣ SN Bret 
op den dag der opstanding | 
zullen zij tot de gestrengste _,:,44 At A RÉ A | : ᾿ Οὐ ιλα Du kastijding worden terugge- »"- us r d 
zonden, en God is gansch niet | 
achteloos omtrent hetgeen gij 
doet. 

86 Dit zijn degenen diehet . , , : | | à pe 15 CANNES EE APR leven dezer wereld voor het “UE NE δ) ὌΝ # 
hiernamaals koopen; derhal- £-:5s2 0 , «or ppoe ρφυν τ ὩΣ, ᾿ % C Nr. ‘ , AREAS ve zal hun kastijding niet ver- GS A "λα e M 
licht worden, noch zullen zij 
worden geholpen. 

PARAGRAAF 11 

Ζῇ verwerpen den Profeet 
87, 88. Hun onbeschaamdheid tegenover hun profeten. 89—91, Zij 

verwerpen den Profeet, doordat hïÿj geen Israëliet is. 92, 98. Zï 
gedroegen zich zelfs tegenover Mozes onbeschaamd. 94-96. Crite- 
rium waarnaar de waarheid of valschheid der aanspraak van den. 
Profeet dient beoordeeld te worden. 

87 En voorzeker gaven Wij 
Mozes het boek en zonden Wij 
na hem apostelen, den een na ; 
den ander; en Wij gaven κυ ELA ζἐ τ  ῶ; 
Jezus, den zoon van Maria, | τε ον πεν 
duidelijke argumenten en le (ut ce(s et 
sterkten hem met de heilige :5,» DOTE 0 993, 59 βι ον 

Of, geest. | Openbaring. 69 Wat! telkens JS ἐφ ul F2 a 
wanneer dan een apostel tot 
u kwam met datgene, wat uw 
zielen niet begeerden, waart 
gÿ onbeschaamd: eenigen 
hebt gij leugenaars genoemd 
en eenigen hebt gij gedood. 

ΚΟΥ, 

AAA ALT OBS 

en nam de eene Joodsche stam den anderen gevangen en verwoestte hun woon-, 
plaatsen, Maar naderhand verzamelden σχῇ bijdragen ter bevrijding van de 
Joodsche gevangenen, hiervoor als reden gevende dat hun wet hun gebood de 
gevangenen vrij te koopen en dat ζῇ tegen hun geloofsgenooten hadden gestre- 
den om de eer hunner bondgenooten hoog te houden. De Moeslim-volkeren her- . 
halen in onze dagen de Joodsche geschiedenis. | | 

69 De Heilige Geest duidt in den Heiligen Qoer-ân Gabriël aan. De God- 
delijkheid van den Heiligen Geest is een nieuwigheid van de Christenen. De 
Joden stelden zich hem nooit voor als een Goddelijk persoon, Jezus Christus 
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88 En zij zeggen: Onze . 
ον ἀν και. | harten zijn bedekt, Neen, God BUS αὶ RAR AAA SES 2: 
sen. heeft hen om hun ongeloof 232 39 UE 

vervloekt; derhalve weinig is RO 
het, wat zij gelooven. 70 

89 En toen tot hen een 
Boek van God kwam, beves- 
tigende datgene wat zij heb- 

Gu #9? À p\ 2 

a 86. ben ἃ — en vroeger plach- Cie die CE LS 28 
Of, oor- ten zij om overwinning te bid- -,-52-»» AAA 
delover. | den op degenen die niet ge- UOTE PEL NS CES 5° ae 

loofden 71 — doch toen er tot ΠΣ RATE Es 
hen datgene kwam, wat zij D 
erkenden, geloofden zij daar- MOTS NUEMOCE 
in niet; Gods vloek rust der- 
halve op de ongeloovigen. 

90 Kwaad is datgene, 
waarvoor zij zichzelf heb- 
ben verkocht ---- dat zi] ὍΣ 
chenen wat God geopenbaar RE nat Lt RETZ 

Of, op- heeft, uit nÿd dat God van F Ἢ τῷ 2 
“end | Zijn gratie nederzendt over Ga Gal) HO a 

diegenen Zïjner dienaren, die . 1< ARMES AS 

Hem behagen; 72 derhalve Coéé ge Σεᾧ ὅς 25 
hebben zij zich toorn op toorn 93 ὦ Φ τ“ 2 
waardig gemaakt, en voor de UMA ἀφο τῷ; 
ongeloovigen is een schan- 
delijke kastijding. 

91 En toen hun gezegd 
wordt: Geloof in hetgeen God Le jobs 
heeft geopenbaard, zeggen ΠΕΣ Lutte on (LT 5 
zij: Wij gelooven in datgene CRC AAC D 5 
wat ons werd geopenbaard: CHE 0 ETC OÉ 

zelf evenmin. In de vier Evangeliën wordt van den Heiligen Geest in precies 
denzelfden zin gesproken, waarin de Joden hem aannamen. Maar Rôèh, dat 
hier vertaald wordt door geest, beteekent cok openbaring, en in dezen zin zou 
de passage dan beteekenen, dat Jezus Christus met Gods openbaring gesterkt 
werd; en openbaring is inderdaad een bron van kracht voor de profeten Gods. 
De R6èh-oel-goedoes is dus df de Goddelijke openbaring ὁξ de Heilige Geest, 
die openbaring tôt de profeten Gods nederbracht. 

70 Zïj zeiden, dat hun hart een bewaarplaats van kennis was, aangezien 
Ζῇ afstammelingen van profeten waren, en daar Ζῇ ah.w. reeds vol kennis 
waren, hadden zij geen behoefte aan meer; en er werd hun gezegd, dat hun 
ongeloof feitelijk oorzaak was, dat zij afkeerig waren ROSE van het goede, 
dat de Heilige Profeet had gebracht. 

711 De Joden verwachtten dat, als de beloofde profeet van Deut. 18 : 18 
.kwam, hij hen over hun vijanden zou doen zegevieren. 

72 Zij wilden de nieuwe openbaring niet aannemen, omdat de ontvanger 
daarvan een niet-Israëliet of een Arabier was. 
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Of, na 
mn. 

en zij loochenen (alles) behal- 
ve dat, terwijl het de waar- 
heid is, bevestigende datgene 
wat zij hebben. a Zeg: Waar- 
om hebt gij dan voor (dezen) 
Gods profeten gedood, indien 
51] inderdaad geloovigen wa- 
ren? 73 | 

92 En Mozes kwam voor- 
zeker tot u met duidelijke be- 
wijsgronden, doch gij hebt 
in zÿn afwezigheid het kalf 
(tot god) genomen Ὁ en gi 
zijt onrechtvaardig geweest. 

93 En toen ὙΠ een ver- 
bond met u maakten en den 
berg boven ἃ verhieven c: 
Houd hetgeen Wii u gege- 
ven hebben met kracht vast 
en wees gehoorzaam. Ζ1) zei- 
den: Νὴ hooren en wij ge- 
hoorzamen niet. 74 En zi 
moesten (de liefde voor) het 
kalf in hun harten drinken 
vanwege hun ongeloof. Zeg: 
Kwaad is datgene wat uw 
geloof u beveelt, indien gi 
geloovigen zijt. 

94 Zeg: Indien de woon- 
plaats hiernamaals bij God 
voornamelijk voor u is met 
uitsluiting van (andere) men- 
schen, roep dan den dood 
aan, indien gij waarheidlie- 
vend zijt. 75 

95 En nimmer zullen Zi 
dien aanroepen, cm hetgeen 
hun handen tevoren hebben 
vooruitgezonden, en God kent 
de onrechtvaardigen. 

MES LE NZ ENT A 
Gus tes Ds Gb 

πῇ CRE AA) 
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genes HS ct SANS 
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CAT ἊΣ CON CAUAEE 
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Ds ABS r2 
DE BA LES 3 
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73 Zï verwierpen de nieuwe openbaring om reden dat de ontvanger daar- 
van een niet-Israëliet was; toch doodden Ζῇ zelfs Israëlietische profeten. 

74 

deze geboden feitelijk niet. 

715 Volgens Ibn-i-Abbas beteekent dit: roep den dood aan over de partÿ, 

die iegt of die valsch is in haar bewering. Of daarmee wordt bedoeld: zij moes- 

ten bidden, dat de dood den Profeet overviel, want hun gebed tegen een bedrie- 
ger, gelijk zij hem beschouwden, zou ongetwijfeld verhoord worden. 

»Wij gehoorzamen niet” drukt hun toestand uit, nl. zij gehoorzaamden 
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96 En gij zult hen voorze- 
ker de begeerigste menschen 
naar leven vinden, en zelfs 
(begeeriger) dan degenen die 
polytheïsten zijn; een hunner 
wou, dat hem een leven van 
duizend jaren geschonken 
werd, en zijn lang leven zou 
hem geenszins verder van de 
kastijding verwijderen, en 
God ziet wat ζῇ] doen. 

[DEEL 1. 

tamis νΖ ζι. nr 5p%, “12 
2 En ΔΙ» Ὶ φύφω"» 
ED: CRI LR EL , 

μεμα χα τ 6 Ὑ TES) 
4, ITS σϑισ“ζ. dé “πῇ 

CHA oe de a 98 Lo 5 dis Ca) 
E σλβκοσι, ΓΟ “ρὲ, Gr 3, 

D Oh ua) οὐ ὁ ὅκα ΟἹ 
" 

PARAGRAAF 12 

Hun Vijandschap tegenover den Profeet 

97, 98. Hun haat tegen Gabriël. 99—101. Hun overtredingen. 102, 
103. Hun booze kuiperijen tegen den Profeet, welke αὶ valschelÿjk 
toeschrijven aan profeten en engelen, zouden op hun eigen ondergang 
uitloopen. 

97 Zeg: Al wie de vijand 
van Gabriëél is — want waar- 
Iÿk, hij openbaarde het op 
Gods bevel aan uw hart, be- 
vestigende datgene wat daar- 
voôr is en een leiding en 
een blijmare voor de geloo- 
vigen 76 — | 

98 Al wie de vijand is van 
God en Ziïjn engelen en Zin 
apostelen en Gabriël en Mi- 
chaël, dan waarlijk, God is de 
vijand der ongeloovigen. 77 

99 En voorzeker hebben 
Wij tot u duidelijke mededee- 
lingen geopenbaard en nie- 
mand gelooft daarin niet, be- 
halve de overtreders. 

100 Wat! telkens wanneer 
zij een verbond maken, werpt 
een deel hunner het ter zijde ? 
Neen, de meesten hunner ge- 
looven niet, | 
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: ONE PRE IP 

CODE AURA 

22“ 8 y: 

76 De Joden beschouwden Michaël als vriend (Daniël 12: 1), en Gabriël 
als hun vijand, want zij hielden hem voor een wraakengel, die Gods straf over 
den schuldige bracht. Evenals de Heilige Qoer-ân, gewaagt de Bijbel van Gabriël 
als een engel, die Goddelïjke boodschappen tot de menschen overbrengt, zooals 
in Daniël 8 : 16 en in Lukas 1 : 19 en 26. | | 

77 D.w.z. God zal hun om hun vijandschap vergelden. 
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101 En toen van God een 
Apostel tot hen kwam, be- “Ὁ PUTIPILE 
vestigende datgene wat zij er TASSE PAGE 

*%% | hebben, 2 wierp een deel der- {1151 GA CE Free FA) 
genen wien het Boek gegeven PR AN NO 
was, het Boek van God achter ΕΣ 2) Fe RETOT A BERE 
hun ruggen, alsof zij niets 
wisten. 

102 En zij volgden wat de 
duivelen tegen het profeet- 
schap van Sälomo verzonnen, 
en Sälomo was niet ongeloo- 
vig, 78 maar de duivelen wa- Tout S Do Nr sois Bo Boot en] : 

ren ongeloovig; zij leerden Ce ele Je ἀλολδιι ες Dix 
den menschen tooverij, en die 1p°:z δ ' $ Air Ὁ9.ν370 pére 
was niet tot de twee engelen Lou CES 2 υ: | 
Hôrôèt en Mârôèt in Babel KE CS au COCA 
geopenbaard, noch leerden ὁ 92Π᾽ δον 
τῇ (die) iemand, opdat εἰ Us CLSC Ah 
gezegd zouden hebben: Wij ... τρόπο 1. aus 
 zin slechts een DÉS, ὅν τ : ὠς ὁδορίζωνα 
wees derhalve niet ongeloo- ἠδ μῦ -:5%. 22% SEE 
vig; maar Zzij leeren van CFAUROLES I YS 
deze twee (bronnen) datgene Ce, Pr Sa Ge, 
waarmede zij onderscheid Ca Let 2 À 
maken tusschen een man en a LS) CRCTe 
zijn vrouw; en zij kunnen nie- 59.2 ἌΝ 2558 ge 
mand daarmede deeren be- Sd DE 55. "Ἢ 
halve met Gods verlof, en ziïj ONE 048: EN G JUASE 
leeren wat hun schaadt en CT ae 
hun niet baat, 79 en zij weten ASE CNRS 
voorzeker, dat hij die ze 
koopt, geen aandeel zal heb- 
ben van het goede in het le- 
ven hiernamaals, en waarlik, 

| kwaad is de prijs waarvoor 
zij zichzelf hebben verkocht; 
hadden zij (dit) maar gewe- 
ten! 

78 De Bijbel χερί, dat de vrouwen van Sélomo ,,zijn hart achter andere 

goden neigden” (1 Koningen 11: 4). De Qoer-ân weerspreekt dit. De Weleer- 

waarde Heer T. K. Cheyne toont in de a Biblica afdoend aan, dat 

Sélomo hgeen polytheïst” was. 

79 Het verhaal van de twee engelen Hérôèt en Mâréèt hebben de Joden 

van de Perzen overgenomen. De Heilige Qoer-An betwijfelt ronduit de waarheid. 

daarvan, als ἈΠ ontkent dat aan zekere engelen in Babel tooverij geopenbaard 

werd, of dat engelen tooverij aan de menschen leerden en hun --- gelÿk Zi 

algemeen geloofden — waarschuwden: Wiÿj zÿn slechts een beproeving, wees 

derhalve niet ongeloovig. Deze verklaring werd aan het verhaal toegevoegd om 



84 DE KOE [DEEL 1. 

103 En indien zij geloofd ΠῚ ne 
en zich (voor het kwaad) ge- Je GPS ESS 
hoed hadden, zou belooning ᾿ ATLAS 7591: Υ 
van God voorzeker beter zijn DORE US Δι 
geweest;, hadden ziÿj (dit) 
maar geweten! 

CAT 

PARAGRAAF 13 

Voorafgnande Schriften worden opgeheven 

104, 105. Haat der Joden tegen den Profeet. 106, 107. De vroegere 
wetten opgeheven en vervangen door een betere wet. 108-110. Het 
verlangen dat de Moeslims tot het polytheïisme vervallen. 111, 112. 
Alleen de godsdienst der algeheele onderwerping kan verlossing 
brengen. 

104 Ο gi, die gelooft! zeg , 
niet: Luister naar ons, en Jai pa > .6 Le 
zeg: wacht op ons, en luister ἐκ TEE EYE ae 
en voor de ongeloovigen is Gé Cr Lab 
een pijnlijke kastijding. 80 

105 Degenen die niet ge- 
looven uit het midden der 
volgelingen van het Boek - :°: δὴν .. 
en de polytheïsten wenschen < FA BE ce NE TAN 
niet, dat eenig goed van uw COTE HE 5 2 » 
Heer tot u nedergezonden a ass 
wordt en God kiest voor Zin > are ES αἱ ERA 1°. 
genade vournamelijk dengeen > εν 
die Hem behaagt, en God is e AE JS 212 
de Heer der machtige goeder- 
tiereriheid. 

EE «ὦ 

het boetvaardige karakter der engelen te redden. De in den Qoer-ân gemaakte 
vermelding komt hierop neer: De Joden volgden in plaats van Gods woord 
zekere booze kunsten, die zij valschelijk aan Sälomo en twee engelen in Babel 
toeschreven. Sélomo wordt van het hem toegeschreven ongeloof vrij verklaard, 
en de Qoer-ân verklaart, dat het verhaal van de twee engelen een verzinsel is. 
Maar den Joden wordt verweten iets van deze twee bronnen te hebben geleerd, 
di. door hun verzinsel tegen Sälomo en het verhaal van de twee engelen. De 
sleutel van wat dit in werkelijkheid was, wordt vervat in hetgeen daarop voigt: 
En σῇ kunnen niemand daarmede deeren behalve met Gods verlof, hetgeen 
aantoont, dat zij door deze kunsten den Heiligen Profeet eenig letsel wilden 
toebrengen. Dergelijke woorden treffen wij aan in 58 : 10, waar melding wordt 
gemaakt van de Joodsche geheime vereenigingen, die de vernietiging van den 
Islm beoogden; deze plaats zinspeelt klaarblijkelijk daarop. Het is verder dui- 
delijk, dat de woorden waarmede οὐ onderscheid maken tusschen een man en 
ζῴη vrouw betrekking hebben op geheime vergaderingen als die van maçonnieke 
vereenigingen, want vrouwen worden niet tot de vrijmetselarij toegelaten. 

80 Luister naar ons is in het Arabisch: γα πᾶ, maar door een kleine ver- 
andering van accent wordt het: ra’ina, di. hÿj is dwaas. De Joden veranderden 
spottenderwijs het accent, ,het woord verdraaiende”, gelijk in 4:46 vermeld 
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106 Welke mededeeling Wij 
ook opheffen of doen verge- χ{ ΤΩ 2,4 5..,3: 
ten, Wij brengen een betere Peer: À sa ΒυΣ de 
dan die of gelijk aan die. LE Heure ὑφ PE 
Weet g1j niet, dat God macht 
heeft over alle dingen? 81 . 

107 Weet gi niet, dat het τ 
koninkrijk der hemelen en der ον A en 
aarde Gods is en dat giïj bui- dE σφιν. ἢ : 
ten God noch beschermer ον» UC, 40] Οὐ» ee 
noch helper hebt? 

108 Wenscht gij uw Apos- 
tel vragen te stellen, geliÿjk 
Mozes vroeger ondervraagd AAA EEE AE ΠΑ͂ΤΕ: 1 
werd; 82 en wie het ongeloof  ., ἘΞ Le Me 2 ." 
aanneemt instede van het ne Ds (6 
geloof, is waarlijk van het ut d Pi 
rechte pad afgedwaald, Cie sus Let 

staat, en dus maakten zij het tot een smaadwoord. Het gebruik van het woord 

oenzoern@, di. wacht op ons of schenk ons een weinig uitstel wordt in plaats 

daarvan aangeraden, want het kan niet verdraaid worden als zijn equivalent 

r&’in@. Het wordt den Moeslims hier verboden een zekere spreekwijze te gebrui- 

ken, maar het stelt zich inderdaad ten doel aan te toonen hoe groot de haat 

der Joden tegen den Heiligen Profeet was, zoodat zij tegenover hem zelfs niet 

de gewone regels der welvoeglikheid inachtnamen. Uïit zedelijk standpunt be- 

schouwd is het voorschrift er een, dat den grootsten eerbied afdwingt, daar het 

het gebruik van woorden afkeurt, die een boosaardige beteekenis hebben. 

81 Het verband toont aan, dat dit vers melding maakt van de opheffing 

der vroegere schriften door den Heiligen Qoer-ân, want het dispuut werd 

gevoerd met de Joden, die de Qoer-ânische openbaring verwierpen, aangezien 

ze de Wet der Thora verdrong. De commentatoren echter gronden daarop het 

verkeerde denkbeeld, dat eenige Qoer-ânverzen door andere opgeheven worden. 

Maar er is geen enkel gezegde van den Heiligen Profeet, dat deze meening 

staaft; ook toont niet één verslag afkomstig van den Heiligen Profeet aan, dat 

eenig vers opgeheven wordt. De geheele toedracht der zaak is, dat toen iemand 

het eene vers niet met het andere kon overeenbrengen en dacht, dat er tegen- 

strijdigheid was tusschen de twee, hij de meening opperde, dat een ervan door 

het andere opgeheven werd. Om deze reden bestaat er geen overeenstemming 

_ omtrent de vraag, welke verzen werkelijk opgeheven worden, en als iemand 

verkiaarde, dat een Zzeker vers opgeheven werd, ontkende een ander dat, want 

bij nader inzien kon ἢ de twee wel overeenbrengen. Als wij 4 : 82 raadplegen, 

wordt het duidelijk dat er in den Heïligen Qoer-ân geen tegenstrijdigheden zijn, 

Zooals de verdedigers van de leer der opheffing in den Qoer-ên die zich voor- 

stellen. Merk op, dat het woord djat zoowel vers als boodschap of mededeeling 

van God beteekent. | | 
82 Dit is tot de Joden gericht. Zij kwelden Mozes met allerlei soorten van 

vragen en nu gedroegen zij zich op dezelfde wijze tegenover den Heiligen Profeet, 
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Ar. hen, 
zullen si. 

- 109 Vele van de ‘volgelin- 
gen van het Boek wenschen 
u, nadat gij geloovig zijt ge- 
worden, weder tot ongeloovi- 
gen te maken, uit nijd van 
hun zielen uitgaande, nadat 
de waarheïid hun openbaar is 
geworden,; maar begenadig 
en vergeef, opdat God Zijn 
gebod zal doen geschieden; 
want God heeft macht over 
alle dingen. 

110 En onderhoud het ge- 
bed en betaal de armenbelas- 
ting, en welk goed gij ook 
voor uzelf vooruitgezonden 
hebt, dat zult gij bij God vin- 
den; want God ziet wat gi) 
doet. 

111 En zij zeggen: Nie- 
mand zal den tuin ingaan, be- 
halve hïij die een Jood is of 
de Christenen. Dit zijn hun 
ijdele wenschen. Zeg: Breng 
uw bewijs, indien gij waar- 
heidlievend zijt. 

112 Ja! wie zich geheel 
aan God onderwerpt en de 
weldoener is (van anderen), 
heeft zijn belooning van zijn 
Heer, en er is geen vrees voor 
hem, noch φαΐ hÿj treuren. 88 
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PARAGRAAF 14 | 
Volmaakte Leiding alleen in den Islâm 

_ 118. Geen enkel godsdienst is van alle goed ontbloot. 114, 115. Zj 
die moskeeën vernielen, worden bedwongen. 116, 117. Een zoon aan 
Allah toeschrijven staat gelijk met Zijn volmaaktheid loochenen. 118, 
119. Vraag naar rechtstreeksche ὁ 
maakte leiding. 

113 En de Joden zeggen: 
De Christenen volgen niets 
(goeds), en de Christenen 
zeggen: De Joden volgen 
niets (goeds), terwijl zij het 

penbaring. 120. Islâm geeft voi- 

CES y 1% # 3 
COTON TER (CE 
Ve le 953»53 PEL < ΄, 

CR UT ET EE 

88 Hier wordt den Joden en den Christenen gezegd, dat hun bewering, dat 
alleen de Joden en de Christenen verlost zullen worden, ongegrond is. Algeheele 
onderwerping aan God en Ziïjn Schepselen weldoen, dat is de ware bron van 
verlossing, en dat is volgens den Heiligen Qoer-ân de beteekenis van Isläm. 
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(zelfde) Boek  reciteeren. 
Insgelijks zeggen degenen die D 
geen kennis hebben, de ge- EN DE AS GE 565 
ljke van hetgeen Zi] 2eg-  ,5-:-s94 11e GAL 291 
gen; 84 derhalve zal God op BY 582 a Dr Dose 
den dag der opstanding tus- © Ce de SEC Cdt 235 
schen hen rechten aangaande Dé nn 
datgene, waarover zij het niet 
eens zijn. | 

114 En wie is onrechtvaar- 
diger dan hi, die (de men- 
schen) verhindert de mos- , | 
keeën Gods (in te gaan) op- - Citons ES 2.5... 1772 
dat daarin Ziÿjn naam ge- ΄, A ΘΕ ὧν τι τ 0 
dacht zal worden, en zetracht OLA 55 Sais 
te vernielen ? 86 (Aangaande) AA EN ETES 
dezen, het betaamde hun à 24 CENT oiog 
niet, dat zij die binnentraden, DE Pr TL Δ λει, (22 
behalve in vreeze; zij zullen Gr ous BEY JC Δι 
op deze wereld schande vin- 
den, en zïj zullen in het hier- 
namaals een zware kastijding 
hebben. | 

115 En Gods is het oosten RS ἀπο ϑομρ, ἰδ  Ἄοονν, τεὴν 
en het westen, derhalve wer- 5 9 ES GES 5 
waarts gij u ook wendt, daar DA GA EE de 
is Gods voornemen: 86 waar- Θὰ ls abl OS] ait des 
liÿjk, God is Menigvuldig- 
gevend, Wetend. 
116 En zij zeggen: God 

heeft een zoon tot Zich geno- |: ., ΓῺ 
men. Glorie zij Hem; 81 Cao Lo 15 Œt GE ΙΝ 
veelmeer behoort al wat in TA ED TETE 
de hemelen en (op) de aarde BOSS AE CO ERENEE 
is aan Hem; alles is Hem ge- ᾿ 
hoorzaam. 

| 

84 Degenen die geen kennis hebben, zijn de Arabieren. Üit onwetendheid 
Zeiden Ζῇ, dat in andere godsdiensten niets goeds was. De Joden en de Christenen 
Zeiden dat eveneens van elkaar. Hier wordt den Moeslims dus geleerd, andere 
godsdiensten niet te veroordeelen als Zijnde ontbloot van alle goed. 

85 De vijanden van den Islâm erkenden niet, dat er in den Islâm iets goeds 
zat en hadden besloten om dien te vernietigen. De Qoereisjieten stonden den 
Moeslims niet toe hun gebeden in de Heilige Moskee op te zenden en verdreven 
hen uit Mekka. De Joden hadden besloten hen uit Mekka te verdrijven. 

86 Dit beteekent: indien de Moeslims God dienen, doet het er niet toe of 
Zi in de heilige moskee zijn of ergens anders: of Ζῇ in het oosten zijn of in het 
westen. God is niet aan een plaats gebonden. | 

87 Volgens de Christelijke leer kon God de Vader” de zondaren geen 
genade bewijzen; daarom moest ,de Zoon’”’ aan het kruis sterven. Toespelende 
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117 Wondere Schepper der 
hemelen en der aarde, en 
wanneer ΗΠ] een zaak besluït, 
zegt Hij daartoe slechts: 
Word en zij wordt. 

118 En degenen die geen 
kennis hebben zeggen: Waar- 
om spreekt God niet tot ons, 
of komt een teeken (niet) 
tot ons? Insgelijks zeiden de- 
genen voor hen de gelijke van 
hetgeen zij zeggen; hun har- 
ten zijn alle gelijk. Voorzeker 
hebben ἢ de mededeelingen 
duidelijk gemaakt voor men- 
schen die verzekerd zijn. 

119 Waarlÿk, Νὴ hebben 
u met de waarheïd gezonden 
als een overbenger van een 
blijde boodschap en als eën 
waarschuwer, en gij zult niet 
ter verantwoording worden 
geroepen voor de metgezellen 
des vlammenden vuurs. 

120 En de Joden zullen 
geen behagen in u hebben, de 
Christenen evenmin, totdat 
51) hun godsdienst volgt. 
Zeg: Waarlijk, Gods leiding, 
dat is de (ware) leiding. 88 
En indien gij hun begeerten 
volgt na de kennis, welke tot 
u is gekomen, zult gij van 
God geen beschermer en ook 
geen helper hebben. 

121 Degenen wien Wij het 
Boek hebben gegeven, volgen 
het zooals het gevolgd be- 
hoort te worden. Dezen geloo- 
ven daarin; en wie daarin 
niet gelooven, dezen zïjn het, 
die de verliezers zijn. 
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op deze erkenning van onvolmaaktheid in God worden de woorden soebhéna-h6e 

of ,,glorie Ζῇ God” gebezigd. 

88 Op deze plaats wordt den Moeslims gezegd, het goede in alle gods- 

diensten te erkennen, daar alle godsdiensten volgens de duidelijke leerstellingen 

van den Qoer-ân een Goddelijken oorsprong hebben. Maar ze moeten die gods- 

diensten niet volgen, aangezien zij in den Heiligen Qoer-£n een volmaakte leiding 

hebben. 
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 PARAGRAAF 15 

Verbond met Abraham 

122, 123. Het lot der Israëlieten. 124. Abraham tot geestelijk leider 
gemaakt. 125. Reiniging van de Ka’ba en zijn veiligheid. 126—129. 
Mekka tot middelpunt te maken voor een profeet uit het midden 
der afstammelingen van Ismaël. 

122 O kinderen Israëls! … 
herinner ἃ Mijn gunst welke 27264 a Lu Ge 
Ik u heb geschonken en dat ue 242€ sf 7 
Ik u de volkeren te boven heb EUR dE ÈS is “ 
doen gaan. | 

123 En wacht u voor een 
dag, waaïrop de eene ziel de 
andere in het minst niet zal 
baten, noch eenige vergoeding 
van haar zal worden aan- 
genomen, noch bemiddeling 
haar nut zal doen, en zïj ook 139 εν 10 
niet geholpen zullen worden. GE? χω 

124 En toen zijn Heer: 
Abraham met zekere woor- 
den beproefde, vervulde hij je han τὰ μεθ 
ze. Hij zei: Waarlijk, Ikzalu θοῦ FÉPPRr) AE 

" bee LE Oo ( D (5 ἡ st . 

% LUE 15: rare 929 Υ: 

tot leider der menschen ma- AE LA AE 
ken. (Abraham) zeide: En G2506 πῖον "φώς ) X 
van mijn nakomelingschap ? At ous EN IE ΝΕ 
ΗΠ] zei: Mijn verbond rekent | dé lu OÙ YO6 GES 
de onrechtvaardigen niet 
mede. 39 

125 En toen Wij het huis | 
tot een veel bezochte plaats "(221 Su CEME LOMELAS 
voor de menschen en een AE 
(plaats van) zekerheid maak- Ve ΗΝ Les cape Eu < 
te — en neem Abrahams | ΄ 
plaats als bedeplaats aan 90 

89 De Israëlieten beweerden, dat het profeetschap steeds in het huis Israëls 
moest blijven, en dat de beloofde profeet van Deut. 18 : 18 een Israëliet moest 
Zijn. In deze paragraaf wordt hun gezegd, dat het verbond niet met Israël, 
maar met Abraham en Ismaël werd gesloten, en dat dus het zaad van Ismaël 
en Izak gelijkelijk gezegend zouden worden. De volgende argumenten toonen 
aan, dat het verbond niet alleen voor Izak, maar ook voor Ismaël gold: (1) De 

_ belofte om Abraham en zijn zaad te zegenen werd gegeven, lang voordat Ismaël 
of Izak geboren werd (Gen. 12 : 2, 3). (2) De aan Abraham gegeven belofte 
aangaande de vermenigvuldiging van zijn zaad is dezelfde als die, welke aan 
Hagar gegeven werd aangaande Ismaël, toen zij hem ontving (Gen. 15:5 en 
16 : 10). (3) Het verbond werd met Ismaël hernieuwd, nadat Izak aan Abraham | 
beloofd werd (Gen. 17 : 20). 

90 Magâm-i-Ibrêhim of Abrahams plaats is een klein gebouw in de Ka’ba; 
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— en Wij Abraham en Ismaël 
geboden, zeggende: Reinig 
Mijn Huis voor degenen die 
(het) bezoeken en degenen 
die (daarin) verblijven voor 
devotie en degenen die zich 
nederbuigen (en) degenen die 
zich nederwerpen. 91 

126 En toen Abraham zei: 
Mijn Heer!' maak het tot een 
veilige stad en voorzie zijn in- 
woners van vruchten, denge- 
nen hunner, die in God en den 
jongsten dag gelooven, zei 
Hij: En al wie niet gelooft, 
hem zal Ik genieting schen- 
ken voor een korten tijd, dan 
Zal Ik hem naar de kastijding 
des vuurs voortdrijven; en 
het is een kwade bestemming. 

127 En toen Abraham en 
Ismaël de grondslagen van 
het Huis optrokken: Onze 
Heer!' neem (dit) van ons 
aan; waarlijk, ΟἹ] zijt de Hoo- 
rende, de Wetende: 

128 Onze Heer! en maak 
ons beiden U onderworpen, 
en (verwek) uit onze nako- 
melingschap een zich aan U 
onderwerpend volk en toon 
ons onze wegen der toewijding 
en wend Ὁ (genadig) tot ons: 
Gij inderdaad, Gij zijt de Veel- 
wederkeerende (tot genade), 
de Genadige: 
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maar het heele heiligdom staat ook als zoodanig bekend, en dit wordt hier 
bedoeld. Het voorschrift bedoelt dus feitelijk, de Ka’ba te maken tot een qgiblah, 
di. de richting waarin men zin gezicht bij het bidden wendt. 

91 Het bevel aan Abraham en Ismaël om ,,Mijn Huis” te reinigen toont | 
aan, dat de Ka’ba of Bait-Oellâh daar zelfs νόου Abrahams komst stond: deze 
opvatting wordt gestaafd door wat in 3:95 omtrent de Ka’ba vermeld staat, 
nl. het ,,Eerste Huis”’ dat op aarde gebouwd werd voor de aanbidding van God. 
Sir William Muir geeft in de inleiding tot zijn Life of Mahomet toe, dat de Ka’ba 
van langverviogen eeuwen dateert. 4) De op deze plaats vermelde reiniging is . 
waarschinlijk reiniging van afgodendienst. De Ka’ba werd ook door Abraham 
en Ismaël herbouwd, zooals vermeld wordt in v. 127. | 
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129 Onze Heer! en verwek 
onder hen een Apostel uit 
hun midden 92 die hun Uw 
mededeelingen zal reciteeren 
en hun het Boek en de wijs- 
heid zal leeren, en hen zal 
louteren;, want Οἱ) zijt de 
Machtige, de Wijze. 

NÉ La 77.) ΓᾺ 2. #9 tre" 
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PARAGRAAF 16 

De Godsdienst van Abraham 

130—134. Abraham en Jakob laten hun afstammelingen hun gods- 
 dienst na. 135. Abrahams godsdienst is dus de grondslag. 136—138. 
De Islamietische doop eischt geloof in alle profeten. 139. Aanbidding 
van God is de gemeenschappelijke basis van alle ROMEO 140, 
141. Groote stamvaders der Israëlieten. 

130 En wie verzaakt den 

᾿ godsdienst van Abraham be- 

Of, ge 

kozen. 

halve hij, die zich tot een 
dwaas maakt, en voorzeker 
hebben Wij hem op deze we- 
reld gelouterd, en in het hier- 
namaals is hij voorzeker on- 
der de rechtschapenen. 

131 Toen zijn Heer tot hem 
zei: Onderwerp τὶ, zeide hi: 
Ik onderwerp mij aan den 
Heer der werelden. 

132 En dit drukte Abraham 
zijn zonen op het hart en (dat 
deed) Jakob (ook): O min 
zonen! waarlijk, God heeft 
(dit) geloof voor u gekozen: 
sterf derhalve niet tenzij gi 
Moeslims zijt. 93 
133 Of waart gij tegenwoor- 

dig, toen de dood Jakob be- 
zocht, toen hij tot zijn zonen 
zei: Wat zult gij na mi 
dienen ? Zïj zeiden: Wij zullen 
uw God dienen en den God. 
uwer vaderen, Abraham en 
Ismaël en Izak, één God al- 
leen, en aan Hem onderwer- 
pen wij ons. 
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92 Het heet, dat de Heiïlige Profeet gezegd heeft: ,1k ben de bede van 
min vader Abraham”. Dit slaat op Abrahams bede, die op deze plaats vermeld 
wordt. 

93 Zie Gen. 18 : 19. 
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134 Dit is een volk dat 
heengegaan is; Zi zullen 
hebben wat zij verdienden 
en gi zult hebben wat 
gij verdient, en gij zult niet 
ter verantwoording worden 
geroepen voor hetgeen zij ge- 
daan hebben. | 

135 En Ζῇ zeggen: Wees 
Joden of Christenen, σῇ zult 
op het rechte pad zijn. Zeg: 
Neen! (wij volgen) den gods- 
dienst van Abraham, den op- 
rechte, en hij was niet een der 
polytheïsten. 

136 Zeg: Wij gelooven in 
God en (in) hetgeen ons is 
geopenbaard, en (in) hetgeen 
aan Araham en Ismaël en 
Izak en Jakob en de stammen 
werd geopenbaard, en (in) 
hetgeen aan Mozes en Jezus 
werd gegeven, en (in) het- 
geen aan de profeten van hun 
Heer werd gegeven; wi] ma- 
ken geen onderscheid tus- 
schen wien ook van hen, en 
aan Hem onderwerpen wij 
ons. 94 

137 Indien zij dan gelooven, 
zooals 51) in Hem gelooft, zin 
zij inderdaad op het rechte 
pad, en indien zij wederkee- 
ren, dan zijn zij slechts in ver- 
zet; derhalve zal God u ge- 
noeg zijn tegen hen, en Hij is 
de Hoorende, de Wetende. 

138 (Ontvang) den doop 
van God — en wie is beter 
dan God in het doopen — en 
Hem dienen wi. 
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94 Dit toont het cosmopolitische karakter van het geloof der Moeslims | 

aan. Niet alleen is geloof in de groote profeten van Israël voor een Moeslim 

een geloofsartikel, maar de woorden hetgeen aan de profeten van hun Heer werd 

gegeven maken den omvang van het Islamietisch begrip ,geloof in profeten” 

even ruim als de wereld. Merk verder op, dat dit ruime begrip verkondigd werd 

in een tijd, toen de Joden en de Christenen zich tot het uiterste RRpanger om 

het nieuwe geloof te vernietigen. 
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139 Zeg: Redetwist gij met 
ons over God, en Hij is onze 
Heer en uw Heer, en wij zul- 
len onze werken hebben en 
gi zult uw werken hebben, er 

PAP LA LT ME A CEE 
CSSS a ECTS 
x x βαρ, ,9.“΄ ." ΄ 

CIRE ΘΠ", 
wij zijn oprecht tegenover. 
Hem? °5 

140 Neen! zegt gij dat 
Abraham en Ismaël en Izak 
en Jakob en de stammen 
Joden of Christenen waren ? 
Zeg: Weet σῇ beter of God? 
En wie is onrechtvaardiger 
dan hïj, die een getuigenis 
verbergt, welke hij van God 
heerït? En God is in geenen 
deele achteloos omtrent het- 
geen gij doet. 

141 Dit is een volk, dat 
heenñgegaan is: zij zullen heb- 
ben wat zij verdienden en gij 
zult hebben wat gij verdient, 
en 5] zult niet ter verant- 
woording worden geroepen 
voor hetgeen zij gedaan heb- 
ben. 
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DEEL II 

PARAGRAAF 17 

Ka’ba als Centrum 

142, 143. Het nieuwe middelpunt. 144. Ka’ba als centrale moskee 
Of qiblah. 145. De volgers van het Boek ‘zijn het niet eens over hun 
eigen qiblah. 146, 147. Hun kennis van den Profeet. 

142 De dwazen onder de 
menschen zullen zeggen: Wat 
heeft hen afgewend van hun 
αἰ ΙΔ ἢ, welke zij hadden? 96 
Zeg: Het Oosten en het Wes- 
ten is Gods; 8, ΗΠ leidt wien 
ΗΠ wil naar het rechte pad. 

"ἢ “ ΄ D Par r 

OAI AC AINE S 

τόῤλαιφεθέβ δα # 

RAS ORNT) CARE LES ECTS 

Gars νοοῦν 

van het Goddelijx Wezen betwisten. 

95 Het Islamietisch begrip God is zeer ruim. Het sluit al het beste in alle 
andere godsdiensten in, maar is vrij van de be perkingen, die zij stellen. Daarom 
kan niemand, die aan ziÿn eigen godsdienst g etrouw is, het Islamietisch begrip 

96 Qiblah beteekent: de richting waarin of het punt waarheen men zÿn 
gezicht wendt. De verandering waarvan hier melding wordt gemaakt, is die, 
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τ τς 143 En Ζοο hebben Wÿ u 

Df, recht. | tot een verheuen volk ge- τ ἔα SEE SS 

as maakt, opdat gij getuigen zult δ: " ἈΞ: τὴ CEE
 SL» 

zijn tot het volk en (opdat) Las ARE SIP CELUI 

de Apostel een getuige za D | 

zijn tot ἃ; 917 en Wij bestem- 

den datgene wat gij als diblah 4 ss. 

wilde hébben, niet dan opdat 29e CETTE Le: 

Wÿ hem die den Apostel bons \e 9» AE 3242 5. 9 2,6 2.“ 

volgt, zouden kunnen onder- Lis OP ie OT D RAT 

_scheiden van hem die zieh op 72.4 (ei ES Ἂ 

zin hielen omkeert, en dit ESS] Vi ᾿Ξ ἡ 

‘was voorzeker hard, behalve tal Pat QU Seb SOS 

voor degenen, die God recht ἡ, no de CAE 

heeft geleid; en God zou uw CET ὡρῶν «lo 

of, webea. | geloof niet onvruchtbaar ma- ὦ | 

| ken; waarlijk, God is Liefheb- 

bend, Genadig omtrent de 

menschen. 

144 Waarlijk, νὰ zien (u) 

uw aangezicht naar den he- 

mel wenden, derhalve zullen 

Wij u meester doen worden | os 

van een qiblah, welke ἃ be- agde) ὁ Eur CF Sr 5 

haagt; 98 wend dan uw aan-  ‘, < PAPER Te 

gezicht naar de Heilige ne LEA] RAECRE δ 3 

kee, en waar gij ook zijt, wen SPAIN POIL AT 

uw aangezichten daarheen, SE ὍΝ, ΡΞ Le Ex AD | | 

‘en degenen wien het Boek ge- ceci AO DEN EE 

geven is, weten voorzeker dat Cr CS 7 ἐν op "5: 

het de waarheid is van hun (AUS »φὴῦ LA Gt αϑί 

Heer: en God is in geenen * ΄ RER NT 

deele achteloos omtrent het- ΟἿΟΣ 1e 

geen zij doen. 

= mo --- “ πἠ ͵π'Φ 

.--..........-----.--..-. 

welke ongeveer zestien maanden na de vlucht naar Medina in deze stad plaats 

had. Merk op, dat, toen de Heilige Profeet Moehammad in Mekka onder de 

afgodendienaars van Arabië was, ἈΠ met het gezicht naar den heiligen tempel 

in Jeruzalem placht te bidden, maar toen hij in Medina was, waar het Joodsche 

element sterk en machtig was, werd hem door Gods openbaring bevolen zijn 

gezicht naar de Ka'ba als zijn giblah te wenden. Deze verandering werd dus 

een middel om de standvastige geloovigen te onderscheiden, gelijk in het daar- 

opvolgende vers wordt vermeld. | | : 

97 De getuigen zijn de personen, die kennis overbrengen aan anderen, 

getuigenis afleggende van de waarheid er van in hun eigen personen; vandaar 

verklaren sommige commentatoren het woord in den zin van een reiniger. : 

98 Dit siaat op de bezorgdheid van den Profeet, dat het heilige huis, het 

symbool der Goddelijke Eenheid, in het bezit was van de afgodendienaars. Op 

deze plaats wordt hem gezegd, dat hij er spoedig meester van Zou zÿn. 
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145 En al bracht gij den- 
genen, wien het Boek is ge- dec 18 Gt Li " 2 
geven, elk teeken, zij zouden ΡΟ ἣν 
uw qiblah niet volgen, noch 52, Φ 9 GES lens Are 
-kunt gij een volger zijn van AC > 9,34 rte 
hun qiblah, noch zijn zij de er 0 δ, ven cs 
volgers van elkanders qib- T1 ”°22 parer SANT 
lah 99. en indien gij hun be- seu AAOE PS dass ᾿ # 
geerten volgt, na de kennis ας GEL at Ge 
welke tot u gekomen is, dan τ 
zult δὶ] waarlijk onder de on- 
rechtvaardigen zijn. 

146 Degenen wien Wij het : : 
Boek gegeven hebben, erken- [06.5.2 D% 2 A Che) 690 SG 
nen hem, gelijk zij hun zonen Horn 
erkennen, en waarlijk, een SES Gls DB ut (y 532 
deel, hunner verbergt de _ _,,-,., >, c@-> 5529» 
waarheid, terwil σῇ (het) © 2 UE 
weten. 

147 De waarheïd komt van +---:; AG dé Au hote 
uw Heer, wees derhalve niet & CAT δ φρο 5! 
van degenen die redetwisten. 

PARAGRAAF 18 
KRedenen waarom de Ka’ba tot centrum der Moeslims werd gemaakt 

148—150. Een centrum was noodzakelijk. 151, 152. Het Huis dat 
Abraham gewijd had, werd tot centrum gemaakt voor den Apostel 
die kwam ter vervulling van een beloftenis aan Abraham. 

148 En een ieder heeft een 
richting, waarin hij (zich) τ MAN lER NU ee 
wendt; haast u dus naar goe- Bb Use 28 ue Φ» 
de werken; waar gij ook zijt, ‘22 SES 27 
God zal u allen verzamelen: : AE 1 
want God heeft macht over ©2— CR TE O! 
alle dingen. 100 

| 99 Niettegenstaande de Joden en de Christenen den tempel in Jeruzalem 
als hun tempel beschouwden, waren zÿj het er niet over eens als hun qgiblah, 
want de Christenen wendden zich naar het oosten. Bovendien verschillen de 
Joden van de Samaritanen, hoewel beiden de wet van Mozes volgen. 

100 Dit beteekent: God wil alle Moeslims tot δέῃ volk maken. Daarom 
verlangt Hij van allen, dat zij zich in δέῃ richting wenden, zich één doel voor 
sogen stellen en één centrum hebben, waarheen zij zich wenden, overal waar 
2j ook mogen zijn. De eenheid van giblah onder de Moeslims duidt in wezen aan: 
hun eenheid van doel, daar zij één volk zijn, dat naar één doel streeft; ze vormt 

_ de grondslag,; waarop de Islamietische. broederschap rust; vandaar het gezegde 
van den Heiligen Profeet: Noem de volgelingen van ww qiblah geen ongeloo- 
vigen. Maar deze edele les hebben de Moeslims nu n: =genoeg uit het oog verloren. 
De Ka’ba is niet alleen een symbool van de Eenheid Gods, maar ook dat van 
de Eenheid van het menschdom. 
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149 En van welke plaats gi ue oo pros 

ook komt, Lt mure REIMS ΣΙ Ξ ES Ge 
zicht naar de Heilige Moskee; 2: &orrecior ms » 

en waarlijk, het is de waar- ES OL ds el pol Jane 

achtige waarheid van uw 128 20412 A te 

Heer, en God is in geenen GONE ES GE at; 
deele achteloos omtrent het- 
geen gij doet. à | 

150 En van welke plaa Al ee een, 

gij ook komt, wend uw aan- ,, | | ὡ» ἡ h ἢ - 
gezicht naar de Heïlige Mos- SES ESS eo dl δὲ 

kee, en waar gij ook zijt, wend : ΒΕ ΘΗ ΠΑΡ ΚΝ 

uw aangezichten daarheen, οἷ οί; OA » 

opdat de menschen geen ar- 5%? prti 7-42 ἘΠῚ 

eument tegen ἃ hebben, be- “ : Cu cr D? ie δὸς 

halve degenen hunner die on- 5% 45673815 RRSEENS 
rechtvaardig zijn; vrees hen | : ᾿ ϑ 

derhalve niet, en vrees Μῇ, DES DENTS ETS 

opdat ik Min gunst over ἃ | | 

voltooïe en opdat gïij op den 
rechten weg wandele, ΣΤ Σ το οἰθερν  ενϑλ, 

151 Zooals Wij u een Apos- 2 ὕ εξ Ka ἌΣ CS 
tel uit uw midden hebben ge- ,,,:, 4 4 249 4005 run 

zonden, die u Onze mededee- AE CS AS) » ΛΟ Ke 

lingen reciteert en ἃ reinigt À σή ὁ 1615, 

en u het Boek en de wijsheid OL » ὡς » ee 

leert en u datgene leert, wat 
gij niet wist. 101 

152 Gedenk dus aan Mi, Ik 
zal aan u gedenken, en wees GE san Ts) OT state 
Mij dankaar en wees Mij niet GER HER SSI 3 

ondankbaar. 

| PARAGRAAF 19 | 
Zware Beproevingen voor de vestiging van aat Centrum nooëdzakelijk 

153, 154. Om het doel te bereiken, moesten de geloovigen geduldig 
zijn en hun leven opofferen. 155-157. De geloovigen vermaand on- 
wrikbaar te blijven onder beproevingen. 158. Een voorbeeld van hoe 
geduld beloond wordt. 159—162. Het lot dergenen die de waarheid 
verbergen. 163. Het groote doel is: de Goddelijke Eenheid te beves- 
tigen. | 

153 O gi, die gelooft! zoek , > <ir 97 cr, 24 2 6er 
40. " se Li μι ν τῇ νν ΓῚ 1 τ ᾿ à 

bijstand door lijdzaamheid en 5 ja se Feel GE 
gebed; waarlijk God is met Tia Νὴ 2 01 PRANI 

de lijdzamen. 102 OL 12 Le Doha) 
A 2 LL ᾧᾧ--- nie dE = = 

101 Daar de Profeet van Abrahams bede (zie v. 129) verwekt was, was 

het noodzakelijk, dat de Ka’ba, waarmee Abrahams naam Zoo nauw verbonden 

was, tot zijn qiblah gemaakt werd. | 

| 102 De Heilige Moskee in Mekka was in handen der afgodendienaars, maar 
in het maken van deze Moskee tot qiblah der Moeslims zat ongetwijfeld de 

eo mm ὁ. ...,...---. ...΄΄΄΄“ὦἴἷἴἷἴἷἝἾἝὝὙὺ ΄ Ἡ  “ -““πππἝ͵͵Ἕ“͵“Ἕ“΄..  .....-.ΜΧΜὨἈὕ δττ᾽᾽ τ-.----. -΄΄--π-ρ-----,-:..  ο-ο--. = δὲ 
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154 En spreek niet van de- : . 
genen die op Gods weg ge- | à! Re ALES 2 DPPEENTS 
dood zijn, dat zij dood zijn; ” “45: ᾿ ἘΞ “τ neen, (zij zijn) levend, maar οὐ ΟΣ ΕΣ ENS 
gij bemerkt (het) niet. 103 

155 En Wij zullen u voor- RE ὅριον So ne 
zeker beproeven door iets van gx) 3 C8 C4 00 AE CSSS 
vrees en honger en verlies | < "us. νναν Fo 
van vermogen en levens en 230291; JM GE a» 
vruchten; en geef blijde tij- HAS rs tee dingen aan de lijdzamen, Sora 9. 

156 Die, wanneer een onge- : 
luk hun overkomt, zeggen: AA SCT ss) Waarlijk, wij zijn Gods en tot Στ Le to 
Hem zullen wij waarlijk we- SO «Δ 2 à 
derkeeren, | | 
157 Dat zijn degenen, over ur . δ τω 

wie zegeningen en genade van “42255 2975 3 ELLE AT2 
hun Heer zijn, en dat zijn de NT . List 
volgers van den rechten weg. _ Cox 5.26 

158 Waarlijk, de Safâ en 
de Marwah zijn onder de tee- 

Of,van. | Kenen bestemd door God; 104 , Dis ΠΡ __ | derhalve, wie een bedevaart Gb mé ὦ BR 9] 
| naar het Huis doet of (het) ,. >, nc, 

1% | bezoekt, & op hem rust geen IAA σε} ἘΠ μα blaam, indien hi om beide -1crens 2 2592 12,, χες 
heen gaat; en wie uit eigen di ὧν D F5 5 Ce SE 
opwelling goed doet, dan DRE SE 
Waarlijk, God is Mild in het | ᾿ 
vergelden, Wetend. 105 

γ7: 
“2.2 

belofte, dat ze spoedig de hunne zou zijn, gereinigd van afgodendienst. Maar 
om dit groote doel te bereiken moesten Ζῇ Gods hulp zoeken, door standvastig 

te blijven in beproeving en tegenspoed en door voortdurend tot God te bidden. 
103 Dat zij die ter wille van de waarheid hun leven opofferen nimmer 

sterven, 15 een waarheld, die algemeen erkend wordt. Gelik de waarheid leeft 
en de valschheid sterver moet, Zoo sterven degenen niet, die de overwinning 
der waarheid tot levensdoel maken, zelfs al zfjn zij om wille van de waarheid 
gedood. | ὶ | nn 

104 De Safâ en de Marwah zijn twee bergen bij Mekka. Ze waren het tooneel van Hagars heen en weer gaan ΟΡ Zoek naar water, toen zij met Ismaël 
in de woestenij) achtergelaten was. Ze dienen nu als twee monumenten van de 
belooning, waarmee lijdzaamheid vergolden werd. | 

105 Op den Safa was een afgodsbeeld, Oesâf genaamd, en op den Marwah een, Nâilah, die de pelgrims in de dagen der onwetendheid eerbiedig aanraakten: 
vandaar de afkeer der Moeslims om er een rondgang om te maken, | 
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159 Waarlijk, degenen die 

de duidelijke bewijsgronden 

en de leiding verbergen, wel- 

ke Wij geopenbaard hebben, 

nadat Wij die in het Boek dui- 

delijk hebben gemaakt voor de 

menschen, dit zijn degenen 

die God zal vervloeken, en 

degenen die vloeken, zullen 

hen (ook) vervloeken, 106 

160 Behalve degenen die 

berouw hebben en zich bete- 

ren en (de waarheid) open- 

baar maken; derhalve, dit zijn 

degenen, tot wie Ik Mij (ge- 

nadig) wend, en Ik ben de 

Veelwederkeerende (tot ge- 
| nade), de Genadige. 

161 Waarlijk, degenen die 
niet gelooven en sterven, ter- 

wijl zij ongeloovigen zijn, dit 

zijn degenen, op wie de vloek 
van God en van de engelen 
en van alle menschen rust: 

162 Daarin blijvende; hun 
kastijding zal niet verlicht 
worden, noch zal hun uitstel 
“worden gegeven. 

163 En uw God is één God! 
er is geen god behalve Hij; 
ΗΠ is de Weldadige, de Gena- 
dige. . 

[DEEL Il. 

12 .,2.2. y “ D 27,0% 

οι NI) 
᾿ς οὐδ PO 
TOI AMEN 

ἘΝ #7 IN ALAN AR AN | 

CEA aus dilopals δον NI 

As Beon9t 34 “ “στο, € 

ER MATE D 

CES DIEU pds ΟΣ 

΄ 4) PARA P PAS Li “5. « AMIE ν 5 οὐλὸΝ 
>» 

D 90 pére Der “.32,231.9. 377 

Qu is af δὲ LS pyds 

#1 ΄ Ed CAE - 4 SNA RS GS 
TI 2 φί σ 
DOS 08 ν"» 

τ» κα ριϑζῃ στ ζι ARE SX Ed CARS ANR TUR ON 

PARAGRAAF 20 

De Eenheid moet ten slotte zegevieren 

164. De Goddelijke Eenheid geopenbaard in de natuur. 165-—167. 

Het lot dergenen die gelijken naast God plaatsen. 

164 Waarlijk, in de schep- 
ping der hemelen en der aar- 
de en (in) de afwisseling van 
den nacht en den dag, en (in) 

de schepen die op de zee va- 
ren met hetgeen den men- 

gchen nut is, en (in) het wa- 

ter dat God uit de wolken ne- 

derzendt, dan daarmede leven 

voorspelde. Deut. 28 : 20---68. 

NET ouf δ, 
. 9 22246 VIT 5 μγῴῃ 2 γ᾽ 
ὁ Gt ds LAS JA 
AAA Tu ff 272 
OP CAT, ἐς 

# 371 EMA RACR AE 

106 Dit heeft betrekking op de vloeken over de Israëlieten, die Mozes 
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geeft aan de aarde na haar 
dood en daarop alle (soorten 
van) dieren verspreidt, en 
(in) de verandering der win- 
den en (in) de wolken, dienst- 
baar gemaakt tusschen den 
heme] en de aarde, zijn tee- 
kenen voor menschen die be- 
grijpen. 

165 En er zijn er onder de 
menschen, die gelijken (ne- 
vens God) plaatsen buiten 
God — zij hebben die lief zoo- 
als 2ÿ God behooren lief te 
hebben 107 .-- en degenen die 
gelooven, zijn sterker in liefde 
voor God — en o dat degenen 
die onrechtvaardig zijn, maar 
konden zien, wanneer zij de 
kastijding zullen zien, dat de 
macht geheel Gods is en dat 
God gestreng is in het vergel- 
den (van het kwaad). 

166 Wanneer degenen die 
gevolgd werden, degenen zul- 
len verzaken die (hen) volg- 
den, en zij de kastijding zien 
en hün banden verbroken 
worden. 

167 En degenen die volgden 
zullen zeggen: Was er voor 
ons een wederkeer, dan zou-, 
den wij hen verzaken, gelijk 

Aie A 2 [29 ὦ “7..»..»..535 
ὦ» σῷ 0. je x 
FI4G 92 prit du 7 24 

#32 ,96 24 NT .2.3, 7 Te CORAN NET EE 

1 ,GyL! 299 AN NL 

CSN Sail Te SIG 
. ὦ, 73 bi gs ἃ 7“52“' 

DIS ds dés LEP 
HAT 275.“ TT LEE ENT LATE 

ἀλ ν᾽ ἱ ἰδ sr 517 
“΄ »“'" LEA 

AO ὁδοῦ ant Of 5. ὧς 

r ? 

€” 

£ Dh 17 ACL, BA Ga Ge θυ 055) 
AMP ARE 

΄ 2 γώ, un nd “ φόρα αι 

ὑφ αι δι2 6: 
# 

Ph,92 2», \Abrc PLrLrems 9) 

dt 0.4 5 κι Ed 

zij ons hebben verzaakt. Zoo “’ : 
zal God hun hun daden toonen 
(als) een diep berouw voor 
hen en zij zullen waarlijk niet 
uit het vuur komen. 108 

Ed ““ 295.,252 

de > pa [79 ed cs EU 
ANA 

CAES 

107 De gelijken nevens God, waarvan hier gesproken wordt, zijn de leiders 
die hun volgelingen op een dwaalspoor brengen, gelijk v. 166 duidelijk aantoont. 

108 Hun berouw over hun misdaden wordt het vuur der hel. 
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PARAGRAAF 21 

Verboden Spijzen 

168—171. Gebod om goede en wettig verkregen dingen als voedsel 

te gebruiken. 172, 173. Verboden spijzen voor Moeslims. 174—176. 

Waarschuwing tegen het veronachtzamen van zedelijke geboden, dat 

gelijk staat met het eten van vuur. | 

168 O menschen! eet de ΠΝ ” 

wettige en goede dingen van ἥ) 213161 A WU 

hetgeen op de aarde is, en Je at LS 
12% 1W4 ,2 {2 at" AA 

volg niet de voetstappen des ? Lille PA D 556 

duivels:; want hij is uw open- Fe bis Pie 

like vijand. 109. ® it 0e DE) ἐθ) 

| 169 ΗΠ beveelt τὶ slechts ,,, æ,,,2. τὰ 26970: 
| het kwade en het onzedelijke, ω ΌΞΟΙΝ 5 LES AD) 

en dat gij ten nadoele van ENS ἃ Gris 

God spreekt wat gij niet weet. BOXE Y Le οἰ EE 

170 En wanneer er tot hen 
gezegd wordt: Volg hetgeen , έν 
God heeft geopenbaard, zeg- Gite "ἱρῷ (STE) 
gen zij: Neen! wij volgen dat- 4, 1 22 Leave s dr 

gene, waar wij onze vaderen ΠΩ HAPAAEA I AS À: 
op vinden. Wat! on al hadden ϑορὥχ: 774,25 f 9 257) Δ 
hun vaderen heelemaal geen CEE ων λάθοοῦ 
verstand, en volgden zïj 00k 
geen rechten weg. #10 

171 En de gelijkenis van 
degenen die niet gelooven, 18 |, 4 κι κν γῷ "»-: 
als de gelijkenis van iemand (55. (59 ES GS BAM , 
die tot datgene uitschreeuwt, Bob, Lys Ἵν At 

wat niet meer hoort dan een , ADI SD IE) 
roep en een schreeuw; doof, ΠΝ: 
stom (en) blind, daarom bes OO I 8 GE 
grijpen zi niet. 

172 Ο gij, die gelooft! eet | 
van de goede dingen, waar- ,,,, , .;, PLANTE 
van Wij u voorzien hebben, Lx O2 ai cat ŒU 
en dank God, indien ἘΠῚ het Done pré 2228/5 LI 
is, Dien μὴ dient. : | OS à SU οἱ αν 

LA 

à *Lv 

109 Daar het fundamenteele geloofsbeginsel, de Eenheid Gods, reeds uit- 

voerig behandeld is, worden nu Zekere secundaire regels en voorschriften in 

overweging genomen, waaronder het onderwerp ,,spÿjzen” het eerst ter sprake 

wordt gebracht. : 

110 Blindelings iemands voorvaderen volgen wordt hier dus duidelijk ver- 

oordeeld. | 
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173 Hij heeft u slechts dat- 

gene verboden, wat vanzelf 

sterft en bloed en varkens- 

vleesch en datgene waarover 

Àr, ver. 

mn 

een anderen (naam) dan 
(dien van) God is aangeroe- 
pen; 111 maar al wie. door 
nood gedrongen wordt, niet 
wenschende, noch de grens 
overschrijdende, op hem zal 
geen zonde χη; waarlijk, 
God is Vergevensgezind, Ge- 
nadig. 

174 Waarlijk, degenen die 
eenig deel verbergen van het 
Boek, dat God geopenbaard 
heeft, en daarvoor een gerin- 
gen prijs nemen, verslinden 
niets dan vuur in hun buiken, 
en God zal op den dag der 
opstanding tot hen niet spre- 
ken, noch zal ΗΠ] hen reini- 
gen, en zij zullen een pijnlijke 
kastijding krijgen. 

175 Dit zijn degenen die 
dwaling koopen voor de rech- 
te leiding en kastijding voor 
vergiffenis; hoe stout zijn zï 
om het vuur te wederstaan! 

176 Dit komt, doordat God 
het Boek met de waarheid ge- 
openbaard heeft; en waarlik, 
degenen die tegen het Boek 
ingaan, zijn in groot verzet. 

PELTPT. 16137799 (CRAN κί 

2.25.5.2.0.}9 κῦδος 25...) + “" 

PRE, 24 dy 3 2,2 .2 

ων λα CS 
“ “ 

CNE LL ET 

LYS EUX Shot 
“52 

LA EZ ES #\ 

b 27), “2. 

Δ ΡΝ. 
> < 

© 02) y AE dhl ol 

PL /MATT PPDA #9 Où 

rat OC CES Gi οι 
SIP SES à PRES CS 

wap T7 6, 5. 3, 12, 

PAS RS ACC 
TL ΓΗ ““2972:25 καθ σι σιιδχ CALE 

AO Er δ» ϑο, 9 ᾽ 2» ai 

\ P? ce rh? χ» Κ᾿ ιν» 

FU LENS Cp AU 
NN CEZ LE LATINA EL δ» ΄ 

CHU SA ὥρα ὦ A 

GLEN CAE LL GT 7 OS EL NO a EC Su 
CE AE ET NC CAE 
Ours Gé D CSG A CAS 

111 Datgene wat vanzelf sterft en datgene wat door beesten verscheurd 
is, werd ook door de wet van Mozes ‘verboden (Leviticus 17 : 15), evenzoo bloed 

| (μον. 7:26) en zwiïjnevleesch (Lev. 11:7). De Joden hadden een grooten 

afschuw van varkens, en de vermelding van het dier in de Evangeliën toont 
aan, dat Jezus Christus het evenzeer verafschuwde, hetgeen bewijst dat ook hij 

het dier onrein achtte. Het blijkt, dat htj in dit opzicht de Joodsche wet ook 
niet geschonden heeft. 
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PARAGRAAF 22 

 Vergelding en Legaat 

177. Rechtschapenheid bestaat niet in formaliteiten, maar in het 
aannemen van breede geloofsgronden en in de deelnemende bejege- 
ning van medeschepselen. 178, 179. Vergelding. 180-182. Legaten. 

177 Het is geen rechtscha- . AP MS D 228 2443, “ν΄ 
penheid dat gij uw aange- ὁ bel) οι 
Zzichten wendt naar het 008 597 it 2 32 Ὁ cu, 3.5.5 
ten en het westen, 112 maar D: verte 58 cs Ἷ Le 

| rechtschapenheid is deze, dat GS CS TAC AIESS 
Ar.hä die. | men gelooft in God en den ΄ ” Éd 

jongsten dag en de engelen | 
en het boek en de profeten, 
en het vermogen uit liefde 2 41521 « ho 4 
voor Hem geeft aan de nabe. ? LS (523 4:5. JO) 
staanden en aan de .weezen D'OLSE se cie 
en de behoeftigen en den rei- Ὡς 7” ARR DE 

_ziger en de bedelaars en voor 25,5) 15 ὅν 21 21 κ 61 
(de bevrijding van) de gevan- -; , γε),»5Κ. 42 ve Fos 
genen; en het gebed on- Cid bugstil sauge St 
derhoudt en de armenbelas- 
ting betaalt; en degenen die 
hun belofte vervuilen, wan- 
neer zij een belofte doen, en de ner 
eee A Ἢ bios ES LU ῤ 
Schade en ten tijde des strij LEP S 9 He Rev 00 € 
— dit zijn degenen die (aan OUEN ἃ CHERE HU 
zichzelf) getrouw zijn, en dit | 
zijn degenen die zich (voor 
het kwaad) hoeden. 

178 O gi, die gelooft! ver- 
gelding is u voorgeschreven An He SA Cr RUE 
in zake de gedooden: de vrije oela XL Ca αι CH eu 
voor den vrije, en de slaaf  ;,2 ,,,2 92 AI bh347 
voor den slaaf, en de vrouw ot Ur ait 5 γροῖς df οἶδ 
voor de vrouw, 118. maar ,ω..7᾽,,.121} > PU 22" 

(wat)_hem (betreft), wien #77 0% δ᾽ δον 

“- 

MVL 2 “2 χων à 

ali 
Y 

112 Het gezicht naar het oosten of het westen wenden beduidt het uiterlijk 
ceremonieel van den godsdienst. Het volgen van het ceremonieel is van geen 
nut, wanneer men den waren geest van den godsdienst uit het oog verliest. 

"118 De Joodsche ‘wet der vergelding wordt in den Islâm zeer gematigd: 
Ze is slechts tot gevallen van moord bepaald, terwijl ze zich onder de Joden over 
alle gevallen van ernstige benadeeling uitstrekt. Na die wet in algemeene be- 
woordingen te hebben afgekondigd, beschrift de Qoer-ân vervolgens een bijzonder 
geval, nl. indien een vrije de moordenaar is, moet hij gedood worden ; indien een 
slaaf de moordenaar is, moet die slaaf ter dood worden gebracht: indien een 
vrouw een man vermoordde, moest zij gedood worden. De pre-Islamietische 
Araktieren plachten in zekere gevallen, wanneer de vermoorde persoon van 
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eenige kwijtschelding wordt 
gegeven door zijn (benadeel- ᾿ | 

den) broeder, 114 vervolging Οἰζ! ες ETES 4 

moet (voor het zoengeld) in- Ca le ̓  ̓ PV GE ss" 

gesteld worden overeenkom- G+ Los ὦ Cass 5 
stig het gebruik, en betaling e. Fi 
moet aan hem gedaan worden 
op een goede wijze; dit is éen 
verlichting van uw Heer en 
een genade; derhalve wie na 
dezen de grens overschrijdt, 
zal een pinlijke kastijding 
hebben, 

179 En er is leven voor u 
in (de wet der) vergelding, 

9 menschen van verstand, op- SMILE ρϑι ΣῈ ἡ: 

dat gij ἃ (voor het kwaad) ΄ ὡς. rs 
zult hoeden. | | SE US 

180 Legaat is u voorge- 
schreven, wanneer de dood  , ,, neo oo issu Ὁ 

een uwer nadert (en) indien #1 tests) AA ES 

hij vermogen nalaat voor “ BOT ALL ARE τ 

ouders en naverwanten. over- OEPY Paarer" ἌΣ 2 9 ©! 

eenkomstig het gebruik, een Cartel is 

plicht (rustende) op degener es Cas cd ᾧ 

die zich (voor het kwaad): . 
hoeden. 115 | 

181 Wie het dan verandert, no Β 

nadat δῇ het gehoord heefl AS δυο ἡ ἦσο ὧν 
— de zonde daarvan is dan κυ wi eu PA 

slechts op degenen die het Dors diO]) ας HI 
veranderen; waarlijk, God is cn 
Mure Wetende. 

182 Maar δ die van den -f>#,p2,12 νὰ > 714 24% 

kant van den erflater parti- AVC οὐ CCS 
digheid of zonde vreest, en sr cor -1,< 

Arvrede | een schikking treft tusschen po dé) 
Ar.hen. | Ge partijen — on hem is dan 

geen blaam; waarlijk, God 
is Vergevensgezind, Genadig. 

3 

Na 

# 

3 σ΄ b,< ΄ | 

os BEST OÙ οὦ «ὐξέϊ GA 
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tu 

aanzienlijke afkomst was, op de terechtstelling van anderen buiten den moor- 

denaar aan te dringen; Ζῇ waren niet tevreden met de terechtstelling van den. 

slaaf of de vrouw, indien een hunner toevallig de moordenaar was. oo. 

114 Er kunnen zich omstandigheden voordoen, die de misdaad verzachten. 

In zulke gevallen kan men den moordenaar geldboete laten betalen aan de 

_bloedverwanten van den vermoorde. Zulk soort geld wordt dÿat of zoengeld 

genoemd. .. | | | | | 

115 Het is een dwaling te denken, dat het in dit vers vervatte voorschrift, 

niet doorgaat en dat het vers opgeheven is. Het legaat dat hier voorgeschreven 
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PARAGRAAF 23 
Vasten 

183, 184. Het vasten voorgeschreven. 185. De maand Ramadän als 
vastenmaand. 186. God verhoort de beden. 187. Grenzen van het. 
vasten. 188. Eigendomsrechten cenen, geëerbiedigd te worden. | 

Cle 
| 

| 
| ον 

183 Ο gi, die gelooft! het re ὩΣ: ΔῊΣ δ 
| vasten is ἃ voorgeschreven, se Le Pet C GS φί 
Zooals het dengenen v66r ἃ 

7. ,» 
werd voorgeschreven, opdat . CS τ Ξ Lits ἌΣ 
gij u (voor het kwaad) zult Re Lu 38/0É 
hoeden, 116 | SES 

184 Voor een zeker aantal TE SL 
| dagen; maar wie onder u ziek ὡ ἀκ ῦ C5 53088 CCI | 
of op reis is, (zal) dan een - FLE, ut % 24 15%. 
(gelijk) aantal andere dagen ee 2.» ko BU ga OF 21 

| (vasten) ; en degenen die het ἡ. ἡ 2. Fee LE CA 
zwaar vinden om het te doen, 
kunnen een lossing treffen TR TRE SAS 5530: 9 
door een arme te voeden; 117 _ PRE MEN 
en wie uit eigen opwelling ὗς ὧν na) Det 92905 
goed doet, voor hem is het | 
beter; en dat gij vast is beter 
voor u, indien 61] (het) weet. 

185 De maand Ramadäân is 
die, waarin de Qoer-ân ge- 24}; 121%. ΣΤ 
openbaard wérd, 118 een lei-. sa - de Que 
ding voor de menschen en SN) 0 Ds le 
duidelijke bewiïjzen van de lei- 
ding en de onderscheiding; ΤΟ Less Dar 
derhalve, wie uwer in de SN λει δ ΘΙ 
maand aanwezig is, zal daarin Ν᾿ 

-....-.. 

wordt, is inzonderheid voor liefdadigheidsdoeleinden bedoeld, en het is nooit 

opgeheven geweest. 

116 Het vasten is een godsdienstige instelling, die nagenoeg even algemeen 

als het gebed is. Het werd zelfs den Christenen bevolen te vasten: zie Matthéüs 

6 : 16, 17; Lukas 5 : 33—35. Maar de Islâm heeft een volkomen nieuwe betee- 
kenis aan de instelling van het vasten toegekend. V66r den Islâm beteekent het 

vasten: de een of andere ontbering in tijden van rouw en smart doorstaan: in 

den Islâm wordt het een instelling tot verbetering van den zedelijken en geeste- 

lijken toestand van den mensch. Dit wordt duidelijk verklaard in de slotwoorden: 

 Opdat gÿ u (voor het kwaad) zult hoeden. Het doel 18, opdat de mensch leeren 

zal hoe het kwaad te mijden; en daarom beteekent het vasten in den Islâm niet 

alleen zich onthouden van voedsel, maar. ook van alle soorten van kwaad. 

117 De vergunning om een lossing te treffen door een arme te voeden 

geldt slechts voor zieken en reizigers, zooals het verband duidelijk aantoont. 
118 De eerste openbaring kwam tot den Heiligen Profeet in den gezegen- 

den (44; 8) of in den ἀῶ; nacht Su 2) in de maand Ramadän, 
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vasten, en wie ziek of.op reis 
is, (zal) dan een (gelijk) aan- 
tal andere dagen (vasten) ; 
God wenscht u gemak, en Ηῦ. 
wenscht ἃ geen moeilijkheid, 
en (ΗΠ wenscht) dat gij het 
getal voltallig τὰς κί en dat 
gij de grootheid van God ver- 
heerliÿkt, omdat ΗΠ) u geleid 
heeft en opdat gij danken 
zult. 

186 En wanneer Mijn die- 
naren τὶ omtrent Mij vragen, 
dan ben Ik waarlÿk zeer na- 
ὉΠ; Ik verhoor de bede van 
den smeekende, als hi Mi 
aanroept, derhalve behooren 
zij aan Mijn roep gehoor te 
geven en in Mij te gelooven, 
opdat zij op den rechten weg 
zullen wandelen. 

_ 187 Het is u gewettigd in 
den nacht van het vasten uw 
vrouwen te naderen, zij zijn 
een gewaad voor u en gi} zijt 
een gewaad voor haar, God 
weet dat gij ontrouw jegens- 
uzelf handelde, 119 derhal.. 
ve heeft Hij Zich (genadig) 
tot u gewend en (de gestreng- 
heid) van u weggenomen: 
derhalve, ga nu tot haar 
in en zoek wat God u voor- 
geschreven heeft, en eet en 
drink tot bij den dageraad de 
witheid van den dag voor u 
te onderscheiden is van de 
zwartheid van den nacht, vol- 
breng dan het vasten tot den 
nacht, en heb geen gemeen- 
schap met hen, terwijl gij in 
de moskeceën blijft; 120 dit zijn 
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119 De Moeslims dachten eerst, dat het niet geoorloofd was zelfs ’s nachts, 

in de vastenmaand tot hun vrouwen in te gaan. Dit vers wees op de dwaling 

van die meening en ruimde de strengheid uit den weg, die zij zich hadden 

opgelegd. 

120 Hiermee worden degenen bedoeld, die zich gedurende de laatste tien 

dagen van de maand Ramadân van de wereld afscheidden en de dagen én r :ch- 
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de perken Gods, derhalve, sszess 1 ᾿ ᾿ 
Re niet nabïj, Zoo maakt > SAN φίθυς. 4 
God Ziïjn mededeelingen dui- ΘΟ τ ar ou ie 
deliÿjk voor de menschen, op- EE aa ἐκ τον 
dat zij zich (voor het kwaad) | 
hoeden. 

188 En verslind niet uw | 
bezittingen onder uzelf door .,», νη 2-40 
vaische niddélen, en tracht AS RE A ; πὴ 
daarmede (ook niet) toegang AA δ 
tot de rechters te krijgen, oi ds τ Ne à 
opdat 51] een deel van de be-  Gÿ( RARE 15 2 Y y VII | 
zittingen der menschen ten ᾿ 
onrechte zult verslinden, ter- 
wijl gi (het) weet. 

PARAGRAAF 24 

Strijd ter verdediging 

189. Maanden bestemd voor handel en bedevaart. 190-—198. Strijd 
noodzakelijk ter zelfverdediging en bevestiging van godsdienstvrij- 
heid. 194. Heilige maanden moeten niet geschonden worden. 195. 
Noodzakelijkheid om verdedigingsfondsen te heffen. 196. Hinderpalen 
voor de bedevaart. 

189 Ζ1} vragen u omtrent Dos ie in 2e. 
de nieuwe manen. Zeg: Zÿ ess 5 at EE 
zijn tijden, bepaald voor (het ὁ "αὐ τῷ welzijn van) de menschen, en ᾿ς οἰ ὠΐν 6 83 κρον 
(voor) de-bedevaart: 121 en εἰς, GTI Ie 22 2, C2 
het is geen rechtschapenheid  C” Las (CE LE νὰ το 
dat gij de huizen door hun “ἥν 21721 2,0 CPAS 
achterzijden ingaat, 122 maar CE lé el . | rechtschapenheid is deze, dat QUES Ed | 

Ar. hÿ die. | men zich hoedt (tegen het : ἫΝ 
kwaad) ; en ga de huizen in 
door hun deuren en wees op- 
passend (voor uw plicht) je- 

gens God, opdat gij voorspoe- 
dig zult zijn. 

«- 

᾿ ΕΣ 

---------- -ἝἙ...-....... 

- 

ten in de moskeeën doorbrachten. Dit gebruik staat bekend onder den naam van 
i'tikaf. | | | | 

121 Dit heeft inzonderheid betrekking op de vier maanden — Moeharram, 
KRadjab, Dzoel-qu'dah en Dzoel-hidjdjah -— die door de Arabieren als heilig 
“werden gevierd, waarin de bitterste vijandelïijkheden ophielden, de vrede in het 
heele land hersteld en de handel dus vreedzaam en zonder overlast gedreven 

. Werd. In een dezer maanden werd de bedevaart naar het heïligdom in Mekka 
volbracht. | Re | | 

| 122 De Arabieren waren een zeer bijgeloovig volk. Als een hunner zich 
_iets belangrijks voor oogen stelde en het niet bereiken kon, trad hij het huis 
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190 En strijd op Gods weg 
tegen degenen die u bestrij- de ΑΝ Le Li De 
den, en overschrijd de gren- ge y ΔΑ 22161 nés 

| zen niet; waarliÿjk God heeft ,... 29 JE 2 213] 
1 degenen niet lief, die (de EL Earll eu dl 

| grenzen) overschrijden. 128 
191 En dood hen waar gij | | 

hen ook vindt, 124 en verdrif > >» 24, >s>9%24 8 > 9 992, 
hen waaruit zij ἃ hebben *” nv 13208458 νας ASLS] » 
verdreven, en vervolging is Ts RTS ἸῸΝ 
scherper dan slachting; 12ὅ Ne PE na 
en bestrijd hen niet bij de ΝΜ Veil Ds τι 

ἘΝ, ᾿ 

Heilige Moskee tot Ζ1] u daar- .»»»»22 κε,» Ὁ 
in bestrijden, maar indien zij PRES ps ess Les 
u bestrijden, dood hen dan; GèE 4 SC 
zuks is de vergelding van de ΤΡῸΞ τὸν 
ongeloovigen. 

192 Maar indien zij ophou- | | 
den, waarlijk, God is Verge- A HU ἄγζρσζο, cé 
nt dote Ξ is Sy ab GE PTE 

193 En bestrijd hen tot er 2 
geen vervolging is, en gods- (3 “5 τ ONE 
dienst is slechts voor God, 126 γ᾽: RE τῶΣ 
maar indien zij ophouden, ‘dan Sos REMS HSIOG οὖ ETS A 

F 

21] er geen vijandelijkheid, be- | | 23 y ὦ 
halve tegen de onderdruk- @ ob ne 
kers. 

----------....-... dre 

: niet door de deur binnen, maar van aeñteren. Dat plachten zij ook te doen na 

het volbrengen van een bedevaart. Of, van achteren binnentreden duidt aan: 

van den rechten weg afäwalen. 

" 123 Het is de vroegste openbaring betreffende de vergunning tot strijden 

. en telkens als er in den geheelen Qoer-ân tot de Moeslims gezegd wordt oorlog 

! te voeren tegen niet-Moeslims, is ze afhankelijxk van de inachtneming der beper- 

: king, die hun hier wordt opgelegd, nl. dat zij niet de eersten zijn, die naar het 

_ zwaard grijpen en dat zij de grenzen der noodzakelijkheid van den oorlog niet 

 overschrijden. De geschiedenis van den Islâm toont duidelijk aan, dat de Heilige 

Profeet ter zelfverdediging naar het zwaard moest grijpen; evenzoo zijn vrienden. 

124 Het persoonlijk voornaamwoord ἤθη slaat niet op niet-Moeslims in het 

ες aligemeen, maar op hen die de Moeslims bestrijden, gelÿk het vorige vers ver- 

. meldt. | 

125 Dit heeft betrekking op de scherpe vervolging der Moeslims. door de 

ongeloovigen. De bejegening die zij ondergingen, was erger dan slachting. 

126 De woorden zijn te duidelijk om nog verklaard te worden, hoewel ze 

vaak verkeerd worden uitgelegd. Godsdienst is voor God, wanneer er geen ver- 

volging is wegens godsdienst. Het vers stelt het beginsel van volkomen gods- 

| dienstvrijheid vast onder een Moeslim-gouvernement. De Heilige Profeet sloot 

verdragen met ongeloovigen, die overeenkwamen de. Moeslims niet te ds 
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ES 102 2% χα 22) 

de heilige‘maand en alle hei- = cat ὙΦ ΔΙ 
lige dingen zijn (krachtens de .» ne. πὰ ΤΑ ρ Pl : 
wet der) vergelding; wie dan Re | 
aanvallend tegen u handelt, SP ) dass 
breng hem schade toe over- 
eenkomstig de schade, die hi 

: u heeft toegebracht en ee Qi A 
oppassend (voor uw plicht) 3 A sùE Paket sdb 

| jegens God, en weet dat God - 
met degenen is, die zich (voor 
het kwaad) hoeden. 

| 
| 

| 

_ 195 En geef op Gods weg 

| 194 De heilige maand voor 

| 

uit en stort u niet met uw ἀπ LES ÿ5 ΒΖ Ga . 
eigen handen in het ver- πο; hs bou 
derf, 127 en doe (anderen) Ex αὐ OL SERA TEE 
goed; waarlijk, God heeft de- 
genen lief, die (anderen) goed ΝΙΝ OC 
doen. | | | 

196 En volbreng de ea 
vaart en de ’oemrah 128 voor te DT 
God, maar indien δἰ verhin- “5 Cfa SE Le ΘΠ Ὁ 
derd wordt, (zend) welke aan- ἜΠΗ 24 12 4) Ga 2] us 
bieding ook gemakkelijk te ΠΟ net rs Ε 
krijgen is, en scheer uw hoof- CAE ES on 
den niet tot de aanbieding | 
haar bestemming heeft be- Ν ᾿ " 
reikt; maar wie onder u zik @2($ fa 5 ΣΧ, (73 
is of een hoofdkwaal heeft, PR PRE 
(treffe) een lossing door %U% 124 AC À QUES 4ωὅ 
vasten of aalmoes of offer; ‘sr 6: ae AU 
en wWanneer gij veilig zijt, Bar Gas 
dan (neme) wie zijn voordeel 23% RU Eh di 
doet met de ’oemrah te ver- 5x5) za pa 
eenigen met de bedevaart wel- RS AU ÉLUS D 4 ἀφο ὦ 
ke aanbieding ook gemakke- 

127 Di. Gÿ zult üu in het. verderf storten, Ὁ indien gÿ uw vermogen niet Ἢ 
._Gods weg uitgeeft. 

128 Fadjdj en ‘’oemrah …. het laatste woord wordt gewoonlijk vertaald 
door de kleine bedevaart, maar het kan juister weergegeven worden door bezoek 
— verschillen weinig van elkaar. De ‘oemrah kan ten allen tijde worden volbracht, 

terwijl de Hadjdj of de eigenliÿke bedevaart slechts op een bepaalden td kan 
worden gedaan. Van de ceremoniën die met de eigenlijke bedevaart in verband 

| staan, is het toeven in de vlakte van ’Arafât in het geval van de ‘’oemrah over- 
 bodig. Het onderwerp bedevaart is hier op de juiste plaats ter sprake gebracht, 
daar de Moeslims geen bedevaart konden doen, zoolang Mekka in handen der 
vianden van den Isiäm was. 
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ER --.-..-.-.- --,--......»....-.-.-.-..-΄Ξ-....- ---΄-. 

Of, de beste. 

ijk te krijgen is (mede); 12° ΠΣ ΣΟ Δ. ΤΣ 
maar hij die niet (eenige nn 1,6 1,2: EE 
bieding) kan vinden, vaste 2 cross 3 2h) 

gedurende drie dagen tijdens ὑφ GR a CMEAEE 

de bedevaart en gedurende ze- 4,1, < 372,71 ,12% "be 

ven dagen, als σῇ terugkeert; ds | M he a PL . 

dit (is) voltallig tien (da- CEA ον δ. 

gen); dit is voor hem wiens 

gezin niet in de Heilige Mos- 

kee tegenwoordig is, en wees 

oppassend (voor uw plicht) 

jesgens God en weet, dat God 

gestreng is in het vergelden 

(van het kwaad). 

PARAGRAAF 25 

De Bedevaart en de Kwaadstichters 

197--203. Nadere voorschriften betreffende de bedevaart. 204—-206. 

Vijanden die onder het mom van vriendschap kwaad stichten. 207— 

209. Noodzakelijkheid van volkomen onderwerping. 210. De ongeloo- 

vigen zullen niet ophouden met vervolgen tot hun macht geheel en. 

al gebroken is. 

197 De bedevaart Er 

(volbracht in) de welbekende ͵΄,Ά,.νν.ν- 

maanden: 130 derhalve, wie PISTES SE 7) | 

daarin de bedevaart besluit τ LIANT 1 ΝΜ SA 

(te volbrengen), dan Zi] ἢ Διός ὅ» Con Vs 2) ca 

geen wulpschheid van taal, ,,%< + 7 LEVEL SITE) 

noch beschimping, noch kra- Ada 7 CE Ὁ 
keel tijdens de bedevaart; en 
wat goed gij ook doet, God 
weet het; en zorg voor leef- . ,,5 4 cesse 

tocht, want het voordeel van SN 2 ie CLS SE αὐ! 
leeftocht is de bescherming AR y Île 22%, 
van zichzelf, 181 en wees op- CPAEDIRTU Ye 

passend (voor uw plicht) je- 
| gens Mi, o menschen van ver- 
| stand. 
| 

129 Een vereeniging van de ‘’oemrah en de bedevaart beteekent, dat de 
pelgrim Fer het afleggen van het bezoek niet in den toestand van ikrêm btüft. 

130 Di. Sjawwäl, Dzoel-qa’dah en de eerste negen dagen van Daoel-hididjah. 
131 Met leeftocht wordt bedoeld leeftocht voor de reis naar Mekka. Sommi- 

ge menschen plachten naar Mekka te gaan Zonder voldoende middelen, onder 
voorwendsel dat Ζῇ zich voor hun onderhoud op God verlieten, en dan | namen 
Ζ1| hun toevlucht ὁΐ tot bedelen df tot diefstal. Om de Moeslims hiertegen te 
beschermen werd hun bevolen om den noodigen leeftocht mee te nemen, als 
zij een bedevaart deden. Deze plaats kan ook beteekenen: 
tocht is Zich voor het kwaad hoeden”. 

»maäaar de beste leef- 

17 
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198 Er is geen blaam op ἃ 
dat gij de goedertierenheid | 
van uw Heer zoekt, 182 der- ,.,,, ss po γ 9. 
halve als βῇ ἃ van ’Arafät CMS REC Κίς KE CAS 
voorthaast, 133 gedenk dan δι.) ΑἸ, us "κι ὦ 
aan God nabij het Heilige Ge- τὴ ϑῦ τ ΟΡ μΕΣ 
denkteeken, en gedenk aan  : ALMA RO RATER 

Ar. zoodls. | Hem, daar Hij u geleid heeft, “ μὦὼν 5 33 ; τῶ (οἱ ᾿Ξ 
hoewel gij voor dien voorzeker GAL CS as CS TGS 
onder de dwalenden waart. | 
᾿ 199 Haast u dan voort van ᾿ , | 
e plaats, vanwaar de men- 3/2 US ES ΡΣ 

schen zich voorthaasten 134 πο πε 
en vraag Gods vergiffenis :; 
waarlÿk, God is Vergevencs- 
gezind, Genadig. | | 
_200 Wanneer gij dan uw . D Re 
devoties volbracht hebt, ge- ‘Lei CUS FE 56 
denk dan aan God zooals gÿ “ὃ <i,#2 Ὁ <> 2m gs 
aan uw vaderen gedenkt, ΟΣ ἡ “3. Ὁ» GLS 

Arvecer | méen, gedenk (Hem) eerbie- (CGT ECS CE 
gedenking. | 4iger. 135 Maar er zijn men- D ne ΗΒ 

schen die zeggen: Onze Heer! ΘΟ» CL δὼ 4C; 
geef ons in deze wereld, en 

Ar. hÿ καὶ. | φῇ zullen geen aandeel hebben 
in het hiernamaals, 

201 En er zijn sommigen ,,, 2, :r pepe 455 ” 
onder hen die zeggen: Onze GNU) ὥ RO VE ̓  
Heer! schenk ons goed in deze Or PEL és 6.122 SENS 
wereld en goed in het hierna- Dose LES in 
maals, 156 en behoud ons van 
de kastijding des vuurs! 

202 Zïj zullen (hun) deel | ne 
Of, wegens.| hebben van wat Zij hebben AU Hors ss ὌΝΤΕΣ δῷ CLS 

-verdiend, en God is snel in AE ae te 
| het afrekenen. | Eyed 2 σ 

D Laye var κὰδ, 2.225 Don χὰ AO Aa 

| 132 Fadl of goedertieren beduidt hier: handel drijven, waartoe de Moeslims 

gedurende de bedevaart hun toevlucht kunnen nemen. ὁ | | 

133 De ’Arafût is de groote vlakte, op een afstand van ongeveer 12 mil 

van Mekka gelegen, waar de bedevaartgangers op den namiddag van den 9den 

Dzoel-hidjdjah bijeenkomen; het heilige gedenkteeken is Moezdalifah, waar de 

pelgrims zich voor den ‘nacht ophouden, als zij van de ’Arafût terugkeeren. 

134 De Qoereisjieten en eenige andere stammen achtten zich Ἷ edeler dan 

andere menschen en gingen niet naar de ’Arafdt. De Isiâm nivelleerde alle ver- 

schillen. un | | | | 

135 Τῇ de dagen der onwetendheid plachten zij na de bedevaart met elkaar 
te bluffen op de grootheid van hun voorouders. Hier wordt hun gezegd om in 

plaats daarvan God te verheerlijken. | 

186 Dit is de middelweg tusschen materialisme en monnikendom. 
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203 En gedenk aan God ge- 
durende de getelde dagen; 137 
wie zich dan verder haast in 
twee dagen, op hem is geen 
blaam, en wie achterblijft, op 
hem is geen blaam; (dit is) 
voor hem, die zich (voor het 
kwaad) hoedt, en wees op- 
passend (voor uw plicht) je- 
gens God, en weet dat gij tot 
Hem verzameld zult worden. 

204 En onder de menschen 
is er een, wiens gesprek over 
het leven van deze wereld u 
doet verbazen en hij roept God 
als getuige aan van wat in 
zijn hart is, toch is hij de ge- 
weldigste der tegenstanders. 

205 En wanneer hij om- 
keert, loopt hïij in het land 
voort, opdat hi) daarin kwaad 
zal stichten en het veldge- 
was en het vee vernietigen, en 
God heeft het kwaadstichten 
niet lief. 

206 En wanneer hem ge- 
zegd wordt: Hoed u voor (de 
kastijding van) God, voert 
hoovaardij hem weg tot zon- 
de; derhalve is de hel hem 
genoeg; en inderdaad is het 
een kwade rustplaats, 

207 En onder de menschen 
| is er een, die zich weggeeft 
om het welbehagen Gods te 
zoeken; en God is goedertie- 
ren jegens de dienaren. 

208 O gi, die pont ge 
allen de onderwerping in 
volg niet de voetstappen Dei 
duivels; want waarlijk, hij is 

| uw openlijke vijand. 

Ar, witolüdr 

209 Maar indien gij af- 
dwaalt, nadat duidelijke argu- 
menten tot u zijn gekomen, 
weet dan dat God DRE is, 
Wis. 

Sr: ----- 

‘ 187 Di. de drie dagen na den ‘Id. 
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210 Ζῇ wachten op niets κ,» a 

anders dan dat God tot hen di I) OÉOS 

Ar. en. 

komt in de schaduwen der 
wolken met de engelen, en de 
zaak is (reeds) bepaald; en 

Fe 1 a 

Rs ΟΣ 
à δα p "52, 

OS) 72» di ἢ | 
| tot God worden (4116) zaken 
teruggebracht. 138 

PARAGRAAF 26 

- Beproevingen en Wederwaardigheden 

211, 212. Teekenen worden verworpen. 213. ÆEenheid van het 
menschdom en de komst van profeten om verschillen bij te leggen. 
214. Voorspoed is steeds na beproevingen en tegenspoeden gekomen. 
215. Geld moet uitgegeven worden voor het welzijn der gemeenschap. 
216. Strijd voorgeschreven en de afkeer der Moeslims daartegen. 

211 Vraag den Israëlieten 
hoe menig duidelïk teeken ET 252. RES) oral 
Wij hun hebben gegeven: 139 7" ee 
en wie de gunst Gods ver- 
andert, nadat zij tot hem is 
gekomen, dan waarlijk, God 
is gestreng in het vergelden 
(van het kwaad). 
212 Het leven dezer wereld 

is dengenen die niet gelooven 
schoonschijnend gemaakt en 
zij bespotten degerien die ge- 
looven, en degenen die zich 
(voor het kwaad) hoeden 

er, 

μα ὧτ αὖ aa 

OS RUE Gi EE τ 

D ec Pre Cor 

" 

.% ΤΣ À, 14 p< 

AU SG 
#3 one 

Us 222) πων O9) 

zullen ten dage der opstan- 62 5 PAR 25 28551 PS 
ding boven hen zijn; en God 2 < STE 2 © 
geeft bestaansmiddelen aan Θ ως ΧΆ » 
wie Hem behaagt, 
maat. 140 

zonder 

138 Vgl. 16 : 33: ,Zïj wachten op niets anders dan dat de engelen tot hen 
_ komen, of dat het gebod van uw Heer geschiede”. De komst van God beduidt 

dus: de voltrekking der Goddelijke straf. Zie ook 59 : 2: ,Maar God kwam tot 
hen vanwaar zij niet verwachtten”. Hoofdstuk 25, vs. 25 verklaart de schaduv/ 
der wolken en ook de komst der engelen: ,,En op den dag waarop de hemel 
uiteen ΖΔ] barsten met de wolken ‘en de engelen een zending nedergezonden zullen 
worden.” Het was een belofte betreffende de kastijding die den vijanden van den 
Islâm wachtte, gelijk de woorden die hierop voigen, aantoonen: ,En een zware 
dag 2al die voor de ongeloovigen zijn.” De hemel barstte op den dag van Badr, | 
toen de e’.gelen ook nedergezonden werden om te straffen, werkelijk met wolken 
uiteen. | 

139 Di. teekenen die de waarheid van den Heiligen Qoer-An aantoonen. 

149 De geloovigen werden bespot, doordat zij alle aardsche hulpbronnen 

verloren hadden, maar onmetelijke hulpbronnen werden hun beloofd wegens 

hun opuiteringen ter wille der waarheid. | 
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PAPHOBVING EN WEDERWAARDIGHEDEN 

213 (Alle) menschen zijn 
één volk; derhalve verwekte 
God profeten als overbren- 
gers van blijde tidingen en 
als waarschuwers, 
openbaarde met hen het boek 
in waarheid, opdat (de pro- 
feet) tusschen de menschen 
zou kunnen rechten in dat- 
gene waarin zij verschilden;: 
en niemand verschilde daarin | 
dan juist degenen wien het ge- 
geven werd, nadat duidelijke (ὦ 
argumenten tot hen gekomen 
waren, uit onderlingen nijd; 
derhalve heeft God de geloo- 
vigen door Zïjn wil geleid 
naar de waarheïd, waarin zi 
verschilden, en God leidt den- 
gene die Hem behaagt, naar 
het rechte pad. 141 

214 Of denkt gij dat gij den 
tuin zult ingaan, 142 terwijl 
de staat dergenen die v66r u 
heengegaan zijn, nog niet over 
u is gekomen: tegenspoed en 
schade overkwamen hun en 

zij werden geweldig geschud, 
zoodat de Apostel en degenen 
die met hem gelooven, zeiden: 
_Wanneer zal Gods hulp ko- 
men”? Nu waarlijk, Gods hulp 
is nabij! 

215 Zij vragen u aangaande 
wat zij behooren uit te geven. 
Zeg: Welk vermogen gij ook 
uitgeeft, het is voor de ouders 

en ΗΠ 

63 

DA LT LAS τῇ ὅς 533 lu ENCE 

ΝΟΣ Gui οὐ OS 
UE ,, ̓ ς ne 

Das CS PAIE 
Es CG Hs ESC CS) 

CRAN PE Er AC 
AS AL IG Le Pa | 

CPL Le y ART 

39 52 ares βου μη ἊΝ ETAIENT AS 

» #2 PRES SE Ce >T< ses 

Ares ́ ἫΝ ἀφ} LA AT) 

2 5) 

SG Are ΔΒ; 5 
OU À il ἀν 

RAA AO GC 

DÉS HET Ë 
20 .., 

141 Het eerste gedeelte van dit vers spreekt van de universeele wet, volgens 
welke onder alle volken profeten werden verwekt, omdat alle menschen slechts 
eên volk zijn; dezelfde Goddelijke wet behoort op hen allen van toepassing te 
zijn. Het tweede gedeelte toont aan, dat diezelfde volken tot welke de profeten 
gezonden waren, over de universeele waarheid twistten, die hun nû door den 
Heiligen Qoer-ân geopenbaard was. Zulk een openbaring, 8108 zegt ons het 
vers, Was noodig, want er waren geschillen gerezen, die alleen door Goddelijke 
openbaring bijgelegd konden worden. Het laatste gedeelte heeft betrekking op 
het aannemen der waarheid door de Moeslims. | 

_ 142 Den tuin ingaan is: het groote levensdoel bereiken, dat, zooals het 
vers ons Zzegt, niet berellct kan worden, tenzij men zware beproevingen heeft 

 doorstaan. 
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en de naverwanten en de :,,,,,> », , 2, 
weezen en de behoeftigen en AD Les datent ARTS 
den reiziger, en wat goed gi) | Bo i- #3. μ΄ “25. 2 

ook doet, waarlijk, God weet © se ἀν lo ἈΞ ΟΣ 
het. 

216 De strijd is u voorge ,,,,4,, oo» so à 
schreven, en die is een voor- SR) JEÿr LE ES 
werp van afkeer VOOr ἃ; ER &24%7< 5 τ». 90% 4 τῷ 
wellicht zijt gij afkeerig van ” PSE ΚΑ ΣΥ͂Σ ως 
een zaak, terwijl die u goed 1... Χ1{ὲ: 0 Έ pi 2 ΤΊ, SE 
: : εἰ Le UT CS 
is, en wellicht hebt σῇ een "»" “+ re ir Vase 
zaak lief, terwijl die u slecht ( Os V SO! 5 λῦ 

| is, en God weet, terwil gi. 
niet weet. 143 

PARAGRAAT 27 

Gemengde Vragen 

217. Vervolging leidende tot afvalligheid. 218. De geloovigen worden 
niet meegesleept. 219. Wijn en dobbelspel verboden en spaarpenningen 
te besteden aan verdediging. 220. Weezen. 221. Onderling huwelijk 
tusschen de Moeslims en de afgodendienaars. 

217 Ζὴ vragen u omtrent 
de heilige maand — omtrent ,,. 4. -, >%, 2 -,».. 

strijd daarin. Zeg: Strijd daar- 2 J3p tot il Je EURE 
in is een ernstige zaak, en (de 772% 7726 © >. : 

ἢ ΡΝ 7 WE de | 
menschen) afhouden van Gods 7°” . | μὴ: Ξ ἐς Ca 
weg — en Hem verloochenen 25515 215 Jill 5 aa" cl 
— en (van) de Heiïlige Mos- , , , 1. », ἘΣ 3 

kee en haar menschen er uit 43) > Gus RE de αὐλοὶ 
sturen is bij God nog ernsti- #1,:<5 722 247 2 5% 

- : " " 3}. "μὰ δ ἯΝ ων δῇ 

ger, en vervolging is ernstiger ie ΟΣ οξῶϊ : | 
dan slachting; en Ζῇ Ζυ επί "9 {{π 1... Ce SE Re 
niet ophouden u te bestrijden, : ,,, : ,,», , γ σιν 

_| tot σῇ u van uw godsdienst "τι du y où SNS > 
Of. afvallig . , ΒΝ ΄ ΄ 
malen. terugbrengen, indien χῇ (het) 

kunnen; 144 en wie uwer van 
zijn godsdienst terugkeert, 

. 2 δέν LR ET ET τ “9 

LU οἰ ρθε - 

148 Op deze plaats wordt ons duidelijk gezegd, dat toen den Moeslims 
medegedeeld werd om te strijden, zij daarvan afkeerig waren, zelfs al was het 

. tot zelfverdediging. Waarom? Het waren hun uiterste zwakheid en het enorm 
groote verschil in aantal, die hun afkeer voor strijd wekten. Heel Arabië was 
vastbesloten om hen te verdelgen;: zelfs de Joden en de Christenen kozen parti 
voor de vijanden van den Islâäm. 

144 Hier wordt ons gezegd, dat de vijanden van den IslAm naar het zwaard 
hadden gegrepen om de Moeslims kun geloof in den Islâm te doen verloochenen 

en dat de Moeslims ter zelfverdediging moesten vechten. Wat een verdraaiing 

van de waarheid te zeggen, dat de Moeslims naar het zwaard hadden gegrepen 
«#1 den vrédigen Arabieren hun godsdienst op te leggen! | 
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dan sterft hi, terwijl hij een Ὁ ὦ}... "7 2. τ σειν 1 0 
ongeloovige is à zijn de- JE ceci as 5 ΠΕ Lo 
genen wier werken op deze | Δ Εν 
wereld en in het hiernamaals O CUS 2.3}. 
niets zullen baten, 145 en zij 
zijn de ïinwoners van het 
vuur: daarin zullen zij wonen. | | 

218 Waarlijk, degenen die ,,,,,., 4, on, « - 
gelooven en degenen die Quit 9 τῷ Guise CANIO) 

DFA hun huis) vluchtten en hard 5957 “νου. 5. ne 59, huis) ver- . “ἢ " ἵ ἜΡΘΗ 
beten. | streden op Gods weg — dezen “#7 SE Are G Luz 

hopen op de genade Gods, en gi Ὁ ΘΔ 27h) <-2- 
God is Vergevensgezind, Ge- Fri nDAlee 
nadig. 

219 Ζ1) vragen u omtrent 
bedwelmende middelen en | | , 
kansspelen. Zeg: In beide ν᾽..." Nr She des 
daarvan is een groote zonde 9 2 sb TS | F SE : 
en (eenige) voordeelen voor Cl at 5 pole 
de menschen, en hun zonde is 0, 6» 0 
grooter dan hun. voordeel 146 TA RAT La DS 
en zij vragen ἃ omtrent het- 3,41)" in 2 αὶ 
geen zij behooren uit te ge- φ δύ ee : Ἴ ῳ 
ven. Zeg: Wat gij kunt spa- RQ € LACET 
ren. Zoo maakt God u de me- Lt 
dedeelingen duidelijk, opdat 
gi nadenken zult, | 

220 Op deze wereld en (in) 
het hiernamaals. En zij vra- 
gen ἃ omtrent de weezen. ,1: « PT PR ER IT 
Zeg: Voor hen (hun zaken) (A ebiE DIS φολὰ 
regelen is goed, en indien gi "γερό 12922 23407 7 
deelhebbers met hen wordt, nee É M js τὰ ἐ 7 se ων | 
zijn zij uw broederen; en God T5 αι ῦν 5e ἐλ] Ska αὐ 4r.van. | kent den kwaaddoener en den 9-».. Tu, 1 doom, | 
vredestichter; en indien het Oo p AOL SE dit 
Gode had behaagd, zou Hij u | 
zeker in een moeilijkheid heb- | 
ben doen vallen; waarlijk God 
is Machtig, Wijs. 

145 Temand dooden, omdat hïij tot een ander godsdienst overgaat, en zelfs 
. 81 verzaakt hi) ook den Islâm, is in strijd met de duidelijke leerstellingen van 
den Heiligen Qoer-An, | ; ΠΣ 

146 Het verbod om bedwelmende middelen te gebruiken en kansspelen te 
spelen, welk verbod zich hier grondt op het overwicht van het kwaad dat ze 
 veroorzaken, tegenover het geringe voordeel dat men soms daaruit kan krijgen, 
wordt duidelijk gemaakt in 5 : 90, 91. De Isläm heeft dus de twee kwalen die de 

.rondsiagen der moderne beschaving ondermijnen, krachtig veroordeeld. Het 1s 
* een der kenmerken van den Islâm, dat hi, zelfs wat zijn voorschriften betreft 



durende de maandstonden en 
nader haar niet tot zij rein 
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| 221 En huw niet met de 
‘ afgodendienaressen tot Zi 
gelooven, en waarlijk, een Ὁ. fé, Ti ni 

geloovige dienstmaagd is be- > CT DATANT 
ter dan een afgodendienares, EL PTE « 28 διυφτ τῷ, 22 

zelfs al bevalt zij ἃ; en geef © “"" | k > O7 Las 
(geloovige vrouwen) niet ten x κῶν COTES AIRE 
huwelijk aan afgodendiena- MECS 3 24° τὴς ὁ à 

ren, tot zij gelooven, en waar- IEP IS 
ljk, een geloovige dienst- 2272 PTT 

knecht is beter dan een af- δα Fu Ἧς υ, ὭΡΗΝ 

godendienaar, zelfs al bevalt οἷδη αὶ "ἢ ὃς Ad Lace 

hij αἱ dezen noodigen tot het 7 Ψ τε Ὲ "ἢ : Es d 

vuur, 147 en God noodigt tot DES SANS 
den tuin en tot vergiffenis, 
door Zijn wil, en maakt den 
menschen Ziïn mededeelingen 
duidelÿk, opdat zij gedachtig 
zullen zijn. 

PARAGRAAF 28 

Echtscheiding 

222. Wanneer tot echtscheiding niet kan worden overgegaan. 223. 

De vrouw is de ware opvoedster van het kind en de vormster van 

zijn karakter. 224226. De grenzen der tijdelijke scheiding. 227, 228. 

Echtscheiding: Tijd van wachten en herstel der echtelijke betrek- 

kingen. 

222 En zij vragen u om- 
trent de maandstonden. Zeg: 

Ar.licht | Het is een weinig schadelÿk; ὲ 
kwaad. 3 y #x#99 PNALE 

148 derhalve, houd u op een CANON AIS ÉROY 
afstand van de vrouwen, ge- ΜῈ PAIE) : ὙΠ À LIRE 

Mist 
zijn geworden; en wanneer zij 
zich gereinigd hebben, ga tot 

tot de rede spreéekt. Vermijd bedwelmende dranken en kansspelen, zegt hij, want 

hun nadeel is grooter dan hun voordeel. | 
147 De Joodsche wet verbood huwelijken met alle andere volken (Deut. 

: 8, 4) en zelfs Paulus verbood ten strengste huwelijken met alle ongeloovigen 

4 Korinthe 6 : 14). De Islamietische wet verbetert zoowel de Joodsche als de 

Christeltike wet, want ze verbiedt alleen een huwelijk met afgodendienaressen, 

terwijl het huwen met vrouwen die andere godsdiensten belijden, in 5 : 5 bepaald 

toegestaan worûät. 

148 Zooals het antwoord aantoont: de vraag heeft betrekking op het ingaan 

tot de vrouwen gedurende de maandstonden. Dit wordt schadelijk verklaard. 

Het onderwerp wordt ter sprake gebracht als inleiding tot het onderwerp echt- 

scheiding. un + | 
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haar in, Ζοοδὶβ u God heeft 
geboden; waarlijk, God heeft CES 1: ὧ 
lief degenen die zich veel (tot 09 or 8 Ὁ 
Hem) wenden, en ΗΠ heeft ) ΤΕ 
lief degenen die zich reinigen. 

223 Uw vrouwen zijn u een 
bouwland, ga derhalve tot uw 

Of, sooals. | bouwland in wanneer gij wilt, PAGE Foie > 23 
-en doe van te voren goed voor ᾿ ee  α 
uzelf, en wees oppassend lui, SC) ΜΈΡΗ : 
(voor uw plicht) jegens God ς»». » al ΕΝ, > ᾿ 
en weet dat gij Hem zult ont- Ci ail pin o 5 sale SAUALE 4e 
moeten, en geef blijde tijdin- 
gen aan de geloovigen. 

224 En maak God, wegens 
uw zweren (bij Hem), niet 
tot een hinderpaal voor uw LEE sr] ᾽ SAS D Arret 
wéldoen en het vervullen van Roses ee DE 
uw plicht en uw vrede stich- Gr αὐ (NX LS VAE 
ten tusschen de menschen, en Fer d AR: 
God is Hoorende, Wetende. 149 

225 God roept u niet ter 
verantwoording voor wat ijdel ὃ. ΤΆ AU ALES 
is in uwe eeden, doch Hij zal CS BA G SL tes Ÿ 
u ter verantwocording roepen 2 ep PL MGRE “012, AE 
voor wat uw harten hebben a FE ἐφ 
verdiend, 150 en God is Ver- 
gevensgezind, Verdraagzaam. 

226 Degenen die zweren, 
dat 2 niet tot hun vrouwen 
zullen ingaan, behooren vier :-:f°4755 vu 4 
den wachten: dan in- CAES ces 5 Cl 
dien zij terugkeeren, waarliÿk, OS OCT EE 
God is Vergevensgezind, Ge- 7 2 + 
nadig 151 

mt te Φ 2 

--.-»---“,Ἦ..--.- ὖθὅὖ6Ὁ6ὉἋἫ6ὃ6ἁ  Π᾿᾿͵͵.--΄ΠΠΠΠπΠ-Ππ-ῸἶῤῸ΄͵᾿ .. 

229959 9 

149 De tijdelijke scheiding tusschen man en vrouw, waarvan in v. 226 

" melding wordt gemaakt, werd tot stand gebracht door een eed, dat iemand niet 

tot zÿn vrouw zou ingaan; vandaar het algemeen verbod eeden af te leggen, 

dat iemand zijn plicht niet zal doen of de menschen niet zal weldoen. 

150 Zie 5 : 89, waar vollediger inlichtingen gegeven worden. 

151 In de dagen der onwetendheid plachten de Arabieren zulke eeden her- 

haaldelijk af te leggen, en aangezien de tijd van den onzekeren toestand niet 

beperkt was, was de vrouw soms gedwongen hsar geheele leven in slavernij 

te slijten, daar χῇ noch de positie van een echtgenoote had noch die van een 

gescheiden vrouw, vrij om elders te trouwen. De‘ Qoetr-ânische wet verklaart, 

dat, indien de man de echtelijke betrekkingen binnen vier maanden niet ΠΕΓΕΙΘΝ 

‘de vrouw gescheiden moet worden. Zie het daaropvoigend vers. 
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227 En indien zij tot echt- 
scheiding hebben besloten, 152 uw, neue suc pee 5.5 
dan Sa δὰ God is Hooren- Θὲ a ΦΆΘ Os 
de, Wetende. ti 

_ 228 En de gescheiden vrou- 
wen behooren zich gedurende | 
drie maandelijksche reinigin- 2252 6, δ GER ES 731 - 
gen wachtende te houden: en PE Op 5 
het is haar niet geoorloofd, 
dat χῇ verbergen wat God in | | 
haar baarmoeders heeft ge- 51 HAS Re cts 
schapen, indien zij in God en Lu IG Le 108 ee; 
den jongsten dag gelooven; en Mess: sac ὧ 5 ΜΗ O! ὥς 
haar mannen hebben een beter PET 
recht om haar middelerwÿl BHC)G|; 
terug te nemen, indien zij ver- 
zoening wenschen ;, 168 en Zi) 

À CSL 399 Ἷ 

COST Te 

152 De hoofdkenmerken van de Islamietische wet der echtscheiding, zooals 

Ze in den Heiligen Qoer-ân behandeld worden, zullen besproken worden bij de 

afzonderlijfke verzen die daarover handelen. Hier kan ik vermelden, dat de 

Islamietische wet vele voordeelige punten heeft, zoowel in vergelijking met de 

Joodsche als met de Christeliÿjke wet, zooals ze geformuleerd zijn in Deuterono- 

mium en Matthéüs. Het voornaamste kenmerk van verbetering is, dat de vrouw 

volgens de Islamietische wet echtscheidng kan eischen, welk recht noch Mozes 
noch Jezus aan de vrouw schonk. Een ander kenmerk is, dat ze elastisch is en 

de oorzaken der echtscheiding niet streng beperkt. Trouwens wanneer de be- 
schaafde volken van Eurcpa en Amerika, die denzelfden godsdienst belïjden, op 
denzelfden trap van ontwikkeling staan en een verwantschap van gevoelens 
omtrent de meeste maatschappelijke en zedelijke vraagstukken hebben, het niet 
eens kunnen zijn over de oorzaken der echtscheiding, hoe zou een universeele 

godsdienst als de Islâm, die voor alle eeuwen en 8116 landen, zoowel voor men- 

schen op den laagsten trap van beschaving als voor die op den hoogsten, die 
oorzaken kunnen beperken, welke veranderen moeten met den veranderenden 

toestand der menschheid en der maatschappÿ. 

Hier kan ook bijgevoegd worden, dat, hoewel de Islâm echtscheiding toestaat, 
wanneer er genoegzame redenen bestaan, dit recht toch onder uitzonderlijke 
omstandigheden moet worden uitgeoefend. De Heilige Qoer-ân zelf keurt het 

_8oed, dat de Heilige Profeet er bij Zaid op aandrong zich niet van zijn vrouw : 
te scheiden, ondanks een oneenigheid die reeds genoegzaam lang had geduurd 
(88 : 37). En de gedenkwaardige woorden van den Heiligen Profeet: Van al de 
dingen welke den menschen toegestaan is, ἐδ echischeïiding het meest door God 
gehaat, zullen steeds als een krachtige beteugeling dienen van elke onnauwkeu- 
rige uiteenzetting van de woorden van den Heiligen Qoer-ân. 

153 De tijd van wachten is feitelijk een tijd van tidelijke scheiding, gedu- 
rende welken de echtelijke verhoudingen hersteld kunnen worden. Deze tijd van. 
tijdelijke scheiding dient ter beteugeling van echtscheïding. Indien er eenige 
liefde in het huwelïÿjk bestaat, zullen de knagingen daarvan zich gedurende den 
tijd der tijdelijke scheiding doen gelden; een verzoening wordt dan tot stand 
gebracht en de verschillen zullen in het niet verzinken. 
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hebben rechten als die tegen- no ὩΣ ARTE 
over haar op een rechtvaar- ‘.; LEE δὴ ΟὟ Fe 
dige wijze, 154 en de mannen ᾿ς +. brad 
zijn een graad boven haar, 155 CASTAIE EE, pee 
en God is Machtig, Wijs. 

PARAGRAAF 29 

Echtscheiding 

229. Wanneer echtscheiding onherroepelijk wordt en de aanspraak 
der vrouw daarop. 230. Gevolg van een onherroepelijke echtscheiding. 
231. Het recht der vrouw om niet behouden te worden ter benadee- 
ling. 

229  Echtscheiding kan 
tweemaal worden (uitgespro- 
ken) ; 156 houd (haar) dan in 
goed kameraadschap of laat ,,,,,, Ὅρου το Ne 
(haar) met goedheid gaan; Rss NISURE UE ων τὰ 
en het is u niet geoorloofd F<, age px sb 
eenig deel te nemen van wat Ce ES JS; QUES 
gÿ haar hebt gegeven, tenzij — SN JIGUS NE ἐπ ss 2 
beiden vreezen, dat zij zich DS ne 
niet binnen de perken Gods V4 dits 50 Gb λῶν ὠὀύωι N 
kunnen houden; derhalve, in- κἀς ““ ΡΣ ΤΣ 
dien gi vreest, dat Ζί zieh 02 Ὁ tué 7e 
niet binnen de perken Gods 
kunnen houden, rust er geen 
blaam op hen om wat zij op- 
geeft om daardoor vrij te wor- 

| den. 157 Dit zijn de perken 

a --΄-.--.σς- < ν-.»Σ-" 

154 De rechten &er vrouw tegenover haar man zijn, zooals hier verklaard 

wordt, gelijk aan die welke de man heeft tegenover zijn vrouw. Deze verklaring 

moet ontwijfelbaar opzien hebben gebaard in een samenleving, die de vrouw 

nooit rechten heeft toegekend. De verandering in dit opzicht bracht inderdaad 

een omwenteling teweeg, want tot dusver beschouwden de Arabieren de vrouwen 

als louter goederen er nu kregen de vrouwen een positie die in alle opzichten 

geliÿk was aan die der mannen; immers deze plaats verklaarde, dat zïj gelijke 

rechten had als die welke tegenover haar werden uitgeoefend. De gelijkheid 
van de rechten der vrouwen met die der mannen werd nooit te voren door welk 

volk of welken hervormer οοἷς erkend. | 

155 De reden wordt gegeven in 4:84: ,,De mannen zijn de onderhouders 

der vrouwen, omdat God sommigen hunner anderen te boven heeft doen gaan, 

en omdat zij van hun bezittingen uitgeven.” 

156 Dit heeft betrekking op de herroepbare echtscheiding van het vorige 
_ vers. In de dagen der onwetendheid placht een man zich van zijn vrouw te 
scheiden en haar binnen den voorgeschreven tijd* terug te nemen, zelfs al kon 
hÿ dit duizendmaal gedaan hebben. De Islâm verbeterde dit gebruik door een 
herroepbare echtscheiding tweemaal toe te laten. 

157 Dit vers geeft de vrouw het recht om echtscheiding te eischen. Van de 
wereldgodsdiensten heeft de Islâm het onderscheidende kenmerk, dat hij de vrouw 
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So  6ὖ6  ὖὁΘ ὁὄ ͵͵΄-΄............. ὃῬο 

Gods, overschrijd ze derhalve ete s3DENTE 13399 
᾿ niet, en wie de perken Gods ἡ ἃ ἜΠΗ; 
schrijdt, | Overschrijden, dit zijn dege- 5 Sr AXE dise 

nen die onrechtvaardig zin. © 
230 Derhalve, indien hï 

zich van haar scheidt, 158 zal | | 
Ζῇ hem daarna niet wettig :-» DS Re A EE 21e 
ΟΝ tot zij met een ander man ἡ "#0 à) Das GE οὗ 
huwt; indien dan ook hij zich FENG AA ét 25 τ RSS 
van haar scheidt, is er geen A 
blaam op hen beiden, indien Gé ΠΗ SOLS Eee 
zij (door huwelijk) tot elkan- n,, 1 55 -2 pi 5 
der wederkeeren, indien zi gas ER » ti 5». 
denken dat zij zich binnen de oc, τω 
perken Gods kunnen houden, 
159 en dit zijn de perken Gods, 
die Hij duidelijk maakt voor 
een volk, dat weet. 

231 En wanneer giïj u van 
vrouwen scheidt en zij haar RAA GATE TITE 
voorgeschreven tijd bereiken, > Ces AURA 
dan, Ôf behoud haar in goed "πὰς τ Heu 
kameraadschap Ôf laat haar Barre Ἴ ἕω ERA 6 
met goedheid vrij, en behoud” %/23 NE ΝῊΝ » ὯΝ ee 
haar niet om (haar) te bena- d 
deelen, 160 zoodat gij de per- 
ken overschrijdt; en wie dit >, 2... PES ay! 22: 
doet, is inderdaad onrecht- 7° Cire ces 
vaardig jegens zijn eigen ziel; AR 3782 F8, {1 
en houd Gods mededeelingen “55 RES à BE 
niet voor een spotternij, en δ ΠΟΤ Ji CS RE ait 
herinner ἃ Gods gunst over ”” " 

hetzelfde recht toekent om echtscheiding te eischen, zooals hij den man het 
recht geeft om echtscheiding uit te spreken, indien Ζῇ bereid is om afstand te 

doen van het geheel of een deel van haar bruidschat. Zoo’n echtscheiding wordt 

technisch choela’ genoemd. 

158 Wanneer er echtscheiding is geweest en tweemaal herstel van echtelijke 

rechten, en de echtscheiding ten derde male verklaard wordt, is ze onherroepelijk 

geworden. 

159 Nadat de onherroepelijke echtscheiding ΠΥ is, kan de man 

de gescheiden vrouw niet hertrouwen, tot zij elders getrouwd en gescheiden is. 

Dit vers maakt een einde aan het onzedelijke gebruik van halâlah of voorloopig 

huwelijk, gesloten met geen ander doel dan om de gescheiden vrouw voor den 

eersten man te wettigen — een gebruik dat in de dagen der onwetendheid heersch- 

te, maar dat door den Heiligen Profeet uitgeroeid werd, volgens een verslag, 

dat zegt dat hij degenen die zich aan dit slechte gebruik overgeven, heeft 

vervioekt. Er moet een echt huwelijk zijn en een echte echtscheiding. 

| 160 Vandaar: wanneer blijkt dat de man zijn vrouw benadeeld heeft, kan 

hij haar niet behouden en kan Ζί echtscheiding eischen. 



HFDST. 11.] HET HERTROUWEN VAN VROUWEN 71 

u, en datgene wat Hij u van ΣΕ σ ΠΩΣ | “. ot \ ΄ TE “" het Boek en (van) de Wijs- PAPIERS) 5 à ES AIR 
heid bheeft gopenbaard, u εἰ RTE on © 2% w PTE LE daarmede vermanende; en (τὰ EE Q=y ds ©! 
wees oppassend voor (uw | | 
plicht jegens) God, en weet | 
dat God de Kenner is van al- ι 
le dingen. 

PARAGRAAF 30 
Het Hertrouwen van gescheiden Vrouwen en Weduwen 

232. Gescheiden vrouwen moeten niet belet worden te hertrouwen. 
233. Het zoogen van kinderen door gescheiden vrouwen. 234. De tijd 
νὴ wachten voor weduwen. 235. Hertrouwen binnen den voorge- 
sehreven tijd van wachten is onwettis. 

232 En wanneer giïj u van 
vrouwen hebt gescheiden en Ὁ DD ν 
ziÿ haar voorgeschreven {4 2,5 Ca AURA 

Ar.bereikt.| (Van wachten)  voleindigd d'ondes CRU LENS 
hebben, belet haar niet haar 1571 Os Οἱ LÉ 
mannen te huwen, wanneer zÿj 395 212, 540 MAI 
op een wettige manier onder “5 Σ 35 9° pe a τ 
henzelf samenstemmen: 161 A Φῶς ὦ μεν CLS 
hiermede wordt hij onder ἃ D τὰ “οιδὴ: ἡ ρὴ ἴδ N 
vermaand, die in God en den "5.415 0e {7 SJ Y 
jongsten dag gelooft: dit is IST ÉNC IP 2 EC ITS INT nuttiger en reiner voor u:; 2n OCNE V5 ke ai Ἔ 
God weet, terwijl gij niet 
weet. 

233 En de moeders behoo- 
ren haar kinderen te zoogen 
gedurende twee heele jaren 
voor hem, die den tijd vanhet ς᾽ eu ΝΟΣ 
zoogen wenscht te voltooien; (nds NA Gap NI 
en haar onderhoud en haar be, UNS 2 .-.ΨὉ 1. ITA 55 CARPE 
kleeding behooren door den ἀρ 5 οἱ SIA ce yxtaé 
vader te worden gedragen + »2->/ sr ἡ EC 
overeenkomstig het gebruik : SBSSS re ; 2> » 4 É 
geen ziel zal een plicht op- JAN AN it 
gelegd krijgen, dan zooveel SR PER τος Jhees 
haar vermogen het haar toe- A Bo SENS 30} ΤΣ 
staat; noch zal een moeder MEL AZ a VA 1275. τ 
schade moeten lijden wegens οὐ Es Ce ES 1 VS 
haar kind, noch een vader we- | 
gens zijn kind, en een gelijke 
plicht (rust) op den erfge- 

161 De gescheiden vrouw kan dus niet alleen hertrouwen, maar zelfs ΟΟΚ 
haar eersten man hertrouwen. Dit hertrouwen wordt echter slechts tweemaal  toegestaan; zie v. 229. 

| 
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Ar. ge- 
maakt wor- 
den te ater- 
ven. 

Ar. bereikt. 

DE KOE 

naam (van den vader) ; maar 
indien beiden door onderlinge 
samenstemming en beraad- 
slaging wenschen te spenen, 
is er geen blaam op hen; en 
indien gij een min voor uw 
kinderen in dienst wenscht te 
nemen, is er geen blaam op u, 
zoolang gij betaalt wat pil 
beloofd heht overeenkomstig 
het gebruik; en wees oppas- 
send voor (uw plicht jegens) 
God en weet dat God ziet wat 
gi doet. 

234 En (aangaande) dege- 
nen uwer, die sterven en 
vrouwen achterlaten, Yij be- 
hooren zich wachtende te 
houden gedurende vier maan- 
den en tien dagen; wanneer 
zij dan hun voorgeschreven 
tÿjd voltooid hebben, is er 
geen blaam op u om wat zi 
op wettige wijze voor zichzelf 
doen ; 162 en God weet wat gi) 
doet. | 

235 En er is geen‘blaam op 
u aangaande datgene wat gi] 
middellijk spreekt bij het ten 
huwelijk vragen van (zulke) 
vrouwen of. (het huweliiks- 
aanzoek) in uw gemoederen 
verborgen houdt; God weet 
dat gij haar zult vermelden; 

| maar geef haar geen belofte 

Ar. 2ÿn 
einde be- 
reikt. 

in het geheim, tenzij gi) op 
wettige wijze spreekt, en ver- 
sterkt den huwelijksband niet 
tot het geschrift vervuld is; 
188 en weet, dat God weet wat 
in uw gemoederen is, derhal- 
ve neem ἃ in acht voor Hem, 
en weet dat God Vergevens- 
gezind is, Verdraagzäam. 

[DEEL 11. 
-----.-.---  .... .........-.-.-------....-. 

CLARA ELA CAS IERS ΄ 

PSS a Ua GE Ye À 
mp 4934 94 hope db, Me “129 (ἦς 

Pari SSI) rte 
+ PAT. CLAIRE PRG 
GS RE FN ST 
Sortir ii 24, συ 599227 24,241 
Panel αὐ νῶν ρος DST : 

Ep? “ 
OS © 

PILE σὰ, 41 
; Los At (1 

΄ 

“΄ 

(2 
ἂ 

οὐ ΚΞ ὦσι: 

σοι EE CIS 
(2. καὶ sé 7% 

OMS On “΄ 

5. ον 29, 2 Gr 00e 2e PIS NA 

ρος ἀκ σύ" 
“σι “505. 22453 59,9 2? LR ET NN LE 

Be LG SU STE 
FD 39 A » σι ΧΆ Le, Ie pi 
CUS VON Co KE at 

RSC ἡ 1 5.- 
S'ÉSOSAL GS ENERE 
EST CLS ἀν δίδει 
OASSE αὐ δ γι EG 

162 Di. een weduwe mag naar een anderen man uitzien en hertrouwen. | 

168 Met het schrift wordt bedoeld: de tijd van wachten welke voor de 

_ vrouwen Îs opgeschreven. | | 
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ne 

239. 

00k recht op onderhoud. 

236 Er is geen blaam Op 
ἃ, indien gij u van vrouwen 
Scheidt, wanneer gij haar niet 
aangeraakt 164 of voor haar 
een deel bepaald hebt, en tref 
een Voorziening voor haar, de 
rÿke overeenkomstig zijn mid- 
delen en de in benarde om:- 
standigheden verkeerende 
overeenkomstig zijn middelen 
een voorziening overeenkom- 
Stig het gebruik: een plicht 
van de weldoeners (van an- 
deren). | 

237 En indien gij u van 
haar scheidt véér gij haar 
aangeraakt hebt en gij een 
deel voor haar bepaald hebt, 
(betaal haar) dan de helft 
van Wat gij hebt bepaald, ten- 
Zi) 2ij (het) opgeven of hi 
(het) opgeeft, in wiens han- 
den de huwelijksband is; en 
dat δ᾽] opgeeft is nader bij 

| rechtschapenheid: en verzuim 
het geven van vrijwillige gif- 
ten tusschen ἃ niet : waarlik, 
Cod ziet wat gij doet. 

238 Neem de gebeden en 
het middelgebed nauwkeurig 
in acht 166 en sta Gode waar 
achtig gehoorzaam. 

239 Maar indien gij in ge- 
vaar zijt, (zend) dan (uw ge- 
beden) te voet of te paard 
(op); en wanneer gij veilig 
zÿt, gedenk dan aan God, 
daar Hij u geleerd heeft wat 
gij niet wist, 166 

Ar. op. 

Ar. hand. 

164 Di. huwelijksgemeenschap. 

AANVULLENDE VOORZIENINGEN ———— "TT ἷἴ8δ 
PARAGRAAF 31 

Gebeden ook tijdens den nemen. 240. Legateering ten behoeve van weduwen: inwoning en onderhoud gedurende een jaar. 241, 242. Gescheiden vrouwen hebben 

73 

voér de huwelijks- 
oorlog in acht te 

Par + ω 2% ot rep A SU CU ULE ES 
EUR Murat 791 227,29 Cor Bose Contes δ Olsen st CAES 

So 02 - 
4 AREA ET νυ 

2 292, “ 

Oki ἧς EST 1e 

CES ONRE Ge GRRÉE is 
Guns AS ENTRE: 
BNP CRE AS 52:3 
VS 615 lent ER κοῦ 
Os Vs 75 

3 API hr Gb be EC EL 

k = to“ ?, - GAL EN EVE | 
΄ = ὦ 199527 

DOS dr 

SES SAR CE 
Tres σῴ, PR sr, ps “ PUS CINE RS 

Θ eut le < 

165 Het middelgebed is het "Asr- of namiddaggebed, . 
166 Derhalve moet er geregeld aandacht worden geschonken aan de gebe- 
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240 En degenen uwer die 

Ar. ge- sterven en vrouwen nalaten, 
maakt wor- DD SENS τις, 7 

den tester. | behooren een legaat te maken - Lys AGE) CAEN 
t'en. ten gunste van hun vrou- +4,55: VAN < Sets" 

wen van onderhoud voor een JEU 5) Los el 1 

jaar zonder (haar) weg te NS 9533. ta RTE JR 

sturen, 167 maar indien zi a ὧϑ IT ee Jr 

zelf weggaan, is er geen μόν οι ἃ ΟΣ 2 

blaam op u om wat Ζῇ uit 7 ΧΩ... Ὁ pi σν Re 

zichzelf van geoorloofde da- Dos 25 dhl > Los mé Le 

den doen, en God is Machtig, 
Wÿs. 

241 En voor de geschei- 

den vrouwen (moeten) voor- τόρ 2,292 cree Ν᾽. 

zieningen (worden getroffen) Hé LU FU AE ἦ 

overeenkomstig het gebruik; CAIN 

(dit is) een plicht (rustend) DIS 

op degenen die zich (voor het 

kwaad) hoeden. τι τς ΠΣ ΝΣ ἘΙλ ΝΣ Σ 

242 Zoo maakt God Ziÿn ἀ 0) ne) αὐ CAES 
mededeelingen duidelijk, op- Er purt 2 Get 

dat gÿj zult begrijpen. | DOS eh) 

PARAGRAAF 32 

Noodzakelijkheid van den Strijd om wille van de Waarheid: 

Illustraties uit de Joodsche Geschiedenis 

243. De Israëlieten die weigerden te strijden, moesten den dood 

smaken. 244, 245. Hét werd den Moeslims geboden hun leven en 

yermogen te geven om de gemeenschrap te redden. 246-—248. Saul 

wordt tot koning der Israëlieten gemaakt, maar ziÿj maken tegenwer- 

pingen en er wordt een teeken gegeven. 

243 Hebt gij degenen niet > ,., : so os « 
beschouwd die uit hun huizen 2220285 ΠΩ} 25 
eingen, en zij waren (met »»7 κζυ, 22 042 φ 090, 
hun) duizenden, uit vrees ERA 9085 

den, zelfs al staat men tegenover den vijand; hoewel het in dat geval niet 

noodzakelijk is om de formaliteiten inacht te nemen. In vss. 238, 239 komt de 

Qoer-ân dus terug op het onderwerp strijd. | 

167 Noch vs. 234 noch 4 : 12 bevatten iets dat dit vers weerspreekt. Vs. 234 

vermeldt, dat de tijd van het wachten voor een weduwe vier maanden en tien 

dagen is, terwijl dit vers van een jaar inwoning en onderhoud spreekt, daaraan 

toevoegende dat, indieh de weduwe het huis uit eigen beweging verlaat ...... 

zij geen recht heeft op eenige verdere bewilliging. Wat 4 : 12 betreft, het vierde 

of achtste deel van het vermogen van den gestorven man komt haar toe, benevens 

wat zij krachtens dit vers krijgt, en 4 : 12 zegt duidelijK, dat alles wat bij uitersten 

wil vermaakt moet worden, vôér de verdeeling — krachtens dat vers --- van het 

vermogen in erfdeelen komt. Aangezien het niet met welk ander vers ook in 

strijd is, is er niets dat ons rechtvaardigt ‘dit als een opgeheven vers te 

beschouwen. | 
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voor den dood; 168 toen zei pe RU A 
God tot hen: Sterf; dan gaf ΗΝ ὦ | Hate Lys a 
Hij hun leven, 169 waarliÿjk, + 2-4 1. té Li 
God is Goedertieren jegens de Les a 4 οὐδ F . 
menschen, doch de meeste OR UE 
menschen danken niet. | 

244 En strijd op Gods weg, 2 ÉfR 215 tee δ 999 
en weet dat God Hoorende is, | gi 89 “5 

Wetende. Or Fr 
Of, voor 245 Wie is het, die God een ὃ, _ .,,2,1, 5.29 ».@ 4 »- 
ρα οι Uitnemende gift aanbiedt; ELLES ον 0.98 2 
afenÿdt. | derhalve ΖΔ] Hïj het voor hem  ,: RSC CR ARAETSS 

veelvuldig vermenigvuldigen, no 
Of. beperkt.| en God ontvangt en breidt "1 di 3" 2 5 LE 

uit, en gij zult tot Hem wor- 
den wedergebracht. 
246 Hebt gij niet beschouwd 

de hoofdlieden der kinderen 
Israëls na Mozes, toen zij tot , ,, >| 
een profeet tot hen (gezon- ΣΤΟΝ ΠΣ ES 
den) zeiden: Verwek voor τρις HET Me ve 
ons een koning, (opdat) wij Ce CENTS 

.| op Gods weg kunnen strij- 375 nt Jess G it 
Ar sôtaÿ | den. 170 Hij zei: Wellicht zult RÉ > PA 22 
dat. gi niet strijden, indien de> 1 FE QE Ce RE 

strijd u voorgeschreven wordt@ .. <2 471 bis 
Zi ziden: En welke reden ὦ 95 CG ST γ᾽ "Ὁ SE 
hebben wij, dat wij miet op “17 t- > LA 345 op ee Ἷ 
Gods weg zouden strijden, en Ἢ PSE CCS Sa 
wij zijn inderdaad uit onze οὐχ, 12... LT 
huizen verdreven en (van) LE JE ur «ἦτ He 
onze kinderen (beroofd). 171 | 
Maar toen hun het strijden 

168 Dit slaat op den uittocht der Israëlieten van Egypte, die ongetwijfeld 

Egypte verlieten uit vrees voor ver delging of dood door Faraÿ's handen. Dit 

wordt bevestigd door vs. 246. 

169 Zié δ: 21—26. Toen Ζῇ Egypte verlaten hadgen, bevai Mozes hun het 

 Héilige Land binnen te trekken, maar zij weigerden en moesten toen in de 

woestijn rondzwerven, zoodat dat geslacht verging. Gods gebod tot hen was: 

,Sterf.” En Hij gaf hun weer leven, door het volgende geslacht het beloofde 

land te doen erven. Het daaropvolgend vers toont aan, dat dit betrekking heeft 

op de weigering om voor de waarheid te strijden. | 

170 Deze profeet is Samuël: ,,Doch het volk weigerde Samuëls stem te 

hooren; en zij zeiden: Neen, maar er zal een koning over ons zijn ...... en onze 

koning Zal ons richten, en hij zal voor onze aangezichten uitgaan, en hij zal 

onze krijgen voeren’” (1 Samuël 8 : 19-20). : 

171 1 Samuël 15 : 33 toont aan, dat de Amalekieten de kinderen Israëls 

| gedood hadden, terwijl 1 Samuël 17 : 1 aantoont, dat zij landen hadden verover. 

die tot Juda behoorden. 
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voorgeschreven werd, keer- 
den zij om, behalve enkelen. ...2᾽ LE LA PT NUE 
hunner, en God kent de on- xs ᾿ ΑΝ dit 

| rechtvaardigen. 
247 En hun profeet zei 

tot hen: Waarlijk, God heeft 
Saul verwekt om koning te 
zijn over u. Zij zeiden: Hoe PT 5 πράτ 
kan hij het koningschap over GES) ps où JV: 
ons bekleeden, terwil wi ,,,,, ,5 sus, one 
meer recht hebben op het ko- db αὐλοῦ ον 
ningschap dan ἢ, en hem ,+-, > οὐ» τα ας τος Ὁ ἡ ἴα 
geen overvloed van rijkdom is * ? SC Gi 73 
geschonken ? Hij zeide: Waar- 
1ÿjk, God heeft hem boven ἃ 
verkozen en Hij heeft hem : it à 4 a ΩΣ 
overvloediglijk in kennis en RÉ 
lichaamskracht doen toene- #5 
men, en God schenkt Zijn ko- 95. 2 #01, 
ninkrijk aan wie Hem be @ SE δῦ αὐ} 
haagt, en God is Overvloedig- 
gevend, Wetend. 

248 En hun profeet zei 
tot hen: Waarlijk, het teeken :,,,/ “τ γον TT er 
van ziÿn koninkrijk is, dat tot UCI ae EG OL γι ὁ 9 06: 

“déark. 1 ἃ het hart zal komen, waarin Ὁ Car ME τὲρ σὴ re 7, 83e 
……… | rustigheid van uw Heer en ESS de 
‘rende, | het beste van wat de volgelin- ‘1 £ Ce JUS J'TE gen van Mozes en de volgelin- κω ΨΥ 

gen van ie Ten DES) As GO! εἴθ; 
laten; de. engelen dragen E V5, 285899 
het; 172 waarlijk, hierin is een Ὁ CUS 
teeken voor u, indien gij ge- 
loovigen zijt. 

-.’“....ὡ-΄.................. 

- 
--.  ῷΛΦὍὌΠΔΨΩἐμΑωΗω...΄΄΄ΠΠρςρΠὖὅ7.ὖϑᾧὖἃ303035ᾷ0Ὀ0ῸΖ 

κ(ὐὦ....θϑ...ῦϑ  ὃθΘὅϑΘ Π...... ... 

172 Andere vertalingen van den Qoer-ân geven hier arke in plaats van 
kart, zooals het in mijn vertaling is. Het oorspronkelijke woord is t@béèt, dat 
twee beteekenissen heeft: het beteekent een kist en het beteekent ook de boezem 
of het hart. Het heet dat als we de eerste beteekenis gebruiken, dit op de ark 
slaat, waartegen echter de tegenwerping wordt gemaakt dat de ark reeds lang 
voor den tijd van Saul aan de Israëlieten teruggegeven werd. Maar wij kunnen 
van het Bÿbelsche verhaal niet χόό zeker zijn, dat wij als onwaar moeten 
vérwerpen wat daarvan verschilt. Ik geef echter de voorkeur aan de laatste 
beteekenis, daar deze bij het verband past; want het hart, en niet een kist, is de 
zetel van rust. Op vijf andere plaatsen wordt in den Heiligen Qoer-ân de neder- 
daling van sakinah of rustigheid vermeld en telkens is het hart van den Profeet 
of dat der geloovigen de ontvanger daarvan. 

Met de komst van ,,het hart waarin rustigheid is” wordt bexoeld: de veran- 
dering die over Saul kwam, toen ἈΠ tot koning werd verheven: , : et geschiedde 
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PARAGRAAF 33 
Noodzakelijkheid van den Strijd om wille van de Waarheid: 

Illustratie uit de Joodsche Geschiedenis 
249—252. De godsdienstoorlog der Israëlieten. 253. Volgelingen van 

vroegere profeten strijden tegen nieuwe apostelen. 

249 En toen Saul met de 
krijgsmachten vertrok, zeide 
hi: Waarlijk, God zal u met 
ecn rivier. beproeven; wie dan κὸν 61 ANS RSA D AT AA care daaruit drinkt is niet van mi), ἰδ DR SIC (Ja WE 
en Wie daarvan niet proeft is χ᾽...» OR RUE 
Waarlÿk van mij, behalve hij LES τος - .. “ὥς, 3% DIT PI 9 a à die er met zijn hand een hand- CNE EUE Durs (se 
vol. van neemt, 173 Maar zij à re : Gy) 9,9 (,Έ AA, ,{2 523 se) dronken daaruit, enkelen Y! dre | Es διά One 
hunner uitgezonderd. Derhal- ,1:: «2, LCA NC “ee . ὰ 1 Ὁ τ 4 μι 

ve, toen hïj die overgestoken MCNESSE = 
had, hij en degenen die met AAA δήθ 
hem geloofden — zeiden zij: ΤΩΣ Re ΔῊΝ Wij hebben heden geen kracht 15 MC ῷχλοξ ὅροις 
tegen Goliath en zijn krijgs- à 
machten. Degenen die er Ze AL CE UNS a GES dl 
ker van waren, dat zij hun 1 ins tb RER 
Heer zouden ontmoeten, zei- OCySal 7e αν!» AU QU BE 
den: Hoe dikwijls heeft een 
kleine troep een talrijk heir 
met Gods verlof overwonnen, . 
en God is met de lijdzamen. 
ed, ----..Ψ....-..-. 

Re + + mg 4 PO 

nu, toen hïj zijnen schouder keerde, om van Samuël te gaan, veranderde God 
hem het hart in een ander”’ (1 Samuël 10 : 9); ,En de Geest des Heeren werd 
Vaardig over hem, en hij profeteerde” (1 Samuël 10 : 10). Het Hjdt geen twijfel, 
dat dit het beste is van wat de ware volgelingen van Mozes en Aäron nalieten. 
Verder werd de ark van 1 Samuël 4: 4 voortgetrokken door ossen en niet door 
engelen; en aangezier ue dragèrs van de tâbôèt volgens den Heiligen Qoer-ân engelen waren, is het een reden te meer om de fâbéèt hier op te vatten in den 
zin van het hart. | 

173 ,,Het verhaal van Saul wordt hier met dat van Gideon verward” -.. 
zuiks is het oordeel van den Christelÿken criticus, en om deze reden wordt de Qoer-ân een ,,belachelijke warboel” genoemd. 5) | 

Ik Zie niet in welke verwarring er bestaat. Al wat de Heilige Qoer-ân 
vermeldt, is, dat Saul zijn strijdkrachten bij een rivier beproefde, en de Bijbel 
ZWijgt ervan. De Bijbel daarentegen spreekt van een beproeving van een eenigs- Zins geliÿjk karakter door Gideon (Richteren 7 : 1-6), terwijl de Qoer-ân heele- maal niet van Gideon gewaagt. Noch de Heilige Qoer-ân noch de Bijbel maken er aanspraak op een volledig en omstandig verhaal te bevatten, waarin de : &eheele geschiedenis van het Israëlietische volk wordt medegedeeld, en een een- voudige en natuurlijke verklaring van de in de twee. Heilige Boeken staande vermeldingen is, dat Saul het voorbeeld van Gideon volgde. 
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250 En toen zij tegen Go- £a 992 2. At γ»9 rer” 
| liath en zijn krijgsmachten APTE EEE | CE 
uittrokken, zeiden zij: Onze SU LETTRE 
Heer! stort geduld over ons " "τ ᾿ Es, 
uit, en maak vast onze schre- DER RE) 0 2 nee Etes 
den en sta ons bij tegen het 
ongeloovige volk. 

251 Toen dreven zij hen, 
met Gods verlof, op de vlucht. ΣΝ ἜΚΚΣΔῚ AL 2004 
En David doodde Goliath, en ©? 55 Qt δον 
God gaf hem het koninkrijk ὁ 12: AT LA? AE 
en wijsheid, en leerde hem van Gatcie Rs οῇ a à; 
wat Hem behaagde. En ware x QUI 55 2. Τῷ 
er niet Gods terugdrijven a 
van sommige menschen door δὴ 8.4} y) Ce) o 

anderen geweest, (dan) zou “Ὁ 41 
de aarde . in wanordelij- OAI 12 re 
ken toestand zijn; maar God 
is Goedertierend jegens de 
schepselen. SN PELLE δὴ πὶ 

252 Dit zijn de mededeelin-. GLACES νος 
gen Gods. Wij reciteeren ze u ne Fes] Se di Ἷ 
in waarheid; en waarlik, gi] 
zijt een van de apostelen. 

DEEL IN 

253 Wij hebben sommige 
dezer apostelen de andere te | 
boven doen gaan; onder hen 2% γ EXT rs 
zijn degenen, tot wie God , onu os Α2 33 ἣν 
sprak, en sommigen hunner ὦ C5 ax AR 3 a SE Ce 
verhief Hij in (vele) graden; »1,, 2, 2} 
en Wij gaven Jezus, den zoon A SL νν CRE 
van Maria, duidelijke bewijs. 5 ar A TE 

a 67. gronden, en sterkten hem 8 ICE € ax ἰδ» os GE | 
Den | met de heïlige openbartig. 111 Air ss AA 
ie aeest. | indien het Gode had be + 

haagd, zouden degenen na 
hen niet tegen elkander ge- 

es a .............-.- 

à 0 qq qq À mme 

διαὶ ́  

-.---...-...ρ0.. ..........ςςς-ς.ς.-....---ς 

raie 

174 Hier wordt het beginsel erkend, dat sommige apostelen andere over- 

treffen, en het bevat ‘klaarblijkelijk een zinspeling op de voortreffelijkheid van 

‘ den Heiligen Profeet. De vermelding op deze plaats inzonderheid van David en 
Jezus dient om aan te toonen dat, niettegenstaande deze twee profeten twee 

verschillende zijden van den vooruitgang van het Israëlietische volk vertegen- 

woordigden — David vertegenwoordigde hun aardsche grootheid en Jezus hun 

geëstelijke — beiden den lof van den Heiligen Profeet Moehammad verkondigden 

en van zijn komst spraken als die van God Zeif, dus erop wijzende, dat de 

voortreffelijkheid van den Heiligen Profeet uit beide standpunten bekeken boven 
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LL Lg, 

streden hebben, nadat duide- D Sn ΨΡΡ 
lijke bewijsgronden tot hen 425 fers < L # 

ζ waren gekomen, maar zij wa- GALL 2 LIT Lrats 
| RES a .. ren het oneens; derhalve wa- δ Ce ab ESS 

: Ἷ »2,» ,“ 9",..5.3σ Ph à som. | TER er sommigen hunner, die OU ἰβ ΟΣ a 
gen hunner.| geloofden en anderen die ver- 

loochenden ; en indien het Go- 
de had behaagd, zouden zïj 
niet tegen elkander hebben 
gestreden, maar God doet wat 
ΗΠ wenscht. 

| PARAGRAAF 34 

Dwang in den Godsdienst verboden 

254. De geloovigen behooren op Gods weg hun vermogen uit te 
geven. 255. Gods kennis is alomvattend. 256. In den godsdienst Ζῇ 
geen dwang. 257. Ongeloof is volslagen ΘΒΙΆΓΟΓΗΙΕ, geloof is licht. 

254 O gi, die gelooft! geef 
uit van wat Wij u hebben ge- AGREE Véèt A ΡῈ 
geven, voor de dag komt CARS 
waarop er geeui handel, noch de ere φύγε ἦν 
eenige vriendschap noch be- EURE ; ΠΡ 
middeling is, en de ongeloo- GATE ΦΟΡῈΣ 49) sa 
vigen — zij zijn de onrecht- 
vaardigen. 

255 God is Hij, buiteri Wien 
er geen god is, de Eeuwigle- 
vende, de Zelfbestaande, door “ a BE Enter γόνυ 
Wien alles bestaat: sluime- %SUY ssh ea CANIN 
ring bevangt hem niet, noch 1 AE RC 
slaap; al wat in de hemelen a SU 2 V5 ES 
is en al wat op de aarde is, $ tt PAIE 
is van Hem: wie is hij die bë Se GS Re 
Hem een voorspraak kan zijn CIBLE SC Üt 
behalve met Zïijn verlof? 175 | dr 

qq + ὦ ο΄΄΄΄“΄ὦ[ὃ[ὃἐΠ᾿᾿  ........; ...,...... . 

ΕἸ 

de andere profeten zoo onmetel'jk was, dat ze twee der verheven Israëlietische 
profeten er toe bracht, van hem als den Heer te spreken. 

175 Op deze plaats wordt het beginsel eérkend, dat er met Gods verlof 
bemiddeling mogelijk is. Het is waat, dat de Islâm de leer niet erkent dat de 
mensch een middelaar noodig heeft om hem met God te verzoenen; bemiddeling 
f inter 816 in den zin, waarin de Christelijke leer opgevat wordt, is den Islâm 
lPz 06k onbekend. Er is echter een andere zijde van deze quaestie. De Profeet 

ot wien de Goddelijke wil geopenbaard is, is het Voorbeeld voor zijn volk. Ἠ is 

vimaakt en door een weg uit te duiden stelt hïj anderen in staat om tot vol- 
raaktheid te komen. in dezen zin wordt hïj een sjafÿ’ of Middelaar genoemd. 

Z die den Profeet tot. voorbeeld nemen, kunnen dus tot volmaaktheid komen, 

dt de ware beteekenis van verlossing in den Islâm is. Maar aangezien alle 
mœænschen niet gelÿkeliÿjk begiftigd ziÿn en ook geen gelijke gelegenheid hebben 
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Hij weet wat voér hen is en 
wat achter hen is, en zij kun- : _: ,. ,. σον re 
nen niets van Zijn Lane om- file ré A δ τὰ 5e 
vatten, behalve wat Hem be- τ΄. DSi ἀξ, ἡ; LE Te ΕἸ 
haagt: Zijn kennis 116 strekt “ὟΟ DE de as τὰ 
zich over de hemelen en de GA ba RENE NE 
aarde uit, en het beschermen de 
van beide vermoeit Hem niet, 
en ΗΠ is de Allerhoogste, de 
Groote. 

256 Er is geen dwang in 
den godsdienst: 177 waarlik, 
de rechte weg is duidelijk on-  ,,, _ ,,u,, .,… 

Cfden . | derscheiden van de dwaling; CF UM SES Sa 
het verderf.| derhalve, wie niet in den dui- :: >: ::. >: ae ἈΠ 3 “αἰ 

vel gelooft en in God gelooft, ak ὦ HS ῷ 
heeft inderdaad het'hechtste NP ee La ἀν 3. Ὁ ΤῈ 

ares |nandvat vastgegrepen, dat AL ÿ ΦᾺΣ PER a M 
geenbre. | niet φαΐ afbreken, en God is Θὰ Are ant ὦ 
ken voor. Hoorende, Wetende. 

257 God is de Bewaker 
dergenen die gelooven: Hij 
brengt hen van de duisternis 
tot het licht; en (aangaande) 
degenen die niet gelooven, 

w » PS in de | Ce #2 4 ἢ), “9,6 

TA D4> Sn HN 9 au 

PE CS 58,5 LEE 

b À CHR FICHÉR A SF hun bewakers zijn de dui- 
M, 9 LT Pr 

CN A AU velen die hen van het licht 
tot de duisternis nemen; zij 
zijn de inwoners van het vuur, 
daarin zullen zij wonen. 

Cauet Ejsi 

om een staat van volmaaktheid te bereiken, hoewel Ζῇ zich tot het uiterste 

hebben ingespannen, zal de Goddelijke genade hen onder haar hoede nemen, en 

zulke gebreken zullen goedgemaakt worden door tusschenkomst van den Heiligen 

Profeet, die zijn volgelingen tot voorbeeld heeft gestrekt. In dezen zin erkent de 

Islâm de leer der bemiddeling in het leven nà den dood. 

176 Koersi beteekent kennis;: zie Boechari. Dit vers staat bekend onder den 

naam djat-oel-Koersi, en het geeft den Moeslims de verzekering, dat zij allen 

tot een levend en machtig volk zullen worden gemaakt. 

177 Dit vers geeft een genoegzaam antwoord op al den ônzin, die omtrent 

den Heiligen Profeet rondgestrooid wordt, nl. dat hij de Arabieren dwong tot de 

keuze tusschen den Isläâm en het zwaard. Het werd ontwijfelbaar later geopen- 

baard dan het vers dat daaraan is voorafgegaan betreffende den strijd op Goûs 

weg tegen hen, die de Moeslims bestreden. De Moeslims mogen gedwongen zijn 

te vechten, maar zij kunnen niemand dwingen hun godsdienst aan te nemen. 
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DOODE VOLKEREN IN HET LEVEN TERUGGEROEPEN 81 

PARAGRAAF 35 
Hoe doode Volkeren in het Leven worden teruggeroepen 

258. God doet nieuwe volken leven en oude sterven. 259. Het 
herbouwen van Jeruzalem —- een illustratie. 260. De dooden worden 
op den Goddelijken roep levend. 

258 Hebt gij hem niet be- 
schouwd, die met Abraham 
over zijn Heer redetwistten, 
omdat God hem het konink- 
rijk had gegeven? Toen Abra- 
ham zei: Min Heer is Hij, Die 
leven geeft en sterven doet, 
zei hij: Ik geef leven en doe 
sterven. Abraham zei: En 
waarlijk, God doet de zon van 
het oosten opkomen, derhalve 
doe ze van het westen opko- 
men; zoo werd hij die niet 
geloofde, verbijsterd; en God 
leidt de onrechtvaardige men- 
schen niet recht. 

259 Of den gelijke van hem 
die een stad voorbijging, wel- 
ke ingestort was; hij zei: 

1 Wanneer zal God haar leven 
geven na haar dood? Derhal- 
ve deed God hem gedurende 
honderd jareh in een staat 
des doods blijven, wekte hem 
daarna op, (en) ΗΝ zei: Hoe 
lang hebt gij vertoefd? Hij 
zei: Ik heb een dag of een deel 
van een dag vertoefd. Hij zei: 
Neen! gij hebt honderd jaren 
vertoefd; maar kijk naar uw 
spijs en drank —— jaren zijn 
daar niet over heen gegaan; 
en kijk naar uw ezel: en opdat 
Wij u tot een teeken voor de 
menschen zullen maken, en 
kijk naar de beenderen, hoe 
Wij ze. tezamen hebben gezet, 
ze daarna met vleesch hebben 
bekleed: derhalve toen het 
hem duideliÿjk werd, zei hij: 
ΤῸ weet, dat God macht heeft 
over alle dingen. 178 
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178 Dit heeft betrekking op het visioen van Ezechiël; zie Ezech. Hoofdst. 87. 
‘De βίδα, die toen tengevolge van Nebucadnezars aanval in 599 v. Chr. in volko- 
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260 En toen Abraham zei: 
Mijn Heer! toon mij hoe αἴ 5 οὐ. | 
leven geeft aan de dooden? ὦ, "7 eee rebta 
zei Hij: Wat! en gelooft gi SANS 9300 θη] 
niet? Hij zei: Ja, maar opda RE γὰ  ολπρὴ 
mijn Lac gerust ζῇ. Hij zei: JEAN ES JE ἀκ CES 
Neem dan vier vogels, leer 4,23 1-5, GE «5 
ze dan ἃ te volgen, plaats Sd? JS Qt oi EU C8 res 
daarna op iederen berg een V2 SET AA τ 2,2 293 
deel hunner, roep ze daarna, PPT RRE 
zij zullen tot ἃ komen vlie- ges" 3e dhiOi het ). 
gen; en weet dat God Mach- 
tig is, Wijs. 179 

PARAGRAAF 36 ᾿ 
Geld uitgeven ter wille van de Waarheid 

261. Geld besteed ter wille van den Islâm vergeleken bij zaad ge- 
zaaid op vruchtbaar grond. 262, 263. Wat de uitwerking kan vernie- 
tigen. 264. Degenen die geld uitgeven voor vertoon, Zullen niet voor- 
spoedig zijn — een gelijkenis. 265, 266. Twee andere gelijkenissen. 

261 De gelijkenis van de- 
genen die hun vermogen op a 4 pe Ci Gi es 
Gods weg uitgeven, 180 is als “σ᾽. 5,253... 2.2 EC 
de gelijkenis van een graan- HER CAT due SAT al 
korrel, die tot zeven aren 

men vervallen toestand verkeerde, was Jeruzalem. God Liet den Profeet Ezechiëél 

een visioen Zien, hierop neerkomende, dat het in het leven teruggeroepen zou 

worden; zie Ezech. 37 : 1—10: , De beenderen naderden, elk been tot zijn been... 

er werden zenuwen op dezelve, en er kwam vleesch op ...... toen kwam de geest 

in hen, en Ζῇ werden levend”. Dit is precies wat de Heilige Qoer-ân zegt. Maar 

hij zegt bovendien, dat de profeet in zijn visioen gedurende honderd jaar in een 

toestand van dood bieef, hetgeen diende om aan te toonen, dat Jeruzalem 

gedurende honderd jaar in woesten toestand zou blijven. De wederopbouw van 

de stad begon in 537 v. Chr. op last van Cyrus, en het heet dat het voltooid 

werd in 515 v. Chr. terwijl wij gemakkelijk gissen kunnen, dat de menschen 

viftien jarén noodig hebben gehad om er zich te vestigen. Zoo was de profeet 

een teeken voor zijn volk. | 

179 Het antwoord op Abrahams hoe is, zooals de Qoer-ân het geeft, een 

voikomen begrijpelijke gelijkenis. Indien hij vier vogels nam en Ze temde, zouden 

ze naar zijn roep luisteren en naar hem toe vliegen, zelfs van verafgelegen 

bergen. Indien de vogels naar zijn roep luisterden, terwijl hij noch hun meester 

noch de schepper van hun bestaan was, zouden dan de volken geen gehoor geven 

aan de roepstem van hun Goddelijken Meester en den Schepper van hun be- 

Staan? Of, indien de slechts binnen korten tijd door een mensch (die anders 

geen macht over hen heeft) getemde vogels hun temmer Ζόό gehoorzaam zijn 

geworden, zou God dan niet de macht hebben over al die oorzaken, die het 

ieven en den dood van volken beheerschen ? 

180 De woorden op Gods weg duiden in den Heiligen Qoer-ân steeds aan: 

ὅθ zaak van het Goddelijk geloof of de verdediging van den Islâm. Gelijk Razi 
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groeit (met) honderd graan- 
korrels aan iedere aar; en hote BG af 5 
God vermenigvuldigt het voor ὧι Do ἐφ ᾿ 10e d 
wie Hem behaagt; en God ar NEA AE RACE Cr 
is Overvloediggevend, We- 4 
tend. 181 

262 (Aangaande) degenen 
die hun bezittingen op Gods 

Ar. daarna.| weg ultgeven, en wat zij heb- 
ben uitgegeven niet doen vol- JE D OS Re 29 2 Ni 

gen door een verwijtende De osurer, 529 «22 1 
Ar.noch. | herinnering daaraan of kren- DHEA 53.295] L CDS dl 

king: zij zullen hun vergel- “03 9 3» σὴ ÿ 1 
ding van hun Heer hebben, Ÿ5° DA 05e pa 54 (SSI 
en zij zullen geen vrees heb- ES as JE & 25 
ben, noch zullen Ζ1] treuren. 

263 Vriendelijke taal en …, ne ÉD se bise 
| vergiffenis is δὲν dan lief- Pr PL OR see (JS 

A+ daarop | dadigheid gevolgd door scha- oi ee 2") TC 912% 
LR de : en God is Zichzelf genoerg, DAS GE 51 φτοῦ 

| Verdraagzaam. 
264 O gij, die gelooft! maak ee | FU Jr GS eau 

uw liefdadigheid niet waarde- Cage has 
loos door een verwijtende CAR CET 
herinnering daaraan en kren- 
king, gelijk hem die zijn ver- dr, SALE 102% V5 QE Ad 
mogen uitgeeft om door de ,41< : a ́ Ge STRESS, πὸ 
_menschen te worden gezien 22 Le 77 
en niet in God en den jong- “52 ἘΜᾺ ι NUE 
Sten dag gelooft; derhalve, 
zijn gelïjkenis is als de gelïj- 
kenis van een kale rots met 

———@û“û 22 

zegt, de woorden zijn uitsluitend van toepassing op de Djhâd (di. een strÿd ter 

wille van het geloof) in de phraseologie van den Heïiligen Qoer-ân. Dit wordt 

inzonderheid duidelijx gemaakt door 9 : 60 dat melding maakt van de posten 
van de uitgave der wettelijk voorgeschreven aalinoezen en waarin fi sabil ill@h 

(dat niet anders kan beteekenen dan verdediging of bevordering van het geloof) 

een bijzondere post is naast het helpen van de armen, de behoeftigen en de 

reizigers, het vrijkoopen van slaven, etc. Vandaar stellen deze en de volgende 

paragraaf, bij het aansporen van de geloovigen tot het uitgeven van geld en 

bij het inprenten van liefdadigheid, primair ten doel: de zaak van den Islâm 

te bevorderen, hoewel andere werken van liefdadigheid er ook in begrepen zijn. 

. Sommige commentatoren denken dat de uitdrukkelijke bevelen inzonderheid 

gegeven zijn met betrekking tot de Djihâd alleen, terwijl andere van oordeel zijn 

dat daarmee alle werken van liefdadigheid bedoeld worden, de D‘ihâd daarbi 

inbegrepen (Razi). 

.181 Vgl. Matth. 13 : 23, Mark. 4 : 8. In plaats van het Qoer-ânische zeven- 

honderdvoud of welk véelvoud daarvan ook, vinden wi hier dat Jezus Op zÿn 

| hoogst een honderdvoud beloofde. 
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Ar. onder. 

aarde erop, dan valt er een 
hevige regen op, derhalve laat 
hi ze kaal; zij zullen niets 
kunnen winnen van wat Zi 
hebben verdiend; en God leidt 
de ongeloovige menschen niet. 

265 En de gelijkenis van 
degenen die hun bezittingen 
uitgeven om het welbehagen 
Gods te zoeken en voor de 
zekerheid hunner zielen, is als 
de gelijkenis van een tuin op 
een verheven bodem, waarop 
een hevige regen valt, derhal- 
ve brengt hij zijn vruchten 
tweevoudig voort; maar in- 
dien er geen hevige regen op 
valt, dan (is) 2achte regen 
(voldoende) : en God ziet wat 
gij doet. | 

266 Wil één uwer een tuin 
hebben van palmen en wijn- 
stokken, met rivieren daarin 
stroomende: hïij heeft daarin 
alle soorten van vruchten, en 
hooge leeftijd heeft hem be- 
vangen en hij heeft een zwak 
nageslacht, wanneer (zie!) een 
wervelwind met vuur erin 
treft dien, derhalve wordt die 
verzengd; zoo maakt God ἃ 
de mededeelingen duidelik, 
opdat gij zult nadenken. 
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PARAGRAAF 37 

Geld uitgeven ter wille van de Waarheid 

267. Goede dingen te geven uit barmhartigheid. 268, 269. Liefdadig- 
heid brengt overvloed met zich mee, niet armoede. 270, 271. Openbare 
en particuliere liefdedaden. 272. Openbare liefdadigheid noodig voor 
zelfverdediging. 273. Personen die voor het ontvangen van particuliere 
liefdesgaven in aanmerking komen. 

267 O gi), die gelooft! geef 
uit barmhartigheid van de 
goede dingen, die gij verdient 
en van wat Wij voor u uit de 
aarde hebben voortgebracht, 
en tracht niet het slechte uit 
barmhartigheid te geven, ter- 
wil gij het zelf niet zou wil- 

ULA 
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len aannemen, tenzij gij het — D ΠΝ 

oogluikend toestaat, en weet OLLÉÉ SSL A lan 
dat ἀοὰ Zichzelf genoeg is, di 
Lofwaardig. 182 

268 De duivel dreigt u met 
armoede en beveelt u gierig 
te zijn, en God belooft u ver- 
giffenis uit Zichzelf en over- rusé ἀὐ SOS Gt cerf 
vloed; en God is Overvloedig- ΙΝ Νὰ 
gevend, Wetend, Nr ail NE 

269 Hi schenkt wijsheid ne” 2 à ́ Ἧ 15 ̓  ἂν τ: 
aan wie Hem behaagt, en 

| wien wijsheid geschonken 
wordt, hem wordt inderdaad =: > L'TÎTES GILET τ 
een groot goed geschonken; ne ΠΣ Be τη CHAOS 
en niemand geeft (daarop) RCE AE ES EC 

Pl 

acht behalve menschen van RS γ τῶι UE 
verstand. © QUSILL IST EC 

270 En welke aalmoes gi) δ 25 a κατ »υσνρεκῆστον 
ook geeft of (welke) gelofte GE Lab Co! Le: 
gij (ook) belooft, waarlijk, 7° LE \ pps rite 
God weet het; en de onrecht- 7“ Le és, a OS JA 
vaardigen zullen geen helpers Θυχί ὼς 
hebben. nl SCA it se st Sas 2 

271 Indien gij openlijk aal- ©-? Re TS) 
moezen geeft. is het goed, en “i= PAL TE LI R 21327 
indien gïj ze verbergt en ze AGE GS 
den armen geeft, is het beter HE 02 A RACE Le ἘΣ 
voor u; 183 en dit zal sommige DL Zéro οὶ 
uwer slechte daden wegne- OS CSD Ὁ 
men; en God weet wat gi δ EE ess τ | 
doet. Ge, Ιλ νῷ UE 61] 

212 Hen ΟΡ den rechter ἢ SR “75 ὧμ AVR DAT ee σὶρ De 

weg te doen wandelen be CES CS ὦ A 
rust niet op u, maar God 
leidt recht wien ΗΠ wil; 184 

qq ὦ. 

182 De vorige paragraaf spreekt van de goede vruchten, die een mensch 

_ oogsten kan door geld uit te geven ter wille van de waarheid: deze paragraaf 

zegt ons, wat en hoe wij moeten uitgeven. De eerste voorwaarde is, dat wat op 

. Gods weg uitgegeven wordt, wettig verdiend moet ziün; de tweede is, dat het 

geen waardeloos ding moet zijn. 

183 Met het openlijk geven van aalmoezen wordt bedoeld het geven van 

bijdragen voor werken ten algemeenen nutte of voor de nationale verdediging, 
of voor de bevordering van het nationaal of algemeen welzijn. De leer der Evan- 
geliën (Matth. 6 : 1——4) is inderdaad gebrekkig, want ze legt allen nadruk op 

particuliere liefdedaden en maakt heelemaal geen melding van bijdragen voor 

werken ten algemeenen nutte en voor georganiseerde pogingen tot steun der 

armen, zonder welke geen nationale ontwikkeling mogelijk is. 

184 Op deze plaats wordt het beginsel vastgesteld, dat de liefdadigheid van 
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en wat goed gij ook uit- 
geeft, het is voor uw wel- 
zijn; en gij geeft niet uit dan 
om Gods welbehagen te zoe- 
ken, en wat goed gi} οοῖκ uit- 
geeft zal u ten volle worden 
terugbetaald, en u zal geen 
onrecht worden aangedaan. 

273 (Aalmoezen zijn) voor 
de armen, die op Gods weg 
beperkt zijn — zij kunnen niet 
in het land rondgaan; de on- 
wetende houdt hen voor rijk 
vanwege (hun) onthouding 
(van bedelen); gi kunt hen 
herkennen aan hun teeken; 
zi bedelen niet opdringerig 
van de menschen: en wat 
goed gij ook uitgeeft, waar- 
τ, God weet het. 
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PARAGRAAF 38 

Woeker verboden 

274. Goede gevolgen van geldelijke offers. 275—277. Woeker ver- 
boden. 278—281. Rente op reeds gesloten leeningen af te staan en het 
kapitaal terug te krijgen op genadige wijze. 

274 (Aangaande) degenen 
die hun bezittingen bij dag 
en bij nacht uitgeven, in het 
geheim of openlijk, Ζῇ zullen 
hun belooning van hun Heer 
hebben en zij zullen geen 
vrees hebben, noch zullen Zi) 
treuren. 

2175 Degenen die soëkes 
verslinden, kunnen zich niet 
oprichten, behalve als iemand 
dien de duivel door (zijn) 
aanraking heeft verootmoe- 
digd, zich opricht. Dat komt, 
doordat zij zeggen: Handelen 
is slechts geliïjk woeker; en 
God heeft handelen geoor- 
loofd en woeker  verbo- 
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een Moeslim niet beperkt moet worden tot de Moëslims. De Heilige Profeet en 
zijn vrienden zorgden gelijkelijx voor de behoeftigen van alle godsdiensten. 
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den. 185 Tot wien ook de ver- 
maning dan van zijn Heer | 

en CSS DAC E CAE 
en an Zaak is anden MECS MUST Ge 

ser | ederhooren — desen aude 9. CP) de PU CEe 
inwoners van het vuur; daar- 
in zullen zij wonen. 

216 God zegent den woeker 
niet en Hij maakt liefdadige 
werken voorspoedig en God 
heeft welken ondankbarer ΓΕ LAN PA und 202 
zondaar ook niet lief. abs ϑ ναὶ ds Le DT al Gr 

gelooven en goede werken 
doen en het gebed onderhou- Ὁ, οὐχ ον δέν εν  δττΣ 
den en de armenbelasting be- 2 Mills: οἱ CAN) ©! 
talen — Ζ1] zullen hun beloo- 25254 V4, 901 - 1 hi 127 
ning van hun Heer hebben, ΤΣ ἡ 5 3551 SNA 
en zij züllen geen vrees heb- Yi 4 SENTE js 
ben, noch zullen Ζῇ treuren. “à “ΩΝ 
218 Ο gï, die gelooft! wees O OY > où 

| 

277 Waarlÿk, degenen die A [16 JE ἃ "ὦ 

Oppassend voor (uw plicht 
jegens) God en doe afstand 5,1 9€ »1 “9.4 σι: 
van wat er van woeker (ver- (3.39 arts tel NEC 
schuldigd) ὉΠ], intien gÿ AL ΚΣ, Tu 2 2. 
geloovigen zït. CE ox Σ lo GE 

279 Maar indien gij (het) 
niet doet, wees dan ingelicht 1, 2 pass 
omtrent den oorlog van God OS Se AE (ASS 2] O6 
en Zijn Apostel, en indien gij »»»»» Bu 7τ533.33.5) 0e γορ “κ΄ 
tot inkeer Κοπιξ, dan zult δῇ 75 26 Ὁ} gras 
uw kapitaal hebben; οἱ zult MNT CENTS Τα 
(den schuldenaar) geen scha- bd 0% SE | 
de doen lijden, noch zal u + 
schade worden berokkend. Rae θεέ: κοι 58 στῶ γ,)» 

280 En indien (de schulde. δ ὦ δ ὃν 5e ROIS 
naar) in benarde omstandig- γέ χάολτ | 2 Ge 27 - 
heden verkeert, laat er dan. GES MO ΤΟ 
uitstel zijn, tot (hïj in) ge- | | 
makkelïjke  omstandigheden 
(is) ; en indien gij (het) als 

| aalmoes kwijtscheldt, is het 
beter voor u, indien gij wist. 

185 De Islâm schaart zich in den grooten strijd die er in de wereld heerscht 
tusschen kapitaal en arbeid, aan de zijde van arbeid en eerbiedigt hem. Dit is 
de gedachte die aan het verbod van woeker ten grondslag iigt. Bovendien ont- 
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281 En hoed u voor een 
dag, waarop gi tot God 
zult worden wedergebracht; <=.) es at 
dan zal iedere ziel ten volle Rte a ῥδθνράμος τς ἢ ἈΠ ̓  
worden terugbetaald wat zij θυ ρ που 
heeft verdiend, en haar zal CHE DE PE Ds 

geen onrecht worden aange- 
daan. 

PARAGRAAF 39 

Contracten en Getuigen 

282. Contracten op schrift te stellen en getuigen te verwerven. 283. 
Borgstelling ingeval de schuldenaar niet te vertrouwen is. 

282 O gij, die gelooft! wan- 
neer gij met elkander onder- 
handelt over het aangaan van 
een schuld voor een bepaal- ὀ , 
den tijd, schrijf het dan GK OS | SIA HANEC 
op, 186 en laat een schrijver ‘3 boss 0 408 Ὁ Μὴ | 
het tusschen u opschrijven ao PRE La s JA 
met eerlijkheid; en de schrij- +. AND το Ζοχακ 
ver weigere niet op te schrij- RCE: JL ES 
ven: geliïjk God (het) hem Master A A CA CS a 
heeft geleerd, alzoo schrijve -- in dede CS RE . 
hij op; en laat hem die de δ᾽ αὖ the γώ 
schuld schuldig is νόόνΡΖθορ- οἴ; ̓  ἧς ΠΕΡ ue 
gen, en hij zij oppassend voor «ie CS [3 αἷὰ 
(zijn plicht jegens) God, zïn ἘΞ > dotés, “is “ἢ 
Heer, en doe daarvan niets rte (6x του 
af; maar indien hi die de ΟΣ latines 

schuld schuldig is, gebrekkig ‘Ji le ΣῈ οὐ" 

van verstand οὗ zwak is, of 
(indien) hij niet kan voorzeg- 
gen, laat zijn voogd met eer- 
lijkheid voorzeggen, 187 en 

A te σον σον 

Ἁ--- 

aardt de woeker den mensch zedelijk, daar die in hem ongewone liefde voor geld 

opwekt — een zinspeling daarop is vervat in de beginwoorden van het vers. Het 

woekerverbod is ook één der middelen, waardoor de Islâm de ongelijke verdeeling 

van rijkdom verhelpt. 

186 Het onderwerp woeker, dat in verband staat met geld leenen aan en 

van een ander en den haudel in het algemeen, leidt tot handelsovereenkomsten. 

Terwijl de Islâm liefdadigheid beveelt en woeker verbiedt, eischt ἢ tevens dat 

men de grootste voorzorgen moet nemen om de eigendomsrechten te beschermen. 

187 Deze woorden vormen de grondslag voor de Voogdijwet en die voor . 

het beheer der bezittingen van weezen, aangezien ze er op wijzen, wanneer een 

voogd aangesteld kan worden voor iemand, die zijn eigen bezittingen niet kan 

‘beheeren, onverschillig of zijn onvermogen toe te schrijven is aan minderjarig- 

beid, aan hoogen leeftijd, of aan zwakheid van verstand. Het woord dat ik door 



HFDST. 11.] VONTRACTEN EN GETUIGEN 89 re ie μι τ; τς 
| roep twee getuigen uit het 
midden uwer mannen tot ge- 
tuigen; 188 maar indien er 
geen twee mannen zijn, dan ᾽ν» 

Û “΄ “.,» EE IA éen man en twee vrouwen uit ®% ES Ce Agé LORS het midden dergenen, die gi) ne δ κοι 7 : Β ᾿ ELITE 55. 216 als getuigen kiest, opdat, in- Des des ges CL SG dien een der twee (vrouwen) ς cond y 55% 54 zich vergist, de andere haar O2 Os 0e Um Ce 
Waarschuwe; en de getuigen ; No we pre . δι : | ; ων» behooren niet te weigeren, 77 #02) os) wanneer zij opgeroepen wor- 
den; en wees er niet afkeerig 
van die op te schrijven (het- - ,,,,. AC 1 “. ar . - 

. 9 1) die) klein (is) of groot, 59» 5.2 13} τ | met haar vervaltijd; dit is MR E SIT ONE Αι 8661 1 reChtmatiger bij God en ver- “2 a τδη Moore Fe zekert grootere nauwkeurig- Se st saute LS μὰ ae | heid in getuigenis, en de naas- Ὁ, à uses tits tas El st te (weg), opdat gij (nader- δον ΡΟ 051} 
hand) geen twijfel zult koes- Cd δ τ τῆ ο πϑε να “, z , δ “΄ teren, behalve wanneer het τα: ὃ SEA ee gereedstaand koopwaar is, << HER CIS ETES dat gij van hand tot hand on- ἡ ἣν πα ΘΝ 
der u zelf geeft en neemt: in Os DER DE dat geväl is er geen blaam é TT βου À Ξ TAN ES LE RCE RE ECC op ἃ, indien gïj die niet op- tits NO os ai VC schïft; en heb getuigen, wan- Ge Rule ΧΟ 1 neer gij met elkander ruil- Oo AS JE dits dl ox | handel drift, en laat den 

Ar noch. | SChrijver of den getuige geen 
kwaad gedaan worden; en 
indien gij (het) doet, dan 
waarlijk, het zal een overtre- 
ding in u zijn, en wees oppas- 
send voor (uw plicht jegens) 
God, en God leert u, en God D 

pect alle dingen. (fs Rte 09 En Indien 51] Op reis ; » AIT κι λιτῷ 592€ 1 4 zijt en gij geen schrijver vindt, 2x O2 OA SES ὧδ» dan kan een waarborg in be %-3-447- 2 «ν΄, CHA al ΟΦ] SAUT . ΄ Ὁ" Er ᾿ zit worden genomen: maar 
indien gij elkaar vertrouwt, 
dan moet hij die vertrouwd 

&wak heb vertaald, beteekent in werkeljkheïd: een te jong (di. een minderja- 
rige) of te oud persoon. 

188 - Hiermee wordt niet bedoelïd, dat er geen beslissing gegeven kan worden, als er geen twee getuigen zijn: in het algemeen verdient het de voorkeur om twee getuigen te hebben. | 
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wordt, het hem toevertrouw-  ,. À _ 

de overhandigen, en laat hem (> s "és te EN us | 

oppassend Zifn voor ΣΉ σον 

plicht jegens) God, zijn Heer'; able AA 05) LUS 

en verberg geen getuigenis; UT CT A 

wie haar verbergt, zijn hart @'oie Obs 

is waarlijk zondig; en G 

weet wat gij doet. 

PARAGRAAF 40 

De Moeslims zullen tot Overwinnaars worden gemaakt 

284. Koninkrijk en oppergezag behooren God toe. 285. De breedheid 

van het Islamietisch geloof. 286. Bede om Gods huip. 

284 Al wat in de hemelen 

is en al wat op de aarde is, is 

Gods; en hetzij gi openbaart Re 

wat in uw gemoederen is of ὦ! ἜΝ ὠῶ3 Dyl ἀῶ a 

het verbergt, God zal ἃ ter #4 ..»»833»75. 1 2205 fe) 297 2 

verantwoording roepen in Κις 57% LE ne ab ΠΝ 

overeenstemming daarmede, 22 42 Ἐπ SE LR de 

dan zal Hij vergeven wien Hi ie “a Lo “ep 
wil en kastüden wien Hij will Θ΄ θεοῦ cé dé dits "50 

en God heeft macht over alle 

dingen. 
285 De Apostel gelooft in 

wat tot hem van zijn Heer is 2, , ρος ,,, σι 

geopenbaard, en (zoo doen) ἀφ 3 LIU Je C2 
de geloovigen; zij allen geloo- Ὸς ως κνν σσγᾷ “ nee 

ven in God en Zijn engelen en ai » & ὁ οὶ Ὃ € PA) 9 

Zijn boeken en Zïjn apastelen : nt RTS AS 24 à Sr 

Wij maken geen onderscheid > Où GE au) s ἀφ) 

tusschen wie ook van Ziÿjn 9.11.7, γι Δ ἢ 24 

_apostelen; 189 en zij zeggen: ts es | ; 5 Qu O7 

Wij hooren en gehoorzamen, © AN SUEZ 42.1.2 

onze Heer! (Om) Uw vergif- ME LE ἡ IAE 

fenis (smeeken wii), en tot 

U is de uiteindelijke komst. ἘΣ | | 

286 God legt geen ziel een D Gr 2p: Er 

plicht op, behalve zooveel GEL a μέν 

haar vermogen het haar toe- pu ,mr rt “ x Er 

staat; voor haar is (het voor- ν ΟἿ ENT GES ἀκ G 

deel van) wat zi] heeft ver- 

qq 

189 De breedheid der Islamietische leer wordt hier vermeld om aan te 

toonen, dat ze op den duur zegevieren méet. Merk echter op, dat de woorden 

5 Wij maken geen onderscheid tusschen wie ook van Zïn apostelen” _slechts 

betrekking hebben op de waarheid der aposteien, of op het feit dat zij verwekt 

zijn door God, en niet dat zij allen gelijk zijn in rang of in voortréffelikheid; 

zie hiervoor vs. 253. | νΝ 



HFDST. 11.} DE MOESLIMS OVERWINNAARS 91 
--.-.- 

kwaad van) wat zij heeft ge- 
wrocht: Onze Heer! kastijd μοσεμῇμ: 3 4 
ons niet, indien wij vergeten Es CUT 5 ΕΣ ESS 

: of een fout begaan; Onze D Fee EE (hu EX 
Heer! laad op ons geen last, ne de ΤῊΝ »"» 
zooals ΟἿ (dien) op degenen ESS ΑΞ ὦ a dE 
voôr ons hebt geladen; Onze ,,... κα» tee 
Heer! leg ons nie: datgene EE GS Lu aSEYL 
Op, Waarvoor wij geen kracht 5 '- Ἐς ἀν ECTS 
hebben; en vergeef ons en 5 Ne ut 

«117. | SChenk ons bescherming 8. en SU sa EE 2 
wees ons genadig, ΟἹ] zijt on- 
ze Beschermer; derhalve sta 
ons bij tegen de ongeloovige 
menschen. 190 

diend, en over haar (het 

190 Het slot van dit hoofdstuk toont aan, dat de overwinning van den Islâm 

_ het wezenlijke doel ervan is, en dit wordt duidelijk geschetst in de eerste en de 

laatste paragraaf van het hoofdstuk. | 
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HOOFDSTUK III 

DE FAMILIE AMRAM 

(Al-i-Imrân) 

GEOPENBAARD TE MEDINA 

(20 paragrafen en 199 verzen) 

De Qoer-ân en de vroegere openbaringen, en de regel der inter- 

pretatie. 

De Eenheid Gods als de duideïlke grondslag van alle godsdien- 

sten en haar uiteindelijke overwinning. 

Het koninkrijk Gods van het Huis Israëls weggenomen: 

De laatste leden van een uitverkoren geslacht. 

De geboorte van Jezus en zijn bediening. 

Jezus wordt van valsche beschuldigingen bevrijd. 

Controverse met de Joden en Christenen. 

Kuiperijen om den Isläm in discrediet te krengen. 

Vroegere boeken en profeten getuigen van de waarheid van 

den Islâm. 
Een eeuwigdurende getuigenis van de waarheid van den 1släm. 

Den Moeslims worden vermaand één te blijven. 

Betrekkingen der Joden met de Moeslims. 

De oorlog bij Oehoed. 

Hoe succes bereikt kan worden. 

Volharding in tegensiigen. 

Oorzaken van den tegenspoed in den oorlog bij Oehoed. 

De oorlog bij Oehoeä onderscheidde de geloovigen van de hui- 

chelaars. 

De tegenslag bij Oehoed was voor den vijand geen aanwinst. 

Vitterïjen der volgelingen van het Boek. 

Uiteindelijke overwinning der geloovigen. 

Algemeene opmerkingen.. 

DE naam van dit hoofdstuk is ontleend aan de vermelding van Amram 

(Mozes’ vader) in vers 32. Het handelt hoofdzakelijk over het Christendom, 

daar Jezus Christus de laatste profeet der Mozaïsche bedeeling is. 

De eerste paragraaf maakt melding van de Christelijke leer, en stelt den 

regel vast, dat in een Goddelijke openbaring de allegorische verklaringen Ζόό- 

danig uitgelegd moeten worden, dat Ze niet in strijd zijn met de duidelijke 

. beginselen van den godsdienst;, de Christelijke godsdienst toch is gegrond op 

den verkeerden uitleg van zekere allegorische verklaringen. De tweede para- 
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PARAGRAAF 1 

De Qoer-ân en de vroegere Openbaring, en de Regel der Interpretatie 

1-5. De Thora en de Evangeliën leiden tot de Qoer-ânische waar- 
heid. 6. Regel van de interpretatie der leerstellingen. 7, 8. Bede om 
leiding. 

In naam van God, den Wel- ᾿ 
dadige, den Genadige. Op] CAS db Rens 

1 Ik ben God, de beste ΗΝ ri 
a | Weter, 8 Os 

graaf verkondigt de Eenheid Gods, die als de duidelijke grondslag van alle 
godsdiensten wordt gesteld, en voorspelt de uiteindelijke overwinning daarvan. 
De derde paragraaf maakt melding van het wegnemen van het geestelijk konink- 

_rÜk van het huis Israëls, en de vierde vermeldt de laatste leden van dat 
uitverkoren geslacht, onder wie Jezus Christus. De verschillende verkeerde 
opvattingen omtrent hem maken een vrij uitvoerige benandeling in de twee 
daarop volgende paragrafen noodzakelijk. De zevende paragraaf noodigt de 
Christenen tot de beginselen, die de twee godsdiensten gemeen hebben en legt 
dus den grondslag voor een vergelijkende studie van de godsdiensten. De achtste 
behandelt de kuiperijen om den Islâm in discrediet te brengen. De negende 
spreekt van de getuigenis, die de vroegere boeken en profeten van de waarheid 
van den Islâm hebben afgelegd, terwijl de tiende van de eewigdurende getuigenis 
gewaagt, die de Ka’ba, het middelpunt van den Islâm, levert. Hierop volgt in 
de volgende paragraaf een vermaning aan de Moeslims om één te blijven, indien. 
21) de overwinning wilden behalen: met het 00g op de komende conflicten wordt 
hun hier en in de daarop volgende paragraaf gezegd, zich te hoeden voor betrek- 
kingen met de Joden, die den Moeslims uiterlijk vriendschappelijk maar innerlijk 
viandig gezind waren. De voorvallen in den oorlog bÿj Oehoed, de oorzaken van 
den tegenspoed die de Moeslims daarin ondervonden, en hoe overwinning behaald 
kan worden, zijn punten die van de dertiende tot de laatste paragraaf behandelqd 
worden, met slechts één vermelding van de Joodsche vitterijen in de negentiende 
paragraaf. 

| Dit hoofdstuk staat in nauw verband met het vorige: beide verklaren en 
vullen elkaar aan. Het tweede hoofdstuk handelt over een controverse met de 
Joden en dit behandelt een controverse met de Christenen. Het tweede gaf den 
Moeslims vergunning om te strijden ter verdediging van zichzelf en dit behandelt 
de voorvallen in den oorlog bij Oehoed, daarmee aantoonende dat de Moeslims 
niet overwonnen kunnen worden, al mogen zij een tijdlang vernederd Zijn. 

Het geheele hoofdstuk werd in Medina gegpenbaard. Algemeen veronderstelt 
men, dat het in volgorde het tweede of derde hoofdstuk in de Medineesche open- 
baring is. Het laetste gedeelte, van de dertiende paragraaf tot nagenoeg het 
inde, verhaalt duidelijk de voorvallen in den ooflog bij Oehoed, en daarom kan 
het derde jaar van de Hedjira als jaartal van zijn openbaring vastgesteld worden. 
Wat het eerste gedeelte betreft, het kan iets vroeger of omstreeks denzelfden 
td geopenbaard zijn geweest, én de meening dat het bÿj het bezoek van de 
Nadjran-deputatie in het tiende jaar van de Hedjira geopenbaard zou zijn, 
is klaerblijkelijk onjuist. Waarschijnlijk werd toen slechts vers 60 geopenbaard. 



94 DE FAMILIE AMRAM [DEEL 111. 

2 God, (er is) geen godhbe- 4,,: > Fire 

halve ΗΠ, de Eeuwiglevende, a) FT 1752 N) 

de Zelfbestaande, door Wien 
alles bestaat, 191 

3 Hïÿ heeft U het Boek met 
de waarheid geopenbaard, be- 
vestigende datgene wat daar- GES “οι, ET ΕΣ 

| 
| 

ἃ ἐδ. vôér is, ἃ en ΗΠ openbaarde ν΄ ΄, Le Ne RS DR 
vroeger de Thora en ee ( μούν} 5 LA Su Co 
Evangelie, een leiding voor de 3% us Mae, Le 9 55e 3 

| menschen, en Hij zond de On- Bat JEU μ (5 ων" 
derscheiding. 193 Waarlijk, ὁ) τ 7 44 mt 1290772 .4 2 
degenen die niet in Gods me- ou A SALUE CH ὌΝ 

| dedeelingen gelooven — zïj zul- © “δι ie 415 O0 
| len een gestrenge kastijding ᾿ É 
hebben; en God is machtig, de 
Heer der vergelding. 2 τὶς ΖΝ τσ πλοῖο τς ἢ 

4 God — waarlijk niets is (4 AE EDEN) 
ἀν noch. | Op de aarde of in den hemel moe és 

voor Hem verborgen. ΘΑ G Vs 
|. ὅ Hij is het, Die u in de 2,2 Le ροῦν Ro 
baarmoeders vormt, zooals ΗΠ] GS ANS y pee ASS 
wil; er is geen god behalve οὐρὰ fete 
Hi, de Machtige, de Wijze. OSSI LA VE 

6 Hij is het, Die u het Boek 
heeft geopenbaard; sommige 
| van zijn verzen zijn beslis- | ΠΣ 
| send, ze zijn de grondslag van 47, Ce EE ST Ge 
| het Boek, en andere zijn alle- 7 7, eo o en5 01 
| gorisch; en wat degenen be- ”512 EN BTP Cure Co 
|treft, in wier harten verdor- :,;., 220; “5 $ RUN NES 
| venheid is, ζῇ volgen het ge- #35 0 cv 1UG ire 
| deelte daarvan, dat allego- 22 mms) orge 9% 
| risch is, zoekende te mislei- XD Eu a a LG Fe 

Ar. zijn, | den en zoekende daaraan. Ÿ ζ{’ ̓ ξ (54. 5 
(hun eigen) verklaring te ge- “Ὁ. . ΠῚ νι 
ven; maar niemand kent er de Ex OH οὐ Cut sil 
verklaring van behalve God 
en degenen die goed onder- 

———————.—.—"…——…——…—— “d'à 

191 De in dit vers vermelde attributen Eeuwiglevend en Zelfbestaand ver- 

nietigen geheel en al de leer der Godheïid van Jezus Christus, die ook in de 

daaropvolgende verzen betwist wordt. De behandeling van dit onderwerp wordt 

voortgezet tot in vs. 88. | 

192 Het oorspronkelijke woord is Foerqûn, een der namen waaronder de 

Heilige Qoer-ân bekend staat. Het beteekent: datgene wat een onderscheiding 

geeft tusschen wat goed en wat verkeerd is; deze naam wordt hier gebruikt 

om aan te toonen, dat in de vroegere schriften zekere fouten waren ingesloper 

en dat de Qoer-ân noodig was om het goede van het verkeerde in die boeken 

te onderscheiden. 
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legd zijn in kennis; Ζῇ zeggen: : To. 
Wij gelooven daarin, het ge- ιν : Gr Ye NE ὧδ 0e 4 
heel is van onzen Heer; 198 
en niemand geeft (daarop) og Si ἊΝ Si 
acht, behalve zïj die verstand 
hebben. 

7 Onze Heer! laat onze har- ,..«. ἘΠῚ ἸΩΤΖΕ 
ten niet afdwalen, nadat Gi) Css ue AC 
ons recht hebt geleid, en aa 724 2. 1 ie 
schenk ons genade van U; 
waarlijk, ΟἿ) zijt de groote οὦ 
Gever. 

8 Onze Heer! waarlijk Gi ᾿ . 
zijt Degeen Die de menschen (975) 2806 ἀεί 381 ESS 
op een dag vergadert, waar- RC 
omtrent geen twijfel is; waar- Pre ee Ya El: eos 
IUk, God zal (Zïjn) beloftenis 
niet verbreken. 

PARAGRAAF 2 

De Eenheiïid Gods als de duidelijke Grondslag van alle Godsdiensten 

en haar uiteindelijke Overwinning 

9-—11. Voorspelling betreffende de nederlaag der ongeloovigen. 12. 
Een teeken in den oorlog bij Badr. 13—16. Eenheiïd is het grocte 
levensdoel. 17. Het is de groote grondsläg van alle godsdiensten. 
18-19. Vandaar is de Islâm de eenige ware godsdienst. 

9 (Aangaande) degenen die 
niet gelooven — waarlik, sd 20 ARTE 
noch hun bezittingen noch ARE δ GS 5.9} οὶ 
hun kinderen zullen hun in ATITES à 25 IT T 
het minst tegen God baten, en CNE ἐξ à Los ἢ τὸ με, 

| dit zijn degenen die het voed- -: Out ss os 
sel des vuurs zïn, 

133 Hier wordt ons gezegd, dat de Qoer-ân in duidelijke bewoordingen 

zekere beginselen vaststelt, die als grondslag moeten worden beschouwd, terwiil 

er verklaringen zijn, die in allegorischen vorm zijn gegoten of die voor verschil- 

lenden uitleg vatbaar zijn en waarvan de interpretatie niet tegen de andere deelen 

en den geest van het Boek moet indruischen. Dit is feitelijk waar voor elk 

geschrift. Wanneer in een boek een zekere wet in ondubbelzinnige bewoordingen 

is vastgesteld, moet elke verklaring die een twijfelachtige beteekenis heeft, of 

eene die oogenschijnlijk met de gestelde wet in strijd is, verklaard worden in het 

licht van het verkondigde beginsel. Het onderwerp wordt hier zeer passend 

behandeid 815 inleiding tot een controverse met de Christenen, die Jezus god- 

delijkheid toeschrijven en die de leer der verzoening door bloed ophouden, op 

grond van Zekere dubbelzinnige woorden of allegorische verklaringen, zonder 

acht te slaan op de fundameñteele beginselen die de vroegere profeten hebben 

vastgesteld. De woorden het geheel is van onzen Heer beteekenen, dat er geen ge- 
brek aan overeenstemming is tusschen de onderscheiden deelen van het Heiïlige 
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10 Op de wijze van het volk 
van Faraô en degenen vor 
hen; zij verwierpen Onze mé- 
dedeelingen, derhalve greep 
God hen aan om hun zonden 
en God is gestreng in het ver- 
gelden (van het kwaad). 

11 Zeg tot degenen die niet 
gelooven: Gij zult overwonnen 
en tezamen ter helle worden 
gedreven; en kwaad is de 
rustplaats. 

12 Inderdaad was er een 
teeken voor u in de twee le- 
gers (die) op elkaar stieten; 
de eene groep strijdende op 
Gods weg en de andere niet 
geloovende, die zij met het 
gezicht van het oog tweemaal 

[DEEL Il. 

De GONE dt AS 
Han. Et AC Pots 

ses) ́“υ 2% 

OL UE ls bind 

32 “ “5»5 ATEN 5 

ou à (D dates 19 

CEUAEES ne 

43 Le y 

ES ES D AGUS G 
Lu de 42: Pr. 

ΜΡ ji Ja aa # 

CPE: 4e 242 w es 
CIE rte 

N Le λ 

"x €, 

À 
os τον “KR 

Η —. , 2 Dur zooveel zagen als zij zelf, 194 2, CSC - a 5 be ail» 
en God sterkt met Zïijn hulp 25 τ Sms 
wien Hij wil; waarlijk, hierin Οὐ »Ὡ ΣΝ 8 na els G 
is een les voor degenen die 
gezicht hebben. 

13 De liefde voor begeer- 
ten, voor vrouwen en zonen 

en opgegaarde schatten van 
goud en zilver en rasechte 

Tu 4 29 G ἘΠ 
ἐς δῷ Œ ce 

Ὑ: - “ 2 “2 ΄ . 

ὦ άλλοι; put “12 
paarden en vee en bouwland, 4, ns. 4 
wordt den menschen schoon- MUR EAN 
schijnend gemaakt; dit is de ES τ" le ταν! S 
voorziening van het leven de- 

_zer wereld; en God is ΗΠ, bij Er GNT 
Wien het goede doel (des 
levens) is. 

Boek, omdat het woord van den Alwetenden Heer onmogelijk met zichzelf in 
strijd kan zijn. 

194 Dit heeft betrekking op den de bij Badr. Het beteekent, dat de Moes- 
lims zagen dat er tweemaal zooveel ongeloovigen waren als 21) Zelf. De werke- 
lijke sterkte der twee partijen was: ongeveer 1000 ongeloovigen en 313 Moeslims. 
De Moeslims zagen slechts zes honderd van de 1000 vijanden, daar de rest zich 
achter een berg verborgen hield. De Moeslims hadden de belofte gekregen, dat 
Ζ een leger van tweemaal hun eigen sterkte zouden kunnen overwinnen, indien 
zij zich goed hielden (8 : 66). De oorlog bij Badr was een teeken van de waarheid 
van den Heiligen Profeet, niet alleen wegens de in den Qoer-ân voorkomende 
voorspellingen betreffende de overwinning, maar ook vanwege de duidelijke 
voorspelling in Jesaja; zie Jes. 21 : 13—17. 
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Ar. onder. 

a 17. 

ῦ-... 

14 Zeg: Zal ik u datgene 
mededeelen wat beter is dan 
deze? Voor degenen die zich 
(voor het kwaad) hoeden, ziïn 
bij hun Heer tuinen, waarin 
rivieren stroomen, om daarin 
te wonen, en reine gaden & en 
Gods welbehagen; en God ziet 
de dienaren. 

15 Degenen die zeggen: 
Onze Heer! waarlijk, wij ge- 
looven, derhalve vergeef ons 
onze feilen en bewaar ons voor 
de kastijding des vuurs; 

16 De lijdzamen en de 
waarheidlievenden en de ge- 
hoorzamen en degenen die 
(weldadig) uitgeven en dege- 
nen die vergiffenis vragen in 
de morgentijden. 

17 God getuigt dat er geen 
god is behalve Hi, en (zoo 
doen) de engelen en degenen 
die kennis bezitten, zijnde de 
ophouder der gerechtigheid; 
er is geen god behalve ΗΠ), de 
Machtige, de Wijze. 

18 Waarlijk, de (ware) 
godsdienst bij God is de Is- 
lâm, 195 en degenen wien het 
Boek gegeven was, verschil- 
den niet dan nadat de kennis 
tot hen was gekomen, uit nijd 
onder henzelf: en wie niet in 
Gods mededeelingen gelooft, 
dan waarlijk, God is snel in 
het afrekenen, 

19 Maar indien χὶ met u 
redetwisten, zeg: Ik heb mi) 
Gode ‘algeheel onderworpen : 
en (evenzoo) een ieder die mij 
volgt ; en zeg tot degenen wien 
het Boek is gegeven en (tot) 
de ongeletterden: Onderwerp 
gi u? 196 Derhalve indien zij 
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᾿ 
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2 Ὁ ζω rat 

οὐδ GNU μαι 

ee LADA PAT $ à Ἰύφϑ 
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PR 

LS NAS 

JA 
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à # ΄ nee OA 21 ANA ΚῊ 2 

A #9 LA 

2 GX 5 s 

CFA Pet τὰ ἣν | 

TO RTE GNT 

1 ae 

195 Islâm beteekent letterlijk onderwerping of vrede sluiten. Isläm is der- 

balve de godsdienst der algeheele onderwerping aan God, en hi, die dien gods- 

dienst aanneemt, sluit vrede. 

196 Met de ongeletterden worden de Arabieren bedoeld. 
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zich onderwerpen, dan volgen 
zij waarlijk den rechten weg;. 
en indien zij zich omkeeren, 
dan is op u slechts het over- 
brengen der boodschap en 
God ziet de dienaren. 

[DEEL ΠῚ. 

A LENS O5 022) 

ὄξίων Ps BA EE 
#” 

PARAGRAAF 3 
Het Koninkrijk Gods van het Huis Israëls weggenomen 

20— 24. De tegenstanders van den Islâm zullen zichzelf hulpeloos 
vinden. 25, 26. Een dood volk zal in het leven teruggeroepen en eer 
en koninkrijk geschonken worden. 27. Moeslims moeten van hun 
vijanden geen hulp verwachten. 28, 29. Goed en kwaad moeten ge- 
volgd worden door hun respectieve gevolgen. 

20 Waarlijk, (aangaande) 
degenen die niet in Gods me- 
dedeelingen gelooven en de 
profeten onrechtvaardig doo- 
den en degenen onder de 
menschen dooden, die gerech- 
tigheid bevelen — verkondig 
hun een pinlijke kastijding. 

21 Dit zijn degenen vwier 
werken op deze wereld en in 
het hiernamaals niets baten, 
en zij zullen geen helpers heb- 
ben. 

22 Hebt gi] degenen niet 
beschouwd, wien een deel van 
het Boek is gegeven? 197 Zi 
worden tot Gods Boek ge- 
noodigd, opdat het tusschen 
hen beslisse: dan keert een 
deel hunner zich om en zï 
trekken zich terug. 

23 Dit komt, doordat 21} 
zeggen: Het vuur zal ons 
slechts gedurende weinige 
dagen aanraken; 8 en wat zi 
verzonnen hebben misleidt 
hen in zake hun godsdienst. 

24 Maar hoe zal het zijn, 
wanneer Wij hen op een dag 
zullen vergaderen, waarom- 
trent geen twijfel is, en iedere 
ziel ten volle zal worden be- 
taald wat zij verdiend heeft, 
en zij niet onrechtvaardig 
zullen worden behandeld? 

LÉ à ΟΑ ΟΣ] NÉ! 
1535? 2 7 fs Re 

OS AG TX οὐ 2.0 

28 ÈS ou 

24 ΄. ζη 

“ένα 

PR | 921,5 3 

GA HUIT LES NI ὍΝΑ 

Gr CS SENS 

ICS € gr; 4: με ͵  

RE HI LES :l on 9 
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are . 221 TP, 

£< DL 5 EST Cure es 

οὐ σι ῦ 
μωϑ . “2. Lé Ρ # 5 

no SE : ΑΚ til md 
32,» “2 ,,7 5.7 3 3 49 / 
225 EU CS ECS Can 3 5 

οὗ Ÿ 

197 Omdat vele van de hun gegeven schriften reeds verloren waren gegaan, 
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25 Zeg: O God! Bezitter 
des koninkrijks! ΟἹ] geeft het DR Se Dico 
koninkrijk aan wien Οὐ will Ὁ» Li abs saût 
en neemt het koninkrik weg DITES τ, τὴ 2e 9e > 2 
van Wien Gij wilt, en Gij ver- 72. ps 6 IE 5 SU 
hoogt wien ΟἿ᾽ wilt en ver- ὩΣ AGE LTEE 2524 
laagt wien Gi wilt; in Uw το PS FRA 
hand is het goede; waarlÿjk, OS ει CS με dé)? 
Οἱ hebt macht over alle din- 
gen. 198 | 

26 ΟἹ doet den nacht in 
den dag overgaan en Οἱ] doet 
den dag in den nacht over- : SN SSL à 5% 0 Le 
gaan, en Gij brengt het leveu- 3 és “ A Οὔ τυ 
de uit het doode voort en Gij Ζ;399 φο οί ΤΠ 
brengt het doode uit het 16- TER PL Rosso un es κῶς 
vende voort, en Οἱ geeft "κοὐ GuiceEci 
onderhoud aan wien ΟἹ] wilt, 2 
zonder maat. ob ἀλ 

27 Laten de geloovigen de 
ongeloovigen niet tot vrien- τες 
den nemen, veeleer dan de CRCHIS 2 ON EN 
geloovigen; 199 en wie dit A Sr ΔΝ 
doet zal niets hebben van (de GAS el os 

Ar. behalve | bewaking van) God, maar gij » 923 trot πον Le 
θα bescherme u tegen hen, u ts 0 Vi G ail ce 

zorgvuldig beschermend: 200 4 Le AR dns 
en God doet u op uw hoede No Ὧν 

| zijn voor (de vergelding van) Ouaall dl ΟἹ 
Hemzelf; en tot God is de uit 
eindelijke komst. 

So - -  πππ“----.-.---΄ 

198 Dit vers en het daaropvolgende vormen het wezenlijke van de geheele 
paragraaf. De komst van den Islâm was de komst van het Koninkrijk Gods, 
wWaarvan Jezus gesproken had. Matth, 21 : 43 maakt er ΟΟΚ melding van: , Het 
Koninkrijk Gods zal van u weggenomen worden, en een volk gegeven, dat zijne 
vruchten voortbrengt”. Dit was het Moeslimvolk. 

199 Daar de Moeslims in een toestand van oorlog tegen de ongeloovigen 
verkeerden, werd hun verboden hun vijanden tot vrienden te nemen. De duide- 
like verklaring die in 60 : 8, 9 gemaakt wordt, geeft ontwijfelbaar den doorslag: 
»God verbiedt u niet — aangaande degenen die geen oorlog tegen u hebben 
gevoerd wegens (uw) godsdienst en u niet uit uw huizen hebben verdreven 
— dat gïÿj hun vriendelijxheid bewijst en rechtvaardig handelt jegens hen: . Waarliÿk, God heeft de rechtvaardigen lief. God verbiedt u alleen — aangaande 
degenen die oorlog tegen u hebben gevoerd wegens (uw) godsdienst en u uit uw huizen verdreven en (anderen) in uw verdrijving gesteund hebben — dat 8ÿ vriendschap met hen sluit. | 

200 Dit is een nieuwe zin. Het is of er 8ezegd werd: Reken er niet op dat 2ÿ uw belangen zullen beschermen, bescherm u veeleer tegen hen. 
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28 Zeg: Of gÿ verbergt wat 
in uw harten is, df het open- 
baart, God weet het, en Hij 
weet wat in de hemelen en 
wat op de aarde is, en God 
heeft macht over alle dingen. 

29 Op den dag dat iedere 
ziel aanwezig zal vinden wat 
zij van het goede gedaan 
heeft en wat zij van het kwa- 
de gedaan heeft, zal zij wen- 
schen, dat tusschen haar en 
dat (kwaad) een lange tijds- 
duur was; en God doet u op 
uw hoede zijn voor (de ver- 
gelding van) Hemzelf;, en 
God is Liefhebbend jegens de 
dienaren. 

, 1 »». 23 3 5 

RS A Pois LOS 
sh ἃ es AA CET] ete 

> < 

SR ÉCEE uit Π 

5“ 5 lu La τ 

ροθο,. Eur ds 
τὺ ξ 2 € LLEUSE 

Ares ́ tee ACCES 

Ds Mi 7 2 > (ἡ 

cp 2 Pa Éd #24 ρὰ 

later dy dx! 

5 A EL 2S 

PARAGRAAF 4 

De laatste Leden van een uitverkoren Ras 

30, 31. Hoe Gods geliefden te worden. 32, 33. Gods keuze van 
Abrahams en Amrams geslacht. 34---40. De laatste leden van Amrams 
geslacht. 

30 Zeg: Indien gij God 
liefhebt, volg mij dan, God 
zal u liefhebben, en u uw fei- 
len vergeven, en God is Ver- 
gevensgezind, Genadig. 201 

. 81 Zeg: Gehoorzaam God 
en den Apostel; maar indien 
zij zich omkeeren, dan waar- 
15ÿk, God heeft de ongeloovi- 
gen niet lief. 

352 Waarlijk, God heeft 
Adam en Noach en de af- 
stammelingen van Abraham 
en de afstammelingen van 
Amram 202 boven de volke- 
ren gekozen, 

#2 19 

PEL Wie EG & Στ A Sul 4 al ἐν 

DEA GES 16 σ Re °p 

RS ἃ : 

Sons ALTO 
OC Lee Ÿ a dE 

RME ES 528 GE É) 

ὄφιες: 

201 De liefde voor God is het groote levensdoel, waartoe de Islâäm leidt. 

Vgl. Johannes 14 : 15,:16 en Johannes 15 : 10. Op deze plaats wordt den Joden 

en den Christenen gezegd, dat de Isläm hen die liefde voor God kon doen berei- 

ken, die hen tot Gods geliefden zou maken. 

202 Het Imrân van den Heiligen Qoer-ân is hetzelfde als het Ar van 

den Bïjbel. De afstammelingen van Amram zijn Mozes en Aëüron. Mozes werd 

de stichter der Israëlietische wet en Aëron het hoofd van het Israëlietische 
priesterschap. De laatsten van dit geslacht waren Johannes en Jezus, en hup 

ouders, ni. Zacharias en Maria, worden het eerst vermeld. 
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PA eV nt er Re
 ee 

33 Nakomelingschap, de 

een van den ander; en God 

Ί 
ξ CE ὼ : σχίΖώ.3 

is Hoorend, Wetend. CAT A RARES 

34 Toen een vrouw van É * | 

Amram zei: 208 Mijn Heer! | 

waarlik, U wijd ik wat in a in 2 

mijn baarmoeder is, om (aan SNGie one? ὧδ 5) 

Uw dienst) te worden opge- a: 207,44 29 ? rit 27 
“ἢ 2. ACC en ἷ 74 : 

dragen; neem derhalve van 35) (2 OS ee ER νοῦν 
τ. 

φυ 49. 4Φ 
δε D. ra τ σ 

mij aan; waarlijk, Gi φῦ de Sn jan Et οἰ 

Hoorende, de Wetende. 

35 Derhalve, toen zij daar- 

aan het leven schonk, zei zij: - ,, “9: ΤΣ 

Min Heer! waarlÿk, ik heb CAS GES ESS US 

een vrouwelijk persoon voort- 21727717 #T2f2117" 55 

gebracht 204 — en God weet ων: ἘΠῚ Le τ νι S7 | 

Dest waaraan zij het leven 55% GS" ANG A) 

heeft geschonken — de man- 2 ee 3 | μὴν 2541 

nelijke persoon is niet als de Les Er Gone 12 

vrouwelijke, en ik heb haar os 2 

Maria genaamd, en ik beveel phil ᾿ 

haar en haar nakomeling- 

schap in Uw bescherming 

voor den vervloekten dui- 

vel. 205 
36 Derhalve nam  haar EE . LA 3, “7:2: 

Heer haar aan met een goede GET CI OT QUES 

aanneming en deed haar op- “τερίξεις 40-1002 < ét 

groeien een goeden groei, en CE ALES PEU 

vertrouwde haar aan de hoe- ‘ff (572 555 τ CE 
ὶ 1 Eee SOA ὅν 

de van Zacharias toe; telkens τ ᾿ 5 - 

wanneer Zacharias het hei- 

203 Imra’at beteekent een vrouw en 00k een echtgenoote. Ik neem Imra'at- 

oe-’Imrûn in de beteekenis van een vrouw uit de familie Amram. Men houde in 

gedachte, dat de naam van een groot voorvader herhaaldelijk gebezigd wordt 

om het volk aan te duiden, dat van hem afstamde. Kedar duidt dus de Ismaëlie- 

ten aan en Israël de Israëlieten. De verklaring is in volkomen overeenstemming 

met wat in het vorige vers is gezegd aangaande de keuze van de afstamme- 

lingen van Amram. Zie ook de noot bij 19 : 28. Nemen wij het woord in de 

andere beteekenis, dan zou Amram hier de naam van Maria’s vader zijn, niet 

van den vader van Mozes. In beide gevallen is er geen anachronisme. 

204 Een vrouwelijk persoon kon het priesterwerk, waaraan zij het kind 

gewijd had, niet verrichten. | | : 

205 Opmerkenswaard is het, dat toen Maria’s moeder voor Maria bad, Ζῇ 

het ook deed voor haar nakomelingschap, hetgeen aantoont dat zij, toen zij haar 

dochter aan den Tempel opdroeg, er nooit aan gedacht had, dat zij haar geheele 

jeven lang een maagd zou blijven. Integendeel, Ζῇ koesterde juist de hoop dat 

Maria een echtgenoote en een moeder zou worden: ,,Haar en haar nageslacht 

in de Goddelijke bescherming voor den duivel aanbevelen” staat niet gelijk met 
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Ar. tot hawr| ligdom inging (om) haar (op 
Ar. onder- 
houd. 

Of, hoe. 

te zoeken), vond hij spiÿjzen bij 
haar., Hij zei: O Maria! van- 
waar komt dit tot u? Zij zei: 
Het is van God; waarlik, 
God geeft wien Hij wil zon- 
der maat. 206 

37 Daar bad Zacharias tot 
zijn Heer; hi zei: Min 
Heer! schenk mij van Uzelf 
een goede nakomelingschap: 
waariik, Gïj zijt de Verhoor- 
der der bede. 

38 Toen riepen de engelen 
tot hem, terwiïjl hi] in het he:i- 
ligdom stond te bidden: Dat 
God u de blijmare geeft van 
Johannes, bevestigende een 
woord van God, 207 en ach- 
tenswaardig en kuisch en een 
profeet uit het midden der 
goeden. 

39 Hi zei: Mijn Heer! wan- 
neer zal Το een zoon (gebo- 
ren) worden, en de hooge 
leeftijd 15 reeds over mi 
gekomen, en min vrouw is 
onvruchthaar ? Hïj zei: Desal- 
niettemin doet God wat ἘΠ 
-Wil. 

40 ἘΠ zei: Mijn Heer! be- 
paal voor mi een téeken. Hij 
zei: Uw teeken is. dat σῇ drie 
dagen niet tot de menschen 
snreke dan door teekens: en 
gedenk Uw Heer veel en 
verheerlijk (Hem) ïin den 
avond en (in) den mor- 
gen. 208 

+ σϑ ΓΝ 

es 
ἐξ 

r 

G 

# ΩΣ 

- 
ΖΦ 1.25 PARA "517 

ν ἢν 

Ψο, σι 25“ ὦ 
85 ὍΝ. 

Ja 5 

CLS 

à » 
CALE El 

ν» \ 

ab τ Ὁ] 
“ 

“ ἀ 
re . κυ MIS 

ὌΝ 3 lo ς 

O Gnalt Gà 

haar of hen Zondeloos scheppen. De hier gebezigde woorden zijn dezelfde als die, 

welke een Moeslim vele malen ’s daags uitspreekt, voordat hij Bismillâh zegt: 

Ik zoek Gods bescherming voor den vervloekten duivel. 

206 Kilaarblijkelijk brachten degenen, die het heiligdom bezochten, haar 

spizen. 

. 207 Gods woord dat Johannes bevestigde, was de aan Zacharias gegeven 

belofte aangaande de geboorte van een zoon. Het gebruik van het woord 

Kalimah in den zin van profetie, komt in den Heiligen Qoer-ân herhaaldelijk 
voor; Zie 6 : 84, 10 : 64, enz. | 

208 Hier weerspreekt de Qoer-ân den Bijbel, die Zacharîias gedurende den 
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PARAGRAAF 5 

De Geboorte van Jezus en zijn Bediening 

41. 43, Maria wordt gekozen. 44-47. Verkondiging der geboorte 
van een Zzoon van haar. 48—50. Jezus predikt tot zijn voik. 51, 52. 
Zïjn discipelen. 53. Plan tegen Jezus’ leven en de verijdeling daarvan. 

41 En toen de engelen zei- nr D 
den: O Maria! waarlijk, God a Cle Le AS AE: 3) 
heeft u gekozen en τὶ gelou- “72 εἴ pe ? 

-» " a 

terd en u boven de vrouwen Je durs ES 5 ass 

der wereld gekozen! 209 δ Σὰ ὌΝΟΝ 

42 O Maria! wees uw Heer ah 
“2 

gehoorzaam en vernederuen 5 CAR 9 65) 50 
buig u neder met degenen die ET 
eh nederbuigen.  . ous ἊΣ CSS] PA ES 4 

43 Dit is van de aankondi- 
gingen aangaande het onge- ne | 
ziene, die wij u openbaren; en Fa de” SL) ne CA S Η͂ 
gij waart niet bij hen, toen zi] se EXT 
hun pennen wierpen (om te 34 DIR 3! δῷ go 
beslissen) wie van hen Maria ,»» re So is Κη 

onder zijn hoede zou nemen, CAVE 3e JE »δ 

en gij waart niet bij hen, toen 595 “λ 9:0) 3 ἐπι 

Ζ met elkaar twistten. 210 OUVRE 

44 Toen de engelen zeiden: 
O Maria! waarlijk, God geeft , τσ. 

u de blijmare met een woord il (ὦ 225 Se és) 
van Hem (van iemand), 3211 D 9» 39 ns 

wiens naam is de Messias, κὴβ CAE As A SEX 

Jezus, de zoon van Maria, der τ: LL 22 ASE) ee 

achting waardig in deze we- Ἃ _ : 0e 
| reld en (in) het hiernamaals BSENE ζ,55. 825" 
en (een) dergenen die (God) 
nabf zijn: 

< 

a ῪΥὉᾧς. -.-αςς--ῦ---΄- 

......,.- = - 

— 

geheelen tijd stom maakt, van den tijd der aankondiging van de geboorte van een: 

zoon ‘tot de werkelijke geboorte. 

209 Hiermee worden de vrouwen van haar eigen tijd bedoeld, evenais in 

vs. 32, waar van Adam en Noach en de afstammelingen van Abraham en die 
van Amram gezegd wordt, dat zij op dezelfde wijze zijn uitverkoren. 

210 De Heilige Qoer-ân getuigt van de kuischheïd en voortreffelijkheid van 

Maria, terwil haar eigen volk haar van ontucht beschuldigden (zie 4 : 156). 

Dit is de aankondiging aangaande het ongeziene, dat aan den Heiligen Profeet 

werd geopenbaard. De loting, waarvan in het laatste gedeelte melding wordt 

gemaakt, heeft waarschïünlijk betrekking op Maria’s huwelijk. De Kkeuze van 

een echtgenoot voor haar geschiedde misschien door loting, want Ζὶῇ was aan 

den tempel opgedragen. 

211 Of: geeft u de bliÿmare van een woord van Her, in welk geval ΓΕ 

en woord van God genoemd wordt; merk echter op, dat het een woord van God 
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ΠΕ TNA TTATAEL 
schen spreken, in de wieg en ES MS ες: j 
op hoogen leeftijd en (hij zal) edit Ce ἢ 
(éen) der goeden (zijn). 212 O ve” ΟΣ. 

46 Zïj zeide: Μη Heer! ,-664, ,, » on de “ ETS 
: wanneer zal mij een zoon (ge- +?W2 Jo dtor ὡς 

boren) worden, en een man 21-24, κι" M réLé 7, » 27 
heeft mij niet aangeraakt? Ca OÙ” 

δίς STE EU 

Of. hoe. 

Hij zei: Desalniettemin schept {925 CSV 
God wat Hi wil; wanneer οὐ ει: 
ΗΠ) een zaak besloten heeft, ES TES 4) 
zegt Hij daartoe slechts: 
Word, en ze wordt. 218 

47 En ΗΙΪ zal hem het Boek REA E Ἶ dr ss ἢ 

en de wijsheid en de Thora en | ses κι 
het Evangelie leeren: DAS 

48 En (hem) een ,apostel TS 95 
tot de kinderen Israëls (ma- NE 
ken): Dat ik tot u ben geko- US LEA XYZ 
men met een teeken van ἈΝ 24 2 = 2 sue 99 ἐν 
Heer, dat ik voor ἃ uit stof εὐναὶ ἢ ΤΟΣ ARE ES 
maak gelijk den vorm van een AS ΘΠ “9 
vogel, dan blaas ik daarin en βὐλῦ τ ASIE ABC ES, 
het wordt met Gods verlof Ki ΤΕ ΤΠ dub ΡΟ: 
een vogel, en ik genees den 
blinde en den melaatsche en σελ, .2f 1-7 22 - -<- 
maak de dooden met Gods ”** | Ro ὁ» ον» 
verlof levend, 214 en ik deel δ,» στε Ὁ Cest | 

is, en ieder schepsel van God is een woord van Hem afkomstig. Vgi. 18 : 109. 

Gods woord is de scheppingskracht. 

212 ἘΠῚ kind leert in de wieg spreken, als hi niet stom is. Dit vers schijnt 

te beteekenen, dat de zoon dien zïj baren zal, door geen enkel gebrek ontsierd 

Zal zijn en ook een hoogen leeftijd zal bereiken. 

213 Nagenoeg dezelfde vraag en hetzelfde antwoord hebben wij in het geval 

van Zacharias. Dat een man haar tot op den {ἃ van dit visioen niet aangeraakt 

had, is waar, maar dat haar huwelijk reeds besloten was, schiÿjnt aannemelijk 

te χη. In ieder geval bestaat er niet de minste twijfel, dat Maria aan Jozef 

gehuwd werd en dat zij behalve Jezus andere kinderen had; zie Matth. 12 : 46, 
47 en 13 : 55. 

214 Dit slaat op de geestelijk dooden, die Jezus, evenals ieder ander profeet, 

tot het leven terugriep. Vgl. 8:24, dat van den Heiligen Profeet zegt, dat 
hÿ leven aan de dooden gaf; evenzoo 6 : 123. Matth. 11:5, dat zegt dat de 

blinden het gezicht terugkregen, de melaatschen gereinigd en de dooden opgewekt 

werden, staaft bovenstaande conclusie, daar het vers eindigt met de woorden: 

en den armen wordt het Evangelie verkondigd”, waar de armen klaarblijkeltik 

de armen van hart aanduiden. Evenzoo is de vermelding van vogels in het 

eerste gedeelte metaphorisch: de vogel duidt den mensch aan, die zich hoog 

verheft tot de geestelïjke sferen en zich niet op de aarde verlaagt. De macht 
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u datgene mede wat gij eten ΡΥ 
moet en wat gij in uw huizen Cf as ΘΕ Las 
behoort te bewaren; 215 waar- E 3, 28 529% 
lijk, hierin is een teeken voor | Ô Ces DES 
u, indien gij geloovigen zijt; 

49 En een bevestiger van 
datgene wat voor mij is van LS πρέμγν 92 
de Thora, en opdat ik u een ESS EEE AA 
deel van datgene toesta, wat "ΟἿΣ 252. ὁ ἧ ALES Se 
u verhoden is geweest, 216 en ΑΝ... ἢ Ce ΔΆ 
ik ben tot ἃ gekomen met een ke ee de CEA es 
teeken van uw Heer, derhal- ds ne 
ve, wees oppassend voor (uw O bi » di 
plicht jegens) God en gehoor- 
zaam mij: 

90 Waarlijk, God is mijn A CEE ES 
Heer en uw Heer, derhalve LS sue 7 "Δ αὐ; 
dien Hem; dit is het rechte δ 

a 19 : 36. pad. 8, | 

_ 51 Maar toen Jezus onge- 
loof hunnerzijds bekende, zei | OT SP ne SIC 
hi: Wie zullen mijn helpers Le < Lo 
op Gods weg zijn? De disci- CRT à WELGTE 
pelen zeiden: Wij zijn helpers > ->.. 24 92 
(op den weg) van God: Wij DE αὐ ὅδ] ς PAPAS 

oo ὁ ὁ ὁ ὃΘὃΘ Ν τ᾽οϑἝἷἝἕ5,. 

gelooven in God en getuig UE -e 
dat wij degenen zijn die zich O Obs EL 
onderwerpen : 

92 Onze Heer! wij gelooven Le D 
in wat Gij geopenbaard hebt JE AT, ETES 
en wij volgen den apostel; De (0982 
derhalve, schrijf ons op met CNE G 

| degenen die getuigen, | 

van den profeet wordt dus op drie manieren aan den dé gelegd: (1) Ζῇ die in 
den natuurlijken toestand van stof verkeeren en die, evenals stof, zich deemoedig 
onderwerpen aan de behandeling van den Profeet, zullen zich hoog verheffen 
tot de geestelijke sferen; (2) zij dié geestelijk ziek zijn, worden genezen en heel 
gemaakt, d.w.z. in staat gesteld om te werken, en (3) zij die gehcel en al dood 
zijn, worden geestelijk levend gemaakt. 
215 Dit heeft betrekking op den bijzonderen nadruk, dien Jezus er op legde, 

niet bezorgd te zijn tegen den morgen en schatten op te leggen in den hemel 
(Matth. 6 : 34). | 

216 De Israëlietische profeten die na Mozes kwamen, brachten, terwijl zi) 
in hoofdzaak de Mozaïsche wet ophielden, kleine veranderingen aan, om in de 
behoeften van hun eigen tijd te voorzien. Zoo ook Jezus, gelÿk de Evangeliën 
duidelïÿjk aantoonen. 
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joies 53 En zij 2 smeedden plan- 
Joden. 2 ΄ σ,»,.,“,σ 

nen en God maakte (ook) AE ἃ Aion ἰῷ Re 2 
plannen, en God is de Beste 
der plannenmakers. 217 

PARAGRAAF 6 

Jezus wordt van valsche Beschuldigingen bevriid 

54. Goddelijke beloftenis betreffende Jezus’ overwinning op zijn 
vijanden. 55—57. De verwerpers Zullen gekastijd worden. 58, 59. Hi 
is een sterveling als anderen. 60—62. De redetwistenden verzocht om 
te bidden. 

54 Toen God zei: O Jezus! 
Ik zal u doen sterven en u in ρου σκρ γὴν τὴν  . 

ἱ Mijn tegenwoordigheid ver- 2 9 LS Glen dil di) 

heffen en ἃ van degenen zui- 177 ur € 

veren die niet gelooven en AGE o PL "8:6 D 
degenen die u volgen, boven NÉ UE RS EN ds s 

degenen plaatsen die niet ge- ,:, , 70 7° 
looven, tot den dag der op- 22 Sa SON 
standing; 318 dan zal tot Mi 
uw wederkeer zijn; derhalve Or a ENG NES 02 ME 
zal Ik tusschen u beslissen 
aangaande datgene waarin gi] 
verschilde. 

55 Dan, aangaande dege- 
nen die niet gelooven, IKk zal re ge Se: 

hen kastijden met een ge- GI Ge UE SI δὶ 

strenge kastijding in deze we- "»»1““.-. ἀξ 

reld en in het hiernamaals, CE NE EE 
τ zij zullen geen helpers heb- O Ce > 3e ὧν 

en. out ce 

56 En aangaande degenen pote à 

die gelooven en goede daden AL ES lo Got te 

doen, hun zal ΗΠ ten volle 
hun belooningen betalen; en 

[75 DU388 3 5ὼ,»5 
oo ὦ Abt5 rl ESS 

God heeft de onrechtvaardi- "3 Ti 

gen niet lief. ος χὰ 

217 Dit slaat op de Joodsche plannen om Jezus aan het kruis te dooden, 

daarom beschuldigden zÿ hem van CRAÈRE: Maar God verijdelde hun plannen; 

zie de noot bij 4 : 157. 

218 Gelÿk Rodwell opmerkt, moetawaffika beteekent: 1Κ zal u doer sterven. 

Boechari geeft dezelfde beteekenis, en alle Arabische lexica zijn het met elkaar 

eens, dat het woord tawaffi, van God gesproken, beteekent: de ziel wegnemen 

of iemand doen sterven: zie ook 39 : 42, waar de Heilige Qoer-ân zelf verklaart 

wat tawafñffi beteekent. Evenzoo beteekent rafa het verheffen in graden. De 

beloften van dit vers zijn een antwoord op de Joodsche plannen van het vorige 

vers, om Jezus aan het kruis te doen sterven, dat volgens Joodsche begrippen 

een vervloekte dood was. Er werd tot Jezus gezegd, dat hïj een natuurlijken 
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97 Dit reciteeren Wiju van 24,2 :1,- cos SAT SU 
de mededeelingen en τ, de 2 AC Es 32 5 
wijze à aanmaning. One) 

08 Waarlijk, de gelijkenis | 
van Jezus is bij God als de ωνν! LOC Δ) "», TEL GR 
gelijkenis van Adam; Hi st A, A 6e re OA Ὁ] 
schiep hem van stof, dan zei- - sat ed ESS se ὠ «(3 
de ΗΠ tot hem: Word, en hij ne 'pspipe 
werd. 219 | | OURS 

99 (Dit is) de waarheid 
van uw Heer, derhalve, wees 42 à à 94 (LA 2 UC 
niet van degenen die twisten. GC » D O7 9) 

60 Maar wie met uw over | 
deze zaak redetwist, na het- ᾿ το ΤᾺ ὦ» ΓΟ Er es 
geen tot u van de kennis is 0 a ρθυο 
gekomen, zeg dan (tot hem) : GE 509 ÈS ζῶ gka\ GA 

:-Kom! laat ons onze zonen en ὁ Du 4% 
CR CS .ζἷ΄ῇ κι PI ΄}ὗὺ σι. κυ Cité w zonen en onze vrouwen en ETC Es: AE 

uw vrouwen en onze men- LS ASS ᾿ RES SA 
L ] ” . schen en uw menschen roe- ec on 

ον onsner.| PEN, ἰααΐ ons dan ernstig in OSSI E dt 
nederen. | gebed zijn, en Gods vloek over 

de leugenaars inroepen. 220 Ἄν ΠΥ 
61 Waarlijk, dit is de ware dll at οι ΤΠ ὧν 

uitlegging en er is niets dat σέ dE Re 
aangebeden kan worden be- OSSI ENS dE αὐ 
halve God; en waarlijk, God | 
— Hij is de Machtige, de Wijze. 

| | 62 Maar indien zij zichom- ,., 2 Go rie s 
keeren, dan waarlijk, God οὐ αὐ τς G 

| kent de kwaadstichters. 
Î 
| 

[50] μ- 

: Le 

4 . 

53 

a ὁ ὁ prior 

dood zou sterven, in Gods tegenwoordigheid verheven en van de valsché beschul- 
digingen gezuiverd zou worden en ten slotte dat God zijn volgelingen zou doen 

. Uitsteken boven zijn loochenaars. Zie voor nadere verklaring de noot bij 4 : 157. 
219 Adam kan den mensch in het algemeen beduiden, want alle menschen 

zijn van stof geschapen, zie 18 : 37, 22 : 5, enz. Al wat hier bedoeld wordt is dus 
dit, dat Jezus niets meer dan een sterveling is en dat het een dwaling is om 
hem voor een god te houden, zooals de Christenen het doen. 

Indien Adam als een eigennaam opgevat wordt, zou het toch nog slechts dit 
beteekenen: gelijk Adam van stof geschapen en door God uitverkoren of gerei- 
nigd werd, zoo werd Jezus ook van stof geschapen en uitverkoren om profeet 
te worden. In ieder geval wordt er geen melding van gemaakt, dat Jezus zonder 
vader geboren werd. De controverse wordt hier met de Christernen gevoerd, en 
hun geloof in de godheid van Jezus wordt hier veroordeeld. 

220 Dit heeft betrekking op de Christelijke deputatie van Nadijrân, die in 
10 n.H. kwam en welker leden gehuisvest werden in de moskee. De Heilige 
Profeet voerde argumenten aan, die aantoonden dat Jezus Christus God niet was, 
_maar een mensch en een profeet. Nadat hij de kwestie uitvoerig besproken had 

20 
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PARAGRAAF 7 | 

Controverse met de Joden en de Christenen 

63. De Eenheid Gods als de gemeenschappelijke grondslag van aile 

geopenbaarde godsdiensten. 64—-67. Uitnoodiging tot Abranams 

geloof. 68—70. De volgelingen van het Boek berispt. 

63 Zeg: O volgelingen van 
het Boek! kom tot een on | 

| partijdig woord tusschen ons Ex Ci CS 
Ar.tus- | EN U, dat wij niets zullen die- ΄,, 77 à css desmorore 

schen u.. | Len behalve God en (dat) wij Ms GIVE a VSD ῶχν 

niets met Hem zullen vereeni- CODE AE 

gen, en (dat) sommigen onzer ‘ A on ex JR D 5e ον \ 
οι 

ἢ , ». ων... PL . } à « 

anderen niet tot heeren bui- HSM δ᾽» Ὁ LE Gus 

ten God zullen nemen; mar ἥ RER 

indien zij zich omkeeren, zeg Ogre EL 
dan: Getuig dat wij Moeslims ἴ 

zijn. 221 | 
64 O volgelingen van het 

Boek! waarom redetwist gÿ 2,717: TT Cr AC 

over Abraham, en de Thora SP a δὲς Le 

en het Evangelie werden niet fe] /Loën ΑΕ Δ Θὰ LT 

(eer) geopenbaard dan na ob Je soc 02 

hem: begrijpt gij dan niet? Ours Yo Sy 
_ 65 Zie! sij zijt degenen die | 

over datgene redetwistten, , D, sos. wo »p2r- 

waarvan gij kennis hadt; 222 4 INR ee 50 SU 

waarom dan redetwist gi] 24? DB 29 lose ED 2 

over datgene waarvan gi PEL AS CCC 

geen kennis hebt? 223 En TISPENTIAITT STILL 

God weet, terwijl gij niet weet. OCHA SP 3 ρα il 9 

en toen hij bevond, dat Ζῇ nog in hun geloof aan de godheid van Jezus volkard- 

den, noodigde hij hen als laatste toevlucht ernstig te bidden, dat Gods vloek ΟΡ 

die partij zou rusten, die bij de vaischheid volhardde. Zïj vroegen om een dag 

uitstel teneinde de zaak te overwegen en den volgenden dag zeiden zij hem, dat zij 

besloten hadden om niet te zijnen nadeele te bidden, zooals het was voorgeste'd. 

Daarom werd hun de belofte gegeven, dat ziÿj hun godsdienst vrij konden uit- 

oefenen: ,,Hun gezag en hun rechten zullen niet verstoord worden, evenmin 

wat er ook onder hen gebruikeliÿjk is, zoolang Zzij Zich vredig en oprecht gedroe- 

gen” (Muir). | 

221 Het was precies in deze woorden, dat de Profeet een brief aan Her&klius 

schreef in het jaar 6 n.H. Het vers legt den grondsiag van een schikking tus- 

schen twistende godsdiensten, nl. het aannemen van een geloof in de Goddelijke 

 Eenheid, dat het geheele menschdom gemeen heeft, aangezien hét door het 

overgroote deel aangenomen wordt, terwijl de bijzondere godheden der verschile 

lende volkeren nooit algemeen aangenomen zijn. De aandacht wordt hier dus 

gevestigd op de vergelijkende studie der godsdiensten. 

222 Di. omtrent Mozes en Jezus. | 

223 Di. de beginselen van Abrahams godsdienst. De naam van Abraham 
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66 Abraham was geen Jood 
noch een Christen, maar hij 
was (een) oprecht (man), 
een Moeslim, en hij was niet 
een der polytheïsten. 

67 Waarlijk, van de men- 
schen zijn diegenen het naast 

: bij Abraham, die hem volgden 
en deze Profeet en dege- 

-------- ὁ οοο........... . 

Of, τὰ het 
k atste ge- 

deelte. 

wordt hier ter sprake gebracht als de 

nen die (in hem) gelooven: 
en God is de Bewaker der 
geloovigen. | 

68 Een groep der volgelin- 
gen van het Boek wenscht 
u op een dwaalspoor te bren- 
gen, en zij brengen slechts 
zichzelf op sen dwaalspoor, 
en Ζῇ weten (het) niet. 

69 © volgelingen van het 
Bcek! waarom gelooft gij niet 
in Gods mededeelingen, ter- 
Wijl gij (daarvan) getuigt ? 
70 O volgelingen van het 

Bock! waarom verwart οἱ] de 
waarheid met de valschheid 
en verbergt gij de waarheid, 
terwijl gij weet ? 
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PARAGRAAF 8 

Kuiperijen om den Islâm in discrediet te brengen 

71-73. Vertoon van valsch geloof 
loof. 74—76. Hun oneerlijke handelin 
71. Zÿ 

71 En een groep der volge- 
lingen van het Boek zegt : 

 Belïjd geloof in datgene wat 
geopenbaard is tot degénen 
die gelooven, in het eerste ge- 
deelte van den dag, en geloof 
niet op het einde daarvan, 
misschien keeren zij terug, 224 

-----. 

Joden, de Christenen en de Moeslims, 
224 Dit was een plan om den Islâm in discrediet te brengen, door toevlucht 

_ te nemen tot afvalligheid. Aan zulk een plan zou men niet gedacht kunnen 

&gevolgd door terugval tot onge- 
gen tegenover andere menschen. veranderen de schriften. 78, 79. 

&an geen profeet toe te schrijven. 
Aanspraak op goddelijkheid 

352 σ Dh D GE ES GE 
L 1 

PRET) A ΄σ". 1 

3 

ASS CNE ΟΣ FNL 

se El 
PAST ET 

ὥρην og 3 

--..-- 

gemeenschappelijke schakel tusschen de 

_ hebben, indien afvalligen ter dood werden gebracht. 



110 

72 En geloof in niemand 
behalve in hem, die uw gods-. 
dienst volgt. 225 Zeg: Waar- 
liÿk, de (ware) leiding is Gods 
leiding opdat iemand 
(door Hem) gegeven moge 
worden de gelijke van wat u 
werd gegeven; 226 of zij zou- 
den met ἃ redetwisten νόόγ 
uw Heer. 227 Zeg: Waarlÿk, 
de goedertierenheid is in 
Gods hand, Hij geeft ze aan 

Ar. met. 

ΒΞΞ- ώ 
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δι κο δι Υ} 
“ 

1» ᾿ Tu DT ἢ 22 à 9. 92 

A Vol fe ΟἹ αὐ! σοι US I 
ALLÉE 2 5. HIT 9 52 509 DT 
DAS AUS si Le 
LIL A 2 7 2297 à PRE TL 

HIT D γκρλ,“ 
Ê SAS els auto 

wien Hij wil; en God is Over- 
vloediggevend, Wetend. 

73 Hi kiest voor Ziïjn gena- A Ὁ τὸ ὧ Le GES 
de inzonderheid dengeen die Re 
Hem behaagt en God is de Ondes ailes 
Heer der machtige goedertie- 
renheid. ; 

74 En onder de volgelingen 
van het Boek is hi, die, wan- 
neer gij hem een hoop rijk- 

3 | ΄- 2 

“Ὁ φιόι UN ICT 
3 ζ΄ #2 HE πω LA #2, DS as ES AE ….” A κἂν 

dom toevertrouwt, dien u zal 4,1% per  »2 
. 2 € . ἐρᾷ 

teruggeven, en onder hen is ον χιών de 6 

hij, die, wanneer gij hem een ἡ Gi 2 
A A 

ï + Li s 

dîinâr 228 toevertrouwt, ze ἃ DES es 5 ἀρ eee 

niet zal teruggeven, behalve 
zoolang gij die aanhoudend 
blijft vragen; dit komt, door- 
dat zij zeggen: Er is over ons 
ten aanzien van de ongelet- 
terden geen weg (om te ver- 
wijten) ; 22? en zij spreken 
een leugen tegen God, terwil 
Ζῇ weten. 

F PILOTES I Au me A trot 2" 

CSSS σου 
PL LÉLO LEA νι 75 

οὐ 285 CHEN dt LE 

- 

a ..........΄ὦὋἝὦὁ ..... ΄΄“΄΄Ὃὃ..͵...͵ς..-ς.. .. .-ὕ.-. “͵͵ 5. ----ς--΄- π΄ τ7πτἈΊί͵ ΠΤ - Ὰ ΆηΣΈτξ-ς-----“--- --------.. .ὄὄ... . “. «-ὠὀ--θ«---. - ---ςς-ρ--ς 

225 Di. σῇ dienen alleen in een profeet te gelooven, die de Mozaiïsche wet 

volgde. | 

226 Dit slaat op Deuteronomium 18 : 18, dat de belofte gaf van de komst 

van een profeet als” Mozes. Zoo'n profeet was niet onder de Israëlieten ver- 

schenen en de Heïlige Profeet Mochammad is de eenige profeet, die er aanspraak 

op maakte de gelijke van Mozes te zijn. | | 

227 Di. het betoog der Moeslims zou de overhand hebben op de Joden en 

de Christenen, op de basis van Deut. 18 : 18. Vel. 2:76. ,Spreekt gi met hen 

over hetgeen God u heeft onthuld, opdat zij hierdoor met u voor uw Heer zullen 

redetwisten ?” 

298 Düinûr is een Arabisch goudstuk ter waarde van ongeveer 10 shilling. 

29 Zij achtten zich vrij van alle verantwoordeltjkheid tegenover de ‘onge- 

letterde Arabieren, ondanks welke verbintenis ook, die zij met hen konden hebben 
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75 Ja, wie zijn belofte ver- 
να] en zich (voor het kwaad) 
hoedt -— dan waarlijk, God 
heeft degenen lief, die zich 
(voor het kwaad) hoeden. 

76 (Aangaande) degenen 
die voor Gods verbond en 
hun eigen eeden een geringen 
prijs aannemen — waarlijk, zij 
zullen geen deel hebben in het 
hiernamaals, en God zal tot 
her niet spreken, noch zal Hij 
hen ten dage der opstanding 
aanschouwen, noch zal Hi) 
hen louteren, en zij zullen een 
pinlijke kastijding hebben. 

17 En waarliÿk, er is een 
groep van hen, die omtrent 
het Boek liegt, opdat gij het 
achten zult als (een deel) van 
het Boek, terwijl het niet (een 
deel) van het Boek is, en zij 
Zzeggen: Het is van God, ter- 
wil het niet van God is: en 
21) spreken een leugen tegen 
God, terwijl zij (het) we- 
ten. 230 | 

78 Het betaamt een ster- 
veling niet, dat God hem het 
Boek en het oordeel en het 
profeetschap geeft, (dat) hi 
dan tot de menschen zegt : 
Wees veeleer mijn dienaren 
dan Gods; maar veeleer (zegt 
ἈΠΡ: Wees aanbidders van 
den Heer, omdat gij het Boek 
leert en omdat gij (het) 
leest. 231 | 

79 Noch zou hij u bevelen 
de engelen en de profeten tot 
heeren te nemen; wat! zou hij 
u ongeloof bevelen, nadat gi) 
Moeslims zijt ? ME | 
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aangegaan. Een verbintenis of een plicht is volgens den Heiligen Qoer-ân dus 
heilig, onverschillig of men die een Moeslim of een niet-Moeslim schuldig is. 

280 Dit toont duidelijk aan, dat de Bibel volgens den Heiligen Qoer-ân 
wijzigingen heeft ondergaan. | ες ὦ 

281 Dit vers toont aan, dat geen profeet — Jezus daarbij inbegrepen —- 
volgens den Heiligen Qoer-ân zijn volgelingen ooit leerde, hem tot een god aan 
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PARAGRAAF 9 

Yroegere Boeken en Profeten getuigen van de waarheid 

van den Islâm 

80, 81. Een verbond ten gunste van den Profeet. 82, 83. De Islâm 

is ‘s menschen natuurlike godsdienst en sluit in geloof in alle profe- 

ten. 84—-90. Het einde dergenen die zich van ἄθῃ 1518 afwenden. 

80 En toen God een ver- 

| bond door de profeten maak- 
te: Waarlik, wat Ik u heb ge- Frot à CN és δ, κχᾺ13)σ 

| geven van het Boek en de ORGUE Era Ut 515 
wijsheid (en) er komt dan een LA © LES USE ἸΑΟΚΊ 

apostel tot ἃ, bevestigende ss: 

datgene at bij u is, gij moet SRPRLO RSS ἄς he 7 D 
in hem gelooven, en gÿ mvet os AA Le < une 

hem bijstaan. Hij zei: Be-; CNESYIE GE ANS 9 

krachtigt en aanvaardt gi μι» λι τ᾽ 
Mijn overeenkomst in dezen ? JG GS EG el SE 

Ζἢ zeiden: Wij bekrachtigen. ONCE ᾿ Καῖ { Γι 

ΗΠ zei: Derhalve, getuig en 
(ook) Ik ben met u van de ge- 
tuigen. 257 

A 81 Wie zich derhalve hier- δ ἢ | 
͵ Ρ “4 »» PIS PRE tous ων» ὦ 27% 

keert. na omkeeren, dit zijn degenen ἀρ.) Ex ne -Ξ 5 μα ὦ 

die de overtreders zijn. ᾽ ΜΡ 

82 Zoeken zij dan een an- OU 

deren godsdienst. (te volgen) PR. sue 

dan dien van God, en aan Fair ὥς 5 dl D 2 ΒΟ 

Hem onderwerpt zich al wat >, | παχὺ : 

in de hemelen en (op) de δὲ -ὀ “2 GE BAS et CA 

de is, gewillig of -ongewil- Ge a τ. 

lig, 233 en tot Hem zullen zÿ OPA δα "Ξ 

wedergebracht worden. ; 

.-..-. --- 

te nemen. Zelfs de Evangeliën, met al de veranderingen die ze hebhen onder- 

gaan, leeren de Godheid van Jezus Christus niet. 

232 Op deze plaats wordt de aanspraak aangevoerd, dat alle profeten de 

© komst van een Wereld-Profeet hadden voorspeld, die de waarheid van al de in 

de wereld verschenen profeten zou bevestigen. Vel. Handelingen 3 : 21, 22: ,,Wel- 

ken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, 

die God gesproken heeft door den mond van al Zijne heilige profeten, sinds de 

wereld begon. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: De Heere, uw God, zal 

u eenen Profeet verwekken uit uwe broederen, gelijk mi: hem Ζ gij hooren, 

in alles, wat hij tot ἃ spreken zal”. De Heilige Profeet Mochamma is in deze 

twee opzichten eenig onder de profeten der wereld: zijn komst werd door alle 

anderen voorspeld en hij bevestigde deze waarheid door van zijn voigelingen te 

eischen in al de profeten te gelooven, die v6ôr hem waren gekomen. 

233 Ongewillige onderwerping is di aan de gevolgen van slechte 

daden, waaraan men niet ontkomen Ka 
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a 94, 

b 1956. 

c 70. 

d 106. 
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83 Zeg: Wij gelooven in 
God en (in) wat tot ons is 
geopenbaard, en (in) wat tot 
Abraham en Ismaël en Izak 
en Jacob en de stammen werd 
geopenbaard, en (in) wat aan 
Mozes en Jezus en aan de pro- 
-feten van hun Heer werd ge- 
geven; wij maken geen onder- 
scheid tusschen wie ook van 
hen, en aan Hem onderwerpen 
wij ons. 8 

84 En wie een anderen 
godsdienst dan den Islâm 
wenscht, b het zal van hem 
niet worden aangenomen, 234 
en in het hiernamaals zal hij 
(een) van de verliezers zijn. 

85 Hoe zal God menschen 
leiden, die niet geloofden na 
hun geloof en (nadat) zij ge- 
tuigd hadden dat de Apostel 
waarachtig was en (nadat) 
duidelïijke argumenten tot hen 
waren gekomen; 235 en God 
leidt de onrechtvaardige men- 
schen niet. 

86 (Aangaande) dezen, 
hun vergelding is, dat op hen 
is de vloek van God c en van 
de engelen en van de men- 
schen, alle tezamen, ἃ 

_ 87 Daarin wonende; hun 
kastijding Zzal niet verlicht 
worden, noch zal hun uitstel 
worden gegeven;: 

88 Behalve degenen die 
daarna berouw hebben en zich 
beteren, dan waarlijk, God 
is Vergevensgezind, Genadig. 

89 Waarlijk, degenen die 
niet gelooven na hun geloof, 
dan in ongeloof toenemen, 
hun berouw zal niet worden 
aangenomen, en dit zijn dege- 
nen die verdwalen. 

aannemelijk is. 

235 Dit slaat op degenen die in de vroegere profeten geloofden. 
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234 Aangezien slechts RHONE aan de Goddelijke wetten voor God 
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90 Waarliÿk, degenen die 
niet gelooven en sterven ter- 
wijl zij ongeloovigen zijn, de 
aarde vol goud zal van een 
hunner niet worden aangeno- 
men, al wenscht hi] zich 
daarmede vrij te koopen; dit 
zijn degenen die een pinlijke 
kastijding zullen hebben, en 
zij zullen geen helpers heb- 
ben. 

DEEL 

[DEEL ΤΥ. 

ESS ES BE GO) 
ΜῈ τοις 
es) EM { as CUS JF , $ 

OGre Ἔ ἢ GS το ἧς 

IV 

. PARAGRAAF 10 

Een eeuwigdurende Getuigenis van de Waarheid van den Islâm 
91. Noodzakelijkheid van opoffering. 92-94. De Islâm heeft de 

voornaamste kenmerken van Abrahams godsdienst. 95, 96. Mekka 
en zijn veiligheid. 97—100. Vermaning en waarschuwing. 

91 αὖ zult in geenen deele 
de rechtschapenheid bereiken 
tot gij (weldadig) uitgeeft 
van wat gij liefhebt: en welk 
ding gij ook uitgeeft, God 
weet het waarlijk. 

92 Alle spijs was den kin- 
| deren Israëls wettig, behalve 
datgene wat Israël zich had 
verboden, voor de Thora ge- 
openbaard werd. 326 Zeg: 
Breng dan de Thora en lees 
die, indien gij waarheidlie- 
vend zijt. 

93 En wie hierna een leu- 
gen tegen God verzinnen, dit 
zijn degenen die de onrecht- 
vaardigen zijn. 

94 Zeg: God heeft de 
waarheid gesproken, volg 
derhalve den godsdienst van 
Abraham, den oprechte; en 
ἈΠ was niet (een) der poly- 
theïsten. 

ΤΥ ΤΡ 
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δι ρα Se Ve GE Οὔ δὲ 
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236 De Joden maakten bezwaren tegen het gebruik van zekere spijzen door 

Moeslims, dat de Mozaïsche wet niet toestond. Hier wordt daarop het antwoord 

gegeven, dat zulke spijzen voor Abraham en zijn afstammelingen wettig waren, 

en dat de Islâm in beginsel met Abrahams godsdienst overeenkwam. Met alle 
spÿs worden dus bedoeld alle spiÿzen die voor de Moeslims wettig zÿn. 
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Ar. na uw 
geloof. 

95 Waarlijk, het eerste 
huis .voor de menschen be- 
stemd, is dat te Bekka, geze- 
gend en een leiding voor de 
volkeren. 237 

96 Daarin zijn duidelijke 
teekenen: de Standplaats van 
Abraham, en wie die binnen- 
treedt zal veilig zijn, en bede- 
vaart naar het Huis is bin- 
dend voor de menschen, om 
wille van God, (voor) een 
ieder die de reis daarheen 
kan ondernemen; 238 en .wie 
niet gelooft, dan waarlik, 
God is Zichzelf Benoeg, bo- 
ven eenige behoeîtC 3: n de 
werelden verheven. 

97 Zeg: O volgelihgen van 
het Boek! waarom gelooft οἱ 
niet in Gods mededeelingen, © 
en God is een Getuige van 
wat gij doet. 

98 Zeg: O volgelingen van 
het Boek! waarom verhin- 
dert gij hem die gelooft, van 
Gods weg? ΟἿ᾽ zoekt dien 
krom (te maken), terwijl gij 
getuigen zit, en God is niet 
achteloos omtrent hetgeen gij 
doet. 

99 Ο gij, die gelooft! indien 
gij een groep uit het midden 
dergenen gehoorzaamt, wien 
het Boek is gegeven, zullen 
zij u als ongeloovigen doen 
terugkeeren, nadat σῇ geloofd 
hebt. 

EEN EEUWIGDURENDE GETUIGENIS : 115 
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287 Bekka is een andere naam van de stad Mekka. Er wordt hier ver- 
klaard, dat de Ka’ba het eerste huis voor de aanbidding van God op aarde is. 
Daarom werd het tot de Qibla van den Wereld-Profeet gemaakt, die de laatste 
der profeten was. 

238 De drie teekens zijn in waarheld zoovele profetieën. De standplaats van | 
Abraham was reeds tot Moeslim-centrum verklaard, waaruit de leer der God- 
deltjke Eenheid aan de geheele wereld verkondigd zou worden. Het tweede teeken 
is haar veiligheid, d.w.z. ze zal veilig zijn voor de plannen van haar vijanden. 

. De derde’ profetie is, dat ze voor eeuwig een bedevaartplaats zal zijn. 
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100 Maar hoe kunt gij niet 
gelooven, terwijl gij het ζῇς, 
tot wie Gods mededeelingen 
gereciteerd worden, en onder 
u Zijn Apostel is? En wie aan 

: God vasthoudt, wordt inder- 
daad op het rechte pad geleid. 

{DEEL iv. 

156 fe τον 14 IL SEL 

οὔθ οι 0 ss 9 
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ART: ῳ 
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PARAGRAAF 11 

101 O gi, die gelooft! wees 
oppassend voor (uw plicht 
jegens) God met de zorg die 
Hem toekomt, en sterf niet, 
‘tenzïj gij Moeslims zijt. 

102 En houd vast aan 
Gods verbond, allen tezamen, 
en wees niet verdeeld, en her- 
inner ἃ Gods gunst over ἃ, 
toen gij vijanden waart, toen 
vereenigde Hij uw harten, 
derhalve werdt gij door Zïn 
gunst broederen; en gi 
waart aan den rand van een 
afgrond van vuur, maar Hij 
redde u daaruit:; zoo maakt 
God u Zijn mededeelingen 
duidelijk, opdat gij den rech- 
ten weg zult volgen, 

103 En uit het midden uwer 
zij een groep, die tot het goe- 
de noodigt en gebiedt wat 

foeilijk is, en dit zijn degenen 
die voorspoedig zullen zïn. 

104 En wees niet als dege- 
nen die verdeeld en oneenig 

wijsgronden tot hen waren 
gekomen, en dit zijn degenen 
die een zware kastijding zul- 
len hebben, 

105 Ten dage wanneer 
(sommige) gezichten wit zul- 
len worden en (sommige) ge- 
zichten zwart zullen worden: 

A EE ν᾿) ΞΞ δειξε: 

recht is en verbiedt wat ver- 

werden, nadat duidelijke be- 

De Moeslims worden vermaand één te blijven 

101, 102. De geloovigen behooren onwrikbaar eendrachtig te zijn. 
103. De noodzakelijkheid van een propaganda door zendelingen. 
104—108. Slechte gevolgen van oneenigheid en verdeeldheid. 

‘2, 22 
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Ar. worden 
alle zaken 
terugge- 
bracht. 

| 
| 

——— 

op A 

dan aangaande degenen wier 
gezichten zwart worden : Ge- ΤΟΣ, 28 y 2o2c BC 

loofde gij niet na uw geloof? OR ANS] 5% 50e 

Smaak derhalve de kasti- 
ding, omdat gïij niet geloofd 
hebt. 
106 En aangaande degenen 422 ὉΠ» ΘΙ Μη 6 ni ̓  . 

wier gezichten wit worden, | ἘΠ 
21) zullen in Gods genade zïn; | Obs GS λὰ & 
daarin zullen zij wonen. 

107 Dit zijn Gods mededee- φ- AUS 
lingen, die Wij ἃ in waarheid ἘΠ DE Ὁ as ὦν! ls 
reciteeren, en God wenscht a cat : su 

geen onrechtvaardigheid je- τ 
gens de schepselen. 

108 En wat in de hemelen 2» . 44 11/7 .t1<h 1 2 2 
is en wat op de aarde is is τ" Du: Pre à 
Gods: en tot God keeren alle D enlas 
dingen weder. 

PARAGRAAF 12 

Betrekkingen der Joden met de Moeslims 

109. De Moeslims verwekt voor het welzin van anderen. 110, 111. 

Zi moeten geen kwaad duchten van den kant der Joden. 112—114. 
De goeden onder hen zijn een uitzondering. 115, 116. Hun kracht zal 
niets tegen de Moeslims baten. 117—119. De Moeslims moeten hen 
niet tot boezemvrienden nemen. 

109 Gïj zijt de beste der vol- 
keren, verwekt voor (het 
welzijn van) de menschen; gij D 
beveelt wat recht is en ver- 7°; Ἶζ οἷ Lo à &s| ee 
biedt wat verfoeilik is en ge- Os ΄ dt 097 

: Fe 5 D: 5 ́ “5 2 
looft.in God; en indien de vol- {545 5: 4 NE OM D 
gelingen van het Boek geloofd 6 4 Gif A st) 
hadden, zou het voor hen be- SO: Ca »35 

ter zijn geweest; (sommigen) εἰ 22 ETS SARA mir, 

van hen zijn geloovigen en de De ̓  

meesten van hen zijn overtre- 
ders. 

110 Zïj zullen u in geenen : Ἐς 
deele kwaad doen, behalve Gé 015 SNS CS 
met een licht kwaad; en in- es ΣΟΣ ΣῈ εν ἜΣ 
dien zij met u strijden, zul ΟὟ Ὁ ψὺ S\ SE 
len zij u (hun) ruggen toekee- 
ren, dan zullen zij niet gehol- 
pen worden. 239 

239 De Joden van Arabië kozen in hun streven tot uitroeiing van den 

᾿ς nieuwen godsdienst partij voor de vijanden van den Islâm, en dit niettegenstaan- 
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111 Vernedering wordt ge- 
maakt aan hen te kleven, 
waar zij ook gevonden wor- %,15221- dires 
den, behalve krachtens een DE de re Ε 
verbond met God en een ver- 22 σώ aides 
bond met de menschen, 240 en DS re Re 
21) zijn den toorn van God ps sue Le 
wWaardig geworden en armoe- te ἢ 3 À BCE di 
de wordt gemaakt aan hen 459 σὲ Œ ; 
te kleven; dit komt door- LE AR "τῶν τες 
dat zij niet in Gods mededee- 3. Tor μὴ À τς 
lingen geloofden en de profe- ΡΟ LE σι Ὡς Lo 
ten onrechtvaardig doodden; | 
dit komt, doordat zij niet 
gehoorzaamden en de grenzen 
overschreden. | 

112 Ζ1) zijn niet allen,gelijk; £< LE LT ob Te γ»»» 
van de volgelingen van het RE TG” γα 
Boek is er een oprechte groep: 22 SNS SE! di HORS ALTE 
Ζ1) reciteeren Gods mededee- PR a 
lingen i in den nachtelïjken tijd ONE 
en zij aanbidden (Hem) : 

113 Ζ1) gelooven in God en 
den jongsten .dag, en zïij be- 
velen wat recht is en verbie- “ Cote D 2220 dE ἀν᾽ ὧν 
den wat verfoeilijk is, en zij 2 Elo >ls a [ὦ ἀν 
wedijveren met elkander in “5.2 {:7...2 RTS 
het zich haasten tot goede χε: 5 Ki ns > Goal 
daden, en dezen zijn onder de- O Gaël Ge ur se ES 
goeden. 

114 En wat goed zij ook ΟΡ 
doen, het zal hun niet worden ΠΟ ΤῊΝ ὝΕΣ ἘΌΝ ΡΩΝ 
geloochend, en God kent de- “5.0.3 
genen die zich (voor het nséé 
kwaad) hoeden. | 

115 (Aangaande) degenen SPA GE 78. Rs .» 5 | 
die niet gelooven, waarlijk, Cut EL 
noch hun bezittingen noch ὦ, {7 ΒΡ Ἶ ÈS à ΟΣ 16: 
hun kinderen zullen hun in ᾿ Cr 
het geringste tegen God ba- οὐ : AUS 

_ Ar.drsen. | t@N; en dezen zijn de bewo- 
_ners van het vuur; daarin 
| zullen zij wonen. 

de hun overeenkomst nie de Moeslims; maar het gelukte hun niet den Moeslims 
eenige schade toe te brengen, en telkens wanneer zij in het open veld tegenover 
de Moeslims stonden, sloegen ζῇ op de viucht. De polytheïsten die hun heime- 
like beloften van hulp gaven, kwamen hun nooit te hulp, 818 zïj in nooû waren. 

240 Nagenoeg dezelfde woorden (behalve de uitzondering) komen voor in 
2 : 61: De Joden waren voor de komst van den Heiligen Profeet reeds aan de 
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sr  --΄΄.... 

116 De gelijkenis van wat 
zi in het leven dezer wereld 
uitgeven is als de gelijkenis [δ ES) δῦ shit "ἢ te 

van een wind, waarin vinnige , "12 
koude is, (die) het veldgewas -ὡὔσ Lots Fu ËS 
van menschen treft, die hun »- γ ΖΡ 
zielen onrecht hebben aange- »- πὴ STE 29 
daan en (die) het vernielt; ὩΣ or] _—_——. 
en God is niet onrechtvaardig ou 
tegen hen, maar Ζ1] zijn on- 
rechtvaardig tegen zichzelf. 

117 O gÿ, die gelooft'neem ,,,, ,2 ἌΡΑ 25 At 
niet tot boezemvrienden uit 2010 DÉS NE Van κοῦ 
het midden van anderen dan κε} ὲ hé σ 4 247,35 3 
uw eigen menschen: zij laten Gus 2H CRE 
niet na u schade toe te bren- 
gen; Ζῇ hebben lief wat ἃ ver- BR C DIE ΣΙ DK À ue 
driet doet; felle haat ἰ5 LS A νότον nt τ ἀν 
reeds uit hun monden ver- me LS BUT 
schenen, en wat hun borsten 2 59 or à Ro 
verbergen is nog grooter; in- οὐ DS ΟἹ ai ae 
derdaad, Wij hebhen ἃ de me- 
dedeelingen duidelijt ge- 
maakt, indien gij begrijpt. 

118 Zie' gij zijt degenen die 
nen liefhebben, terwil zÿ u 224 5 6,522 2 Koss 
niet liefhebben, en gij gelooft TEE DE 99 ΣὉ» ἐὰν 
in het Boek, (in) zijn geheel; DSSS 5 ob is fe us a 
241 en wanneer Ζ1] u ontmoe- "ee ἧς 1 αν “ἢ 
ten, zeggen σχῇ: Wij gelooven: RER ἱμὰς AS Ὡς 
en wanneer zij alleen zijn, #4 ἠδ 4h 2 
biten zij op hun vingertoppen Καῖ De VE Ge DES 
uit razernij tegen τ. Zeg: La ir eee 
Sterf in uw razernij; waarlik, OU à % 9 ail 
God weet wat in de borsten is. 

119 Indien u het goede we- 
dervaart, smart het hun, en ραν τλ ον ιλοννλνυ οδ. 3 
indien u een kwaad treft, ver- A : ἘΔ τ de A ee Oo) 
bliiden zïj zich daarover; en Ὁ »» Bu “5. 
indien gij geduldig zijt en ἃ AUS LE Se 
beschermt, hun striÿd zal τὸ in > 9», 72968 AN ΜῈ So 
het minst niet schaden: “Ὁ rs d ra 
waarlÿk, God omringt wat σῇ Or She Hve ve) a st 
doen. ον 

RU A A un PASSES 

Le 

Of, plan. 

GR 

grootste vernedering en schande onderworpen. Maar met de komst van den Islâm 

_ konden zïj hun toestand verbeteren door ôf het verbond van God te aanvaarden, 

waarmee bedoeld wordt: den Islâm aannemen, Ôf een verdrag van veiligheid 

met zulke menschen te siuiten, die hun bescherming konden geven. | 

241 Het ,,Boek” beduidt hier de Goddelijke openbaring in het algemeen. 
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PARAGRAAF 13 
De Slag bij Oehoed | 

120. Voorbereidingen. 121. Sommigen verliezen den moed. 122. 
Goddelijke bijstand in den slag bij Badr. 123-126 i k ; — 126. Beteeke 
den Goddelijken bijstand met engelen. 127, 128. Gods Verelitenis. ̓ ς: 

120 En toen gij vroeg in 
den morgen van uw gezin ver- 
trok, om de geloovigen in 
kampen te doen vestigen voor 
den oorlog; 242 — en God is 
Hoorende, Wetende. | 

121 Toen twee groepen uit 
uw midden besloten hadden 
lafhartigheid te toonen, 243 
en God was de Bewaker 
van hen beiden, en op God 
zullen de geloovigen vertrou- 
wen. 

122 En God heeft u voorze- 
ker bijgestaan bij Badr, toen 

j zwak waart; wees dan 8Ù 
oppassend voor (uw plicht 
jegens) God, opdat gij zult' 
danken. 

123 Toen gij tot de geloovi- 
gen zei: Is het u niet genoeg, 

« 

#1 2" 
#2 ,,3,.2..“ ὁ σ᾿ ee uses Aloe Ci 5,2 

“tar Yomoirés / Spb σ 
D BJe nee ah » UNI as 

Jr 5.“ 5.5 ira Lever à 
\ CP 2 + Fe w 3, SRE à 

ἰδ DE Lis ST 
< 9 PLONT ns Tree # 

JS Ὁ At 95» Lee + dt » 
2 259 

Î Oued 

DROITE 3. 5 »'ὲ, Ἄἔσχσ πὸ)“ σς 

“Ὁ  λύζύνες, Gil 08 es QE 
PIC LICE ST 2h LUE DGA 

οὔκ SES EE AE 

372.» DU I 09, 292, HIÈL2 

RSR EAN E) 
7 τσ PA ANNE LLC 4 

KA Ga a A ETS 
dat uw Heer u bijstaat met bus A 

Ar duiren. | drieduizend  nedergezonden Our 
den der. engelen”? 244 

124 Ja! indien gij geduldig 

blijft en op uw hoede zïjt, en 

Su ΛΑ,  SaG er 129 3 VUS 

CSS DES loss Οἱ ὧν 
…, #2% AUTRE 9. PNA N 9  < 

.. . 
x τ 

ἀμ] 

zij in haast op u nederko- 7. DEN 30e RS 

men, zal uw Heer u met | 

242 Deze paragraaf en de hieropvolgende paragrafen worden gewijd aan 

de voorvailen in den oorlog bij Oehoed. In het derde jaar van Hedjira rukte 

Aboe Soefjan tegen Medina op, aan het hoofd van een leger van drie duizend man ᾿ 

en kampeerde bij den Oehoed, een berg ongeveer vier mijl van Medina gelegen. 

Het Moeslimleger telde siechts ongeveer zeven honderd man. De vijand werd 

in het begin totaal verslagen, maar vijf Moeslim-boogschutters, die in een sterke 

stelling geplaatst werden dm den aftocht van den vijand af te snijden, begingen 

een vergissing en verlieten hun stelling, teneinde aan de vervolging deel te 

nemen. De vijand zwenkte en viel de Moeslims wederom aan, die nu in wanorde 

waren en hun natuurlik versterkte stelling verloren. Nadat Ζῇ de Moeslims eenig 

nadeel toegebracht hadden, ruimden ze het veld, veilig voor de vervolging der 

Moeslim-manschappen. | nn | 

243 Dit waren de twee stammen Banoe Salmâ en Banoe Hâritsa. 

244 De engelen werden gezonden om de harten der Moeslims te sterken 

en om de harten van den vijand met schrik te vervullen; zie vs. 125 en 8 : 10. 
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Ar. duizen- | yijfduisend verwoestende en- 

ou gelen bijstaan. 245 | Or 2 æ 
125 En God maakte het 

slechts tot een blijde tijding 
voor u, en opdat uw harten CRE Sr ὅς τ Az 5 L 
daardoor gerust zouden zijn, χἷς μον ΣΉ {7 4 2% 

en overwinning komt slechts ἡ "Ὁ ÿ τ 5 4 C6 
, van. God, den ἘΒΟΠΘΕΒ den Ô En 2} τ τ «δὶ 

Wijze. πο τὰ δ: 

Ode ων, 126 Opdat Hi een deel uit ἊΣ rs 
RER het midden dergenen die niet Mie ᾧ TA) 

gelooven, zal afsnijden, of hen Oo ζω τς £ SA Ὦ 

vernederen, zoodat Ζ1] terug- RE Ὁ ÈS 

keeren, niet kunnende berei- 
ken wat zÿ wenschten. 246 ER .."- 

127 Gij hebt geen belang bij Or io El C4 
de zaak, of ἨΐΠ Zich (gena- Ci Ἢ PAIE an 
dig) tot hen wendt of hen 
kastijdt, want waarlÿk, zij zijn 
onrechtvaardig. | 

128 En al wat in de heme- ENG Ὁ it ἃ 
len is en al wat op de aarde ee pepe 9. 
is is Gods:; Hij vergeeft wien αὐ» SL 6e Loupe ss LS ὡς 
Hij wil en kastijdt wien Hij ξ ? < 
wil; en God is Vergevensge- Dev 
zind, Genadig. 

» e ᾿ 

--ρω-ὦῇῥ͵.-᾿ῤΡρ ..΄’’Ρ̓'σ...-. .-.ς- -.- -- -’-ς-.-.-ο.--.-.--ς-ς..-.--.-..ΨὦΨ-»-- 

PARAGRAAF 14 

Hoe Succes bereikt kan worden 

129-138. Het zich onthouden van woekerachtige transacties, ge- 
hcorzaamheid aan den Apostel, het milddadig uitgeven van het ver- 
mogen om wille van den godsdienst en de onderlinge verdraagzaam- 
heid, het zoeken van Goddelïjke bescherming en het bestudeeren van 
de oorzaken van de opkomst en den ondergang van volken leiden ten 
slotte tot overwinning. 139. Nadeel den vijand reeds toegebracht. 
140—142. De tegenspoed in den slag bij Oehoed bracht een onder- 
scheiding tot stand. 

129 O giïj, die gelooft! ver- 
: LATE tes slind geen woeker, telkens 5 AY] ᾿ς vs GS οἷ ἡν 

Of, veraub. | Weer bijvoegend, en wees ᾿ξ > di 

belend en | oppassend voor (uw plicht je- CSA API ETS ἐ αὐ 
dubbel ver- ἂν 
dubbelend. | gens) God, opdat gi] voor- 

| spoedig zult ziÿn. 

245 De in dit vers vermelde hulp der engelen heeft betrekking op een 

derde gelegenheid, toen de vijand ,.in haast” aankwam, daar alle stammen zich 

met de Qoereisjieten vereenigden om de Moeslims te vernietigen. Dit gebeurde 

twee jaar later in den oorlog van Ahzâb. 

246 De Qoereisjieten behaalden dus in den oorlog bij Oehoed geen over- 

 winning. 
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a 1274. 

Ar, de bege- 
nadigers 
der men- 
achen. 

Ar, terwÿl 
2 weten. 

Ar. onder. 

Of, wegen. 
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130 En hoed u voor het 
vuur, dat voor de ongeloovi- 
gen is bereid. 

131 En gehoorzaam God en 
den Apostel, opdat u genade 
worde bewezen. 

132 En haast u naar de 
vergiffenis van uw Heer en : 
(naar) een tuin, waarvan de 
uitgestrektheid (als) de he- 
melen en de aarde is: a die is 
bereid voor degenen die zich 
(voor het kwaad) hoeden: 

133 Degenen die zoowel in 
voor- als in tegenspoed (wel- 
dadig) uitgeven, en, degenen 
die (hun) toorn bedwingen 
en de menschen begenadigen ; 
en God heeft de weldoeners 
(van anderen) lief. 

134 En degenen die, wan- 
neer zij een onzedelijkheid be- 
gaan of hun zielen onrecht 
aandoen, aan God gedenken 
en vergiffenis vragen voor 
hun feilen — en wie vergeeft 
de feilen behalve God? -— en 
(die) niet voorbedachtelÿk 
volharden in hetgeen zij heb- 
ben gedaan. 

135 (Aangaande) dezen — 
hun vergelding is vergiffenis 
van hun Heer, en tuinen 
waarin rivieren stroomen, om 
daarin te wonen, en voortref- 
felijk is de belooning der wer- 
kers. 

136 Inderdaad zijn er voor- 
beelden geweest νόου u; reis 

| derhalve op de aarde en zie 
wat het einde der verwerpers 
Was. | 

137 Dit is een duidelijke 
verklaring voor de menschen, 
en een leiding en een verma- | 
ning voor degenen die zich 
(voor het kwaad) hoeden. . 
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HFDST. 111. 

a Vgl. 
2 : 214. 

dt 

VOLHARDING IN TEGENSLAGEN 123 

138 En wees niet zwak, en 
treur ook niet, en gij zult de. 
overhand hebben, indien gi 
geloovigen ziïjt. 

139 Indien een wonde u ge- 
| troffen heeft, heeft een won- 
de als die de (ongeloovige) 
menschen ook getroffen; en 
Wij brengen deze dagen af- 
wisselend tot de menschen, 
en opdat God degenen die ge- 
looven kennen zal en getui- 
gen zal nemen uit uw midden : 
en God heeît de onrechtvaar- 

| digen niet lief, 
140 En opdat Hij degenen 

die gelooven zal louteren en 
de ongeloovigen zal vernieti- 
gen. | 

141 Denkt gij dat gij den 
tuin zult ingaan, terwijl God 
degenen onder u die hard 
Strijden, nog niet gekend 
heeft, en (Hïj) de lijdzamen 
(niet heeft) gekend ? 247a 
142 En voorzeker wenschte 

gij den dood vôér gij dien ont- 
moette; derhalve waarlik, gij 
hebt dien gezien en gij kijkt 
(er naar). 

“25 24 - rer CT RSR SE ESS 
5222 #2 24, a 

OC LS οἱ 

DID Δ 5 κχ DIE ἈΚ 3 Ir 2 

RE 7} SL 
COUR CP PER ANA TIAT 54 

οὐ CNT δ aie 755 
; 7 2 ad Bah LD Sn, “425 TT € 

GES ét Cr dl ka) s Ut 
᾿ς 9 ὦ 9. PAP ir bee A 52 QUES SAS TC 

CE ri 7 À 1 ὦ“ τὶ 
ne) δι a US A 

΄ se 2 

OC ie) 
PR. 28 24 2 2 2, #, 2 
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σι “93 .% à LE LA 

no Ga ῖα 
| OÙ a 

e 9 PELLE TEL EL 

JE Ge SACS NS: 
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PARAGRAAF 15 
Volharding in Tegenslagen 

143, 144. De dood van den Profeet kon de Moeslims niet tot het 
kwaad en den afgodendienst doen vervallen. 145-147. Vrienden van 
profeten bezweken niet voor tegenspoeden. 

143 En Mohammad is : 92 AT 5 7 Ὁ 7e 
niets meer dan een apostel: AE + D}U4E Les | 
inderdaad zijn de apostelen -.#%2{ 21€ ts oi LS 
voôr hem gestorven; indien Far. a - PT 
hÿ dan sterft of gedood {τς KES SE 
wordt, zult gij u dan opuw ,..» 4 Lu cod off sous We 
hielen omdraaien ? 248 En wie “᾿ς ds) us) Ξ ὡς PUS. 

-. -ὕὕ.. 

241 Di. ΗΠ heeft hen nog niet onderscheiden door hun gelegenheid te geven 
om hun standvastigheid onder de hardste beproevingen te toonen. Zie de laatste 
woorden van vs. 153, waar vermeld staat dat God weet wat in de harten is en 
dat het doel echter is om de harten te reinigen. | 

248 De Heilige Profeet liep in den oorlog bij Oehoed zulke zware wonden 
ΟΡ, dat men dacht dat hf gedood was. Hierop heeft het vers betrekking. Verder 
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zich op zijn hielen omdraait, | 
-kan God gansch geen kwaad 2 NA “2255 
aandoen; en God zal de dank- OR AN RSS 
baren beloonen. 

144 En‘een ziel kan niet 
sterven dan met Gods verlof; ν, 3 LL 20 MA og 
de tÿjd is bepaald: en wie de 2) 9 Ὑ.»» 3» CI IC ὁ Ὁ; 
vergelding dezer wereld be- ati “2.2, NES 
geert, hem zullen Wij daarvan - ee sé de As Σ 
geven, en wie de vergelding 4% δ NS SE ἮΝ ως 
van het hiernamaals begeert, “» οὐκὶ 
hem zullen Wij daarvan ge- OC RE Do D 
ven; en Wij zullen de dankba- 
ren beloonen. 
145 En hoe menig profeet 

| heeft gestreden, met wie vele - Le ων > uw 5.225 
aanbidders van den‘Heer wa- 772 ka (ES G Ὁ OO > 
ren; derhalve werden zij niet HF È Ἔ ἐκ οἰ τ τα 
bloohartig om wat hun op “τῷ 
Gods weg overkwam, noch αὐ ΦῸΥς 1258 us Vu LC » Μὴ 
verslapten zij, noch verlaag- στ μη 3.» 
den zij zich; en God heeft de OC ait Los 
lijdzamen lief, | 

146 En hun gezegde was _ ) 
niet anders dan dat zij zei- 9. 2115 NI 24 1 fceu 
den: Onze Heer! vergeef ons γι. σγτι σιν en 
onze feilen en onze buitenspo-” 3 0 SU; de 52 ε 
righeid in onze zaak, en maak O6 7 Dior pers “"» ὡς 
ἀνῇ onze schreden en sta Ὁ ΡΟ GAHEANS La 
ons bij tegen de ongeloovigen. : 

147 Derhalve gaf God hun ὁ ςς,, PT re 
de vergelding dezer wereld LÉ σοι CS . FORME 
en een betere vergelding van : =: 599 ss). συρμός 19 
het en en un À SRE es ΕΣ 
heeft degenen die (anderen) 
goed doen lief, 

bracht Aboe Bakr na den dood van den Profeet, door dit vers te reciteeren, 

 degenen tot zwijgen, die beweerden dat de Heiïlige Profeet nog leefde en niet 

sterven kon. Het argument was: daar alle profeten vôôr hem gestorven waren, . 

moet ook hij gestorven zijn. Dit argument vernietigt het geloof, dat Jezus Chris-_ 

tus | 108 leeft, sal en al. | 
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PARAGRAAF 16 

Oorzaken van den Tegenspoed in den Oorlog bij Oehoed 

148—150. De tegenstanders met vrees vervuld. 151. Plichtsverzuim 
van een deel der Moeslimtroepen na de overwinning, vervullende de 
Goddelijke belofte. 152. De vijand maakt van de wanorde gebruik. 
153. Gemoedsrust na het verlies en het morren van een zekere klasse. 
154. Plichtsverzuim vergeven. 

_148 O gi), die gelooft in- " 9» +98 “τις PET 

dien gij degenen die niet ge- RS Οἱ | Ga) ῷν. 
looven gehoorzaamt, zullen zÿ 7 ss test τορχο 12940 
u op uw hielen doen omkee- Κα À 3334 3 
ren, derhalve zult gij verlie- οὔ ΠΈΡΙ 
zers worden. es 

149 Neen! God is uw Be- 
schermer en ΗΠ is de beste ᾿ ᾿ y 
der helpers. PR RPC ON: 

150 Wij zullen in de harten θ᾽. #2 
dergenen die niet gelooven, ΔΝ ἶ 
verschrikking werpen, omdat mr AB 227 
zij datgene nevens God plaat- ὠ Gr SL ὡς 
sen, waarvoor Hij geen gezag 5,2, , nucrtt” Lt ΤῸ, 
heeft nedergezonden, en hun Eaux Car ̓  τ . 
woning is het vuur; en O1 78520 spl 
slecht is de woning der on- xp Pre 
rechtvaardigen. 

151 En voorzeker vervulde 
God Zïjn belofte, toen gij hen 
met Ziïjn verlof doodde, tot. oo ge ee. 
toen 51] bloohartig werd en PORTE) 865 a RS VER 
omtrent de zaak twistte en IP flrée 307 Aie) ἴσξ,.2 
niet gehoorzaamde, nadat Hij Lot C3 RAS 5:5 ϑν 
ἃ datgene had getoond wat [EXT ὁ ἐλ SRE Sr 
gi liefhadt; van u waren er ., 00, DU Ho si νοοῦν 
sommigen die het leven dezer CA UNS Οὐ Ce νοῦ 
wereld wenschten, en van u pro ose e GATE NN SI À 
raren er Sommigen die het 2 RASE . 7 
hiernamaals wenschten; 249 2451, Κ 2 fre ie 
toen wendde ἘΠ u van hen ὦ te | “ξ . af, opdat Hij u zou beproe- οι Ocieil de 
ven; en Hi heeft u voorzeker | 
begenadigd, en God is den ge- | LL 
loovigen Goedertierend. 
ES ----οο...-θ--ς--.-.. ....... dr  —————————— — 

gs .- ..-.....ὕ. 

. 4249 Zie de noot bij vs.120. Dit waren de twee groepen van boogschutters: 
Ζῦ die aan de bevelen gehoorzaamden en standvastig in de stelling bleven en zij die hun stelling verlieten om wille van den buit. Er wordt hier verklaard dat 
de laatsten deze wereld begeerden. De begeerte naar buit wordt dus duidelijk 
veroordeeld, en geen Moeslim zou ooit om.buit gevochten kunnen hebben. 
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152 Toen gij ver wegvlucht- 
te en op niemand wachtte,'en 44 6207 59 22 
de Apostel ἃ van uw achter- Ὁ Ὁ" αν Ones δ 
zijde riep, gaf Hij u derhalve 3, ΛΟ AGE me “ 
een andere smart instede van . re ᾿ 
(uw) smart, opdat gij niet κά γι ASE DUC 

.| treuren zoudt over hetgeen u CHARS “ ste 

ontsnapt was, noch (over) 5:9 
_hetgeen u wedervoer; 250 en 
God weet wat gij doet. 

153 Toen, na de smart, 
zond ΗΠ) veiligheid over u ne- 

Of, slaap. | der, een kalmte komende over 
een groep van u, en (er was) 

Ar. hun zie-| een andere groep die haar 
lon hadden. | οἴσρῃ ziel bezorgd had ge- ἀπ Διοῦ re Et 

maakt; zij dachten omtrent 2, 7 7. 7 
God zeer onrechtvaardig ge- ὁ. SAS e Le QE ES ÉECÉ 
dachten der onwetendheid, 251 24 ab es at >PIL σα 

zeggende: Wij hebben niets . ΓΗ opus 

met de zaak uit te staan. M GÈE cg pacs Gé τ 
Zeg: De zaak is gansch (in) y < taie 
Gods (handen). Zij verbergen (7 BOL D ἐδ ζ ἜΣ ὧς res 
in hun zielen wat Ζῇ u niet :,,,, Ξ' ae 
openbaren. Ζ zeggen: Had- Os ae JU Aa EC 
den wij iets met de zaak #,7 NP 
uit te staan, (dan) zouden Sie 106 "5 ὦ »Ὁ οὐ 
wij hier niet gedood zïjn ge- re ΤΎΡΟΣ 
weest. Zeg: Waart gij in uw Qt 5 Ἐς AXE 
huizen gebleven, (dan) zou- ἢ τ ts OCTANE ŒN ES 7 
den degenen wien slachting d πε συ 
voorgeschreven werd, zeker 253 We G τὰ Π Ces 22 
naar de plaatsen gegaan zijn, 4, VI rurs,7 
waar zij gedcod zouden wor- RUE a 5 SES ue LES 
den, 252 en opdat God beproe- | AT 
ven zou wat in uw borsten vd 2% 
was en opdat Hïj louteren zou 
wat in uw harten was: en 
God weet wat in de borsten is. 

ès 

6 oo me, 

250 Dit heeft betrekking op den roep van den Profeei, op wien, geliik de 

Moeslims nu zagen; de aanval van den vijand gericht werd. Daarom waren zï 

niet bedroefd oyer het verlies van de gunstige gelegenheid om den vijand te 

vervolgen, wel over den gevaarlijken toestand waarin Zi den Profeet Fee 

verkeeren. 

251 Dit waren de huichelaars, die, aangevoerd door Abdoella bin Oebaïjj, 

gedeserteerd waren en naar Medina terugkeerden. Hun bewering: ,,wi zouden 

hier niet gedood zijn geweest”’ slaat op de slachting onder hun bloedverwanten, 

die vochten en van wie sommigen gedood werden. 

252 De huichelaars betoogden, dat het ongeluk bij Oehoed afgewrend ZOU 
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154 (Aangaande) degenen 
uwer die zich omkeerden ten 
dage dat de twee legers el- as Pr 
kaar ontmoetten, 253 slechts (XaEleS 5 Ke) de CNE! 
de duivel zocht hen een mis- ,, Ὁ: Fe Du Ën DotuE ον 
stap te doen begaan om zekere fe ἐμιδν pb) it Le) 
door hen verrichte daden, en :,:- HAT bipaA dites ete 
God heeft hen voorzeker be- O7 ὦ οὐ μος; 
genadigd; waarlijk, God is 

: Vergevensgezind, Verdraag- 
zaam. 

PARAGRAAF 17 

De Oorlog bij Oehoed onderscheidde de Geloovigen 
van de Huichelaars | 

155-157. Oorzaak van het ongeluk. 158, 159. Noodzakelijkheid van 
beraadslaging. 160-163. De Profeet zou den boogschutters hun aan- 
deel niet onthouden, want hij was niet alleen rein maar ook een 
louteraar van anderen. 164--- 167. De huichelaars ἐν μὰ 168— 

170. De martelaren. 

155 O gij, die gelooft! wees 
niet als degenen die niet ge- | 
looven en die van hun broede- se FN Le Ce HEC 
ren zeggen, als zij op de aar- . ,, 7 μι: 
de reizen of zich in een strijd dl SEEQE J'ES ἘΣ 
wikkelen: Waren zij mit ons 1-2 Le ἡ Φλ ΣΤ οοὐ 
geweest, (dan) zouden 5721) ὕω Le 65 ον » ἡ, LR) 
niet gestorven zijn en zouden 52}5 it TRS, iS PAS CSC 
zij niet gedood zijn; 254 der- ,,,,, ,»51, > Aa 
halve doet God dit tot een “#25 & als BIS G Be 
diep berouw in hun harten g2 “ e ᾿ 
worden: en God geeft leven One Or CCE “ 
en doet sterven; en God ziet 
wat gij doet. 

zijn, indien zij in de stad waren gebleven. Er wordt hun gezegd, dat zelfs al 

had de oorlog in de stad plaats gehad, de geloovigen toch hun leven voor de 

goede zaak gegeven zouden hebben en niet in hun huizen gebleven zouden zijn, 

als de huichelaars. | | 

253 Er waren er, die het veld verlieten, toen de vijand zich wederom op de 

Moeslims stortten. Het was een verkeerde handelwijze, daar Zi) eigenlijk hadden 

moeten trachten zich bij de hoofdmacht te voegen. 
254 Met ,hun broederen” worden bedoeld: hun bloedverwanten die ware 

Moeslims waren. Hierin wordt het beginsel vastgesteld, dat men hi de vervulling 

van zijn plicht den moed moet hebben om den dood onder de oogen te zien. 

Het daaropvolgend vers verduidelijkt dat: ἘΠῚ indien gij op Gods weg gedood 

wordt of sterft,” d.w.z. indien gij bij uw plichtsvervulling gedood wordt of sterft, 

beréikt gij een grooter doel dan wanneer gÿ ἃ aan uw plicht onttrekt en rijk- 
dommen vergaart. 
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156 En indien gÿj op Gods , ὁ οὐ τ 
weg gedood wordt of sterft, ’Sù2%1 A ἀν LS ὧδ 

‘is vergiffenis van God en ρΡ6- σι : A D CD. 
nade waarlik beter dan wat Ὁ ἘΨΡῚ 28102 CHE 
Zi) opgaren. " 392% 

157 En indien gij inderdaad | re 
sterft of gedood wordt, zult 7. 
gÿ waarlijk tot God worden οὐρα }, HNPAls The 51 
vergaderd. 19) où 

158 Derhalve is het aan | de 
“genade van God toe te schrij- 
ven dat gij hen zachtmoedig 
bejegent, en waart gij ruw, zoPf rot δ, σω- pe 2 
hardvochtig geweest, (dan) ΡΥ ἰῷ 3 don 
_zouden 2ÿj zich van rond- are ἐμ PS ἜΧΟΙ διδῷ 
om u verstrooïid hebben; 255 PPDA 
begenadig ἤθη derhalve en AIT SD δι με Cet 
| vraag bescherming voor hen, ἢ POSE PE ET 

a I147. a en raadpleeg met hen over ru CES CASSINI 
de zaak; en wanneer gij (al- 31% 492 » < 
dus) besloten hebt, 256 stel OC ou 'ῷο ὦ 
dan uw vertrouwen in God: 
257 waarlijk, God heeft dege- 
nen die (op Hem) vertrouwen 
lief. = ᾿ 

159 Indien God u- ijstaat, DUT Dit fe Dh 99 us 3 

dan kan niemand u overwin- ol το AL ἀν οὐ ας OL 
nen, en indien Hij u verlaat, ΓΗ 3 ENS: Fe 
wie is er dan die u na Hem Ἢ ἘΣ ΩΣ Ὡς 
kan bijstaan? En op God be- Of; NÉ SK πες: 
hooren de geloovigen te ver- 
trouwen. 

255 Hoe zacht de Heilige Profeet de menschen steeds bejegende, daarvan 

kan men Zzich een idee vormen uit de Yoorbeeldelooze zachtmoedigheid, die δῇ 

_ in den grooten strijd aan den dag legde, een strijd dien hïÿj voeren moest ondanks 

Zulk een geduchte overmacht. Daar zijn de rie honderd mannen, die hem op 
een zeer kritiek oogenblik in den steek lieten; daar zijn ook de boogschutters, 
die niet aan zijn strikte bevelen gehoorzaamden om hun stelling niet te verlaten 
en dus het Moeslim-leger een ramp bezorgden. Toch werden Ζῇ niet voor den : 
krijgsraad gebracht, en werden zïj ook niet gestraft, zelfs niet berispt. Integen- 

_deel, de daaropvolgende woorden toonen aan, dat Ζῇ niet alleen vergeven werden, 
maar zelfs.hun positiè in de'raden van den Moeslim-Staat behielden. 

2566 Voor den oorlog bij Oehoed besloot de meerderheid om den vijand in 
het vrije veld het hoofd te bieden. Een tegenslag was daarvan het gevolg, maar 
toch werd er nog bij diezelfde gelegenheid wederoim op aangedrongen het begih- 

- sel van overleg plegen te volgen en er werd tot den Profeet gezegd om elke 
zaak te beslissen na samen te hebben overlegd. ᾿ 

257 Merk op, dat vertrouwen op God in de ΕΠ ἘΠ van den Qoer-ân, 
niet beteekent: wérkeloosheid. ΑἹ het noodige moet gedaan worden, een gedrags- 
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ru à 9 PP 

160 En het is een profeet 
niet toe te schrijven, dat hi 
trouwelooslijk handelt; 258 
en hij die trouwelooslijk han- 
delt, zal ten dage der opstan- 
ding datgene brengen, ten 
aanzien waarvan hij trouwe- 
looslijk heeft gehandeld; dan 
zal iedere ziel ten volle wor- 
den terugbetaald wat zij ver- 
diend heeft, en zij zullen niet 
onrechtvaardig ‘worden be- 
handeld. 

161 Is ἢ die Gods welbe- 
hagen volgt, dan gelijk aan 
hem, die zich het mishagen 
van God waardig heeft ge- 
maakt, en zijn woning is de 
hel; en het is een slechte be- 
stemming. 

162 Er zijn (onderschei- 
den) graden bij God, en God 
ziet wat zij doen. 

163 Voorzeker bewees God 
den geloovigen een weldaad, 
toen Hij onder hen een Apos- 
tel uit het midden van hen- 
zelf verwekte, tot hen Zïn 
mededeelingen reciteerende en 
hen reinigende en hun het 
Boek en de wijsheid leerende, 
al waren zij voor dien waar- 
lijk in openbare dwaling. 

164 Wat! wanneer u een 
ongeluk is wedervaren en gij 
(de ongeloovigen) zeker met 
tweemaal zooveel hebt getrof- 
fen, 259 zegt gij: Vanwaar is 
dit? Zeg: Het is van uzelf; 
waarlijk, God heeft macht 
over alle dingen. 

Opel 

΄} PLAN 

κά δ ὰι ὥλνῶ) FENG 
95. “53. S σορῷ ““» 4 M ᾿ 

> BMP 09) 55 À OÀ 

PB r#r 3 » 

ὼς OCTLT 

OO 

ἐρὶ SNS AU 

ὩΣ #* 

< LL GER ES 2 "γώ 

pe Ce 
PR ᾽ ων», "ἃ; τς 
ὧς ee) » 99 ? 2 

Δ ὦ FE 1 ᾿ De 

lÿjn moet op de juiste manier worden bepaald, en bij het volgen daarvan moet 

men zijn vertrouwen vestigen op God, hetgeen duidelijk beteekent, dat een 

mensch zijn uiterste best moet doen en dan de gevolgen aan Gods hand overlaten, 

d.w.z. hij moet zich berusten in wat volgt, door de gevolgen kalm te aanvaarden. 

258 Deze woorden stellen de leer van de zondelcosheid der profeten vast. 

Een profeet kwam om anderen te reinigen, gelijk in vs. 163 vermeld staat, en 
hÿ kon dit doel niet bereiken, indien hij zelf niet rein was. 

259 Le ongeloovigen hadden van de Moeslims reeds twee tegenslagen onder- 
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165 En wat u wedervoer 
ten dage dat de twee legers, 
elkaar ontmoetten, was met 
Gods kennis, en opdat Hij de 
geloovigen zou kennen, 

166 En opdat Hij de huiche- 
laars zou kennen; en er werd 
tot hen gezegd: Kom, strijd 
op Gods weg, of verdedig u. 
Zi] zeiden: Indien wij wisten 
(dat het) een strijd (was, 
dan) zouden wij u zeker ge- 
volgd hebben. 260 Ζ waren te 
dien dage veel nader bij onge- 
loof dan bij geloof., Zij zeg- 
gen met hun monden wat niet 
in hun harten is; en God weet 
best wat zij verbergen. 

167 Degenen die van hun 
broederen zeiden, terwijl zij 
(zelf)  achterbleven: Had- 
den zÿj ons gehoorzaamd, 
(dan) zouden zij niet gedood 
zijn geweest. Zeg: Keer dan 
den dood van uzelf af, indien 
gi de waarheid spreekt. 

168 En reken degenen die 
op Gods weg gedood zijn, niet 
dood; neen, zij zijn levend a 
(en) zijn van onderhoud van 
uw Heer vooxzien; 

169 Zich verheugende in 
wat God hun uit Ζ ἃ goeder- 
tierenheid heeft gegeven, en 
Zi verheugen zich om wille 
van degenen die, achter hen 
(gelaten zijnde), zich nog niet 
bij hen hebben gevoegd, dat 
zij geen vrees zullen hebben, 
noch treuren zullen. 

170 Zïj verheugen zich om 
de gunst van God en (om 
Zijn) goedertierenheid, en dat 
God de belooning der geloo- 
vigen niet verloren zal laten 
gaan. 

[DEEL I. 

Σὰ > -- Er proue 
PLCLACS 

Ge RSS db οὐ 

ἡ de δ σώ 
A RES SSEs SSNIE 

δόλξξει ς, SET a 5 

τό ον ΟἿ 
DE VAE SE CEE 

13, 1222 9n 249, 99 353. 

Oise κε SES 
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Oui y Ho ue Lol 0e Er 

V1 27 2 285,29 N #27 ες des ce GT Les 
CARPE sh msn 

Ciao ον GIE "2 
2 Nr οὐ. GTys 2e ϑὼ 9 le SES ἘΝ 

À Lt sn 5 “" “’ 
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vonden: de eerste in het slagveld bij Badr en de tweede in de eerste stadia van | 

_ den slag bij Oehoed. | 

260 Zij bedoelden dat de Moeslims. mec zulk een ongelijkheld in sterkte, 
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PARAGRAAF 18 

De Tegenslag bij Oehoed was voor den Vijand geen Aanwinst 

171—174. De geloovigen trekken uit tegen een geduchte overmacht. 
175—177. De ongeloovigen zullen den Moeslims geen schade kunnen 
toebrengen en het uitstel zal tot hun ondergang bijdragen. 178---179... 
De geloovigen zullen van de huichelaars afgéscheiden worden. 

171 (Aangaande) degenen 
die gehoor gaven aan de roe- , ον» 
ping van God en den Apostel, ζ.. JL ln οὐ 

S 
Ar. de nadat hun het ongeluk we- σον 
dis dervaren was — degenen RAGE 7 A 4 | Le yo 

onder hen die goed doen en ξ pois DITLAGS 5 92 
zich (voor het kwaad) hoe- | Obs TU s one 
den, zullen een groote beloo- 
ning hebben; 261 

172 Degenen tot wie de 
menschen zeiden: Waarlijk, 2. . D ir 
de Den ΠΕΡΌΒΕ zich _ AE] oO) A re dE GANT 
gen ἃ vergaderd, vrees hen > 4-f52#><2 2m, 95 
dus; maar dit vermeerderde "Ἢ ΘῈΣ SRE IN lus 3 
hun geloof, en zij zeiden: API ACTUS 
God is ons genoég en zeer ES 3 a EL 165 Gt) 
voortreffelijk is de Bescher- 
mer. 262 

173 Derhalve keerden χ᾽ > μι ΠΣ ΓΗΚῚ 1 
terug met de gunst van God 23 ae “5 2e 26 
en (Zÿn) goedertierenheid; ‘is, 872 TS 
geen kwaad raakte hen aan ” hr 
en zij volgden Gods welbeha- Obs ces 55 αὐ. 
gen; en God is de Heer der 
machtige goedertierenheid. 

174 Het is slechts de dui- us rs < TETPOUE 
vel, die τὰ voor zijn vrienden Ÿ ὅ Se 0e SG doet vreezen, maar vrees hen (λλο πὴ το ως: BUS 
niet, en vrees Mij, indien gij di ᾿ 
geloovigen zijt. 

.Ψ. 

zeker te gronde zouden gaan, zoodat het geen strijd was. Doch de zaak was, dat 
Ζῇ in den grond vijanden waren van den Islâm en partij kozen voor den viand. 

261 Het Mekkaansche leger werd den volgenden dag vervolgd tot een plaats, 
Hamrä-oel-asad, onder welken naam de expeditie bekend staat;: maar zij durfden, 
ondanks hun overmacht, de Moeslims niet te bestrijden. | 

262 Dit vers en de twee daaropvolgende verzen hebben betrekking op de 
expeditie, die bekend staat onder den naam van Badr-0es-Soëghrà (de kleinere 
Badr), het volgend jaar ondernomen, omdat Aboe Soefjan, bevelhebber van het 
Mekkaansche legér, bij het verlaten van het slagveld bi Oechoed afgekondigd 
had, dat hïfj de Moeslims het volgend jaar bij Badr zou bestrijden, maar niet- 
tegenstaande zijn bedreigingen rukte het Mekkaansche leger nooïit tegen de 
‘Moeslims op. 
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175 En laten degenen die 
haastiglijk in het ongeloof. 
vallen, u niet bedroeven; 
waarlijk, zj kunnen (God. 
gansch niet schaden; God wil 
dat Hij hun geen deel geeft in 
het hiernamaals, en zij zullen 
een zware kastijding hebben. 

176 Waarlijk, degenen die 
het ongeloof hebben gekocht 
voor den prijs van het geloof, 
zullen God gansch geen 
kwaad doen, en zij zullen een 
pinlike kastijding hebben. 

177 En laten degenen die 
niet gelooven, niet denken 
dat Ons schenken var uitstel 
aan hen hun goed is; Wi 
schenken hun uitstel slechts 
opdat zij hun zonden zullen 
vermeerderen; en zij zullen 
een schandelijke straf' heb- 
ben. 

178 In geen geval zal God 
de geloovigen in den toestand 
laten waarin gij zijt, tot Hij 
den booze van den goede 
scheidt; noch zal Hij u met 
het ongeziene bekend maken, 
maar God kiest van Ziïn 
apostelen wien ΗΠ wil; 263 
derhalve, geloof in God en 
(in) Zijn apostelen, en indien 
gij gelooft en u (voor het 
kwaad) hoedt, dan zult gi 
een groote belooning hebben. 

179 En laten degenen die 
gierig zijn met het uitgeven 
van wat God hun uit Zïjn goe- 
dertierenheid heeft geschon- 
ken, niet denken dat het hun ’ 
goed is; neen, het is slecht 
voor hen: Zi) zullen ten dage 
der r opstanding datgene waar- 

[DEEL IV. 
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283 Het ongeziene” beteekent de wegen van het Goddelijk _welbehagen. 

Ze worden niet aan ieder persoon rechtstreeks onthuld, maar die zijn te 

dien einde gekozen. | 
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mee zij gierig zijn geweest,  , , à jo,» ρα 
aan hun halzen hebben kle- Mél dh 5 Δοκῶ 28 ἀρ 
ven; 264 Gods is de erfenis pue / grep 95,45 27 

der hemelen en der aarde; en Où οι, dsl 2 CAE 

God weet wat gij doet. 

PARAGRAAF 19 

Vitterijen der Volgelingen van het Bock 

180. Vitterijen der Joden op de vraag van den Profeet om bidra- 

gen. 181—184. Zij weigeren een profeet aan te nemen die de Mozai- 

sche wet niet volgde. 185. De Moeslims zullen verlies van vermogen 

en leven moeten lijden en ook beleedigende taal moeten verdragen. 

186-—188. Verbond om het Boek ongeschonden te bewaren en de 

schending daarvan. 

180 God heeft voorzeker 
het gezegde dergenen ge- | 
hoord, die zeggen: Waarlijk, 413516 ὡς EPS Ab 0 D 
God is arm en wij zijn rijk. 265. our » GS 05 en δἰφδνν 
Wij zullen opteekenen wat zij Ce LE O7 5 225 db 
zeggen, en hun onrechtvaar- nn, w 242, 9 52». 5322 

dig dooden van de profeten, { GE QUE bi RSS EU 

en Wij zullen zeggen: Smaak “Ὁ TAN ITA SA ΡΟ Ὁ 
de. kastijding der verbran- OS GE 033 

| ding. À ἘΠῚ “5, ἄπ γ “,0.νν} 

| 181 Dit is voor wat uw ei- οὐ ὦ DESTS cas Le ds 
gen handen vooraf hebben sea SK “7 

‘| gezonden en omdat God in AE ΖΝ Δ 
het minst niet onrechtvaar- 
dig is jegens de dienaren. LT 2 1 LC Lt CHE 72 4 

182 (Dat zijn degenen) die Y! ἀφο ic = Ὁ 
| zeiden: Waarlijk, God heeft QU CSG GE 5 2% 

ons geboden in geen apostel - Δ) 95.3.5. δια 2Δ212 
te geloqven, tot hij ons een Qu A js EI Ὄ 
offer brengt, dat het vuur 
verteert. 266 Zeg: Inderdaad, 

‘264 Dezelfde gedachte — hoewel in algemeener bewoordingen — aan de 
aan den hals gebonden gevolgen der daden, wordt uitgedrukt in 17 : 13: ,,En Wi 

hebben de daden van ieder mensch aan zijn hals doen kleven; en Ὁ Ὁ zullen hem 

op den dag der opstanding een boek voortbrengen, dat hij wijd opengeslagen 

zal vinden.”’ Ieder mensch draagt in dit leven dus de gevolgen van zijn daden 

met zich mee, maar op den dag der opstanding zullen die gevolgen duidelik: 

zichtbaar zijn. Zoo doet God de gevolgen van gierigheid aan den hals van de 

vrekken hangen. 

265 De Joden bespotten de Moeslims om hun armoede en hun leeningen 

bij Joodsche geldschieters. Zïj bespotten ook het hefferi van fondsen voor de 

verdediging van het geloof door bijdragen. | | L 
266 Dit zinspeelt op de brandoffers der Mozaische wet, waarvoor zie Levi- 

 ticus 1 : 9. De eisch om het brandoffer was feitelijk een eisch om de Israëlieti- 

 sche wet te volgen. | ΝΕ 
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er zijn tot u apostelen νόόγ 
mij gekomen met duidelijke 

"{ bewiïjsgronden en met datge- 
ne wat gij vraagt; waarom 
hebt gij hen dan gedood, in- 
dien gij waarheïdlievend zijt ? 

183 Maar indien zij u ver- 
_‘ | werpen, dan werden véér u 

inderdaad apostelen verwor- 
pen, die met duidelijke bewijs- 
gronden en schriften en het 
verlichtende boek kwamen. 

184 Iedere ziel zal den 
dood smaken, en u zult ten 
dage der opstanding slechts 
uw vergelding ten volle wor- 
den betaald; dan wie verre 
van het vuur verwijderd en 
gemaakt wordt den tuin bin- 
nen te treden, heeft inderdaad 

. { het doel bereikt: en het le- 
ven dezer wereld is niets dan 
een voorziening van ijdelhe- 
den. | 

185 Gïj zult zeker benroefd 
| worden aangaande uw bezit- 
tingen en uzelf, & en gij zult 
zeker veel ergerliÿk gepraat 
hooren van degenen wien het 
Boek véér u is gegeven en 
van degenen die polvtheïsten 

| zïin; 267 en indien gi geduldig 
alt en u (voor het kwaad) 
hoedt, waarlik, dit is een der 
zaken tot (welke) besloten 
(behoort te worden). 

186 En toen God een ver- 
bond maakte met degenen 
wien het Boek werd gegeven: 
ΟἿ zult het zeker den men- 
schen bekend maken en pii 
zult het, niet  verbergen: 
maar zij wierpen het achter 
hun ruggen en namen daar- 
voor een geringen priis aan; 

datgene derhalve, slecht is 
wat zùi koopen. 
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267 Dit is nooit zoo waar geweest als tegenwoordig. Gedurende de vorige 
eeuw werden voortdurend Moeslims uit hun huizen verdreven, Moeslimstaten 
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187 Denk niet, dat degenen 
die zich verheugen over het- 
geen zij gedaan hebben en 
gaarne hebben dat zij gepre- 
zen worden om hetgeen Zi 
niet gedaan hebben -— denk 
in geen geval, dat zij aan de 
kastiding zullen ontkomen; 
en voor hen is een pijnlijke 
kastijding. 

188 En Gods is het ko- 
ninkrijk der hemelen en der 
aarde, en God heeft macht 
over alle dingen. 

UITEINDELIJKE OVERWINNING DER GELOOVIGEN 135 

CE GNEXS 
ALES CCE 
“SSH ἀξεσόνς 

ONE 
as τὰ λϑιῤ Ψ 

BSLÈdE dE 

PARAGRAAF 20 
Uiteindelijke Overwinning der Geloovigen 

189-—-195. Bede der geloovigen om de vervuling der Goddelijke 
beloftenis van overwinning. 194-198. De bede verhoord en de over- 
winning voorspeld. 199. Maar zij moeten standvastig blijven en steeds 
bereidwillig om moeïlñïkheden te ondervinden. 

189 Waarlijk, in de schep- 
ping der hemelen en der aar- 
de en (in) de afwisseling van 
den nacht en Cen dag zijn tee- 
kenen voor menschen van 
verstand: " 

190 Degenen die aan God 
gedenken, staande en zitten- 
de en op hun zijden liggende 
en die over de schepping der 
hemelen en der aarde naden- 
ken; 268 Onze Heer! (ἢ hebt 
deze niet vergeefs geschapen! 
glorie zij U! behoed ons voor 
de kastijding des vuurs: 

191 Onze Heer! waarlijk, 
dien αἢ het vuur doet in- 
gaan, hem hebt αἢ inderdaad 
in ongenade gebracht, en er 
zullen geen helpers zijn voor 
de onrechtvaardigen: 

΄ 5 . κ,Ά. “ 15 "ὦ “ 5" « 

NAN DH HE GO! 
y ᾿“ 4 « 

ὄς EN Es 

26 #79 τος ὦ 1 SC 

11 CC # 

NÉE CES ee 

NAN AUERE ὦν 
OU LIÉE ES AE 

à A ὁ 

weggemaaid en honderdduizenden Moeslims gedood. En de beleedigende taal der 

Christelijke, zoowel politieke als zendingspers, en die van hun navolgers in de 

Hindoe-(Arja Samadj) pers, ging alle perken te buiten. ὦ “ 

208 Er wordt tot de Moeslims βοζερα aan God te gedenken en tevens over | 

de schepping der hemelen en der aarde te denken, di. wetenschappelijke onder- 

| zoekingen te doen. Daarom zien wij in de vroegere geschiedenis van den Islâm 
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Ατ. voor 
hen. 

Ar. onder. 

192 Onze Heer! waarlik, 
wij hebben een Prediker tot 
het geloof hooren roepen, 
zeggende: Geloof in uw Heer; 
derhalve geloofden wij; Onze 
Heer! vergeef ons daarom on- 
ze feilen, en bedek onze booze 
daden en doe ons met de 
rechtschapenen sterven: 

193 Onze Heer! en schenk 
ons hetgeen αἱ ons door .Uw 
apostelen beloofd hebt en 
breng ons ten dage der op- 
standing niet in ongenade; 
waarlijk, Gïj laat niet na de 
beloftenis te vervullen. 

194 Derhalve  verhoorde 
hun Heer hun bede, zeggen- 
de: Ik zal het werk van een 
werker onder u, hetzij een 
mannelijk of een vrouwelijk 
persoon, niet verloren laten 
gaan, de een uwer zijnde uit 
den ander: derhalve, zïj die 
vluchtten en uit hun huizen 
verdreven en op Min weg 
vervolgd werden en die stre- 
den en gedood werden, hun 
booze daden zal Ik voorzeker 
bedekken, en Ik zal hen voor- 
zeker tuinen doen ingaan, 
waarin rivieren stroomen: 
een belooning van God, en bi 
God is een nog betere beloo- 
ning. 

195 Laat het u niet mis- 
leiden, dat degenen die niet 
gelooven, in de steden hande-' 
len zooals zij willen. 

196 Een kortstondig ge- 
not! daarna is hun woning de 
bel: en slecht is de rust- 
plaats. 

197 Μίδαν aangaande de- 
genen die opnassend zïjn voor 
(hun plicht jegens) hun 
Heer, zij zullen tuinen heb- 
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godsdienst en wetenschap samengaan, tegenover het Christendom dat den gods- 

dienst, door de wetenschap uit te sluiten, tot het monnikendom verlaagde. 
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Ar. onder. 

Of, over- 
tref in lijd- 
zaamheid. 

ben, waarin rivieren stroo- 
men, daarin wonende: een 
onthaal van hun Heer, en dat- 
gene wat bij God is, is voor de 
rechtschapenen beter. 

198 En waarlijk, van de 
volgelingen van het Boek zijn 
er degenen die in God geloo- 
ven en (in) datgene wat tot 
u is geopenbaard en (in) dat- 
gene wat tot hen fs geopen- 
baard, zijnde ootmoedig vô6r 
God; zij nemen geen geringen 
prijs aan voor Gods mededee- 
lingen; dit zijn degenen die 
hun belooning bij hun Heer 
hebben; waarlijk, God is snel 
in het afrekenen. 

199 Ο gÿ, die gelooft! wees 
lÿjdzaam en wedijver in lijd- 
zaamheid en blijf standvastig, 
en wees oppassend voor (uw 
plicht jegens) God, opdat gij 
voorspoedig zult zin. 

σὺ 
OUTRE a CR 

tt” 3 #95, AT US οὶ GNT 
΄ 3 PANTIN NI ET 
ἀπ ST ES 952 
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HOOFDSTUK IV 
DE VROUWEN 

(An-Nisd) 

GEOPENBAARD TE MEDINA 

(23 paragrafen en 177 verzen) 

Plichten van voogden jegens lun pupillen. 

Wet der erfenis. | | 

Behandeling van vrouwen. 

Met welke vrouwen een huwelijk gesloten kan worden. 

Eigendomsrechten der vrouwen. 

Gevallen van oneenigheid tusschen man en vrouw. 

Uïiterlijke en innerlijke reinheid. 

Elke neiging tot onrechtvaardigheid en kwaad te mijden. 

Huichelaars weigeren het oordeei van den Profeet te aanvaarden. 

De geloovigen moeten zichzelf verdedigen. 

Houding der huichelaars tegenover de geloovigen. 

Hoe de huichelaars te behandelen. 

Wanneer en tot op welke hoogte een moordenaar verschoonbaar is. 

Het geval van Moeslims die bi den vjand bleven. 

Gebed tijdens den strijd. 

16, 17. Geheime beraadslagingen der huichelaars. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Afgodendienst veroordeeld. 

Onpartijdige behandeling van weezen en vrouwerl. 

Onpartijdige behandeling van alle menschen en veroordeeling 

van de Joodsche huichelari. 

Het einde der Joodsche huichelaars. 
Overtredingen der Joden. 

De vroegere openbaringen bevestigen de waarheid van den 

Qoer-ân. | 
Profeetschap van Jezus en de wet der erfenis. 

Aligemeene Opmerkingen. 

DIT hoofdstuk wordt de Vrouwen genoemd, omdat het voornamelijk de 

rechten der vrouwen behandelt. Het handelt over de omstandigheden die uit den 

slag bij Oehoed voortsproten:; dit feit moet bij de beschouwing van de kwestie 

der samenhang en uniformiteit van de stof in gedachte worden gehouden. De 

voornaamste kenmerken van den slag bij Oehoed waren: het groote aantal der 

gesneuvelde Moeslims en het deserteeren der huichelaars, waarop omstandig- 

heden volgden, die een definitieve scheuring met de Joden teweegbrachten. De 
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eerste van deze omstandigheden maakte een bespreking van de rechten der 
weezen en vrouwen noodzakelijk en de eerste zes paragrafen behandelen bi- 
gevolg dat onderwerp. De eerste paragraaf stelt geboden vast, die betrekking 
hebben op de plichten der voogden tegenover hun pupillen. De tweede paragraaf 
verheft de vrouw tot een positie van geliÿjkheid met den man en steit een nieuwe 
wet der erfenis vast; bij de Arabieren toch had een vrouw geen recht om 
het vermogen van een gestorven bloedverwant te erven. De derde paragraaf 
handelt over de bejegening der vrouwen in het algemeen en veroordeelt de 
gewoonte, volgens welke de mannen haar als erfdeel Kkonden opeischen. De 
vierde paragraaf vermeldt, met welke vrouwen men niet in het huwelijk mag 
treden, en de vijfde geeft haar het recht om naar welgevallen over haar ver- 
diensten te beschikken; de zesde wist eerst het remedie aan, wanneer er tusschen 
man en vrouw oneenigheid is en prent dan het beginsel der liefdadigheid in 
het algemeen in, waarna het aan het eind het onderwerp huichelarij ter sprake 
brengt. 

Na in de zevende en achtste paragraaf aangetoond te hebben, hoe de Joden 
Zedelijk ontaard waren geworden, en hoe zij, enkel en alleen uit afgunst op de 
Moeslims, partij hadden gekozen voor de polytheïsten in hun streven om de 
Moeslims uit te roeien, en na den Moeslims op het gemoed te hebben gedrukt, 
de rechtvaardigheid nauwgezet in acht te nemen en den Profeet te gehoorzamen, 
wordt er in de negende paragraaf .overgegaan tot de handelingen der huichelaars, 
die geweigerd hadden om het oordeel van den Profeet, d.i. den vijand in het vrije 

. veld het hoofd te bieden, aan te nemen, en in de tiende wordt ons gezegd, dat 
de oorlogskwestie een kwestie van leven en dood voor de Moeslims was. De 
elfde paragraaf handelt over de houding der huichelaars, en de twaa:ide toont 
aan, hoe weiïfelaars behandeld moeten worden. De dertiende vermeldt, wanneer 
en tot op welke hoogte een moordenaar van een Moeslim verschoonbaar is, 
omdat de Moeslims zèeer dikwiïls door verraad of huichelarij gedood werden; 
terwijl de veertiende paragraaf aantoont, dat die Moeslims, die gedwongen 
waren om tegen hun eigen wenschen in bÿ den vijand te blijven, verschoonbaar 
waren. De viftiende waargchuwt de Moeslims tegen overrompeling in den oorlog. 
wanneer zij hun gebeden verrichten. De Zestiende en zeventiende maken melding 
‘Van de geheime beraadslagingen der huichelaars. De achttiende veroordeeit den 
afgodendienst, want in al de vorigé paragrafen wordt er van de afgodische 
huichelaars &esproken, en z00 wordt het onderwerp ten einde gebracht. 

Vôér het derde voornaamste onderwerp van dit hoofdstuk ter sprake wordt 
&ebracht, wordt er in de negentiende paragraaf teruggekomen op de onpartijdige 
behandeling der weezen en vrouwen, en het onderwerp wordt in de twintigste 
Segeneraliseerd: in dezelfde Paragraaf worden de huichelaars onder de Joden 
behandeld. De daaropvolgende paragraaf voorspelt hun einde en toont tevens 
aan, dat het geloof in vroegere profeten hun geen goed kon doen, indien zij den 

. Heiligen Profeet verwierpen. De twee en twintigste spreekt van hun overtre- 
dingen en van hun valsche beweringen aangaande den dooë van Jezus aan het 
kruis. De drie en twintigste Paragraaf zegt hun, dat alle vroegere profetieën 
op de komst van den Heiligen Profeet Moehammad wezen, terwijl de laatste, 
na in het kort melding te hebben gemaakt van de dwaling der Christenen, ἢ]. 
het vergoddelijken van J ezus, besluit met terug te komen op het onderwerp erfenis, daarmee Zinspelende op het overgaan der erfenis van het profeetschap 
van het huis Israëls op het huis Ismaëls. 

Däar dit hoofdstuk vele zaken behandelt, die uit den slag bij Ochoed rezen, 

22 
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_ PARAGRAAF 1 
Plichten van Voogden jegens hun Pupillen 

1. Eerbied voor de banden der verwantschap. 2. Het vermogen 

van weezen niet te verspillen. 3, 4 Polygame huwelijken vergund 

ter verzorging van weezen. 5, 6. Voogdij over weezen. 7. Zoowel 

vrouwelijke als mannelike personen erven. 8, 9. Verre maar arme 

verwanten liefdadig te bejegenen. 10. Waarschuwing tegen het ver- 

duisteren van de bezittingen der weezen. 

In naam van God, den Wel- 

dadige, den Genadige. Os) + ZEN dt ΓΒ 

1 O menschen! wees op ὀ 27 CNE 

passend voor (uw plicht je- | : Fr 

gens) uw Heer, Die ἃ uit één GES Arte 
wezen heeft geschapen en zijn Le, vers, « γᾶ su fre 

gade van dezelfde (soort) 26% ge GE ES D CAGE 

heeft geschapen en uit deze ect 42, 422 122: 

twee vele mannen en vrouwen 5 LESC τι cé 

heeft verspreid; en wees op- ἰδ CCS NAS 5 

passend voor (uw plicht 16- Se ns Ὰν 

gens) God, bij Wien gij van Os: 2 CLS ὦ 
elkaar (uw rechten) vraagt, 

en (jegens) de banden der 

verwantschap; waarlijk, God 

 waakt over ἃ. 22. “5 2 25 TT ENS 

| 2 En geef den weezen hun M ot ie 

bezittingen en stel geen waar- 

delooze (dingen} in de plaats D PE " 

van (hun) goede, en verteer FOIE EN DL ΚΞΝ 

hun bezittingen niet (als een 25 7125; D AO AE 

bijvoeging) tot uw eigen be- OÙ LH Οὐ ὯὉ) S d 

zittingen; dit is waarlijk een 

groote misdaad. | ΣᾺ ΤῊΣ ΤΣ ἀπ στο 

3 En indien gij vreest, dat RENE ITS ἐν 
gij niet rechtvaardig tegen- 412,12 mu use σ|γιν 

over de weezen kunt hande- = se LOC SN OL Le 

len, trouw dan zulke vrouwen, 2%. στ > Grs27. VE 

die u goed lijken, twee en drie °°? LS PAU VI our OL ms 

schint er geen twijfel aan te zijn, dat het spoedig na dien oorlog geopenbaard 

werd. En dus komt het, zoowel in rangschikking als in volgorde der openbaring, 

na het vorige hoofdstuk. Het voornaamste gedeelte ervan behoort dus tot het 

vierde jaar van Hedjira. | 

269 Zie 16 : 72, waar er melding van gemaakt wordt, dat de vrouwen voor 

de mannen geschapen zijn min anfoesikoem, di. uit hun zelf. Het woord nafs 

beteekent op beide plaatsen: essence of soort. De theorie volgens welke de vrouw 

uit de rib van den man geschapen zou zijn vindt geen plaats in den Heiligen 

Qoer-An. 
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me 

en vier; 270 maar indien gi 
vreest, dat gi (tusschen :. NRA δ Ψν οὐ χε, το haar) geen recht zult doen, ὠ5᾽ 29 PEN CE | 1 (trouw) dan slechts één of ὦ | 2h25 A 
wat uw rechterhanden bezit- | 
ten, 271 dit is betamelijker, 
opdat gij niet van den rech- | 
ten weg zult afdwalen. OPEL τ " 4 En geef de vrouwen haar © DR Se ECTS S bruidschatten als een vrije HA] as en 1} 
gift, maar indien zij uit zich- ῳ 
zelf verkiezen u een deel er- | ei Fr $ “τ... 
van af te staan, eet het dan "Fr ne 
met genoegen en met heil- 
zaam gevolg. 

5 En geef uw bezittingen, du ον 
die God Se u heeft Nr SEC RSTUEE RÉENS 
tot (middel van) ondersteu- IRAN 25 LR ste ep 
ning voor de zwakken van © HS STATE SX al verstand, niet weg en onder- 
houd hen uit (de voordeelen) 
daar (van), en kleed hen en 

Ar. gocde | Spreek tot hen woorden van 
Moorer. | oprechten raad. 

6 En onderzoek de weezen : = k 
dan παν perte berciken: FRE MCE dan, indien gïj in hen rijpheid Re die à ας van verstand vindt, draag its Da ss hun hun bezittingen OVET, EN pores σι τιτο man ve verteer die niet Puit none "δ ΟἹ υἱός 56 T 
en haastiglijk, uit vrees dat Hé es on tar zij de Me be- 6 Fe BE OË ὁ“: reiken; en wie rük is, laat βρῶ nn : 

270 Deze passage staat Dolygamie onder zekere omstandigheden toe; 2e 
schrijft die niet voor en staat die 2elfs ook niet onvoorwaardelijk toe. De om. 
standigheden waaronder dit hoofdstuk geopenbaard werd, leveren een verklaring 
van deze woorden. De oorlog hield vreeselijk huis onder de mannelijke bevolking. 
Vele weezen werden zoo aan de Zorgen der weduwen overgelaten, die het moeilijk vonden om zich van de noodige levensmiddelen te voorzien. Daarom werd den 
Moeslims gezegd, dat zij, indien 21} niet rechtvaardig konden Zijn jegens de 
weezen, de weduwen konden trouwen, wier kinderen zoodoende hun éigen kin- _deren werden, en daar het aantal vrouwen nu veel grooter was dan dat der _mannen, mochten zij zelfs twee, drie of vier vrouwen huwen. Het is dus duidelïk, dat de vergunning om meer dan één vrouw te hebben onder bijzondere omstan- digheden gegeven werd. Zoowel het huwelijk van den Profeet met weduwen, als het voorbeeld van vele zijner vrienden, bevestigt deze verklaring. Vers 127 maakt deze beteekenis nog duidelijker. 

271 Voor de voorwaarden, waaronder in den oorlog gevangen genomen 
vrouwen — wat uw rechterhanden bezitten — gehuwd konden worden, zie vs, 25. 

Fate 29996 2 PR A 

Obs VS SSP 
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hij zich (er van) onthouden ,,,, κι, νος sssar mars » 2 

(het voor zichzelf te gebrui-. 251565 ὦ» ABS AA 

ken), en wie arm 18, laat hij NC bo 7198 Atos ae 9 

redelijk eten, En wanneer gi DANS 

hun hun bezittingen over- Σὰ 

draagt, roep getuigen in hun O Laser ai - 

aanwezigheid; en God is ge- | 

noeg als Afrekenaar. 
7 De mannen zullen een 

deel hebben van wat de οὐ- 1 7, = “τς w> « 4e, 

ders en de naaste bloedver- NI SEC es Jet 

wanten nalaten, en de vrou- 7516: δ᾽ ὙΠ} “σοι T 

wen zullen een deel hebben τὰ ΕΣ ΤΕ ee “ #Y ᾿ 

van wat de ouders en de die (Se Oo our 
naaste bloedverwanten nala- 4 LINGE hf ΖΦ 51 

ten, hetzij er weinig of veel OÙ Ὁ TE s1 

van is: een bepaald , gedeel- | 

te. 215 
8 En wanneer bij de ver- ASS GA AC SELS] S 

deeling (verre) verwanten en ,5,% 92,92» ρος 

de weezen en de behoeftigen 15 53) de μὴ). ESS 

aanwezig zijn, geef hun (iets) 23952T 3,95 

daarvan en spreek tot hen Θό YS 4 

vriendelijke woorden. 
9 En laten degenen — die, 

mochten zij een zwakke nako- , DA 

melingschap achter zich la- . ge (2 BY GX Fo) 9 

ten, voor hen zouden vreezen 4240240 Aime té. £a 
— (er voor) bevreesd zijn (on- RAT op SE a ass 

“" 

2.5. 

à  -.--.ο:--  -.-ς.᾿ςὲ-- 

vechtvaardig jegens de weé- di. À Colas À 

Dante 0) ln 2 derhalee US een 
oppassend zijn voor (hun 

plicht jegens) God, en laten 
zij rechte woorden spreken. 

10 (Aangaande) degenen pis 13 21 SAT (ᾧ 4, ὦ 

die de bezittingen der wee- LR Ne) ἷῷ Û I © 

zen onrechtvaardig verteeren, AS ES ave AUS 

_waarlijk, Ζῇ verteeren slechts : or 

vuur in hun buiken en zij zul- το κα ο χω 

len brandend vuur ingaan. ΝΞ | : 

272 Bij de Arabigeren hadden de vrouwen en kinderen geen aandeel in 

een erfenis; Zi) plachten ook te zeggen: ,,Niemand zal erven, behalve hij die de 

speer gebruikt.” Het in dit vers vastgestelde beginsel is de grondslag van de 

Istamietische wet der erfenis. Kinderen en naverwanten, of indien σχῇ er niet 

zijn, verre bloedverwanten, hetziÿ mannelijke als vrouwelijke, zijn de wettige 

_erfgenamen. Welke tegenwerping er op dit beginsel op grond van de verdeeling 

van het eigendom in deelen 00k gemaakt moge worden, toch is er niet de minste 

twijfel aan, dat deze regei overeenkomt met het ruime democratische beginsei. 

dat ue Islâm tracht te bevestigen. 
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PARAGRAAF 2 

Wet der Erfenis 

11. Geval van kinderen en van ouders met of zonder kinderen. 12. Erfdeel van den man of van de vrouw met of zonder kindereh en erfde:l van zusters en broeders, als er geen kinderen zïjn. 13, 14. Straf voor het schenden van de wet. 

HFDST. IV.] 

11 God gebiedt u aangaan- 
de uw kinderen: de mannelij- 
ke persoon zal de gelijke 53 MEET dorée Di pots 9 hebben van het deel van twee Jus \ ΚΝ G ὦ] es vrouwelijke personen; maar GT: LH > LE NRA JS indien 21} allen vrouwelÿke “> CG δ ὡύ Las ee personen zijn, meer dan twee, τ ὠϊ 3 DR CLÉ zullen zij twee derden hebben , de, a αν ὙΑΡτς 

JA RS ον ξεν 
> 

Ar. hi. van Wat de overledene nagela- 
ten heeft, en indien er een 15, 
Ζ81 zij de helft hebben: en 
aangaande zijn ouders, ieder 

ει, 

᾿.-.. ΝΑ 
εὰ S \ \ 

Φούλδας hunner zal het zesde hebben απ. on van wat hïj nagelaten heeft, ὧκ OL EU AS δῖ ds }s indien hij een kind heeft ; » Ὁ. Dp» 2 «D 3 20 - . CC _. ἰ νι ἐν | LS x | maar indien hij geen kind 202 CAL SSI heeft en (slechts) zijn twee 
ouders hem erven, dan zal Ὸ \o { v vw . ἀν "2 ΤΩ 9 "ὦ αὐ “ Zn moeder het derde hebben:  r=5Ct 723 δ ΟΣ vos indi 11 LT D στον > se ÉLEL PIE 
Mmaar indien ἢ broeders ;: BOY AVE heeft, dan zal Zijn moeder het δ Ἄν τ δ La τς zesde hebben na (de betaling OS ht ὦ! ὅρος van) een legaat (dat) hij kan | PR. hebben vermaakt of (van) φξα ας een Schuld; uw ouders en uw 
kinderen, gij weet niet welke 
van hen nader bij u in nut- 
tigheid is; dit is een ordon- 
nantie van God: waarlijk, God 
is Wetend, Wijs. 

12 En gÿj zult de helft heb- 
ben van wat uw vrouwen na- 
laten, indien Ζῇ geen kind. 
hebben, maar indien zij een 
kind hebben, dan zult gij een 
vierde hebben van wat Zij na- 
laten, na ( betaling van) 
eenig legaat (dat) zij kun- 
nen hebben vermaakt _ Of 
(van) een schuld: en Zi) zul- 
len het vierde hebben van 
Wat gij nalaat, indien gi geer 
kind hebt, maar indien gi een 

p PARTIS 9 2,53 PA 

οἱ 9 LS TS 
CI 2 ΄ χε “ΚΟ TL 

"Ὁ οἰ ὁ τ Ὁ 
De 8.., “ες SPEN ,κἈἴτὸ 
OS mt 
< Ὁ τς 79 ae 
᾿ 9 ῳ 1329 " + 

SERIE x 
Da GA BIS κα GÉQE 

΄ AELLELATA ΄“. LEA ar ê , 

Ones Les Ua ΟΣ SN Le 

\ \ 

E\ 
&wr L 

ν᾿ 

en lun Ὰ \ 

£ 

\ Re δ LA \ ἃ 
e 

# 

2 
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kind hebt, dan zullen zij het 

achtste hebben van wat gi 

nalaat na (betaling van) een 

legaat (dat) gij kunt heb- » gss 2 1.2 22240 

ben vermaakt of (van) een LS φῦ O6 3 5/1 

schuld: en indien een man of % 224 >7° TRE 1642 

een vrouw, geen ouders noch πόμα. 2 4 ne sl ae 
kinderen hebbende, erfenis na- ἀφ Qu yes Je 

laat en hij (of zij) heeft een Tes s5< 4 » ΑἸ ΥΡ 2 

broeder of een zuster, dan 35654 ὍΣ 2 F8 Ed 

zal ieder van hen beiden het ?7- τῶν 9. 7 272, .%% 

zesde hebben, maar indien as ὁ Ag a 2 EI 

zij meer dan dat zijn, zullen “it (4 AUD US  λ ες 

zij deelhebbers zijn in het ” A Τὴ ᾿- 

derde na (betaling van) eenig On ee dl s 

| legaat, dat vermaakt kan zijn 

or geweest of een schuld, die 

| (anderen) niet deert; 273 dit 

is een ordonnantie van God, 

en God is Wetend, Verdraag- 

zaam. (5» σὰν 1É2T/Lh 9399 σῇ 

13 Dit zijn Gods perken; de at airs 40] 5206. ES 

en wie God en Zijn Apostel HG ee ns ie ere 

gehoorzaamt, hem zal Hiÿ Ἔκζ ζ {ι,.5}»» A à 

Ar.onder. | tuinen doen ingaan, waarin Oo bal, 4,5: CUS 

rivieren stroomen om daarin É 

te wonen; en dit is het groote 

succes. 
14 En wie God en Zijn 

Apostel niet gehoorzaamt en 

Zïn perken overschrijdt, hem OX 3 jus ait ax Ce: 
zal Hij het vuur doen ingaan pe 27.» OT 

om daarin te wonen, en hi δ᾽ εἰς PERS Se 

zal een vernederende kastij- EG? ἃ ik 1" 

ding hebben. OMS Ole ὦ» 

273 De in den Heiligen Qoer-ân vastgesteide wet der erfenis is zeer een- 

voudig, ofschoon de wijze waarop Ze uitgewerkt wordt, ze zeer ingewikkeld 

maakt. Trek de schulden af en geef de vermaakte goederen aan de personen, 

wien ze eventueel bij testament besproken zijn. Geef de vrouw of den man 

daarna haar of zijn erfdeel. Geef den vader of de moeder van het overblfÿvende 

zijn of haar erfdeel en draag de rest over aan de kinderen: een zoon ontvangt 

tweemaal zooveel als. een dochter. Ingeval de overledene geen kinderen heeft, 

wordt het aandeel der ouders vergroot en een deel wordt gegeven aan broeders 

en zusters: terwijl het geval waarin de overledene noch ouders noch kinderen 

_heeft, in het laatste vers van dit hoofdstuk behandeld wordt: de broeders en de 

zusters krijgen alles. 

qe oh,  -ο----------.--ς- 
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PARAGRAAF 3 

Behandeling van Vrouwen 

15, 16. Straf van vrouwen en mannen die zich schuldig maken aan 
onzedelijk gedrag. 17, 18. Berouw. 19--22, Vrouwen 
behandelen en niet als goederen. 

15 En aangaande degenen 
uit het midden uwer vrouwen, 
die zich schuldig maken aan 
een onzedelijkheid, roep tot 
getuige tegen haar vier (ge- 
tuigen) uit uw midden; dan, 
indien zij getuigen, houd haar 
in de huizen tot de dood haar 
wegneemt of God voor haar 
een weg opent. 274 
16 En aangaande de twee 

τ dit uw midden, die zich aan 
+ needeliÿkheid schuldig ma- 

xen, geef hun beiden een 
lichte straf; dan, indien zij 
verouw hebben en zich bete- 
ren, wend u van hen af; 
waarlijk, God is Veelweder- 
keerend (tot genade), de Ge- 
nadige. 275 

17 Berouw is bij God 
slechts voor degenen, die uit 
onwetendheid kwaad doen, 
dan spoedig (terug) keeren; 
derhalve, dit zijn degenen tot 
wie God Zich (genadig) 
wendt, en God is eeuwig We- 
tend, Wis. 

18 En berouw is niet voor 
degenen, die booze werken 
blijven doen, totdat, wanneer 
de dood tot één hunner komt, 
hÿ zegt: Waarlijk, nu heb ik 

| berouw; noch (voor) degenen 

vriendeliÿk te 

LEO TRE «, AN IR 5.8“ 
LOT ra GG (ls 

CS AS οἵ: Ἢ ἘΝ At 

\ 
w, “π΄ 2919, ÉLo9/ PP (ὦ 

PEINE CS χξθοβ 
Lim D sn 48 à 
A RS ἡ ἈΚ 

2» «»1 

CRE EST οὐ 
LESC CT 

22. GITE Te vhs € Get GS QE ὧν ὧι 

-" 

“3.55 σις À TL A ο( 
OA CN ail GE ἃς 

RER στρα, CP, 

HO ONE Ὁ A EE 
DES ὦ LES AE 

29 »“ Γ23,). »» 

CAE ah 

299 #3. 1“σν 552 ju 
Cr CNY: CAES) 

274 De onzedelijkheid waarvan hier sprake is, is onzedelÿjk gedrag, dat aan 
overspel grenst. Voor de straf in geval van overspel, zie 24 : 2. De straf, waar- 
van hier melding wordt gemaakt, bedoelt eenvoudig: haar vrijheid beperken, 
Zoodat ζῇ niet de vrijheid hebben om haar huis te verlaten. Merk op, dat zoo’n 
straf zinloos zou zijn geweest indien het de Moeslimvrouwen niet vrij stond om 
haar huis te verlaten. | 

ι 275 De in dit vers vermelde misdaad is dezelfde als die in het vorige vers. 
Er zijn twee daders, en zïj kunnen Ôf beide mannen zijn, Ôf een man en een 
Vrouw. 
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Of, te 
erven. 
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die sterven, terwijl zij onge- 
loovigen zijn. Dit zijn dege- 
nen, voor wie Wij een pinlijke 
kastijding hebben bereid. 

19 O gi, die gelooft! het 
is u niet geoorloofd vrouwen 
als erfenis te nemen tegen 
(haar) wil; 276 en bemoeilijk 
haar niet, opdat gij een deel 
zult nemen van wat gij haar 
hebt gegeven, tenzij zÿj zich 
schuldig maken aan een open- 
bare onzedelijkheid, en beje- 
gen haar vriendelÿk; dan, 
indien gij een afkeer van haar : 
hebt, (dan) kan het zïn, dat 
gi) een afkeer hebt ,van iets, 
terwijl God daarin overvloe- 
dig goed geplaatst heeft. 

20 En indien gij één vrouw 
wenscht te hebben in de 
plaats van een andere 2177 en 
gij hebt één van haar een 
hoop goud gegeven, neem er 
dan niets van; wilt gij het ne- 
men door (haar) te lasteren 
en (haar) klaarblikelijk on- 
recht (aan te doen) ? 

21 En hoe kunt gij het ne- 
men, wanneer één uwer reeds 
tot de ander is ingegaan en 
zi) met u een hechte overeen- 
komst heeft gemaakt ? 

22 En huw geen vrouwen, 
die uw vaderen gehuwd heb- 
ben, behalve wat reeds voor- 
bijgegaan is; dit is waarlijk 
onzedelijk en hatelÿk, en het 
is een kwade weg. 278 

{[DEEL IV. 

“σ΄; 5.,».- σ΄ LL 

D CGT TEE ΕἾΤΑ 

οι τς 

Ex An ve 27 “οι /8TT 

οἱ deu Y re Ci GC 
ES ET EI 

RES N MARAIS 

OP FX LEE, 

K [53 25: TA .35“ sr ax 
) GP sil Le ets lab) 

ἐν: At 

Fee be 2. 55572 

ES 62 SO At 

OÉESTAS dus à pro Da 

os d #2. es 
TEE 27%? 

Fois 

N{ 

[15 

tri 
᾿ς “2: #, 525. “- > 

Με ΠΤ ἢ ESS 
Dre: 

nr, biZ 27 2 

is SG HR 
23 

te 5 ὁ [22 
7 .ν" 9 "- ΄ 

Ζς εἰς; ἃ > “5.555 

oË Ée 9 QUE ὃ 

AURA κά 2333 Ὁ 

: EU NE Ale à ἍΤΙΣ 

τ ETC S'UESS 

216 Wanneer bij de pre-Islamietische Arabieren een man stierf, had zijn 

oudste zoon of andere bloedverwanten het recht om zijn weduwe of weduwen te 
bezitten, door haar zelf te huwen, en indien Ζῇ wilden zonder bruidschat, of door 

_haar aan anderen uit te huwen, of door haar heelemaal te verbieden te trouwen. 

27] Eén vrouw hebben in de plaats van een andere beteekent eenvoudig: 

__ ich van de eerste vrouc scheiden en een andere huven. Deze bijzondere vorm 
wordt gebruikt om aan te toonen, dat de normale toestand voor een volwassene 

Is: in gehuwden staat te blfjven, Zoodat hij met een andere vrouw in het huwelijk 

moet treden, als hij zich van zijn vrouw heeft gescheiden. Dit is in waarheid 
een onderwerp over echtscheiding, Zooals de daaropvolgende woorden aantoonen. 

278 Wanneer in pre-islamietische dagen een man stierf, werden zijn wedu- 
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PARAGRAAF 4 

Met welke vrouwen een Huwelijk gesloten kan worden 

23. Bloed- en zoogverwanten met wie geen huwelijk gesloten mag 
worden. 24. Andere vrije vrouwen. 25. Wanneer slavinnen gehuwd 
kunnen worden. 

23 Verboden zijn voor u 
uw moeders en uw dochters 
en uw zusters en uw tantes 

TT AP θαι. 3” “1. PAT 

van vaderszijde en uw tantes 25 τ ACTE La 
van moederszijde en dochters Di unit seit 2 

it τ 27 van broeders en dochters van, “τ 7 5 
zusters en uw moeders die u ΣΙ ΧΟΣΛΤΩ ρον τ 2 ᾿ ,+ Ce 2 LS 

gezoogd hebben en uw Ζοορ- ἌΡ a GO) RES) 
zusters en moeders van uw AUGT ee SAME TA 
vrouwen en UW stiefdochters ER | 
die in uw voogdijschap zijn, oies CRE à ὃ δὶ 
(geboren) van uw vrouwen, ,:2,, RACE» 4 
tot wie gij ingegaan zijt — SAS! Hs OÙ Os 
maar indien gij niet tot haar x - 2 LE RSR 
ingegaan Zzijt, is er geen τ  : FÉESS 4 
blaam op u (haar te huwen) DIET Le € Eu ET 
— en de vrouwen uwer zonen, ,_ ρα 
die van uw eigen lendenen RE él CSN) “y 
zijn, en dat gij twee zusters te- 25» 7,2534 2 
gelijk hebt, behalve wat RE QE à 
reeds voorbijgegaan is; waar- 
Iïjk, God is Vergevensgezind, 
Genadig. 

τ 

DEEL V 

Ar. vrije. 24 En alle getrouwde vrou- 
wen, behalve degenen die uw  241-5-& mu,” 91-92 c 
rechterhanden Doiter: 279 IC DIEU AIT 

(dit is) Gods ordonnantie 7 “,.1 τοῖς ant CRT 
tot u, en wettig voor u zÿn , ἜΝ 
(alle vrouwen) behalve die, 2j; 2C ἐμῶν ΕΣ ΕΑ τ 
mits gij (haar) met uw be- 

wen het eigendom van den oudsten zoon, en δῇ kon een van haar, die hem 

aanstond, huwen. Aan dit onzedelfjk gebruik maakte de Islâm een einde. 

2179 De zinsnede m4 malakat aim@n-0e-koem wordt algemeen opgevat in 

den zin van krÿgsgevangenen, omdat Ζῇ door een overmacht gevangen zijn geno- 

men. Ze kan echter ook beteekenen: degenen met wie gÿ wettig in het hurvelÿk 
zÿt getreden, want het woord aimän, dat contract beteekent — een huwelfjk is 

ook een contract — sluit duideltjk wettig bezit in. De passage beteekent der- 

halve: alle getrouwde vrouven zÿn u verboden, behalve degenen die gÿ reeds 
gehuwd hebt; terwij_ reeds gesloten huwelijkscontracten erkend werden, werd 

dus een huweltjk met een gehuwde vrouw in het vervolg verboden. Merk op, 
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zittingen zoekt, (haar) hu- 
wende, 280 geen ontucht ple- ue sors 4 
gende. Dan aangaande dege- SAIT Chexbucs DAS Crimes 
nen, bij wie gi) baat vindt ““}2 “32...5.2.29.» 6 932) “ 93 

(door trouwen), geef haar δ᾽ ἀφοῦ» ὁδοῦ δά 
heur vastgestelde bruidschat- 2,5 Rebel 
ten; en er is geen blaam op ἃ TRE 5 Ua IE ὥς 
aangaande datgene waarover der À AE: OL 415 61} 
gij het onderling eens zït, na- 
dat (de bruidschat) bepaaldis; 
waarlijk, God is Wetend, Wijs. 

25 En wie onder u geen ge- 
noegzame middelen heeft om 
vrije geloovige vrouwen te 
huwen, (die kan) dan één 
dergenen (huwen), die uw D ΣΝ ΟΣ δ 
rechterhanden bezitten uit Ed Ç D Ce Ai ο) ΟΣ 
het midden uwer geloovige mp 2214? <1 1 292 Us 
dienstmaagden; en God Len HE Los quelle 
uw geloof best; gij zjt de Xp frire. ,27 7 Rs δὰ 
één uit den ander (voortgeko- iv > Seal Rs 3 
men): derhalve, huw haar oi ὦ ad NEA CES 

Er ENG 1... 

ἢ Ἐν A PA 

met de vergunning van haar ΟΡ 
meesters, en geef haar heur ᾧ ΟΣ ΠΌΣΩΝ, 
bruidschatten rechtvaardig- - >. 1.<:07 15,7, 
10, σχῇ zijnde kuisch, geen ut DUR V3 Eine AE 
ontucht plegendé, noch min- ἕ ΤΡ ἀξοίί, se dE Érast 5 
naren ontvangende; en wan- vs 
neer zij gehuwd worden, dan, 3} ue ee ἘΝ ἐν εν 
indien zij zich aan ontucht D ça > “Ξ δ: 
schuldig maken, zullen zij de 4 on 
helft der straf ondergaan, die » . <oh,rbss 4. ́ 
ΟΡ vrije vrouwen a Dit is CES ER ESS 
voor hem onder u, die vreest | 
in het kwaad te vallen; en dat 
gij u onthoudt is beter voor ἃ, 
en God is Vergevensgezind, 
Genadig. 281 

dat moehsanât ook vrie vrouwen kan beteekenen. Wanneer de gewone beteekenis 

van mâ malakat aimân-oe-koem, nl. degenen die in den oorlog gevangen 2ÿn 

genomen, aangenomen wordt, zou de passage beteekenen, dat een vrouw die in 

den oorlog gevangen genomen was — al was zij niet formeel door haar eersten 

man verstooten — gehüuwd kon worden, indien zïj zich tot den Isläm bekeerde, 

welke voorwaarde uitdrukkelïjk vermeld wordt in het daaropvolgende vers. Merk 

verder op, dat zulke krijgsgevangenen krachtens een nadrukkelijk Qoer-ânisch 

bevel, gewoonlijk in vrijheid werden gesteld (zie 47 : 4), en het kwam zeer zelden 

voor, dat Ζῇ niet vrijgelaten werden. 

280 Dit toont aan, dat een man vé6r het aangaan van een huwelijkscontract 

den kost moet kunnen verdienen. 

281 Dit vers stelt de voorwaarden vast, waaronder σῇ die in den oorlog 
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PARAGRAAF 5 

Eigendomsrechten der Vrouwen 

| 26—31. Eerbied voor eigendomarechten en voor het leven. 32. De 
vrouw heeft evenveel recht op haar verdiensten als de man op de 
zijne. 33. Gelijksoortige rechten in het geval van erfenis. 

26 God wenscht ἃ te ver- “ς»»κ5 ce A . 
klaren, en u in de wegen der- CRE 5 ne er 
genen vôér u te leiden, en ἡ: εξ. ἧς C5 "SRE Ce Sfr 
Zich (genadig) tot u te wen- PO Eee διχῇ 
den, en God is Wetend, Wis. DE pie ail 
27 En God wenscht Zich 

(genadig)-tot u te wenden, en BRL D 32% 499 9517 
degenen die (hun) lusten vol- NE OR ONE pa 
gen, wenschen dat gij (met) ; ΜΉ ΐ Price 
een groote afdwaling af- use es δ A A 
dwaalt. 

28 God wenscht uw (las- 2.2 ARCS τε LS Gi dt dE 
ten) te verlichten, en de ΠΟ μι" ἐᾷ » 
mensch is zwak geschapen. εὐ AY 
282 

29 O gi, die gelooft! ver- 
teer uw bezittingen niet val- D AE 
schelijk onder uzelf, tenzij het δας { REY En et 
handelen zij bij uw onderlinge ἊΣ LR 2 84, 
bewilliging; en dood uw volk MTS EI JL SE 
niet; want God is Genadig νυ νυ “+ ΟΣ 6 ? 
omtrent u. DE SAC c GE 

30 En wie dit overtredend AE re “ΠΣ Oo) 
en onrechtvaardig doet, hem ᾿ ΠῈΣ ὌΨΙ ἘΠΕ 

| zullen Wij spoedig in het vuur Ὁ, 56150 ENS SEE 
werpen; en dit is God gemak- Da A “2 
κοι. Ε Θ᾽... ὁ αὐ ES: dés AE dhoi 

31 Indien gij de groote din- 
gen die u verboden zijn, γε De cts VAS 294 " 

schuwt, zullen Wij uw booze Re SRE » sé 
(neigingen) wegnemen 288 en ESS AU 5099 CE 
u een aanzienlijke ingang ᾿ 
doen ingaan. JÉSCES do te AA LE 

32 En begeer niet datgene Le. Lu as " ἘΦ: 
waardoor God sommigen MARS [τ SE Gex 
uwer anderen te boven heeft | 
doen gaan; de mannen zuüllen 

Of, uzelf. 

gevangen zijn genomen, gehuwd kunnen worden. Ik vind in den Heiligen Qoer-än 

geen enkel vers, dat het concubinaat sanctionneert. 

282 De mensch is Zzwak en kan voor zichzelf geen weg, vrij van dwalingen 

uitduiden. God gaf hem zekere richtsnoeren en verlichtte dus zÿn last. 

283 Di. wanneer een mensch het begaan van Zonde begint te vermijden, 

beginnen de kwade neigingen in hem uit te sterven. 
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het voordeel hebben van wat 
zij verdienen en de vrouwen JMS Lo pei μὲ 
zullen het voordeel hebben ἃ Ev cs Ὡς ἐῶν 2 
van wat Zzij verdienen; en .» γωσνι γι ν 24 μὴ ? ps 

τὶς τ τ μι se | an . | vraag God om Zijn goeder- OX O6 ai 2 οὐ cé es 
tierenheid; waarlijk, God 29... 34. 
kent alle dingen, | OÙ ss 

33 En voor ieder hebben 
Wi erfgenamen bepaald van QI SS Chess 
wat ouders en naverwanten  " D on 
nalaten; en aangaande dege. TEE CS Où SI: 
nen met wie uw rechterhan- ν, κι κι σα, Χο 5e « ΒΕ 
den overeenkomsten hebben OS it ὧἹ ἀφ 85 
bekrachtigd, geef hun hun LI#2 À 2 ὦ. 
deel; 284 Waarbik, God is een ONE zu Je 
Getuige van alle dingen. 

PARAGRAAF 6 
Oneenigheid tusschen Man en Vrouw 

34. Het verlaten door de vrouw. 35. Hoe verzoening tot stand te 
brengen. 36. Getrouwheid aan plicht jegens God en plicht jegens 
menschen ingeprent. 37.42. Gierigheid en huichelarïj veroordeeld. 

34 De mannen zijn de on- D ἡ ς λδοα ἐλ ες Σὸν : a 155. derhouders der vrouwen, a St Un Etes 
doordat God sommigen hun- ; NE EU TE τ ν, ΣΩΣ 
ner anderen te boven heeft οὐ 22 08% (shox dl 
doen gaan en doordat zij van er gi Ve ρον Η , ᾿ 0 Le: RSS EL Ὁ ὡ # 2 “9 hun bezittingen uitgeven; 286 77 28 eg Cool ps 
de goede vrouwen zijn derhal- <°-°22 TEE after ete : ne CU» do Bis (7 ve gehoorzaam, 286 het on- © Ὁ CLIS 

284 In pre-Islamietische dagen waren de menschen gewoon verdragen met 
elkaar te sluiten, waarbij Ζῇ zich er toe verbonden elkaar te beschermen en elkaars 
erfgenamen te zijn, en wanneer één hunner stierf, werd de ander geacht recht te 
hebben op een zesde deel van het eigendom van den overledene. Toen de Moeslims 
naar Medina gevlucht waren, liet de Heïlige Profeet iedere Mekka-emigrant zich 
door een vasten band van broederschap verbinden met een der inwoners van 
Medina, zoodat (naar het oude gebruik) de een erfgenaam zou zijn geworden 
van den ander, wanneer deze stierf. Maar z00’n erfdeel werd door den Heiligen 
Qoer-ân niet toegestaan. Dit vers evenwel beveelt aan, dat er 1ets gegeven moet 
worden. De woorden geef hum hun deel worden opgevat in den zin van hulp 
verleenen in het algemeen, goede daden verrichten en goeden raad geven, terwijl 
het een of ander geregeld kan worden bfj testament. " 

285 Het Arabische woord voor onderhouders is qawwdméôèn, dat de gedach- te uitdrukt aan hun belangen beschermen met die aan hen voorzien van bestaans- 
middelen. | | 

286 Gehoorzaamheid beteekerit hier: gehoorzaamheid aan God. Deze betee- 
kenis van het woord wordt duidelïijk, als wij dit vers vergelïjken met 38 : 31, 33 : 35 en 66:5, 

| 
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zichtbare beschermende, 287 
zooals God (het) heeft be- 2 PT D. 
schermd; 288 en (aangaande) Das A) ̓ς Cheb s Go 
degenen van wier zijde gij 
verlating  vreest, vermaan 
haar, en verwijder haar in de 
slaapplaatsen, en sla haar; 
dan, indien Ζῇ u gehoorza- 
men, zoek geen weg tegen 
haar; waarlijk, God is Hoog, 
Groot. 289 

35 En indien gij een breuk 
tusschen de twee vreest, stel 
dan een rechter aan uit zijn 
familie en een rechter uit 
haar familie; indien Ζῇ beiden 

ao 

EE (LES, 215 

5.13 at EL CHE 

ERA ass EC El 2” 

Ghost σε Er 
verzoening wenschen, zal God :,:-, ,1 res à 9 
eensgezindheid tusschen hen 7". NE RELAIS VX OÙ 
tot stand brengen; waarlijk, QYAS "τῇ ME Le ho 

| God is Wetend, Zich bewust. ae 
290. 

36 En Gien God en veree- 
nig niets met Heni, en wees 22 “σοὶ 
goed voor de ouders en voor ES as SN» lets L 
de naverwanter en de weezen ὯΝ ne τ 4) ἤν: 
en de behoeftigen en den na- 
buur die (uw) verwant is en 
den nabuur die vreemdeling 
is, en den metgezel op een 

SAS OS ALAN S ANS 
ao: € »2 

| ne Seal: Si ais 
reis en den reiziger en dege- 
nen die uw rechterhanden 

2 (a " - SEC EG tn cts 

287 Het onzichtbare beschermen is een euphemisme voor de rechien van 

den echtgenoot beschermen en sluit kuischheïd in. 

288 Zooals God haar rechten heeft beschermd, di. haar rechten tegenover 

haar man heeft opgehouden. 

289 Wat aangaat het slaan, dat als laatste toevlucht toegestaan wordt, 

ingeval een vrouw haar man verlaat, houde men twee dingen in gedachte. 

Eerstens, dat men slechts ingeval van een uiterst groote misdaad deze straf kan 
opleggen, gelijk een gezegde van den Heiligen Profeet in de Sahîh Moeslim het 

duidelÿk maakt: ,Wanneer σῇ bezoeken krijgen van wien ook, die u niet aan- 

staat”; en tweedens, dat de slag z66 licht Ζῇ, dat die geen teeken achterlaat. 

JIbn-i-’Abbas staat in zoo’n geval slechts het gebruik van een tandenborstel toe. 

290 Voor hen die denken, dat de Islâm de echtscheiding onder het minste 
voorwendsel toelaat, bevat dit vers veel stof tot nadenken. Wanneer er een breuk 

voorkomt, moeten er van beide partijen rechters worden aangesteld met het 

doel, om verzoening tot stand te brengen; wanneer de rechters geen verzoening 

tot stand kunnen brengen, dan eerst wordt echtscheiding toegestaan. Het is dus 

duidelijk, dat echtscheiding slechts door tusschenkomst van rechters door den 

man of door de vrouw verkregen kan worden. 
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bezitten; 291 waarlijk, God DL πα τῷ . 
heeft hem die hoogmoedig, OS EL 6 Cr ἑν. 
grootsprakig is, niet lief: 

37 Degenen die gierig zijn 
en de menschen bevelen gie- , 
rig te zijn en verbergen wat FSI ie τ οἷ 
God hun uit Zijn goedertie- DAT LES μ»» 
renheid heeft gegeven; en Wij db) Le CES Jet 
hebben voor de ongeloovigen RAR 72 “5.57.5 ΕΣ >< 
een schandelijke kastijding UE 
bereid: 

38 En degenen die hun be- 
zittingen uitgeven om door >Geot 253 A co 
de menschen gezien te wor- οἵδ εν τος TN D 
den en niet in God gelooven, Vi LA κι 298 39 44 
noch in den jongsten dag; en a FR AU ἐν OH Y » 
aangaande hem, wiens metge- EE; SES GEn À . 
ΖΕ]. de duivel is, een kwaad 
metgezel is hï! 

39 En wat (kwaad) zou 
het hun hebben gedaan, in- 4-17 ἡ Lachaise et 
dien zÿ in God en den jong. 2° φύλα Fa EU 
sten dag geloofd en (welda- CR AIRE τ 
dig) uitgegeven hadden van ne ἐλ 
wat God hun had gegeven ? OËE 4 à 
En God kent hen. 

40 Waarlijk, God  doet 
geen onrecht ter zwaarte van > ;-c2<£1 sp 1) 4 
‘een atoom, en indien het een DE is JE SES db o! 
goede daad is, vermenigvul- 421255 ia a CS ἐς 
digt ΗΠ die en geeft Hij uit λα Ar 
Zichzelf een groote beloo- nt 
ning. à 2 fu 28 w 2 41 Hoe zal het dan zÿn, αὐ δ, le Ce ζς ὦ ΜῈ 
wanneer Wij uit ieder volk ri . Ὁ 
een getuige brengen en u als © ag Le es 

| een getuige brengen tegen | 
_ Ar.dexe. | dit (volk) ? | 

42 Te dien dage zullen de- 
genen die niet gelooven en va SNS NN SE de 
den Apostel niet gehoorza- dE Le BEI ΜΝ ass re à 
men, Wenschen dat de aarde OR) sors Le 
met hen gelijk gemaakt ware, AAA 
en zij zullen niet eenig woord Re 
voor Gud verbergen. 

29 De liefdadigheid van den Islâm wordt dus niet bepaald tot eigen volk 
of eigen geloofsgenooten, maar wordt ook den vreemdelingen bewezen. 

292 Zulks is de telkens voorkomende beschrijving van het overwicht van 

genade in de Goddelijke natuur: het goede wordt steeds vermenigvuldigd en het 

kwaad te niet gedaan. 
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PARAGRAAF 7 

Uiterlijke en innerlijke Reinheid 

43. Noodzakelijkheid der reiniging als voorbereiding tot het gebed. 
44. 47, De Joden vermaand om te gehoorzamen. 48—50. De ernst 
der zonde van het polytheïsme. 

43 O gij, die gelooft! kom LATE DES) 226 La 
het gebed niet nabij, wanneer ASIE ve cr GC 
gi bedwelmd zit, tot gÿ οὐ ὦ 091 are ep 53.5.5 

(goed) weet wat gij zegt, 293 DTSE 
noch wanneer gij verplicht zïjt 
om een volledige wassching , cr Σ ΤΑ REY! 2 0; 
te verrichten 294 --- tenzi) 
(gij) op den weg reizende 
(zijt) — tot gij ἃ gewasschen 
hebt; en indien gij ziek of op 
reis zijt, of een uwer van het 
privaat komt, of gij de vrou- 
wen aangeraakt hebt, 295 en 

EU ee. “ 22, de 2 re ce “255 

LG ss ST A 
ACT AE) Ace A 

29 9 29 “212 ἕξω TR HAT 22 σ PPTTS 
Une Pets 

gij geen water kunt vinden, 
neem dan uw toevlucht tot 
zuivere aarde, en veeg uw 
aangezichten en uw handen, 
296 waarlijk, God is Begenadi- 
gend, Vergevensgezind. 

44 Hebt gij degenen niet 
beschouwd, wien een deel van 
het Boek is gegeven? Zïj koo- 
pen dwaling en wenschen dat 
gij van den weg afdwaalt: 

45 En God kent uw vijan- 
den best; en God is voldoen- 
de als Bewaker, en God is 
voldoende als Helper. 

46 {00 het midden der Jo- 

be ἐδ 41 SES 

CAES A δι ΧΟ 4 

ALAIN d 259 
EGLISE GPL 

ΜΡ Ἦ 

ἀν T0 GTS 
5 a ÈS 

épais | den zijn er degenen, die À 
woorden van hun plaatsen : "5.53 ὩΣ Ῥου é 56 CNT or 
veranderen 297 en zeggen: Less Cas Cas GS Sands 

293 Dit was de eerste stap tot het drankverbod. Bovendien toont het aan, 

dat hij die zijn gebeden opzendt, de beteekenis moet kennen van wat hij zegt. 
294 De noodzakelijkheid om een volledige ablutie of wassching van het 

geheele lichaam te volbrengen rijst ingeval van coitus. 

295 Vrouwen aanraken is een euphemisme voor coïitus. | 

296 Dit wordt technisch tajammoem genoemd en bestaat uit het strijken der . 
handen over zuivere aarde of iets dat zuivere stof bevat, en het strijken der 

handen over het gelaat en den rug der handen. Wanneer men geen water kan 

vinden, of wanneer het waarschijnlijk kwaad kan doen, is tajammoem in plaats 

van woedoe, of ablutie vôér het gebed voldoende. 

297 Het onderwerp: verdraaiing van de ,heilige schrift” wordt in den Heili- 
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Wij hebben gehoord en wij ge- 
a 74. hoorzamen niet: 8 en: Luis- 

ter zonder te hooren! en: κγς 2227»: 2014 
Luister naar ons, (het woord) UE EL LES AE 

s94% met hun tongen verdraaiende τ. Là Lu ? 

en over den godsdienst heke- ae FES το; 
lende ; 298 en indien zij (inste- lies FES ES τς 
de daarvan) gezegd hadden: 1 92676 ὌΡΗ 
Wij hebben gehoord en wij ge- ΑΝ So ER) 2.519 
hoorzamen, en hoor en schenk 232 3»... 
ons een weinig uitstel, zou ose OKLE IS 
het beter voor hen zijn ge- 
weest en oprechter; maar 
God heeft hen vervloekt om 
hun ongeloof, derhalve, wei- | 
nig is het wat zij gelooven. ol CS FAI TC 

47 O gi, wien het Boek is ΤΣ Jap ᾿ 
gegeven F peloof ἐκ datgene Pt ET ERA 24 
wat Wij hebben geopenbaard, ΑΞ {τ TG “ΤῊΣ ω:; 
bevestigende hetgeen gij hebt, νυ ὩΣ 

b 35. b voor Wij de aangezichten 1e 7%. τὴ “1 2470 Of, (hun) Ye» 9 Sex (TT! + 
leiders ver. | veranderen, dan hen op hun Le 
nes 3 1 ὡ 

ποσόν. | ryssen omkeeren, 299 of hen N°2 se 
_| vervloeken, zooals Νὴ de 

Ar. πιεῖ. | Schenders van den Sabbat 
”" | vervloekten; en Gods gebod 

281 volvoerd worden. 
48 Waarlijk, God vergeeft  ; ἐΐσας DIR 5... à ὅ 

het vereenigen van andere go- “ιν AO Va 
den met Hem niet, en ver- ; Ὥρας TES Ἢ 

Ar, wat. geeft alles behalve dat aan 3,5 ES ce A5 S 
wien ΗΠ) wil; 300 en wie iets οὔ Ἢ 3] Εἰς 
met God vereenigt, verzint SS 
inderdaad een groote zonde. 

US bb 

gen Qoer-ân inzonderheid in 2 : 75—-79, 5 : 13, 41 en hier behandeld. De bevesti- 

ging, waarvan hier in vs. 47 en elders melding wordt gemaakt, beteekent slechts 

een bevestiging van de algemeene beginselen en inzonderheid van de profetieën, 
die in die boeken zijn vervat; ze getuigt dus van de waarheid der vroegere open- 

baringen, maar ontkent geenszins de verknoeïïing en verandering van den tekst, 

- die maar al te duidelijk zijn om nog ernstig te worden LE 

298 Zie noot bij 2 : 104. 

299 Deze zinshede is klaarblijkelijk metaphorisch, en de aangezichten ver- 

anderen beteekent: hun grootheid en voorspoed onthouden en schande en tegen- 

spoed over hen brengen. 

300 Het polytheisme, dat in de phraseologie van den Heiligen Qoer-ân sjürk 
genoemd wordt, en dat veroordeeld wordt als de grootste zonde, waaraan een 

mensch zich schuldig kan maken, wordt meer dan eens vermeld, en wel niét 

om reden dat sjirk de grootschheid van het Goddelijk Wezen in eenig opzicht 

schaadt, maar doordat het de waardigheid der menschelijke natuur verlaagt. De 



HFDST. IV.] HET MIJDEN VAN ONRECHTVAARDIGHEID EN KWAAD 155 

49 Hebt gij degenen niet ὌΠ ς 
beschouwd, die zichzelf-rein- 12 Δ ΔΙ 5 
heid toeschrijven ? Neen, God ὦ ns ἢ ἘΝ τος M ΜΡ β αἰ ΩΝ Ὁ ΤΕ τς “Ὁ  ολ 
reinigt wien Hij wil, en hun GLS νῶν: RS > dl 

Re δὶ zal gansch geen onrecht 
vliesje van 
een dadel. | WOrden aangedaan, Due AN ed ea n 7 DD 

+ » CA 5] ᾿ , 

pit. 50 Zie, hoe zij de leugen te- A] a OP ED πὸ 
᾿ . - - = ξ Ζ 2, 23 ις 5 

gen God verzinnen, en dit 15 BE 6 a 
genoeg als een klaarblikelijke ἊΣ “ 
zonde. 

PARAGRAAF 8 

Elke Neiging tot Onrechtvaardigheid en. Kwaad te mijden 

51—53. De Joden verkiezen afgodendienaars boven Moeslims. 54. 
Het is Abrahams zaad, dat gezegend werd. 55—57. Vergelding van 
ongeloof en geloof. 58. Rechters en uitspraken. 59. Gehoorzaamheid 
aan den Apostel en aan ander gezag. 

51 Hebt gij degenen niet  ,:,.., 202 Fe κι 
beschouwd, wien een deel van Sc CAIRN 
het Boek is gegeven? Zij ge- ”,>2-- 

Of. | Jooven in fooverÿ en duivelen, οὔθ Hs Ra οἱ LE 
en zeggen van degenen die A CA :Ÿ 1; 1e Cp a 
niet gelooven: Dezen zijn be- NES 
ter in het pad geleid dan de- Θά κα ὦ [ 
genen die gelooven. 301 

92 Dit zijn degenen die God Ἐν, ἐν 
vervloekt heeft, en dien God τ; A AIRE {16} 1 
vervioekt, voor hem zult gi) RS DA 
geen helper vinden. ὦ PS a es ὧς a 

53 Of hebben zij aandeel in 
het koninkriÿjk? Maar dan ,,,. À Hi 
zouden zij den menschen zelfs CPÉDIEE a ὥλῷῷ Lo og) οἵ 
niet den spikkel op de dadel- ds. En 
pit willen geven. | © ῳ 

94 Of benijden zij de men- 
schen om wat God hun uit | 
Zïjn goedertierenheid heeft 5.12 Pere “30 λήϊ 
gegeven? Maar ἱπάογᾶδδαὰ Ὁ RU : Un ré 4 
hebben ὙΠ] aan Abrahams >! 4) δὴ} O5 as Ge a 
kinderen het Boek en de wijs- 

," 

΄ 

mensch moet over de natuur zelf en alle schepselen heerschen, maar als hij zich 
voor stervelingen als hijzelf verlaagt, of ‘voor schepselen lager dan hijzelf, waar- 
over hij in waarheid heerschen moe, dan streeft δ het waarachtige doel van 
-Zijn schepping voorbij. 

301 De Joden hadden hun zuiver monotheïsme opgegeven; zij geloofden 
zelfs aan tooverij, hekserij en waarzeggerij, en daar de Islâm al deze dingen 
 veroordeelt, stond de bijgeloovige Arabier den Joden meer aan dan de redelijke 
Moeslim. 

Nr 4) 
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heid gegeven, en hebben Wij 
hun een groot koninkrijk ge- οὐ ἐ 2 51. 5 fi 

geven. 302 " 
55 Derhalve, van hen is 

hij die in hem gelooft, en van 355 hui 

hen is hij die zich van hem LE PFE25 4 ἡ CS ph 

afwendt, en de hel is genoeg- ΄ ἐξ cu ;; p 22 

zaam om te branden. CEE 
56 (Aangaande) degenen 

die niet in Onze mededeelin- 
gen gelooven, ἤθη zullen Wi BALE 2022 0 τὶ 

het vuur doen ingaan; Z00 ᾿μρλνὼ Θρολόφο ον ον 
dikwijls hun huiden gansche- ;»1747 22%, 128 

liÿjk verbrand zijn, zullen Wij LS | Done ÉRE _ CE 
ze met andere huiden verwis- | ete CRE is 
selen, 303 opdat zij de kastij- ἢ 
ding zullen smaken, waarlik, CEE OT à | 
God is Machtig, Wijs. 

57 En (aangaande) dege- 
nen die gelooven en goede da- 
den doen, hen zullen Wij tui- "ἢ AIR « 

Ar.onder. | nen doen ingaan, Per CES Les δον 

rivieren stroomen, om in eeu- GUESS US Ce 
wigheid daarin te wonen; zij ἘΣῪ OL ἀργὸ Due 

a 17. zullen daarin reine gaden 8 9 ἀφηόϊ 1 ES 
hebben, en Wij zullen hen wel- > ΣΤΉΝ Ψ 

Areen | gelukealige schaduwen doen SOUSURAENS 
du. ingaan. . 

58 Waarlijk, God gebiedt u 
toevertrouwde goederen te- 

Ar.hun | rug te geven aan degenen die SNA TEST UE 
gendre. | 2e waardig οὔ 304 en dat, dei "550 A G alto! 

wanneer gij tusschen de men- ?{ ss A ἀφ A LS AS 
schen recht spreekt, gi οἷς ἘΣ 5 : Ἂ 
met rechtvaardigheid et SE ἜΜ πὸ Job PACE 
spr&kt; waarlijk, God ver- DRE 
maant ἃ met wat voortreffe- Θ΄ sc EE) ἂν 
lijk is; waarlijk, God is Zien- 
de, Hoorende. 

302 Het hemelsche koninkrijk, dat het grootsche koninkrijk is, omvattende 

zoowel het geestelijke als het wereldlijke koninkrijk, was nog in het huis Abra- 

hams, doch werd πὸ van de afstammelingen van Israël overgebracht tot die 

van Ismaël, overeenkomstig het verbond, dat met Abraham gesloten was. 

303 De gebezigde vorm duidt het voortduren der marteling aan, overeen- 

komstig de metaphoor: vuur. 

304 In een gezegde van den Heiligen Profeet, geboekstaafd in Boechari, 

wordt het verspillen van toevertrouwde goederen verklaard in den zin van: een 

regeerder kiezen, die niet waardig is om te regeeren. In het tweede gedeelte van 

het vers wordt het den regeerders bevolen rechtvaardig recht te spreken, en 

‘daarom heeft het eerste gedeelte klaarblijkelijk betrekking op de keuze van 



99 Ο gij, die gelooft! ge- 
hoorzaam God en gehoorzaam 
den Apostel en de machtheb- 
benden onder ἃ; dan, indien 
gÿ over iets twist, verwijs het 
naar God en den Apostel, in- 
dien gij in God en den jong- 
sten dag gelooft; dit is beter 
en ten leste zeer goed. 305 

HFDST. IV.] HUICHELAARS EN HET OORDEEL VAN DEN PROFEET 157 

LR GT GT EC 
OR Ps SLI GES 
PRISE Er: 
SU dt Cru ΟΥΑΙ 

+ 

PARAGRAAF 9 | 
Huichelaars weigeren het Oordeel van den Profeet te aanvaarden 

60-64. Neiging der huichelaars tot den duivel. 65. Het oordeel 
van den Profeet moet aanvaard worden. 68--70. Gehoorzaamheid 
aan God en den Profeet zal een groote belooning brengen. 

60 Hebt gij degenen niet be- 
chouwd, die beweren dat zij 

gelooven in wat tot u is ge- 
openbaard en wat νόόῤγ u 
werd geopenbaard? Zij wen- 
schen elkaar voor het gericht 
des duivels te dagvaarden, 
306 hoewel het hun geboden 

Fr vel sur # »ρ5.“ “5.5 “, “4555 

ob Tone Co NET 
΄ PAIE 2 OO NAÏTS LT 1.39 CRE 2 AS de DAT au ΜΕΝ 
59 RL  SSTIC ST 74 

Bt eu DSC 
26 3 » 27 De «΄ 

ol CE CUT COAST 201 
25» TE 4 59% δ᾽ 

werd hem te verloochenen, en El LS φὴς 
de duivel wenscht hen te 
doen dwalen in een verre 
dwaling. 

61 En wanneer er tot hen 
gezegd wordt: Kom tot wat 
God geopenbaard heeft en 
tot den Apostel, zult gij de 
huichelaars zich van u zien 
afkeeren met (den grootsten) 
afkeer., 

ὶ 

a JPG QUES 15 
"A -" _. - “-" et 4 

Ce Ch οὐ 611 
ξζ, 23,» #2, 

Olssdue ee 

regeerders, en de menschen worden aangemaand om zulke menschen als regeer- 
ders te kiezen, die waardig zijn om te regeeren. Aangezien den Moeslims een. 
koninkrijk gegeven werd, werd hun gezegd welke regeerders zij kiezen moesten 
en hoe de regeerders hun gezag moesten uitoefenen. 

305 Deze passage stelt een zeer belangrijken regel vast tot richtsnoer voor 
de Moeslims. ΝΌΟΣ een waar Moeslim staat het gezag van God en Ziïjin Apostel 
boven alle gezag, maar de machthebbenden moeten 00k gehoorzaamä worden. 
De woorden éèloel-amr, of de machthebbenden, hebben een ruime beteekenis, 
Zoodat er in verschillende zaken die ΟΡ ’s menschen leven betrekking hebhen, 
verschillende personen zijn die de macht uitoefenen. De term sluit ook de 

. Moeslim-godsdienstleiders in, maar ZOOaÏs het vers duidelijk vaststelt, iedere leider, hetzij godsdienstig of wereldlijk, die tegen den Heiligen Qoer-ân ingaat, moet niet gehoorzaamd worden. | | 306 De huichelaars neigden in hun hart tot afgoden, of tot hun waarzeggers . die, daar deze hun leiders in de duivel-aanbidding waren, duivels genoemd worden. 



158 

Ar. zielen. 

DE VROUWEN 

62 Maar hoe zal het zijn, 
wanneer hun een ongeluk 
overkomt om wat hun handen 
tevoren hebben gezonden? 
Dan zullen zij tot u komen, bi 
God zwerende: Wij wenschten 
niet (anders) dan het goede 
en overeenstemming. 

63 Dit zijn degenen, van 
wie God weet wat in hun har- 
ten is: keer u derhalve van 
hen af en vermaan hen, en 
spreek tot hen krachtdadige 
woorden aangaande henzelf. 

64 En Wij hebben geen 
Apostel gezonden, dan opdat 
hij met Gods verlof gehoor- 
zaamd zou worden; en waren 

Zi, toen ζῇ onrechtvaardig 
tegen zichzelf waren, tot u 
gekomen en hadden zij Gods 
vergiffenis gevraagd, en had 
de Apostel (ook) vergiffenis 
voor hen gevraagd, (dan) 
zouden zij God Veelwederkee- 
rende (tot genade), Genadig 
vinden. : 

65 Maar neen! bij uw 
Heer! zij gelooven (in waar- 
heid) niet, tot zij u rechter 
maken over datgene wat een 
twistzaak onder hen is gewor- 
den, en dan geen benauwd- 
heid in hun harten vinden 
aangaande hetgeen gij beslist 
hebt en zich met algeheele 
onderwerping onderwerpen. 

66 En indien Wij hun voor- 
geschreven hadden: Geef uw 
leven of ga heen uit uw hui- 
zen, zouden zij het niet heb- 
ben gedaan, behalve enkelen 
hunner; 307 en indien zij ge- 
daan hadden wat hun aange- 
maand werd, zou het zekerlijk 
beter voor hen zijn geweest 
en het best in het sterken 
(van hen); 

[DEEL V. 

sa ἃ CAE } “ ἤξ 

AG ΞΘ NS 
ILES avt 

5? SU G ES gi 

SPDSSETEE 742: D > 25 

O$L δου (ts 
PS ANNÉE 0e 257$ ὧν 

< D RSS #2 #\ din εἰ CR) Κα PER 

SSE an ES 

AE A ES LIEUAAE 
2 Meme 59 PAG POLAR ἷς 
dei G 0e Jeu οὐ ou ai LS 
syse ̓ς σ᾽ SG 

ACTES οἵ φε ESS 

ἀήρ US et 
4 CHIC MECS μὴ 
O RES LE te FES 42 

307 De vrienden van den Profeet moesten hun leven geven ter verdediging 

van hun geloof en moesten hun huis verlaten om wille van hun godsdienst. 
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Ar. gehoor- 
zaamt. 

Of, deze 
goedertie- 
renheid is. 

Ar. tus- 
achen hem. 

67 En dan zouden Wij hun 
zekerlijk van Onszelf een 
groote belooning gegeven 
hebben, 

68 En Wij zouden hen ze- 
kerlijk op het rechte pad ge- 
Jeid hebben. 

69 En wie God en den 
Apostel gehoorzamen, dezen 
zijn met degenen wien God 
gunsten heeft geschonken, 
uit het midden van de profe- 
ten en de waarheïidlievenden 
en de martelaren en de goe- 
den, en een uitnemend gezel- 
schap zijn 21}! 

10 Dit is goedertierenheid 
van God, en God is genoeg als 
Kenner. 

> u Pt 5% τ “4 
Ses ATEN CE RSS GLS 

34% 3.1, ΄ RACE “ “11 

φίδι» US 
; 2, #\ 5%, Rat OS à fes 

w € ω Tr 9») 24 #9, ON GE Te di 5 GS 
- re Du “ων “ 

Cases TS CEE 
b [2 .” Ver ἢ LT 

QUES ice 9 

Éteis dr ers σ 247 “ιν RE ὅτ 2 δῦναι} 
PARAGRAAF 10 

De Geloovigen moeten zichzelf verdedigen 

71. De geloovigen moeten op hun hoede blijven. 72, 73. Degenen 
die achterblijven. 74-76. Gods zaak en des duivels zaak. 

71 O gij, die gelooft! neem 
uw voorzorgen, ruk dan in 
groepen op of ruk gezamenlijk 
Op. 

72 En waarlik, onder u is 
hïj, die zekerlijk achteraan 
komt! Indien u dan een onge- 
luk overkomt, zegt hij: Waar- 
πκ, God heeft mij een wel- 
daad bewezen, dat ik niet met 
hen tegenwoordig was. 

13 En indien de goedertie- 
renheid van God tot u komt, 
zou hij zekerlijk uitroepen, 
als was er geen vriendschap 
tusschen ἃ en hem: Dat ik 
mét ñem ware geweest, dan 
zou ik een machtig succes 
_heboen behaald. 

74 Derhalve, laten degenen 
op Gods weg strijden, die het 
leven dezer wereld voor het 
leven hiernamaals verkoopen : 

Maar de huichelaars in Medina 
doorstaan. : 

en wie op Gods weg strijdt, 

D Are LU A PAR AT BG LOL NEC 
Θ τ ἧτο 

ἐς ÉESES EE δ: 
NU HAN 

etai ice 

# “ ᾿ , - τὶ LI4 

GS ον ES 
STE SD ITA 

waren te blochartig om zulke ongemakken te 
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hij zij dan gedood of hij beha- 
le de overwinning, ἀμνὸν μος τ ΔΝ ΟΣ ES ρα dt CS 
len Wij een machtige beloo- si , 
ning schenken. ΕΝ a 

75 En wat reden hebt gt), 
dat gi) niet zoudt strijden op 
den weg van God en van de ἀν Ὡς 8 SES Ψῃ" 

Lo 

zwakken onder de mannen en LAN JE “δ 13.224 SA 

de vrouwen en de kinderen, Ge ΠΝ 
(van) degenen die zeggen: Ca ACTE 2h 
Onze Heer! laat ons heengaan αἱ 
uit deze βίδα, welker inwo- ,,2, Lau -»<3 νον» 
ners onderdrukkers zijn, en Gr UN T3 Ce 
geef ons van U een bewaker 2715472125 2 414 7121 
en geef ons van Ὁ een hel- JR; BE Ge is | 

76 Degenen die gelooven, 
strijäen op den weg Gods, en 231, 1» - >: -s EH Ds 
degenen die niet gelooven, ae à OX Sel 
strijden op den weg des dui- Du 7 À NL 0 1294 +, 
vels. Strijd derhalve tegen de "7 “85, GE av Ἔ ἊΣ 
vrienden des duivels; waar-| €} Τὼ AAA Bis PEU 
lÿk, de strijd des duivels is SES < »- 
zwak. DER 

PARAGRAAF Ἢ 

De Houding der Huichelaars tegenover de Geloovigen 

77—80. De huichelaàrs weigeren te strijden. 81, 82. Hun geheime 
beraadslagingen. 83. Zij verspreiden valsche berichten. 84. Den Pro- 
feet bevoien zelfs alleen te strijden. 85—87. Medewerking aan een 
goede Zzaak aanbevolen. 

{1 Hebt gi degenen niet 
beschouwd, tot wie gezegd Ο se 
werd: Trek uw handen af, en 5 rs LES 
onderhoud het gebed en be- A AS se 
taal de armenbelasting: maar CCS SNS S ESS 
wanneer hun de strijd wordt > ::,@,2 « » 7 
voorgeschreven, zie! een 4% δὰ» SO (ὦ 
groep hunner vreest de men- 

308 Het vers verklaart nader, wat met strijden op Gods weg wordt bedoeld. 
Terwil de meeste geloovigen, die de middelen hadden, Mekka ontvlucht waren 
— Welke plaats hier genoemd wordt: de stad welker inwoners onderdrukkers zÿn 
— bleven er diegenen achter, die zwak en niet in staat waren om een tocht te 
ondernemen. Dezen werden nog altijd door de inwoners van Mekka vervolgd en 
onderdrukt, gelijk duidelijk door de woorden van het vers wordt dangetoond, en 
niet alleen de mannen, maar zelfs ook de vrouwen en kleine kinderen werden 
vervolgd: strijden om hen van de vervolging der onderdrukkers te bevrijden was 
inderdaad strijden op Gods weg. Het daarop volgende vers toont aan, dat deze 

._ Onderdrukkers op den weg des duivels strijden. 
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Schen, zooals zij God behoo- 
ren gevreesd te hebben, of τὺ Re (zelfs) met grooter vreeze, (Kit 31 dt ἐξ QUI OS 
en Zegt: Onze Heer! waarom ΤΣ τ PS D 
hebt ee ons den strijd voor- αἱ LES ETES Apr geschreven? Waarom hebt Gij 1 >< οἰ SES 
ons geen uitstel geschonken ‘27% 
tot een nabijen tijd? 509 Zeg: SEEN 
De voorziening dezer wereld ARR 
is kort, en het hiernamaals OùS OH T5 GPloe is beter voor hem die zich 
(voor het kwaad) hoedt: en 

Ar. rict het] y zult geenszins onrecht wor- vliesje van 

een dudcl. | den aangedaan. 
ἰὼ 78 Waar gij ook zït, de ΤΣ ΠΡ dood zal u a à RSS SRE EC ET waart gij in hoog opgetrok- ES ee 

ken ἘΝ En de een AT op DER κ᾽» ὡ 
weldaad tot hen komt, Ζαρ-. ..». 2.» σὰ, 2 γ΄ 182 gen zij: Dit komt van God; 242 0) ul uses) se en indien hun een ongeluk τὸ ae or ad SES 
overkomt, zeggen zij: Dit tn da. komt van u. Zeg: Alles komt 250,005 αὐἱοὺς ὧδ 
van God; maar wat schselt ὩΣ πῶ RE CAE dezen menschen, dat zij er EÈYS ὅν CE 

Ar. een niet toe komen hetgeen (hun) 
sue. lis gezegd te verstaan ? 

79 Welke weldaad ook tot 
u komt (o mensch!), die 
komt van God, en welk onge- r--,1 εν Ci Pr aie 
luk u ook overkomt, het rt - Ἵ Ἂ | A 5: 2 ul van uzelf; 510 en Wij hebben ECAS'LSE He EXC Ge AUS 
u (ο Profeet!) tot het Pie role ; 
menschdom gezonden als een OURS do "ἢ 3 Vos οἷ 
apostel; en God is genoeg als | Getuige. | 

309 Was er eenige hoop op buit geweest om de Moeslim-gelederen aan te vuren, dan Zzouden degenen die deze wereld zeer liefhadden (ze worden hier huichelaars genoemd) de vocrsten Zijn in den strijd; maar daar Zi wisten, dat Zij aan een overmacht het hoofd hadden te bieden, achtten zij de uitvoering van dit bevel gelijk met den dood zZoeken, en verzochten om uitstel. 
310 Goed en kwaad, of voordeelen en ongelukken spruiten uit God voort, maar terwijl Hij weidaden zendt uit Zichzelf, di. uit Zin weldadigheid, treft een mensch geen kwaad of ongeluk, tenzij zijn eigen handen er om gevraagd hebben. Er is geen tegenstrijdigheid in de twee verklaringen, waarvan één aar het eind van het vorige vers gegeven is, nl. alles komt van God, en de ande-e op deze plaats. Het vorige vers verklaart, dat de huichelaars hun ongeluk'.en aan den Heiligen Profeet toeschreven; er wordt hun gezegd, dat ongeluk=xen door God werden Sezonden. Dit vers zegt hun, dat hoewel door God gezonden, de onmid- 
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80 Wie den Apostel RER 
zaamt, gehoorzaamt inderdaad AT TES “τ, 27 

God; AE zich omkeert, CE εῷ » se ἊΣ ΡΣ 
dan hebben Wij u niet als een ΠΗ AY lan 
waker over hen gezonder 

81 En zij zeggen: Gehoor- 
zaamheid. Maar wanneer zi) 
van uw aanwezigheid uit- RD ire 

gaan, besluit een deel hunner σῶς Lin ΒΩ ab ON? 

bij nacht anders te doen dan nn en EAU 2%" 

μοὶ gij zegt; 311 en Allah as JS ge EE 
schrijft op wat zij bij nacht LISTES vers “ . ἢ χα 

besluiten, derhalve, keer u “ΠῚ 

van hen af en vertrouw op es ΓΝ ΘᾺ 
God, en God is genoeg als 
Beschermer. 

82 Peinzen zij dan niet 
over den Qoer-ân? En indien 
die van iemand anders dan 4e TZ 75727 A 259: er ce 

God was, zouden zij daarin se 285 Ds OS oreer 

menige tegenstrijdigheid heb- ΟἹ ἌΝ Etes EUR al À RE RE 
ben gevonden. 312 

83 En wanneer er tot hen 
Ar. «ak. | een tÿding van veiligheid of 

vrees komt, verspreiden zi 
die: en indien zïj die aan den 2} 0. ἢ 7 3% 27227 
Apostel en aan de machtheb- LA PR AS 

benden onder hen overge- (il 30 ΛΟ 8555. ES ΠΗΞΗ͂Ι 
bracht hadden, zouden dege- κι 755.» ἥ ΡΣ 
nen onder hen, die de kennis Be (y δα ST 
daarvan kunnen navorschen, 42---» τ: LD 24 «195172}9.9 
die geweten hebben, en waren Es A QE δ» pe 
Gods goedertierenheid over u aES REP ES ÿ 
en Ziïjn genade er niet geweest, 
(dan) zoudt gij den duivel ze- 
kerlijk gevolgd hebben, enke- 
len uitgenomen. | 

dellijke oorzaak van deze ongelukken gezocht moest worden in hun eigen han- 

delingen. 

311 Er wordt hier melding gemaakt van de geheime beraadslagingen der 

huichelaars, die steeds tegen den Heiligen Profeet samenzwoeren, terwijl zij den 

_ Schijn aannamen, alsof zij hem gehoorzaamden. 

812 De Qoer-ân werd niet bij één gelegenheid afgeschreven en verspreid, 

maar werd voortdurend bij kleine gedeelten, gedurende drie en twintig jaar 

onder de meest afwisselende omstandigheden overgebracht. Van den tijd af dat 

de Profeet zich als eenzame kluizenaar in de grot Hira afzonderde, tot toen hij de 
eenige monarch en wetgever was van heel Arabië, had hij zulk een verscheiden- 

heid van omstandigheden moeten doormaken, dat het leven van geen ander 
individueel menschelÿk wezen ons zulk een veelzidige studie oplevert. Maar 
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84 Strijd dan op Gods weg: πν 
dit is u niet opgelegd dan met SCSEET OS EE 
betrekking tot uzelf, en wek ,°, > 2 
de. geloovigen tot ijver op; Oil CAES 
wellicht zal God den strijd ἂν <eS di ee AS 
dergenen die niet gelooven, γὴν ù 
bedwingen, en God is het NET 2 « Ῥὰ 
sterkst in moed en het sterkst DRESVAULE 
om een voorbeeldige straf te 
geven. 

85 Wie zich (met een an- 2 ἡ de τρίς AE PAT ἣν 
der) in een goede zaak ver- re À Ho 
eenigt, zal een deel daar- A " 4: ὌΝ rs Ὥς 
van hebben, en wie zich (met ᾿ r | ΤΡ 
een ander) vereenigt in een CRETE _: 085 GO 
kwade zaak, zal de verant- 
woordelijkheid daarvan heb- 
ben; en God heeft macht 
over alle dingen. 

86 En wanneer gij met een τα -- RS χος ς 325. 
groet gegroet wordt, groet Gec ̓ GUEST ὑπ αὶ Ξ ἊΣ 
met een beteren (groet) dan es tan: LE ssl 
dien, of geef dien terug: 
waarlijk, God houdt met alle 
dingen rekening. Fe 

87 God, er is geen god dan 
Hij — Ηἴ zal ἃ ten dage der -,2-:°2 ων LIN a 
opstanding voorzeker verza- ‘Ÿ 
melen, daaraan is geen twij- CURE a 
fel; en wie is waarach- 
tiger in woord dan God? 

PARAGRAAF 12 

Hoe de Huichelaars te behandelen 

88—91. Huichelaars als vijanden te behandelen, tenzij zij den strijd 
staken. 

88 Wat scheelt u dan, dat 
gi) twee groepen Ζῇ gewor- | _ ,_ , πο χάρου; 
den omtrent de huichelaars, οἱ. 9 Ut Ὁ 
terwiil God hen (tot het onge- 

Acier SI AE 

a) 

wat iemand, de heele openbaring door, opvalt is, dat ze op een en deyzelfden 
toon blijft — absolute onderwerping aan God, algeheel vertrouwen op Hem, 
volkomen verzekerdheid van toekomstig succes, een breede ΚΠ op de mensch- 
heid, een welwillende houding tegenover alle volken en godsdiensten en goedheid 
Nan allen geliÿjk. De geest der openbaringen aan den eenzamen, vervolgden en 
vexworpen prediker van Mekka verschilt in deze en vele andere bijzonderheden 
niet van den geest der openbaringen aan den eenigen wereldlijken en geestelijken 
monarch van Arabië. Er zijn zelfs in de details der verhalen geen tegenstrijdig- 
heden — zulke tegenstrijdigheden bijv. zooals ze aan te treffen 305 in de 

 Evangeliën. | 
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loof) heeft doen terugkeeren 
om hetgeen zij heben ver- 
diend? 318 Wenscht gij hem te 
leiden, dien God in dwaling 
heeft gelaten ? En dien God in 
dwaling laat, voor hem ΖΕ 
&i) geenszins een weg vinden. 

89 Zïj wenschen dat gij niet 
gelooft, zooals zij niet ge- 
loofd hebben, opdat gij (al- 
len) gelijk zult zijn; neem 
daarom geen vrienden uit hun 
midden, tot Ζ1} op Gods weg 
(uit hun huizen) vluchten; 
maar indien zij zich omkeeren, 
grijp hen dan en dood hen, 

[DEEL Y. 

5395, EEE LENS ELAPRES EL ETS 
ag su Uga ες Lo αὐλόν! 

7. pi 2 LE 72 

Lo al si ce: 

LS A Fou 

᾿ 

“sr LS! 2, σ 

LA a“ p # 
“τ 3.“ 5. 24 LA 

Or “5.3 Ces: °$ ie p Î 

HS CHU CS CAS 7.5) 
\ Le #82 “Δ. T< 

OC AE AUS : ΟΣ "ὃ 5 λα οϑῖς 9 
“, A -᾿ 

“ "- Gé tbù 5. “ BEST CE 2e 
»92? Le Nc  . 8 24 

waar gij hen ook vindt, en οἵ ΟΣ) sb x 
à - ν » τι, Ar.moch. | neem geen vriend üf helper CE SDEHUE 

uit hun midden, | 
90 Behalve degenen die bi i 

een voik komen, tusschen 
᾿ 99.3.,.“29χ2᾽5 30  ΧᾺ TITLE 

| hetwelk en u een verbond is, Rs: Es 25 SOS AN! 
Ar. borsten | of die tot u komen, hun har- "Ὁ ὅτ a ἐν ΘΕ 
perde. ten (hun) belettende u te be- Ds 0w rer ae Gé 

strijden of hun eigen volk te 
bestrijden ; en indien het Gode 
behaagd had, zou ΗΠ hun 
macht over u gegeven hebben, 

RE à «Φ s$ »κὦ 2“ 

JS SE νοῦ οἵ 
DRE RE ECS TE 

opdat zij u zeker zouden heb- PTS it de Hp eA ωῦ 
ben bestreden; derhalve, in- 
dien zij zich van u aftrekken 

2 Φ {τ À _ TANTT A AU) 

en u niet bestrijden en τὶ den B 3 2 > 975 
vrede aanbieden, dan heeft D bah 
God u geen weg tegen hen 
gegeven. 314 

91 (ἢ zult anderen vinden, 
die wenschen dat zij veilig 
zijn voor u en veilig voor 
hun eigen volk; zoo dikwiïls 
zi tot het kwaad worden te- 
ruggezonden, raken zij hals 
over kop daarin geworpen; 

Gites De es Te AL Qi UALD E λον 
νν ΄ 

4 3σ"ς m2 7 ANRT 9 (νύ Le?," 

AN NUS CE oges tt ) 
MR IAE 
PUS 0e ὐ G TS 

313 Er worden hier klaarblijkelijx die weifelaars bedoeld, die tot het onge- 

loof terugkeerden, nadat zij den Islâm aangenomen hadden, en zich dus weder 

bij de ongeloovigen aansloten. 

314 Dit vers verklaart het vorige: het toont duidelijk aan, dat zelfs weife- 
laars niet gedood of bestreden moesten worden, indien zïÿj zich van den strijd 

onthielden, al gingen zij ook tot het ongeloof over, nadat zij den ‘Isläâm hadden 

aangenomen. Dit is een afdoend bewijs, dat afvalligheid niet met den dood 

gestraft werd. 
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derhalve, indien zij zich niet 
van u aftrekken, en u den 
vrede (niet) aanbieden en 
hun handen niet weerhouden, 
grijp hen dan en dood hen, 
waar gij hen ook vindt; en te- 
gen dezen hebben Wï u een 
duidelijke macht gegeven. 

WANNEER EEN MOORDENAAR VERSCHOONBAAR IS 165 

225224 59% 

SOS DUO foie AG 
PRY Fe 23987. CL 3939 992% 

pe 52} pbs 
oiter LE 24 

PARAGRAAF 13 
Wanneer en tot cp welke Hoogte een Moordennar verschoonbaar is 

82. Straf wanneer een geloovige bij vergissing is gedood. 93. De- 
genen die geloovigen opzettelijk dooden. 94. Waarschuwing tegen het 
behandelen van een persoon als vijand. 95, 96. Noodzakelijkheid van 
den striid. 

92 En het betaamt een ge- 
loovige niet een geloovige te 
dooden, behalve bij vergis- 
sing, en al wie een geloovige 
bij vergissing doodt, hij make. 
een geloovige slaaf vrij, en : 
bloedgeld dient aan zijn fami- 
lie betaald te worden, tenzij 
zij het als aalmoes kwijt- 
schelden; maar indien hïj van 
een u vijandigen stam en een 
geloovige is, (is) het vrijma- 
ken van een geloovigen slaaf 
(voldoende), en indien hi van 
een stam is, tusschen welken 
en Ἢ een verbond is, dient het 
bloedgeld aan zijn familie be- 
taald te worden, benevens het 
vrijmaken van een geloovigen 
slaaf; maar hij die niet (een 
slaaf) kan vinden, vaste ge- 
durende twee opeenvolgende 
maanden: een boete van God, 
en God is Wetend, Wijs. 

93 En wie een geloovige 
opzettelijk doodt, zijn vergel- 
ding is de hel, hij zal daarin 
wonen; en God zal Zijn toorn 
over hem zenden en hem ver- 

| vioeken en voor hem een pijn- 
lÿke kastijding bereiden. 

94 O gi, die gelooft! wan- 
neer gi) op Gods weg ten strÿ- 
de trekt, stel een onderzoek 
in, en zeg niet tot een ieder 

cr 92 22% δον 29 #9 far 
el ἧς 2 D 

γέ. 0 7 2. Tr 1 

RE SRE 28 OBS 
ie 24 # &@ δ > 
AE σὰς ΔΝ 

σ“:ζῃνη αὶ re, 

DE PATES 2 SOS are 

A PU LUE ae 

εἶς πῶς “-Φ»" “΄ 

ET RS 224 CAT 4 C2 

er £ ἌΣ ΑΨ δὴ 

Cie CR PRE 

ce) ΓΝ ΦΩ͂ CG 

SSSR 
ἘΠ Τ δ: EE CT » “45 
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Of, een 
groet. 

a 1146. 

die u vrede aanbiedt: ἢ zijt 
geen geloovige. 315 Zoekt gij 
de goederen van het leven de- 
zer wereld? Maar bij God zijn 
overvloedige aanwinsten; 00k 
gij waart te voren z00, toen 
bewees God u een weldaad: 
stel derhalve een onderzoek 
in; waarlijk, God is Zich be- 
wust van hetgeen gij doet. 

95 Niet gelijk zijn degenen 
uit het midden der geloovi- 
gen, die zitten blijven, geen 
schade hebbende, en degenen 
die hard op Gods weg stri- 
den met hun bezittingen en 
hun personen; God heeft de 

| strijders met hun bezittingen 
en hun personen dengenen die 
zitten blijven, een (hoogen) 
graad te boven doen gaan, en 
aan ieder heeft God het goe- 
de beloofd; en God zal den 
strijders een machtige beloo- 
ning schenken boven degenen 
die zitten blijven: 

96 (Hooge) graden van 
Hem en bescherming 2 en ge- 
nade, en God is Vergevensge- 
zind, Genadig. 

BE à ( πο 1 BA (UE 
ESS PET AS ES 
ὯΙ ταν . AA 

GS Ag € 

DA #3. 5" 

GANG Gross GS ΚΕ 

J- Le à Gage 5 58 ii 

Ja . age? sp Ag 

CPE 
A À gets ben Giys5l 
““ “5 ι»λι9ὲ re 
EEE A) ASE 

SALE VE Ga 

; 2529 

τς PARAGRAAF 14 
Het Geval van Moeslims die bij den Vijanä bleven 

97—99. Degenen die te zwak waren om te vluchten. 100. Degenen 
die (hun huizen) ontvluchten kunnen, behooren niet voor moeilijk- 
heden te vreezen. 

97 Waarlijk, de engelen 
zullen zeggen, als zij degenen 
doen sterven, die onrecht- 
vaardig zijn geweest tegen 
hun zielen: In welken toe- 
stand waart gij? Zij zullen 

AT “, 122 SEE | 

SES BIS IAE 22 
PET Le 2-2 “3 _. 

EEE AI SAS GE 

815 De Moeslims moesten de vijandelijke stammen bestrijden, waaronder 
er sommige waren, die den Islâm hadden aangenomen; er konden ook andere 
stammen zïn, die een geloofsbelijdenis van den Islâm aflegden, aileen om aan de 
straf te ontkomen. Of de persoon oprecht was in zijn belijdenis of niet, den 
Moesïims werd gezegd hem niet te dooden en hem als een Moeslim-broeder aan 
te nemen, niet meer als een vijand. Het vers stelt den breeden grondslag voor . 
de Moeslim-broeders=hap vast, waarin jedereen, die eenvoudig op Islamietische 
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Ar. vijand. 

zeggen: Wij waren zwak op de 
aarde. Zij zullen zeggen: Was 
niet Gods aarde uitgestrekt, 
zoodat gij daarop kon hebben 
verhuisd? Derhalve, dit zijn 
degenen wier woning de hel 

_is, en het is een kwaad toe- 
vluchtsoord ; 

98 Behalve de zwakken uit 
het midden der mannen en 
der vrouwen en der Kkinderen, 
die niet de middelen hebben, 
noch een weg kunnen vinden 
(om te vluchten) ; 
99 Derhalve, (aangaande) 

diegenen, hen zal God wel- 
licht begenadigen, en God is 
Begenadigend, Vergevensge- 
zind. 

100 En wie op Gods weg 
vlucht, zal op de aarde me- 
nig toevluchtsoord en over- 
vloedige hulpbronnen vinden; 
en wie van zijn huis uitgaat, ; 
vliedende tot God en Zïjn 
Apostel, en de dood overvalt 
hem dan, zijn belooning is in- 
derdaad bij God, en God 
is Vergevensgezind, Genadig. 

71e, h 2 κ.»» 2 7 2 

cu GEL τος 4 ab 4 
SA LAIE 812, 

Ole Et 3 Dr pY 50 

ENCRES) 
VS CSS OS 

ON ONE 

DORE, ar Es ι 
“-“΄ 23“ ρον 

Θι 2 6 6e οὐὸξ 

, 2. “ nt 2. à 2 

Qi Upe ait re 5 CCS 
3 ΄ τατον ἀρ Le ΩΝ 

LED a 7 RS 

ΤΣ: de 

οἴ ΟΣ δ OLES sa 

PARAGRAAF 15 
Gebed tijdens den Strijd 

101. Het bekorten van het gebed wanneer men voor moeilijkheden 
vreest. 102, 103. Gebed tijdens den werkelijken strijd. 104. Voort- 
gezette werkzaamheid in acht te nemen. 

101 En wanneer gij op de 
aarde reist, is er geen blaam 
op u, indien gij het gebed be- 
kort, zoo gij vreest, dat dege- 
nen die niet gelooven, u zul- 
len benauwen; 316 waarlijk, 
de ongeloovigen zijn uw open- 
like vijanden. 

RATE votsls 

ἿΕ SAS GE Tr 
Ses) SC sf LEE 

CELA LES 14 

wijze groet, als een Moeslim wordt erkend. Geen onderzoekende vraag aangaande 

de leerstellingen, die iemand er op na houdt, is noodig om hem als lid van de 

Moeslim-broederschap te erkennen. 

316 Het bekorten van het gebed, wanneer men voor den vijand heeft te 

vreezen, wordt in het daaropvolgende vers in bijzonderheden vermeld. Afgeschei- 

den hiervan is er de gewone bekorting van het gebed, wanneer men op reis is, 

en dit bestaat in het terugbrengen van het aantal rak’ats van vier tot twee. 
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102 En wanneer gij onder 
hen zijt en het gebed voor hen 
onderhoudt, laat een groep 
hunner met u opstaan, en RASE LS Lit πε 20, γε 2 
laat hen hun wapenen nemen; DEN Era οὶ EE 0 2 
wanneer zij zich dan ter aarde ::° οι ες λα; 
hebben geworpen, laat hen LAC > a . ) 
naar uw achterzijde gaan, en EG y "03 LR CIE ποτ S 
laat een andere groep die RE 
niet gebeden heeft, naar TELL ace las 
voren komen en met u bid- 2577: .%<"25c 703 #22 
den, en laat hen hun voorzor- BAS CNE σαι Ἧ ir 
gen en hun wapenen nemen; 2e; É ARCS ue HAS | 
317 (want) degenen die niet nee ΕΞ —_. os 
gelooven, wenschen dat gi ANS Hd 3 ΥΡΙΜΟΥΤΕ LL Aer 
achteloos zult zijn omtrent ΤΟΥΣ ᾿ ἘΣ εἰ ΩΣ 
uw wapenen en uw have, op- ETS Οὔ GLS 
dat zij zich dan tegen ἃ zult ie AT TAT Log 2e 
keeren met een onverhoed- Us né ) da UP 
schen vereenigden aanval; en nés ΠΛΉΝ re En ἘΠῚ “ζ΄ ͵ῷ 
er is geen blaam ΟΡ u, indien 
gi) door regen bestookt wordt 
of indien gij ziek zijt, dat gij 
uw wapenen nederlegt, en 
neem uw voorzorgen; waar- 
liÿjk, God heeft een schandelij- 
ke kastijding voor de ongeloo- ,.,4 »9 
vigen bereid. Sat 300 ὅν.) RS 

103 Wanneer gij dan het 2-1: τ: on 
gebed volbracht hebt, gedenk PAGE 6 rs Du ̓ 
God staande en zittende en op Crée LE QUE LENS LG 
uw zijden liggende; maar wan- PR Sn ὩΣ 
neer 51] veilig zijt (voor ge- Ὁ te GE 
vaar), onderhoud het gebed; 
waarlijk, het gebed is voor de 
geloovigen een voorschrift 
waarvan den tijd bepaald is. 

ΣᾺ 2.55. Ἣ 

104 En wees niet bloohar. 1545 0) 2581 GAS: 
tig in de vervolging van de a ϑδε τιν οὐιεκρ 
menschen (van den vijand); Ὅν ὁ φῦ ον ῳ 
indien gij pin lijdt, dan waar- , _,,, 1, « 
lÿk, (ook) zij lijden pÿn, zoo ᾿Ξ > JL dos Le 
als 61] pifn lijdt, en gÿ hoopt εἰς {#75 7.2 
van God wat zij niet hopen; SC Css ai = 
en God is Wetend, Wijs. 

Ψ Ὸ Ψ FA 

\ws \ LA 

317 Iedere parti voltooide blijkbaar het gebed met slechts één rak’at. 
 Sommigen Zijn echter van meening, dat de tweede rak’at door leder biddende 
individueel verricht moet worden. 
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Of, trouwe- 
looslik. 

ONOPRECHTHEID DER HUICHELAARS 169 

PARAGRAAF 16 

Onoprechtheid der Huichelaars 

105-—109. De Moeslims moeten zich niet iniaten met de zaak der 
onoprechte huichelaars. 110—112. Zïj beschuldigen onschuldige per- 
sonen. 

105 Waarlijk, Wij hebben 
u het Boek geopenbaard met 
de waarheid, opdat gij tus- 
schen de menschen recht zult 
spreken, zooals God u inzicht 
heeft gegeven; en wees geen 
redetwister ten behoeve van 
de verraders. 318 

106 En vraag Gods vergif- 
fenis; waarlijk, God is Verge- 
vensgezind, Genadig. 

107 En pleit niet ten be- 
hoeve van degenen die verra- 
derliÿk handelen jegens hun 
zielen: waarlijk, God heeft 
hem die trouweloos, zondig 
is, niet lief; 

108 Ζ1) verbergen zich voor 
de menschen en verbergen 
zich niet voor God, en ΗΠ is 
bij hen, wanneer zij bij nacht 
woorden bepeinzen, die Hem 
niet behagen, en God omvat 

GRR (ἀξ τῶι 
ΠΡ ΒΡ τ 
ee 2 € ἀρ: ἢ Ne EN 5 

Ξ 22% GAT ET 

>) fé Ο ES LEE ) 

b9 9927 “.2.5᾽5 “τι 2H [8 7 

evil O7 SE REA : CAN ὧῷ δ. 

23:.7 τ2.2. 2 “ RE Er 

BARS CEA En at El 

22 “y PRIE" 

DORE PRSSN 5 Qt Ge CES 
59-715 

Le 13% SO θέ 
σόοι 85 à 

ΜΝ SA ETC oÉ 
wat zij doen. 

318 Deze verzen werden geopenbaard bij de gelegenheid van een twist 

tusschen een man, die den Islâäm beleed en de Joden, waarin de Heilige Profeet 

ten nadeele van den Moeslim uitsprak. Ta’ma bin Oebairaq had een maliënkolder 

gestolen en, na dien bij een Jood verborgen te hebben, beschuldigde hij dezen 

naderhand van den diefstal, terwijl zijn stam hem ondersteunde. Niettegenstaan- 

de de openlijke vijandschap der Joden sprak de Heilige Profeet den Jood van de 

beschuldiging vrij. Deze verzen stellen dus het ruime beginsel vast, dat oneerlijk- 

heid gestraft moet worden, al belijdt de persoon, die zich daaraan schuldig heeft 

gemaakt, ook den Islâm en al is de verongelijkte partij ook een niet-Moeslim- 

partij of zelfs een vijand der Moeslims. Iedere zaak moet op zichzelf worden 

uitgemaakt en het recht moet in evenwicht worden gehouden tusschen Moeslims 

en niet-Moeslims, tusschen vrienden en vijanden. Een ietwat minder scrupuleus 
persoon zou door den noodtoestand van het geval van de strenge eischen der 

rechtvaardigheid zijn afgeleid, want het was een tijd, toen ieder Moeslim hoogst 

noodig was ter verdediging van den Islâm, en een uitspraak tegen iemand, die 

door heel zijn stam ondersteund werd, beteekende het verlies van den geheelen 

stam. 
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109 Zie! gi] zijt degenen 
die voor hen in het leven de- . > 222589 0 KO 7 
zer wereld pleiten, maar wie ὃ UN EN AC 
zal bij God ten dage der op- 7252°2--1,5, 72 πῶ 
standing voor hen pleiten, of 3e BYE AO Ro Va an 
wie zal hun beschermer zijn ? es ἅ Ste Nr Le 
319 

110 En wie kwaad doet of 
onrechtvaardig tegen zijn % Su LA LE Ai Ro 
ziel handelt, dan Gods vergif- » sé ne δὼ Ce (9 

fenis vraagt, zal God Verge- EU PRE AS ΡΝ 
vensgezind, Genadig vinden. 

111 En wie een zonde be- ‘gis 2 rt, ? a 
gaat, begaat die slechts te- ας; ae O2 
gen zijn eigen ziel: en God is OMS at SES AE 
Wetend, Wijs. ἣ 

112 En wie een feil of een | 
zonde begaat, dan een on- 5% LÉ 4 © st sn 
schuldige daarvan beschul- RO Lo NE ? 
digt, laadt inderdaad op zich- de GE τ : Re AE re 
zelf den last van een laster en dE ue, 
een duidelijke zonde. 

PARAGRAAF 17 

Geheime Beraadslagingen der Huichelaars 

113. Pogingen om de Moeslims uit te roeien. 114. Geheime beraad- 
slagingen van den hand 115. Tegenstand aan den Profeet gedoemd 
te misiukken. 

113 En waren Gods goe- 
dertierenheid over ἃ en Zijr 
genade er niet geweest, een 
groep hunner zou zekerlijk LES ESS ESS ENS 
besloten hebben u ten onder- 4 hu à 390.0. 
gang te brengen, en zïj bren- τὰ ως sé re «LE 

ΠΑΡ. εἰσί, | gen slechts hun eigen zielen ve: τοῦ: > 200 
bchakre. | fen ondergang, en Ζῇ zullen 5° Ὁ 23 » SE N] 

u gansch geen kwaad doen; <%- , LINE LT 
en God heeft u het Boek en ὍΣ D EE οι JE 
de wijsheid geopenbaard, en AA ES 1. de ̓ 
ΗΠ heeft u geleerd wat gi ra δὲ 
niet wist, en Éods RARE μὰ OS AS αἷς}. 
renheid over u is zeer groot. | 

114 Er is niets goeds in de -;f RS RD LE A LICE FES 
meeste hunner heimelijke OZ 
raadslagen, behalve (in die CC 
van hem) die liefdadigheid of. 
goedheid of verzoening tus- 

A om qq ΠΠΠὖ͵Π--.- Πρ ΠΠΠΠΠρϑΠ»᾽»᾽᾿ΌΌΌὃΌὃΌὃΌὃΌὃ5Β5΄Ἥ. 

319 Dit vers beveelt ook nauwgezette rechtvaardigheid tusschen de Moes- 

lims en niet-Moeslims. Partijdigheid voor eigen geloofsgenooten wordt veroordeeld. 
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schen de menschen beveelt: | a 
en wie dit doet, Gods welbe- Gi ts BSPAÉAICIE CA CA 
hagen zoekende, hem zullen σον νόθα 
Wij een machtige belooning OUES bol οὖν Ds 
geven. 

115 En wie vijandig tegen- 
over den Apostel handelt, na- 
dat de leiding hem duidelijk » > 
is geworden, en een anderen AU 2 J% CAS NE E Ὧ 
weg volgt dan dien der ge- D 2/24 3 5“ NAT 
loovigen, hem zullen Wÿ tot ANS CE NS 
datgene wenden, waarheen hi) 
(zich) heeft gewend en hem 
zullen Wij de hel doen ingaan; 
en het is een kwaad toe- 
vluchtsoord. 320 

£ 
(“2 “ 2 RTE 2 we 

Mes ECS Sas FAR ͵ 

PARAGRAAF 18 

Afgodendienst veroordeeld 

116. Polytheïsme een onvergeeflijke zonde. 117—121. De duivel 
fblaast kwade praktijken in. 122—126. Geloof en goedheid zullen be- 
loond worden. 

116 Waarlÿjk, God ver- 
Poor p2r or) geeft het vereenigen van [= 52% 5 4 SESOTREN Et 

" iets met Hem niet, en Hij ver- 
Y 43 ΕΝ #99. 

Ar.wat. | geeft alles behalve dat, aan ab 3,5 025 265 AS Css 
a 300. wien Hij wil; 8 en al wie iets Ne ξὺς: 

met God vereenigt, dwaalt Ga He Ve Us 
inderdaad af in een verre 
dwaling. 

.. LS ““ »- Ed 111 Zij roepen buiten Hem QE ΘΙ GS Ge GES EL 
Of, afgoden| niets dan onbezielde voor- do Ho Don 

werpen aan, en zij roepen ON » , ELRENI CEE 
Of,weder. | niets dan een van alle goed | 
gpannigen. 

ontblooten duivel aan; Ie ÉLEVÉ κ᾿ 2 
118. God heeft hem ver- Ξιξζο 008% ES ὦ 

vloekt; en hij zei: Voorzeker Ariel 
Zal ik van Uw dienaren een 
bepaald deel nemen: RE  . 

119 En ik zal hen voorze 2245525 es SELEY 5 
ker op een dwaalspoor bren- ς ossi -»ς} σῶος 
gen en in hen ijdele begeer- OR AS 5 2 GS SR RACE 

ten opwekken, en hen beve- | 

320 Dit vers spreekt duidelijk van de ongeloovigen en de huichelaars, die 
een anderen weg volgden, dan dien der geloovigen. Slechts een moeizame ver- 
draaling der woorden zou daaraan de beteekenis geven, dat het een zonde was 

._ 0m in zaken van godsdienst van de meerderheid der Moeslims te verschillen. 

24 
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len, opdat zij de ooren van het | 
vee zullen afsnijden, 321 en 
voorzeker zal ik hen bevelen, 
opdat zij Gods schepping zul- 
len veranderen; 322 en wie | 
den duivel veeleer tot be- νὰ RARE AIRES sat 
schermer neemt dan God, zal » ΠΡ 
inderdaad een duidelijk ver- GEL ὁ BREL SS 5 νιον 
lies lijden. 

120 ΗΠ geeft hun belof- 
ten en wekt in hen ijdele be °°: 1-2: A a one 
geerten op: en de duivel be "#22 POLE 
looft hun niet dan om te be- PES) GLEN 
driegen. 

121 Dit zijn degenen wier © ,, _ 4 ,, 
woning de hel is, en zij zul. rue VS Lt ΘῈ 
len geen wükplaats daaruit Σ ἢ 
vinden. OL 

122 En (nent) dege- 
nen die gelooven en goed 2e ATEN 2 
doen, hen zullen Wij tuinen πηι AE eu ? 

Ar. onde. | doen ingaan, waarin rivieren < ΠΟΤῚ ὧϑ SE SC 
stroomen, om in eeuwigheid ΡΨ nue 2 
daarin te wonen; (het is) een ὮΝ CE ES dt Ge dy Us 
beloftenis Gods, waarachtig . “2 
(inderdaad) : en wie is waar- OX 40e 
achtiger in woord dan God? 

123 Het zal niet overeen- TT LS 
eenkomstig uw ijdele begeer- QUI; RAA Où 
ten zijn, noch overeenkomstig 1 ARE “5.2 "551 »7 
de ijdele begeerteri der volge- VER 29 ΣΟΙ 
lingen van het Boek; wie CRAN ῃΝἢἤ ν᾿ 
kwaad doet zal daarmede ver- rio Ὁ: 
golden worden, en buiten 
God zal hij voor zich noch 
bewaker noch helper vinden. 

124 En wie goede werken 
doet, hetzij een mannelijk of TTL 
een vrouwelijk persoon, en Tes Geo 
een geloovige is — dezen zul- “12 "" ALU Et 58 
len den tuin binnentreden, en oo δῷ CE de Gi 

Ar.niet | zijn zullen geenszins onrecht- οἰ ω S Cas) ES 
| vaardig Worden behandeld. ? 
delpit. 

821 Het gebruik van het afsnijden der ooren van zekere dieren was een 
_ heerschende vorm van polytheïsme in Arabiëé, want zulk een dier werd beschouwd 

als gewijd te zijn aan zekere afgoden. 

322 Vergelijken wij deze plaats met 30 : 30, dan zal het ons duidelijk zijn, dat 

met Gods schepping hier de godsdienst van God wordt bedoeld, want de ware 

godsdienst is ᾽Β menschen natuurlijke godsdienst. Met de verandering van Gods 
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125 En wie heeft een bete- 
ren godsdienst dan hiïj, die 
zich algeheel aan God onder- 
werpt? en hïÿ is de weldoener 
(van anderen) en volgt het 
geloof van Abraham, den op- 
rechte, en God nam Abraham 
tot vriend. 

126 En al wat in de heme- 
len is en al wat op de aarde 
is, is Gods; en God omvat 8]- 
le dingen. 

BEHANDELING VAN WEEZEN EN VROUWEN 173 

HAT IT sGutés Dern y Les ολωΐ (ee Ὁ σι (0° 
τι τῷ :»,». δ “7 3 «ἡ " [1] 

RAR AS AGIT Ge SES di 
4 5 <> à Éd 25. OVAS Ὁ] au ΤᾺΣ 

» a “2 " $ 4 ÈS EME ἀ 
: #3 #, 1, wi À À “.» 

GUN Es 

PARAGRAAF 19 

Onpartijdige Behandeling van Weezen en Vrouwen 

127. Weezen recht laten wedervaren, wanneer hun moeder gehuwd 
wordt. 128. Verzoening tusschen man en vrouw. 129. Rechtvaardig- 
heid onder de vrouwen. 130. Scheiding van man en vrouw. 131-—134. 
Zorgvuldigheid ten aanzien van een opgelegde plicht. 

127 En zij vragen u om een 
beslissing omtrent de vrou- 
wen. Zeg: God maakt u Zijn 
beslissing omtrent haar be- 
kend en datgene wat u in het 
Boek is gereciteerd 323 aan- 
gaande de weezen van de 
vrouwen, wie gij niet geeft 
wat voor haar is bestemd, ter- 
wil gïj ongenegen zijt haar te 

58 32H84, ΡΝ dun 122977 

AOC AUTEE EE T 
2) ko 7 UE "22. χκνΖ 0. 

ΞΘ ὁ US ES “« 

- 

΄ .κ LIT ha QT οὐ σῷ PA 

SELS IGN 
PI 472 333), GIP “137 5915. LIT 

Chassis CPAS OSESS € 
BL AA trouwen, 324 en aangaande de 

zwakken onder de kinderen, 
en dat gij met billijkheid te- 
genover weezen handelt: en 
wat goed gij ook doet, waar- 
lijk, God weet het. | 

——————————_—_— τἕτἕήἝὅ'ἝἝ͵᾽͵᾽͵᾽͵͵ὃ͵ 
schepping door den duivel wordt derhalve bedoeld: de verandering van ’s menschen 
natuurlijke godsdienst, die gehoorzaamheid aan God en Zijn wetten vereischt. 

828 Er wordt hier verwezen naar het begin van dit hoofdstuk, vs. 3. Er 
bestaat over dit punt nagenoeg eenstemmigheid van meening, daar de zinsbouw 
er op wijst, dat er reeds een beslissing is gegeven. 

824 De Arabieren maakten zich aan dubbele onrechtvaardigheid schuldig: 
Ζ gaven haar geen aandeel in de erfenis van haar man, en waren ook niet 
genegen om een weduwe te huwen die kinderen had, daar anders de verantwoor- 

_ delijkheid van het onderhoud van haar kinderen op hen zou rusten. De Islâm 
_Verhielp deze beide kwalen: hij gaf een erfdeel aan de weduwe met een deel ook 
voor de weezen; hij beval het huwen van zulke weduwen aan en stond de poly- 
gamie bepaaldelijk met dat doel toe. Om aan allen twifel omtrent dit punt een 

. einde te maken, wordt het onderwerp hier opnieuw behandeld. 

Lil AUS ON Se 

Ga HER ETS 
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128 En indien een vrouw 
een kwade behandeling of ver- 

lating van de zijde van haar: DR pe (9 2 

echtgenoot vreest, is er geen À 12:5 τ ie OZ SE Ÿ- 5 

blaam op haar, indien zij een ete ΓᾺΡ Φ ΑἸ 

verzoening tusschen hen tot 
΄“,.,. - 29 , rbrs Cet - 

a 290. stand brengen, à en verzoe- ὦ Do τρῶς: 
ning is beter; en er is een ge- Do 28 

neigdheid tot hebzucht in de διε ΔΉ ΩΣ x #5 

gemoederen (der menschen) ; 75 33% 

en indien gij (anderen) goed EURE Core S οἰξ à 

doet en u (voor het kwaad) 
hoedt, dan waarlijk, God is 
Zich bewust van wat gij doet. 

129 En gij hebt het niet in 
uw macht tusschen de vrou- 

ba: wen recht te doen, Ὁ al ver- +, 72244 2 2159224 "17 

langt gij (er) sterk ‘(naar), DT Ok US οὐ αι ΟἹ 

maar wees (eene) niet ongene- de Ar 4e. LONG 4, 
gen met totale ongenegen- ue 

heid, zoodat ΓΝ ἀρ +3 het 1 ÉRIC) SA EGE 
ware in opschorting 188 2 233. 5.2 1 
en indien gij een verzoening ϑίςεν Vos ds € GE 

tot stand brengt en u (voor ï 
het kwaad) hoedt, dan waar- 
lijk, God is Vergevensgezind, 

Genadig. 

130 En indien zïj scheiden, ns » 
zal God hen beiden uit Zijn ONE ΟΞ ΝΣ 
overvloedigheid vrij maken Γ de 2: 
van gebrek, en God is Over- est δὼ δ: 
vloediggevend, 5. 

131 En al wat in de heme- 
len is en al wat op de aarde is 
is Gods, en Wij geboden zeker- JA En: 
lijk dengenen wien het Boek Sig 2e 3» 

νόόγΡ u werd gegeven en (1 24 7? 

gebieden) ook τι, dat gij op- NS; 
passend zijt voor (uw plicht 25 2 à ΠΣ, 415 κί 
jegens) God; en indien gi PROS 
niet gelooft, dan waarliÿk, al C5 on < ᾧ O6 La 
wat in de hemelen is en al 29 2 te Phys tar ' 

wat op de aarde is is Gods, Otis Éé a 087 SG 
en God is Zichzelf genoeg, 
Lofwaardig. 

325 Di. wanneer er zich omstandigheden voordoen die polygamie noodzake- 

ljk maken, kan op gelijkelijke liefde niet worden aangedrongen, maar er moet 

gelijkheid in uitwendige behandeling zijn. 
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132 En al wat in de heme- 
len is en al wat op de aarde (> US AC à 5 
is is Gods en God is genoeg de AU uit 
als Beschermer. OL: HLAaS; 

133 Indien het Hem be- 
haagt, kan Hij u doen heen- ., : : 
gaan, o menschen! en ande- (οἷ NET TES 
ren brengen; en God heeft 5, à 
de macht om dit te doen. CR 

134 Wie de belooning dezer 
wereld wenscht, dan, bij God 1723022, -p# > » 02 
is de belooning van deze we- ΗΝ ρον τος 206 σ᾽ 
reld en van het hiernamaals; GS "EN τ τῷ 
en God is Hoorende, Ziende, 

E » #3 “« 

De eus 
PARAGRAAF 20 

Onpartijdige Behandeling van alle Menschen en Veroordeelinz 

van de Joodsche Huichelarij 

135. Standvastigheid in rechtvaardigheid en waarheid. 136. Stand- 
vastigheid in geloof geboden. 137—141. De zwakken in het geloof 
verzaken de waarheid om wiile van de wereldsche eer. 

s 

135 Ο γῇ), die gelooft! wees 
onderhouders der rechtvaar- 
digheid, getuigen om Gods 
wille, zij het ook tegen uzelf DAT 29 Ve PCPA 2 LME 
of (uw) ouders of (uw) nabe- LL cer BAPE) ES 
sStaanden, hij Ζῇ rijk of arm, :.,: PACA LT T0 

Of, hun bei.| God is hoogst bekwaam (om) ges A MARS 
mabÿin | Met hen beiden (te hande 5 ES QG OL STE 
erbarming. len) ; 326 derhalve, volg (uw) ἘΠῚ ὍΣΣ ΝΣ LAS TS É 

lage begeerten niet, opdat σῇ οὐδ lou φρο ὦ 
geen onrecht zult doen; en in- 
dien gij (uw woorden) ver- ΄ 
draait of u (van de waar- dE RE | UE EE 
heid) afwendt, dan waarlik, No HE 
God is Zich bewust van het- 
geen gij doet. | DD me 

136 O gïj, die gelooft! ge- 43255 dite tel HT GU 
loof in God en Zijn Apostel, 7, ue, & ion 
en het Boek dat Hij tot Zn. Si ὦ JO GUN CONS 
Apostel heeft geopenbaard en .»5 + »--25+ » 4-25 5 .< 
het Boek dat Hij te voren 0"? OS O8 JT NI 

? 7 1 # A 52 7715. 31.2τ,.} 32 
οἰ λυ οἰ 

326 Of het beteekent: God is hun meer nabij (in erbarming). Derhalve moet 
8ÿ noch partijdig zijn jegens den rijke om de een of andere gunst die gij van 
hem moogt verwachten, of het een of andere kwaad dat gi van hem vreest, noch 
moet gij, wanneer de persoon tegen wien οἵ getuigenis aflegt, een arme is, uit 
medelfjden met hem, iets anders dan de waarheid vermelden. Noch de banden der 
verwantschap en liefde, noch overwegingen van vrees, gunst of meeltjden moeten 
iemand dus een haarbreed van de waarheld doen wtken. 
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openbaarde; en wie niet in τσ ὦ 
God en Ziïijn engelen en Ziïijn airs aies LS à 

boeken en Zin apostelen en ee 
B9 NF) , fe NI 3%. 

den jongsten dag gelooft, Ole JL MES ÆY 0 sûle 
dwaalt inderdaad af in een 
verre dwaling. 

137 Waarlijk, (aangaande) 
degenen die gelooven, daarna ὁ , on son σις 
niet gelooven, wederom geloo- Gi Poe BUS ir CO! 
ven en wederom niet geloo- 5,  » _,c nn po ct 
ven, dan in ongeloof toene- %! geste [55|32} 3} 

CA men — hen zal God niet ver- à » 2 IE ef SET re 

geven, noch op het (rechte) Ds MMS Ÿ 5 og ex 

pad leiden. 327 D Τὰ 
138 Kondig den huiche- CAMIONS AE 
laars aan, dat zij een pijnlijke 
kastijding zullen hebben, | | 

139 Degenen die de onge- , ET NT AE. 
loovigen tot beschermers ne- ὡδες (GUN GE OU} 
men,  veeleer dan de geloo- GRR Pate ten 2 0? 
vigen. Zoeken Ζ] eer van APE Ca | O2) ΣΣ 
hen? Dan waarlijk, alle eer 29 α αὐ TE 2 
is voor God. | Sr bis dE 

140 En inderdaad heeft Hij 4 °f ἀξ ACTE 
u in het Boek geopenbaard, 20e g τ τ ee 
dat wanneer gij in Gods mede- 165525, à Cut aime 
deelingen niet geloofd en daar- , 5, 1,50 sys vote 
mede gespot hoort worden, Gimp sges [Ra ls LG 
zit niet met hen tot zij eenig 7.» 4 3. 4 14 ΤΟ 
ander gesprek beginnen: 328 ὧἱ, SAULT EE US 
waarliÿjk, dan zoudt gij hun 7; 5e}; let 
geliÿjk zijn; waarlijk, God zal GE CE πο 
de huichelaars en de ongeloo- CEE 
vigen allé in de hel verzame- 
len : 

141 Degenen die op (on- | Ve | | 4 . ἢ DENT “2 OUR gelukken voor) ἃ wachten; 2" 20 Op CU 
en indien 51] een overwin- 5 ses à oo u@4 
ning van God krijgt, zeggen PSS ON BE DOS 
zij: Zijn wij niet met u ge- την" < -» RABAT RS An ΟΣ ne weest ? En indien er een kans NPC ere Go Ur 

327 De personen, van wie in dit vers melding wordt gemaakt, zijn de 
weifelaars, die telkens weer tot (het) ongeloof overgingen. Dat God hen niet 
leidt is de consequentie van hun eigen handelingen. Zij weifelden eerst, maar 
ten slotte werden zïj onwrikbaar in hun ongeloof. 

828 Dit heeft betrekking op ὃ : 68. Het is den Moeslims niet verboden, naar 
critiek op hun godsdienst te luisteren. Het is veeleer hun plicht, want hoe kunnen 
Zi anders anderen van de waarheid van den Islâm overtuigen? Het is hun 
echter wel verboden met menschen te zitten, die met hun godsdienst den spot 
drijven. 
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a 19,718. 

b 199. 

voor de ongeloovigen is, zeg- 
gen zij: Hebben wij niet de 
overhand op u gekregen en u 
tegen de geloovigen verde- 
digd? Derhaive zal God ten 
dage der opstanding tusschen 
u recht spreken; en God zal 
den ongeloovigen in geen ge- 
val een weg tegen de geloo- 
vigen geven. 

ὯΝ Hostel PAT re 1c ? 3 ES 

CA se ῳ 

D tbe 71 2 A τορι 

CS kil 2 é 
nr 

dE 
ἄν; 3923, #2 

er a ο  ὥυβ 

PARAGRAAF 21 

Het Εἰπᾶθ der Joodsche Huichelaars 

142, 143. Hun bedrieglijkheid. 144. Verbod van vriendschapsbetrek- 
kingen met vijanden. 145--147. Hun uiteindelijk lot. 148, 149. Be- 
Schimping verboden. 150-—152. Verwerping van apostelen staat gelijk 
met ongeloof. 

142 Waarlijk, de huiche- 
laars trachten God te mislei- 
den, en Hij zal hun hun 
bedriegerij vergelden; 329 en 
als zij tot het gebed opstaan, 
staan zij tragelijk op; zij doen 
het slechts om door de men- 
schen gezien te worden en ge- 
denken God niet dan een wei- 
nig, 

143 Weifelende  tusschen 
dat (en dit), (behoorende) 
noch tot dezen noch tot ge- 
nen; en dien God in dwaling 
laat, voor hem zult gïj geen 
weg vinden. à 

144 O gi, die gelooft! 
neem de ongeloovigen niet 
tot beschermers, veeleer dan 
de geloovigen ; b wenscht gi), 
dat gij God een duidelijk be- 
wijs tegen u geeft ? 

145 Waarlÿk, de huiche- 
laars zijn in de laagste phase 
des vuurs, 550 en gij zult geen 
helper voor hen vinden, 

146 Behalve degenen, die 
berouw hebben en zich bete- 
ren en aan God vasthouden 

329 Zie 2:9. 

330 Onoprechtheid in godsdienst is de grootste van alle zonden, en daarom 
wordt er hier gezegd, dat de huichelaars in den slechtsten toestand verkeeren. 
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Of, sos. | en oprecht zijn in hun geh6or- 1.2 EE - ARE Er ; πὸ 
dienst. . God: ἃ 2e + MY 

raamheid aan Ü ezen “2 29? » 29 “5. PAPE . 292 

zijn met de geloovigen, en cassis et 
God zal den geloovigen een LL IE2T 
machtige belooning schenken. abs Eat 

éspwotzou 147 Waarom zou God ὦ | 
Gdi ÿ indien gïj dankbaar STE pi 51, » 2 astüding kastiÿden, gi re Ἰ εἰς ἘΦ EC Ἢ 

zijt en gelooft? En God is de 
Vermenigvuldiger van beloo- 
ningen, Wetend. 

J One CEE STAR 

DEEL VI 

148 God heeft het uiten 
van kwetsende taal in het 
openbaar niet lief, tenzij ie- 
mand onrecht is aangedaan: 
en God is Hoorende, Weten- 
de. 331 

149 Indien gij openlijk goed 
doet of het in het geheim 
doet of een kwaad begena- 
digt, dan waarlijk, God is Be- 
genadigend, Machtig. 

150 Waarlijk, degenen die 
niet in God en Zijn apostelen 
gelooven en (degenen die) 
onderscheid wenschen te ma- 
ken tusschen God en Zijn 
apostelen 332 en zeggen: Wij 
gelooven in sommigen en ge- 
looven in anderen niet, en 
wenschen een weg te nemen 
tusschen (dit en) dat, 

151 Dit zijn degenen die 
waarlijk ongeloovigen zijn, en 
Wij hebben voor de ongeloo- 
vigen een schandelijke kastij- 
ding bereid. 

2 À 322% 37 952 2421 
LE Pi si 5 25 

25 “23. AAA) 4." » 

Θιϑις Bab, 

52 
ΚΠ ©! 

224 
Je US ὧν 
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22, dE α » 94 "ΡΞ. 

din 2 3 Cr lue OO » 
A CL TO EU Le 
TT UAN 2 LE NOES O9 νὼ» 

MIA a GT 2e 595 D À ACTE Pare 

OMC MINE STS CENT 2 

ee PER ς see lb ré ORERÉE GA ES 
Ca πὰ À ar EÉEUS 

° 1! 152 En degenen die in God ““ 7 2 
en Zijn apostelen gelooven en Ces ls) ns Tee 

dE 5» “2 NOR geen onderscheid tusschen 
wie ook van hen maken — 
aan hen zal God hun beloo- 
ningen schenken; en God is 
Vergevensgezind, Genadig. 

Éres “« “5 σι, ἊΝ . ; [2.Ἐ5.».525"9 
OL 21248 οἷ Ὁ pb) >! 

831 Lasterlijke taal, van welke soort ook, omtrent anderen bezigen, is streng 

verboden, maar ingeval een persoon in zeker opzicht onrecht is aangedaan, is 

het wel te rechtvaardigen. | 

832 Onderscheid maken tusschen God en Zijn apostelen beteekent in het 
eene gelooven en het andere verwerpen. 
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d 2 " 58. 

e 2 : 665. 

f 51, 

g 70, 

h 11. 

1210. 

OVERTREDINGEN DER JODEN 179 

PARAGRAAF 22 

Overtredingen der Joden 

153—155. De Joden schenden het verbond. 156—159. Hun beschul- 
digingen tegen Jezus en Maria, en de waarheid aangaande de kruisi- 
ging van Jezus. 160, 161. Hun bestraffing. 162. Sommigen gelooven. 

153 De volgelingen van 
het Boek vragen u hun een 
boek uit. den hemel neder te 
brengen; maar inderdaad 
vroegen zij van Mozes ‘een 
grooter iets dan dat, want zi) 
zeiden: Toon ons God duide- 
Iÿk; derhalve overviel hen het 
gerommel om hun onrecht- 
vaardigheid. 8 Toen namen zij 
het Καὶ (tot god), Ὁ nadat 
duidelijke teekenen tot hen 
waren gekomen, maar Wij 
begenadigden dit; en Wij ga- 
ven Mozes een duidelijk ge- 
Zag. 

154 En wij verhieven bij 
hun verbond den berg boven 
hen, € en ἮΝ zeiden tot hen: 
Ga deze deur buigende in; 4 
en Wij zeiden tot hen: Over- 
schrijd de perken van den 
Sabbat niet; € en Wij maakten 
met hen een hecht verbond. 

155 Derhalve om  hun 
schenden van hun verbond en 
hun ongeloof in Gods mede- 
deelingen en hun ten onrechte 
dooden f der profeten en hun 
zeggen: Onze harten zijn be- 
dekt 8 — neen! God heeft een 
zegel op hen gesteld. tenge- 
volge van hun ongeloof, h der- 
balve gelooven zij slechts 
weinig : 

156 En om hun ongeloof 
en om hun uiten van een 
grooten laster tegen Maria: 
888 
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888 De laster, waarvan hier melding wordt gemaakt, was dat Maria zich 
schuldig maakte aan overspel, De Joodsche traditie toont aan, dat de man, 
omtrent wien Ζῇ] Maria beschuldigden, een Jood was, Panther genaamd. 
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157 En  hun  gezegde: 
Waarlijk, wi hebben den Mes- 
sias, Jezus, den zoon de es 245 
ria, Gods apostel, gedood;, #51 χε κα’ GEST) p4355 
en zij doodden hem niet, en Rise CARRE Lee Το; 
kruisigden hem ook niet, τ Ὁ τ: » Us) 

? S 

maar hij werd gemaakt hun 227221 22 «Ὁ, Li bo8T LL 
te schijnen (als een gekrui- ARURÉS Co) ὦ} Lu 
sigde), en waarlijk, zij die het 
daarover niet eens zijn, ver- : , ΠΝ 
keeren daaromtrent slechts in me GE d SY GC As ἜΒΗ à 
twifel; zij hebben dienaan- δ υς:... Le 
gaande geen Kkennis, maar CEE CE Ab 
volgen slechts een gissing, 

Of, doodden| en zij weéten het niet zeker, 
Te 834 

334 In deze passage worden verstheidene punten vermeld: (1) De Joden 

maakten er op aanspraak, dat zij Jezus doodden; (2) Jezus stierf niet aan het 

kruis;. (3) δῇ werd gemaakt op iemand te lijken, die gedood wordt of aan het 

kruis δίετες; (4) de Joden en Christenen verkeerden beiden in twijfel omtrent 

zijn dood; en (δ) de Joden doodden hem niet zeker. Raadplegen wij de Evan- 

geliën, dan vinden wij al deze verklaringen daarin bevestigd. De volgende punten 

verdienen opgemerkt te worden: (1) Jezus bleef slechts gedurende enkele uren 

aan het kruis; maar de dood door kruisiging geschiedde altijd langzaam. (2) De 

twee mannen die met Jezus gekruisigd werden, leefden nog, toen zij van het kruis 

werden afgenomen. (3) Het breken der beenen werd in het geval der twee 

misdadigers wel toegepast, maär niet in dat van Jezus (Johannes 19 : 32, 33). 

(4) Toen een der krijgsknechten Jezus’ zijde doorstak, kwam er bloed uit (Joh. 

19 : 34), en dit was een zeker teeken van leven. (5) Zelfs Pilatus geloofde niet, 

dat Jezus in zoo’n korten tijd werkelijk gestorven was (Mark. 15 : 44). (6) Jezus 

werd niet begraven, zooals de twee misdadigers, maar werd aan de zorgen van 

een rijken discipel toevertrouwd, die zeer veel Zorg voor hem droeg en hem in een 

ruime, in den wand van een rots uitgehouwen kamer bracht. (Lukas 23 : 50—-53). 

(7) Toen men op den derden dag naar het graf keek, vond men den steen van de 

opening verplaatst, hetgeen niet het geval zou zïn, indien er een bovennatuurlÿke 

verrijzing was geweest. (8) Toen Maria hem zag, hield zij hem voor den hovenier. 

(Joh. 20 : 15), hetgeen aantoont, dat Jezus zich als een tuinman vermomd had. 

Zoo'n vermomming zou niet noodig zijn, indien Jezus uit den dood opgestaan was. 

- (8) In hetzelfde lichaam van vleesch zagen de discipelen Jezus en de wonden 

waren er nog, diep genoeg voor iemand om er zijn hand in te steken. (Joh. 20 : 27). 

(10) Ηῦ had nog altÿd honger en at, zooals zijn discipelen aten (Luk. 24 : 39-—43). 

(11) Jezus Christus ondernam een reis. n8ar Galilea met twee van zijn discipelen, 

die zÿj aan Ζῇ met hem liepen, hetgeen aantoont, dat hij om een wijkplaats 

vluchtte, want indien het in zijn bedoeling had gelegen ten hemel te stijgen, zou hij 

geen tocht naar Galilea ondernomen hebben (Matth. 28 : 10, Mark. 16 : 12). (12) 

In alle verschijningen na de kruisiging trof men Jezus aan, zich verbergend en 

verschuilend, als vreesde Εἰ] er voor, ontdekt te zullen worden (Joh. 20 : 19). 

(18) Jezus Christus bad den geheelen nacht vôôr zijn gevangenneming om behoed 

te worden voor den vervloekten dood aan het kruis, en ook vroeg hij zijn disci- 
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158 Neen! God  verhief "δὴ ἐξ αἴ >< Pre “1 
hem in Zijn tegenwoordig- ESA et 4 

a 218. heid; 335 ἃ en God is Machtig, οἷ —_ α ΓΞ 
Wis. 

= ὩΣ 

159 En er is niet één der , τς 5+< (7 17? 2? 
volgelingen van het Boek, of SOLSS D SS eo 
hij gelooft voorzeker hierin re Ho da) 
voôr zijn dood, en ten dage PORN εσσ 
der opstanding zal hij een ge- δύ" pe 
tuige tegen hen zijn. 336 

pelen om voor hem te bidden, en de beden van een rechtschapen mensch in nood 

en verdrukking worden steeds verhoord. Hij scheen Zzelfs een belofte van zÿn 

Meester ontvangen te hebben, dat hij gered zou worden, en op deze belofte beriep 

bij zich, toen hij aan het kruis uitriep: ,Mijn God, mijn God! waarom hebt Gi) 

mij verlaten?”’ (Matth. 27 : 46). Hebreën 5 : 7 maakt de zaak nog duideliker, 

want er staat duidelijk vermeld, dat de bede van Jezus verhoord werd: ,, Die in 

de dagen Zïjns vleesches, gebeden en smeekingen tot Dengene, die Hem uit den 

dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord 

zinde uit de vreeze”’. 

Al deze getuigenissen toonen op afdoende wtjze aan, dat Jezus niet aan het 

kruis stierf, en de verscheidene in den Qoer-ân vermelde verklaringen blijken 

dus waar te zijn, zelfs met betrekking tot zijn geschiedenis, zooals ze voorkomt 

in de Evangelieën. Merk op, dat de Heilige Qoer-ân niet ontkent, dat Jezus aan 

het kruis genageld werd, want het wuord saib (kruisigen) beteekent volgens alle 

Arabische woordenboeken: den dood veroorzaken door aan het kruis te nagelen; 

zie Lisân-oel-- Arab, Tadj-oel-Arôès, etc. 
335 Razi zegt in zijn verklarende aanteekeningen bij 8 : 54, waar de raf’ van 

. Jezus voor het eerst genoemd wordt: ΕΔ’ is hier in graad en in lof verheffen, 

niet in plaats en richting”. En inderdaad, Gods raf’ van een mensch heeft nooit 

een andere beteekenis dan in graad verheffen, en nooit is het woord, wanneer 

het aldus gequalificeerd is, in den Heiligen Qoer-ân of in de gezegden van den 

Heiligen Profeet in een andere beteekenis gebezigd. Het wordt ieder Moeslim 

geleerd verscheidene malen in zijn dagelijksche gebeden irfa’ni te bidden, maar 

bij niemand komt ooit de gedachte op, dat hem geleerd wordt te bidden om in 

levenden lijve in den hemel te worden opgenomen: het is eenvoudig een bede 

om in graad te worden verheven. En God wordt Ar-Râfi’ genoemd, omdat Hij, 

zooals alle lexica eenstemmig zeggen, de rechtschapenen in graad verheft. De 

verheffing van Jezus wordt hier vermeld tegenover de bewering der Joden, dat 

hij aan het kruis werd gedood. Deut. 21 : 23 verklaart dit, want er staat: een 

opgehangene is Gode een vloek, en aangezien de vervloekte in Gods tegenwoor- 

digheid niet achtenswaardig genoemd kan worden, hebben wij daarom de ont- 

kenning, dat Jezus aan het kruis gedood werd en de bevestiging, dat hij in Gods 

tegenwoordigheid werd verheven. 

886 Zoowel de Joden als de Christenen geloofden noodwendig in den dood 

van Jezus aan het kruis, maar hier worden alleen de Christenen bedoeld. Dit 

wordt aangetoond door de laatste woorden van het vers, want van ieder profeet 

wordt er gezegd, dat δ een getuige is tegen zijn eigen volgelingen, die niet 

overeenkomstig zijn leerstellingen handelden, of die hem valsche leerstellingen 

toeschreven. De dood van Jezus aan het kruis nu is het meest essentieele beginsel 
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160 Derhalve, om de on- 
rechtvaardigheid  dergenen 
die Joden zijn, stonden Wi 
hun de goede dingen welke 
hun gewettigd waren, niet 
toe, en om hun verhinderen 
van veel (menschen) van 
Gods weg, 

161 En hun nemen van 
woeker — schoon die hun in- 
derdaad verboden was — en 
hun valschelijk verteeren van 
de bezittingen der menschen; 
en Wij hebben voor de onge- 
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pijnlijke kastijding bereid. 

162 Maar de vasten in ken- 
nis onder hen en de geloovi- 
gen gelooven in hetgeen totu HS A Lu OÙ 
is geopenbaard en hetgeen A 
ΟΣ u LE Ἐεόρεδηδησα, en ni Car Oh 
egenen die het gebed onder- 4,4 oz κὶ σι, 55. ss vis 

houden en 4 à die de GS LD CAES CES 
armenbelasting geven en de --»2.\ 7, Lt 2532. 291,5 
geloovigen in God en den “x PNA A δ 
jongsten dag, dit zijn dege- οὐ Ses 
nen wien Wij een machtige : | 
belooning zullen geven. 

PARAGRAAF 23 

Vroegere Openbaring bevestigt de Waarheid van den Qoer-ân 

163—166. Openbaring aan vroegere profeten met betrekking tot 
de openbaring aan den Heiligen Profeet. 167—170. De verwerpers. 
171. Loochening van de Godheid van Jezus. 

163 Inderdaad hebben Wij 
u geopenbaard, zooals Wij tot 
Noach openbaarden en (tot) “1. EST D Due 2 
de profeten na hem, en Wij for u] Ge ὄν CFO 5 

 openbaarden tot Abraham en LI--}17 #77 <1 2 Gé 
Ismaël en Izak en Jakob en de ἌΣ ἐνόν: F3 dass 
stammen, en Jezus en Job en Ge; CSS TES des 
Jonas en Aäron en Sélomo, Re Li 
en Μὴ gaven David een ESS SE RSS Ge 
schrift. 

2 he Ts de 2 PEL Ad "ΟἹ τς 
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van het geloof van een Christen. Hij aanvaardt de waarheid van Deut. 21 : 23 
wel, maar zegt dat Jezus. de zonden dergenen die in hem gelooven, niet zou 
wegnemen, θη Ζῇ! ἢ] vervioekt was. In Galaten 8 : 13 staat: ,Christus heeft ons 

veriost van den vloek der Wet, een vloek geworden zijnde voor ons: want er is 

geschreven: Vervloekt is een iegeltjk, die aan het hout hangt!” De woorden 
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wenden. 
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DE WAARHEID VAN DEN QOER-AN BEVESTIGD 

164 En (ἢ zonden) apos- 
telen, die Wij u te voren heb- 
ben vermeld en apostelen, die 
ΝῺ ἃ niet hebben vermeld; 
en tot Mozes richtte God Zïin 
woord, (tot hem) sprekende: 
337 

165 (νὴ zonden) aposte- 
len als gevers van blijde tij- 
dingen en als waarschuwers 
opdat de menschen geen ver- 
ontschuldiging tegen God 
zouden hebben na (de komst 
van) de apostelen; en God is 
Machtig, Wüs. 

166 Maar God getuigt door 
hetgeen Hij tot u heeft ge- 
openbaard, dat Hij het met 
Ζ) Kennis  geopenbaard 
heeft, en de engelen getuigen 
(ook) ; en God is genoeg als 
Getuige. 

167 Waarlïÿk,  (aangaan- 
de) degenen die niet gelooven 
en (de menschen) van Gods 
weg verhinderen — zij zijn in- 
derdaad in een verre dwaling 
afsedwaald. 

168 Waarlijk, (aangaan- 
de) degenen die niet gelooven 
en onrechtvaardig handelen 
— God zal hen niet vergeven, 
noch hen tot een pad leiden, 

169 Behalve het pad der 
hel, om voor langen tijd daar- 
in te wonen, 8 en dit is ge- 
makkelijk voor God. 
-170 Ο menschen! waarlijk, 

de Apostel is tot u gekomen 
met de waarheid van uw 
Heer, derhalve geloof, (het 
is) goed voor u; en indien - 
gi niet gelooft, dan waarlïÿk, 
al wat in de hemelen en (op) 
de aarde 15, is Gods: en God 
15 Wetend, Wis. 
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νόον zin dood zinspelen op de belijdenis des geloofs in den Yerz0eRInEsA00d van 

Jezus, die ieder Christen op zijn sterfbed heeft af te leggen. 

337 Deze verzen toonen aan, dat openbaring aan den mensch in : de wereld- 

geschiedenis één vaststaand feit is: ieder volk ontving een openbaring. De Eénheid 
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171 Ο volgelingen van het 
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heid; de Messias, Jezus, de Sat es 5. ὥς 
zoon van Maria, is slechts ὀὀ ιε΄ ,, »,, συ: WE Le 
Gods apostel en Zijn woord, 1e 47, 5 0 2 sa 
dat ΗΠ] Maria mededeelde en 
een geest van Hem; 558 ge- , ge 

D 38,2 1“ 

loof derhalve in God en Zijn δ ESS τον LE "τ Ds St 
apostelen, en zeg niet: Drie. Cr 158 ENTER 
Houd op, het is beter voor τ; Le V5 ἢ a CCE 
God is slechts Eén God: het {2 ἢ tr 
zij verre van Zijn glorie, dat Fr ἰῷ ua HS 
Hij een zoon heeft; al wat in Οὔ 5: 6 at C5 - er 
de hemelen is en al wat op de 6 
aarde is behoort Hem ; en God 
is genoeg als Beschermer. 

PARAGRAAF 24 

Profeetschap van Jezus en de Wet der Erfenis 

172—174. Jezus een dienaar van God. 175, 176. De Qoer-ân is een 
waarachtig licht. 177. De wet der erfenis aangevuld. 

172 De Messias versmaadt ,,2 ges σὴ ue 
geenszins Gods dienaar te MON C pins 
zijn, de engelen die Hem nabij ,32-» - TE 3 Κα 
zijn evenmin; en wie Zijn με δον y | 

Ar.ver- | dienst versmaden en hoog- or CE £ 
smaadt. “ Le CE ἀν moedig 2ÿn, hen zal Hij allen ΟΜ, 

tot Zich verzamelen. QE di es χὰ δε 
τῶν LU 

di 

121 

— 

Gods is dus éen“universeele waarheid, maar niet aldus de Godheid van Jezus, 

die slechts door één volk wordt aanvaard, en dat nog wel tegen hun vroegere 

openbaring in. Vs. 164 stelt verder vast, dat er profeten zijn geweest, wier namen 

niet in den Heiligen Qoer-ân vermeld worden. De universeele wet der verwek- 

king van profeten wordt elders aldus gesteld: ,En er is geen volk, of een waar- 

schuwer is onder hen geweest” (35 : 24). 

838 Jezus is niet Goddelijx maar sterfelijk — dat is natuurlijk de duidelijke 
beteekenis van dit vers. Maar hij is een profeet Gods en het woord Gods dat aan 

Maria werd medegedeeld, en een geest van Hem. Merk op, dat de Heilige Qoer-âÂn 

tevens de controverse met de Joden en de Christenen voortzet. De Christenen 

noemden hem een Goddelijx persoon; de Joden ontkenden, dat hïij een profeet 

Gods, of een woord of een geest van Hem was. Vandaar, terwijl het Heilige 

Boek zijn Godheid ontkent, bevestigt het het feit, dat hij Gods profeet en een 

woord en geest van Hem was. De vraag is: is een woord of een geest van God 
iets meer dan een sterveling? Indien dat zoo was, dan zou de verklaring, dat 

hi niet Goddelijk was, weerlegd zijn. In mijn noot bij 3 : 44 heb ik reeds uit- 

eengezet, waarom Jezus een woord van God genoemd wordt, en hier wordt 

duïdelijk gemaakt dat met woord bedoeld wordt: het in vervulling gaan van 
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173 Dan, aangaande dege- 
nen die gelooven en goed - : “LE sl Le 
doen, hun zal Hij ten volle hun da ἊΣ er ἜΣ 
belooningen betalen en hun (220055 58552 Se 
meer uit Zijn goedertieren- | 
heid geven; en aangaande de- RACINE GERS 
genen die versmaden en hoog- BNTATZ 2 ΩΝ 
moedig zijn, hen zal Hij met Ua ARE 
een pinlijke kastijding kasti- 
den. 

174 En zij zullen voor zich -- £ys FA >9T ee 
Ar.noh. | buiten God geen bewaker of Y? 935 C3 ᾿ 

helper vinden. oË “ὦ 
175 Ο menschen! waarlik, > ὡς 

er is tot u een duidelijk bewijs 
van uw Heer gekomen en Wÿ  ,, 6e »o20m, 2< sen vatr 
hebben tot u helder licht ge- O7 oO D 25 5 DE 
zonden. 2 162 τ τ: 

176 Derhalve, aangaande CEA Ὁ 21. 
degenen die in God geloo- 
ven en aan Hem vasthouden, 
hen zal Hij Zijn genade en RAS ἐς Petit 
goedertierenheid doen ingaan τ nue “ cn" 
en hen zal Hij op een recht ἡ e RATE QG oies 

pad tot Zich leiden. PERL ai 2 2 555 

177 Zïj vragen u om een BC ÉU le Al og δ} 
belissing der wet. Zeg: God 
geeft ἃ een beslissing aan- 
gaande den persoon die noch | 
ouders noch nakomelingschap 
heeft:; indien een man sterft, PAIE né 54 ὦ ES cr SET 
(en) hïij heeft geen zoon en U 227 RM Sn 
hij heeft-een zuster, zij zal de £ii4 ὍΣ. αὐδῶ λον 35 Ag | 
helft hebben van wat hij na- A ve δ: a as See 
laat, en hij zal haar erfge- se 45 
naam zijn, indien zij geen 1. λα “Ὁ 
zoon heeft: maar indie” er ETS IE CE σῷ Ge 
twee (zusters) zijn, zullen zij AE CR os 35 EI 
twee derden hebben van wat %: ie 
hij nalaat; en indien er broe- ΕΞ ἘῸΞ Es NS 5 ὦ ὅδε 
ders zijn, mannen en vrou- | 
wen, dan zal de mannelijke 
persoon de gelijke hebben van 

een profetie, die aan Maria werd medegedeeld; en dit is klaarblikelÿk een 

weerlegging van den laster der Joden tegen Maria. , Ken geest van Hem’ is een 

dergelijke weerlegging. De hier gebezigde vorm toont reeds aan, dat Jezus niets 

van het Goddelijke heeft; hij is een geest en dus moeten er andere geesten van 

God zijn. De zaak is deze, dat de Joden zeiden dat hij van den duivel kwam, 

daar zÿ hem de vrucht van overspel noemden; de Qoer-ân weerlegt dit door te 

 Zeggen, dat hij van God kwam. 
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het deel van twee vrouwelij- , 
ke personen; God maakt u VS 
(dit) duidelijk, opdat gij niet ἡ RE de 

zult dwalen, en God kent al- ORAE Us Je, ὧν 2 

le dingen. 389 

, Si Ce Di 

es 

339 De hier gegeven regel vult de wet der erfenis aan, zooals ze aan het 

begin van dit hoofdstuk is vastgesteld. De kalôla heeft in dit geval ouders noch 

nakomelingen, in tegenstelling met de kalôla van vs. 12, en om deze reden komt 

het geheele vermogen aan de broeders. Het terugkomen op de wet der erfenis, 

direct na van Jezus Christus melding te hebben gemaakt, heeft een diepere 

beteekenis. Het is een feit, dat na Jezus Christus geen enkel profeet meer onder 

de Israëlieten verscheen, en daarom liet zijn dood Israël werkelijk zonder gees- 

telijk leidsman achter, die zich tot de verhevenheid van het profeetschap zou 

verheffen. Er wordt dus op gezinspeeld, dat het profeetschap nu van het huis 

Israëls weggenomen en aan den broederstam, afstammende van Ismaël, overge- 

dragen werd, in overeenstemming met de in Deut. 18 : 15—18 vermelde profetie. 



HOOFDSTUK V 

HET VOEDSEL 

(AI-Méidah ) 

GEOPENBAARD TE MEDINA 
(16 paragrafen en 120 verzen) 

Samenvatting : 

Par. 1. Alsemeene verplichtingen. 
Par. 2. Plicht om oprecht te zijn. 
Par. 3. Verbond met de Joden en Christenen. 
Par. 4. De Israëlieten Schenden het verbond. 
Par. 5. De Joden ingelicht omtrent de slechte gevolgen van hun samen- 

Zweringen tegen den Profeet. 
Par. 6. Bestraffing der overtreders. 
Par. 7. De Qoer-ân met betrekking tot de vroegere schriften. 
Par. 8. Betrekkingen der Moeslims met de vijanden. 
Par. 9. De spotters. | 
Par. 10. De Christenen dwalen van de waarheïid af. 
Par. 11. De Christenen ‘zijn den Islâm nabj. 
Par. 12. De Moeslims ingelicht omtrent de gewoontezonden van vroegere 

volken. 
Par. 13. Geen volk zal er in Slagen de veiligheid van de Ka’ba te verstoren. Par. 14. Verdere voorschriften voor de Moeslims. 
Par. 15. De liefde der Christenen voor dit leven. 
Par. 16. Valsche leerstellingen ingevoerd na den dood van Jezus. 

Algemeene Opmerkingen. 

DE naam van dit hoofdstuk is ontleend aan de vermelding van een vraag Om voedsel van den kant der volgelingen van Jezus Christus, die aan het, eind van dit hoofdstuk vermeld wordt; en daar het over de Christenen in het bijzon- der handelt, is dat voorval ontegenzeglijk een der hoofdpunten daarvan, al handelt het hoofdstuk ook over de Christenen in het algemeen. à = Dit hoofdstuk staat tot het vorige in nagenoeg dezelfde betrekking als het 3de tot het 2de. Terwijl het 4de hoofdstuk in hoofdzaak de huichelaars behandelt, handelt het 5de dus over degenen die den Islâm een openlÿke vijandschap toe- droegen, met hier en daar Voorschriften voor de Moeslims. Terwijl het 4de hoofdstuk de kwestie van de Ongehoorzaamheid der Joden behandelt, brengt dit de overtredingen der Christenen ΟΡ den voorgrond, welke toe te schrijven zijn aan hun buitensporige liefde voor deze wereld; dit onderscheid wordt duidelijk Bemaakt in de laatste gedeelten der twee hoofdstukken. 
Dit hoofdstuk behelst hoofdzakelijk de kwestie, dat de Joden en Christenen 
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D EEE EEE - ἙἝεὐἰὐνκἰαυσυσασηδοσοι 

hun verbond schonden en een waarschuwing aan de Moeslims om het hunne 

getrouw te bliven. ΑἹ dadelijk in het eerste vers van het hoofdstuk wordt de 

aandacht op dit laatste punt gevestigd: ,,0 gi die gelooft! vervul uw verplich- 

tingen”. Op dit gebod volgen zekere bijzonderheden, die betrekking hebben ΟΡ 

het volbrengen van de bedevaart, ΟΡ spijzen en ΟΡ maatschappelijke betrekkingen 

tot andere menschen. De tweede paragraaf die de aandacht vestigt op den plicht 

om oprecht te ziün, is alë het ware een waarschuwing tegen het leggen van een 

te sterken nadruk op de bijzonderheden van de wet, zoodat de innerlijke eigen- 

schappen, die den waren mensch maken, heelemaal over het hoofä worden gezien, 

De derde paragraaf spreekt van de verbonden, die met de Joden en Christenen 

gesloten werden, en na gezinspeeld te hebben op de schending daarvan door de 

Christenen, die bloot een sterveling met een Goddelijke waardigheid bekleeden, 

neemt het in de vierde paragraaf het schenden van het verbond door de Joden, 

al dadelijk in het begin van hun nationaal leven, in behandeling en wijst op de 

slechte gevolgen van hun ongehoorzaamheid. De vijfde paragraaf, die met een 

les in Kaïns aanranding voor de Joden begint, wijst aan het eind Op de straf 

der Joden, die den Profeet nu beoorlsogden, terwijl de behandeling van de straf 

voor dergelijke overtredingen in de zesde paragraaf wordt voortgezet. De zevende 

spreekt van de betrekking der Qoer-änische openbaring tot de vroegere open- 

baringen en toont aan dat deze laatste openbaring inderdaad de vervulling en 

volmaking is van al die openbaringen. De achtste paragraäaf echter waarschuwt 

de Moeslims tegen de vijandige houding der Joden en Christenen en dergenen 

die afvailig zijn, terwijl de behandeling van dit onderwerp voortgezet wordt in 

de aegende, die van hun bespotting van den godsdienst der Moeslims spreekt. 

De tiende brengt het onderwerp: het afdwalen der Christenen van het pad der 

waarheid, ter sprake, terwijl de elfde bewijst, dat de Qoer-ân niet onrechtvaardig 

is tegen hen wegens hun vijandschap tegenover den Islâm, daar hij de zacht- 

zinnigheid der monniken en priesters onder hen waardeert en hun nabij zijn tot 

den Islâm, in tegenstelling met de Joden en de polytheïsten, erkent. De drie 

daaropvolgende paragrafen zijn inzonderheid tot de geloovigen gericht, terwijl 

ze op de veronachtzaming der Christenen van den middelweg en hun aanvallen 

op de Moeslims zinspelen. Terwijl de twaalfde paragräaf eenerzijds de Moeslims 

tegen zulke praktijken waarschuwt als het monnikendom, dat van een mensch 

eischt zich zelfs van geoorloofde dingen te onthouden, waarschuwt ze hen ander- 

zijds tegen het gebruik van onreine bedwelmende middelen, als bijv. bedwelmende 

dranken, en tegen het verwerven van goederen door onwettige middelen, Zzooa!s 

bij het dobbelen — de twee gewoontezonden van Christenvolken — en eischt dat 

gehoorzaamheid en plichtsbetrachting tot hoofdbeginsel der daad gesteld worden. 

De dertiende paragraaf die met het gebod begint, hetwelk van de Moeslims 

eischt, dat ze tijdens de bedevaart zelfs niet ΟΡ wilde dieren en vogels jacht 

maken, legt den nadruk op de veiligheid van de Ka’ba, waarmee ze waarschijnlijk 

een zinspeling maakt op de pogingen van een Christenvolk om ze te sloopen 

(zie hfdst. 105); misschien bevat ze ook een profetische zinspeling op toekom- 

stige plannen van machtiger volken. De veertiende paragraaf die verdere voor- 

schriften voor de Moeslims bevat, legt bijzonderen nadruk op den ernst der zonde. 

van het polytheïsme, dat de Christenen het verst van de waarheid hebben afgeleid, 

niettegenstande dat Ζῇ den Isläm nabij zijn. De twee laatste paragrafen stellen 

den Christelijken godsdienst duidelïijker in het licht: in de viüftiende paragraaf 

wordt de aandacht gevestigd op de liefde der Christenen voor dit leven: de 

onmiddellijke discipelen van Jezus vroegen om overvloed van: wereldsche voor-" 
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PARAGRAAF 1 

Algemeene Verplichtingen 

1. Vervulling van verbonden. 2. Verplichtingen betreffende de bede- 
vaart. 3, 4. Verboden spijzen en de volmaking van het geloof. 5. 
Maatschappelijke betrekkingen met niet-Moeslims. 

In naam van God, den Wel- | Fe : dadige, den Genadige. Op St Ων De 
1 O gÿ, die gelooft! vervul 

de verplichtingen. 340 Het 
viervoetige vee is u geoor- 7 RES PAT TE 5 At loofd, behalve datgene ἘΠ en ὦ À ee CAN το is gereciteerd, het verbod te- "δ δι ἀκ δὲ NT gen het wild niet schendende, © πον αν ds ἰς wanneer gi) op een bedevaart OÙ 4» βνυ δ ere ἊΣ 
21}; waarlijk, God gebiedt By Ste Sont wat Hij wenscht. Où x ὦ μος αν 

2 O gij, die gelooft! schend 
de door God bepaalde teeke- 
nen niet, 341 noch de heilige 
maand, en (verstoor) ook ER niet de offeranden, noch de MESSE SPA GUET slachtoffers met kransen, 842 7 ©? “ 0 noch degenen die zich naar Y5 GA DI VS SES SEINS het Heiïlige Huis begeven, de 2 > ὧν τ τ A Ἐπ goedertierenheid en het welbe. “5.2 St Get V5 RS hagen van hun Heer zoeken-. 4-2 “9 EAN a de; en wanneer gïj van de ver- She REV Οὅ μῆς ie plichtingen der bedevaart vrij  A£ ἐφ ARS 1] 5 zijt, jaag dan, en laat de haat δὰ 
jegens de menschen — door- 
dat zij u van de Heilige Mos- 

Zieningen, hetgeen misschien naklank vindt in het Onze Vader, dat om dage- lÿksch brood vraagt; terwijl de zestiende en laatste paragraaf een duidelijke veroordeeling bevat van de leer der godheid van Jezus, bij monde van dezen profeet zeif. 
| 

Een beschouwing van de in dit hoofdstuk behandelde cnderwerpen, zoowel als van de meeningen van verschiliende gezaghebbende bronnen, leidt tot de nagenoeg stellige conclusie, dat dit hoofdstuk, zoowel in de volgorde der open- baring als in zijn rangschikking, op het vorige volgt, en dat het grootste gedeelte 
daarvan in de jaren vijf tot zeven van de Hedjira geopenbaard werd. 

340 Di. zoowel de door God opgelegde verbonden als uw eigen onderlinge 
overeenkomsten. 

341 Religieuze diensten in het algemeen, of verrichtingen in verband met 
de bedevaart in het bijzonder. 

842 De voor offerande bestemde kameelen werden versierd met kransen, opdat niemand er onderweg de hand aan zou slaan. | | 



190 HET VOEDSEL [DEEL VI. 

kee hebben verhinderd — u 

niet aanzetten om de grenzen >», 2h 24 su 

te overschrijden, en help el- pal QE 30 Ur LE 

kander in goedheid en vroom- À 1 τ 3 2f 

heid, en help elkander niet in ae ̓  de L a 

zonde en overtreding; 343 en Obs y LENS EE 

wees oppassend voor (uw D A DR D URL 

plicht jegens) God: waarlijk, OSat ougeés a OL 3 

God is gestreng in het ver- 

gelden (van het kwaad). 

3 U is datgene verboden, 

wat vanzelf dood is ge- 

gaan en bloed en varkens- 

vleesch en datgene Waar- 

over een andere naam dan | 

die van God is aangeroe 2217 SAC SRE 22} 

pen, en het geworgde (dier) Ἴδε τὰν ρῶν πο 

en wat doodgeslagen is en ἀφ ab AN (els pin 

wat door een val is gedood en , _;,< ΓΝ D Pan Ue 

wat gedood is, met horens a ils GS ul à B5 55 501 

doorboord en datgene waar- “47% τ" Gr 22 2) 1 25; 

van wilde dieren hebben ge- ra e Dre Le: 

geten, behalve datgene wat gÿ VOL lacs 2 ὧ 5.3: 

slacht en wat op overeind ge- © © aie 5.20 L Ce 

zette steenen wordt geofferd Oeil C2 US £Y FU 

Of, voor- (aan afgoden) 344 en Wat gi 
4 < 

spelt. 
2 Ὁ ΝΣ 

2 5“ 5.“ Ne “2 οὶ 5 

door pijlen verdeelt; 845 datis (2 207 LE cel 
een overtreding. Dezen dag. οὐ’ »##% 52% 2268 3242, 

hebben degenen die niet ai SAS Le ot Qt s 

looven, aan uw godsdienst ge- 
wanhoopt, derhalve, vrees 

hen niet, en vrees Mi. Dezen 

343 Het hier vastgestelde principe betreffende oprechtheid van gedrag bi 

de behandeling van zelfs degenen die wij haten, is een beginsel, dat nergens 

anders dan in den Islâm is aan te treffen; de internationale wet van modern 

Europa heeft zoo'n beginsel van oprechtheid hoog noodig. Vandaar dat:alleen de 

Islâm als internationale wet kan dienen, äangezien hij voor alle voiken een 

gelijke behandeling eischt. 

344 Steenen werden om de Ka’ba overeind gezet, boven of bi welke het 

gebruikelijk was dieren als offers aan zekere äfgodsbeelden te dooden; daarop 

werd hun bloed gesprenkeld en het vleesch gelegd. | 

345 Wanneer men in pre-Islamietische dagen op reis wilde gaan, of wilde 

trouwen, of de een of andere groote zaak wilde volbrengen, trok men pijlen, op 

een waarvan geschreven stond: »Mijn Heer heeft (het) mi bevolen”’, op de 

tweede: ,,Mijn Heer heeft (het) mij verboden”, terwi]l de derde pil onbeschreven 

was. Of men de zaak volvoeren zou of niet, werd bepaald äoor de pil, die 

te voorschijn kwam; deze handeling werd herhaald, wanneer er een onbeschreven 

pÿl voor den dag kwam. Groot was het aantal soorten bijgeloof, dat de Islâm 

wegmaaide. 
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dag heb Ik voor u uw gods- 
dienst volmaakt en Min 
gunst over u voltooid en voor ; 
u den Islôm als godsdienst re {τ Es est 
gekozen; 846 maar wie door ᾿ DE PS 
honger gedreven wordt, niet US 2 0 AE dass 
voorbedachtelïijk overhellend D Lys Li 
tot zonde, dan waarlijk, God Osk>) she dl 
is Vergevensgezind, Genadig. 

4 Ζ1) vragen u omtrent het- 

LCR LER LIST “1. 9.».027 5 
lens SA S nat Er) 9 

geen hun geoorloofd is. Zeg: 
De goede dingen zïjn ἃ geoor- 
Ioofd en wat gij den roofdie- 
ren en roofvogels hebt ge- 

2,5 ὦ 08 SET GES 
ANGEL CL REIXS 
RE € ES &,2 cu ξ ° 

EURE SRE AE és δ 
« bu à 27 

ὠϊ EL 14515 AE ds 

leerd, hen africhtende (tot de 
jacht) — gi leert hun 
wat God τὶ heeft geleerd — 
eet derhalve van datgene wat 
zij voor τὶ vangen en vermeld 
Gods naam daarover : en wees 
oppassend voor (uw plicht je- 
gens) God; waarlijk, God is 
snel in het afrekenen. 

5 Dezen dag zijn u (al) de 
goede dingen geoorloofd, en 
het voedsel dergenen wien het 
Boek is gegeven, is u geoor- 
loofd en uw voedsel is hun 
geoorloofd; 347 en de kui- 
schen uit het midden der ge- 
loovige vrouwen en de kui- 
schen uit het midden derge- INA TS MG en 
nen wien het Boek νόόγ ἃ is -, ΟΡ τῷ 
gegeven (zijn ἃ geoorloofd), SAFARI ÉLAQUE s 
wanneer gij haar heur bruid- Es ..% NACRE 
schatten hebt gegeven, (met dre 
haar) in het huwelïÿk treden- 
de, geen ontucht plegende, 

ACL SEE ES ἝΩ ant 

BST CFA GS 

Sel Ge ENT TE, 

OU More à 

Je Ç 
PRE 

ETC SN ΠΗ͂Σ 
346 Reeds het onderwerp van het vers toont aan, dat het tegen het einde 

van het leven van den Heiligen Profeet geopenbaard moet zijn geweest, en 
daarom zijn 8116 autoriteiten de meening toegedaan, dat er na dieu geen enkel 
voorschrift meer geopenbaard werd. De Profeet stierf een en tachtig dagen na 
de openbaring daarvan. Dit vers getuigt ten duidelijkste van de volmaking van 
den godsdienst in den Islâm; geen ander boek of godsdienst maakt daarop 
aanspraak. Vandaar dat Moehammad —— mogen vrede en de zegeningen Gods 
op hem zijn — de laatste der profeten was, aangezien er na hem geen profeet 
meer noodig was; immers de godsdienst was reeds volmaakt. 

347 Vandaar dat dieren,. door belijders van andere godsdiensten geslacht, 
geoorloofd zijn; maar wat uitdrukkelijk verboden is wordt niet ΒΟΘΘΈΘΟΙ, enkel 

. omdat men het van een Jood of een Christen krijgt. 
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e 294, 
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HET VOEDSEL 

noch haar in het verborgen 

tot bijzitten nemende; 348 en 

wie het geloof loochent, 
zijn werk baat inderdaad niet 
en in het hiernamaals zal hi) 
(een) van de verliezers zijn. 

[DEEL ‘VI. 

Le 

De BEN STE τς 
O Ca 8] 

PARAGRAAF 2 

Plicht om Oprecht te zijn 

6. Gebed en de voorbereiding daartoe. 7-10. De Moeslims moeten 

aan rechtvaardigheid getrouw blijven. 11. Onrechtvaardig optreden 

der Joden. 

6 O gi, die gelooft! wan- 
neer gij tot het gebed op- 
staat, wasch uw aangezich- 
ten en uw handen tot aan de 
ellebogen, en veeg'uw hoof- 
den, en (wasch) uw voeten 
tot aan de enkels; en indien 
gij verplicht zijt een algeheele 
wassching te verrichten, 2 
wasch (u) dan; en indien gij 
ziek of op reis zijt, of 
(indien) een uwer van het 
privaat komt, of (indien) εὖ 
vrouwen hebt aangeraakt, ἢ 
en gi) geen water kunt vin- 
den, neem uw toevlucht tot 
zuivere aarde en veeg UW aan- 
gezichten en uw handen daar- 
mede: € God wenscht u 
geen moeilijkheid op te leg- 
gen, maar Hij wenscht u te 
reinigen en Zijn gunst over ἃ 
te voltooien, opdat gij dank- 
baar zult zijn. 

7 En herinner u Gods 
gunst over u en Zijn verbond, 
waarmede Hij u hecht heeft 
verbonden, 342 toen gij zeide: 
Wij hebben gehoord en wij ge- 

848 De Joodsche wet maakt geen uitzondering; zie Deut. 7 : 8: 

sd Réel ος NEC 
ee ΚΡΣΔ Δ 

5.2, +5 Es ARENA el $ 

moe ΟΦ, 
SET SA EEE APS AO) 

Sn RARE ΟΣ ΩΣ 
CAN ee LORS USE 
bp 2 ἃ. 3 58 on 5“5“..2 ee VAL 

AE 

Se LES ASE rer PQ AAA 

CU ὭΣ #23 RS 4 15 

ΧΩ) 

ὡΦ 2 1° 3 Fe Ée 

A CCR ACL A 

ΣΙ : ns ἌΡΔΕΙ 

CRE % & ES Go 

ἢ Οἵ zult 

ook met hen niet vermaagschappen: gi. zult uwe dochters niet geven aan hunne 

zonen, en hunne dochters niet nemen voor ve zonen.” Paulus volgt de Joodsche 

wet:, Trekt niet een ander juk aan met de ongeloovigen; want wat mededeel 

heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? en wat cn heeft het 

licht met de duisternis?” (2 Korinthe 6 : 14). 

349 Di. het verbond van den Islâm. 
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A1. borsten. ἰ 

ἃ 326. 

b 848, 

PLICHT OM OPRECHT TE ZIJN 
AE τι 0 0 

hoorzamen; en wees oppas- 

send voor (uw plicht jegens) 
God; waarlijk, God weet wat 
in de harten is. 

8 O gij, die gelooft! wees 
oprecht voor God, getui- 
gen met rechtvaardigheid, à 
en laat de haat jegens de 
menschen u niet aanzetten 
om niet onpartijdig te han- 
delen; Ὁ handel onpartijdig, 
dat is nader bij vroomheid, en 
wees oppassend voor (uw 
plicht jegens) God; waarlik, 
God is Zich bewust van het- 
geen gij doet. 

9 God heeft dengenen die 
gelooven en goede werken 
doen, beloofd (dat) zij vergif- 
fenis en een machtige beloo- 
ning zullen hebben. 

10 En (aangaande) dege- 
nen die niet gelooven en Onze 
mededeelingen verwerpen, de- 
zen zijn de metgezellen van 
het vlammende vuur. 

11 O gïÿ, die gelcoft! her- 
inner u Gods gunst over u, 
toen de menschen besloten 
hadden hun handen naar ἃ uit 
te strekken, doch Hij hield 
hun handen van u terug, en 
wees . oppassend voor (uw 
plicht jegens) God; en laten 
de geloovigen op God vertrou- 
wen. 350 
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350 De gelegenheden waarbij de vijanden van den Islâm een aanslag op het 

leven van den Heiligen Profeet pleegden, of waarbij zÿÿ de Moeslims trachtten uit 

te roeien, zijn te talriÿjk om hier vermeld te worden. Dit heeft klaarblijkelijk 

betrekking op die Qoereisjieten en hun bondgenooten, die geen middel onbeproefd 

lieten om de Moeslimgemeenschap te verdelgen. De commentatoren echter den- 

_ ken, dat dit inzonderheid betrekking heeft op den aanslag, die de Bani Nadir 

op het leven van den Heiligen Profeet pleegde. 
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a 84, 

b2 : 245. 

Ar. onder. 

c 297. 
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HET VOEDSEL [DEEL VI. 

PARAGRAAF 3 

Verbond met de Joden en Christenen 

12, 13. Verbond met de Joden. 14—16. Verbond met de Christenen. 
17—19. Christus was niets meer dan een sterveling, 

12 En voorzeker maakte 
Gcd een verbond met de kin- 
deren Israëls, ἃ en Wij ver- 
wekten onder hen twaalf 
hoofden; 351 en God τοὶ: 
Waarlijk, Ik ben met ἃ; in- 
dien ΡῈ] het gebed onder- 
houdt en de armenbelasting 
betaalt en in Mijn apostelen 
gelooft en hen bijstaat en 
God een uitnemende gift aan- 
biedt, Ὁ zal Ik voorzeker uw 
booze werken toedekken en 
ΖΔ] IK u voorzeker tuinen 
doen ingaan, waarin rivieren 
stroomen, maar wie uit uw 
midden daarna niet gelooft, 
zal inderdaad den rechten 
weg verliezen. 

13 Maar van wege hun ver- 
breken van hun verbond ver- 
vloekten Wij hen en verstok- 
ten Wij hun harten; zij ver- 
anderden de woorden van hun 
plaatsen © en zij veronacht- 
zaamden een deel van datge- 
ne, Waaraan zij herinnerd 
werden; en gij zult altoos 
trouweloosheid in hen ont- 
dekken, (in) enkelen hunner 
uitgezonderd; derhalve be- 
genadig hen en wend u (van 
hen) af; wazrlijk, God heeft 
lief degenen, die (anderen) 
goed doen. | 

14 En met degenen die 
zeggen: «Wij zijn Christenen, 
maakten Wij een verbond, 
maar zij veronachtzaamden 
een deel van datgene waaraan 
zij herinnerd werden: derhal- 
ve wekten Wij vijandschap en 
haat onder hen op, tot den 

᾿ 851 Zie Numeri 1 : 5-15. 
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Of, der vei- 
ligheu. 

VERBOND MET DE JODEN EN CHRISTENEN 

᾿ἀδὲ der opstanding; 352 en 
God zal hun mededeelen wat 
Ζ1) gedaan hebben. 

15 O volgelingen van het 
Boek! Onze apostel is inder- 
daad tot u gekomen, u veel 
van wat gij van het Boek 
verborgen hebt duidelijk ma- 

195 

PPEUTS ju ba κι 2 
a ARTE ἸΏ δας A 5 

DCE | "EC, 
> 4] 

0 ar ACTES are 

“533 TE δ LI CIS »..».» 0 32 994, see ἔχ 

kende en vele overslaande;, ἤσῖς γφ δ λό VE RSS Ga 
inderdaad, er is tot u licht en à D. Ἐν 
een duidelijk boek van God Des LE sY 2: at CÀ 
gekomen; 

16 Daarmede  leidt God > 
hem die Zijn welbehagen 
volgt, naar de wegen des vre- 
des ene ἨΠ brengt hen door 
Zin -wil van de duisternis tot 
het licht en leidt hen op het 
rechte pad. 

17 Inderdaad gelooven zij 
niet, die zeggen: Waarlijk, 

ef Boy RS CS ad GARE 
MO 2 EPA A) ie ’ 

Las 

Ji agua CA 

God, Hij is de Messias, de zoon ,» ,1, s 52e 5 ee 
van Maria. Zeg: Wie zou dan “Ὁ KONG CA as 
iets tegen God kunnen ver. 25/25/5255 41x ci 
mogen, wanneer Hij den Mes- _” De An ΤΣ 
sias, den zoon van Maria, en A EE AN λέ to 
zijn moeder 353 en al degenen PR y 2274 PRIE 
op de aarde wenschte te ver- Ci ὡς Δι SATA 
delgen? En Gods is het ko- Ru SU PS à fs 
ninkrijk der hemelen en der ET? Lx bed QE 
aarde en wat daartusschen 41 ε GOT CS 
is; Hij schept wat Hem be- Dé ΠΣ τὰ τὴ: 
haagt; en God heeft macht CHNNET ANS ER 
over alle dingen. 

18 En de Joden en de 
Christenen zeggen: Wij zijn 
Gods zonen en Zïjn geliefden. 
Zeg: Waarom kastijdt ἨΠ u 
dan om uw feilen? 354 Neen, 

FT TE S'EMONS SN ES 

RE ἊΝ ὃ ESS ETS Pr 

352 De profetie, dat er steeds haat en vijandschap tusschen de verscheidene 

Christenvolkeren zullen zijn, is door alle eeuwen heen gebleken waar te zijn, 

en nooit zoo duideliÿjk als in den grooten Europeeschen oorlog van onzen tid. 

Z2ïj zullen alleen dan vrede en eendracht vinden, als zij den Islâm aannemen. 

358 Dit beteekent, dat Jezus Christus en zijn moeder Maria en al degenen 

die op aarde waren, gelijkelijk den dood smaakten; vandaar dat Jezus Christus 

een gewoon menschelijk wezen was en niet God, want indien hij God was, zou 

ἈΠ niet gestorven zijn geweest. Het Arabische woord in beteekent soms idz of 

wanneer, en die beteekenis heeft het hier. 

354 De goddelijke wet van kwaad, in deze wereld gevolgd door zijn slechte 
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gij zijt stervelingen uit het 
midden dergenen, die Hij ge- | | 2 
schapen heeft; Hij vergeeft Ce ἀπ 1. καρ τῇ 
wien Hij wil en kastijdt wien =, ,.,, ΠΟΥ ἢ 
Hij wil; en Gods is het ko- ES O7 AE 7 ε ÉTOE" AD 
ninkrijk der hemelen en der + . .< 
ere wat daartusschen is. 3 2 1: S DE aie 45 
en tot Hem is de uiteindelijke λ 40} AI PURES 
komst. 

19 O volgelingen van het 
Boek! inderdaad is Onze Apos- 
tel tot u gekomen, ἃ uitleg- 
gende na een stilstand van de CRE eo γέ cet (Ar 
(zending der) apostelen, 555 5, 2, δ 
opdat gi niet zult zeggen: Er σῷ Gi ΟΣ GET 
kwam tot ons geen verkon- >-2=;, τ ; 2 Len 
diger van een blijde bood- el HS YS 8 Ge GET 
schap, noch een waarschu- \=55,-L62 « τ so μετ 
γος Delehe waarlijk, er is El RS SAS EE 
een verkondiger van een blij- | ΤΙΣ 
de boodschap en een waar- εὐ CH ns 
schuwer tot u gekomen; en 
God heeft macht over alle 
dingen. 

PARAGRAAF 4 

De Israëlieten schenden het Verbond 

20, 21. Mozes béveelt naar het Heilige Land op te rukken. 22—24. 
Het volk weigert. 25, 26. De bestraffing. 

20 En toen Mozes tot zijn ss 7) de Ὁ, Σὰ AE 

volk zei: O min volk! herin- 5: : AS" αὐ 32 QE: 5): 

ner u Gods gunst over u, RÉ Ge SAC ΙΖ AE re “2: 

toen Hij profeten onder u ver-  ,,  . 
wekte en u koningen maakte So. ΜΝ ὉΞ "ὦ ΠΝ ́ 

en u gaf wat Hij aan geen an- PR χω συσ 
der onder de volkeren had ge- LOI CS lus 
geven: 356 21 Ὁ min volk! ga het Hei- 4 << SN 3 

> lige Land in, dat God u heeft ve 
voorgeschreven en keer u niet ESS Υ; 5 SET ων ee 
op uw ruggen om, want dan Pose 

ar.terus- | zult gij verliezers worden. Op ES CUT , Leeren. 

gevolgen, hield zoowel bij de komst van Mozes als bij die van Jezus niet op van 

kracht te zijn. : 

355 Zes eeuwen waren verstreken sinds de komst van welken profeet ook 

in eenig land, toen de groote Arabische Profeet verscheen. Geen volk ter wereld 

maakte aanspraak op de komst van een apostel in zijn land tusschen de komst 

van Jezus Christus en die van den Heiligen Profeet Moehammad. 

356 Er is hier geen anachronisme. Niet alleen waren er reeds twee profeten 
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22 Zij zeiden: O Mozes! 
waarlijk, er zijn raachtige ue DE Ts91 ré 

menschen in, en wij zullen er Xe 6» Gé Else 
in geen geval ingaan, tot zÿj © EE SO EN UC 

daaruit heengaan, derhalve, GE JEU S os 
indien zij daaruit heengaan, DNS ER É£ Gi Le pu OÙ 

dan zullen wij waarlijk (er) 
ingaan. 351 

23 Twee mannen van dege- ,,ν se 
nen die vreesden, aan beiden +* γα 9 5176. ES CA MT JG 
waarvan God (Zïjn) gunst ge- e gs 

Ar. 0p. schonken had, zeiden: Ga tot ΞΡ SA og Er 3 ἧς | 
hen door de poort, want wan- à 1555 nt EE ee. 
neer gij er ingegaan zijt, zult de ΒΡῈ ro 

gij waarlijk overwinnaars OC EN à he 9 
zijn, en op God zult gij ver- 
trouwen, indien gij geloovi 
gen zijt. 358 

24 721} zeiden: O Mozes! ἢ à us 4 5717, T9: pt 

zullen er nimmer ingaan, z00- (Se GS ς pe | d 
lang zij daarin zijn; derhalve, 2: -2+ >-21<125h21<t< 
ga, gij en uw Heer, en strijd S875 Cf es GS Le 
gij beiden; waarlijk, wij zul- @ 13 ds Che ETS 
len hier nederzitten. | ἢ Ξ 

25 Hij zei: Min Heer! 
waarlijk, ik heb geen macht ,, 4 , __., ΝΣ 
(over wien ook) behalve (à! συ δι σῶς 
(over) mijzelf en mijn broe- : a DD UE 
der: maak derhalve een schei- Oki) 25501 00 5 EX UE 

Ar.entus. | ding tusschen ons en (dit) 
jus overtredend volk. | 

26 Hij zei: Derhalve zal het 
hun waarlijk gedurende veer- CAR νη A ESA Ces SAGE LE 

tig jaren verboden zïÿn; zij nn ten 

| zullen in het land rondzwer- ‘5 ES à CARRE 
ven; derhalve, treur niet over £ vo. te ἰς 

(dit) overtredend volk. 359 6 CA FA ar, 

EE ob 

— Mozes en Aäron — onder hen verschenen, maar met de Mozaïsche wet werd 

ook de grondslag eener bedeeling gelegd, die hun de belofte gaf van de komst 

van talrijke profeten onder hen. En staatkundig waren zij ongetwijfeld reeds als 

een onafhankelijk volk naar voren getreden: zij waren meesters over zichzeif en 

waren geen släven meer van hun Egyptische meesters. 

357 Zie Numeri 13 : 32, en Num. 14 : 1—4. 

358 Zie Num. 14 : 6—9. | | 

359 ,,Z00 zij het land, hetwelk Ik aan humne vaderen gezworen heb, zien 

zullen! Ja, geene van die Mij getergd hebben, zullen dat zien’” (Num. 14 : 23). 

De veertig jaren, waarvan hier sprake is, beduiden het leven van dat geslacht. 
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De Joden ingelicht omtrent Ge slechte Gevolgen van hun 
Samenzweringen tegen den Profeet 

27-31. Kaïns overtreding. 32. Waarschuwing aan de Israëlieten. 
83, 34. Bestraffing van degenen die oorlog voeren tegen den Profeet. 

En PARAGRAAF 5 

27 En verhaal hun de ge- 
schiedenis van de twee zonen 

Ar. met. van Adam naar waarheïid, : 
toen zij beiden een offer of- DER Z PME LATE <a 
ferden, doch het werd van een re, τῷ 
hunner aangenomen en het 5: 2e lu ee 
werd van den ander niet aan- EEE” > pus 

genomen. ΗΠ] zei: Ik zal u SSL; Sie à 
voorzeker dooden. (De ander) SARL ̓ . δὼ “τ te TT ES 
zei: God neemt slechts van ICS ca PE S SE 
degenen aan, die zich (voor 
het kwaad) hoeden:. 360 

28 Indien 91] uw hand tot 
mij uitstrekt om τὴ te doo- |: 
den, zal ik mijn hand niet tot , 
u uitstrekken om u te dooden: - 
waarlik, ik vrees God, den “: το < βρη, 
Heer der werelden: θυ χων, 

29 Waarlijk, ik wensch dat 
gij de zonde tegen mij 561 en ——_—_—_—_——@@ we -π{΄-Ξ-ΟΘὄ»θΕ]6-----..ἘἘ ---ς- 

1 5 ee RE 
uw eigen zonde draagt, zoo LL σὴν | 8] 
zult gij van de bewoners van ξ-} ἌΣ Fe] ̓  HEC 
het vuur zijn, en dit is de ver- ci CES 
gelding van de onrechtvaar- CIC AREAS 
digen. 

360 Dit heeft blijkbaar betrekking op het verhaal van Kaïn en Abel. Vgl. 

Gen. 4:3-—12. Sommigen zijn echter van meening, dat het betrekking heeft op 

twee menschen onder de Israëlieten, daar ieder mensch een zoon van Adam 

genoemd kan worden. Het geheele verhaal kan allegorisch opgevat worden als 

een toespeling op de Joodsche samenzweringen tegen den Heiligen Profeet, waarin 

de Israëlieten voor den aanvallenden en zondigen broeder gehouden kunnen wor- 

. den, en de Ismaëlieten — gelijk de Heiïlige Profeet het verklaarde — voor den 

rechtschapenenen. Merk op, dat wij in vs. 11 een vermelding hebben van Joodsche 

samenzweringen tegen het leven van den Heiligen Profeet, en dat de twee 

daaropvolgende paragrafen a.h.w. tusschen haakjes geplaatst zijn en de Joden 

en Christenen aan hun verbond en hun schending âaarvan herinneren; de behan- 

deling van het onderwerp van vs. 11 wordt in deze en de hieropvolgende paragraaf 

voortgezet. 

361 Itsmi beteekent hier niet mÿn 2onde, maar de zonde tegen mÿ begaan 
di. de zonde van den moord, terwtil met itsmika bedoeld wordt: ww ronge, di. 

οὕ vroegere zonde, waarom zin offér niet aangenomen Wei 
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30 En zijn ziel vergemak- 
kelijkte hem het dooden van 
zijn broeder, derhalve doodde 
hij hem; en hïij werd (een) 
van de verliezers. 

31 Toen zond God een raaf, 
de aarde opgravende, opdat 
ze hem toonen zou, hoe hij het 
doode lichaam van zijn broe- 
der moest overdekken. 362 Hij 
zel: Wee over mi! mis ik de 
kracht gelijk deze raaf te zijn 
en het doode lichaam mins 
broeders te overdekken ? Der- 
haive werd ἢ] (een) van de- 
genen die berouw hebben. 

32 Om deze reden hebben 
Wij den kinderen Israëls 
voorgeschreven, dat wie een 
ziel doodt, tenzij het om 
doodslag of om kwaad in 
het land is, het (dan) is als- 
of hij alle menschen doodde:; 
en wie haar in het leven 
houdt, is het alsof hij het le- 
ven van alle menschen red- 
de; en voorzeker kwamen On- 
ze apostelen tot hen met dui- 
delijke bewijsgronden, maar 
zelfs daarna handelen velen 
hunner buitensporig in het 
land. 

33 De straf dergenen die 
oorlog tegen God en Zïjn Apos- 
tel voeren en er naar stre- 
ven kwaad in het land te 
stichten, is slechts deze, dat 
Ζ1) vermoord of gekruisigd 
zullen worden, of (dat) hun 
handen en hun voeten afge- 

Of, wegens | sSneden zullen worden aan de 
wederstand. tegenovergestelde ziüden, of 

(dat) zÿj gevangen zullen 
worden gezet; 363 dit zal als 
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362 De Biïjbel zwijgt van dit punt; maar het is volstrekt niet onwaarschijn- 
lijk, dat een primitief mensch zekere dingen van andere schepselen geleerd heeft. 

363 Het is algemeen toegegeven, dat dit vers van roovers en moordenaars 

spreekt, die wanorde in een gevestigden maatschappelijken toestand teweeg- 

brengen. Er worden vier soorten van straf voorgeschreven, hetgeen duidelijk 
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een ongenade voor hen op de- 
ze wereld zijn, en in het hier- 
namaals zullen Ζ1} een zware 
kastijding hebben, 

34 Behalve degenen die be- 
rouw hebben voor gij hen in 
uw macht hebt:; derhalve, 
weet dat God Vergevensge- 
zind, Genadig is. 

Nes GOT LE «<< EE GS ENS 
ΠΑΝ Loc σι Fe nt 

PARAGRAAF 6 

Bestraffing der Overtreders 

41-43. Huichelaars en Joden treden als spionnen op. 

35 O gÿ, die gelooft! wees 
oppassend voor (uw plicht je- 
gens) God en zoek middelen 
om Hem nabij te zijn en 
strijd hard op Zïijn weg, opdat 
gij voorspoedig zult zijn. 

36 Waarlijk, degenen die 
niet gelooven, al hadden zï 
wat er op de aarde 15, alles 
daarvan, en de gelijke daar- 
van daarmede, opdat zij zich 
daarmede van de kastijding 
van den dag der. opstanding 
zouden kunnen vrijkoopen: 
het zal van hen niet worden 
aangenomen, en zij zullen een 
pinlijke kastijding hebben. 

37 Zij zullen wenschen uit 
het vuur heen te gaan, en zij 
zullen daaruit niet heengaan, 
en zij zullen een duurzame 
kastijding hebben. 

38 En (aangaande) den 
dief en de dievegge, snijd hun 
de handen af als een straf 
voor wat zij verdiend hebben, 
een voorbeeldige straf van 
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aantoont, dat de in een bijzonder geval op te leggen straf afhankelijk is van de 
omstandigheden van het geval. Indien in den loop van den roof moord is ge- 
pleegd, moet de straf de executie van den misdadiger insluiten, weilke den vorm 
kan aannemen van kruisiging, wanneer de misdaad 266 afschuwelijk is of de 
misdadiger zoo'n verschrikking in het land heeft teweeggebracht, dat het laten 
hangen van het lichaam aan het kruis als afschrikwekkend voorbeeld noodzake- 
l5k is. Waar de roovers excessen hebben begaan, kunnen hun handen en voeten 
afgesneden worden. In andere gevallen kan de straf in gevangenzetting bestaan. 
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& ? σφ. 

Does ὃ: 
᾿ν d 

HFDST. V.] 

God; en God is Machtig, 
Wijs. 364 

39 Maar wie na zijn onge- 
rechtigheid berouw heeft en 
zich betert, dan waarlijk, tot 
hem zal God Zich (genadig) 
wenden: waarlijk, God is Ver- 
gevensgezind, Genadig. 

CR ht δι 222 A ré 
IST db Un 107 LE ὧμὸ 

“ »235σλ 99 “093,35. σὰ “ 

HSE RÉ EE MES 

a 40 Weet gij niet, dat Gods 
ve | het koninkrijk der hemelen en ne 

der aarde is; Hij kastijdt τω ἢ A at ETS il 
wien Hij wil en vergeeft wien 2e Maé 3% DU 5 
Hij wil: en God heeft macht TE {ὦ La 5 
over alle dingen. p2 < +2 à LL HSTES 

41 O Apostel! laten dege- © SAS Jeu a 5 ΚΟ 
nen u niet smarten, die met 
elkander wedijveren. in het 
zich haasten naar ongeloof, 
uit het midden dergenen die 
met hun monden Zzeggen: 
Wi gelooven, en hun harten GEO CN δ AT 
gelooven niet, en uit het , 2 D 

midden dergenen die Joden ριϑὺ 52} “Οὐ ἀνὰ 
Of, naar. | Zijn; zij zijn luisteraars om wil- De IAE © 2 ds 

le van een leugen, luisteraars Ὁ CAUCASE ENT 
voor andere menschen, die 77%; ,,.:|:.,.2 Ὁ 2. τῇ ri - 
niet tot u zijn gekomen; zÿ OP 4.5) OP QI CS 
veranderen de woorden na ὦ-Ὁ KE 5 ss SAC 25 

a 297. hun plaatsen à (te hebben ge- ,-,,:, », ne PONS 

kend), zeggende: Indien u dit où ICONE 232} Un 
gegeven wordt, neem het, en re RSS ee D 32. 9 α 

indien u dit niet gegeven Je 3 Dre 
wordt, wees voorzichtig; en PORTE “Ὁ LE ÉTAA 5 . 

| aangaande hem, wiens ver- 
zoeking God wenscht, voor 

? 2 2 Or BEI 

oi 2x 8 CN ST es 
hem kunt gij niets bij God be- ω 3 eu 
heerschen. Dit zijn degenen, SE DE 
voor wie God niet wenscht, GS φ “7e 7 τ 
dat Hij hun harten reinigt; zij Θ᾿ DE ET τ τ 
zullen in deze wereld ongena- 
de hebben, en zïj zullen in het 
hiernamaals een zware kasti- 
ding hebben. 

364 In het geval van roof worden er vier graden van straf vermeld: de 

zwaarste is kruisiging en de lichtste gevangenzetting. Het is duidelijk, dat dief- 

5181 niet zoo’n ernstige misdaad is als roof, en daarom kan de lichtste straf 

daarvoor niet zwaarder zijn dan de lichtste straf voor roof. Vandaar dat het 

afsnijden der handen slechts de zwaarste straf is voor diefstal, terwiji de lichtste 

straf gevangenzetting is. Er zijn hier verschillende overwegingen die aantoonen, 

dat de zwaardere straf van hét afsnijden der handen gewoonlÿk bestemd kan 

sh 
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42 (2) zijn) dluisteraars 
naar een leugen, verteerders 
van wat verboden is: derhal- 
ve, indien. Ζῇ] tot u komen. 
richt tusschen hen of wend u 
van hen af, en indien βρῇ u 
van hen afwendt, zullen zij ἃ 
gansch geen kwaad doen: en 
indien gi richt, richt tus- 
schen hen met rechtvaardig- & 
heid; 365 waarlijk, God heeft 
lief degenen die rechtvaardig 
richten. | 

43 En hoe maken zij u tot 

[DEEL vi. 

σλρὶ ΄ ἐς, ἐλευ CAES 
ῬΑ ἡ: MS US JE Le OÙ 

LS OS DVE Ces OS VE 

2 BAS ἐσύ. A ὅτ᾿ ES 

ET ἀφ a oLReC 

ASUS CAES A 
΄ ere he 

een rechter en 21] hebben de JA ὦ OA. 05 a AÉACT 
Thora, waarin Gods oordee! APP 
is, 366 toch keeren zij zich ἜΘ ET ἴω 5 2.3 
daarna om, en zij zijn geen 

| geloovigen. 

worden voor gewoontedieven: (a) De straf wordt voorbeeldig genoemd, en een 
voorbeeldige straf kan alleen opgelegd worden, wanneer de misdaad zeer ernstig 
is, of wanneer de schuldige een gewoontemisdadiger is. (b) Het daaropvolgende 
vers toont aan, dat de straf van het afsnijden der handen slechts voor een 
misdadiger is, die zich niet betert, di. voor den gewoontemisdadiger. Ten einde 
hem gelegenheid te geven om zich te beteren, is het voistrekt noodig, dat hem 
vrijheid van handelen wordt gegeven, voordat hem de zwaardere straf wordt 
opgelegd. (c) De straf van het afsnijden der handen wordt vermeld in verband 
met de ernstiger misdaden, waarvan in vs. 38 gesproken wordt, terwijl zelfs 
die ernstige misdaden slechts met gevangenzetting gestraft kunnen worden; en 
daarom behoeft enkel diefstal, die voistrekt niet zoo'n ernstige misdaad is als 
roof — tenzij die een gewoonte is geworden — niet met zulk een uiterste ge- 
strengheid gestraft te worden. 

365 Bij de overeenkomst die tusschen de verscheidene nationaliteiten van 
Medina bij de komst van den Heiligen Profeet aldaar gesloten werd, werd bepaald, 
dat alle geschillen in handen van den Heiligen Profeet gesteld zouden worden; 
maar de Joden waren hem toen 200 vijandig gezind, dat het hem vergund werd 
te weigeren tusschen hen recht te spreken. Ingeval hi tusschen hen rechtsprak, 
werd hem toch nog gezegd om met rechtvaardigheid recht te spreken. Onpartijdig 
te zijn ondanks de grootste vijandschap en ondanks zijn wetenschap dat de 
Joden steeds met de vijanden van den isiäm samenspanden om dien uit te 
roeien, is die trek van het karakter van den Heiligen Profeet, die hem de onder- 
scheiding gaf het toppunt van Zedelijke oprechtheid te hebben bereikt, dat een 
mensch maar kan bereiken. 

366 Wegens de gestrengheid der voorschriften, die de Mozaïische wet bevatte, 
wilden zÿ niet volgens die voorschriften berecht worden, maar voigens de milde 
wetten van den Isläm. Dit was kiaarblijkelijk onbestaanbaar met hun gelooi 
in de wet van Mozes. 
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PARAGRAAF 7 

De Qoer-ân met Betrekking tot de vroegere Schriften 
44, 45. De Thora en haar getuigenis. 46, 47. Het Evangelie en zijn 

getuigenis. 48—50. De Qoer-ân vervult hun beloften, en daarom moet 
ΠῚ nu gevolgd worden. 

44 Waarlijk, Wij openbaar- 
den de Thora, waarin lei- on. 
ding en licht waren; 367 daar- τό," « EP ART) 
mede richtten de profeten, ” “ : μὲ ne . ΞΡ sie 
die zich (aan God) onder- AL 21 En AIRES 
wierpen, (zaken) voor dege- , ,.;. DoBele ur pote 29.6 
nen die Joden waren, en de SNS CSI CSS 
meesters der Goddelijke ken- .53.25 δ 27 0 τεσ, Ὁ 
nis en de geleerden, omdst er V7 CEA Ξ 
van hen verlangd werd (een 
deel) van Gods Boek te be- "14 PI CAE de 8, “7.5 waken, 868 en zij waren daar Πρ Θ᾽ hé αὐλῷ 
getuigen van; derhalve, vrees Port De ΤΆ 912.)»5 
de menschen niet en vrees ÉE GUN ΠΥ ΩΣ ὃ D 
Mi, en neem geen lagen prijs (1121 25 A a AE 
voor Mijn mededeelingen aan: PNR UT Mic) Ar. richite.| en wie niet richtten naar het- DOS 8 EG ut 
geen God geopenbaard heeft, 
dezen zijn de ongeloovigen. 369 

45 En Wi hebben hun Ν 5. 26 AT. 2 “15 στ # 

daarin voorgeschreven, dat GEL Et OS Bee CES 
leven om léven is, en 0og om οὐ τ ΖΚ ἢ ς 
ΟΟΡ᾽, en neus om neus, en 007 ἕν με ἴ ge Loue : 
om oor, en tand om tand, en USE Gall s ωϑὺν ONE 
(dat er) vergelding (is) in ‘7 ” ΨΥ του σαν τ 

367 De verzen 44-- 47 leveren geen bewijs van de zuiverheid van den Thora- 
en Evangelietekst. Dat de Thora en het Evangelie Goddelijke openbaringen waren, 
die licht en leiding bevatten, heeft geen enkel Moeslim ooit ontkend. Wat ontkend 
wordt is dit, dat dat licht en die leiding door alle eeuwen heen ongerept zijn 
bewaard, en dat wordt hier niet bevestigd. Integendeel, deze plaats ontkent, dat 
deze twee boeken voor de geheele wereld en voor alle eeuwen bedoeld waren. 
Ja, zelfs de Israëlieten hadden meer licht noodig, welk licht hun profeten hun 

. Van tijd tot tijd brachten: en zoo’n licht is het Evangelie: zie vs. 46. 
368 Dit sluit geenszins in, dat 21 werkelijk het Boek z66 bewaakten, dat 

Zi het in al zijn zuiverheid konden overleveren. Er werd ongetwijfeld van hen 
verlangd zulks te doen, maar nergens staat vermeld, dat zij daarin geslaagd 
waren. Inderdaad bewaakten Ζῇ) slechts een deel ervan, gelijk het gebruik van 
het woord min vôôr kitâb aanduidt; het was het gedeelte, dat in de praktijk 
ongerept werd bewaard. δ 

869 De menschen, die in de Mozaïsche wet beweerden te gelooven, konden 
geen geloovigen genoemd worden, indien zij niet overeenkomstig die wet recht- 
spraken. | | 
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wonden; 370 maar ἢ die 
daarvan afziet, voor hem zal 
er een vergoeding zijn; en wie 
niet richtten naar hetgeen 
God geopenbaard heeft, 8 dit 
zijn degenen die de onrecht- 
vaardigen zijn. 

46 En Wij hebben na hen 
in hun voetstappen Jezus, den 
zoon van Maria, gezonden, 
bevestigende hetgeen voôr 
hem was van de Thora, 371 
en Wij gaven hem het Evan- 
gelie, waarin leiding en licht 
waren, en bevestigende het- 
geen daarvoôr was van de 
Thora, en een leiding en een 
vermaning voor degenen die 
zich (voor het kwaad) hoe- 
den. 

47 En laten de volgelingen 
van het Evangelie richten 
naar hetgeen God daarin 
geopenbaard heeft; en wie 
niet richtiten naar hetgeen 
God geopenbaard heeft, dit 
zijn degenen die de overtre- 
ders zijn. Ὁ 

48 En Wij hebben u het 
Boek geopenbaard met de 
waarheid, bevestigende het- 
geen daarvoôr is van het 
Boek © en een waker daar- 
over, 372 derhalve, richt tus- 
schen hen naar hetgeen God 
geopenbaard heeft, en volg 
niet hun lage begeerten (om 
u af te wenden) van de waar- 

[DEEL VI. 

3 se PL EN 

ἐπ ὁ δῖ; γ3 59} 
ὅδ Lee ὁ: "ETS 

EG N 52 à AJ, LI, 53.525 
ἘΠῚ Ὁ] 

CE eh 

92 GS QE 
42 ΟΣ ον} A ous 
de 17] βου ῴ. 

QUELS Su 

ἜΝ ΣΝ ὑπ 
ee “23. Z A2 2. 

Ἵ: FT, er 

ὅθ, css πανί 
O0 A λλώ μὸν EURE 

ET » 2 AU GS di GES 

ee A5 SAGE 
Sat ns 2P%99 At EX 

SE Sa) > -- 

AIRES 

RSS 

370 De Qoer-ân heeft slechts den regel van leven om leven behouden, d.w.z. 

ἈΠ eischt de doodstraf voor den moordenaar. En in plaats van ,,ç00g om .00g” etc. 

heeft hÿj den veelomvattenden regel: ἘΠῚ de vergelding van het kwaad is straf 

als dat” (42 : 40). 

371 Ondanks de duidelijke afwijking in vele punten van de Mozaïsche wet 

wordt er gezegd, dat het Evangelie de Thora bevestigde. Hieruit blijkt, dat de 

bevestiging slechts beduidt: de bekrachtiging der ailgemeene beginselen. LL 
372 De Qoer-ân wordt mochaimin of Waker over alle vroegere openbarin- 

gen genoemd. Het toont dus aan, dat al wat er van blijvende waarde in de. 

vroegere schriften was, in den Heiligen Qoer-ân is Lewaard ᾿ en behoed voor 

verknoôeïing, die het in die schriften heeft ondergaan. | 
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heid, die tot u is gekomen. 
Voor ieder uwer hebben Wi | 
een wet en een weg bepaatd, 30. «ὁ 4e ES à CE 55 5 
378 en indien het Gode had  LEXUT » Δ : 
behaagd, zou Hij ἃ (allen) ta οι 8 SAS 
tot één volk gemaakt hebben, 27 My 95 1242 
maar Hij zal ἃ bepraeven in ae AGE dl HE 

-hetgeen Hij u gegeven heeft, BE OU > 494 
derhalve, wedijver met elkan- #8 BEC RES 
der in het zich haasten naar 
deugdelïÿjke werken; tot God 
is uw wederkeer, van allen 
(uwer), derhalve zal ΗΝ u 
datgene laten weten, waar- 
over gij het oneens zijt ge- νη ὅτ ἐξ > 2620 "7 #5 
weest ; | ὦ 

49 En opdat gij tusschen “. AU RE 2 2 9 2212 Le 
hen zult richten naar hetgeen Ie se τῆ τοὶ ποῖ 
God heëft geopenbaard, en A? AS LA USTT al és 
volg hun lage begeerten niet, de ie 
en wacht u voor hen, opdat FAT faÿl BAeS LES 
zij u niet misleiden: van een =, DS 0935 
deel van hetgeen God u heeft CALE ES 28» DS CEA 
geopenbaard; maar indien zij | τ ro οὖ 
zich omkeeren, weet dan, dat’ 2 CE 
God hen wenscht te beproeven 
vaawege sormmige hunner fei- 
en; en waarlik, vele der "- 
menschen zijn overtreders. SAC 

50 Wenschen zij dan het sec DS OS AE] SES 
_oordeel : der onwetendheid? σι TES. 2. NE 
En wie is een beter rechter GX 323% 470 Es ab 02 
dan God voor menschen die | 
vast gelooven ? 

: 

PARAGRAAF 8 | 

Betrekkingen der Moeslims met de Vijanden 

51-58. Joden en Christenen als vijanden. 54-56. LEE 

51. Ο gi, die gelooft! neem 
de Joden en de Christenen “2572 RON ALAN 

«18. | niet tot vrienden; 814 a zjj zijn SALUE SE Se GG 
| elkanders vrienden: en wie Fa ARS EAU APTE" | 5 

onder u hen tot vriend neemt, pu CNP RD » ὡς 
dan waarlijk, hij is een hun- AIRES hs Ὁ OT s 25 
ner; Waarlijk, God leidt 

873 Het bepalen van een wet en een weg voor ieder, slaat op het geven 

van verschillende wetten aan verschillende volken, overeenkomstig hun behoef- 

, ten, vô6r de openbaring van den Heiligen Qoer-ân, die in de behoeften van alle 
volken en alle eeuwen voorziet. 

874 Wanneer twee volken oorlog voeren, wordt een enkeling van een zeker 
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de onrechtvaardige menschen 72 κὸν ὦ 
niet. Fe, OBS DE © 

52 Derhalve zult gij dege- 
nen, in wier harten een 
krankheiïd is, zich tot henzien nd Ho 
haasten, zeggende: Wiÿ vree- GE CS GE 
zen, dat ons een ramp OVer- % cs 9 »0 ir 22805 0: 
komt: maar wellicht zal God 55,96 οἷ Ὁ OPARRE 
de overwinning of een straf 2f21,241 “Ὁ ETS à 
van Zichzelf brengen, opdat 7 5 PEN à Κ:9 
Ζῇ berouw zullen hebben van- γρὲ4 Age 22 ne (TA 
wege hetgeen zij in hun ziel Bi AUS 7. ja 
hebben verborgen. | Quid és G; 

53 En degenen die geloo- 
ven, zullen zeggen: Zïjn dit 
degenen die met den krachtig- | 1: 
ste hunner eeden bij God zwoe- 72.4 ΣΤΥ 5522) Ὁ VS 
ren, dat zij voorzeker met u CAN ? L | ᾿ ᾿»Ὰ 
waren? Hun werken zullen 22512971 3% dits 
niet baten, derhalve zullen σῇ  , 7 se pose 54 Lane. 
verliezers worden. STE CERN SES DEA 

54 O gij, die gelooft! wie 
uwer zijn godsdienst afvallig 
wordt, God zal dan menschen 5.7) <-,< >- pc 23% Late 
brengen, die Hij zal liefheb- LAC ae Ca τ 
ben en die Hem zullen liefheb- κ,3 ὅ, 2 
ben, nederig véér de geloo- 77 “ὃ 7" 
vigen, machtig tegen de on- [KE sl Les 
geloovigen; 21) zullen hard op ._, .΄; < 
Gods weg strijden en voor de ns né B5Et pire al 
afkeuring van eenig persoon “. νυ 
die afkeurt, niet on 375 CP ne ae ὦ» ae 
dit is Gods goedertierenheid, “591 
Hij  geeft die aan wien Hij ἀφο se Er > 
wil, en God is Overvloedigge- ner ΒΗ si ie es 5 5 
vend, Wetend. 

volk, die vriendschapsbetrekkingen met den vijand heeft, als vijand behandeld; 

dat is precies wat de Qoer-ân eischt, als hij zegt: ,,En wie onder u hen tot vriend 

neemt, dan waarlijk, hij is een hunner”. Anders zou hij de liefdevolle echtelijke 

 betrekking tusschen een Moeslim en een niet-Moeslim niet toegestaan Kkunnen 

hebben, wat. hij bij het begin van dit hoofdstuk gedaan heeft. Zie vs. 5. De ver- 

melding van ramp en overwinning in de daaropvolgende verzen toont aan, dat 

het verbod toe te schrijven is aan den oorlogstoestand, die er tusschen de twee 

gemeenschappen bestond. 

375 Het leven van den Heiligen Profeet in Medina levert een duideliÿk 

‘bewijs. dat afvalligheid de gelederen van den Isläm nooït dunde, en indien één 
man afvallig werd versterkte een aantal menschen de gelederen van den Isläm 

en vocht ter verdediging daarvan. Het heet, dat tegen het einde van het leven 

van den Profeet drie stammen afvallig werden, maar aangezien zij in den tijd 

van Aboe Bakr behandeld werden, heeft deze profetie in deze bewoordingen 
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55 Alleen God is uw Be- 
j waker en Zïjn Apostel en 
degenen die gelooven, dege- 
nen die het gebed onderhou- 

| den en de armenbelasting be- 
talen, en zij buigen zich ne- 
der. 

56 En wie God en Zijn ὦ 
Apostel en degenen die geloo- 
ven tot bewaker neemt, dan 
waarlijk, Gods partij, zij zul- 
len overwinnen. 

1. EC] Fa 

“" dons al? 

APR NE θὲ 

Θ αν τ 5 

GENS 1 AE Let 2“ # 
dj s dl EC 

E ιν» 

ΟΕ ae pra D 66 V2 

PARAGRAAF 9 

De Spotters 

57-60. De spotters en hun vitterij. 61-64. Huichelachtige Joden 
en hun schandelijxheden. 65, 66. Het wordt hun bevolen overeenkom- 
stig h'un eigen schriften te handelen. 

57 O gi, die gelooft! neem 
niet degenen tot bewakers die 
uw godsdienst voor een spot- 
ternij en een grap houden, 
uit het midden dergenen wien 
het Boek voor ἃ werd gege- 
ven en de ongeloovigen; en 
wees oppassend voor (uw 
plicht jegens) God, indien gij 
geloovigen zijt. 

58 En wanneer gij tot het 
gebed roept, maken zij daar- 
van een spotternij) en een 
grap; dit komt doordat zi 
menschen zïin, die niet be- 

grijpen. 
59 Zeg: O volgelingen van 

het Boek! haat gij ons (om 
niets anders) behalve dat wij 
in God gelooven en in wat tot 
ons is geopenbaard en wat 
tevoren werd geopenbaard, en 
dat de meesten uwer overtre- 
ders zijn ? 

60 Zeg: Zal ik u verwitti- 
gen van (hem, die) slechter 
(is) dan deze in vergelding 

| van God? (Slechter is hij) a 

ah, # SPC GREC 

BA SE 39) 

A Sec 
ok τὰ 222% 2 LS Γ΄ AAA 

Αλ δι ESS 12% RSC ES 

CRE IE" 

ν 3 Torre À SL GS SIG 
JAN TAGS AR tof 

FD, ᾿ “2 tee 

Θιώ RES ECS 

LS 2 FE 
εν c'e 

klaarblijkelijk betrekking op Aboe Bakr’s kalifaat. Aboe Bakr en zijn helpers 

en raadslieden zijn dus de menschen, van wie hier gezegd wordt dat zij God 

 liefhadden en Zïjn geliefden waren. 
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dien God vervloekt en over 
wien Hij Zijn toorn uitgestort 
heeft, en van wien Hïj apen 
en varkens maakte, en hij die 
den duivel diende; dezen zijn 
slechter in plaats en dwalen 
meer van het rechte pad af. 
376 

61 En wanneer zij tot ἃ 
komen, zeggen zij: Wij geloo- 
ven; en inderdaad komen zij 
binnen met ongeloof en inder- 
daad gaan zij daarmede heen: 
en God weet best wat zij heb- 
ben verborgen. 

62 En gij zult velen hunner 
met elkander zien wedijveren 
in het zich haasten naar zon- 
de en overtreding, en hun 
eten van wat ongeoorloofd 
verkregen is; waarlijk, kwaad 
is datgene wat zij doen. 

63 Waarom verbieden de 
geleerden en de wetgeleerden 
hun hun spreken over wat 
zondig is en hun eten van wat 
ongeoorloofd verkregen is 
niet ? Waarlik, kwaad is dat- 
gene wat zij werken. 

64 En de Joden zeggen: 
Gods hand is vastsebonden! 
Hun handen zullen geklui- 
sterd worden en zij zullen ver- 
vloekt worden om wat zij 
zeggen. Neen, Zïjn beide han- 
den zijn uitgspreid, 377 Hij 
geeft uit zooals het Hem be- 
haagt, en hetgeen u van uw 
Heer is geopenbaard zal velen 
hunner zekerlijk in buitenspo- 

Pc .---------.. 

RES Ω SE 23 , 325 5 
" USE “Ὗ AROrAUT 

Ode IS LE 

Fa AAA 
29 “5 1 τ ος Ἶϊ, 

2 4. 595. 05.» 

CAE RER 

CALE CU RTS 5e 

OS" NRC 

CHE ER 
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pl 9“ AT 

φῶ ar \ Le ὦ CR 
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AS dt VS SA CES 

τ fie PU is 

ΓΝ SRE 

φρο 

376 Het is duidelijx, dat de hier vermelde personen de Joden en de Chris-. 
tenen zijn, en dat de «verandering van sommigen hunner tot apen en varkens 
betrekking heeft op hun geestelijken toestand: zie noot bij 2:65. De laatste 
woorden toonen aan, dat de menschen die aldus tot apen en varkens werden 
gemaakt, nog altijd menschen waren:; immers van apen en varkens kan het niet 
gezegd worden, dat zij van het rechte pad afäwaalden. Het daaropvolgende vers 
maakt dit duidelïjker, want daar staat beschreven, dat dezelfde apen en varkens 
met ongeloof tot den Apostel kwamen en met ongeloof weggingen. 

317 De Joden beschimpten de Moeslims, omdat ziÿ bidragen verzamelden 
voor de verdediging van de Moeslim-gemeenschap; vgl. 8 : 180. 
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righeid en ongeloof doen toe- 
nemen; en Wij hebben vijand- ὁ ΣΝ : 
schap en haat onder hen ge- 8155 peer Cas 229 
plaatst, tot den dag der op- prete not > 

a 352. standing: a telkenmale als zij ᾿υ 9} 5. Δ 2 9 ECS 
een vuur voor den oorlog ont- 2 rep teur 5573.) ne 
steken, dooft God het uit, en “ led LE AS 
zij trachten kwaad in het En hé Ps x 
nr slichten: en Godhiestt 77 0 ss 
de kwaadstichters niet lief. | 

- 65 En indien de volgelin- 
gen van het Boek geloofd en 
zich (voor het kwaad) ge- Ὁ ἢν 
hoed hadden, zouden Wiÿj run EG ETAT 5255 
booze werken zekerlijk bedekt , 4 mue 1 νφρου 
hebben en Wij zouden hen ONE AN be ae 
zekerlijk tuinen der gelukza- 
ligheid hebben doen ingaan, 

66 En indien 21] de Thora 
en het Evangelie en datgene | 
wat hun van hun Heer werd (LENS rép 2r<r>2%r,+ 
geopenbaard onderhouden sl ᾿ ΣΝ ΣΕ ΟΣ πῇ [3 
hadden, zouden zij zekerlÿk [σ᾽ 59.) »ὐδ 6e TAC; 
van boven hen en van bene- »> ,» us Pr 
den hun voeten gegeten heb- SERV SSS C5 BÉS 2 
ben; er is een groep hunner, 24:45:47 Ἐῶ, κι 222 Ὁ Lo 593 
zich houdende aan de gema- hs ee Al 54e 
tigde gedragslijn, en (aan- οτος: T- 
gaande) de meesten hunner 
— kwaad is datgene wat zij 
doen. 378 

| PARAGRAAF. 10 

De Christenen dwalen van de Waarheïd af 

67. De waarheid tot elken prijs te verkondigen. 68-71. Volgelingen 
van den Biïjbel handelen niet overeenkomstig zijn leerstellingen. 
72—77. Dwalingen der Christenen: ; 

67 O Apostel! breng het- | | 
geen ἃ van uw Heer is ge- 67 1.325 290 soc hr 
openbaard over; en indien gij _. D _ LA Jan GG 
het niet doet, dan hebt βρῇ τ 015 
Zijn boodschap niet overge- _: | 
bracht, en God zal u voor de | 
menschen beschermen; waar- © ὥς πα 225 
lijk, God leidt de ongeloovige TD) 

378 Met het onderhouden var, de Thora en het Evangelie wordt bedoeld, 

dat zij deze boeken in den rechten staat bewaarden en dienovereenkomstig han- 

379 Zie volgende b1z. 
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68 Zeg: O volgelingen van 
het Boek! gi volgt niets 
goeds tot gij de Thora en het 
Evangelie en datgene wat u 
van uw Heer is geopenbaard, 
onderhoudt; 380 en waarlijk, 
datgene wat u van uw Heer 
is geopenbaard, zal velen hun- 
ner in buitensporigheid en 
ongeloof doen  toenemen; 
treur derhalve niet over de 
ongeloovige menschen. 

69 Waarlijk, degenen die 
gelooven en degenen die Jo- 
den zijn en de Sabiërs en de 
Christenen — wie in God en 
den jongsten dag gelooft en 
wel doet — zij zullen geen 
vrees hebben, noch zullen zij 
treuren. 8 

10 Voorzeker hebben Wij 
een verbond met de kinderen 
Israëls gemaakt en hebben 
Wi apostelen tot hen gezon- 
den; telkenmale als er een 
apostel tot hen kwam met 
wat hun zielen niet wensch- 
ten, noemden zij sommigen 
(hunner) leugenaars en dood- 
den zij sommigen. 

71 En χὶ] dachten, dat er 
geen beproeving zou zijn, der- 
halve werden zij blind en doof ; 
daarop wendde Goû Zich ge- 
nadig tot hen, doch velen hun- 
ner werden blind en doof; 381 
en God ziet wat zij doen. 

[DEEL vi. 

RO ΟΞ LT ed JA 18 

τό: 3.58 ΤΥ, 
D. u € ON 

CSS DR 

ee pue PPT GES 
| OCR ie) A Ἶ 

rer ss Sat οὐ διῶ, 

a CAE Gr GENS 3 

SE BL ύ.:: ». , SAS 
΄ 526 DES 2 Tr 5: 

OLD ju ob ῳ»» 

ἀρ έτη BREL 
CE PRET TES US 
ΕΟ 
ἢ 1 

CES PE GS 

ns 2 BEEN -“- dE 

φώς ne) 

nuls 2% 

delden. Het eten van boven heeft betrekking op geestelijk voedsel of het ontvan- 

gen van de Goddelijke openbaring, en het eten van onder hun voeten beduidt 

de aardsche voorzieningen; di. zij zouden van beide overvloed hebben. 

379 In Medina had de Profeet veel meer vijanden dan in Mekka, en αἰ had 
 bovendien oorlogen te voeren. Vandaar de belofte van bescherming tegen alle 
vijanden. 

380 Ζῇ hadden de Thora en het Evangelie zelfs niet in hun oorspronkelijke 
zuiverheid bewaard en wat er in hun handen van de oorspronkelïjke leerstellin- 
gen der profeten overbleef, daar handelden zij niet naar. 

381 Ofschoon Ζῇ herhaaldelijk verwittigd werden van de bezoekingen, die 
hun zouden overkomen, dachten zïj toch dat «ὑ:ί geen straf voor hun slechte 
dadén zouden ondergaan; zij waren immers een begunstigd volk! Zij werden door 
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72 Voorzeker gelooven zi 
niet, die zeggen: Waarlijk, 
God, Hij is de Messias, de 

,Zoon van Maria; en de Mes- 
sias Zel: O kinderen Israëls! 

Φιφσ δ 
ESS GA » ? A] 

dien God, mijn Heer en uw se .2: μα ῶ Fe 
Heer. 382 Waarlijk, wie (an- ,,."1, ;, 22 >< bt 
deren) met God vereenigt, V2 ab 3) ZT ESS 
dan heeft God hem den tuin EU ne ᾧν εἶτ AIS 
verboden, en zijn woning is 
het vuur; en er zullen geen 
helpers zijn voor de onrecht- 
vaardigen. he 

73 Voorzeker gelooven zij dé 

5 αὐ κι 

CRE Les QUI 

niet, die zeggen: Waarlijk, God :4 <61 <<, ' “σου 
is de derde (persoon) van de V2? JYg'otesTe 
drie; 388 en er is geen god dan 327-771 -##r<- ee 9%21< 
de eenige God, en indien zi ds ὰ τὰ 
niet afzien van hetgeen ziÿj ᾿ NE 
zegsen, zal een pijnlijke kas- of ὅν lie CN 
tijding dengenen onder hen Vs 
die niet gelooven wedervaren. 

[4 Zullen zij zich dan niet 
tot God wederkeeren en Ζίη ἢ 
vergiffenis vragen? En God 
is Vergevensgezind, Genadig. 

75 De Messias, de zoon van 
Maria, is niets meer dan een 
apostel;, inderdaad zijn apos- 
telen vor hem gestorven; 

: “3 .2€94 ΄ {38 ΄““΄ 

τ “ ΨΥ 
οὐ: SRE + “" 

Cr DD SE 9 
HSE CS πο τ 

εἰ DANS ὧδ 15:55 en zijn moeder was een waar- SPEARS 
heidlievende vrouw; zij bei- :- τ: 2 Ρῷ “, ἽΝ 
den plachten voedsel te ge- ty ΕἸ CEE 
bruiken; 384 zie hoe Wij hun + NT CS Le ct ua 
de mededeelingen duidelijk 
maken; zie dan hoe zij zich OC SU 
afwenden. 

Nebukadnezar en de Babylonische heerschers die hem opvolgden, aan zware mar- 

telingen onderworpen: groote getallen werden gedood en de rest werd gevangen 

genomen. Ten tweeden male blind en doof worden zinspeelt op de Christenen, die 

Jezus vergoddelijkten. Dit wordt in het daaropvolgende vers duideliÿjk gemaakt. 

382 ,Den Heere, uwen God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen” 
(Matth. 4 : 10). | | 

883 Dit heeft Klaarblijkelijk betrekking op de Christelijke leer der Drieëen- 

heid. Merk op, dat hier, evenmin als in 4 : 171, de naam van Maria niet vermeld 

wordt in verband met de leer der Drieëéenheid. Maar aangezien de Christenen, 
inzonderheid de Roomsch-Katholieken, Maria met het Goddelïjke karakter van 

Moeder Gods bekleedden, vermeldt de Qoer-ân haar dikwijls met Jezus als een 

gewone sterveling. | 

884 Honger hebben en voedsel gebruiken, toonen aan, dat zoowel Jezus ais 
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| 76 Zeg: Dient gij buiten 2 
God datgene wat geen kwaad aline ee ΤᾺΣ 

Ar. noch. | of baat voor u beheerscht ? ᾿ PGO Οἷς 0 
En God — Hij is de Hooren- 52 45 MES 5162XT 22 
de, de Wetende. er 

77 Zeg: O volgelingen van OA | pres] 
het Boek! wees niet overdre- LE ei À “DIS ἘΣ î sa e 
ven buitensporig in uw gods- sa 
dienst, en volg niet de lage ff ἌΡ 5 ἋΣ RES 
begeerten der menschen, die DA pes y IAE Se 
te voren verdwaalden en ve- Bas os Ce ASE 5 
len op een dwaalspoor brach- OPERA κα 
ten en van het rechte pad SJ se GE LES Ἣν 
afdwaalden. 38 

PARAGRAAF 11 

De Christenen zijn den Islâm nabij 

18---81. De Israëlieten door David en Jezus vervloekt wegens hun 
overtredingen. 82. Haat der Joden tegen en vriendschap der Chris- 
tenen jegens de Moeslims. 83-86. Christenen die in den Islâm 
gelooven. 

78 Degenen uit het midden 
der kinderen Israëls die niet 21 % »»" 
geloofden, werden door de a Gal GS êe rite 4 Ga 
tong van David en Jezus, re Aie 
den zoon van Maria, ver- DA iles SAS Je 
vloekt: dit kwam doordat CAT LSE 
niet gehoorzaamden en de OSREX US CAE BE 
perken overschreden. 386 

79 Ζῇ) plachten elkander de 
verfoeiselen (welke) σῇ de- SAT EE ΡῈ 
den, niet te verbieden: waar- ns ne ΤῊΝ 
ἽΠΚ, kwaad was datgene wat OLD SEC an 
zij deden. | 
qq mt 

zijn moeder gewone stervelingen waren. Was Jezus boven de stervelingen ver- 
heven, dan zou hij ook verheven zijn geweest boven de behoeften der stervelinfen, 
waarvan de meest onontbeerlijke het gebruik van voedsel is, zonder hetwelk 
geen menschelijk wezen leven kan, maar waaraan het Opperwezen geen behoefte 
heeft. 

885 Er wordt op deze plaats den.Christenen gezegd, dat Ζῇ, door de leer 
der Drieéenheid tot basis van hun godsdienst te maken, slechts een verkeerde 
leer volgden, die reeds door een volk vé6r hen gepredikt was. De critiek van 
den laaisten ἃ heeft aangetoond, dat de Christenen hierin slechts POESIE 
afgodische volkeren hebben gevolgd. : 

386 Na Mozes spraken David en Jezus, die het grootste succes van het 
Israëlietische profeetschap in wereldlijke en geestelijke glorie vertegenwoordigen, 
in ondubbelzinnige bewoordingen van de Roms van den Heiligen Profeet. De 
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80 Gij zult velen hunner 
degenen die niet gelooven, tot DT 
vrienden zien nemen; waar- ŒXNC O9 ve ASC 
lijk, kwaad is datgene wat ..» 579. 7 28 LS 5» (lr294 
hun zielen te voren voor hen EE ae LA ̓  
hebben gezonden, dat God γι σὴ 15: AE Na] 

| geen welgevallen aan ἤθη qu 4» 3 PRE À! age O! 
nam, en in kastijding uen CNOT 
Zij Wonen. 

81 En hadden zij in God en 
den profeet 387 en hetgeen tot 
hen werd geopenbaard ge- fi fs dl 22 220212,4 
loofd, zij zouden hen niet tot SE ea Dre by; 
vrienden hebben genomen, SES 5] 3 δολ LI ΑἸ! dx 3} 
maar de meesten hunner zijn An ss ἃ 
overtreders. OO gro 

82 Waarlik, gij zult de Jo- ,., - 
den en degenen die polytheïs- τὸν 
ten zijn, van de menschen de IL OT AA LG eo 907 pe 
hevigsten in vijandschap te- 555 FN | pet 
genover degenen die gelooven 72: 247% 2°-2r<. κα 
vinden, en gij zult de naasten Sr δ 2 “Ed φάρα 
in vriendschap jegens dege- 255 SG 3 ΟΠ 22] 
nen die gelooven, zekerlijk 2 τ 2 2 us? 92 ce 
diegenen vinden, die zeggen: ?- 2 Dar où 
Wij zijn Christenen; dit komt LOLNT 5 9% 
doordat er priesters en mon- ΘΟ RES DE 
niken onder hen zijn en door- 
dat zij zich niet hoovaardig 
gedragen. 838 

DEEL VII 
83 En wanneer zij hooren 

hetgeen tot den Apostel is 
geopenbaard, zult gij hun o00- 55 :>:5, 7| 2.39 Gt ) | » οἱ Ϊ k gen van tranen zien over- g SES ἃ 22 0 15 
vloeien van wege de waar- (52 BE me re 
heid, die zij erkennen; zij zeg- 
gen: Onze Heer! wij geloo- 

vloek is hier in zijn oorspronkelijken zin gebezigd. Beide profeten hadden de 
Joden gewaarschuwd, dat hun overtredingen om Gods straf riepen, die hen spoe- 

dig zou overvallen, indien zij zich niet beterden. Op den tijd van beide profeten 
volgde een groote bezoeking, die de Joden overviel, in de respectieve plunderingen 
der Babylonische koningen en de door Titus aangerichte verwoesting. 

3887 Met den profeet wordt hier Mozes bedoeld, die de komst van den 
Heïligen Profeet Moehammad duidelijk voorspelde: hadden de Joden in Mozes 
geloofd, dan zouden σῇ zich dus niet bij de tegenstanders van den Heiligen 

_ Profeet aangesloten kunnen hebben om oppositie tegen hem te voeren. 
388 Het vers toont de lichtzijde van den Christelijken godsdienst aan en 

levert θα overtuigend bewijs van het cosmopolitische karakter van den gods- 
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Ar. onder. 

᾿ 
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ven, derhalve, schrijf ons op 
met de getuigen (der waar- 
heid). 389 

84 En wat (reden) hebben 
wij, dat wij niet in God en in 
de waarheid welke tot ons is 
gekomen, zouden gelooven, 
terwijl wij ernstig wenschen, 
dat onze Heer ons met de 
goede menschen doet ingaan? 

85 Derhalve beloonde God 
hen, wegens wat zij zeiden, 
met tuinen waarin rivieren 
Stroomen om daarin te wo- 
nen; en dit is de belooning 
dergenen die (anderen) goed 
doen. . 

86 En (aangaande) dege- 
nen die niet gelooven en Onze 
mededeelingen loochenen, de- 
zen zijn de metgezellen van 
het vlammende vuur. ἢ 

LAN LA LS AE EL € LE KR 2 

IPC HA ENICIER EE] 

# PA » “ “ \ — ΤῊΝ; | 

RSC CE GES 
is type 

CIS ASIE 

Ce ECC at GENS ETS 
w 7 

᾿“5" δ 

ῷ Cho) 

», 2 ως CAEAES ÿ PPT 

CII EE NÉE 
D ν2..2 “Πρ, #2 08 ? “..322 » 

NS GS OM ENG 2 
23, DIX 

® Cell 55e 

AL ράσο, “5. 
As! δα A ) SAS λυ 

ξ 2 -» pt »»»" 

Dose) Cool 

PARAGRAAF 12 

De Moeslims ingelicht omtrent de Gewoontezonden 
van vroegere Volken 

87—89. Het gebruik en het verkrijgen van wettige dingen aanbe- 
volen. 90, 91. Bedwelmende miädelen en dobbelspel verboden. 92, 93. 
Gehoorzaamheïd en plichtsbetrachting tot beginselen van de daad te 
maken. 

87 Ὁ gïÿ, die gelooft! ver- 
bied (uzelf) de goede dingen, 
die God u wettig heeft ge- 
maakt niet en overschrijd de 
grenzen niet; waarlijk, God 
heeft degenen die de grenzen 
overschrijden niet lief, 390 

88 En eet van de wettige 
en goede (dingen), die God u 
heeft gegeven, en wees oppas- 
send voor (uw plicht jegens) 
God, in Wien gij gelooft. 

F- Ἷ DR 29 στ, 12 

CL Sr GE 
HO TOLE NS TS 

: 

΄σ“ὶ 
- 

| 
\ 

# 392 #3. » Ρ̓ 

Θοσυαη Es 

TES Les 
#99 29 . 59,277" DE, À OCR a ET A LES 

dienst van den Isläm, die deugdelijkheid niet afkeurt, zelfs al wordt die aan 
den dag gelegd bij een volk, dat hem openlijk vijandig gezind was. 

389 Dit slaat op de Christenen, die geloofden. Een aanzienlijk persoon, die 
tot deze klasse behoorde, was de Negus van Abessinië, in wiens gebied de 
Moeslims in de eerste dagen der zending van den Heiligen Profeet een schuil- 
plaats vonden, toen zij gedwongen waren uit Mekka te vluchten, wegens de 
scherpe vervolging der Qoereisjieten. 

890 Deze woorden veroordeelen niet alleen zulke praktijken van zelfonthou- 
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89 God roept u niet ter 
verantwoording voor hetgeen 
ijdel is in uw eeden, 391 maar 
ΗΠ roept u ter verantwoor- 
ding voor het afleggen van 
weloverwogen eeden; derhal- 
ve, de boetedoening daarvoor 
is het spijzigen van tien ar- 
men uit de middeilmatige 
(spijzen) waarmede gij uw 
gezinnen spijzigt, of hen klee- 
den, of het bevrijden van een 
hals; maar wie geen (midde- 
len) kan vinden, dan vasten 

Ext BAL ARSES 
κι»). 3 DA ΓΑ Sp “ἃ 

Ces) | ἧς as Lo Le « , 

GROSSE εξ 2UGB pee 
pers AAC eus dre SCLSS 

ἄτα “.,...»5" 5155 

εν SACS REZ PSN 

[3] exc ἐλ, EE Apt 
Ce δι ψι συ τ 9.2 cr 2e 

À re \ ose si 

SE ET a 

gedurende drie dagen; dit is 
de boetedoening voor uw ee- 
den, wanneer gij zweert; en 
bewaak uw. eeden. 3892 Zoo 
maakt God u Zïijn mededeelin- 
gen duidelïÿjk, opdat gïj dank- 
baar zult zin. 

90 O gi, die gelooft! be- 
dwelmende middelen en kans- 
spelen 8 en (het offeren aan) 
overeind gezette steenen ἢ en 
de (voorspellende) pijlen ὁ zijn 
slechts een onreinheid, des 
duivels werk; mijd ze dus, op- 
dat gij voorspoedig zult zijn. 
393 

#59 22 

OUI ER où dy! 

Of, houd. 

2,22 

Fe ul Gén 3.2. GI GC 

RES FES 
a 146. 

b 344. 

ο 345. 

ding als die welke uitgeoefend worden door Christen-monniken, van wie in de 

vorige paragraaf gesproken wordt, maar ook het zich onthouden van Gods 

zegeningen door tot slechte en vadsige gewoonten te vervallen. 

391 Her is verkeerd te onderstellen, dat dit vers de boetedoening voor alle 

soorten van eeden sanctionneert. Leest men het naast de daaraan voorafgaande 

verzen, dan blïjkt dat de vermelde eeden betrekking hebben op geloften etc. 

waardoor men zich datgene verbiedt wat anderen geoorloofd is. Vgl. 2 : 225, 226, 

die het afleggen van eeden verbieden, welke iemand beletten iets goeds te doen. 

392 De oorspronkelïijke woorden hebben een dubbele beteekenis: leg geen 

eeden af, tenzij het dringend noodig is, en kom uw eeden na, di. wees getrouw 

aan eeden, wanneer giïj die afgelegd hebt; vandaar kan men eeden niet naar 

willekeur boeten. 

393 Dit vers verbiedt alle bedwelmende middelen en kansspelen geheel en | 

al. Het heet, dat toen dit vers geopenbaard werd, een omroeper in de straten van 

Medina bekend maakte, dat wijn verboden werd, en dat ingevolge daarvan alle 

wijnkruiken in de Moeslimhuizen geledigd werden, zoodat de wijn in de straten 
stroomde. Nooiïit werd in de wereldgeschiedenis zoo’n diepgeworteild kwaad als het 

drinken zoo plotseling en toch zoo volkomen uitgeroeid. Voor de overeind gezette 

steenen en voorspellende pilen, zie men de ΠΟΙΟῚ bij vs. 3. 
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91 De  duivel wenscht : ἘΣ το δ ννβο λορὸ 
slechts vijandschap en haat in: LEZ SD Of ob vo D ES! 
uw midden te doen rijzen door ,, Los. aa CAT 
middel van  bedwelmende = : gr pi Vas à 
middelen en kansspelen, en u ><. <1 <- :, 2 .”- 
af te keeren van dé gedachte OU Eau ΑΝ "9. 
nis aan God en van het ge- DO γκοὸ 
bed; zuit gij dan ophouden? : 

92 En gehoorzaam God en 
gehoorzaam den Apostel en 

i Te indien: .47°<2,- mor speech once wees voorzichtig; maar indien ets Din ALT ALT . 

si) u omkeert, weet dan dat | ν 
slechts het duidelÿk over- (2 EU ASC brengen der boodschap op ” SR 
Onzen Apostel (rust). ΩΝ at 

93 Op degenen die geloo- 
ven en goed doen is geen 
blaam om wat zij eten, wan- D 
neer zjj zich hoeden (voor Sais Ci Le CA 
het kwaad) en gelooven en  ,,,.1- ποτόν» γίνη, oies 
goede werken don. dan zijn AE ΡΒ εξ AVE KE 
Ζ) oppassend (voor hun <2:2 <<< CORRE 
plicht) en gelooven, dan zijn PISE Les Goali lus s 

P Zi oppassend (voor hun CHE Lt £a rte (ζῶν Se my Sn me ἐπα PEL 
2 

ee 

plicht) en doen (anderen) Ἔ 
goed, en God heeft lief dege- 
nen die (anderen) goed doen. 

| PARAGRAAF 13 
| Geen Volk Zal er in slagen de Veiligheid van de Ka’ba te verstoren 

94—96. Het jagen gedurende de bedevaart verboden. 97-—-100 
| Profetie aangaande de veiligheid van de Ka’ba. 

94 O gïÿ, die gelooft! God Do CARACAS NE AL 
zal ἃ zekerlijk beproeven ten _ FC SES ie [En GG 

] 1 2 OM 7 7 2ζι, ru aanzien van zeker wild, het- LATE ἡροἷ A éveil C2 
welk uw handen en uw lansen ΣΕ OR 52 ce 
kunnen bereiken, opdat God CCE as ce 
zal kennen wie Hem in het eue τ ve \ 22 
verborgen vreest: derhalve, ®a lis οἷ SEEN ES 
wie hierna de grenzen over- | 
schrijdt, zal een pijnlijke kas- ᾿ς . 
tijding hebben, ANAL pe) 22 ἀμ 

95 O gi, die gelooft! dood " de GES 
geen wild, terwijl gij op bede- ιζ..ἰ 2 Ts 22. 2 Δ31 
vaart zïjt, 394 en wie onder u ᾿ Se Fu de 

394 Het verbod van het dooden van wild gedurende de bedevaart is een 
teeken van achting voor de veiligheid van de Ka’ba en is tevens een noodzake- 
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het opzettelijk zal dooden, de 
vergoeding (daarvan) is de 
gelÿjke van hetgeen hij ge- 727 47, << ee 

dood heeft, uit het vee, zoo- τὰς τρλ τήνας: se OZ LS Ge TES 

ἀπ λυ Κ A als twee rechtvaardige per- ς 
sonen onder u zullen beslis- , atiae UE 
sen, om als offer te worden a à FE 26 8S 
gebracht naar de Ka’ba, of de pa PTT. : 
boetedoening (daarvoor) is Gé ait AUS sat 
het spijzigen der armen of de “4°, ES LITE 5 Css 
gelijke daarvan in het vasten, É D  πλ νον 
opdat hij het onheilzame ge- CPAS 52 Brit 25 ἊΣ ἘΞ 5 
volg van zijn daad zal sma- 
ken; God heeft begenadigd 
hetgeen voorbij is gegaan; en 
wie (daartoe) wederkeert, 
hem zal God (het) vergelden; 
en God is Machtig, Heer der 
vergelding. AT a et dr QU 

96 Wettig zijn voor u het πὰ Gb: RAS LeS 0e 
wild der zee en haar voedsel, de 0 DE 255 5 BEEN pe 
395 een voorziening voor uen 
voor de reizigers, en het wild Gti (2224 be 
des lands is u verboden, zoo- ΄ ἀν no SU 
lang gij op bedevaart ziïjt, en EU ÈS 4:4} 
wees oppassend voor (uw 
plicht jegens) God, tot Wien 
gÿ vergaderd zult worden. 

97 God heeft de Ka’ba, 396 | 
het Heilige Huis, tot levens- RE EL “1 ss 
onderhoud voor de menschen zx SENS 
gemaakt, 597 en de heilige (TA 2 AA Res A5 ἵκ 
maand en de offeranden en de 

liÿke maatregel voor de veiligheid van leven in zulk een reusachtige bijeenkomst, 

waar vriheid van jagen zeer waarschijnlijk tot DES AXE voor het menschelijk 

leven zou kunnen leiden. 

395 Met het wild der zee wordt bedoeld alle waterdieren, terwijl de ta’âm 

(lett. voedsel) van de Zee beteekent, wat gevonden wordt (nadat) de 566 of de 

rivier het (op droog land) geworpen heeñft, of wat door het water, dat daarvan 

is afgeloopen, achtergelaten wordt. 

396 Ka’bah, van Ka’aba, di. het zwol of werd uitnemend, is zoo genoemd 

vanwege zijn uitnemendheid, of het is een profetische naam, die aantoont, dat ze 

voor eeuwig in de wereld verheven zal zijn. Het wordt ook bait-oel-harâm of 

het Heilige Huis genoemd, en onder de Arabieren stond ze bekend onder den 
naam van bait-oellûh of Gods huis. Het eigenlijke gebouw is 55 bij 50 voet, maar 

de geheele binnenplaats, waarop het staat, meet 530 bij 500 voet. 

897 Dit is een profetische aankondiging, dat de Ka’ba voor eeuwig een 

steun of stut voor de menschen zal zijn, waar pelgrims voor eeuwig samen zullen 

stroomen en waarheen zij dieren als offer zullen meenemen. De vermelding van 
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ἃ 342. slachtoffers met kransen: a Rd 
| dit is (zoo), opdat gij weten ρα ON Gls AY S zult, dat God weet al wat in .. 777. ΟΣ EST Ὁ de hemelen is en al wat op de aol ΟΣ SE nr ἘΝ aarde is, en dat God de Ken- CANTON Ὁ) ner 15 Van alle dingen. 

98 Weet dat God gestreng 
is in het vergelden (van het 5 | ἢ kwaad), en dat God Verge- (; τ ζει vensgezind is, Genadig. ᾿ Ro 

99 Niets (rust) op den O on) RE a Apostel behalve (de bood- ο 
Schap) over te brengen, en :-2»1,-2»1.> ἅν 1215 God weet hetgeen σῇ openliÿjk “5.49 δ: doet en hetgeen gij verbergt. ELEC GET 100 Zeg:Het slechte en het 
goede zijn niet gelijk, al be .__ RÉ pue --- 
haagt u de overvloed van het “5,9 ST Sol SR Ÿ ἀδ slechte; derhalve, wees OD- O1 pe.» 22 o 22 ie passend voor (uw plicht je- © DER SI ES as 
gens) God, o menschen van E 5912259 Ge Las - Verstand, opdat gij voorspoe- O OM φὩ Di 
dig zult zijn. 

“ 

.-- :-.----------. "Ὁ". 

-- 

ns — eng ge 

PARAGRAAF 14 

Verdere Voorschriften voor de Moeslims 

101, 102. Vragen aangaande biÿjzonderheden afgeraden. 103-105. Alle uit polytheïsme vodrtspruitende gebruiken veroordeeld. 106---108. Getuigenis wanneer de waarheid van getuigen betwijfeld wordt. 

101 O gÿ, die gelooft! stel 
geen vragen omtrent dingen 
welke, indien ze u verklaard + 24 2 LR 280 22 ἢ PAT worden, u zullen smarten, CAE Je Cal GC en indien gij daaromtrent ἀεὶ vraagt, wanneer de Qoer-ân M oi one de geopenbaard is, zullen σῇ u HS NEC OUR ἃς verklaard worden: God bege- BI, GPB% Phebtese nadigt dit, en God is Verge- OMS (RE ab | 
vensgezind,  Verdraagzaam. 
398 | 

qq 

qq 

deze profetie wordt toegelicht in de slotwoorden: »Dit is (200), opdat gij weten Zult, dat God weet al wdt in de hemelen is en 8] wat op de aarde is”, d.w.z. de 
vervulling van deze profetie zal in alle komende eeuwen een teeken zijn van de groote kKennis van God, Die ze op een tijd aankondigde, toen de Ka’ba buiten de grenzen van Arabië nauwelijks bekend was. | 

398 Gelijk de Islâm gestrenge praktijken, zooals het kloosterleven, afraadt, Z00 verbood hij ook vragen te stellen omtrent de bijzonderhéden van vele punten, 
die deze of die praktijk bindend zouden maken, en vee! werd aan den individuee- ien wil of aan de plaatselïjke en tijdsomstandigheden overgelaten. 
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102 Menschen véér τὶ stel- 
den inderdaad zulke vragen, 
en werden naderhand daar- 
door ongeloovigen. 399 

103 God heeft (het maken 
van) een bahirah of een sdi- 
bah of een wasîlah of een hd- En ANS δος de SU 
mi niet voorgeschreven, maar ,:.4 -«< 0 
degenen die niet gelooven, Gi ΕΙΣ Αἰ 2905 
verzinnen een leugen tegen “1-52 ἦν ὦ] < 543 >94% 
God, en de meesten hunner 2. 7? Lo ECS 
begrijpen niet. 400 | CONS Ÿ BERES 

104 En wanneer er tot hen 
gezegd wordt: Kom tot het- 
geen God heeft geopenbaard ὅτι εν} Δ φῇ ΜΕ ΠΘΟΡΙΝ 
en tot den Apostel, zeggen χα ΙΝ" τὰ 
zij: Datgene waarop Wij onze ᾿ς “οὐ 22) ds 
vaderen vonden, is genoeg 2% »7σηνι: 
voor ons. Wat! zelfs al ken- 56 ess ae aie 
den hun vaderen niets en 

AE vs SG ὁ 4 

“5»ι):}) ΄ 

θῶες 

“29 CU ; SES LÉ 7 25 7 « 

volgden zij niet den rechten DONNE SES GAL 

ΘΕ. 
105 Ο gïj, die gelooft! zorg 

voor uw zielen; hij die dwaalt, 
kan u niet deren, indien gi) 
op den rechten weg ζῇς; tot 

PRE RE LIGNE 
dass 2 σι δός 

God is uw wederkeer, van PEACE 1: PSE “| 
allen (uwer), derhalve zal Hij Sr ch 0re 8. ἜΣ 
u mededeelen hetgeen gij hebt CIO AAA 
gedaan. 

399 De geschiedenis der vroegere volken toont aan, dat de vermelding in 

het algemeen waar is. 

400 Het vrijlaten van zekere dieren ter eere van afgodsbeelden was een 

gebruik onder de Arabieren, en daar de Islâm elk spoor van den afgodendienst 
uitwischte, wordt dit gebruik hier veroordeeld: Bahirah (van bahara, di. hÿ sneed. 

of spleet) beteekent: een kameelin die een gespleten oor heeft. 

Séibah (van sûba, di. het liep vanzelf) beteekent: eenig dier, dat men zonder 

 toezicht laat weiden. 

Wasîilah (van wasala, di. hÿ verbond of vereenigde) beteekent: eeñ pat die 

een tweelingjongen voortbracht: een mannetje en een wijfje; wanneer alleen het 

mannetje voortgebracht was, werd het voor de afgodsbeelden geslacht, terwil 

als het alleen het wijfje was, het behouden werd; maar ingeval het mannetje 

en het wifje als tweelingjongen geboren werden, dacht men dat het mannetje 

bij het wijfje gevoegd moest worden en dat het dus niet aan de goden ten offer 

moest worden gebracht. 

Hâmi (van hamâ-hoe, di, hÿ belette of verbood of beschermde of bewaakte 

het) beteekent: een dekkameel die zÿn ruy heeft belet of verboden (om gebruïikt 

te worden voor het dragen van een berijder of eenigen last). 

27 
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106 Ο gÿ, die gelooft! roep 
tot getuige tusschen τ, wan- . 
neer de dood tot een uwer PRES 22 Ὧν 
naakt, ten tijde van het ma- ue AAA 2) BE 
ken van het testament, twee < 22 58 ie 
rechtvaardige personen uit ἀφ "τ: Πα 
uw midden, οὗ twee anderen (4 ἐ 
uit het midden van anderen ὩΞΟΣ Dre Jets Cas 
dan u, 401 indien σῇ in het SAN PRIS ae Ι TRE 
land reist en het verderf des 
doods u overkomt; de twee Cest ἡ Τῇ 4 Ares AUDE 
(getuigen) houde gij na het 1 ET ve 
gebed aan; dan, indien gij τ AC Lopreiré EE a je 
(over hen) in twijfel verkeert, ,:-5+<r4.4 En fé 222, 
zullen Ζῇ] beiden bij God zwe- 506 ως Gr 
ren, (zeggende): Wij zullen [ΐ 
daarvoor geen prijs aanne- > 
men, al is 1] ook een bloed- BI οὗ | 
verwant, én wi zullen Gods 
getuigenis niet verbergen, 
want dan zouden wi zeker 
onder de zondären zijn. 

107 Dan, indien het bekend ee. 
Of,een | wordt dat zij beiden zich aan (St A A EU 
dde | een 2onde schuldig hebben ge- © ré TUE Se “ 
hebben. | maakt, zullen twee anderenin (Aix En ἘΣ ΛΕΣΕΝ, RS 

| hun plaats staan, uit het 
midden dergenen die een fé5+7 ir 1 257 TX 
eisch tegen hen hebben, de EE ay ais NY " Be 
twee naasten in den bloede;, Ts SES AETE ὁπ: Ac 
derhalve moeten zij beiden bij 
God zweren: Onze getuigenis © RATE] ca ἴδ) 
is zeker waarachtiger dan | 
hun beider getuigenis, en wi 
hebben de grens niet over- 
schreden, want dan zouden 
wi waarlijk van de onrecht- 
vaardigen zijn. 

108 Dit is gepaster, opdat ἰζ 2e or dit 
zij waarachtiglijk zullen ge- ΤΣ βάξιν φὴς οἵ 51.6.5 

. Τα ρθη, οὗ vreezen dat andere 
eeden na hun eeden zullen 

ᾧ νά τ δῆ, “΄ ἍΝ “ἢ 
a 55 Ve 

pois 25 πῶς 

CA G οἷ» OÙ USER 

worden gegeven; en wees Op- SES ie anlols 
passend voor (uw plicht je- Lise NS τ 
gens) God, en luister; en God O Ltd | 2 20 
leidt de overtr edende men- | 
achen niet. 

401 Het volgende verhaal worëüt in verband met dit vers verteld. Aan twee 

broeders, beide Christenen, Tamîim Dâri en ’Adi, werd door hun op sterven 

liggend Moeslim-vriend, Boedail, in Syrié een zeker eigendom toevertrouwd om 
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PARAGRAAF 15 

Liefde der Christenen voor dit Leven 

109, 110. Jezus als bloot een profeet. 111—115. Zijn volgelingen 
vragen om overvloed van voorzieningen van dit leven. 

109 Ten dage wanneer God 
de apostelen zal vereenigen, ὁ 
(en) dan zeggen: Hoe werdt 
gÿ aangenomen? zullen zï 
zeggen: Wi hebben geen ken- 
nis, Waarlijk, ΟἹ] zijt de Groo- 
te Kenner der onzichtare din- 
gen 402 

110 Wanneer God zeggen 
zal: Ο Jezus, zoon van Maria, 

2,52, ELA 

COS EU 

ES) EN E lex 

PA PEL 

PAR A D, 

bs»2.9 î 

herinner ἃ Mijn gunst over u eo a cle aie 
en over uw moeder, toen Ik Ἄν δ δι 

Ot ἀπ κε U Met de heilige openbaring AS ss EL 
ligen get. | à Sterkte; gi spraakt tot de AR 
89. menschen in de wieg en op MAR FEES re) mx 

hoogen leeftijd, Ὁ en toen Ik ae ns RÉEL 
ab u het Boek leerde en de wijs- ᾿ Sas ae 

heid en de Thora en het “ ete ἀν ΚΣ: ᾿Ξ sh 
Evangelie; en toen gij met 
Mijn verlof van klei een ding 
meakte gelijk den vorm van 
een vogel, dan bliest gij daarin 
en het werd met Min verlof 

GR LOC λδν 
LE 

“5 # > 2 9 s À 

AIS 53 ÉSAENTONE 

een vogel en gij heelde met 1,» 222,-e, “κτλ 7 
Mijn verlof den blinde en den JS EE ἘΠ DIE 
melaatsche; en toen gij met 
Min verlof de dooden voort- 

overgedragen te worden aan zijn bloedverwanten, wanneer zij in Medina terug- 
gekeerd waren. De twee broeders stalen echter een zilveren beker, en droegen 
de overige bezittingen over; de bloedverwanten vonden een volledigen inventaris, 
die het bestaan van den gestolen zilveren beker als een deel van het oorspronke- 
lÿke eilgendom onthulde, en dus bleek het, dat de getuigenis der Christen-broeders 
valsch was. 

Dit verhaal bewijst ruimschoots, dat nog bij de openkaring van dit hoofd- 
stuk, die tegen het einde van het leven van den Heiligen Profeet plaats had, 
de Moeslim- en Christen-betrekkingen, trots de verschillen in godsdienst, nog 
steeds vriendschappelijk waren. Het toont verder aan, dat de getuigenis der 
volgelingen van een vreemden με overeenkomstig den Heiligen Qoer-än 
aanvaardbaar is. 

492 De vraag is: Namen zi, tot wie gij gezonden waart, uw boodschap aan 
en bleven zij daaraan getrouw, of was het andersom ? Het antwoord der profeten 
luidde, dat alleen God wist, hoe hun boodschap ontvangen werd, omdat zij niet 
zeggen konden, in hoeverre degenen die de boodschap aanvaardden, na hun dood 
daaraan getrouw bleven. | 
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bracht; 493 8 en toen Ik de 
| kinderen Israëls van u terug- 
hield, toen gij met duidelij- 
ke bewijsgronden tot hen 
kwaamt, doch degènen die 
niet geloofden onder hen, zei- 
den: Dit is niets anders dan 
een duidelïjke tooveri. 

111 En toen ἔκ tot de dis- 
cipelen openbaarde, zeggen- 
de: Geloof in Μὴ en Min 
apostel, zeiden zij: Wij geloo- 
ven en getuigen, dat wij (ons) 
onderwerpen. 

112 Toen de discipclen zei- 
den: O Jezus, zoon van Ma- 
ria! zal uw Heer er în toe- 
stemmen voedsel tot ons ne- 
der te zenden uit den hemel? 
Hi zei: Wees oppassend voor 
(uw plicht jegens) God, in- 
dien gij geloovigen zijt. 

113 Zïÿj zeiden: Wij wen- 
schen dat wij daarvan eten en 
dat onze haïten in rust zijn, 
en opdat wij weten zullen, 
dat gij inderdaad de waar- 
heid tot ons hebt gesproken 
en opdat wij van de getuigen 
daarvan zullen zijn. 

114 Jezus, de zoon van Ma- 
ria, zei: O God, onze Heer! 
zend voedsel tot ons uit den 
hemel neder, dat voor ons een 
eeuwig wederkeerend geluk 
zal zijn, voor den eerste van 
ons en voor den laatste van 
ons, en een teeken van 1], en 
schenk ons middelen van be- 
staan, en 61] zit de Beste der 
voorzieners. 404 

403 Zie 3 : 45, 48. 

404 Deze passage schijnt betrekking te hebben op de welbekende bede om 

[DEEL vu. 
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dagelïiÿksch brood, die Jezus bij het bekende Onze Vader blijkt te hebben geplaatst, 

wegens de aardsche geneigdheden van zijn discipelen. Het aardsche voedsel is 

ongetwijfeld in ruime mate aan de Christenen gegeven, maar dit heeft hun het. 

hemelsche leven onthouden. Vergelijk de bede van den Moeslim in het openings- 

hoofdstuk, waarin hij niet om brood smeekt, maar om het rechte pad. De vorm 

der bède, dat het een eeuwigwederkeerend geluk moet zijn, toont duidelïjk aan, 
τ 
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115 God zei: Waarlik, Ik 
ΖΔ] het tot u nederzenden, . --2:2 05; y δὲ; Ar 
maar wie uit het midden = «ae . Ὁ 0 
uwer daarna niet gelooft, 1752: CAS, SC 
waarlijk, hem zal Ik kastijden * _ ον né on ν: τ ΤΩΣ 
met een kastijding, waarmede οὐκ οι ειν 
Ik geen der volkeren zal kas- 
tijden. 

PARAGRAAF 16 

Valsche Leerstellingen ingevoerd na den Dood van Jezus 

116—118. De leer der Godheid van Jezus werd na zijn dood inge- 
voerd. 119, 120. Belooning voor de geloovigen. 

116 En als God zeggen zal: 
O Jezus, zoon van Maria! 2 ΠΝ 
hebt gij tot de menschen ge. SE Lin At IE 815 
zegd: Neem mïj en mijn moe- , . ER Σκατὸ 
der al$ twee goden buiten ils Good QU 
God, 405 zal hjj zeggen: Glo- #0 Se sr, »9 > 
rie χῇ U, Po τ πος mij ἡ Ve ei JÉ “ὦ τ 
niet datgene te zeggen, wat 1 τῶκ 99} 72117 ΔΘ 2f5 
ik geen recht had (te zes- . Four er - ιν 
gen); indien ik het gezegd Li Si ae sai ET 
had, zoudt Gïj het inderdaad | 
geweten hebben;, Gi weet 24211 319: τ κα βτς 
hetgeen in mijn gemoed is, ét οι ge À ? ἐδ 
en ik weet niet hetgeen in Uw Où cal Se Ci 
gemoed is; waarlijk, Gij zijt . 
de groote Kenner der onzicht- 
bare dingen: 

117 Ik heb hun niets ge- 
zegd dan wat Gïj mij hebt ge- 9924 Tr 2262 2A Te Qt 2 54 LUE TS 
boden, nameliik- Dien hd, LIEGE Le TL τη 

a 382. mijn Heer en uw Heer, 8 en ik ἄγ CNE oo 
was getuige van hen zoolang “Ὁ un 
ik onder hen was, doch toen 
Gi τ] hebt doen sterven, 

PTE # ss 5.3. 

Φ 

Ca 
“ 

“" 

--- ----........., . 

dat het niet een bede was om een tafel bedekt met levensmiddelen, zooals alge- 
meéen wordt verondersteld. Wat betreft de kwestie dat het uit den hemel neder- 
gezonden is, zie men 15 : 21, waar vermeld staat, dat alles waarvan de mensch 
voorzien is uit den hemel is nedergezonden. 

405 In den catechismus der Roomsche Kerk Zijn de volgende leerstukken 
aan te treffen: ,,Dat χὰ waarachtig moeder Gods is en de tweede Eva, door wier 
tusschenkomst wij zegen en leven krijgen: dat zij de moeder der Ontferming is 
en Zeer in het bijzonder onze verdedigster; dat hare beelden van het hoogste 
nut zijn”. En er waren zekere vrouwen in Thracië, Scythié en Arabié, die gewoon 
waren de maagd als een godin te aanbidden, terwijl het offeren van gebak een 
der kenmerken van hun aanbidding was. 
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| waart αἰ) de Waker over hen, 
en Οἵ zijt getuige van alle 
dingen; 406 

118 Indien Gij hen kastijdt, 
dan waarlijk, zij zijn Uw die- 
naren; en indien Gij hen ver- 
geeft, dan waarlijk, Οἵ zijt de 
Machtige, de Wijze. 

119 God zal zeggen: Dit is 
de dag, waarop hun waarheid 
den waarheidlievenden nut zal 
doen; zij zullen tuinen heb- 
ben, waarin rivieren stroo- 
men om daarin in eeuwigheid 
te wonen; God heefîft een wel- 
gevallen aan hen en ziïj heb- 
ben een welgevallen aan God; 
dit is het groote succes. 

120 Gods is koninkrijk der 
hemelen en der aarde en wat 
daarin is; en Hij heeft macht à 
over alle dingen. 

Gé 
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406 Dit vers levert een afdoend bewijs, dat Jezus een natuurlijken dood 

stierf, omdat hij hier zégt, dat hij, zoolang hij onder zijn volgelingen was, getuige 

was van hun toestand en wist dat zij geen geloof in zijn Godheid beleden. De 

logische gevolgtrekking van deze verkiaring is, dat de valsche leer van zijn 

Godheid na zÿn dood in het Christelijke geloof ingevoerd werd, pause »Gÿ νυῇ 

hebt aoen sterven”’. 
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GEOPENBAARD TE MEKKA 
(20 paragrafeï: °" 166 verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1. Uiteindelijke overwinning der Goddelijke Eenheid. 

Par. 2. Grootheiä der Goddelijke Genade. 

Par. 3. Getuigenis der polytheïsten tegen zichzelf. 

Par. 4. Verwerping der waarheid. 

Par. 6. Gevolgen der verwerping. 

Par. 6. Belooning der geloovigen. 
Par. 7,8. Goddelijk oordeel. 

Par. 9. Noodzakelijkheid van de onderwerping aan God, en Abrahams 

redeneering over de Goddelïijke Eenheid. 

Par. 10. Profeten die Abrahams voetstappen drukten. 

Par. 11. Waarheid der Goddeliike openbaring. 

Par. 12. Uiteindelijke overwinning der waarheid. 

Par. 18. Geleidelijke vooruitgang. 

Par. 14 Tegenstand der polytheïsten. 

Par. 15. De voornaamste tegenstanders. 

Par. 16. Zekerheid der straf, waarmee de afgodendienaars bedreigd 

worden. 

Par. 17. De zichzelf opgelegde beperkingen der afgodendienaars. | 

Par. 18  Verboden spijzen en de ïjdele verontschuldigingen der afgoden- 

dienaars. 

Par. 19. Leidende leefregels. 

Par. 20. Het doel voor de geloovigen. 

Algemeene Opmerkingen. 

DE naam van dit hoofdstuk is ontleend aan de vermelding van vee in verband 

net zekere soorten van bijgeloof en afgodische gebruiken der Arabieren, de 

uitroeling waarvan noodig was om de leer der Goddeli,ke Eenheid in al haar 

zuiverheid te bevestigen. Het doel van den Islâm was niet eenvoudig de Eenheid 

te prediken, maar om die tot grondslag te maken van het praktische leven der 

Moeslims en dus om alle afgodische gebruiken uit te roeien. 

Het vorige hoofdstuk behandelt aan het einde de Christelijke leer der ver- 

goddelÿking van Jezus; daarvandaan wordt dit hoofdstuk ter sprake gebracht 

om de leer der Goddeliÿjke Eenheid en haar uiteindelijke overwinning, niet alleen 

op den afgodendienst, maar ook op alle soorten van polytheïsme, uitvoerig te 
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Uiteindelijke Overwinning der Goddelijke Eenheid 

1—3. Goddelijke Eenheid. 4, 5. De spotters. 6. Volken leven en 
sterven. 7—9. Hopeloos ongeloof. 10. De gevolgen daarvan. 

In naam van God, den Wel- Ces 2 4 
: | y 2 

dadige, den Genadige. PR παστὸν à 

behancelen. Er kan bijgevoegd worden dat, ofschoon de Goddelijke Eenheid — 

de bevestiging waarvan het hoofddoel van den Qoer-ân is — reeds herhaaldeliÿk 

in de vorige hoofdstukken behandeld is, de uitvoerige behandeling daarvan hier 

eerst ter hand genomen wordt, nadat de bijzonderheden der Wet gegeven zijn. 

Het onderling verband der verschillende paragrafen, of de inwendige rang- 

schikking van het hoofdstuk is te duidelijk om nog uitvoerig te worden besproken. 

Beginnende met een krachtige verklaring van de uiteindelijke overwinning der 

Goddelijke Kenheid en na melding te hebben gemaakt van de grootheid van Gods 

genade in de tweede paragraaf'— de leer der Eenheid wordt steeds gecombineerd 

met die der ongeëvenaarde genade van het Goddelijx Wezen — wijst het in de 

derde op de getuigenis der polytheïsten zelf tegen hun polytheïsme, die zij in dit 
leven ongetwijfeld vaak afleggen. De verwerping van deze groote waarheid der 
Goddelijke Eenheid en de gevolgen daarvan worden daarna in de vierde en vijfde 
paragraaf vermeld, terwijl het in de zesde paragraaf terloops melding maakt 
van de belooning der geloovigen. In de twee daaropvolgende paragrafen verklaart 
het, dat het Goddelijk oordeel op handen is. De negende gewaagt van de argu- 
menten, waarmee Abraham — de groote Patriarch, van wien gezegd kan worden 
dat hïj de vader van het monotheïsme is en die ongetwijfeld de vader van twee 
der grootste monotheïstische volkeren ter wereld is — zijn landgenooten over- 
tuigde van de nutteloosheid der aanbidding van eenig ander voorwerp dan God. 
De tiende paragraaf maakt melding van zeventien andere profeten, die de Een- 
heid van het Goddelijk Wezen predikten. 

De elfde paragraaf vestigt de aandacht op de waarheïd der Goddelijke open- 
baring van den Qoer-ân, die nu de overbrenger was van de edelde boodschap der 
Goddelijke Eenheid aan het menschdom, en de daaropvolgende paragraaf spreekt 
van de uiteindelijke overwinning dier boodschap. De dertiende verklaart, dat 
deze overwinning door een geleidelijke vooruitgang tot stand gebracht zou worden, 
en de veertiende gewaagt van de oppositie der polytheïsten. De plannen waarvan 
de voornaamste tegenstanders zich bedienden, worden daarna in de vijftiende 
aangestipt, en hun mislukking in de zestiende voorspeld. De daaropvolgende twee 
paragrafen gewagen van de zichzelf opgelegde, maar bij geloovige beperkingen 
van het gebruik van, het vleesch van zekere dieren en hun ijdele verontschul- 
digingen, waarom zjj hun afgodische gebruiken niet afzwoeren. De leidende 
leefregels worden daarna in het kort in de negentiende paragraaf vermeld, terwijl 
het hoofdstuk besloten wordt met de aandacht te veatigen op het groote doel, 
dat voor de geloovigen ligt, nl. de Goddelijke Æenheid tot grondslag van ’s men- 
schen practische leven te maken. | | 

Het heet, dat het heele hoofdstuk in 66n deel werd geopenbaard. De open- 
baring daarvan behoort tot het Mekkaansche tijdperk, waarschinlijk tegen het 
laatste jaar van het leven van den Heiligen Profeet te Mekka. 
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Of, twüfelt. 

Ar. de iÿ- 
ding.… tot 
hen komen. 

OVERWINNING DER GODDELIJKE EENHHEID 

1 Alle lof komt God toe, 
Die de hemelen en de aarde 
heeft geschapen en de duis- 
vernis en het licht heeft ge- 

| maakt; 407 nochtans plaatsen 
degenen die niet gelooven, 
gelijken nevens hun Heer. 

2 Hij is het, Die u uit 
klei heeft geschapen, daarna 
heeft Hij een termijn bepaald; 
en er is een termijn bij Hem 
genoemd; 408 toch twist gi. 

3 En Hi is God in de heme- 
len en op de aarde; ἘΠ) kent 
uw verborgen (gedachten) 
en uw openlijke (woorden), 
en Hij weet wat gij verdient. 

4 En.er komt tot hen geen 
mededeeling van de mededee- 
lingen van hun Heer, of zij 
wenden zich daarvan af. 

9 Derhalve hebben zij in- 
derdaad de waarheid verwor- 
pen, toen die tot hen kwam; 
daarom zal de waarheid van 
hetgeen zïj bespotten op hen 
schijnen. 

6 Overwegen Ζῇ niet, hoe 
Wij voôr hen menig geslacht 
verdelgd hebben, dat Wi 
op de aarde gevestigd had-: 
den, zooals Wij ἃ niet ge- 
vestigd hebben, en Wij zon- 

[ den de wolken, overvloedig 
regen over hen uitstortende, 
en ΝῊ maakten de rivieren 
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407 De woorden God heeft de duisternis en het licht gemaakt zijn gericht 

tegen de dualistische leer van den godsdienst der Magiërs, die licht en duisternis 

voor twee eeuwig bestaande beginselen houden. De Islâm is het zuiverste mono- 

theïsme, en dus is de grondoorzaak aller dingen volgens dezen godsdienst de. 

groote Maker der hemelen en der aarde, Zuiver monotheïsme geeft den mensch de 

schitterende hoop, dat, daar goedheid met het Goddelijk Wezen inhaerent 18, dle 

ook het doel is, waarheen de schepping zich voortbeweegt; terwijl het dualigme 

het heerschen van het kwaad ncodzakelijk acht. 

408 De eerste termijn is die des levens en de tweede die der opstanding. 

Er wordt hier gezegd, dat alë menschen uit klei geschapen zijn, en dit toont 

aan wat schepping uit klei of stof beteekent. Dezelfde beteekenis moet aan de 

_ sSchepping van Adam uit klei toezekend worden. 
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om onder hen te stroomen; 
toen verdelgden Wij hen van- 
wege hun feilen en verwek- HAT > 2 2510 

ten Wij na hen een ander ge- CAE ὀφήβὸς SRE S 

slacht. CO ES as 
7 En indien ἢ u een ge- 

schrift op papier gezonden dise {: à 
hadden, (en) zij hadden het SE Ge et 5 
dan met hun handen aange- -,.0.“᾽.1 > 52T< 
raakt, zouden degenen .die δι SES ὁδῷ DE: LE ὁ ee * 
niet gelooven, zekerlik gezegd 
hebben: Dit is niets dan dui- D3 ἀῶ ENT! ? 
delijke tooverij. DCS ee Rs) ANETO) 

8 En zij zeggen: Waarom 
is er geen engel tot hem 
nedergezonden? En hadden , 
Wij een engel nedergezonden, , ρον 92 
de zaak zou zekerlijk bepaald >> SV ETS $ 3 1 

zijn geweest en dan zou hun % À, Dr >» 
geen uitstel gegeven zijn. 409 -ς- 

9 En indien Wij hem tot DER 
een engel gemaakt hadden, 
zouden Wij hem zekerlijk rte 23e % pour 

(nog) tot een mensch hebben (AI: 5 Ve aan) rues] 26 Ads 2: 
gemaakt, en (zoo) zouden πε ι 9 eve 
Wij hen zekerlijk in de ver- Dee δὲ: 
bijstering hebben doen vallen, 
waarin Zzij (nu) gevallen 
zijn. 410 is LR ERA 

10 En apostelen voor u die ee DIN TA 
werden zekerlijk bespot, maar Ὡς CAT US ls γβτω ων 
datgene wat zij bespotten, 
omsloot de spotters onder hen. 

PARAGRAAF 2 

Grootheid der: Goddelijke Genade 

11. Het lot van vroegere menschen. 12—18. Goddelijke goedheid 
jegens de .schepselen. 19, 20. Beroep op de menschelijke natuur. | 

11 Zeg: Reis in het land, οἴ et ρς 
zie dan wat het cinde der ver- rt 
werpers Was. ORNE ALETE le E δέ 

409 De Qoer-ân sp spreekt van de komst der engelen steeds in den zin van 

het opleggen van de straf, waarmee de tegenstanders bedreigd werden; zie vs. 159. 

410 Dit beteekent: indien een engel tot apostel voor het menschdom ge- 

maakt werd, zou hij ongetwijfeld in menschelijke gedaante verschijnen, aangezien 

het menscheliÿjk oog geen engelen kan Zzien en omdat alleen een menscheliÿjk 

wezen als model kan dienen voor den mensch, en de menschen zouden tot dezelfde 

verwarring vervallen zijn, waarin zij nu verkeerden aangaande de zending van 

den Profeet. | 
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Ar. aan- 
raakt. 

Ar. tus- 

schen mÿ. 

GROOTHEID DER GODDELIJKE GENADE 

12 Zeg: Wien behoort het- 
geen in de hemelen en (op) de 
aarde is? Zeg: Aan God; Hi) 
heeft Zich genade voorge- 
schreven; 411 Hij zal u ten 
dage der opstanding zekerlijk 
vergaderen --- daaraan is 
geen twifel. (Aangaande) 
degenen, die hun zielen ver- 
loren hebben, zij gelooven 
niet. 

13 En Hem behoort al wat 
des nachts en des daags 
woont; en ἨΠ is de Hoorende, 
de Wetende. 

14 Zeg: Zal ik een bewaker 
nemen buiten God, den Schep- 
per der hemelen en der aarde, 
en Hij voedt (anderen) en 
wordt (Zelf) niet gevoed. 
Zeg: Mij is geboden, de eerste 
te zijn die zich onderwerpt, 
en wees gij niet van de poly- 
theïsten. 

15 Zeg: Waarlijk, ik vrees, 
indien ik mijn Heer niet ge- 
hoorzaam, de kastijding van 
een grooten dag. 

16 Hi, van wien ze te dien 
dage wordt afgekeerd, aan 
hem inderdaad heeft God ge- 
nade bewezen; en dit is een 
klaarblijkelijk succes. 

17 En indien God u met 
leed aanraakt, is er niemand 
om het weg te nemen behal- 
ve ΗΠ; en indien Hïj ἃ met 
het goede bezoekt, dan, Hi 
heeft macht over alle dingen. 

18 En ΗΠ is de Allerhoog- 
ste, boven Zïin dienaren; en 
Hïj is de Wijze, de Zich be- 
wuste. 

19 Zeg: Wat ding is het 
gewichtigst in getuigenis? 
Zeg: God is getuige tusschen 
Ὁ en mi; en deze Qoer-ân is 
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| 411 De woorden Hiÿj heeft Zich genade voorgeschreven beteekenen, dat gena- 

de inderdaad Ζήη ware natuur is. 
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mi] geopenbaard, opdat ik 
daarmede u en dengene die 
hij bereikt, zal waarschuwen. 
Getuigt gij inderdaad dat er 
andere goden zijn nevens 
God? Zeg: Ik getuig (het) 
niet. Zeg: ΗΠ) is slechts één 
God, en waarlik, ik ben vri 
van datgene wat gij (nevens 
Hem) plaatst. 

20 Degenen wien Wiïj het 
Boek hebben gegeven, erken- 
nen hem, zooals zïj hun zonen 
erkennen; (en) degenen die 
hun zielen verloren hebben, 
gelooven niet. 

[DEEL Vii. 

1" , 23 À 2 PAL A #7 ve 

ΟΣ RE ol EU 
39.132...» % “7 52:0 75% 97 
Éret)| Le HU post ΟΣ 

PARAGRAAF 3 

Getuigenis der Polytheïsten tegen Zichzelf 

21. Ernst van de schuld. 22-26. Zïj zullen het polytheïsme, waaraan 
zi nu trouw blijven, verloochenen. 27—30. Hun verlangen om terug- 

| gezonden te worden. 

21 En wie is onrechtvaar- 
diger dan hi, die een leugen 
tegen God verzint, of (hij, 
die) Ζῇ mededeelingen lo- 
genstraft; waarlijk, de on- 
rechtvaardigen zullen niet 
voorspoedig zijn. 

22 En ten dage wanneer 
Wij hen allen zullen verga- 
deren, zullen ΜῈ dan tot de- 
genen die goden (nevens 
God) plaatsen, zeggen: Waar 
zijn uw deelgenooten, die gi 
beweerd hebt ? 

23 Dan zal hun veront- 
schuldiging niets anders zijn 
dan dat zij zullen zeggen: Bï 
God, onzen Heer, wij waren 
geen polytheïsten. 

24 Zie hoe zij tegen hun 
eigen zielen liegen, en datge- 
ne wat zij verzonnen, is van 
hen verdwenen. 

25 En van hen is hi, die 
naar u luistert, en Wij heb- 
ben sluiers over hun harten 
geplaatst, opdat zij het niet 

ENONCE 
΄ ν 29 416 NAT 

ESA 7 οἰ κοῦ Οὐδ 5 

13%, ATP ter PDO TA “275 
CU ἰὼ ᾿ς» ri 29 3 
27,5%, p8, pur A "oh, 25 σ 2. 

CUT 0) SSL HS 

292% 23.233 
DOseE ue 

Lies 57 LE More 

APCE ETES 
ep dé 5.2. 16 Au # 

OC EE 

W ““»5 Le Ty 

ARENA 
F2p%2r 

ELLE RE 

tisse 226 29923 ὅ« 
& .»3} ΜΙΝ “" OS Re » 

μι 5: I LE LEE τ κσ L 9 PSG oeil 



HFDST. VI] GETUIGENIS DER POLYTHEISTEN TEGEN ZICHZELF 231 

| 
zullen begrijpen en ne Γ 
righeid in hun ooren; en Lio ar 27 22 145 
zien 2 elk tecken, 2 ællen 2" YÆ DEA 
daarin niet gelooven: 412 in dE? ἡ γα ES, is 
die mate dat zij, wanneer ζῇ] CAR 
tot u komen, slechts met u ὩΣ 
twisten,; degenen die niet ge- 
looven, zeggen: Dit zijn niets 
dan de verhalen van de 

ee | PRCPPS LEPAELEICLEES “5 26 En Ζῇ verbieden het SEC OMS 525 

58 
(anderen) en gaan verre LDLC BOITE 
daarvan weg, en Ζῇ verdel- O2 5 eût) CRE 
gen slechts hun eigen zielen, 
terwijl χῇ (het) niet merken. 

27 En kon gij zien, wan- 
neer zij voor het vuur gezet 2147 19 12 0252 ἈΠ 
worden, dan zullen zij zeggen: LUS GE : Le : ee 4 
ΟἹ dat wij teruggezonden ἄς LES 5 5,» LE 
werden, en wij zouden de Ξ sun ὩΣ ln 22 
mededeelingen van onzen Dose) Ce ὥέϑυ» 
Heer niet verwerpen en Wi 
zouden van de geloovigen zijn. 

28 Neen, hetgeen zij tevo- 
ren verborgen hebben, is hun ,», 2 22 9427 
openbaar geworden; en in- οἷς ἕο ps \S à; 
dien zij teruggezonden wer- CEA ETES 52e νησὶ ἄν; SE 
den, zouden zij zekerlijk te- τί 
rugkeeren tot datgene wat 
hun verboden is, en waarlijk, 
zi] zijn leugenaars. 413 Due ὩΣ ὙΣ ὩΣ ΑΣΤΕΣ 
es En μὲ zeggen: Er is Ces 2 SJ & QUAES 

niets dan ons leven van deze D u290 995 
wereld, en wij zullen niet ορ- OC se C2 
gewekt worden. 

30 En kon gij zien, wan- 
neer zij voor hun Heer gezet 4 4:22 
worden, Hij zal zegsen: Is AN [Ὁ AIO 
dit niet de waarheid? Zij zul- EEE he AU 
len zeggen: Ja! bij onzen 
Heer. Hij zal zeggen: Smaak ὦς LS cs SA EE 
dan de kastijding omdat gij 
niet geloofd hebt. 

412 Dit en wat daarop volgt toonen aan, dat sluiers over hun harten 
geplaatst werden, omdat zij niet wilden gelooven, zelfs al zagen Zi alle teekenen: 
zÿ) bezochten den Profeet, niet met het doel om te luisteren naar of te denken 
over hetgeen hij zei, maar om met hem te twisten. Het plaatsen van sluiers wordt 
aan God toegeschreven in precies denzelfden zin als het doen toenemen van hun 
Ziekte in 2 : 10. | | | 

413 De slechte gevolgen van hun daoen waren in dit leven verborgen, maar 
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PARAGRAAF 4 

Verwerping ‘der Waarheid 

.-.-..... .-.-.... ....-.--ς-ςς.ς. 31---34, De waarheid verwerpen is stellig een verlies. 35—39. Zij ziÿn 
ongevselig voor alle redeneering. 40, 41. Toch neemt God hun lijden 
weg. 

81 Zij zijn inderdaad ver- 
liezers, die de ontmoeting van 
God logenstraffen; tot χῇ, TL Se 5 
als de ure plotseling over hen 7 y ONE es ess | 
komt, zullen zeggen: O, onze CRIE EE ASS UN ET Aa: 
smart voor ons veronachtza- 7, ὃ AU 
men daarvan! En Ζὶ] zullen Su PGSULSS De 
hun lasten op hun ruggen _,, AE MAÉ 
dragen; nu, waarlijk, kwaad Ὴ ÉD) BE Eee 2 
is datgene wat zïj dragen. 

32 En het leven dezer we- 
reld is niets dan een spel en 
een ijdel vermaak; 414 en de nage © 2 PR AT TT ἐφ 
woning hiernamaals is zeker- 4λλ: #2 LS NE ENS 
lijk beter voor degenen die ΡΨ ἀκ ῷ τ 92< 27. | 
zich (voor het kwaad) hoe- RES OR CNT 8e > " 
den; begrijpt gij dan ἰοῦ Ὁ 

99 Wij weten inderdaad, 
dat hetgeen zij zeggen u ze- nes : nn 
kerlijk smart, maar waarlijk, «ὦ Ten SAP Ὁ Αἰ ΤΠ 
Ζ1] noemen u geen leugenaar, κ 9 | à Lu “2 # # s% ΄ 

doch de onrechtvaardigen CIRE 2ς HUE Ÿ μοῦ 
loochenen Gods mededeelin- oPAI A LE, ἡ 
gen. 415 D CHUE I ul 

34 En voorzeker werden 
apostelen voor u gelogen- 
straft, maar 21} waren lijd. CS 5 05 PL Css 
zaam onder de Jogenstraffing 4, ,,,,,.7 a ὦ 
en vervolging, tot Onze hulp Usa s 315 #5 CE 
tot hen kwam; en er is nie- 

in het leven hiernamaals zouden ze quidelijk worden. En aangezien de slechte 

gevolgen van hun slechte daden voor het stoffelijk oog weer verborgen zouden 

zin, indien zij teruggezonden werden, zouden zij tot slechte daden vervallen. 

414 D.w.z. indien de ontmoeting van Goû niet als einddoel beschouwd wordt; 

zie vorig vers. 

415 De Profeet stond onder hen bekend onder den naam van Al-Amin, di. 
de getrouwe of de betrouwbare; en hij stond zoo hoog aangeschreven om zijn 

waarheidsliefde, omdat hïj zich in zin geheele leven nooïit schuldig maakte aan 

lieger. Eerst nadat ἢ] de Goddelijke openbaring ontvangen ha@, werd hij een 

leugenaar genoemd; niet aan het loochenen van de waarheidsliefde van den 

Profeet zelf maakten zij zich dus schuldig, doch inderdaad aan het loochenen 

van de Goddelijke openbaring. 
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mand om Gods woorden te 
veranderen; 416 en voorzeker 
is er tot u eenige inlichting 
omtrent de gezanten geko- 
men. 

eg 

35 En indien hun afkeeren 
u hard is, dan, indien gij een 
opening kunt zoeken (om) in 
de aarde (neder te dalen), of 
een ladder (om) ten hemel 
(te stijgen), opdat gij hun 
een teeken kunt brengen 417 
— €n indien het Gode be- 
haagd had, zou Hij hen allen 
zekerlijk op de leiding hebben 
vergaderd; wees daarom niet 
van de onwetenden. 

36 Slechts degenen die luis- 
teren, nelnen aan; en (aan- 
gaande) de dooden, hen zal 
God opwekken, dan zullen Zi] 
tot Hem worden wederge- 
bracht. 418 

37 En zij zeggen: Waarom 
is er geen teeken van zijn 
Heer tot hem nedergezonden ? 
Zeg: Waarlik, God is in staat 
een teeken neder te zenden, 
maar de meesten hunner we- 
ten niet. 419 

38 En er is geen dier dat 
op de aarde loopt, en ook 
geen vogel die met zijn twee 
vleugels vliegt, of (ze zijn) 
geslachten als gij; Wij hebben 
niets in het Boek veronacht- 
Zaamd; dan, tot hun Heer zul- 
len ze verzameld worden. 420 

VERWERPING DER WAARHEID 233 
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416 Het verband toont duidelijx aan, dat hier met Gods woorden bedoeld worden: de profetieën, waarin hulp aan 
hulp kwam taf de apostelen vô6r den Heiligen Profeet, zoo zou er ook bulp tot 
hem komen, en dit was een profetie, die ni 

zijn Apostelen werd beloofd. Gelijk er 

emand kon veranderen. 
417 Met het brengen van een teeken wordt bedoeld: een teeken dat allen 

tot de leiding zou brengen, gelijk duidelijk aangeduid wordt door wat daarop volgt. 
418 Zeïts de geestelijk dooden, aan wie Waarschuwingen en vermaningen niet besteed zijn en die niet naar de stem van den Apostel luisteren, zullen door 

Gods machtige hand uit den dood worden opgewekt. 
419 Zie vs. 35. En God zond het verlan 
420 Z ié volgende b1z. 

gde teeken, immers de Arabieren 
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39 En degenen die Onze à οι δύ Ἷ οὗ 

mededeelingen verwerpen, zijn a | 
| ᾿ς 299. γεχά 22 ἡ 

doof en stom, in volslagen 225 ALES al LES ὧς» CAS L 

duisternis; wien God wil laat AIT IR TE XCILEET 

a 19. Hij in dwaling 8. en wien Hi Gore Lie AE 

wil plaatst ΗΠ] op den rechten 
weg. ΄ ἃ, PAT D SCT AL 

10 Zeg: Zeg mi, indien EURO EE CS 
Gods kastijding ἃ bevangt, of € 722 

de ure over u komt, 421 zult | 

gij (anderen) buiten God aan- Cove RS οἱ 

roepen, indien οἱ waarheid- d RL HÉTS 

lievend zijt? 
41 Neen, Hem zult gij aan- 

roepen, dan zal Hij datgene ESS ἐξ 2 

wegnemen waarom gi bidt, He GERS GPU δῷ 

indien het Hem behaagt, en OO S ͵ 

aij zult vergeten wat gij (ne- 
vens Hem) plaatst. 

PARAGRAAF 5 

Gevolgen der Verwerping 

42. 45. Hoe vroegere volken behandeld werden. 46, 47. Nadering 

der straf. 48-- 80. Een waarschuwing gegeverl. 

42 En inderdaad bebben 
Wij (apostelen) gezonden tot <|257" 7? Tf?->f><7- 
de volkeren vôoôér u, dan heb- 7" G£ 24 JE LE 

ur 
ben ΝῊ hen door tegenspoed τύ 415 τῶ τς 

: Ξ 

Of, aange- | en bezoeking laten bevangen, ᾿ πο " 
“" ï LE . ῳ “Ὁ T 

POUES opdat zij zich zouden veroot- Θώ δα sas 
moedigen. - 

onderwierpen zich na de verovering van Mekka nagenoeg tegelijk aan den Heïli- 

gen Profeet; dit wordt in 110 : 2 vermeld. 

420 God zorgt niet alleen voor de menschen, maar ook voor alle andere 

schepselen, voorzoover het hun stoffelijke behoeften betreft. En zij gehoorzamen 

aan de natuurwetten: daarom moet de mensch ook aan de Goddelijke wetten 

gehoorzamen. Maar ’s menschen natuur streeft naar iets hoogers, en om deze 

geestelijke begeerte te bevredigen heeft God profeten gezonden. Bovendien wijst 

dit vers a.h.w. op twee klassen van menschen — degenen die, gelijk beesten, 

geheel en al aan de aarde gebonden zijn en zich niet verheffen kunnen, en 

degenen die zich, gelijk vogels, verheffen en opwaarts vliegen naar de hoogere 

geestelijke sferen. Merk op, dat de woorden tot hun Heer eullen σῷ verzameld 

worden op menschen betrekking hebben en niet op dieren of vogels, gelijk het 

persoonlijk voornaamwoord in rabbi-him aantoont. Opstanding is slechts voor 

menschelÿke wezens. 

.421 De ure beteekent hier klaarblijkelijk de re van hun ondergang. 
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Ar, dien. 

Ar. mede- 
deelingen. 

Ar. gelooft, 
handelt. 

43 Waarom verootmoedig- 
den zij zich dan niet, toen On- 
ze kastijding tot hen kwam? 
En hun harten verstokten en 
de duivel deed hun wat zi 
deden schoon schijnen. 

44 Maar toen zij datgene 
veronachtzaamden, waarmede 
zij) vermaand waren geweest, 
openden Wij voor hen de 
deuren aller dingen, tot, toen 
51} zich verblijdden in hetgeen 
hun gegeven werd, Wij hen 
onverwacht aangrepen; dan, 
zie! zij waren in volslagen 
vertwifeling. 

45 Zoo werden de wortelen 
van het volk, dat onrecht- 
vaardig was, afgesneden; en 
alle lof komt God toe, den 
Heer der werelden. | 

46 Zeg: Hebt gij overwo- 
gen, indien God uw gehoor en 
uw gezicht wegneemt en een 
zegel op uw harten stelt, wie 
is de god buiten God, die ze 
tot u kan brengen? Zie hoe 
Wij de bewÿsgronden herha- 
len; nochtans wenden zij 
zich af. | 

47 Zeg: Hebt gi overwo- 
gen, indien Gods kastijding 
u onverwacht of openlijk be- 
vangt, zal (dan) iemand an- 
ders dan het onrechtvaardige 
volk vernietigd worden ? 

48 En Wij zonden de ge- 
Zanten niet dan als aankondi- 
gers van blijde tijdingen en 

| als waarschuwers; dan, wie 
gelooven en recht handelen, 
zullen geen vrees hebben, 
noch zullen zij treuren. 

49 En (aangaande) dege- 
nen die Onze mededeelingen 
verwerpen — hen zal kastij- 
ding treffen, omdat zij over- 
‘treden hebben. 
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50 Zeg: Ik zeg niet tot u, ; 
ik heb Gods schatten bij mi; οὐ τ Gus ASS 

noch ken ik het ongeziene ; e δ: +: D “5.3. LCL GS 

noch zeg ik tot u, dat ikeen D! Ἔξ 51» et Yo 
engel ben, 422 ik volg niets > hou, ru, @ 9 &r > 207 
anders dan datgene wat tot LC HOUR) ap OL Le 
mij is geopenbaard. Zeg: Zijn Grp Ste 

de blinde en de ziende gelijk ? OH NS es ET Y ge 
Overpeinst σοῦ dan niet? 

PARAGRAAF 6 

Belooning der Geloovigen 

5153. Degenen die bij 46 waarschuwing baat vinden. 54, 55. Vrede 
en genade voor de geloovigen. | 

51 En waarschuw daar- 
mede degenen die vreezen, .,,,»9 FPE ve 
dat σῇ tot hun Heer verga- HO OPe ΟΣ. & 99} 
derd zullen worden — er is 464.9 » 22727 2 5). }) 
geen bewaker voor hen, noch 505435 C2 54 8 PE τ 
eenige middelaar buiten Hem CES μα res 
— opdat zij zich (voor het 
kwaad) zullen hoeden. 

52 En verdrijf degenen 
niet, die hun Heer in den .,, 96, » “᾽ car 
morgen en in den avond aan- BUS 545 GAS Gi 55 Y> 
roepen, zij wenschen slechts Ὁ, ιν 
Zijn gunst; gij zijt in niets τ α μνᾶ be 27 5 
voor hen verantwoordelijk, en Ace Gels age 
zij zijn ook in niets voor U ,,9,, ee, soso out 
verantwoordelijk, zoodat (in- ΟΞ 9 m5 556 CA of 
dien) gi hen verdreeft, gÿ 23 us 
van de  onrechtvaardigen . Al ΟΣ 
zoudt zijn. 428 

” ee 

422 Dit vers bedoelt, dat Moehammad als mensch gelijk was aan andere 

menschen, d.w.z. hij kende het ongeziene,. etc. niet, maar als profeet kende en 

volgde hi alles, wat God hem geopenbaard had. De ongeëvenarrde grootheid en 

adel van den Profeet liggen in het feit, dat hij nooit er naar streefde, zich voor 

de menschen te plaatsen als een bovenmenschelijk persoon. Vele profetieën van 

den Qoer-ân werden tijdens zijn leven vervuld; toch bleef hij zeggen: ,,Noch ken 

ik het ongeziene’”’: De Islâm zegevierde, toch zei hij nooit: ,,Ik heb Gods schatten”. 

Iedere vervulde profetie, ieder behaald succes schreef hïj toe aan den Almachti- 

gen, Alwetenden God. Tot de waarheid noodigde hij de menschen, niet tot de 

schatten dezer wereld. Hij zei niet: volg mt, ik 2al u op tronen 2etelen, hoewel 

hij zijn volgelingen werkelijk tot meesters van uitgestrekte rijken maakte. 

423 Dit vers werd geopenbaard, toen eenige vooraanstaande Qoereisjieten 

hun bereidwilligheid betuigden om den Profeet aan te nemen, indien het den 

armeren Moeslims niet vergund werd toen in zijn gezelschap te blijven. Hier 

worden de armen en de rijken op hetzelfde niveau gebracht; allen zijn zij men- . 
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53 En zoo beproeven Wij : 
sommigen hunner door ande- NES οὗ rod. 
ren, opdat zij zullen zeggen: AS : ἢ κα eu _. de | 
Ziïjn dit degenen uit ons mid- 4 FAN EX ὠς ss db 6 
den, wien God een weldaad 2 ἀπ ΠΡ 
heeft bewezen? Kent God de Our L τὸς 
dankbaren niet best ? | 

54 En als degenen die in ΓΤ Υ 
Onze Den ἔρος οὐ Ὁ CT 34.315 
ven, tot u komen, zeg: Vrede 24 LORS bot gue 
zij over u, uw Heer heeft Zich 5 ὁπ NU CCE FL 
genade voorgeschreven, (200) (τ; ie ns 2 PES 
dat, indien wie ook van u “Ὁ 2OSF OP AT AS 
kwaad doet uit onwetendheid, “1 Da La ere 
dan daarna berouw heeft en Fee 0 DS 
recht handelt, Hij dan Verge- Das PRE οἷ 
vensgezind, Genadig is. 

55 En zoo verklaren Wij σέ ῥ 
de médedeelingen en opdat ESS AY en AS 
de weg der schuldigen duide- ἐν. Ὁ. se τ 
[}κ zal worden. SOI bis 

PARAGRAAF 7 

Goddelijk Oordeel 

06-58. Het oordeel zal uitgesproken worden. 59, 60. Gods alom- 
vattende kennis. 

50 Zeg Het is mi) verbo- 
den degenen te dienen, die gi 
buiten God aanroept. Zeg: RENAN EG AS 
Ik volg uw lage begeerten “ἦν ca api ci Σ᾽ Ὁ; Ὁ5 niet, want dan zou ik inder- ἀφο ASS OS AU Ge 
daad verdwaald zijn en zou Ἔν 
ik niet van degenen zijn, die Θώθυ " CU SEULS 
recht geleid zijn. | τς, 

σ᾽ Zeg: Waarlijk, ik heb 
een duidelijk bewijs van mijn | 
Heer en gij noemt het een »,6, : ue Nate leugen; ik heb bij mÿ niet VS a ΟΣ] 
datgene wat gij wenscht te . Ὁ Ge 3525 
verhaasten; het oordeel is 2% D no. 
slechts Gods; Hij verhaalt de 545 5% 5 a sea 
waarheid en ΗΠ) is de Beste | der beslissers. © Ale 

schen, zij hebben gelijke aanspraken om de waarheid te leeren en in praktijk te 
brengen. Neen, zij die de waarheid aangenomen hadden, hadden het voorrecht | 
op de belangstelling van den Profeet. De waarheid is voor allen genaakbaar. : 
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58 Zeg: Indien datgene 
wat gij wenscht te verhaas- σ»ἢ "ρει 2 5. CT 26 

ten, bij mij was, zou de zaak Ag Cngarel ὦ Ge OS OS 

 — tusschen mij en « zekerliÿk »:,-L2% 55.4.22.» 27 δῇ 

“##% | peslist zijn geweest; en God one GR NE 
kent de onrechtvaardigen © Ga L AUS 

best. DR à 
59 En bij Hem zijn de $ 

Of, sleutels.| schatten van het ongeziene 1 LR CSN LES 67207 

— niemand kent ze behalve  ,, Ne es SEA 

Hij: en Hij weet wat op het Le 5 NU ὦ 6055" 
land en (in) de Zee is; en er 5-5 gcc 2 ps,< 

valt geen blad, of Hij weet REV GS 5.05 Ge LES 
het, noch een graankorrel in UNS CL NS Ne δ} 

de duisternis der aarde, noch  * "3 2 7 7 Φ 
Ar. noch. | jets groens of droogs, of (het OU Qi " 

is alle) in een duidelijk pos bé 
boek. 424 

__ 60 En Hij is het, Die uw 
zielen des nachts (in den 
slaap) neemt, en Hij weet wat 
gij des daags verkrijgt; daar- 
na wekt Hij u daarin op, op- 
dat een bestemde {ἃ vervulä 
worde; dan, tot Hem is uw 
wederkeer; dan zal Hij u me- 
dedeelen wat gij gedaan hebt. 

LES 1% DA sure Cr Ces JA RE Guf 525 
25 33. Des τὰ CAT Sue 

Ά 
5“. κλεῖ EG ue 

pe AL As QT ES 
ξἔ Ὁ» κγ..5ρ σώ λξοῖς, REC τὶ 

“" Tr. 

PARAGRAAF 8 

Goddelijx Oordeel 

61-64. Gods genadige bejegening van den mensch. 65—67. Het 

oordeel moet komen. 68—70. Spotters moeten vermeden worden. 

61 En Hij is de Allerhoog- 
ste, boven Zijn dienaren, 
en Hij zendt bewakers over, 

wanneer de” u; 425 tot, 

dood tot een uwer komt, 
Onze gezanten hem doen ster- 
ven, en Zij zijn niet onacht- 
zaam, 

62 Daarna worden zij te- 
es θὰ tot God, hun 
Meester, den Ware; nu, waar- 
lijk, Hem behoort het oordeel 

| en Hiïj is het snelst in het 
afrekenen. 

Pret D “55 2,75 

πο, τε; 
D IP 7 NES NAN BL RE 112 
τ οὐαὶ Apr ai» 

D'IPa INT 3 D pe) pp »λ σι 

DUT λα ss 

fe buri EAN 
“ 59.» 73, 

NT (Gologl ss au 3. 89 
#2 12 078 np? pp" 

Θωλα» “» salle 

424 Alles geschiedt krachtens een aan God bekende wet, en het duideliÿke 

boek is de groote wet van oorzaak en gevolg. | 

425 Di. de engelen, die de daden der menschen bewaken. 
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a 328, 

63 Zeg: Wie is het, die u 
uit de gevaren des lands en 
der zee verlost, (wanneer) gi) 
Hem (openlijk) aanroept, ἃ 
verdeemoedigend, en in het 
verborgen: Indien ΗΠ ons 
hieruit verlost, zouden wÿ 
zekerlijk van de dankbaren 
zijn. 

64 Zeg: God verlost ἃ 
daaruit en uit iedere droe- 
fenis, doch wederom plaatst 
gi goden (nevens Hem). 

65 Zeg: ΗΠ heeft de macht 
om een kastijding over u te 
zenden van boven u en van 
beneden uw voeten, of om u 
in verbistering te brengen, 
(u) tot: verschillende par- 
tien (makende), en sommi- 
gen uwer den strijd van an- 
deren te doen smaken. %Zie 
hoe Νὴ] de mededeelingen 
herhalen, opdat zij begrijpen 
züllen. 

66 En uw volk noemt het 
een leugen en het is de waar- 
achtige waarheïid. Zeg: Ik 
ben niet met u belast. 426 

67 Voor iedere profetie is 
een termijn en ΡῚ] zult (die) 
te weten komen. 427 

68 En wanneer giïj degenen 
ziet, die valsche gesprekken 

| aanknoopen over Onze mede- 
deelingen, keer u van hen af, 
tot zïj eenig ander gesprek 
aanknoopen; 428 ἃ en indien 
de duivel u el u doet vergeten, zit 
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426 Of, Ik ben geen regelaar uwer zaken; in beide gevallen is de beteekenis 
deze, dat de straf waarmee gedreigd wordt, niet in handen van den Profeet is: 
het is God, Die de menschen vergelût. 

427 De profetie aangaande de nederlaag der machtige tegenstanders van 
den Islâm wordt zelfs met grooter nadruk verklaard dan in het vroegere stadium 
der zending van den Profeet, niettegenstaande de schijnbare overwinning der 
oppositie, die er in geslaagd was de weinige menschen, die tot den Islâm bekeerd 
waren, te verstrooien. 

428 Di. het gezelschap dergenen, die spotten, moet worden vermeden. Zie 
4 : 140, dat hiervan melding maakt. _ 
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dan na de herinnering niet bij ΕΝ 
de onrechtvaardige menschen. . ΘΙ va LS. 30 

69 En niets van de afreke- + AR GE re 
ning hunner (daden) zal te- 
gen degenen zijn, die zich 
(voor het kwaad) hoeden, 
maar (hun plicht is) slechts 
te herinneren, wellicht zullen 5. Lo Er 2 Dr 
zj zich hoeden. ns > OÉ CSS EE Ὁ: 

10 En verlaat degenen die @ OL Ὁ Ὁ Ἐ TES NT 2% 
hun godsdienst voor een spel ὃ “ τον DDR 
en een ijdel vermaak houden RS MT ΣδΣΣ 
en die het leven dezer we- 1545 CRISE 3, 
reld misleid heeft, en herin- RS μᾶς τὰς PES 
ner (hen) daarmede, opdat RARE TES 
een ziel niet aan verderf τσὶ ec «D 2% net π 
overgegeven worde om wat CS RC LEA El) 
zij verdiend heeft; zij zal bui- 

Ar.noch. | ten God geen bewaker of ? SRE NS 5 028 
middellaar hebben, en indien- es. : ᾿ πες : 
Ζ1) iedere vergoeding zou zoe- ἘΠῚ FPE TD) Les 746: 
ken te geven, die zal vanhaar , 7e 
niet worden aangenomen; 215524 SE, Lie 
dezen zijn degenen die aan [ TT CR ἀίτς νυ τες 
verderf zullen worden overge- EI Ce ES (A 
geven om hetgeen zij verdiend 3 39, 2 
hebben; zij zullen een drank δό; AE Ὁ te 
van ziedend water en een pijn- 
like kastijding hebben, omdat 
zij niet geloofd hebben. 

PARAGRAAF 9 

Noodzakelijkheid van de Onderwerping aan God en 
Abrahams Redeneering 

71-74. Onderwerping aan God brengt vrede. 75-83. Abrahams 
argumenten voor de Goddelijke EKEenheid. 

71 Zeg: Zullen wij buiten 
God datgene aanroepen, wat Le 1, ,9 pa 24 
ons niet baat noch ons CAVE a U33 ὦ FAURE 

 Schaadt, en zullen wij ons op 1.2.2: TTL É A τ 2 
onze hielen omkeeren, nadat RO ne GES ΘΟ ΟΥ̓: 
God ons geleid heeft, gelijk ci tee SE ei 
hïij, dien de duivelen verbijs- 

Of, mistid.| terd op de aarde hebben doen 
nedervallen? 429 Hij heeft 

Te a TI 

SAC l'a SRE ἢ CRE 

--------. 

429 Indien de geloovigen tot den afgodendienst terugkeeren, zou het zijn 

of zij, na een groote hoogte te hebben bereikt, in de afgronden van dwaling en 

bijgeloof vallen, | 
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metgezellen, die hem tot den 
rechten weg roepen, (zeggen- ι TR TT TT 
de) : Kom tot ons. Zeg: Waar-  «blLS 06 6 ΟΡ Ἔρις , Kat dl 
lijk, Gods leiding, dat is de 22 44 à AE 
(ware) leiding, en ons wordt Oh PA ok Co uit 
geboden ons aan den Heer der 
werelden te onderwerpen: 

72 En dat gij het gebed 
onderhoudt en oppassend zÿt Pr. ΤΕ 
voor (uw plicht jegens) Hem; 5253 "pi bee PACE 
en ΗΠ is het, tot Wien gij ver- 55% > 3 
gaderd zult worden. OO IE ἜΝ; 

13 En ἨΠ is het, Die de 
Ar. met. | hemelen en de aarde in waar- 

heid heeft geschapen; en ten 49 ac) TE NS 

dage (dat) Hij zegt: Word, Lo > ni GE ON 
wordt het. 3, σ- 55. ὡς 

14 Zijn woord is de waar- SES οὖς Jen 
heid, en aan Hem behoort het ἀν 25 if λ΄" ni hs $ 
koninkrïijk ten dage, wanneer 9: δ 

Of,opde | er in de vormen zal worden ss real ne PAIE) 
opt | geblazen; 430 de Kenner van 

het ongeziene en het geziene: 
en Hij is de Wijze, de Zich be- RE ϑΣι 
wuste, EST 7 EPA 

75 En toen Abraham tot -,< - 45,84 5 » 
zijn oudere, Âzar, 431 ei: 3 "ὩΣ Us 
Neemt gij afgodsbeelden tot | ἘΠΕῚ Ne: 
goden? Waarlÿk, ik zie u en Cr J+ù 
uw volk in een duidelijke 
dwaling:. 

OR AS 58 D 

430 Er wordt op de trompet geblazen om de menschen te verzamelen: en 

hier beduidt het het verzamelen van de menschen op den dag der opstanding. 

Maar het woord sôèr, di. trompet, is ook het meervoud van séèrah, di. vorm, 
en daarom kunnen de woorden ook beteekenen, wanneer er in de vormen zal 
worden ΘεθιαΞ ΕΝ. 

481 Of Âzar de vader van Abraham was, of zijn grootvader of oom is een 
kwestie waarover veel geredetwist wordt. Het woord ab beteekent zoowel een 
vader als een voorvader en in 2 : 183 wordt het gebezigd in den zin van een oom. 
De Arabische geslachtkundigen zijn het er over eens, dat de naam van Abra- 
hams vader Tarah was, dat hetzelfde is als Terah, de naam van Abrahams vader 
in den Bijbel (Gen. 11 : 24); ook Zoerqgani spreekt van Tarah als den naam van 
Abrahams vader. Maar in Eusebius komt Terah voor als Athar, en het Arabische 

ÀÂzar komt volkomen overeen met het laatste: immers vele voorbeelden toonen 
ons, dat een in een andere taal overgezette naam een heel anderen vorm krijgt. 
Maar de Qoer-ân erkent Àzar blijjkbaar niet als den vader van Abraham, want 
in 14 : 41 spreekt hij van den laatste (Abrahams wélid) als een geloovige, terwijl 
elders van den oudere (Ar. ab) gezegd wordt, dat hij tot zijn dood toe aan 
den afgodendienst trouw bleef. Dit punt werpt veel licht op wat de Qoer-ân met 
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7 6 En zoo toonden Wi 
Abraham het koninkrijk der ,Ἁ,,,.,νυ» 154 5 À 12 

hemelen en der aarde en op- 25% ox lus eng 
dat hij van degenen zou wor- 23 da TNT DR 
den die lo σίϊα, 482 OCESAI CE OS ENS 

17 Derhalve, toen de nacht 
hem overschaduwde, zag hÿ 1 ETS ads EEE 
een Ster. Hij zei: Is dit min es RS 
Heer? 433 Maar toen ze one CCM VI 49 ἐν ace 0, 
derging, zei hïj: Ik heb de- 
genen die ondergaan niet lief.. 

78 Derhalve, toen hij de 
maan zag opgaan, zei hi: Is 
dit mijn Heer? Maar toen ze ‘> φὐλόξές ΠΕ 
cnderging, zei hïj: Indien miïjn De Ms a oo 
Heer mij niet geleid had, zou νυ σοῦ SET 

1 ik zekerlijk van de dwalende GE GS 97,» χα,» κα 
| énicien zijn. οὔ ἰῷ CSS 

79 Derhalve, toen hij de 
ZOn Zag opgaan, Zei hij: Is dit 
min Heer? Is dit de groot- …, "τ μας 
ste? Maar toen ze ὑπαοίκιπε: ὦ σύ δέος σή 
ΖΘ] hi: Ο mijn volk! waarlijk, Pol AD IEC LATTES SCA TE 
ik ben vrij van wat gij (nevens 
God) plaatst: | “oi 5 λέ à: 

80 Waarlÿk, ik heb mij, op- 
recht zijnde, ganschelijk tot 
Hem gewend, Die de hemelen 
en de aarde heeft geschapen, 
en ik ben niet van de poly- 
theïsten. 

ὃ 

den ab van Abraham bedoelt, en daarom verkies ik oudere ais de beteekenis van 
het woord. | 

432 Abraham het koninkrijk der hemelen en der aarde toonen, beteekent: 
hem inzicht geven in de Goddelijke wetten der natuur, die in het koninkrijk der 
hemelen en der aarde in werking zijn, inzicht in hetgeen hem overtuigd had, dat 
God de ware Bestuurder was van het Heelal en boven alles Verheven, terwijl 
de zon, de maan, de sterren en de andere hemellichamen, die de Sabiërs aan- 
baden, slechts Zijn schepping waren en aan Zijn wetten onderworpen waren. 

433 De woorden hâdz4 rabbi behelzen niet Abrahams overtuiging, omdat hi, 
geliÿk in het vorize vers verklaard wordt, in de Eenheid Gods geloofde. De 
woorden zijn Ôf bij wijze van verwondering geuit over het geloof van ΓΝ volk, 
dat Abraham hun äwaiing deed beseffen, door aan te toonen dat wat Zi) een. god 
noemden bij tijden verdween en dus niet aanbeden verdiende te worden — - deze 
menschen waren niet alleen afgodendiensars, maar ook aanbidders van de hemel- 
lichamen; Ôf het kan een vragende Zin zijn, waarin de alif — de letter waardoor 
een vraag aangeduid wordt — hier weggelaten is; en een vraag drukt een 
afkeuring uit. 
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81 En zijn volk redetwistte 
met hem. Hij zei: Redetwist 
gij met mi over God? En Hij 
heeft mij inderdaad geleid; 
en ik vrees geenszins degenen 
die gij nevens Hem plaatst, 
tenzij het mijn Heer behaagt; 
mijn Heer omvat alle dingen 
in Zïiÿjn kennis; zult gij dan 
niet bedenken ? 

82 En hoe zou ik vreezen 
wat gij (nevens Hem) hebt 
geplaatst, terwil gij niet 
vreest datgene nevens God te 
plaatsen, waarvoor ΗΠῚ geen 
gezag tot u heeft nedergezon- 
den; welke der twee partïen 
dan heeft meer recht op vei- 
ligheid, indien gi) weet? 

83 Degenen die gelooven 
en hun geloof niet met onge- 
rechtigheid vermengen, dezen 
zijn degenen die de veiligheid 
zullen hebben en zï zijn de- 
genen die recht geleid zïün. 
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PARAGRAAF 10 

Profeten die Abrahams Voetstappen drukten 

84—90, Andere profeten. 91. Den Profeet geboden in de voetstappen 
van vroegere profeten te treden. 

84 En dit was Onze bewijs- 
grond, dien wij Abraham 
tegen zijn volk hebben gege- 
ven; Wij verheffen in waar- 
digheid wien Wi vwillen; 

1 waarlijk, uw Heer is Wïÿs, 
Wetend. 

85 En Wij gaven hem 
Izak en Jakob; ieder hebben 
Wij geleid, en Noach hebben 
Wiÿ tevoren geleid, en van 
zijn afstammelingen, David 
en Sälomo en Job en Jozef en 
Mozes en Aäron; en zoo be- 
loonen Wii degenen die 
(anderen) goed doen: 

86 En Zacharias en Johan- 
nes en Jezus en Elia; ieder 
was van de goeden: 
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Of, de wijs- 
heïd. 

87 En Ismaël en Elisa en 
Jona en Lot; en ieder hebben 
Wïij (in) de werelden doen 
uitmunten: 434 

88 En uit het midden van 
hun vaderen en hun afstam- 
melingen en hun broederen, 
en Wij kozen hen en leidden 
hen naar den rechten weg. 

89 Dit is Gods leiding, 
Hij leidt daarmede wien Hi 
wil van Zijn dienaren; en 
indien zij anderen (nevens 
Hem) plaatsten, waarlijk, wat 
zZij gedaan hebben zal hun 
niet baten. 

90 Dit zijn degenen, wien 
Wij het boek en het oordeel 
en de profetie hebben gege- 
ven; 435 derhalve, indien de- 
zen daarin niet gelooven, 
hebben Wij het alreeds aan 
menschen toevertrouwd, die 
geen ongeloovigen daarin zijn. 

91 Dezen zijn degenen, die 
God geleid heeft, derhalve, 
volg hun leiding. 436 Zeg: Ik 
vraag u geen belooning daar- 
voor, het is niets dan een 
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434 Er worden hier achttien profeten genoemd; dat zij niet in chronologische 
volgorde genoemd worden, is niet om er tegenwerpingen op te maken. Zie het 
volgende hoofdstuk, waar de geschiedenis van verscheidene groote profeten in 
de juiste chronologische volgorde wordt vermeld. Er zijn zekere bijzondere zijden 
van het leven, in verband waarmee de hier genoemde profeten in verschillende 
groepen worden vermeld;: om deze reden zijn de silotwoorden van elk der drie 
verzen, die over de drie groepen afzonderlijk spreken, verschillend. 

435 Aan ieder profeet werd Bgegeven: een boek, waarmee hïij het menschdom 
moest leiden; een oordeel, opdat hij op eigen gezag over geschillen zou beslissen; 
en de gave der profetie. | | 

436 Den Profeet wordt gezegd, de leiding van al de vroegere profeten te 
volgen, want zijn boodschap was bedoeld voor. alle volken, waartoe de vorige 
profeten afzonderlijk gekomen waren. Vandaar dat de Heilige Qoer-ân in de 
slotwoorden een herinnering wordt genoemd, hetgéen aantoont, dat het Boek 
bedoeld was voor alle volken, waarvoor het inderdaad een herinnering was aan 
wat Ζῇ tevoren hadden ontvangen. 
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| PARAGRAAF 11 
Waarheid der Goddelijke Openbaring 

92. Loochenaars der openbaring aan den Profeet. 93, Openbaring 
van den Qoer-ân is voor alle eeuwen. 94, 95. Het lot van haar 
tegenstanders. 

92 En zÿ schrijven God 
niet de Hem toekomende 
attributen toe, wanneer zÿj ! 50: 531 LAS SA Lots 
zeggen: God heeft niet eenig τ... ere 
ding aan een sterveling ge- JS” 2 GE ὡς ἜΤΕΙ, τ 
openbaard. 431 Zeg: Wie heeft DRE 
het Boek geopenbaard, dat D EU ES ES T5 
Mozes heeft gebracht, een Sirsi PÉTER 12% CIS 
licht en een leiding voor de 7, 7 RE ES σύ ARE 

Ar. papie | menschen, dat gij tot ver- 67" A, O5 GIE 
si strooide geschriften maakt, δὼ] “ Ῥ»ΆΤ,, κ1“»3.2...35959 

(een deel) er (van) toonende, pe 5615 5 pet 
terwijl gi veel verbergt? En DRE ΤΆ ΡΠ 
ἃ werd geleerd wat gij niet οι BYSEG SES 
wist, (noch) gi) noch uw va- 

 deren. Zeg: God; laten zij zich 
dan verlustigen in hun ijdele 
gesprekken. 

᾿ 93 En dit is een Boek, dat 
Wij geopenbaard hebben, CURE ne ΔΤ 1: τ Ὁ 
gezegend, bevestigende dat- ὀ [ , (ὁ, de 

a 36. gene, wat daarvôôr is, ἃ en ere LK LEE 
opdat gij de metropool en SG ME UPS 225 
degenen rondom πᾶν zult 770% SAC 
waarschuwen; 48 en degenen Oise ΔΝ 2. (ώολτα, 2 259 
die in het hiernamaals geloo- CE EN ἘΣ SOS 
ven, gelooven daarin, en zij 
nemen het gebed geduriglijk 
in acht. 

94 En wie is onrechtvaar- 
diger dan hij, die een leugen 1.7: 5 1 καὶ or 
tegen God verzint, of zegt: Sang Es loue SET δὰ 
Het is tot mij geopenbaard; φ κ᾽ 7) 225 77:1 "1, 
terwijl tot hem niets is ge- Fe ἐξ: Εἰ ᾿ ον ὥ ΙσΞῇ 
openbaard, en hij die zegt: "dt CG fie de ΤΡ, 
Ik kan de gelijke van hetgeen 

437 Met een sterveling wordt de Profeet bedoeld, en deze plaats heeft betrek- 

king op hetgeen de Joden te zijnen nadeele beweerden. 
438 De metropool beduidt: de inwoners der metropool. Oemm-oel-Qoerd (lett. 

de moeder der steden) is de naam waaronder Mekka bekend staat, omdat ze 

zoowel het staatkundig als het geestelijk middelpunt van Arabië was. Degenen 
rondom haar sluiten niet alleen heel Arabié in, maar ook de heele wereld, omdat 

Mekka geographisch een centrale ligging in de wereld heeft. 



248 HET VEE 

God geopenbaard heeft open- 
baren? En indien gij gezien 
hadt, wanneer de onrecht- 
vaardigen in den doodsstrijd 
zullen zijn en de engelen hun 
handen uitbreiden: Geef uw 
zielen op. Heden zal u ver- 
golden worden met een schan- 
delïÿke kastijding, omdat gij 
ten nadeele van God anders 
hebt gesproken dan de waar- 
heïid en (omdat) gij hoovaar- 
dig zijt geweest tegenover 
Zijn mededeelingen. 

| 95 En voorzeker zit gi. 
alleen tot Ons gekomen, 
zooals Wij ἃ in het begin 
geschapen hebben, en δὶ] hebt 
de dingen, die Wi u gegeven 
hebben, achter uw ruggen 
gelaten, en Wij zien bij u niet 
uw middelaars, omtrent wie 
gij beweerde, dat Ζῇ (Gods) 
deelgenooten waren ten aan- 
zien van u; voorzeker zijn de 
banden tusschen u nu afge- 
sneden en wat gij beweerd 

“hebt, is van ἃ verdwenen. 

(DEEL VII. 
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PARAGRAAF 12 

Uiteindelijke Overwinning der Waarheid Ὁ 

96—100. Alle groei in de natuur is. geleidelijk. 101. Zonen toeschri- 
ven aan het Goddeliÿÿk Wezen. 

96 God doet de graankor- 
rels en de dadelsteenen ont- 
spruiten; ΗΠ brengt het 
levende voort uit het doode 

| en Hij is de Voortbrenger van 
het doode uit het levende; 
dat is God! hoe zijt gi dan 
afgewend? 439 

97 Hi doet den ochtend 
(aan). breken; en ΗΝ heeft 
den nacht gemaakt voor de 
rust, en de zon en de maan 
voor de rekening; dit is een 

 ordening van den Machtige, 
_ den Wetende. 

489 De prediking van den Profeet wordt vergeleken bij het zaaien van zaad, 

AV ENS CSN QE Gt 
P#_ x? KA Ge RAS SEA Ce 

oGE 9.5 SE SG | 

΄ 4 τὰ ΄ ΄“΄» dl “5 
os ET | ἔ λας. 

QE US GEL αν: 
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98 En Hij is het, Die voor 
u de sterren heeft gemaakt, 1,427 Sec) At ds ὀνδ 59 
opdat gij daardoor den rech- ,..,.» 5 + 22 
ten weg zoudt kunnen volgen ASS CAES) CAE ea 
in de duisternis des lands en 290% 5€ LU 
der zee; inderdaad hebben o oGÿE 25 AY 
Wij de mededeelingen duide- 
lÿk gemaakt voor menschen 
die weten. 

99 En Hïj is het, Die u uit 
één ziel tot aanzijn heeft ge- ., % >» ,, 2, ads 
roepen, dan is er (voor u) Duats Lib CA 2 CENT ζῴῳ.» 
een rustplaats en een bewaar- LT χα τῳ ρα» Lee 59 

plaats; 440 inderdaad hebben DITS FRS 
Wi de mededeelingen duide- e SE 2 »£ 
lijk gemaakt voor menschen “ 
die begrijpen. 

. 100 En Hij is het, Die 
water uit de wolken neder- 
zendt; dan brengen Wii 
daarmede spruiten van alle ts PE 5.6 
(planten) voort, dan brengen Qu A Ge "ον F1 GUIe » 
ΝῺ daaruit groen (gebla- 4.722 {272} ct 
derte) voort, waaruit Wi Dé ele RUE sy “3 
graan voortbrengen, opge- JG 2 SNS ES Au > DS 
hoopt (in de aren); en van 18 rs 
den palmboom, van de schee- LU Sr 3 als O\ss 
den daarvan, komen trossen LAS CES 2 2 
(dadels) voort, binnen het Ge © EU ΜῊ es 

bereik; en tuinen van druiven 49,5 7% 1117718 Ὁ {τ29255:4 
en olijven en granaatappelen, AD dl ἥ PE | sde d 
gelijk en ongelijk; aanschouw . “?? 2 ἯΙ JAY? ae 
de vruchten daarvan, wan- ΟΣ. 2 RE δῶν 
neer zij vruchten voortbren- 
gen en het rijpen daarvan; 
waarlijk, hierin zijn teekenen 
voor menschen die gelooven. 

101 En zÿj maken de djinn 
tot deelgenooten nevens God, 
terwijl ΗΠ hen geschapen > PAT ” Pre 7 
heeft, en Ζῇ schrijven Hem 5 DB) LA "05 Ar) 
valschelik zonen en dochters Ψι DD) NS 5 CAS 4 Ὁ. > 
toe, zonder kennis; glorie Ζ]] | DB 7172 NET QG 
Hem, en hoogelijk verheven 8 ὁ 2,59 onu 
ΗΠ boven hetgeen Ζῇ (Hem) 

| toeschrijven. 441 
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dat, hoewel naar allen schijn in de aarde verloren is, weldra tot een grooten 

boom uitgroeit. | 

440 De rustplaats is dit leven en de bewaarplaats is het graf, zoodat .deze 
441 Zie volgende biz. : 
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PARAGRAAF 13 
Geleidelijke Vooruitgang 

102—106. Argumenten voor de Goddelijke Eenheid. 107, 108. Het 
polytheïsme geleidelijk weg te maaien. 109. Valsche goden moeten 
niet beschimpt worden. 110, 111. Vraag naar teekenen. 

102 Wondere Schepper der 
hemelen en der aarde! Hoe 
zou hij een zoon kunnen heb- 
ben, wanneer ΗΠ) geen gema- 
lin heeft, en ΗΠ (Zelf) schiep 
alle dingen, en ΗΠ is de Ken- 
ner van alle dingen. 442 

103 Dat is God, uw Heer, 
er is geen god dan Hi: de 
Schepper van alle dingen; 
derhalve dien Hem, en Hi) 
zorgt voor alle dingen, 

104 Het gezicht begript 
Hem niet, en Hij begrüpt 
(alle) gezichten; en Hij is de 
Kenner van fijnheden, de Zich 
bewuste. 443 ᾿ 

105 Inderdaad zijn er dui- 
 delijke bewijzen van uw Heer 
tot u gekomen; wie dus zien 
wil, het is {en beste van zijn 
eigen ziel, en wie blind wi' 
zijn, het zal te 2iÿnen nadeëele 
zijn; en ik ben geen waker 
over u. 

106 En zoo herhalen Wi 
de mededeelingen en opdat zij 
zeggen zullen: (ΟἿ hebt gele- 
zen; en opdat Wij ze duidelijk 
zullen maken aan menschen 
die weten. 
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plaats beteekent, dat sommigen leven en anderen sterven,; of: de rustplaats is 

de laatste woonplaats der gelukzaligheid en de bewaarplaats het tÿdelÿke verbljf 

in deze wereld. 

441 Dit heeft betrekking Ôf op de dualistische leer der Magiërs, volgens 

welke de duivel de schepper van het kwade, terwiïjl God de schepper van het 

goede was, àf op het Arabische geloof, dat de djinn de hand had in de uitvoering 
van hun zaken, of in het bezorgen van geluk en ongeluk. Wat de beteekenis van 

djinn betreft, zie de noot bij vs. 129. | 

442 Dit vers en de daaropvolgende verzen beschrijven de bovenzinnelijke 

eenheid van het Goddelijxk Wezen. Hem een zoon ,toe te schrijven staat gelijk 

met te erkennen, dat Hij een gemalin had; anders moet het woord zoon een- 

youdig als een metaphoor worden opgevat. | 
‘ 443 Het stoffelijk oog van den mensch kan den Oneindige niet begrijpen. 
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107 Volg hetgeen ον u van. | | 

uw Heer is geopenbaard; 1-47 2363 À 

er is geen god dan Hij; en AE CEA) τ] Le 7 

wend u af van degenen die 74, 17 © 2 277% 

goden (nevens God) plaatsen. OR PE Lo 38 ÿl 

108 En indien het Gode 
had behaagd, zouden zij niet 
anderen (nevens Hem) ge- 
plaatst hebben, en Wij hebben 
u niet tot een waker over hen USE DS [1 : 1. 
aangesteld, en gij zijt geen IAA ρυσλνῖς 

waker over hen. OMS fe Et GUESS 
109 En beschimp niet de- 

genen, die zij buiten God 
aanroepen, opdat zij, de gren- 
zen te buiten gaande, God uit ES | 5 
onwetendheid niet zullen be- ψ[ῳ"» σῦν 
schimpen 44. Zoo hebben “ er 2S me ans 54 

Wij ieder volk hun werken 7 Pr " 

schoonschijnend  gemaakt, «7110 42 αϑ JE 5 

dan zal tot hun Heer hun sus ὃ BE PC 
wederkeer zijn, dan zal Hj OX e LS pes 
hun mededeelen wat Ζῇ ge- 
daan hebben. 

110 En zij zweren bij God 
met den krachtigste hunner 
eeden, dat indien een teeken 

A δὰ 

.-- 

Roi er at ΔΖ 51: 
33, 
rs 

tot hen kwam, zi] zekerlik © LÉ) 722 " 

daarin zouden gelooven. Zeg:” He 5 NUS) 5 M Eu | 

Teekenen zijn slechts bij God; 255 JEPLE, Ἢ 
en wat zou u doen weten dat, tal 

wanneer het komt, zij niet Or BY 

zullen gelooven. 445 ; 

444 Geen ander godsdienst evenaart den Islâm in zijn verdraagzaamheid 

tegenover andere godsdiensten. Hier wordt het den Moeslims verboden, zelfs de 

afgoden van anderen te beschimpen, ai wordt de aanbidding daarvan ook in de 

krachtigste bewoordingen veroordeeld. Er kan bijgevoegd worden, dat het zui- 

veren van de Ka’ba van afgodsbeelden, toen Mekka in handen van den Heiligen 

Profeet viel, volstrekt niet met dit vers in strijd is, want de aanbidding van 

afgodsbeelden vernietigen staat niet gelijk met hen beschimpen. 

445 Sommige schrijvers van aanteekeningen hebben zich veel moeite gege- 

ven om aan de hand van de woorden in dit vers te bewijzen, dat de Heilige 

Profeet geen teeken kon toonen. De laatste woorden van het vers: En wat σοι 

uw doen weten dat, wanneer het (di. het teeken dat zij eischen) komt, 2ÿ niet 

zullen gelooven? in aanmerking genomen, is de poging vrij onhandig te noemen. 

Het is een verkeerde opvatting der woorden teekenen zijn slechts bÿ God, die tot 

de verdraaiing van de duidelijke woorden van den Heiligen Qoer-ân heeft geleid. 

De woorden beteekenen inderdaad, dat het niet bij den Profeet zelf berust om 

teekenen te toonen, maar ze beteekenen niet, dat er geen teekenen getoond 
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111 En Wij zullen hun har- . 
ten en hun gezichten omkee 4,4, » cos pes 29 pus, 
ren, Zooals zij in den eersten ET 13 UT CE » 
tijd daarin niet geloofden, en 1,2 22<<7< .< 71647 PA 
Wij zullen hen in hun bui- Ses ps + ° 
tensporigheid laten, blinde- δον τς 
lings voortzwervende. 446 S 

DEEL VIII 

PARAGRAAF 14 
Tegenstand der Polytheïsten 

112—114. Iedere profeet had vijanden. 115—122. Het polytheïsme 
is zoowel uiterlijk als innerlijk in strijd met den Islâm. 

112 En al hadden Wij tot 
hen de engelen nedergezonden 
en (al) hadden de dooden tot 
hen gesproken en hadden Wij 
alle dingen νόόγ hen tezamen 
gebracht, zij zouden niet 
gelooven, tenzij het Gode 
behaagt, doch de meesten 
hunner zijn onwetend. 

113 En ,z00 hebben Wi 
voor jiederen proféet een 
vijand gemaakt, de duivelen 
uit het midden der menschen 
der djinn, sommigen hunner 
anderen verbloemde valsch- 
heid ingevende om (hen) te 
misleiden, en had het uw Heer 
behaagd, zij zouden het niet 
hebben gedaan; derhalve ver- 
laat hen en datgene wat zij 
verzinnen : 

114 En opdat de harten 
dergenen die niet in het hier- 
namaals gelooven, zich daar- 
toe zullen neigen en opdat zij 
een welgevallen daaraan zul- 
len hebben en opdat zij 
verdienen zullen wat zij (van, 
het kwaad) zullen verdienen. 
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kunnen of zuilen worden. Integendeel, teekenen zijn slechts bÿ God beteekent, 
dat God teekenen zal toonen, die Hem behagen en wanneer het Hem behaazgt. 
En de woorden 1waxneer het komt toonen bovendien aan, dat de ongeloovigen een 
bijzonder teeken eischten. 

446 Dit omkeeren van hun harten en gezichten beteekent, dat God hen in 
hun buitensporigheid laat, gelijk het vers zelf verklaart. En zelfs dit is te wijten 
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115 Zal ik dan een anderen 
rechter zoeken dan God? En TT 
Hij is het, Die u het 0 οὐδόν CO at aus 
heeft geopenbaard (dat) 5, épars 100 

| uidélijk” (is) gemaakt; en αὐ ΟΜ» es CTI 
degenen wien Wij het Boek -,, > 4 etes cf 72597 ci 

 gegeven hebben, weten dat Tv Je ἐπ λας 
het door uw Heer is geopen- Of 22 Ge νοῦς 

Ar.met | baard in waarheid; daarom 
zult gij niet van degenen zijn, 

Of, twüfe- | die twisten. 
len. 

116 En het woord van uw WrW27<i£ ur 2-2 2<<- 

Heer is waarachtig en recht- Ὁ Juste és os us 
vaardig volbracht; er is nie- © SU mu 585 a D 2 
mand die Ziÿjn woorden kan " ΠΡ ΠῈΣ 
veranderen, en Hij is de Hoo- 
rende, de Wetende. , Ε 

117 En indien gij de mees- ὅθ ὁ ἀξ κι ὁ 
ten dergenen op de aarde  , « τῷ sec spi, 1.“ »7 
gehoorzaamt, zullen zij u van OBIN] GT OL dl te CE 

Gods weg afleiden; zij volgen “» SPAS 22 4 
slechts een vermoeden en zij O 076% J) » O1 

liegen slechts. 

118 Waarlijk, uw Heer — 
Hij weet best wie van Ziÿn 

| weg afdwaalt, en Hij kent c->24.%27 9721-74 Sc 
degenen best, die den rechten die OF UC he 
weg volgen. | Oo ̓ ς ν A 

119 Eet derhalve van dat- | 

gene, waarover Gods naam 1,7% 41721215 AZ 

is verméld, indien gij degenen os De gl puis Dee 

zijt, die in Zijn mededeelingen O Ci ait 2828, 

gelooven. 
120 En wat reden hebt gij, | 

dat μὴ niet van datgene 
‘zoudt eten, waarover Gods | 
naam is vermeld, en Hi , D τό αλλ σις 
heeft ἃ alreeds. duidelÿk ge αὐ AREA DT 

| maakt wat Hij u verboden à, #4 0 come ton ses 570 
heeft — uitgenomen datgene AUS ETOLAE 

| waartoe gij gedwongen zijt; 74 .i#2,#c) -b 27 29 » wait 
en voorzeker Denon velen Ga 539," ἀφ} 55,7 pl ν 
(de menschen) door hun lage 
begeerten op een dwaalspoor, 

aan hun eigen daad: zij verwierpen de waarheid, toen ze in het eerst tot hen 

kwam. Wanneer men de waarheid niet aanvaardt en een vijandige houding daar- 

tegenover aanneemt, raakt het hart daarvan vervreemd, en deze toenemende 
vervreemding wordt het omkeeren van hun hart van de waarheid genoemd. | 
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uit onwetendheid, wWaar- “45% 2. tir? + > = 

liÿjk, uw Heer --- ΗΠ kent de- AG OL pe es τς 
genen het best, die de grenzen O als 

te buiten gaan. 
121 En verlaat openlijke 

en verborgen zonde; waar- 
lijk, degenen die zonde ver- 
dienen,  zullen 
worden met wat Ζῇ verdiend 
hebben. 

122 En eet niet van datge- 
ne waarover Gods naam niet 
is vermeld, en dat is waarlijk 
een overtreding; en waarlijk, 
de duivelen geven hun vrien- 
den in, met u te twisten; er 
indien gij hen gehoorzaamt, 
zult gij waarlijk pclytheïsten 
zijn. 

vergolden. 
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PARAGRAAF 15 

De voornaamste Tegenstanders 

123, 124. Plannen der leiders om tegenstand te bieden. 125, 126. 
Hun zal schande ontmoeten en zïij zullen hun doel niet bereiken. 
127, 128. Vrede voor de geloovigen. 129, 130. Leiders en hun volge- 
lingen. 

123 Is hij die dood was, 
dan wekten Wij hem op en 
maakten voor hem een licht, 
waarmede hij onder de men- 
schen wandelt, gelijk hij, 
wiens gelijkenis is die van 
iemand in volslagen duister- 
nis, waaruit hij niet kan 
komen ? 447 Zoo werd hetgeen 
zij deden den ongeloovigen 
schoonschijnend gemaakt, 

124 En zoo hebben Wij in 
iedere stad de grooten tot 
haar schuldigen gemaakt, 
opdat zij daarin plannen 
zullen smeden; en zij smeden 
geen plannen dan tegen hun 
eigen zielen, en zij bemerken 
(het) niet. | 

{, 7κὖ ““ ALLEL TITLE 4 ΄ 

CE OC CE 5 
» τ ce. Ζ,, " ὡϑῷ 253 6 EG & TS 
Pro NÉS 
οὐβκιβιξ ὦ “uw À 

D 7 > DE 

447 _Deze woorden stellen vele verzen, die van het in het leven terugroepen 
der dooden door de profeten en de apostelen spreken, in een helder daglicht. 
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125 En wanneer een mede- 
deeling tot hen komt, zeggen 
Ζῇ: Wij zullen niet gelooven, 
tot ons de gelijke wordt 
gegeven van hetgeen aan 
Gods apostelen is gegeven. 
God weet best, waar Hij Zin 
boodschap plaatst. Dengenen 
die schuldig zijn, zullen verne- 
dering van God en gestrenge 
kastijding wedervaren, we- 
gens Wat zij gesmeed hebben. 

126 Derhalve, (voor) wien 
God wenscht, dat Hij hem 
recht leidt, verruimt ΗΠ zijn 
borst voor den Isläm, en 
(voor) wien Hij wenscht, dat 
Hij hem in dwaling laat, 
maakt, Hij zijn borst eng en 
nauw, alsof hij opwaarts 
voer ; ΖΟΟ legt God onreinheid 
op degenen die niet geloo- 
ven. 418 

127 En dit is het pad van 
uw Heer, (een) recht (pad) ; 
inderdaad hebben Wij de 
mededeelingen duidelijk ge- 
maakt voor menschen die 
indachtig zijn. 

128 Zïij zullen de woning 
des vredes bij hun Heer 
hebben, en Hij is hun bewa- 
ker, vanwege wat zij hebben 
gedaan. 

129 En ten dage warineer 
ΗΠ hen allen tezamen zal 
vergaderen: O vergadering 
van djinn! gij hebt een groot , 
deel der menschen weggeno- 
men. En hun vrienden uit het x 
midden der menschen zullen 
zeggen: Onze Heer! sommi- 
gen onzer hebben profijt van 
anderen getrokken 449 en wi 

DE VOORNAAMSTE TEGENSTANDERS 253 
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448 Zïj gelooven eerst niet en verwerpen de waarheid, en de onreinheid die 

hun borsten benauwt volgt, ten gevolge van hun ongeloof. De slotwoorden van 

het vers maken dit duidelijk, omdat de onreinheïd gelegd wordt op degenen die 

niet gelooven. 

449 Het woord djinn is afgeleid van djanna, di. hij bedekte of verborg. De 

klasse van wezens, die onder dezen naam bekend staan, beduidt in den Heiligen ᾿ 
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hebben onzen bestemden tijd 
bereikt, dien (Οἵ voor ons ,,: 
hebt bestemd. Hij zal zeggen: a Ξ CS) Gi 7 Nes 
Het vuur is uw woning, om Go 4» 2 
daarin te wonen, behalve als Orge es EE O! 
het Gode behaagt; 450 waar- 
I5k, uw Heer is Wis, Wetend. 

130 En z00 maken wij som- 
mige der onrechtvaardigen tot (25 CL ZX ὥς ÈS  SiE 5 ds 
vrienden van anderen vanwe- 3: Σ 
ge wat zij verdiend hebben. PS jet 

PARAGRAAF 16 

Zekerheid der Straf, waarmee de Afgodendienaars bedreigd worden 

qq ἐξ ικτοον ἐς 

131—134. De waarschuwing. 135, 136. De afgodendienaars kunnen 
niet ontkomen aan de straf, waarmee Ζῇ gedreigd worden. 137-—-141. 
Hun bijgeloof en kindermoord. 

131 O, vergadering van 
djinn en menschen! zijn er 
tot u geen apostelen uit uw mn 2 Ne ot 
midden gekomen, ἃ Mijn me- GS ER βασι 
dedeelingen verhalend en u eng D es μὰν 
omtrent de ontmoeting van τ AE Re to 
dezen uwen dag inlichtend? in “ 
21) zullen len zeggen: Wij ΓΝ 

στ ...΄.να.Ἅἅ.....ἧῦς--ςς. Ὅὕ..΄ὦἷὮἝἷἾἝἷὟἝ ΒΒ ΝΚ................-Οι΄΄Κ͵͵ qu 

Qoer-ân de geesten des kwaads of de wezens die den mensch tot het kwade 
noodigen, in tegenstelling met de engelen, die hem tot het goede noodigen; beide 
wezens Zijn voor het menschelijk oog even onzichtbaar. Dit woord djinn wordt 
echter ook gebruikt in toepassing op groote potentaten en machtige leiders, die 
door hun beteekenis en afscheiding van de groote massa, niet vrij met haar 
omgaan, zoodat Ζ21 verwijderd of ,verborgen voor hun oogen” blijven. In de 
Arabische literatuur werd zulk een gebruik toegelaten. Tabrezi zegt: de Arabie- 
ren vergeliÿken een mensch, die slim en handig is in zaken, bÿ een djinni en cer 
Sjaitân. Het woord kan ook metaphorisch worden gebezigd, zooals het woord 

| Sjaitên (duivel) metaphorisch wordt gebezigd voor menschen: zie 2 : 14, etc. 
Lezen wij nu vss. 129-132, dan laat het niet den minsten twüfel over, dat hier 
met de djinn slechts de onrechtvaardige leiders bedoeld worden, want van de djinn 
van vs. 129 wordt in vs. 130 gesproken als de onrechtvaardigen die elkaar tot 
vrienden nemen, terwijl de menschen en de djinn in vs. 131 één vergadering 
(Ar. ma’sjar, di. een klasse) genoemd worden, en in vs. 132 zijn Ζῇ de bewoners 
van steden, die wegens hun zonden verdelgd werden. Inderdaad is vs. 131 afdoen- 
de, want daar wordt van de djinn en de menschen gezegd, dat er apostelen tot 
hen kwamen uit hun midden, en de eenige apostelen die in den Heiligen Qoer-ân 
vermeld worden, zijn apostelen uit het midden der menschen. 

450 Hoewel er bij verscheidene gelegenheden gezegd wordt, dat het verblijf 
in de hel eeuwig (Ar. abad) duurt, toont de uitzondering hier toch afdoend aan, 
dat degenen die in de hel zijn, tenslotte daaruit zullen worden genomen. 2316 voor 
naderen uitleg de noot bij 11 : 107. : | 
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gen tegen onszelf; en het 
leven dezer wereld misleidde 
hen, en zij zullen getuigen 
tegen hun eigen zielen, dat zij 
ongeloovigen waren. 

132 Dit komt, doordat uw 
Heer de steden niet onrecht- 
vaardig zou verdelgen, terwi]l 
haar  inwoners  achteloos 
waren. 451 

133 En allen hebben gra- 
den overeenkomstig hetgeen 
zij doen; en uw Heer is niet 
achteloos omtrent hetgeen zi) 
doen. 

134 En uw Heer is ΗΠ Die 
Zichzelf genoeg is, de Heer 
der genade; indien het Hem 
behaagt, kan Hij u wegnemen 
en wie het Hem behaagt tot 
opvolgers maken na u, zooals 
ΗΠ u verwekt heefñft uit het 
zaad van andere menschen. 

135 Waarlik, datgene waar- 
mede gij bedreigd wordt, 
moet geschieden en gij kunt 
(er) niet (aan) ontkomen. 

136 Zeg: Ὁ mijn volk! han- 
del naar uw vermogen; ook ik 
handel ; derhalve zult gij spoe- 
dig te weten komen voor wie 
(onzer) het (goede) einde 
der woning zal zijn; waarlijk, 
de onrechtvaardigen zullen 
niet voorspoedig zijn. 

137 En χῇ leggen voor God 
een deel van hetgeen Hij van 
het veldgewas en het vee ge- 
schapen heeft terzijde en 

| zeggen: Dit is voor God —- 
aldus beweren ἢ — en dit 
voor onze deelgenooten; dan, 
wat voor hun deelgenooten is, 
bereikt God niet, en wat voor 
God (terzijde gelegd) is, be- 
reikt  hun deelgenooten : 
 kwaad is datgene wat zi 
|_cordeelen. 452 
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451 Di. terwijl er tot hen nog geen waarschuwing was gekomen. 
452 Het was onder de Arabische afgodendienaars gebruikelijk om zekere 
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138 En zoo hebben hun 
deelgenooten den meesten der 
polytheïsten het dooden hun- ,, ,, ,. > 48e 
ner kinderen schoonschijnend ὡλεο; Ὁ’ ON 9. Sos 
gemaakt, opdat zij hen zullen . ».»»»», »»2;γ, 534.» «91.253: 
doen vergaan en voor hen hun 27225 5-5 25.1.59 
godsdienst duister zullen ma- Cat 2 PSS» AGE 245 
ken; 458 en indien het Gode Cab ΙΕ: τ δ 7 sou 
behaagd had, zouden zij het OGC δόν 9 ss 
niet gedaan hebben, derhalve | 
verlaat hen en datgene wat zij 
verzinnen, 

139 En zij zeggen: Dit zijn +. ΣΑΣ ΜΕ ὀλήηρὸς 
verboden vee en veldgewas: eo Cotes 936: 
niemand zal ze eten, behalve 9:53 7 A 2 LÉ 
dezulken die Ons behagen — AO x? D} ae 

Ar olgens| aldus beweren 2ÿ — en het 
ring. vee welks ruggen verboden -: MIT δ 5, κὼ» 

zijn, en het vee waarover Ζὶ] HODEE Se 
Gods naam niet zouden ver- 24) RL AG TRUE a 22 
melden 454 -— een leugen 
tegen Hem verzinnende; Hij 

_Zal hen vergelden om wat zi) 
verzonnen hebben. 

140 En ,zÿj zeggen: Het- 
geen in de buiken van dit 
vee is, is inzonderheid voor 

Meet en 

onze mannen, en is verboden 
voor onze vrouwen, en indien 
het doodgeboren wordt, dan 
zijn 
daarin; Hij zal hen vergelden 
om hun (valsche) beschrij- 

Ζ) allen deelhebbers 

G 34 2 si 3 99 5» pr 
AG EG 50. VE G AU 

ere 3% Nr DA » ,5 OL “Ὡς τ τς 530 ΄ 2 PART j 

5 5,5 LE REC “ 

RSS as ESS SK 
πα 2.“ 

DE Res L'ogies 

ving; waarlik, Hi is Wis, 
Wetend. 

gedeelten van hun veldproducten en hun vee terzijde te leggen: een deel voor 

God en een ander deel voor de afgodsbeelden. Het gedeelte voor de afgodsbeelden 

gebruikten zïj aitijd zelf, doch het gedeelte dat voor God was bestemd, werd, 

ofschoon gewoonlijk besteed om de armen en de behoeftigen te voeden, in zekere 
gevallen — b.v. wanneer het gedeelte voor de afgodsbeelden op de een of andere 

wize vernield was —- aangewend tot het gebruik der afgoden, terwijl het gedeelte 

voor de afgodsbeelden bestemd aan de priesters werd overhandigd. 

453 Dit heeft betrekking op het gebruik om dochters te dooden of levend 

te begraven, en ook op de menschelijke offers aan afgodsbeelden. Door deze 

soorten bijgeloof en slethte gebruiken in te voeren verwarden en verduisterden 

2 den waren godsdienst — den godsdienst van den dienst aan den Eenigen God, 

dien Ismaël predikte. 

454 Di. die welke in naam der afgodsbeelden werden geofferd. Dit alles, 

met wat in de twee daaropvolgende verzen en in vss. 144, 145 gezegd wordt, 

wordt als afgodische praktijken veroordeeld. Het was niet alleen noodzakelijk . 



141 Inderdaad zijn degenen 
verloren, die hun kinderen 
dwazeliïjk zonder kennis doo- 
den, en verbieden hetgeen 
God hun gegeven heeft, een 

| leugen tegen God verzinnen- 
| de: inderdaad zijn zij ver- 
dwaald, en zijn Zzij geen 
volgers van den rechten weg. 

HFDST. VI.j OPGELEGDE BEPERKINGEN DER AFGODENDIENAARS 257 

sr SA CRE 555) AP STE CRE 

SL | AA 

En EVE AE 

De zichzelf opgelegde Beperkingen der Afgodendienaars 

| 

PARAGRAAF 17 

142. Gods giften in verschillende soorten van vruchten en graan. 
143—145. Gods giften in vee en de teperkingen die de afgodendie- 
naars Zzich opleggen. 

142 En ΗΠ is het, Die 
| tuinen ‘(van  wijnstokken) 
voortbrengt, gestut door lat- 
werk en niet gestut door 
latwerk, en palmen en het 

! product van het zaad, waar- 
| van de vruchten verschillend 
zijn, en olijven en granaatap- 
pelen, gelijk en ongelijk, eet 
van hun vruchten, warneer zij 
vruchten dragen, en betaal 
het daarvan verschuldigde op 
den dag van hun oogst, en 
handel niet buitensporig; 
waarlijk, ΗΠ heeft de bui- 
tensporigen niet lief. 

143 En van het vee (heeft 
Hïj) lastdieren (geschapen) 
en die welke slechts voor het 
slachten geschikt zijn; eet 
van hetgeen God u heeft ge- 
geven en volg de voetstappen 
.des duivels niet; waarlijk, hïÿ 
is uw openlijke vijand: 

144 Acht bij paren — twee 
van de schapen en twee van 
de geiten. Zeg: Heeft ΗΠ de 
twee mannetjes of de twee 
wijfjes verboden, of datgene 

ΠΛ CES CRU 28 
#, 

“ “5Ρ51 95,9 

Let CAGE 

5 54 
59 # 
ARTS) CA 2 

once 34) ST 

DC 06e D αι 65}: ΠῚ 

SE Ge 1.5 
9 σέ. 8H SONT JS RE Ge 

RUE fa ELA RS ef 

om de leer der Éenheid in theorie aan te nemen, maar ook om die in. praktiÿk 

te brengen: van al die oude instellingen, die op den afgodendienst gegrond zijn, 

moest men afstand doen. 
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wat de baarmoeders der twee 
wijfjes bevatten? Licht mi], , ds NA ΤᾺ ΨΥ 
in met kennis, indien gij Οὐὐλδυ» Gale DÉS δι 
waarheidlievend zijt: TT. RE 

145 En twee van de ka- ς perse de o£: 
meelen en twee van de koeïen. 226282 Lys τς 
Zeg: Heeft Hij de twee man- ESS FE 

PE netjes verboden of de twee ! 2; HT a (Pat sh 2 té 

wifjes of datgene wat de 7 } τυ 
baarmoeders der twee wijfjes Lu A OR SES An) 
bevatten ? Of waart gij getui- ἢ γε ῥκ 304 
gen, toen God u dit gebood? ES as ECS LE δὶ cs 
Wie dan is onrechtvaardiger 5 SU A . 
dan hij, die een leugen tegen Ÿ &6) he 5. GC nes 
God verzint, opdat hij de men- LAN 2.5} US 
schen op een dwaalspoor zou ὃ EN 438 δ 
brengen, zonder  kennis? 
Waarlijk, God leidt de on- 
rechtvaardige menschen niet. 

PARAGRAAF 15 

Verboden Spijzen en de ijdele Verontschuldigingen 
der Afgodendienaars 

146. Verboden spijzen. 147. Wat voor de Joden verboden was. 
148—151. TIdéle verontschuldigingen der ongeloovigen. 

146 Zeg: Ik vind in datge- 
ne Wat tot mij is geopenbaard, 
niets verboden voor een eter 
om te eten, behalve dat het "7, “9 «( ἢ» 40,22 
is wat vanzelf doodgegaan is, ASAAUTE AIMER Yo 
of uitgestort bloed, of var- 425 cfa Ho ας 
kensvleesch — want dat is ne 
waarlijk onrein — of datgene ass , 2.255 Ste 
wat een overtreding is, een 
andere (naam) dan (die . ΠΡ 
van) God zijnde daarover ἀ.Ὁ à dt γι 2 Éa Ce 
aangeroepen;, maar wie door +4 044 
den nood gedrongen wordt, ΠῚ 2 53 EN ΗΝ 
niet begeerende noch de . G PAT 
grens te buiten gaande, dan Os he ὡς 
waarlijk, uw Heer is Verge- 
vensgezind, Genadig. 455 

455 ,,Ik vind in Dr wat tot mij is τ schijnt betrekking te 
hebben op 16 : 115, dat een vroegere openbaring is. Opgemerkt verdient ook te 
worden, dat er voor het hier bekend gemaakte verbod ook redenen zijn gegeven: 
de reden voor het verbod van wat vanzelf doodgegaan is en bloed en varkens- 
vleesch is, dat deze dingen onrein zijn, terwijl de reden voor het verbod van 
dierer, waarover een anderen naam dan dien van God is aangeroepen, anders 
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RSR mr Ce Sa rem nee me mm 

VERBODEN SPIJZEN 

147 En dengenen die Joden 
waren, hebben wi] ieder dier 
met klauwen ongeoorloofd 
gemaakt, en van de ossen en 
schapen hebben Wij hun het 
vet van beide onwettig ge- 
maakt, behalve datgene wat 
op hun ruggen was of de 
ingewanden of wat met been- 
deren vermengd was; dit was 
een straf, welke Wij hun heb- 
ben gegeven wegens hun we- 
derspannigheid, en Wij zïn 
waarlijk Waarheiïdlievend. 

148 Maar indien Ζῇ u hee- 
ten liegen, zeg dan: Uw Heer 
is de Heer der alomvattende 
genade ; en Zïijn straf kan van 
het schuldige volk niet wor- 
den afgekeerd. 456 

149 Degenen die polytheïs- 
ten zijn, zullen zeggen: Indien 
het Gode had behaagd, zou- 
den wij niet (iets met Hem) 
hebben vereenigd, noch onze 
vaderen; noch zouden τ 16. 
(onszelf) iets hebben verbo- 
den; evenzoo verwierpen de- 
genen voor ἤθη, tot zij Onze 
straf smaakten. Zeg: Hebt gi) 
eenige kennis bij u; breng ze 
dan tot ons voort? Gi volgt 
slechts een vermoeden en gi] 
liegt slechts. 

150 Zeg: Gods is dan het 
beslissende argument; der- 
halve, indien het Hem be-. 
haagt, zou Hij u allen zeker- 
lÿk hebben geleid. 457 
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is, nl. fisq, of een overtreding van het Goddelijx gebod, hetwelk eischt dat alle 

dingen die op de een of andere wijze met den afgodendienst in verband worden 

gebracht, vermeden worden. De onreinheid in het geval der eerste drie bestaat 

in hun verderfelijke uitwerking, respectievelijk op het verstandelijk, lichamelijk 

en zedeliÿk gestel, terwijl de ΟΥ̓ΘΟΥΘΟΙΒΕ in het laatste geval invloed heeft on 

de geestelijke toestanden. 

456 Gods alomvattende genade wordt Zzelfs vermeld bij het gewagen var 

degenen, die den Heiligen Profeet verwierpen, en de vermelding van straf voor 

de schuldigen dient om aan te toonen, dat het einddoel der kastijding ook genade 

457 Zie volgende blz. 
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151 Zeg: Breng uw getui- 
gen, die getuigen zullen, dat. 
God dit verboden heeft: dan 
indien 21) getuigen, getuig 
niet met hen; en volg niet de 
lage begeerten dergenen, die 
Onze mededeelingen verwer- 
pen en dergenen die niet in 

[DEEL VIII. 

TIRE νυν 0 TE “2 
PHA I Agé AS 

UE EN LES ΟἹ 
βαρ βου: ELA 

2 κλπ 

Fe SES EL SEr 
het hiernamaals gelooven, en OG SU ἢ EEE 
Ζ1) maken (anderen) aan hun 
Heer gelijk. 

PARAGRAAF 19 

Leidende Leefregels 

152—154. Plichten jegens God, verwanten. zichzelf en allen. 155. 
Soortgelijke regels in Mozes’ boek. 

152 Zeg: Kom! ik zal reci- 
teeren hetgeen uw Heer u 
heeft verboden --- (gedenk) 
dat gij niets met Hem veree- 
nigt en doe goed aan uw 

τ ΖΘ es 

qq ὖ .ὖῦὖῦ ᾷ ὖἷΚ ΚΚἃἅὃ τ: .Ὀ΄ 

τ 

ouders, en dood uw kinderen 2} FSI S Ds = 
niet, uit (vrees voor) armoe- D 24%. da 924 
de — Wij zorgen voor u en GS GY! CAL 5.5] ess 
voor hen — en kom de onze- PT ON AURA pas 
delijkheden niet nabij, die Re “κ᾿ GES POUR τὸν daarvan welke openbaar zijn 
en die welke verborgen zijn, \D422 Hi os 
en dood niet de ziel, die God 523 29 < EAU δ᾽ αὖ 255: 
verboden heeft, behalve naar τ 9.8 3. Σὰ; 
de eischen der rechtvaardig- O0 
heid, dit heeft Hij u geboden, 
opdat gi begrijpen zult. 

153 En kom het vermogen 
van den wees niet nabij, 
behalve op de beste wijze, tot 
ὮΠ zijn rijpheid bereikt; en 

Cor A 

κ COL ans 

is. Straf is dus op zichzelf geen doel: het is een stap, die per slot van rekening 
tot genade leidt, welke juist om deze reden alomvattende genade wordt genoemdl. 

457 Het vorige vers vermeldt de verklaring der ongeloovigen: Indien het 
Gode had behaagd, zouden wij niets met Hem hebben vereenigd”. Daarmee 

 willen 21] bedekt te kennen geven, dat het God is, Die hen in dwaling doet 
wandelen. Daarop wordt hier het antwoord gegeven, dat God de menschen niet 
dwingt om den rechten of den slechten weg te volgen; indien het Hem behaagd 
had, dwang uit te oefenen, zou ΗΠ hen allen gedwongen hebben te wandelen in 
onderwerping aan de Goddelijke wetten, daar ΗΠ de geheele schepping geschapen 
heeft. Maar aan den mensch wordt de keus gelaten, terwijl hem de weg wordt 
uitgeduid. 
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| 

met rechtvaardigheid. Wii 
leggen geen ziel een last op, 
dan zooveel haar vermogen 
| het haar toestaat; en wan- 
| neer gi spreekt, wees dan 

ες κα s 4% EE US 

Δ Ὁ 5 2: Ge’ ΘᾺ 

PRE A AE 1, 2 « 

rechtvaardig, σῇ het ook (te- M4 SOS ς O6$ οἱ ϑιεῦ 
gen) een bloedverwant, en 
vervul Gods verbond: dit Ka Kiss! SW: 2») ̓  54 
heeft Hij u geboden, opdat 
gi gedachtig zult zijn. 

154 En (weet) dat dit Min 
pad is, het rechte; derhalve 
volg het, en volg niet (an- 
dere) wegen, want zij zullen 
u van Zijn weg afleiden; dit 
heeft ΗΠ ἃ geboden, opdat 
gij ἃ (voor het kwaad) zult 
hoeden. 

155 Toen gaven Wij het 
Boek aan Mozes om (Onze 
zegeningen) over dengeen 
die (anderen) goed zou 
doen, te voltooïen, en alle 
dingen 458 duidelijk makende 
en een leiding en een genade, 
opdat zij in de ontmoeting 
van hun Heer zouden geloo- 
ven. 

ὁ GIE 

HAN A ANG 
1-27 κα.» sur 

SR GT En ENS 
OO PIRE 

ec ESA 
es ALESCL 

ΗΕ 
Gp: 29, Δ AE 

€, 
DES 

ὅν pe 

PARAGRAAF 20 

Het Doel der Geloovigen 

156—160. De Qoer-ân geopenbaard om leiding te geven. 161, Wet 
der vergelding van goed en kwaad. 162—165. Het groote doel. 166. 
De geloovigen zullen regeerders in het land zijn. 

156 En dit is een Boek, dat 
Wij geopenbaard hebben, ge- pr #1< #49 1017200 1 2 k 
zegend; derhalve, volg het ὌΝ Hd) ACTE 
en hoed u (voor het kwaad), SEE UC 44 ἐδ 
opdat ἃ genade worde bewe- 
zen ; 

BE FN το» δ 
tata, ὀξίξοι" VE 

157 Opdat gi niet zoudt 
zeggen, dat het Boek slechts 
aan twee groepen voor ons’ 
werd geopenbaard en Wi 
onbewust waren van wat zij 
lazen; 459 

00 <q 7 0h τ...» 

KP 

458 Met alle dingen wordt bedoeld al die dingen, die noodig waren voor de 

leiding der Israëlieten in die eeuw. 

459 Omdat in Arabië buiten de afgodendienaars slechts Joden en Christenen 

 woonden, vandaar de vermelding van slechts twee groepen. 
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Of, een 
goed iverk, 

Of, een 
lwaad werk 

158 Of (opdat) gij (niet) 
zoudt zeggen: Indien ons het 
Boek geopenbaard was, zou- 
den wij zekerlijk beter geleid 
zijn dan zij, derhalve is er 
inderdaad tot u een duidelijk 
bewijs van uw Heer gekomen, 
en leiding en genade. Wie dan 
is onrechtvaardiger dan hij, 
die Gods mededeelingen 100- 
chent en zich daarvan af- 
wendt ? Wij zullen degenen die 
zich van Onze mededeelin- 
gen afwenden, met een kwade 
kastijding vergelden, omdat 
2] zichb afgewend hebben. 

159 Zij wachten op niets, 
dan dat de engelen tot hen ko- 
men, of dat uw Heer komt, of 
dat sommige dcr teekenen van 
uw Heer komen. 460 Ten dage 
wanneer sommige der teeke- 
nen van uw Heer zullen komen, 
zal het geloof daaraan een 
ziel die tevoten niet geloofd 
heeft, niet baten, of (zal zij) 
door het geloof daaraan het 
goede (niet) verdienen. Zeg: 
Wacht, ook wij wachten. 

160 Waarliÿk, degenen die 
hun godsdienst in deelen ver- 
deeld hebben en secten zijn 
geworden, met hen hebt gi) 
niets te maken; hun zaak is 
slechts bij God, dan zal Hïj 
hun mededeelen wat zij ge- 
daan hebben. 

161 ΑἹ wie het goede 
brengt, zal tien (maal zoo- 
veel) als dat ontvangen, en 
al wie het kwade brengt, hem 
zal (het) slechts met de ge- 
lÿjke daarvan worden vergol- 
den, en zij zullen niet onrecht- 
vaardig worden behandeld. 

Te (DAS UC “ LT FA Le ων ES CSeE get 
DUR ve cr OCR TE EE 
T jrs "ὦ “ἃ 
bras 
be frere À ἡ Ge Cuve dbl 4 
σιν! 24 nf #3. rx 

Co GE CUS Gi GS 
TZ 2 At A | OPA FRS RE DÉS ZE 

2 

ELA 
| 

F7 97m 4 

ζῶν 
σ{{ςπ τ: 

! PSY O2 
La 

ἀπό δ θις D “7 
# » € w # 

T4 
æ 2 

NS EN SEAL 
# PA DE 

PE SE ἢ ὠ 1 

OGER 1 

σι μέγα σ Des LL #3 GC BOSS PES Goût δι 
“ AE) FC rh. 3% se τ 7 3% 

JD TT ἃ M ES 
RAT A TS Le ohe0028 OH Sn TS | “" 

“σε “,7,ρλν. σι, 75. 26 »“Ἐ > QUAI ECS 
TE a Ts T< eur Ty 24 CNRS TE LS 

| PIS TPNT 5 D 5 

OSHNY 50 

460 Voor een soortgelijke uitdrukking, zie 2 : 210. De komst van engeler 
beteekent: de komst van de lichtere straf; de komst van God beduidt: de totale 
vernietiging van hun tegenstand: terwijl de komst van sommige der teekenen 
beteekent: de komst van den dood. Als de dood den mensch bevangt, is er geer 
tijd meer om bij het geloof baat te vinden. 
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Of, ἐπ het 
land. 

162 Zeg: Waarlijk, (aan- 
gaande) mij, mijn Heer heeft 
mij naar het rechte pad geleid, 
(naar) een waren godsdienst, 
het geloof van Abraham, den 
oprechte, en hij was niet 
(een) van de polytheïsten. 

163 Zeg: Waarlijk, mijn 
gebed en min offer en mijn 
leven en miïjn dood zijn (alle) 
voor God, den Heer der we- 
relden; 461 

164 Geen deelgenoot heeft 
ΗΠ; en dit is mij bevolen, 
en ik ben de eerste dergenen 
die zich onderwerpen. 

165 Zeg: Wat! zal ik een 
heer zoeken anders dan God? 
En ΗΠ is de Heer van alle 
dingen; en geen ziel verdient 
(kwaad) of het is tegen haar- 
zelf, en geen drager van een 
last zal eens anders last dra- 
gen; dan, tot uw Heer is uw 
wederkeer, derhalve zal Hij u 
datgene mededeelen, waarin 
51) verschilde. 
166 En Ηΐ is het, Die u tot 

bestuurders van de aarde 
heeft gemaakt en sommigen 
uwer in (verschillende) gra- 
den boven anderen verheven, 
opdat Hij u zou verzoeken 
door hetgeen Hij u heeft ge- 
geven; waarlijk, uw Heer is 
snel in het vergelden (van 
het kwaad), en ΗΠ is waarlijk 

| de Vergevensgezinde, de Ge- 
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de leer der Goddelijke Eenheid in de praktijk: voor God leven, 
‘<°TVER -— voor God, den Heer der werelden. Deze laatste woorden 

dienen sleck'4 om aan te toonen, dat voor God leven en voor God sterven betee- 
kent: leven 11 dienst van het menschdom en sterven voor de zaak van het 
menschdom, omdat God de Heer (lett. de Onderhouder en Voeder) der wereld is. 



HOOFDSTUK VII 

DE VERHEVEN PLAATSEN 

(Al-A’râf) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(24 paragrafen en 206 verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1. Openbaring aan den Heiligen Profeet en de verdelging van zijn 

: tegenstanders. 

Par. 2. Tegenstand van den duivel aan Adam. 

‘Par. 3 Waarschuwing tegen de inblazingen des duivels. 

Par. 4 De komst van apostelen en de loochening van hun boodschap. 

Par. 5. Zij die de boodschap aannemen. 

Par. 6. Hulpeloosheid der goddeloozen. 

Par. 7. De rechtschapenen zullen voorspoedig zijn. 

Par. 8—11. Illustraties uit de geschiedenis van Noach, Hôèd, Sâlih, Lot 

en Sjoe’aib. 

Par. 12. De inwoners van Mekka ingelicht omtrent de straf. 

Par. 13—21. Geschiedenis van Mozes. 

Par. 22. ‘’s Menschen natuur getuigt van de waarheid van wat openbaring 

ophoudt. 

Par. 23. De komst van Gods straf. 

Par. 24. Het laatste woord. 

Algemeene Opmerkingen. 

DE naam van dit hoofdstuk is ontleend aan de vermelding van At-A'râf of 

de verheven plaatsen, waarop Gods profeten en die rechtschapen dienaren Gods 

staan, die op voortreffelijke wijze in de wegen der waarheid en goedheid wan- 

delen. Deze naam duidt op het thema van dit hoofdstuk, di. de behoefte san en 

de waarheid van de Goddelijke openbaring. | 

Het hoofdstuk begint met een verklaring van de waarheid der Goddeliÿjke 

openbaring, zooals die geschonken werd aan den Heiligen Profeet. De tweede 

paragraaf toont aan, dat tegenstand aan den Profeet gelijk staat met de tegen- 

stand van den duivei aan de rechtvaardige dienaren Gods, wier prototype Adam 

is: en de derde paragraaf bevat een waarschuwing aan alle mengchen tegen de 

inblazingen van den duivel. De daaropvolgende vier paragrafen worden gewijd 

aan algemeene verklaringen betreffende de komst der profeten, het lot dergenen 

die hen verwerpen en mishandelen, en de uiteindelijke overwinning der recht- 

schapenen. Hierop volgen vier andere paragrafen, die illustraties van deze alge- 

meene verklaringen bevatten, ontleend aan de’ geschiedenis der vijf profeten, 

wier namen en de belangrijke gebeurtenissen in wier leven den Arabieren bekend 
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PARAGRAAF 1 

Openbaring aan den Heiligen Profeet en de Verdelging 
van zijn Tegenstanders 

1—3. Ken Boek geopenbaard. 4—10. De verdelging van de tegen- 
standers en de rechtvaardigheid daarvan. 

In naam van God, den Wel- 
dadige, den Genadige. Oasis es) dite 

1 Ik ben God, de beste 
Det de Waarheidlievende. D sut 

2 Een boek tot u geopen- 
aard — derhalve, laat er 5, ὁ “9. ,2 Loft 1.32 δ! 

geen benauwdheïd zijn in uw de 5 οἷ Y 36! ἰδ»): 
Ar.borst. | hart ter oorzake daarvan OLA LIRIAIFS 

— 463 opdat gij daarmede zult δε Lors 7” 

waren, nl. Noach, H6èd, Sâlih, Lot en Sjoe’aib — al deze profeten worden, hoewel 
Ζῇ tot verschillende voiken en verschillende landen behoorden, in de chronologi- 
sche volgorde van hun verschining vermeld. Op deze geschiedenissen volgt in 
de twaalfde paragraaf een Waarschuwing aan de tegenstanders van den Heiligen 
Profeet. | 

De overige helft van het hoofdstuk wordt, met uitzondering van de laatste 
drie paragrafen, heelemaal gewijd aan de geschiedenis van Mozes, want aan 
deze geschiedenis wordt groote waarde toegekend door de sterke overeenkomst 
van den Heiligen Profeet van Arabië met den grooten Israëlietischen profeet 
en door de duidelijke profetieën van Mozes aangaande de komst van een profeet 
uit het midden van de broederen der Israëlieten, di. de Ismaëlieten of de Arabi- 
sche natie. Om deze reden wordt er aan het einde van die geschiedenis speciaal 
melding gemaakt van de profetieën, die in de Thora en het Evangelie voorkomen. 

De laatste drie paragrafen zijn weer van algemeenen aard: eerst maken ze 
melding van den indruk der Goddelijke Eenheid ΟΡ ’s menschen natuur en voeren 
dus een getuigenis aan van de waarheid der openbaring, die ook de Eenheid 
predikt; dan gewagen ze van de komst van Gods straf en verklaren tenslotte, 
dat die straf door de hulp der valsche goden niet afgewend zal worden en 
bevelen den Moeslims Gods huip te zoeken om den tegenstand te boven te komen. 

Het verband van dit hoofdstuk met het vorige wordt duidelïijk, als men het 
onderwerp van beide hoofdstukken gezamenlijk beschouwt. Het vorige hoofdstuk 
behandelt voornamelijk de leer der Goddelijke Eenheid, terwijl dit hoofdstuk over 
de waarheid der openbaring handelt: en daar de twee leerstukken in nauw ver- 

. band met elkaar staan, vult dit hoofdstuk dus het vorige aan. Zoowel inwendige 
als uitwendige getuigenis toont aan, dat dit hoofdstuk ongeveer op denzelfden 
tijd is geopenbaard als het vorige. Daarom kan de openbaring dearvan ESPIRR EE 
worden in een tijdperk vlak v66r de Vlucht. 

462 Van de vier letters Alif, lâm, mîim en sûd zijn de eerste drie dezelfde 
als die aan het begin van hfdst. 2, terwijl s4d θβάϊηαι; sûdig, d.i. waarheidlievend, 
of afsal, d.i. de beste Beslisser. 

463 De tusschenzin: derhalve, laat er geen benauwdheid zÿn in uw hart ter 
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waarschuwen en een herinne- 
ring voor de geloovigen. 454 

3 Volg hetgeen tot u van 
uw Heer is geopenbaard en LOL PE ρα 
volg geen bewakers buiten Ÿ5 AS ὀρ κῷ 35] 
Hem; hoe weinig geeft gi] @ NUE (A2 0 ὅς 
(daarop) acht. SX Sur ἘΩ͂ 021 
4 En hoe menige βίδα, die 

ΨΩ verdelgd hebben; dan 
kwam Onze straf bij nacht CEE Ti Ta 252,8 27 
tot haar, of terwijl zij des OL PU n 
middags sliepen. OSXRE 50 160 

o Nochtans was hun roep, 
toen Onze straf tot hen -,: ,, 4,» ΣΑΣ 
kwam, niet anders dan dat EAU τς Some CE ὦ 
zij zeiden: Waarlijk, wiÿ zijn κ᾿ LEA CETTE 2 TE 
onrechtvaardig geweest. OC ἄξει 6 | 

6 Voorzeker zullen ΝῊ dan 
degenen, tot wie (de aposte- γσ ἢ ROME 
len) gezonden werden, vragen 5 4) | ὁ μὰ as ne 
en voorzeker zullen wij ook de © Gide el Chem) 
apostelen vragen; 465 

4 Voorzeker zullen. Wij hun 
dan met kennis verhalen, en ES Κ9 02 ok pd SE 
Wi waren niet afwezend. 

8 En de weging op dien 
dag zal rechtvaardig zijn; en 

Ar. kom, | wat ken betreft, wier gewicht τ  ). 
noie (aan goede daden) zwaar is LE 9 s% #2 | Hs 

— dat zijn zij, die voorspoedig G.f GAS 2 5 ὦ ἘΝῚ 42? 
zullen zijn. 466 

oor2ake daarvan, dient om den Profeet te troosten, die toen den grootsten tegen- 

stand ondervond en aan alle kanten omringd werd door moeilijkheden en wiens 

Zending tot dusverre zeer weinig vorderingen had gemaakt. 

464 De Qoer-ân wordt zeer dikwijls dzikr of dzikr@, di. een herinnering 

genoemd, omdat hij — zijnde in overeenstemming met de menschelijke natuur 

— een herinnering is aan wat de menschelïijke natuur is ingeprent: of, deikré 

heeîft hier de beteekenis van dzikr, di. een eer of verhevenheid, gelijk in 43 : 44. 

465 Er zal dengenen, tot wie apostelen gezonden werden, gevraagd worden, 

hoe zij de apostelen behandelden, en dezen laatsten, hoe zij nntvangen werden. 

466 Volgens Raghib beteekent waen: de maat van een ding kennen. En hï 
voegt er bij, dat het hier op rechtvaardigheid in het afrekenen met. de menschen 

zinspeelt. Moedjahid zegt, dat wazn hier qad& of oordeelen beteekent. De weging 

of de wazn, zooals die hier vermeld wordt, beteekent niet een weging met de 

weegschaal. Het woord mizân komt voor in 55 :7: , En den hemel verhief Hij 

hoog en ἘΠῚ maakte de maat” en ook in 57 : 25: ,Inderdaad hebben Wij Onze 

apostelen met duidelijke bewijsgronden gezonden en hebben Wij met hen het 

Boek en de maat nedergezonden”’; op beide plaatsen beteekent het geen weeg- 

schaal. 
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Ar. hem, 9 En wat ἤθη, betreft, wier 
He gewicht (aan goede daden) | 

licht is — dat zijn zij, die hun (jf Cane ἐν PR zielen verlies hebben doen Do Vues ne 
lijden, omdat zij niet in Onze BEC IEC 287236 τῶ 
mededeelingen geloofd heb- 
ben. 

10 En Wij hebben ἃ zeker- ΠΡ 
lÿk op de aarde bevestigd en 2CUsS5 AIRES nie daarop voor ἃ middelen van ε Coke tte do ua bestaan gemaakt; weinig is OURS ὦ ὕ 13 Cab GS 
het, dat gij dankt. 

PARAGRAAF 2 

Tegenstand van den Duivel aan Adam 

11-15. Aanspraak van den duivel Op meerderheid. 14—18. Zijn 
voornemen om de menschen te misleiden. 19--22, Le duivel verstoort den vrede, waarin de mensch leeft. 23—25. ’s Menschen berouw. 

11 En zekerlijk schiepen " 
Wij u, dan vormden Wij U, οἰ ΩΣ TS 
dan zeiden Wij tot de engelen : ES Se 

PL A a 26. ‘Buig u neder voor Adam. ἃ 1 HALO UE ME TOM Derhalve bogen zij zich neder  ” 
b 27. -behaive Iblis: Ὁ hïj was niet 

van degenen die zich neder- 

bogen, #97 Poe SAS 12 Hij.zei: Wat verhinder- 
de u dat gïj ἃ niet nederboo Ἢ si Nr PU toen ΤῈ (het) u gebood? ἘΝ AT RTS EC JE 
Zei: ΠῚ ben beter dan hij: Gi C9 >.LITLES, 2 n PDA Fer 1 hebt mij van vuur Gnéba en. GÉ Cr EE ais SCT EE terwil Gij hem van stof hebt | Ou ὧς ἀΞ 13. 
-geschapen. 468 Ἶ 

467 Vgl. 2 : 80--.39, 
408. De Heilige Qoer-ân maakt -herhaaildelijk melding van de schepping van 

den ‘mensch van stof. Niet alleen Adam is van stof geschapen, maar ook alle 
menschen. In tegensteiling met de SChepping van den mensch van stof maakt 
-de duivel er op aanspraak van vuur geschapen te zijn. Dit beteekent waarschijn- 
ἈΚ, dat: aarde het overwegende element in de schepping van den mensch is, 
terwijl vuur dat is in die van den duivel. Hierin schiïjnt een zinspeling te zitten 
op den aard der temperamenten van de twee klassen: menschen en duiveis. De 

- Heilige Qoer-ân zert elders: De mensch is van haast geschapen; nu zal Ik u 
Min teekenen toonen: derhaive, vraag Mij (ze) niet te verhaasten” (21 : 37). 
Deze woorden verklaren zichzelf. De schepping van den mensch van haast 
beteekent, dat hij van nature haastig is. Evenzoo kan de schepping van den 
duivel van vuur beteekenen, dat hij vurig van temperament is, terwijl de voi- 
 maakte mensch ootmoedig en Zachtmoedig is, geschapen ais hij is van stof, die 

_ Cotmoed en zachtmoedigheid beduidt. Deze plaats geeft dus waarschÿnlijk een 

-ττ..-... 
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13 Hij 7ei: Ga dan heen 
uit dezen (staat), want het 
betaamt u niet, u daarin 
trotschelijk te gedragen. Ga 
(er) daarom uit; waarlÿk, gi] 
zijt van degenen die verne. 
derd zijn. 

14 Hij zei: Geef mij uit- 
stel, tot den dag waarop Ζ1] 
opgewekt worden. 469 | 

15 Hij zei: Waarlijk, gi 
zijt van degenen, wien uitstel 
15 gegeven. 

16 Hij zei: Daar Gi mij 
dwalende hebt geoordeeld, 
zal ik op hen in hinderlaag 
liggen op Uw rechte pad: 

17 Dan zal ik zekerliÿk tot 
hen komen van voor hen en 
van achter hen, en van hun 
rechterzijde en van hun lin- 
kerzijde; en Gij 
meesten hunner niet dank- 
baar vinden. 

18 Hij zei: Ga heen uit 
dezen (staat), veracht, ver- 
dreven: wie kunner τὰ voigt, 
Ik zal de hel zekerlijk met u 
allen vullen. 

19 En (Wiÿ zeiden): Ο 
Adam! woon gij en uw vrouw 
in den tuin: 8 en eet van 
waar gij wenscht, maar nader 
dezen boom niet, want dan 
zult gij tot de onrechftvaar- 
digen behooren. 
20 Maar de duivel blies 
hun een booze gedachte in, 
opdat hij hun openbaar zou 
maken wat van hen verbor- 
gen was geweest van hun 
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zult de 

[DEEL VIN. 

desert dE 

ARR 7 ASC 

ο ας 2 "2816 

Eh Ge SL 

RE dé 

DLL ASS 

$ 

d à? 2 w CRE 

pps É 

ACCRA TRE 
RTE 5: 

12: «οὐ, 22 Ὁ | b, 239 

ve SE ES τὰ 255 

® ὦ GA En 

ER asser “9 
Mo 23 1 222 Las 

λα φρξλεθιρεοι 

2, » 3% 9 

1 LT τὶ : Υ τι Gags 5 

beschrijving van de op den voorgrond tredende kerimerken van de {ΠῚ ΡΕΚΒΙΠΕΠΊΕΙ 5 

der twee klassen van wezens. | . ue | 

469 De mensch is slechts og in de macht van den duivel, als hij geeste- " 

lijk niet opgewekt is. De ÿ ner à ‘beduidt hier de or LS PPS RAIRES van ὴ 

den mensch. 

470 De inblazingen van den duivel prikelen ἃ ΕΓ ΕσαΒ a sléchte neigingen ἐΣ 

‘in der nensch. τ 
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ns ὁ Ἐς... ὁ — 

zel: Uw Heer heeft u dezen 
boom niet verboden, dan op- 
dat gij beiden geen twee enge- 

(niet) tot de onsterfelijken 
zult behooren. 

21 En ὨΪ zwoer hun bei- 
den: Waarlijk, ik ben u een 
oprecht raadsman. 

22 Dan deed hij hen door 
bedrog vallen; en toen zij 
beiden van den boom smaak- 
ten, werden hun kwade nei- 
gingen hun duidelijk, en zij 
begonnen beiden zich met de 
bladeren van den tuin te be- 
dekken; 471 en hun Heer riep 
tot hen: Heb Ik u beiden dien 
boom niet verboden en heb 
Ik u niet gezegd, dat de duivel 
uw openlijke viand is? 

23 Zïj zeiden: Onze Heer! 
wij zijn onrechtvaardig ge- 
weest tegen onszelf, en indien 
(ἢ ons niet vergeeft en ons 
(niet) genadig zijt, zullen wij 
zeker van de verliezers zijn. 

24 ΗΠ) zei: Ga heen, som- 
migen uwer de vijanden van 
anderen, en er is voor u op de 
aarde een woning en een 
voorziening vuor eenigen tijd. 

25 Hij zei (ook): Daarop 
zult gij leven, en daarop zult 
gij sterven, en daarvan zult 
gi worden weggenomen. 
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#3 13 « “ Er 7, sc »° 

ai Ge ER 5 0! 
len zult worden, of opdat gij. 

2 #5 à TC GC PT PIS 

O Cned CHOICE: 

2? dy 
L,.1 LL TEE 29 ἐ neo ie DRE GNAEQUT σον VAS 

CARRIERE 
OT ER LE CRE 29 

σοφοῦ» Ce ré 25 SE ρ EST JE 
EI PCI CO LEA TA EE 

QE Ge CSSS SU 

2 +6 “Sat δ. 7 . 

Eee Re Si 

loose σ᾽ 

ὡ»».. 525) SG JE 
Lo Top ur pres σ 
OO PS Lao » 

471 Het besef iets te hebben gedaan, dat hem onwaardig is, is voor den 
mensch de zekerste weg om tot volmaaktheid te komen. Het bedekken met de 
bladeren van den tuin is het verlangen om door menschelijke inspanning een 
begane fout goed te maken. De kleeding die tegen het kwaad beschermt en die 
volgens vs. 26 de beste kleeding is, verklaart de beteekenis van het bedekken 
hier. De Goddelijke openbaring duidt den mensch den waren weg uit en stelt 
hem in staat zich te bedekken of zich tegen het kwaad te beschermen. En de 
vermelding in vs. 27, hun beiden hun kleeding afrukkende, opdat πᾷ hun hun 
kwade neigingen zou kunnen toonen, toont verder aan, dat het bedekken met de 
bladeren van den tuin een allegorische verklaring is. 

ee --.-.-.-- 



270 DE VERHEVEN PLAATSEN (DEEL VIII. 

PARAGRAAF 5 

Waarschuwing tegen de Inblazingen des Duivels 

26, 27. De mensch gewaarschuwd. 28-31. Goedheid en matigheid 
bevolen. 

26 O kinderen van Adam! 
Wij hebben inderdaad klee- 
ding tot u nedergezonden om POIL AE LAS A 
uw naaktheïd te bedekken en GE ΕΞ ρὲ 
(kleeding) voor de schoon- 25 οὐ τ 
heid; en kleeding die (tegen BEIGE DCE 
het kwaad) beschermt; die oGE 2 ὦ: 
is de beste. 472 Dit is van de di 
mededeelingen Gods, opdat 
Ζῇ gedachtig zullen zijn. 

27 O kinderen van, Adam! 
laat de duivel u niet in ver- ZAC πα: a AGE HN SSP 

zoeking brengen, zooals μῇ 7 AUS ᾿ 25:8: 

uw ouders uit den tuin ver- ! NOR LE as DE 
dreef, hun beiden hun klee- | FER Ce 
ding afrukkende 473 opdat hi] 
hun hun kwade neigingen zou 43%: 5722 174% οὐ ἀνε 
kunnen toonen. Waarlijk hi ERP 508) cg Us 
ziet u, zoowel hij als zijn μὰ ge EVE 
stam, vanwaar gi) hen niet L8 LIN? Nada 

kunt zien. Waarlijk, Wij heb- EUR YONNE 
ben de duivels tot de bewa- 
kers doen worden van hen, 

die niet gelooven. | - 

28 En wanneer zÿ een τς ἀκ: 58.350, his 
onzedelijkheïid begaan, zeggen , more 

αἰ}: wi Ge ὑπῆν a. a! ON ΙΝ Ai 
it doen, en Go eeft het 1 — A LAS »9 

ons bevolen. Zeg: Waarlik, ὥ οὐδόν δι μξϑων ν» Ὁ 
God beveelt geen onzedelijk- 76 Ἵ3 

heid; zegt gij ten nadeele van oo Ÿ 

God wat gij niet weet ? 

PE 

472 De kleeding diende eerst om de schaamte te bedekken; met de verdere 

ontwikkeling zochten de menschen zich daarmee hun uiterliÿk te verfraaien; 

maar er is nog een derde soort van kleeding — aldus de Qoer-ân — die de beste 

is, nl. libâs-oet-taqwé, ‘of de kleeding der vroomheid, lett. de kleeding die iemand 

tegen het kwaad beschermt. Het duidt een verderen stap in de ontwikkeling van 

den mensch aan, want deugd is een ornament van den geest, en als men het nut 

van het verfraaien van zichzelf ingezien heeft, zal hij spoedig de noodzakelijkheid 

van het verfraaien van den geest inzien. 

473 Dat hier niet de kleeding voor het lichaam bedoeld wordt, blijkt uit het 

feit, dat alle menschen tegen denzelfden aanval van den duivel gewaarschuwd 

wordt. Wat de kleeding betreft, waarvan Adam ontdaan werd, laat het niet den 

minsten twiifel over, als men bedenkt, dat de duivel ieder kind van Adam van 
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29 Zeg: Mijn Heer heeft 
gerechtigheid bevolen, en zet , 
uw aangezichten recht op 55,575 741 x 227% 

usdre | iederen ἐᾷ des gebeds en PAP Ds δ FE τι τ a 
| roep Hem aan, Hem oprecht nf iakes216 ele 8 de 

zinde in gehoorzaamheid; 7 ‘7, 2. 
gelÿk ΗΠ u in den beginne O LUs5s% PSN LU 
heeft voortgebracht, alzoo 
zult gij ook wederkeeren. 

30 Een deel heeft ΗΠ recht 
geleid, en (aangaande een bo, κ » 57“ Gr 2, τς εχ ιν» 

dir σῷ τ sut 
Οὗ, dwa- | ander) deel, verderf is met PNR ΕΟ ling. ni 39 9 “«ΓΥ6αὶ!,,515 St A recht hun verdiende loon; 474 O5 2 5493 canrËdll, Sl ogt 

waarlijk, Ζῇ hebben de duivels 2 τ ἐλ τ το 
tot bewakers buiten God ge- © AR 0 en sc 
nomen, en zij denken dat zij | 
volgers van den rechten weg 
zijn. 

Ἵ ΖΞ, “ 3 - x AR 28, ? -," CEST 

31 O kinderen van Adam! PURE LUS SE 
Of, iedere i Υ Ep δοῳΐ σι». 2 25 2 4 Ho let op iederen tijd des gebeds ‘15: DELTA ; 

op uw versiersel, 475 en eet ne. ΓΞ 
en drink en wees niet buiten- OO pull ENV ti 
sporig; waarlijk, Hij heeft de CE 
buitensporigen niet lief. 

© λρε 

PARAGRAAF 4 

De Komst van Apostelen en 16 Loochening van hun Boodschap 

32—35. Apostelen komen om te verbeteren. 36-39. Het lot derge- 
nen die hun boodschap verwerpen. 

32 Zeg: Wie heeft Gods 
versiersel verboden, dat Hi --: ES Te A ἢ ἐξ : > vu ul AUS se 
voor Zijn dienaren heeft AT +222 οὐ 03 

À PASSE. ΠΡ voortgebracht en de goede [25 Que abs sal 
voorzieningen? Zeg: Dit zÿn ,;  ,;  .,γ,7 ous 
voor de geloovigen in het a Gti ET 

© A ee qe er ... 

dezelfde kleeding tracht te ontdoen. Moedjahid zegt: Het is de Kleeding, die 
tegen het kwaad beschermt, en met hun sau'at wordt hedoeld: het kwaad dat 

hen trof ter oorzake van hun ongehoorzaamheid. 

474 Of: dwaling is met recht hun verdiende loon. Het gebruik van het woord 
haqgqa dient in dit geval om aan te toonen, dat dwaling of verderf noodzakKelik is 
geworden, daar het in hun geval aan de eischen der gerechtigheid beantwoordt:; 
Zie Lane’s Ar.-Eng. Lexicon. En de reden is: ζῇ hebben de duivels tot bewakers 
genomen. 

475 Zinat of versiersel wordt hier gewoonlijk opgevat in den zin van gewaad, 
met betrekking tot het gebruik om naakt om de Ka’ba heen te gaan, maar het 
woord zelf heeft een ruimer beteekenis. Râghib zegt: Er zijn drie soorten van 
versierselen: geestelijke, zulks ais kennis en goede gelooven: lichamelÿke, zulks 
als kracht en grootheid van gestaite; uiterlijke, zulks als rijkdom en waardigheid. 
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DE VERHEVEN PLAATSEN [DEEL ὙΠ]. 

| leven dezer wereld, louter (de 
| hunne) ten dage der opstan- 
ding; 476 zoo maken Wij de 
mededeelingen duidelijk voor 
menschen die weten. 

33 Zeg: Mijn Heer heeft 
slechts onzedelïjkheden ver- 
boden, zoowel die daarvan, 
welke duidelijk zijn, als die 
welke verborgen zijn, en 
zonde en wederspannigheid 
zonder rechtvaardigheid, en 
dat gij datgene met God ver- 
eenigt, waarvoor ΗΠ) geen 
gezag heeft nedergezonden, 
en dat gij ten nadeele van 
God zegt wat gij niet weet. 

34 En voor ieder volk is 
een bepaalde tijd, derhalve, 
wanneer hun bepaalde tijd 
gekomen is, zullen zij niet 
de minste wÿle achterblijven, 
noch zullen zij voorgaan. 

35 O kinderen van Adam! 
indien er apostelen uit uw 
midden tot ἃ komen, u Min 
mededeelingen  verhalende, 
dan, wie zich (voor het 
kwaad) hoeden en recht han- 
delen — zij zullen geen vrees 
hebben, noch zullen zij treu- 
ren. 

36 En (aangaande) dege- 
nen die Onze mededeelingen 
loochenen en zich hoovaardig- 
lijk daarvan afwenden — 
dezen zijn de bewoners van 
het vuur, daarin zullen zi 
wonen. 

37 Wie is dan onrechtvaar- 
diger dan hï, die een leugen 
tegen God verzint of Zijn me- 
dedeelingen loochent? (Aan- 
gaande) dezen, hun deel van 

5 112,» Pr Le Ῥω σιὼ 
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πος E 55 

Mo Te > 222 ? ΚΣΥΖ 
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js er AA 
Sn 527 “΄ »5“ 

OCR DE 46 ah Y 

sas 3 ᾿ Cu tu 

ss Je Gr L tan 

DAS AS D “, (ὦ LOC Cd 

ΨΥ Se νΥ] 

3e \ PL ̓ 

“35 1} ELITE 

ET AS 

ἡλιοῦ ΑΡΙὸ9 
σ΄ 2575 

GES at Οὐ ἡ 

nn MOD TS Se Pi (PRE πεσε τος τ τ τυτυξξες ες πων: 

Wij kunnen dus zeggen, dat hier het geestelijke en het uiterlijke versiersel bedoeld 

wordt: het eerste duidt deugd aan en het laatste kleeding. 

476 Dit beteekent, dat de geloovigen en de ongeloovigen in het leven dezer 

wereld gelijkelijk van de goede dingen profiteeren, en dat al het goede in het 

leven na den dooû echter uitsluitend voor degenen zullen zijn, die de rechte 

beginselen aangenomen en daarnaar gehandeld hebben. 
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het Boek zal hen bereiken, 477 
totdat zij, wanneer Onze ge- , ; ,,,52— 
zanten tot hen komen (en) (ki #5 Ge No 
hen doen sterven, Zzeggen 7° 22,27#%1- “<< 55 is 
zullen: Waar is datgene wat CUS RES CNE 2 
gij buiten God placht aan te BAS LS ISE rs ch 
roepen? Zïij zouden zeggen: >< 
Zij zijn van ons verdwenen;, θόλο ριξ κοῖς Bet Ye 
en zij zullen tegen zichzelf 
getuigen, dat zij ongeloovigen 
waren. 

38 Hij zal zeggen: Ga het 
vuur in, onder de volkeren 
die voor u heengegaan zin 
uit het midden der djinn en 72:17: 4 ἴΣ 
der menschen; telkenmale πῶ 22191616 
wanneer een volk zal ingaan, καθ ιτώσθιοΣ κμ 

Ar. suster. | Zal het zijn broeder vervloe- “ar Lobrers APT: ci CPP 

ken, totdat, wanneer zij allen AIRE GES del Us 

tezamen daarin opgekomen 
zijn, de laatsten hunner ten per; 25125 2e τὸν 

aanzien van de eersten 478 25.9.05 EE αν 

hunner zullèn zeggen: Onze ὁ F 1 ST NT 
Heer! dezen hebben ons op AG ὥς PE se | ΝΣ 
een dwaalspoor gebracht; Θς SAISIE es CFA dE 
derhalve, geef hun een dub- 
bele kastijding des vuurs. Hij 
zal zeggen: Een ieder zal 
dubbel hebben, maar gij weet 
(het) niet. 419 

39 En de eersten hunner MU ιν a CES 
zullen tot de laatsten hunner Le τ 

ar.het | Zeggen: Gij 2ÿt geen haar Co CSL SE 7 RE 
germe. | beter dan wÿ: derhalve, ΟΣ LS EX 
ven ons. smaak de straf voor wat gl} 

verdiend hebt. 

το ΘῈ ἢ 

à .......... -.---.--ἘἘὀ Ἀ “΄.-ς-.-.....ας-.-ς .....- 

-------οΞἰἢ.---.----.--. οὕ. 

477 D.w.z. de in het Boek beloofde straf zul hen “bevangen; dit wordt ge- 

staafa door het slot van het vers. 

4T8 Met de laatsten en de eersten worden hier het gewone volk en de leiders 

bedoeld, want hoewel de woorden de verklaringen: de laatsten δὴ de eersten in 

tijd of de laatsten en de eersten in positie toelaten, wordt de laatste beteekenis 

door dergelijke uitdrukkingen op verscheidene andere plaatsen bevestigd, zooals 

in 2 : 166, 14 : 21, 34 : 31-88, 40 : 47, etc. 

479 De leiders, omdat Zi anderen misleiden en de volgelingen DGA 21} 

anderen blindelings volgen. 
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At, borsten. 

DE VERHEVEN PLAATSEN [DEEL ὙΠ]. 

PARAGRAAF 5 

Zij die de Boodschap aannemen 

40, 41. De deuren van den hemel voor de verdorvenen gesloten. 
42—45. De rechtschapenen. 46, 47. Zïj die op de verheven plaatsen 
staan. 

40 Waarlijk, (aangaande) 
degenen die Onze mededeelin- 
gen loochenen en zich hoo- 
vaardiglÿk daarvan afwenden 
— de deuren des hemels zul- 
len voor hen niet geopend 
worden, noch zullen zij den 
tuin ingaan, tot de kemel 
door het oog van de naald 
gaat; 480 en zoo vergelden Wij 
den schuldigen. - 

41 Zïj zullen een bed heb- 
ben van het hellevuur, en van 
boven hen deksels (daarvan) ; 
en Zoo vergelden Wij de on- 
rechtvaardigen. 

42 En (aangaande) dege- 
nen die gelooven en goed doen 
— Wij leggen geen ziel een 
plicht op, dan zooveel haar 
vermogen het haar toestaat 
— Ζῇ zijn de bewoners van 
den tuin; daarin zullen 7zij 
wonen. 

43 En Wij zullen wat wrok 
er in hun harten ook is weg- 
nemen; de rivieren zullen be- 
neden ἤθη stroomen en zij 
zullen zeggen: Alle lof komt 
God toe, Die ons tot dezen 
(staat) heeft geleid, en wij 
zouden den weg niet gevon- 
den hebben, ware het niet 
geweest, dat God ons geleid 
had; zekerlijk hebben de 
apostelen onzes Heeren de 
waarheid gebracht. En er 
zal tot hen worden geroepen, 
dat dit de tuin is, tot de 
erfgenamen waarvan gij ge- 
maakt zijt voor hetgeen gij 
gedaan hebt. 
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480 D.w.z. zij kunnen het hemelsche koninkrijk niet ingaan, noch kunnen 
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44 En de bewoners van den 

tuin zullen de bewoners van , 
het vuur toeroepen: Waarlijk, 
wij hebben hetgeen onze Heer 
ons beloofd heeft, waarach- 
tig gevonden; hebt ook gi) 
hetgeen uw Heer beloofd 
heeft, waarachtig gevonden ? 
Ζ1) zullen zeggen: Ja. Dan zal 
een roeper onder hen uitroe- 
pen, dat Gods vloek over de 
onrechtvaardigen is, 

ES 

SES 
LE 8, De nr WU 9 “,» 

os Ν FACE ses 

ἈΞ Οἵ κὐδ Ὁ CE ES CSG 
“tt + 

OA ÉE 

NE SE 
Eur 

À 

Of, (de 45 Die zich van Gods WES pers 1 5 ὀξλ 22.4 limderen. | Gfwenden en dien krom trach. 955: a) OF Ce CUT 
ten te maken, en zij zin onge- 
loovigen in het hiernamaals. 

46 En tusschen de tweg zal 
een sluier zijn; 481 en op de 
verheven plaatsen zullen 
menschen zijn, die allen aan 
hun merkteekenen kennen; 
482 en zij zullen de bewoners 
van den tuin toerocepen: 
Vrede Ζῇ over u; Ζῇ zullen 

és BEC se 

ae SES) ETES ESS 

“53 34 TBE RS GE 

dien nog niet ingegaan zijn, [2 BAUER cidal 
schoon zij (dien) hopen (in te Gore gaan). 488 Θωλα 5.5 

47 En wanneer hun oogen 
naar de bewoners van het ὥς αὖ «δὶ ARS SUGICE 203} 

5.15 

»" 
»" 

vuur gewend zullen zijn, zul- a το τας ἰού 
Ξ' ) len χῇ zeggen: Onze Heer! 

plaats ons niet bij de on- 
rechtvaardige menschen, 

qq gr 

zij zich boven de lage aardsche begeerten verheffen en zich opwaarts verheffen 
tot de‘hoogere sreren van het geestelijk leven. 

481 De sluier, die hier de verdorvenen van de rechtvaardigen scheidt en 
waardoor de eersten de gelukzaligheid, die de laatsten genieten, niet kunnen 
zien, zal in het komende leven een waarneembaren vorm aannemen. 

482 A’râf is het meervoud van ’arf, di. lett. een verheven plaats, en daarom 
beteekent Al-a’râf: de verheven plaatsen. Degenen die op deze verheven plaatsen 
zijn — menschen die de goeden en de slechten aan hun merkteekenen kennen 
— Zijn klaarblijkelijk Gods rechtschapen dienaren, de profeten en hun volmaakte 
volgelingen. Vel. 56 : 10, 11, waar van drie klassen van menschen gesproken 
wordt, nl. de eersten, de bewoners van het paradijs en de bewoners van de hel. 
In plaats van de eersten hebben wij hier degenen, die op verheven plaatsen zijn. 
De meening dat op de 4’râf degenen zïn, wier goede en slechte daden gelijk zijn, 
wordt door den Heiligen Qoer-ân volstrekt niet gestaafd. | 

483 D.w.z. de eanstaande bewoners van den tuin zullen nog niet hun intrede 
in den tuin der gelukzaligheid gedaan hebben. 
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| PARAGRAAF 6 

| Hulpeloosheid der Goddeloozen | 

48-51. Rijkdom en aantal helpen niet. 52, 53. Bemiddeling zal niet 
kbaten. 

| 48 En de bewoners der 
verheven plaatsen zullen de ;:-5 πον <a sie nr” 
menschen, die Ζῇ aan hun SÉRIE) GLEN Cost 56 
merkteekenen zullen herken- 2772 7%%2 LT At 22% 

nen, toeroepen, zeggende: 7 CE GAAUSE pére 

Tot niets nuttig waren u uw O0» {τὴ 2320 

vergaringen en uw trotsche- 
ljk gedragen: 
49 Zïjn dit degenen, nopens 

wie gij gezworen hebt, dat . 520, 792 » 27/7 «Ὁ ait 
God hun geen genade zal δὶ DES pie es 2 55) 
schenken? Ga den tuin in; gij 47 4r< QT AN AS 

zult geen vrees hebben, Εἰ Ἦν ESF ee τ᾿ rer 
zult gij treuren. τ πὸ not 

50 En de bewoners van 
het vuur zullen de bewoners 55. 775, -1 »7 τὴ 2.) 2% εἴ 
van den tuin toeroepen, zeg- ©! 650} ζουρὶ JAI ones ᾿ 
gende: Giet wat water op ons nie 4 ΩΡ ai Ki CAE ls 
neder, of (geef ons) van wat ; ᾿ ἅ. ἥ ne AE “ἀξ αν 
God u heeft gegeven. Ζ1) zul- ES EU HONG 
len zeggen: Waarlijk, God . 
heeft beide voor de ongeloo- 
vigen verboden, 

51 Die hun godsdienst voor 
een ijdel vermaak en een spel 2,4, s< 212277 ρλτξι 2} .% 

houden, en het leven dezer we- “ Le 2 + D re ca 
reld misleidt hen; derhalve, ἡ Δ) ut SD 
heden verlaten Wij hen, zooals ιν »- Xi Le 
zij de ohtmoeting van dezen EVANS CNE Ce 

Of, verge- | hunnen dag veronachtzaamd d9S AI RAT μΓ2 
FR hebben en daar zij Onze me- SRE 

dedeelingen geloochend heb- 
ben. NI τ ΠΣ πρὸ 

52 En zekerlijk hebben Wij Au AS En ke UD 
hun een boek gebracht, dat κυ χὰ EYE 29 
Wij met kennis duidelijk heb- ὩΣ 5 2 ὍΡΟΣ GR 
ben gemaakt, een leiding en 
een genade voor menschen 
die gelooven. se 

53 Wachten zij op jets EE 
anders dan het laatste gevolg + °,22#7 77.4 Patchs ἧς 
daarvan? 484 Ten dage wan- ES Ὁ oi ων 

| neer het laatste gevolg daar- 

# 

/ 

2 

3 6 ας σον GES 

484 Met het laatste gevolg wordt bedoeld: de uiteindelÿke toestand of het 

einde, waarmee zïj bedreigd worden. 
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Of, zich te 
gronde ge- 
richt. 

8. 4. 

DE RECHTSCHAPENEN ZULLEN VOORSPOEDIG ZIJN 277 

van geschiedt, zullen degenen 
die het tevoren veronacht- 
zaamd hebben, zeggen: In- 
derdaad hebben de apostelen 
van onzen Heer de waarheid 
gebracht, zijn er dan eenige 
middelaars voor ons, opdat zij 
te onzen behoeve  zouden 
voorspreken? Of zouden wi 
teruggezonden kunnen wor- 
den, opdat wij andere (wer- 
ken) zouden doen dan die, 
welke wi gedaan hebben? 
Inderdaad hebben zij ñun 
zielen verloren, en datgene 
wat zij verzonnen hebben, is 
van hen verdwenen. 

— 

FAURE ET 
΄- st. TERRES τὼ 2ὰ 'Φ 

reset FEU 

ne % ΄΄ 29% 9e .5.3 

PARAGRAAF 7 

De Rechtschapenen zullen voorspoedig zijn 

54. Goddelijk bestier. 55, 56. Nadering der genade. 57, 58. De dooden 
zullen in het leven teruggeroepen worden. 

54 Waarlijk, uw Heer is 
God, Die de hemelen en de 
aarde in zes tijdperken a heeîft 
zeschapen, en ΗΠ heeft de 
macht op den troon; 485 Hi, 
werpt den sluier van den 
nacht over den dag, dien die 
onophoudelijk vervolgt; en 
(Hij heeft) de zon en de 
maan en de sterren (gescha- 
pen), op Zijn bevel dienstbaar 
gemaakt; waarlijk, Hem be- 
hoort de schepping en het 
gebod; gezegend is God, de 
Heer der werelden. 

So GE GE δι 
ÉEvRAS AUTRE G FES 

Aux AE ᾿ ἐν re ai 

PL EAN τ ἀν ATEATÉSS NE 

PSE AG NT ὃ 1 DES 
“΄ κι ÿ ᾿ et r 

© Cat 7 at FRS 

485 De zinsnede istawû ’alal ’Arsj (Hij heeft de macht op den troon) wordt 

in den Heiligen Qoer-âän hier en op zes andere plaatsen gebezigd, nl. in 10 :3, 

18 : 2, 20 : 5, 25 : 59, 32 : 4 en 57 : 4. Raadplegen wij deze zes plaatsen, dan blijkt, 

dat ze onveranderlijk gebezigd wordt na de vermelding van de schepping der 

hemelen en der aarde, en met betrekking tot de Goddelijke macht over Zïn ἡ 

schepping, en de wet en de orde, waaraan de groote Schepper het heelal onder- 

werpt. De Heilige Qoer-ân heeft hier, evenals op andere plaatsen, inderdaad 

zichzelf verklaard. Bij voorbeeld, wij hebben hier eerst een vermelding, die Gods 

schepping der hemelen en der aarde beschrijft en dan deze zinsnede, terwijl het 

vers met een dergelijke verklaring eindigt: waarlÿk, Hem behoort de schepping en 

het gebod. Daarom moet ze dezelfde gedachte uitdrukken als het woord gebod. 
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90 Roep uwen Heer oot- 
moedigliÿk en in het verbor- 

gen aan, Wwaarlijk, Hij heeft 
degenen die de grenzen te 
puiten gaan, niet lief. 

96 En sticht geen kwaad 
op de aarde na haar verbete- 

| ring, en roep Her aan, met 
vreeze en hoop; 1486 waarlik, 
Gods genade is dengenen, die 
(anderen) goed doen, nabïj. 

91 En ΗΠ) is het, Die de 
winden, goede tijdingen over- 
orengende, voor Zijn genade 
uitzendt, totdat Wij ze, wan- 

| neer ze een (met regen) be- 
zWangerde wolk brengen, naar 
een dood land voortdrijven; 
dan zenden Wij daarop water 
neder, dan brengen Wij daar- 
mede allerhande vruchten 
voort; zoo zullen Wiï de doo- 
den voortbrengen, opdat gi) 
gedachtig zult zijn. 487 

98 En aangaande het goede 
land, zijn planten komen 
(overvloedig) te voorschijn, 
met het verlof van zijn Heer, 
en (aangaande) datgene wat 
minderwaardig is, (zijn krui- 
den) komen slechts schaarsch 
te voorschijn; zoo herhalen 
Wii de mededeelingen voor 
menschen die danken. 

[DEEL VIH. 

| 5... 5 SX SE SN 

at EL 5 LEE (ES Dn9 … 
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ALGER cs 
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Hoofdstuk 10, vs. 3 toont aan, dat ze het regelen van zaken beduidt. Raadplegen 
wi de lexica dan vinden wij, dat ’ars letterlijk beteekent: een ding om de 
schaduw gebouiwd of iets dat overdekt is. Volgens Râghib wordt het hof of de 
retel van den koning, ’arsj genoemd wegens de verhevenheid daarvan. En hi 
voegt er bij: En het wordt gebezigd om macht of kr acht, en gezag en heerschappi 
aan te duiden. En verder: ,,De ’àrsj van God is een van de dingen, dat de mensch 
niet in werkelijkheid weet, doch slechts in naam, en het is niet datgene, waarvoor 
de verbeelding van de groote hoop die houdt”. Inderdaad, beide woorden ’arsi en 
koersi zijn verkeerd opgevat in den zin van rustplaats voor God. Boechari heeft 
het laatste verklaard in den zin van kennis: en de ware beteekenis van het eerste 
is kracht of macht over de schepping. 

486 Omdat de vrees voor Zijn mishagen, evengoed als de hoop ΟΡ Zijn gena- 
de, den geest adelt. 

487 Het in het leven terugroepen van geestelijk dooden door middel van 
de openbaring van den Qoer-ân wordt steeus vergeleken bij het levend malren 
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PARAGRAAF 8 

Geschiedenis van Noach 

59. Noach predikt de Eenheid. 60—-64. Hij wordt verworpen en Ζ] 
volk wordt verdronken. 

59 Voorzeker hebben ΝῊ 
Noach tot zijn volk gezonden, 2 as Sir is 
derhalve zei hïj: O, min volk! e SON ᾿ εν τ re AU 
dien God, gij hebt geen ande- ὀ 032) δα alle OC athée 
ren god da : Hem; waarlik, DA D SR. AUTRES 
ik es voor u de kastiding Gb 959 CIS LEE SU 
van een grooten dag. 488 Du LATE Z LE 2 AT TE 

60 De hoofden van zijn 2 ANL ὦ» ge As 
volk zeiden: Waarliÿjk, wi QU ne 
zien u in duidelijke dwaling. ΄ Ἷ 

61 Ἠΐ zei: O min volk! er | ᾿ 
is geen dwaling in miÿ, maar (US AE ἃ CN 280 
ik ben een apostel van den ΄ ἠδ᾽ 
Heer der werelden: O Cul or LA 

62 Ik breng u de bood- — | 
schappen mijns Heeren over, 52x50 ul Ci 
en ik geef u goeden raad, en τ on ἊΝ 
ik weet van God wat gij niet © Or Ÿ ἢ at Ge SLT 
weet:. 

van de doode aarde door regen. De wind, die goede tijdingen overbracht, was 

de stroom naar den Islâm, die met den dag steeds machtiger werd. 

488 Aangezien de Qoereisjieten reeds van de slechte gevolgen van hun oppo- 

sitie tegen den Heiligen Profeet ingelicht zijn, worden nu verscheidene illustraties 

uit de oude heilige geschiedenis gegeven, die aantoonén, hoe de volkeren die 

niet naar de stem der waarschuwers wilden luisteren, behandeld werden 

Eg het lezen van de in den Heiligen Qoer-ân verhaalde geschiedenis der profeten 

houde men in gedachte, dat het doel van den Qoer-ân niet is: een geschiedenis 

als zoodanig te vertellen, maar zekere typische kenmerken van de geschiedenis 

der verschillende volkeren te doen uitkomen, gebeurtenissen te vermelden, die 

een profetische zinspeling op het leven van den Heiligen Profeet bevatten en 

de algemeene waarschuwingen te illustreeren, die gegeven zijn met betrekking 

tot de uiteindelïike gevolgen, welke met de verwerping der waarheid gepaard 

zullen gaan. De Qoer-ân geeft niet de bijzonderheden van de kwestie: welke 

boodschappen een profeet aan zijn voik overbracht en hoe hïj ontvangen werd; 

hij volstaat enkel met de algemeene feiten te vermelden, dat iedere profeet de 

Goddelijke Eenheid predikte, dat iedere profeet den nadruk legde op vroomheid, 

dat iedere profeet met een grooten tegenstand werd ontvangen en dat ieder van 

deze boodschappers tenslotte er in slaagde de waarheid te bevestigen. Hierop 

komt, met geringe afwijkingen, de Qoer-ânische geschiedenis der profeten neer. 
Voor andere vermeldingen van Noach, zie 3 : 32, 6 : 85, 10 : 71—78, 11 : 25-48, 
14:9, 17:3, 21: 76-77, 23 : 23-29, 25 : 87, 26 : 105-122, 29 : 14-15, 87 : 75— 

82, 51 : 46, 53 : 52, 54 : 9-16, 57 : 26, 66 : 10, 69 : 11- -12, 71 : 1—28. 
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63 Wat! verwondert gij u, 
dat er van uw Heer een herin- 
nering tot u is gekomen, door 
een man uit uw midden, opdat 
hij ἃ zal waarschuwen en 
opdat gij (voor het kwaad) 
zult hoeden, en opdat u gena- 
de zal worden bewezen ? 

64 Doch ζῇ verwierpen 
hem, derhalve bevrijdder Wi 
hem en degenen met hem in 
de ark, en Wij verdronken 
degenen die Onze mededee- 
lingen verwierpen: waarlijk, 
zij waren een blind volk. 

DE VERHEVEN PLAATSEN (DEEL ὙΠ. 

28 M Gps 
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PARAGRAAF 9 

Geschiedenis van Hôèd 

65. Hôèd predikt de Eenheid. 66-72. Hij wordt verworpen en de 
straf volgt daarop. 

65 En tot ’Ad (hebben 
Wij) hun, broeder Héèd (ge- 
zonden. 489 ΗΠ) zei: O, min 
volk'! dien God, gij hebt geen 
anderen god dan Hem; zult 
gÿ u dan niet (voor het 
kwaad) hoeden ? 

66 De hoofden dergenen 
uit het midden van zijn volk, 
die niet geloofden, zeiden: 
Waarlijk, wij zien u in dwaas- 
heid, en waarlijk, wij denken 
(dat) gij van de leugenaars 
zit. 

67 Hij zei: O mijn volk! er 
is geen dwaasheid in mij, 
maar ik ben een apostel van 
den Heer der werelden : 

Let οἷ ts βοῇ 2: 
ZA ἜΣ 2€ 

COST Be αὐ NC 

489 ’Ad was de kleinzoon van Iram (vermeld in 89 : 7), die een kleinzoon 
was van Noach, en de stam van ’Ad, waarvan hier melding wordt gemaakt, 
wordt de eerste ’Ad (53:50) genoemd, in tegenstelling met den stam van 
Tsaméèd, welke de tweede ’Ad genoemd wordt. Deze stam leefde in de woestijn 
Al-Ahqâf (46 : 21), die op de kaarten van Arabië geteekend staan en zich van 
Oman tot Hadramaut uitstrekt. Voor andere vèrmeldingen van ’Ad en H6èd, ? 
zie 11:60—60, 14:9, 25:38, 26:123-—140, 29:38, 41:13-—16, 46: 21—26, 
51 : 41- 42, 53 : 50, 54 : 18-21, 69 : 4, 69 : 6-8, 89 : 6—8. 
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68 Ik breng u de bood- 
schappen mins Heeren over 
en ik ben u een betrouwbare 
raadsman : 

69 Wat! verwondert gij u, 
dat er van uw Heer een herin- 
nering tot u is gekomen, door 
een man uit uw midden, opdat 
hij ἃ zal waarschuwen? En 
herinner ἃ, toen ΗΠ u tot re- 
geerders maakte na Noachs 
volk en u deed toenemen in 
uitnemendheid ten aanzien 
van lichaamshouw; derhalve, 
herinner ἃ Gods weldaden, 
opdat gij voorspoedig zult 
zijn. 

70 Zij zeiden: Ζ gij tot 
ons gekomen, opdat wi God 
alleen zuillen dienen en opge- 
ven hetgeen onze vaderen 
plachten te dienen? Breng 
dan tot ons datgene waar- 
mede gij ons bedreigt, indien 
gij van de waarheidlievenden 
zijt. 

71 Hij zei: Inderdaad, 
onreinheid en toorn van uw 
Heer zijn op u nedergekomen ; 
wat! twist gij met mij over 
namen, die gij en uw vaderen 
gegeven hebben? God heeït 
geen gezag voor hen gezon- 
den: 42° wacht dan, ook ik 
zal met u van degenen zijn, 
die wachten. 

72 Zoo bevrijdden Wij hem 
en degenen met hem door 
genade van Ons, en Wij sne- 
den de wortelen dergenen af, 
die Onze mededeelingen ver- 
wierpen en die geen geloovi- 
gen waren. 
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Dit heeft betrekking op hun vier afgodinnen: Säqgÿjah (zij die regen 

geeft); Hôâfizah (τῇ die voor gevaren behoedt); Réziqah (Ζῇ die voedsel geeft); 

Sûlimah (zij die van een ziekte geneest). 
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PARAGRAAF 10 

Geschiedenis van Sâlih en Lot 

18, 74. Sâlih predikt de Eenheid. 75—79. Hij wordt verworpen en 
straf overvalt het volk. 80, 81. Lot predikt de reïinheid. 82-84, Hij 
wordt verworpen en straf overvailt het volk. 

13 En tot Tsamoèd (heb- 
ben ΝῺ) hun broeder Sâlih 
(gezonden). 491 Hij zei: O,  ;< κω 21. 393.71 “9954. δὼ} 
min volk! dien God, κῇ hebt 209. BLESSE GI 
geen anderen god dan Hem. cree D αἱ ANA A 
Een duidelijk bewijs is inder- ER sets _ : ἀρ 
daad van uw Heer tot u At us GE ὡ 0 AGE 
gekomen; dit is Gods kamee- ef: Ζ se à 
lin, voor u een teeken: AE 5). Ὁ ἜΝΙ 
derhalve, laat haar op Gods nf 81 À mo pro À 

Ar. raakt | aarde weiden, en de haar as ες ὥρην 
certe. | geen kwaad, anders overvali 

u een pijnlijke kastijding: 492 
14 En herinner u, toen Hij 

u tot regeerders maakte na ᾿Ξ 
"Ad en u in het land deed οἰφυ ὦ ΚΑΙ ΗΕ 
vestigen --- gij maakt paleizen L»5,, κν5 «ν se 
ΟΡ zijn vlakten en houwt GET ρον er 
huizen in de bergen uit — ἔι25»» a 274 #22 
herinner u derhzlve Gods _— SG RCE le 
weldaden en handel niet ver- Ομ A PRES ti 
derfelijx in het land, kwaad τ ΟΡΝΑ ER "Ὁ 
stichtende. 

75 De hoofden dergenen 
onder zijn volk, die zich 2 oo Hi Gus D 
hoovaardiglijk gedroegen, zei- ("ΟΝ οΐ 
den tot degenen die zwak ..»» 1 ,, 2 »2 >, 2.1 
werden geacht, tot degenen 24207104 lsimalul νὰ 
a 9ὅϑὅῦὅῦξ6-ς5-..-ΟϑὈᾧψ  ͵νᾷθ 4... ,..,..,. ,...... 

491 Ofschoon de ’Ad en de Tsamôèd nauw aan elkaar verwant waren, waren 
beide, wat den tijd en de plaats aangaat, van elkaar gescheiden. De stam van 
Tsam6ëd wordt genoemd naar een kileinzoon van fram, den kleinzoon van Noach. 

_Historische sporen van dien stam zijn aan te treffen in Ptolemeus. De stam 
bloeide meer dan twee honderd jaar na den ‘Ad en bewoonde het gebied, dat 
bekend staat onder den naam van Al-Hidjr of Al-Hadjr (15 : 80) en de vlakte, 
bekend onder den naani van Wädi-oel-Qoerâ, die de zuidgrens vormt van Syrië 
en de noordgrens van Arabië. Voor andere vermeldingen van Tsamôèd, zie 
11: 61—68, 14 : 9, 15 : 80—84, 25 : 38, 26 : 141—159, 27 : 45-—53, 29 : 38, 41 : 13— 
.14, 41:17—18, 51 : 43-—45, 53 : 51, 54 : 23. 31, 69 : 45, 89 : 9, 91 : 11-15. 

492 Noch de Qoer-ân, noch eenig betrouwbaar gezegde van den Heiligen 
Profeet staaft de talrijke legenden betreffende de wonderbaarlijke verschijning 
en den kolossalen omvang van de kameelin. Het was een gewone kameelin, als een 
teeken aan een voik gegeven. Hun slachten van het dier was een teeken, dat 
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uit hun midden die geloofden: ες » 00. 5» EE: | 
Weet gij, dat Sälih door zijn #2C GOT GAS 
Heer gezonden is? Zi zei- OIL S ΠΥ Hé 
den: Waarlijk, wi zijn geloo- 
vigen in datgene, waarmede 
hij gezonden is. ce té Xe En dé 

716 Degenen die hoovaardig 23h >2 2 
waren, zeiden: Waarlijk, wi BOIS 49 250 
zijn loochenaars van datgene, 
waarin gij gelooft. 

17 Derhalve slachtten zij 
de kameelin en wederstreef- “΄ ES 43 52 
den het gebod van hun Heer, 5 ÿ 52.) AGE 1e is ES 
en ziÿÿ zeiden: O Sâlih! breng οὐ TS Est γῇ: 
ons datgene, waarmede εὖ ᾿ “»»5 
ons bedreigd hebt, indien gij CIS TC CE 
een der apostelen zijt., 

78 Derhalve overviel hun 
de aardbeving, en zij werden .3 AU ἀ 225, Et 
onbeweeglijke lichamen in | 
hun woning. 495 ' Θ ἘΕΨΟΝ 

19 Toen wendde hij zich 
van hen af en zei: O mijn 
volk! voorzeker heb ik u de AA IPAT 65:; »35 dE 
‘boodschap mijns Heeren over- “ἷ A ue Ἂ 
gebracht, en heb ik ἃ goeden Ÿ:95 DE ἐξιῷ3 ἂν a) 
raad gegeven, doch gij hebt 3 Lu σῷ 4 
degenen die goeden raad © Gogil OX 
geven niet lief. 

80 En (Wïÿj hebben) τ Lea ἢ 
(gezonden), toen hij tot σῇ LE GEL 0 6 ES 
volk zei: Wat! begaat gi a “7 “ι, ὦ σ“ , Eh) à 

onzedelijkheïid, die niemand OCEa ï 7% πὸ GE 
ter wereld vô6r u heeft ge- 

| daan? 494 

Ζῇ een veus smeedden om Sâlih zelf te vermoorden: zie 27 : 49, dat 
aantoont, dat zij van plan waren hem en zijn gezin in den nacht aan te randen 
en te verdelgen. 

493 De straf, die den Tsamôèd beving, wordt onder verschillende namen 
beschreven. Hier wordt ze radjfah genoemd, dat aardbeving beteekent. De be- 
Schrijving van hun woningen in 27 : 52, dat ze ingestort waren, toont ook aan, 
dat zij door een aardbeving verdelgd werden. In 54 : 31 wordt dezelfde straf 
saihah genoemd, di. een kreet, en het heeft klaarblijkeliÿjk betrekking op het 
dreunende geluid, dat een aardbeving voorafgaat. In 51 : 44 en elders wordt ze 
&d’iqah genoemd, d.i. een verdelgende straf, welke ook, terwiil het soms dezelfde 
beteekenis heeft als saihah. In 69 :5 wordt gezegd, dat de Tsamoèd verdelgd 
is door middel van tâghÿah, di. een buitengewoon gestrenge straf. Deze beide 
beschrijvingen zijn op een aardbeving van toepassing. 

494 In de chronologische volgorde, waarin dit hoofdstuk staat, zou daarna 

21 
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81 Waarlijk, ΡῈ] komt in | AUS ii 
wellust tot de manneninstede 20285 LUI CSES KE) 
van de vrouwen,; neen, gi) zijt 2324 5% G 4 
een buitensporig volk. Due 085 IQ SEA 

82 En het antwoord van ne νον για τον 
zijn volk was niet anders dan ον ἀφο LS οἰ 
dat zij zeiden: Zet hen-uit UW D, 54 ὁ 025% e#" > > us8»5 35 
stad; waarlifk, κί zn men. CSUUIAIACES ὁ ὃ 31 
schen die (zich) zoeken te 
reinigen. 2 AL A té TT 2772 3 “3771 

83 Derhalve bevrijdden Wij UT LE ms 
hem en zijne volgelingen, be- φῶ JA) | ἊΝ 
halve zijn vrouw; zij was van 
degenen die achterbleven. 

84 En Wi) regenden ΟΡ hen “2. 2,627.12γ72.2. 515 “5γ,215 

een regen; 496 overweeg dan, Cet LAC 221" 

wat het einde der schuldigen © Ge ni 
Was. 5 

Abraham vermeld moeten worden; zijn naam wordt hier echter om twee redenen 

weggelaten: eerstens, omdat slechts die profeten vermeld worden, wier vijanden 

onder hun oogen verdelgd werden; en tweedens, omdat Abrahams geschiedenis 

reeds in het vorige hoofdstuk behandeld is, waartoe dit a.h.w. een aanvulling 

vormt. Vandaar dat wi tot Lot, Abrahams neef, komen. Lot is een van die 

profeten, die niet alleen in de Rabbïjnsche literatuur, maar ook in den Bijbel 

belasterd is. Het is duidelijk, dat Abraham zijn neef Lot als een rechtvaardige 

dienaar beschouwde (Gen. 18 : 23), en door Lot te verlossen had God aangetoond, 

dat ook Hij Lot als een rechtvaardig man beschouwde; maar iets verderop vertelt 

de Bijbel ons, dat Lot zich schuldig maakte aan een bloedschendige gemeenschap 

met zijn dochters, een feit dat z66 onbestaanbaar is met rechtvaardigheid, 

dat het als een openbare leugen moet worden veroordeeld. Hiertegenover hébben 

wij de getuigenis van 2 Petrus 2 : 7, 8, Waar van Lot gezegd wordt, dat ἢ] een 

rechtvaardige man was, wiens rechtvaardige ziel gekweld werd vanwege de 

ongerechtige ‘werken der Sodomieten. Voor andere vermeldingen van Lot, zie 

6 : 87, 11 : 77—83, 15 : 61—74, 21 : 74-75, 26 : 160—173, 27 : 54-58, 29 : 32-35, 

37 :133—136, 51 : 32-37, 53 : 53-54, 54 : 34—38, 66 : 10. 

495 De straf die Lots volk beving, wordt herhaaldelijk matr of regen, ge- 

noemd, terwijl er in 11 : 82 en 15 : 74 gezegd wordt, dat steenen op hen neerge- 

regend zijn; in 54 : 84 wordt ze een hâsib genoemd, dat primair een werper of 

gooïier met steenen beduidt, maar de een of andere straf beteekent. De beschrij- 

ving daarvan als saihah in 15 : 73, tezamen met bovenstaande feiten, toont aan, 

dat het een vulkanische eruptie was, gepaard met een aardbeving, omdat saihah 

 beteekent: een groot lanbaai, dat aan een aardbeving voorafgaat, en gebezigd 

wordt om een aardbeving aan te duiden. | 
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PARAGRAAF 11 

Geschiedenis van Sjoe’aib 

85-87. Sjoe’aib predikt de Eenheid. 88-93. ΗΠ wordt verworpen 
en er komt straf. 

85 En tot Midian (hebben 
Wij) hun broeder Sjoe’aib 
(gezonden). Hij zei: O, mijn 
volk! dien God, gïj hebt geen 
anderen god dan Hem. Een 
duidelijk bewiïjs is inderdaad 
van uw Heer tot u gékomen; 
geef derhalve volle maat en 
(vol) gewicht en verminder 
den menschen hun dingen 
niet, 496 en sticht geen kwaad 
in het land na zijn verbete- 
ring: dit is beter voor u, in- 
dien gij geloovigen zïjt: 

86 En lig niet op iederen 
weg in hinderlaag, hem die in 
Hem gelooft bedreigende en 
van Gods weg afbrengende, 
en dien krom Zzoekende te 
maken; en herinner ἃ, toen 
gi weinig waart, toen ver- 
menigvuldigde ΗΠ u; en over- 
weeg wat het einde der 
kwaadstichters was: 

87 En indien er van u een 
groep is, die in datgene ge- 
looft, waarmedé ik gezonden 
ben, en een andere groep die 
niet gelooft, wacht dan ge- 
duldig tot God tusschen ons 
richt: en Hij is de Beste der 
rechtèrs. 
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496 Het voorschrift: verminder défi menschen hun dingen niet beduidt: 

onthoud of ontroof hun hun rechten niet, of handel niet onrechtvaardig jegens 

de menschen ten ñanzien van hun αἰ ΠΡῸΣ, of dingen die hun rechtens toekomen. 

Sjoe’aib kwam nagenoeg op denzelfden ttjd ais M02e8, en daarom kwam hij na Lot. 
Voor andere vermeldingen, aie 11 : 84—-95, 15 : 78—79, 28 : 176—191, 29 : 36—37. 
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(ook) degénen die met ἃ ge- 
looven, zekerlijk uit onze stad 
zetten, Ôf gij zult tot ons ge- 
loof wederkeeren. ΗΠ zei: 
Wat! al zijn wij (daarvan) 
afkeerig ? 

89 Wij zouden zekerlijk een 
leugen tegen God verzonnen 
hebben, indien wij tot uw 
godsdienst wederkeeren, na- 
dat God ons daaruit bevrijd 
heeft; en het betaamt ons 
niet, dat wij daartoe weder- 
keeren, behaive indien het 
Gode, onzen Heer, behaagt: 
Onze Heer omvat alle dingen 
in Zïjn kennis; op God ver- 
trouwen wij. Onze Heer 
beslis tusschen ons en ons 
volk met waarheïd: en Gïj zijt 
de Beste der beslissers. 

90 En de hoofden dergenen 
uit het midden van zijn volk, 
die niet geloofden, zeiden: 
Indien gi Sjoe’aib volgt, dan 
zult gij voorzeker verliezers 
zijn. 

91 Toen overviel de aard- 
beving hen; derhalve werden 
Ζὶ] onbeweeglijke lichamen in 
hun woning. 

92 Degenen, die Sjoe’aib 
een leugenaar noemden, wer- 
den alsof zij daarin nooit ge- 
woond hadden: degenen die 

| Sjoe’aiïb een leugenaar noem- 
den -— zij waren de verliezers. 

93 Derhalve wendde hij 
zich van hen af en zeide: O 
mijn volk! voorzeker heb ik 
u de boodschappen van mijn 
Heer overgebracht en ik’ heb 
u goeden raad gegeven; hoe 
zal ik dan bedroefd zïjn over 
een ongeloovig volk ? 
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Ar. goed. 

Ar. kiraad. 

Ar, rcakten 

onze. . aan. | 

PARAGRAAF 12 

De Inwoners van Mekka ingelicht omtrent de Straf. 

94, 95. Waarom tegenspoed gezonden wordt. 96—99. Straf staat 
dengeren die den Profeet verwerpen te wachten. 

94 En Wii hebben geen 
profeet in een stad gezonden, 
of Wij hebben haar inwoners 
door tegenspoed en bezoeking 
laten bevangen, opdat zij zich 
zouden verootmoedigen. 

95 Dan hebben ἢ hun 
rust gegeven instede van 
tegenspoed, totdat zij in 
getal toegenomen zijn en 
zeiden: Inderdaad overkwa- 

men onzen vaderen bezoeking 
en heiïl. Toen namen Wij hen 
onverwachts, terwijl zij (het) 
niet merkten. 

96 En indien de inwoners 
der steden geloofd en zich 
(voor het kwaad) gehoed 

| hadden, zouden Wij voor hen 
zegeningen van den hemel en 
de aarde geopend hebben, 
maar Zzij Jloochenden (Onze 
teekenen) ; derhalve bevingen 
Wi hen voor wat zij verdiend 
hadden. 

97 Wat! gevoelen de in- 
woners der steden zich dan 
veilig voor Onze straf, bij 
nacht tot hen komende, ter- 
wil zij slapen ? 

98 Wat! gevoelen de inwo- 
ners der steden zich veilig 
voor Onze straf, des morgens 
tot hen komende, Si Ζῇ 
spelen ? 

99 Wat! gevoelen zij Zzich 
dan veilig voor Gods voorne- 
men? Mear niemand gevoelt 
zich veilig voor Gofs voorne- 
men, behalve de menschen 
die vergaan zullen. 

. | 

ESS ΞΔ π; 

ΟΣ SEA LC 

A Es 
AA 16410 c SES UE 

CSS RENE 

rs Act Ὑ} 1) CT ESS 

SEE LE ES με 
LES Cr unis 

ἢ “ 82,9 ΄ {- 

ELU SE Of CG Gels 
» #35 Tr SA ct 
νυ O2 » 

2 ΄ 3 te ut 

CG EU fn GT 51 
“5.2 5 29 

OO ὦ 

AA RAA 
“a À < 1 à 

CE LEON di 



288 DE VERHEVEN PLAATSEN :[DEEL ΙΧ. 

PARAGRAAF 13 

-Geschiedenis van Mozes 

100-102. Het lot. van vroegere volken geeft een waarschuwing. 
103—105. Mogés brengt zijn boodschap over aan Faraû. 106-—108. 
Teekenen gevraagd en getoond. 

100 Is het dengenen die de 
aarde beërven na haar (vroe- 
gere) bewoners niet duidelijk, 
dat, indien het Ons behaagt, 
Wij hen ter oorzake van hun 
zonden zouden treffen en een 
zegel op hun harten zouden 
stellen; derhalve zouden 2zij 
niét hooren. 497 

101 Deze steden — Wij 
vèrhalen u sommige haar 
verhalen, en hun apostelen 
kwamen voorzeker tot hen 
met duidelijke bewijsgronden, 
doch zij zouden niet gelooven 
in hetgeen zij.in het eerst loo- 
chenden, zoo stelt God een 
zegel op de harten der onge- 
loovigen. | 

102 En ΝΠ vonden in de 
meesten hunner geen (ge- 
trouwheid aan het) verbond, 
en Wij vonden de meesten 
hunner zekerlijk overtreders. 

103 Toen zonden Wij na 
hen Mozes met Onze mede- 
deelingen tot Faraô en zijn 
hoofden, maar ζῇ geloofden 
daarin niet; overweeg dan 
wat het einde der kwaad- 
stichters was. 

104 En Mozes zei: O, Fa- 
rad! waarlijk, ik ben een 
apostel van den Heer der 
werelden : 

105 (Κα ben)  waardig 
niets omtrent God te zeggen 
dan de waarheid: ik ben in- 

bewijs; zend daarom met mij 
de kinderen Israëls. 
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497 Hier wordt duidelijk verklaard, dat het stellen van een zegel op het 
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106 Hij zei: Indien gij met 
een teeken zijt gekomen, ἴς, εἶτα AL Ce ae CE 
breng het dan, indien gij van *” * ” se 
de waarheïdlievenden zijt. oui Ge Ke Qt 

107 Derhalve wierp hij zÿn ; 
staf neder, en zie! hij waseen GAS SU entr οἴ 
duidelijke slang, SE? δ} LS 6 

108 En hi haalde zijn hand de pete roue αὶ 
| te voorschïjn, en zie! zij was Ô ob ὙΠ ΕΠ τ > à 
wit voor de aanschouwers. 498 

PARAGRAAF 14 

Geschiedenis van Mozes 

109-—119. Farad's toovenaars in verzet tegen Mozes. 120—126, De 
toovenaars gelooven in Mozes. 

109 De hoofden van Fa- 
raô’s volk zeiden: Waarliÿjk, ©, ,. <> »- 
dit is een toovenaar die ken- OUIOES 25 ce WA JE 
nis bezit: | ΣΦ τ, Ὁ, 7)" 

110 Hi wenscht u uit uw — Ps En ἐνῇ 
land te zetten; wat raad geeft PACE DS Oo 
gi) dan ? PRISE PAT κι κα 

111 Zij zeiden: Zet hemen , εν Θῴ;»ο"ὅ δε 
zin broeder uit, en zend ver- QG O1 Ts ae TUE 

* | zamelaars de steden in: νὰν “3 
112 Opdat zij iederen too- GE QE .-ὶ 

"517 venaar die kennis bezit, zul- © eue ΕΝ dy 5 
len brengen. 

113 En de toovenaars kwa- 
_men tot Faraô (en) zeiden: (7 2.1 TT 
Waarlijk, wij moeten een be- Re GG CES EAU ᾿ς: 
looning hebben, indien wi OLA LES τς: a) 
winnaars zijn. dé 

114 ΗΠ zei: Ja, en gij zult 

5213 
ne 
LI] 

waarlijk van degenen zijn, ESA A ACTES 
die (mij) nabij zijn. 

115 Zij zeiden: O Mozes! MIE > Lu 
zult δ΄ nederwerpen, of zul- τῷϑοϊ 2) οὐ 
len wij de eersten zijn om ne- "192 552709 
der te werpen ? à GES G LA 

498 20 : 9--28 verdudelijkt, dat deze mirakelen voor het eerst aan Mozes 

getoond werden, toen hij de Goddelijke boodschap ontving. In dien bijzonderen 

toestand --- die trance genoemd kan worden — waarin Gods profeten de Godde- 

lÿke openbaring ontving, werd hem getoond, dat zijn staf een slang en zijn 

_ band wit werd. Aan de mirakelen lag dus een beteekenis ten grondslag. Het 

Woord ’as4 nu beteekent zoowel een staf als een gemeenschap, en het veranderen 

van den staf in de slang beteekent ongetwijfeld, dat de gemeenschap van Mozes 

— de Israëlieten — de overhand zou hebben op haar vijanden: en jad-i- baidä, 

dat allegorisch een duidelïÿk argument aanduidt, beteekent dat Mozes Faraë, 

wat argument betreft, overweldigen zou. 
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116 Hi zei: Werp neder! τος 
perhalve, toen zij nederwier- QUES TES Ὁ] dé 
pen, bedrogen zij de oogen Ὁ... , RTE 
menschen en joegen hun Oibe peu ts sets 
vrees aan, en zij brachten een 

. machtige betoovering voort. 
117 En ὙΠ openbaarden 

tot Mozes, zeggende: Werp a τος 
uw staf neder; en zie! δ (HS Of Ses 2.31.3. 
versiond wat zij verzonnen ΄ SAR 
hadden. 499 + 

118 Derhalve wer e notoire te fermet ue 
- waarheïid bevestigd, en wat zij CS: ve BE Ji: El 

gedaan hadden was ijdel ge- 
worden, 

119 Zoo waren 171] daar Lan ON ,)99743γ5 σ, 199 94 overwonnen, en zij re CITE Ὁ: CNE 
vernederd terug. 

120 En de toovenaars wer- Cars al 
den  terneder  geworpen, ᾿ CG ns δ Ἶ 
(zich) ter aarde nederwer- 

nde. » “5. “Ὁ “ Lo re 
ΕΣ Zij zeiden: Wij geloo- Oct τ 
ven in den Heer der werel- ΠΝ | 
den: πο OURS 5 us 

122 Den Heer van Mozes en É 
Aäron. 500 

123 Farao zei: res gij in 
Hem vôér ik πὶ verlof heb ge- APT TEA 5.222) 52», Are 
geven? Waarlik, dit is een sa- Ὁ οὐδ ν cel JE 
menzwering, die gij heimeliÿjk 4h 5 LES ed) 
in de stad hebt gesmeed, op- Ds ne ἧς 
dat gÿ haar inwoners daaruit ΘΔ Re 
zult Zzetten; maar gij zult 
weten: | 

499 Vel. Ex. 7 : 12: ,, Want een iegelÿjk wierp ztjnen staf neder, en Ζῇ werden 
tot draken, maar Aärons staf verslond hunne staven’’. 

500 De Bÿbel vermeldt niet, dat de toovenaars in de Goddelijke zending 
van Mozes geloofden; een vermelding hiervan hebben wij echter in de Rabbijnsche 
literatuur, volgens welke sommige Egyptenaren Mozes vergezelden, toen htj uit 
Egypte vertrok, hetgeen bevestigd wordt door het Bïjbelsche verhaal: ,En veel 
vermengd volk trok ook met hen op” (Ex. 12: 38). ,, Want toen de tijd, voor 
Mozes' nederdaling van den berg bepaald, verstreken was, kwamen de Egypte- 
naren gezamenlijk, met hun veertig duizenden, vergezeld door twee Egyptische 
toovenaars, Jannes en Jambres, dezelfde (personen), die Mozes navolgden in het 
voortbrengen van de teekenen en de plagen in Egypte” (Jewish Ency.). Deze 
twee toovenaars worden ook in 2 Timôthelis 3 : 8 vermeld, hetgeen een nadere 

_ bevestiging is van de waarheid van de in den Qoer-ân gemaakte vermelding en 
van de onvolledigheid van het Bijbelsche verhaal. | | 
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124 Ik zal uw handen en 
uw voeten zekerlijk aan de 
tegenovergestelde zijden af- 
snijden, dan zal ik u allen te- 
zamen kruisigen. 

125 Zi zeiden: Waarlik, 
tot onzen Heer zullen wij 

_ wederkeeren: 
126 En gi neemt geen 

wraak op ons, dan omdat wij 
in de mededeelingen van on- 
zen Heer hebben geloofd, 
toen ze tot ons kwamen: 
onze Heer! stort lijdzaam- 
heid over ons uit en doe ons 
in onderwerping sterven. 
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PARAGRAAF 15 
Geschiedenis van Mozes 

127. Hervatte vervolging van de Israëlieten. 128, 129. Mozes beveelt 
hun geduld ‘uit te oefenen en belooft hun bevrijding en overwinning. 

127 En de hoofden van 
Faraÿ’s volk zeiden: Laat gij 
Mozes en zijn volk kwaad in 
het land stichten en u en uw 
goden verlaten? Hij zei: Wij 
zullen hun zonen dooden en 
hun vrouwen sparen, en 
waarlijk, wij zijn meesters 
over hen. 

128 Mozes zei tot zijn 
volk: Vraag hulp van God 
en wees lijdzaam : waarlik, 
het land is Gods; Hij laat 
dezulken Zijner dienaren die 
Hem behagen het beërven, 501 
en het (goede) einde is voor 
degenen die zich (voor het 
kwaad) hoeden. 

129 Zÿ zeiden: Wiÿ zijn 
vervolgd geweest v66r gij tot Ὁ 
ons kwaamt en sedert gij tot 
ons zijt gekomen. ΗΠ) zei: Het 
kan zijn, dat uw Heer uw 
vijand zal verdelgen en ἃ 
heerschers in het land ma- 
ken; dan zal Hij zien hoe gi 
handeit. 

0 = PV 

501 Dit heeft betrekking op het Beloofde Land, waarheen Mozes hen bracht. 
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PARAGRAAF 16 
Geschiedenis van Mozes 

130-195. De Egyptenaren met verschillende bezoekingen bezocht. 
136, 187. Zÿ worden verdronken en de Israëlieten werden bevrijd. 
138—141. De Israëlieten neigen hun hart achter afgoden. 

130 En zekerlïk grepen PR RU δὲς 
Wij Faraô’s volk aan met Gil GE 3 DCS ἀμ! 
droogten en vermindering AIT NS 
van vruchter 8. opdat zij ge- OF RES DE CS ET 
dachtig zullen zijn. 
131 Maar wanneer hun het 

goede wedervoer, zeiden zij: 
Dit hebben wij aan ons te , .,,. #22 592% 
danken: en wanneer hun het ὃν “Ὁ Ὁ has à Ke 
kwade wedervoer, schreven τὰ 129 SES AE s Dh 17 
zij het toe aan den tegenspoed D δεν re 
van Mozes en degenen met ie RS DB ΤΙΣ cs ARS 
hem; waarlijk, hun tegen- A 0 DS 
spoed is slechts van God, O CS Ÿ δῶ ES: 
maar de meesten hunner we- 
ten niet. 

132 En ziÿj Zeiden: Welk ae a 0 
teeken gij ons ook moogt Ext) Air ___— Lane 

.brengen om ons daarmede te ἀφ 8.39 
bètoovéren — wij zullen ἴῃ ἃ © Ce CONS | 
niet gelooven. 

133 Derhalve zonden Wij 
over hen een wijdverbreiden 3,3... os , ce:.. 

| dood, en de sprinkhanen en de 515-135 OG3E AE τ 
luizen en de vorschen en δεῖ ς NE SOA RATE 
bloed, duidelijke teekenen ; 502 APN FRS JA 
maar zij gedroegen zich hoo- ο Gr se [23] Rate ses 
vaardiglik en zij waren een 

- schuldig volk. 

a 502. 

502 De Bÿbel gewaagt van de volgeide teékens: (1) het water veranderd 
in bloed; (2) de vorschen; (3) de luizen: (4) het ongedierte: (5).pest onder het 
vee en onder de menschen: (6) hagel; (7) sprinkhanen: (8) duisternis; (9) dood 
der eerstgeborenen. Van deze plagen ver:neldt de Qoer-ân de eerste, de tweede, 
de derde en de zevende in duidelÿfke woorden; de vierde zit in de derde opgeslo- 
ten; de vijfde en de negende worden tezamen vermeld als loefân of wijdverbreide 
dood; de hagel wordt niet vermeld, maar de vernieling der vruchten, welke 
daardoor teweeggebracht werd, wordt in vs. 180 vermeld; terwijl wij in plaats 
van duisternis in dat vers droogte hebben, die de werkelijke plaag schijnt geweest 
te Ζίῃ en waarvan duisternis df in metaphorischen ὁΐ in waren zin een gevolg 
kan zijn geweest, van wege de orkanen en de stormen, die het land verduisterden, 
Zooals het gewoonlijk in tijden van droogte het geval is. De twee teekens van 
vs. 130, met de hier vermelde vif, zijn de zeven teekens, die met de twee teekens 

van dén staf en de witte hand de negen teekens van 17 : 101 en 27 : 12 vormen. 
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134 En toen de plaag op 
hen viel, zeiden Ζῇ: O Mozes! 
bid voor ons tot uw Heer, 
zooals ΗΠ (het) u belôofd 
heeft : indien gij de plaag van 
ons wegneemt, zullen wij ze- 
kerlijk in u gelooven en zul- 
len wij zekerlijk de kinderen 
Israëls met ἃ wegzenden. 

135 Maar toen Wiÿ de 
plaag van hen wegnamen tot 
een bepaalden tijd, dien zij 
bereiken zouden, zie! zij bra- 
ken (de belofte) 503 

136 Derhalve legden Wi 
hun vergelding op en ver- 
dronken hen in de zeë, 8 

omdat zij Onze teekenen ver- 
worpen hadden en daarom- 
trent achteloos waren ge- 
weest. 

137 En Wij deden het volk, 

dat zwak werd geacht, de 

‘oostelijke landen en de wes- 
telijke, die Wij gezegend 

hadden, beërven; 504 en het 

goede woord van uw Heer 

werd in de kinderen Israëls 

vervuld, omdat zij lankmoe- 

diglijk (lÿden)  gedragen 

hadden; en Wij verdelgden 

ganschelijk wat Faraô en zin 

volk gewrocht en wat zij ge- 

bouwd hadden. 

138 En ΝῺ deden de kin- 

deren Israëls dwars door de 

zee trekken: Ὁ toen kwamen 

zij bij een.volk, dat hun afgo- 

den aanbaden. Zij zeiden: Ὁ 

Mozes! maak ‘voor ons een 

god, gelijk ζῇ (hun) goden 

| hebben. Hij zei: Waarlijk, gi 
zijt een onwetend volk. 

503 Vel. Ex. 8—11. 

504 Het door God gezegend land is geen ander dan het Heilige Land, 
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waarvoor een Goddelijke belofte aan Abraham werd gegeven. De daaropvolgende 

woorden toonen aan, dat dit betrekking heeft op een zekere reeds gegeven belof- 

te. Ze komt voor in Gen:. 17 : 8. | 
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139 (Aangaande) 
waarlÿk, datgene wa 
in zijn, zal vernietigd 
den, en datg 
is ijdel. 

140 Hij zei: Wat! zal ik 
voor u een anderen god zoe- 
ken dan God, terwijl Hÿ u 
(alle) geschapen dingen te 
boven heeft doen gaan ? 505 

141 En toen Wij u van Fa- 

dezen, 
ar ΣΙ] 

wor- 
ene wat zij doen, 

DE VERHEVEN-PLAATSEN sn [DEEL IX. 

ana us ας δ 
PAPERS ᾿ Θόλ ας KG 

“SES 2H 04 À “277 re 22 5 Gt RS dt ET 
© Gil 42 ETES 

Eo959 PEL . da 
ἡ 2 w 52 ELEC raô’s volk bevrijdden, dat u fr CET RS ΗΝ &an een gestrenge marte- 2. ΤῸ 22): AL a 37. Eng a onderwierp, uw zonen D ποις ἃ ᾿ | - ῴ ἐφ 3e doodende en uw vrouwen 5 AGE 2.1: A) CA b38. sparende, b en hierin was een ΡΟΝ groote beproeving “an uw © ex be SE ce Heer. 

PARAGRAAF 17 
Geschiedenis van Mozes 

142—-145. Mozes tot profeet geroepen en ontvangt de Thora. 146, 147. Het lot dergenen die verwerpen. 

142 En Wij bepaalden met 
Mozes een tijd van dertig DH ἡ δν, τῶ αν. nachten en volmaakten ze GTS a D se CSSS met tien (meer), derhalve was εξ 7:..59 TRS GE τες 1 de bepaalde tijd zijns Heeren no ἀν» CU 555 Στ € 40. volkomen veertig nachten. c »: At 5 «ΣΝ (σον ES . Φ. 

“" 5 “ων 2 2 
En Mozes zei tot zijn broeder ᾿ τὰ M as οὐρᾷ, " Aäron: Neem mijn plaats in CHIC RSS ποι» onder mijn volk, en doe wel | en volg niet den weg der 
kwaadstichters. 

143 En toen Mozes op On- 
zen bepaalden tijd kwam en : | + 

᾿ [A 2427 ΓΖ 28 Ne pere 
Ζ Heer tot hem sprak, Zi ASS AE GE une CES hÿ: Min Heer! toon my νι πεσε . ALPTELETES u “NE (Uzelf), opdat ik U aan. © JG EU ΚΟ ῷ ζω οὗ schouwe. Hij zei: Gij kunt Mi) A PS moe, 4 γὦ niet zien, maar ΚΗ naar den SE red (Δ = 25; berg, indien ἢ vast Op zijn EURE 2522 ares dec ms D vs : SN ς αὐ | plaats blift, dan zult gi ΜῊ Be GERS zien; maar toen zijn Heer Zijn 

505 Op Mozes argument tegen den afgodendienst vestigt de Heilige Qoer-ân 

de geheele schepping overtre 



a 

qq 

heerlijkheid aan den berg 
openbaarde, deed ΗΠ hem af- 
brokkelen en Mozes viel in 
zwijm neder; en tcen 81] bij- 
kwam, zei hij: Glorie zij U, ik 
wend mi tot U, en ik ben de 
eerste der geloovigen. 506 

144 Hi zei: O Mozes! 
waarlijk, Ik heb u boven de 
menschen gekozen met Mijn 
boodschappen en met Min 
woorden; derhalve, houd vast 
wat Ik u gegeven heb en 
wees van de dankbaren. 

145 En Wii schreven hem 
op de tafelen allerhande Ver- 
maning voor en een duidelfike 
verklaring van alle dingen; 
derhalve, houd ze met kracht 
vast en beveel uw volk vast 
te houden wat daarvan het 
best is: Ik zal u de woning 
der overtreders toonen. 507 _ 

146 Ik zal van Mijn mede- 
deelingen degenen afkeeren, 
die op aarde onrechtvaardig- 
lijk hoovaardig zijn; en indien 
zij ieder teeken zien, zullen 
zij daarin niet gelooven; en 
indien zij den weg der recht- 
schapenheïd zien, nemen zij 
dien niet tot een weg, en in- 
dien zij den weg der dwaling 
zien, nemen 7zij dien tot een 
weg; dit komt doordat zij 
Onze mededeelingen geloo- 
chend hebben en daaromtrent 
achteloos zijn geweest. | 

147 En (aangaande) dege- 
nen die Onze mededeelingen 
en de ontmoeting van het 
hiernamaais loochenen, hun 
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tré σ 139€<< EC LETTRE 4 | 

FEES > Ga xl) C5 | 

3 AVES ARE 65 δ Ἐ 
© Chskii 5101 

΄ ΄“ν. EL L FT 2P1 4 : οαἰϑός Οὐ δι JE. 

LC RS NES Gin 
19 sur w 22 “« 
EC GE Ge 

CE ω" 2 ECC , “5 ““ 

AS JS σι ESS 
PAL LT I MNT > πα γι να 
πο NES 5 4675 
σ΄. MIT .»λ523., mio 0 CA CA GREC Bot 23’. DS 

#3 13 P 

CIO IAA CEA ER 

PRE OPP LA 

IS 5 ER AI 
ὀξεο οι: λυ χι 
BRON EN En 
DT ADS 22% . Gr 

Las Ms sue AOL 
OC Ge EALEs 

ας At CDN Cr me ED IPEACAENECANIEE 
τ 2319 3. σ PELLE 
Y ES de" SU LS | 

506 De tot Mozes gerichte woorden ontkennen het zien van het Goddelijk 
Wezen in het leven na den dood niet. Ze ontkennen slechts het zien van het 
Goddelijx Wezen met het stoffelijk oog. Mozes’ verzoek schint gegrond te zijn 
op de vraag der ouderlingen, die in 2:55 vermeld wordt. Het afbrokkelen van 
den berg is hetzelfde als het gerommel of de aardbeving van 2 : 55. 

507. Dit beteekent, dat er een tijd voor de Israëlieten zal aanbreken, waarop 
zij overtreders zullen worden. | oo 
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Of, haast 
gemaakt 
met. 

— + 

DE VERHEVEN PLAATSEN 

werken baten niet. Zullen zi 
(voor wat anders) beloond 
worden dan voor wat zij ge- 
daan hebben ? 

[DEEL IX. 
re 

ὀὁύλεγῥις ὦ 

PARAGRAAF 18 

‘Geschiedenis van Mezes 

148, 149. De Israëlieten aanbidden het kalf. 150, 151. Akürons 
onséhuld. 

148 En Mozes’ volk maak- 
te na hem van hun sierselen 
een. kalf, ἃ (niets meer dan) 
een lichaam, dat een hollé 
klank had. Wat! konden zij 
niet zien, dat het tot hen niet 

| sprak, noch hen op den wég 
leidde? Zij nanten het (tot 

_vocrwerp van aanbidding)-en 
21 wWaren-onrechtvaardig. 

149 En toen 7zij berouw 
 hadden enr zagen, dat χῇ ver- 

| dwaald waren, zeiden zij: In-. 
dien onze Heer Zich  onzer 
niet erbarmt en ons niet vef- 
geeft, zullen wi zekerlijk van 

‘de verliezers zijn. 
150. En toen.Mozes tôt zijn 

volk terugkgerde, gramstorig 
(en) in- groote droefheïd, zeï 

| ἢ: Kwaad is datgene wat. 
| 51} πᾶ mij hebt gedaan: hebt 
gi τὸ afgekeerd van het gebod 
uws Heeren ? 508 En hij wierp 
de tafelen néder en greep zijn 
broeder .bij het hoofd,. : hem 
naar zich toe éleurende. Hij 
zei: Zoon mijner moeder! 
waarlijk, het volk achtte mi) 

| zwak en had mi schier ge- 
| dood: derhalve, laat de vijan- . 

| den 
verblijden en reken mij niet 

”zich niet. over mij 

tot de onrechtvaardige men- 
Schen, 509 

29 »)έκσ“π, 

or δ DA (5032 235 qi 
2 AT pe” Le Vas 

be 3 #9 Ων 5 ee 2E 

ET ἴω" σι 
Léo " διδῷ. 

“ ΤΥ ELA 

een du CV ὦ; 

ἊΝ ἜΡΙΣ Eu ὄρ 
FEES τον st 
5 ἐκεῖ D ; GET 5 μὸν | 
PIE Ὁ 32 15 D 

— a AG κι ratée 

τ» PL. AS 342 

D. SRRSSEE FAN 

508 De amr of het -gehod des Heeren beduiât ἀὲ straf, welke toe te schrijven 

ig aan overtreding. " 

δ09 Aërons verontschuldiging en Mozes' Rte daarvan toonen dui- 

deliÿk aan, dat Aäron volkomen onschuldig was, daar hij noch aan de vervaar- 
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151 Hi σοὶ: Min Heer! " | 
_Of,sckek | vergéef 8 mij en mijn broeder ᾽) (2215729504 te 7 TE 
ming. | en doe ons in Uw genade 7,7, 77 27 2 a 1147. ingaan, en Gij zijt de Genadig-  OokænHos/t Est, a 

ste der genadigen. : 

PARAGRAAF 19 

Geschiedenis van Mozes 

.152, 153. Berouw en vergiffenis. 154, 155. Zeventig leiders. 156, 157. 
Genade beloofd aan degenen, die den beloofden Profeet aannemen. 

152 (Aangaande) degenen 
die het kalf (tot god) geno- 4, 0, , 0 γα 

men hebben — waarlijk, het 4 UT agit, 655 Cr O! 
mishagen van hun Heer en . ἢ} 287.52 2 ee 
schande in het leven dezer ὄναρ, 3 45» og C2 
wereld zulien hen bevangen, dr Tr EN ee 
en Zoo vergelden Wij denge- ere se es Gi 
nen die (leugens) verzinnen. 

153 En (aangaande) de- , , to +.» 
genen die booze werken ὡρ tullhes Ci) 

| doen, dan daarna berouw ? , <> <,:52:| τ 2 
| hebben en gelooven, waarlijk, ©” XS 7 Ὁ _ é DURE 
uw Heer is daarna Verge- oc μα us 
vensgezind, Genadig. 

154 En toen  Mozes” ,,, , 2 5 ee γι γεν 
toorn kalmeerde, nam hij de ne Call (guse 5 ES ED 2 
tafelen op, 519 en in het 5.2.5 LES: “ὦ στ 
schrift daarvan waren lei- 22 CRE Eu ὁ Σιν 
ding en genade voor degenen, DO D] 25 Gul 
die om huns Heeren wille ἡ F6) 

| vreezen. 
155 En Mozes koos uit ziÿn 4, ,, ce our 

volk zeventig mannen voor {cars des (550 gts - 
Onze afspraak;: 511 en toen 4, 0, po2204Tatrette + 

b 48. de aardbeving ἤθη beving, Ὁ ALESIS AEAANE GE) 

diging, noch aan de aanbiading van het kalf deel had genomen. Het Bijbelsche 

verhaal, volgens hetwelk Aäron zich schuldig maakte aan deze afschuwelijke 

misdaden, moet als onwaar worden verworpen. Dat de in het daaropvolgende 

vers vermelde vergiffenis niet gevraagd werd voor een feil in verband met de 

kalfaanbidding, biijkt uit het feit, dat Mozes zich in de in dat vers vermelde 

beéde btj Aüron aansluit. Vergiffenis staat hier, evenals herhaaldelijk op andere 

plaatsen in den Heïligen Qoer-ân, gelijx met de Goddelijke bescheïming, die ieder 

mensch Zzoeken moet tegen de zwakheden en tekortkomingen der menschelijke 

natuur. | | | 

510 Ex. 82 : 19 zegt, dat Mozes in zijn toorn ,dezelve beneden aan den 

berg verbrak”. Het Qoer-ânisch verhaal wijkt hiervan af. Het vermeldt niet, 

dat de tafelen verbroken werden. 

511. Zie Ex. 24:1, De Qoer-ân gewaagt echter niet van Mozes’ tweede 

bezoek, : : | | 
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zei hij: Mijn Heer! indien het | 
Ὁ had behaagd, zoùudt Gi "πὸ - 15 "ΩΣ σῇ, 

hen tevoren verdelgd hebben GONE Tor 
| en mijzelf (ook): zult Gi ἘΣΤΙΝ 
ons verdelgen om hetgeen de & "ice A] ὁ CU, EU 
dwazen onder ons gedaan UD ,7, à pps «ὦ 
hebben? Het is niets anders Gus ue es VI 
dan Uw beproeving; daarme- ,,,,,-,.2002. 257» 9011. 7 
de laat Οὗ in dwaling wien CDS CUS 0» 

a Οἵ wilt a en leidt Gïij wien Gij Δ RE 

wilt; Gij zijt onze Bewaker; Ce SE pe à 

derhalve, vergeef ons en ont- 
-ferm U onzer, en Gij zijt de 
Beste der vergevers: 

156 En schrijf ons het 
goede in het leven dezer we- . {2776 psg 1 mecopme 

reld en in het hiernamaals EEE) 292 δῶ N15 
voor, want waarlijk, wij wWen- 5.5.5 r<s- 
den ons tot U. Hij zei: (Aan- ge JE SA] US 
gaande) Min kastijding, Ik és; ET ὦ ὦ 
zal daarmede treffen wien Ik | 5 nes et Οδ 

wil, en Μῆπ genade omvat 9 DS NUE TT,E (Κ 
alle dingen; 512 derhalve zal ἘΣ TS 
Ik haar (inzonderheid) den- OrSZ crc 
genen voorschrijven, die zich 
(voor het kwaad) hoeden en 
de armenbelasting betalen en 
dengenen die in Onze mede- 
deelingen gelooven: ) 

157 Degenen die den Apos- τἀ 6 12672285 72 tt 
tel-Profeet, den Oemmi 518 & Ὑ] ὦν" … hd ον. 

volgen, dien zij opgeschreven 4 Ge Ci K53 0e SI 
vinden bij zich in de Thora à de Ÿ 

512 Geen ander attribuut van het Goddelijk Wezen geniet in den Heiligen' 
Qoer-ân zuo'n onderscheiding als het attribuut genade. Het kwaad is er in de 
wereld, en de kwæaddoeners moeten hun verdiende loon ontvangen; maar let op 
de tegenstelling: En Min genade omvat alle dingen. De waarheid is, dat zelfs 

kastijding een phase is van de Goddelïjke genade, omdat ze den kwaaddoener 

niet zoekt te straffen, maar hem zoékt te verbeteren. De Goddelijke genade is 
inderdaad groot, maar ze is inzonderheid dengenen voorgeschreven, die zxich 
voor het kwaad hoeden en in de Goddelijke mededeelingen gelooven, in het 

bijzonder den volgelingen van den Heiligen Profeet, gelijk de laatste woorden 

van dit vers, gelezen met het daaropvolgende, aantoonen. 

_513 Oemmi beteekent: iemand die een schrift schräüft noch leest. Vandaar 
dat de Arabieren een oemmt-volk genoemd worden, en de oemmt-profeet: is Ôf 

de profeet van het oemmi-volk (di. de Arabieren), omdat hÿ aan hen σοῖς was 

(di. niet kon lezen en schrijven) ὁξ hÿ werd 200 genoemd, omdat hÿ zelf niet 

lezsen en schriven kon. Volgens sommigen echter wordt de Profeet oemmt ge- 
hoemd, omdat hij van de Oemm-oel-Qoer4 (di. Mekka) kwam, de Metropool van 
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en het Evangelie, 514 (die) 
hun het goede beveelt en hun 2 ha et. , #5 
het kwaad verbiedt, en hun rer ; 5. a Ἶ 
de goede dingen wettig maakt se - ΚΙ An É ke 
en δὰ de onreine dingen ST ΒΗ »227, pate 1 τῆ,» oc 
onwettig maakt, en van hen 2 PÈRE RAD 3 En ae 
wegneemt hun last en de πράτ TER 
kluisters, die op hen waren; STE BE ἐῶ δῶν 
derhalve, (aangaande) de- τ: ΜΠ 
genen die in hem gelooven en 

“4 

+ 

hem eeren en hem helpen en + AT Pass 1.1} DIE Fra 
het licht volgen, dat met hem ᾿ oi 
is nedergezonden — dit zijn | OL ei 
degenen, die voorspoedig zul- 

PARAGRAAF 20 

Geschiedenis van Mozes 

158. Algemeenheid der boodschap van den Profeet. 159. De Israëlie- 
tische godsdienstpartij. 160-162. Goddelïÿke gunsten aan Israël en 
de overtredingen der Israëlicten. 

158 Zeg: O  menschen! ὑπ τ 
waarlijk, ik ben Gods Apostel Ka HE) CE 

«τ, 

À », 

# 
(Ne 

tot u allen, van Hem, Wien ,; 2, 4e ::, α : 
het koninkrijk der hemelenen Gas 5 SELS 
der aarde behoort: 515 er is 122 Er PA 2909 Lio 

| 

len zijn. 

| 

ΝΕ geen god dan Hij; Ηἢ doetle- 25 2 VI 

Arabiëé. Oh ro neeft dus een der volgende drie beteekenissen: (1) een 
Profeet die niet lezen of sSchrijven kan; (2) een Profeet uit het midden der 
Arabieren; en (3) een Profeet die van Mekka komt. 

Wat aangaat het feit, dat de Heilige Profeet niet lezen of schrijven kon, 
voordat de openbaring tot hem kwam, daaromtrent kan geen meeningsverschil 
bestaan. Wat dit betreft is de Qoer-ân afdoend: ,,En gi reciteerde daarvôér 
niet eenig boek, noch schreeft gij er een af met uw rechterhand” (29 : 48). 

514 Er zijn zoowel in het Oude als in het Nieuwe Testament vele profetieën 
betreffende de komst van den Heiligen Profeet. De Thora en het Evangelië 
worden hier speciaal vermeld, omdat Mozes en Jezus respectievelijk de cerste 
en de laatste der Israëlietische bedeeling waren. Deut. 18 : 15-18 spreekt zeer 
duidelijk van het verwekken van een profeet (die de gelijke zal zijn van Mozes) 
uit het midden van de broederen der Israëlieten, di. de Ismaëlieten of de Arabic- 
ren, terwil Deut. 33 : 2 van het blinkend verschijnen van den Heer spreekt, di. 
zijn komst in volle heerlijkheid ,,van het gebergte Paran”. Het Evangelie is vol 
profetieën betreffende de komst van den Heiligen Profeet: Matth. 13 : 31, Matth. 
21 : 33—44, Mark. 12 : 1-11, Luk. 20 : 9—_18, waar de Heer des wijngaards komt, 
nadat de zoon (di. Jezus) mishandeld is, Joh. 1 : 21, Joh. 14 : 16, Joh. 4: 26 
bevatten alle zulke profetieën. | 

515 Hier wordt ons gezegd, dat het Goddelijke koninkrijk, dat in waarheid 
één is, slechts één wet zal hebben, zoodat alle menschen weer één moeten zijn. 

LEA 
. ὦ 
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. ven en doet sterven; derhalve, 
| geloof in God en Zijn Apostel, " ,1).,.4." 5 77 

den Déni Protect die M ΟἿΣ si 2) h are ve at 

God en Zijn woorden gelooft, OUEST NT LS nl Sanh5 at 
en volg hem, opdat gij op den Ἶ 
rechten weg zult wandelen. 

159 En van Mozes volk 
was er een parti, die (de AL SAS 22 5 

menschen) met de waarheid 7 ” 
| leidde, en daarmede deden zij Are 

gerechtigheid. 
160 En Wij verdeelden hen 

‘in twaalf stammen, als vol- 
keren; en Wi openbaarden Ὅλ ξξς τοις 
tot Mozes, toen zijn volk hem 
om water vroeg: Sla de rots San: re T5 

a 49. met uw staf; à .derhalve >; ποῖ : 

ontsprongen er twaalf bron- 26 Toit US D él of 

nen uit; iedere stam kende zijn 4 “1. ’ 26? ce LILAS ΕΞ ae, 

drinkplaats ; en Wij deden de œ ss ᾿ ès ES di 

wolken schaduw over hen ge- ee Aer οὐδ 

Ὁ 45. ven Ὁ en Wij zonden tot hen »Ὄὕ»»ἭἍ)Ἅ ΜΝ 

ς 46. manna en kwartels; 516 ὁ Eet ἀξίλει: ὧ me a 

van de goede dingen, die Wi PEUPLES > EE 

u gegeven hebben. En zij de- 

den Ons geen kwaad, doch 21} AUS RS) ne 

deden hun eigen zielen on- Sn qu 

recht aan. 
161 En toen er hun gezegd 

ἃ 47. werd: Woon in deze stad ἃ 

en eet daaruit waar gij 00k ᾿ 
PL Μ » tr .- “4 ΄ 

wenscht, en Zzeg: Zet onze ce 69 ÉGALE ἌΣ ἀνε 
zware lasten van ons af; en > 4 ἌΡΑ 29 2, 3 

ga de poort buigende in, Wÿ ge LS Gang 5 DNS 3 Lee 

zullen u uw feilen vergeven; De 2 me ba we 2 x 

Wij zullen meer geven aan de- ἌΚΟΣ ΛῈΣ 

_genen die (anderen) , goed 
doen. 

162 Maar degenen onder ESS E PES: Εν 

hen, die onrechtvaardig wa- GATE GS JE | 
ren, veranderden het in een “T<1-::72 > 7 287 43. 

, “ἢ y ́ς 5. 

ander gezegde dan datgene RAGE UE 

Vergeefs zal men de bladzijden van eenig ander heilig boek doorzoeken om een 

boodschap van dit karakter, overgebracht door welken anderen profeet ter wereld 

ook te vinden. ledere profeet werd trouwens tot één volk gezonden, daar zijn 

zending bepaald was tot het hervormen en één maken van één volk; maar de 

Heilige Profeet Moehammad kwam om alle volken één te maken en om alle 

beperkingen van nationaliteit en kleur uit den weg te ruimen. 

516 Zie 2 : 60 en 2 : 57. | | 
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wat tot hen gezegdi is; der- 
halve zonden Wiÿ over hen een | δ ARE 2 tar 

straf uit den hemel, omdat zi) Op “ 

ES onrechtvaardig waren. 517 8 

PARAGRAAF 21 
Geschiedenis van Mozes 

163-168. Schending van den Sabbat. 169, 170. De latere sé 

ten. 171. Hoe het verbond gesloten werd. 

163 En vraag hun aan- ne σῶς sut 
gaande de stad, die aan de AE eo LTÉE DE » 
zee lag; toen zij de grenzen BA AI TN, 22.254 3. 553 
van den Sabbat te buiten ΄ Be AE Je 1 ὁ» Un 5] ral 
gingen; toen hun visch ten | 
dage van hun Sabbat tot hen 7-51 42 03,2 9810 

kwam, op het wateroppervlak Mes "2 ἌΝ 29 8e 

verschijnende, en ten dage ARE ES SUN, ὅ3.2 
waarop zij den Sabbat niet ae à 
hielden, kwamen zïj niet tot ᾿ οὐ αεις, 
hen; zoo beproefden Wij hen, 
omdat zij overtraden. 518 

164 En toen een groep 
hunner zei: Waarom ver- 
maant gij een volk, dat God Gé τὴν Ἂ REA VAS 
zal verdelgen, of dat Hij met _. ᾿ 
een gestrenge kastijding zal BE 02 UT RE 
kastijden? Zij zeiden: Om 6 D'Üve 2 à à 
voor uw Heer vrij te zijn van ESS Ov Ji 
blaam, en opdat zij zich wel- 
licht (voor het kwaad) zul- 
len hoeden. 

165 En toen Ζῇ datgene 
veronachtzaamden, waaraan 4  ,, ou ᾿ 
zij herinnerd waren, bevrijd- € BNERIQUSEC ES EG 
den Wij degenen die het ,,--.:%v EE GE 
kwaad oran en overvielen PAS LC τ 
Wij degenen die onrechtvaar- τ εκ ἜΤ 7 ἘΣ 
dig waren, met een kwade πον ον Ga 
kastijding, omdat zïj overtre- 
den hadden. 27 | 

166 Derhalve, toen Ζὶ] We- 4, 25 so ,5ρΆ3.ιτ 5“ see ut 

derspannig νοϊμασάδος in 9 ὁ 2.5 ἀδεὶ»ῷ Κα 
wat hun verboden was, zeiden ro à 

Wij tot hen: Wees (als) apen, GE CES 

b 55. veracht en gehaat. 519 

517 Zie 2 : 58, 59. 

518 Algemeen erkent men, dat de hier vermelde stad Ela is, gelegen ἅδη. 

519 Ze volgende bladzijde. 
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167 En (herinner u) toen 
uw Heer verkondigde, dat ΗΠ  ,,, “, LED 2 citer 
tegen hen tot den dag der Jogke ET 35 3}: 
opstandig zekerlijk degenen ÉRIC ὧν 

. Ὁ is has 
zou zenden, die hen aan een Ir oder 2 xd 
zware marteling zouden on- FL al ἸΔΗ͂Ν ΤΟΣ LE 

. τ 

derwerpen; waarlijk, uw Heer F2 - © 
is snel in het vergelden van © ΤΆΞΕΙΣ | 
(het kwaad), en waarlijk, ΗΠ} 
is Vergevensgezind, Genadig. 

168 En Wij versnipperden 
hen op de aarde tot partijen, 
(sommigen) van hen zijn » SEULE NN Ὁ EE 
rechtschapen en (anderen) s UT UNI G pass 
van hen zijn dat niet, en Wij 5.11} 79 : »2 “κὺρ 
beproefden hen met zegenin- το SENS Ὁ» De 5 Ca 

Ge 5.“ 59 Gr gen en ongelukken, opdat zi] 7 Hal HET salt 
zouden wederkeeren. nt τ 

169 Toen kwam er na hen 
een boos nageslacht, dat 
het Boek beërfde, nemende 
slechts de vergankelijke goe- 
deren van dit lage leven en Fr. νον ἡ ῶσυ 
zeggende: Het zal ons worden et LS Cle Dax CE 
vergeven. En indien derge- AS κα σκν95.5} 
like goederen tot hen kwa- GIE 5 SSI CEE ὅς 
men, zouden zij die (ook) «47: %-- ἤπερ τ 
nemen. 520 Werd hun niet een part EG ὩΣ στο 

βυδσ.ν 

gelofte in het Boek afgeno- Su EL AT dE ST CAE 
men, dat Ζ1] nopens God niets μὴν 
dan de waarheid zouden spre- a) ϑιῤι τς DISC 
ken, en zïj hebben gelezen wat 6-21: ,,< 5.[57129» 277 
daarin is: en de woning van “Ὁ Σ BRUT #30 Le , 

het hiernamaals is beter voor "ἢ ΤΣ ENT 
degenen die zich (voor het 66 St CA CSS 
kwaad) hoeden. Begrijpt gi) 
dan niet ? : 

170 En (aangaande) de- 
genen die aan het Boek ses 
vasthouden en het gebed "δ πλεῖν ἘΠῚ: ἐν Ce "415 
onderhouden --- waarliïjk, Wi » 12 {22 ΑΚ ΕΛ ΖΗ 
verwoesten de belooning der- La ru Ÿ ὕ) ss | 
genen, die goeû doen niet. 

CE 

de Roode Zee. Het voorval, waarop een zinspeling gemaakt wordt, wordt ver- 

meld als een voorbeeld van een Sabbatschennis door de Joden. 

519 Zie noot bij 2:65. 

520 Eerst begaan zij een misdaad om wille van het vergankelijke goed 

van dit leven, Zzeggende dat die hun vergeven zal worden, en dan volharden 

Ζ in hun slechte handelwijze; en wanneer zoo'n gelegenheid Zzich voordoet, 

vervallen zij tot de vroegere misdaad. 
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171 En toen Wij den berg 
boven hen schudden, als ware 
die een overdeksel, en χῇ RSS KE 22221 
dachten, dat die op hen zou Jus 7 HR QEES 5 
nedervallen: 521 Houd met Laon ὡς σεν 
kracht vast hetgeen η u : ΤΡ ἐφ εκ 
hebben gegeven, en wees ge- 00 CRE ἑ 31 δ 
dachtig aan hetgeen daarin 
is, opdat gij u (voor het 
kwaad) zult hoeden. 

PARAGRAAF 22 

’s Menschen Natuur getuigt van de Waarheid van wat 

Openbaring ophoudût 

172—174. De Kenheid van het Goddelijk Wezen in de menschelijke 
natuur ingeplant. 175—178. Een gelijkenis van degenen die verwer- 
pen. 179, 180. Hoe de natuur misbruikt wordt. 181. Een volk dat 
den rechten weg bewandelt. 

172 En toen uw Heer uit 
de kinderen van Adam, uit 
hun ruggen, hun afstamme- »:° 5 RE Ἶ 
lingen voortbracht, en hen PNA GE CAE 
getuigenis deed  afleggen ἐπα στον 51 AA JS SEE : RSSE ? 
tegen hun eigen zielen: Ben ne fi ja 
Ik niet uw Heer? zeiden a: συ με ΛΟΣ De 
Ja! wij getuigen. 522 Opdat HAUTE 2131 25 
gij ten dage der opstanding ὥσθ δι κι 15 
niet zoudt zeggen: Waarlÿk, 
wij waren hieromtrent achte- 
1008, 

173 Of (opdat}) gij (niet) 
zoudt zeggen: Alleen onze va- ΧΩ 5 ἘΠΕ es 
deren plaatsten vroeger goden ire CSC STE τ 
(nevens God), en wij waren ae PETEI Luke Sc 
een nakomelingschap na hen; HS pb - 
zult ΟἹ] ons dan verdelgen om OA AC 
wat degenen die ïijdelheden US Le 

| werken, gedaan hebben ? 

521 De woorden verhalen eenvoudig de ervaring der Israëlietische ouder- 

lingen, toen ziÿ aan den voet van den berg stonden, die zich voor hen verhief. 

Er was een hevige aardbeving, waarvan in vs. 155 melding wordt gemaakt, 

die hen deed denken, dat de berg op hen zou neervallen. 

522 Een overgeleverd verslag zegt, dat de hier vermelde belofte van al 

de afstammelingen van Adam werd afgenomen, toen hij het eerst geschapen 

werd. Zeer veel commentatoren hebben dit echter betwist, omdat het vers geen 

melding maakt van het voortbrengen van afstammelingen uit Adam, maar wel 

uit Adams kinderen, en dit schijnt duidelijk betrekking te hebben op elk men- 

schelÿk wezen, als hij tot aanzijn komt. Het is dus een getuigenis die de 

menschelijke natuur zelf van de waarheid der Goddelijke Openbaring levert. Van 
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174 En zoo maken Wij de 
mededeelingen duidelijk, en _,, ,.,,+<. Nue. 
opdat zij wellicht zullen we- Te NOÉ (haÿ ETS 
derkeeren. 

175 En reciteer hun de 
tijdingen van hem, wien Wi 
Onze mededeelingen geven; 
doch hij trekt zich daarvan LC EE PRICE EE D A2:* 
terug; derhalve overvalt de ὅν Se δ 
duivel hem, en hij is van de- OI Ge OS ob a He 

Of, teleur- | genen die vergaan. 523 
sé | 176 En indien het Ons 

had behaagd, zouden Wÿ 
hem zekerlijk daardoor heb- Δ, AE as 
ben verhoogd; maar hi ο.5]: Dee as] Cerr 
klemde zich aan de aarde κι 722 2 ture +02 
vast 524 en volgde zijn lage SES 5 ἀκ» et 
begeerte; derhalve, zija gelij- 27 7 -1- οἵ 7 >< οἷν Ἵ Ἄς 
kenis is als de gelijkenis 31 ' ἀξ D | 
van den hond: indien gi LEZ ppae 
hem aanvalt, steekt hi) ce; AREAS EU “9 
zijn tong uit, en indien gi 27% 423 Et PS 
hem met rust laat, steekt hi “ 6 Se ps 
zijn tong uit; dit is de gelij- OUR 0 
kenis van de menschen, die | 
Onze mededeelingen verwer- 
pen; derhalve, vertel het 
verhaal, opdat zij zullen na- 

LEGS 

denken. CUT EL ge στο 
177 Slecht is de gelijkenis 7” DE PI CC 

der menschen, die Onze me- © CA | EE > ne 
dedeelingen loochenen en die 
onrechtvaardig zijn tegen hun 
eigen zielen. 

178 Hij dien God leidt, ἢ (25 Cu AE 2 
is dan degeen die den rech- κὴ ̓ “-“" ἊΣ sic 

Ar. hü dien! τη weg volgt; en 2ÿ die Hÿj © L> 3 xl 08 EL LES 
| in dwaling laat, dezen zijn de 

219: | verliezers, 8 
179 En zekerlijk hebben 

Wi voor de hel vele van de BG 
djinn en (van) de menschen 

dezelfde getuigenis wordt elders trouwens gezegd, dat ze door de menschelijke 
natuur geleverd wordt, zooals in, ,de door God geschapen natuur, waarin Hij 
alle menschen geschapen heeft” (30:30). 

523 Dit is eenvoudig een parabel: zie de laatste woorden van het daarop- 
volgende vers. Het vers spreekt niet van Balaäm, of van eenig ander persoon 
in het bijzonder; het spreekt in algemeenen zin van een ieder, tot wien leiding 
wordt gebracht, maar die zich daarvan afwendt. 

524 Aarde beduidt hier: al wat aardsch en laag is. 

fu 22, % PL ELA PE d fs 

ARS og Cl 
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geschapen; zij hebben harten 

waarmede zij niet verstaan, 

en zij hebben oogen waarme- 

de zij niet zien; en zij hebben 

ooren waarmede zij niet hoo- 

ren; zij zijn gelijk vee, neen, 
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CPAS 46 ENS 
7 tros 

“2 

39 ,€ φ.5.3»
15 φ 2 PTT “59 

CA AUTOS) Cr 

SACS CSS 

zij zijn in erge dwaling, dezen 

zijn de achteloozen. 525 

180 En Gods zïjn de verhe- 

venste namen; derhalve, roep 

| Hem daarbij aan, 526 en ver- wr- 252 [τ 227 5047 ἃ 
en [2 ee GS FES dd 5 

2 

? 12 PAS PP 

© SN 56 AT μὰ 
Ξ 

laat degenen die de heiligheiïd pe 

Zijner namen schenden; 527 αἷς Ἴ ὦ Free SALÉES 

hun zal datgene wat zij ge- d Fe 
“a Dr 

daan hebben, vergolden wor- © C LH τς D Or 

den. | 

181 En van degenen, die 

Wij geschapen hebben,'is een 

volk, dat met de waarheid HD 

leidt en daarmede gerechtig- Oury ὡς 

heid doet. 

PARAGRAAF 23 

De Komst van Gods Straf 

182— 186. Gods straf nadert. 187, 188. Vragen aangaande het uur. 

182 En (wat betreft) de- 
genen die Onze mededeelin- 
gen loochenen, Wij doen hen 
geleidelijx (den ondergang) 
naderen, vanwaar Zi niet 
weten. 

Of, veriver- 
pen, 

29 2. “25 ὶ DC 1 

Brie EL RS CS 

525 De laatste woorden verklaren het daaraan voorafgaande. Vele men- 

schen en djinn zijn voor de hel geschapen; maar zij zijn niemand anders dan 

de achteloozen, die niets geven om wat er gezegd wordt. Zij hebben harten 

gekregen, maar gebruiken die niet om de waarheid te begrijpen; zij hebben oogen 

gekregen, maar wenden die niet aan om de waarheid te zien; Ζῇ hebben ooren 

gekregen, maar houden zich doof voor de waarheïid. Dit is vermeld om aan te 

toonen, dat God hen niet verschillend van de anderen geschapen heeft, en dat χῇ 

zelf echter de vermogens, die God hun geschonken heeft, niet gebruiken. 

526 Met Hem daarbiÿj aanroepen wordt niet bedoeld, dat deze namen aan 

den rozenkrans opgezegd moeten worden; dat heeft de Heilige Profeet nooit 

gedaan. Al wat er mee bedoeld wordt is dit, dat de mensch de Goddelijke attri- 

buten steeds indachtig moet zijn en er naar streven moet die te bezitten. 

527 Raghib zegt: Er 2ÿn twee soorten van het schenden van de heiligheid 

Ziÿner namen: eerstens, Hem een ongepast en onnauwkeurig attribuut geven; 

en tweedens, Zün attributen op een wiÿze verklaren, die Hem niet past. Razi 

vermeldt er drie soorten van: (1) Gods heiïlige namen aan andere wezens geven; 



906 

Ar. nach, 

| 

| 
(2) God namen geven, die Hem niet passen:; 

DE VERHEVEN PLAATSEN 

183 En Κα schenk hun uit- 
stel; waarlijk, Mijn plan is 
krachtdadig. 

184 Overwegen zij niet, dat 
nun metgezel niet krank van 
zin is? ΗΠ is slechts een dui- 
delijke waarschuwer. 

185 Beschouwen zij niet 
het koninkrijk der hemelen 
en der aarde en welke dingen 
God ook geschapen heeft, en 
det hun ondergang wellicht 
genaderd zal zijn? In welke 
aankondiging zouden zij dan 
hierna gelooven ? 

186 Hij, dien God in dwa- 
ling laat, 8 voor hem is er 
geen leidsman; en Hij laat 
hen in hun buitensporigheid 
blindelings voortzwerven. 

187 2) vragen τὶ omtrent 
het uur, 528 wanneer Zi) 
komt. Zeg: De kennis daar- 
van 15 slechts bij mijn Heer,; 
niemand behalve Hij zal het 
te zijner tijd openbaren; het 
zal gewichtig zijn in de heme- 
len en op de aarde; hij zal 
niet dan overhoeds over u ko- 
men. Zij vragen u, als waart 
gij daarover bezorgd. Zeg: De 
kennis daarvan is slechts bij 
God, maar de meeste men- 
schen weten niet. 

188 Zeg: Ik heb geen 
macht over eenige weldaad 
of eenig kwaad voor mijn 
eigen ziel, behalve wanneer 
het Gode behaagt; en had ik 
het ongeziene gekend, ik zou 
veel van het goede hebben 

| gehad, en geen kwaad zou mij 
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(3) God aanroepen bij namen, 
Wwa&arvan de beteekenis onbekend is. Iedere soort van polytheïsme is dus een 

 Schending van de heiïligheid der Goddelijke namen (zie blz. CXXXVIII). 
528 D.w.z. het uur, waarmee zij bedreigd worden, of het uur van hun on- 

dergang. Het woord s@’at of het uur wordt in den Heiligen Qoer-ân gebezigd, 
Zoowel om de bestraffing van een volk, als om den tijd van hun val en de 
definitieve verdelging der menschen op aarde aan te duiden.. 



HFDST. Vil.] HET LAATSTE WOORD 307 

hebben aangeraakt; ik ben Pre 
niets anders dan een waar- 255% OS SIET SET 
schuwer en de gever van blij- “Ὁ 
de tijdingen aan menschen die θῶ Ὁ 2 
gelooven. 529 

PARAGRAAF 24 

Het laatste Woord 

189, 190. ’s Menschen neiging tot het polytheisme. 191--- 1938. Ach- 
teloosheid omtrent den roep van den Profeet. 194, 195. Een uitdaging. 
196-—199. Het succes van den Profeet en de mislukking van zijn 
tegenstanders. 200-—202. Aantijgingen van den duivel. 203—206. Ge- 
bed en ootmoed geboden. 

189 Hi is het, Die u uit 
één wezen heeft geschapen, 
en van dezelfde (soort) 4 ., % 4, sou. », « 
heeft Hij zijn gade gemaakt, ὅσ» O2 UE Gui 
opdat hij zich tot haar zou εἰ 55 425 τ, << 
neigen; derhalve, wanneer hij He) y NE τυ 
haar overdekt, draagt zij een CSS REC 
lichten last, (en) loopt dan , a ne does 
daarmede; maar wanneer die Οὐ Giles 9 GT 49 
zwaar wordt, roepen zij bei- 2 Cp rs TAN mc! 
den God, hun Heer, aan: In- LE Ge δι αἰ σοι, 
dien ΟἿ] ons een goede geeft, 
zullen wij zekerlijk van de 
dankbaren zijn. 530 

———_—__— A --.-.--.-.ς-ς-ς-ς-Ἀ.-.-.-. τ. ---ς-ς.---ς--ς.. ...--.-.-..- 

929 De eenvoud en adel van deze verklaring, die de zending van een pro- 

feet aanduidt, is onovertroffen. ΗΠ geeft blijde tijdingen betreffende de over- 

winning aan degenen die gelooven, en licht de boosdoeners in omtrent de 

slechte gevolgen van hun daden in dit leven zoowel als in het komende, maar 

zelf ontkent Ὠΐ, dat ἢ Goddelijke machten bezit. De Arabieren waren een 

bijgeloovig volk, en indien de Heilige Profeet gewild had, zou hi) er aanspraak 

op gemaakt kunnen hebben, groote bovennatuurlijke machten te bezitten. Maar 

het wezen van zijn boodschap is: de waarheid, verklaard in de eenvoudigste 

bewoordingen. | 

530 Alle betrouwbare commentatoren verwierpen het verhaal, volgens het- 

welk dit vers betrekking heeft op Adam en Eva en op het geven van den naam 

Adboel Härits aan hun zoon; Hérits was een naam van den duivel. De woorden 

van het vers zijn te algemeen om overgebracht te worden op het verhaal van 

Adam en Eva. Het beschrijft den toestand van den mensch in het algemeen 

en vermeldt de getuigenis van zïÿn natuur, want in den nood wendt δῇ zich 

altijd tot God; is ὨΠ in goeden doen, dan loopt hij andere goden en de lage 

begeerten van zijn eigen ziel na. Het vers verwijt klaarblijkelijk den afgodischen 

Arabieren het vereenigen van anderen met God, gelijk het gebruik van den 

meervoudsvorm in vs. 190 en in het daaropvolgende vers het aantoont. 
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Ar. gi 
zumjgt. 

Ar. diena- 
ren. 

| noch kunnen Zi 

190 Maar wanneer Hij hun 
een goede geeft, plaatsen zij 
nevens Hem deelgenooten in 
hetgeen ΗΠ hun gegeven 
heeft,; maar verheven is God 
boven hetgeen zij (met Hem) 
vereenigen. 

191 Wat! σχῇ vereenigen 
(met Hem) datgene wat 
niets schept, terwil zijzelf 
geschapen zijn ! 

192 En ziÿj hebben geen 
macht om hun hulp te geven, 

zichzelf 
helpen. 

193 En indien gij hen tot 
de leiding noodigt, zullen zij 
u niet volgen; het is u hetzelf- 
de, of gij hen noodigt of 
φιρῆσέ. 531 

194 Waarlijk, degenen die 
gij buiten God aanroept, zijn 
in onderworpen toestand _ge- 
{Πκ gijzelf; derhalve, roep ἤθη 
aan; laten zij u dan antwoord 
geven, indien gij waarheidlie- 
vend zijt. 

195 Hebben zij  voeten 
waarmede zij Iloopen, of heb- 
ben zij handen waarmede Zi] 
vasthouden, of hebben zï 
oogen Waarmede 2j zien, of 
hebben zïj ooren waarmede Zi) 
hooren? Zeg: Roep uw deel- 
genooten, smeed dan plannen 
tegen miïj en geef mij geen 
uitstel, 532 

196 Waarlijk, mijn bewa- 
ker is God, Die het Boek 
openbaarde, en ΗΠ neemt de 
goeden tot vrienden. 

197 En degenen die gi 
buiten Hem aanroept, zijn 
niet in staat u te helpen, noch 
kunnen zij zichzelf helpen. 
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531 Dit is tot de polytheïisten SencRt. Indien zij hun vaische goden noodi- 
gen, Zullen zÿj hun niet te hulp komen. . 

582 Deze uitdaging in zulke duidelijke en krachtige bewoordingen werd 
gegeven op een tijd, toen de Heilige Profeet geheel hulpeloos was, terwijl zijn 
tegenstanders alle macht in handen hadden. 
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198 En indien σὴ] hen tot 
de leiding noodigt, hooren zij 
niet; en gij ziet hen naar ἃ 
kijken, toch zien ziïj niet. 

199 Houd u aan vergiffenis 
ἢ. beveel het goede en wend 
u af van de onwetenden. 

200 En indien een valsche 
aantijging van den duivel u 
kwetst, 533 neem toevlucht 
tot God; waarlik, ΗΠ is Hoo- 
rend, Wetend. . 

201 Waarlijk, (aangaande) 
degenen die zich (voor het 
kwaad) hoeden — wanneer 
een bezoeking van den duivel 
hen treft, worden zÿj gedach- 
tig, dan zie! zij zien. 534 

202 En hun broederen 535 

HET LAATSTE WOORD 

GAY ΝΣ 

309 

522 ἢ 2.32} DA ΄ 

BA ὑφ! Ir ὌΝ 

θθτυ 
΄.".2 

5: 25 - δὰ Ξηώας Ὁ}: 

CORRE 
ALES GE) 

HE ̓  ni EL sp δὼ ELA 

@ONGE 2 2 

228 99 5» 22,2 
doen hen in dwaling toene- 5 CE GG Ds US BI 
men, en zij houden niet op. Se 33:2 

203 En wanneer gij hun COTES D) 
geen teeken brengt, zeggen 

Of, verzint.| zij: Waarom vraagt σῇ het 
niet? Zeg: Ik volg slechts BEC ANS! 
hetgeen mi van mijn Heer _- 
geopenbaard wordt; dit zijn 

DE 

Le un Fe et Li 

PS Re A 
CRETE duidelijke bewijzen van uw >2.:7,T," > 

. Cl 7 “ fe | à 5 “ἷ 

Heer en een leiding en een 4 dos : ve Oo 
- 5 ἃ, “ ΄ LA # ΄ genade voor menschen die EUe" 258 As sa 

gelooven. 
204 En wanneer de Qoer- 

ân gereciteerd wordt, luister -;7,:° τοῖς ἘΞ οι 
er dan naar en bewaar με “5 aa os ES 5 
stilzwijgen, opdat ἃ genade Tee) > 9 ΡΞ δ 

worde bewezen. 7 PS ἴδ ἜΣ 

533 De primaire beteekenis van nazaghahôè is: ἢ keurde hem af en leg- 

de hem een ondeugd ten laste en sprak kwaad van hem. De duivel beduidt in 

dit geval, zooals herhaaldelijk in den Heiligen Qoer-ân, de duivelsche vijanden, 

die alle soorten van valsche geruchten omtrent den Heiligen Profeet rond- 

strooïien, waartegen hij zijn toevlucht tot God moet nemen. Deze beteekenis is 

in volkomen overeenstemming met wat in het vorige vers gezegd is, waar den 

Profeet bevolen wordt vergiffenis aan te nemen en zich van de onwetenden af 

te wenden. | 

534 Daar zij met inzicht begiftigd zijn, zien Ζῇ een uitweg uit de beproe- 

ving; of het beteekent, dat toorn (di. de bezoeking van Gen duivel) hen niet 

blind maakt. 

535 De broederen des duivels zijn de menschelijke metgezellen van den 

duivel. 
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205 En gedenk aan uw 
Heer in uzelf met ootmoedig- 
heid en vreeze en met een 
niet luide stem, des morgens 
en des avonds, en wees niet 
van de achteloozen. 

206 Waarlijk, degenen die 
met uw Heer zijn, zijn niet 
te hoovaardig om Hem te 
dienen, en zïij verkondigen 
Zijn heerlijkheid en werpen 
zich ootmoediglijk v66r Hem 
ter aarde. 536 

2,» “ τ » s ΄ 

OA ee 
23 + ΄ 

si - ᾿ 3 
juil JC À ani 355 

τ Ὁ 7 CT ne «ut 

OA 62 Un Vs JO 

“sp Ce 

DAS ES ὡς ὦ ES él 
rs ;,# E “515 24 fi, rs rs e 
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536 Op het reciteeren van dit vers volgt een daadwerkelijk ter aarde wer- 

pen, opdat de physieke toestand van het lichaam in volkomen overeenstemming 

zal zijn met den spiritueelen toestand van den geest. 
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DE VERMEERDERINGEN 
(Al-Anfôl) 

GEOPENBAARD TE MEDINA 
(10 paragrafen en 75 verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1, 2. De oorlog bij Badr. 

Par. 3. De weg tot succes. 

Par. 4. De Moeslims zullen tot bewakers van de Heilige Moskee gemaakt 

worden. 

Par. 5. De oorlog bij Badr als teeken van de waarheid van den Heiligen 

Profeet. 

Par. 6. Succes hing niet van getalsterkte af. 

Par. 7. De kracht van den vijand verzwakt. 

Par. 8. Vrede door macht te verzekeren. 

Par. 9. De Moeslims moeten voorbereid zijn om aan een verpletterende 

overmacht het hoofd te bieden. 

Par. 10. Betrekkingen tusschen Moeslims en niet-Moeslims. 

Algemeene opmerkingen. 

DAAR dit hoofdstuk zich voornamelijk tot de behandeling van den eersten 

oorlog der Moeslims bepaalt, wordt hier de kwestie van wat er in den oorlog 

van den vijand verkregen is, vastgesteld. Vandaar dat dit hoofdstuk bekend 

_staat onder den naam van Al-Anfél, dat onjuist vertaald wordt door de Buit; 

in werkelïjkheid beteekent het: de Vermeerderingen of de Bijvoegingen. 

Het hoofästuk begint met zekere verklaringen, die noodzakelijk zijn voor 

eeu voorbereiding tot den oorlog, terwÿl de tweede paragraaf over den oorlog 

zelf, di, de slag bij Badr, handelt, De derde paragraaf wijst den weg die tot 

succes leidt, waarvan het wezenlijke is: gehoorzaamheid en trouw aan den 

Heiligen Profeet, welke eigenschappen zijn vrienden in dezen oorlog onder de 

benardste omstandigheden standvastig aan den dag legden. De vierde paragraaf 

_ maakt melding van het voorspoedige einde van den oorlog. Na op de plannen 

der tegenstanders tegen den Heiligen Profeet te hebben gewezen, verklaart het 

dat de Moeslims tot bewakers van de Heilige Moskee in Mekka zullen worden 

gemaakt en dat de ongeloovigen ten val gebracht en totaal verslagen Zullen 

worden, De vifde vermeldt de groote waarde van het succes in den slag bi 

Badr als teeken van de waarheid van den Heiligen Profeet. De zesde wijst er 

op, dat succes niet afhangt van getalsterkte en wapenen, maar van standvastig- 

heïd en eenheïd, terwijl de zevende vervoigens aantoont, dat de oorlog de macht 

van den vijand volkomen had ondermijnd en tot besluit melding maakt van de 
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PARAGRAAF 1 

De Oorlog bij Badr 

1.4. Voorschriften met het oog op den oorlog. 5, 6. Vrees door 

de sterkte van den vijand. 7—10. Goddelijke belofte van huip en 

overwinning. 

In naam van God, den Wel- 
dadige, den Genadige. TS TT | 

1 Ζ1) vragen u aangaande Oo) =) al st 

de vermeerderingen. Zeg: De ΩΣ 

vermeerderingen zijn VOOr ᾿ (δι Ξ» Ὁ Æ ΔΌΛΟΝ 
᾿ ἤ Le Ὁ 

God en den Apostel. 537 Wees ον 5! a ον 

‘derhalve oppassend voor (uw 35» 5 LG Use db 
licht jegens) God en veref- - ᾿ er ps 32 3% 

P 7268 Ομ ΄-“΄ ΗΝ “να 

fen uw geschilpunten, en SV 2 ὦ ne 

gehoorzaam God en Zïjn | o Does 2,22 

Apostel, indien gij geleovigen δ 

zijt. 

vredesverdragen, die de Arabische stammen nu met de Moeslims trachtten te 

sluiten en die zij later echter herhaaldeliÿjk schonden. De achtste paragraaf 

schrijft den Moeslims voor, gereed te zijn om een slag toe te brengen en goed 

uitgerust te zijn, daar zij slechts door macht en door op ieder oogenblik gereed 

te zijn konden hopen den vrede te verzekeren. De negende Zzegt hun, dat Ζῇ 

zelfs zouden moeten strijden tegen een leger, dat tienmaal zooveel manschappen 

telde als zijzelf, en geeft hun dus in werkelijkheid te verstaan, dat Ζῇ voorbereid 

moesten zijn om aan een verpletterende overmacht het hoofd te bieden. De 

laatste paragraaf verklaart in hoeverre de Moeslims, die verkozen hadden bi 

hun polytheïstische broeders te blijven, bijgestaan moesten worden, en legt den 

nadruk op de heiligheïid van verdragen, al zijn Ze 00k met ongeloovige stammen 

gesloten en al mogen geloovige leden daarvan de slachtoffers zijn. 

In de geschiedkundige volgorde der gebeurtenissen zou dit hoofdstuk ge- 

plaatst moeten zijn na het tweede, maar door zijn bijzondere karakter als hoofd- 

stuk dat een bewijs van de waarheid der zending van den Heiligen Profeet 

levert, heeft het zijn juiste plaats na een volledige behandeling van het profeet- 

schap in het vorige hoofdstuk, en dus geeñt het in het leven van den Heiligen 

Profeet zelf een illustratie van de nederlaag, die de tegenstanders van profeten 

leden en die toegelicht wordt door in het vorige hoofdstuk van de geschiedenis 

van vroegere profeten melding te maken. Het grootste gedeelte van dit hoofdstuk 

werd na den slag bij Badr geopenbaard, d.i. in het tweede jaar van de Hedijira, 

maar de laatste verzen van de zevende en achiste paragraaf moeten — daar ze 

duidelijk melding maken van de herhaaldelijke schending van verdragen door de 

᾿ς ongeloovigen --- geoperibaard zijn geweest gedurende het tijdvak, dat aan de 

verovering van Mekka voorafging, of waarschiünlijk in het onmiddellijk daarop 

volgende tijdvak, want deze schendingen leidden ten slotte tot de verklaring van 

ontheffing, die in het hierop volgende hoofdstuk tot uitdrukking komt. 

537 Anfâl is het meervoud van nafl, di. een bijvoeging tot of vermeerdering 

bÿ hetgeen verplicht is. Er heerscht onder de commentatoren veel meenings- 

verschil omtrent wat er op deze plaats met vermeerderingen (anfâl) bedoeld 
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2 Slechts diegenen zijn ge- 
loovigen, wier harten vol zijn Æ 228 

τ van vreeze, wanrneer God ver- à 1:55 Ë ὡς ui Se: 
meld wordt, en wanneer hun kde Sat és a ὃ SA 24 : 

| 

Zijn mededeelingen gereci- | 
| teerd worden, doen ze hen in ὡόώ: 
geloof toenemen, en op hun 

φῦ AC CRE dede 

Heer vertrouwen Zi), 
3 Degenen die het gebed 

onderhouden en (weldadig) .,.,.,, αἴ ϑώνοθν 
uitgeven van hetgeen λὴ 975,5 Le » δε! oo ES 
hun gegeven hebben. » 52.29 

4 Dezen zijn degenen die En 
in waarheid gelooven; zi ' 
zullen van hun Heer verhe- £i 2: 2% TÉL 2 ΕἾ 
ven graden en vergiffenis θῇ ᾿ς Be 2. ; sis 
een aanzienlijk onderhoud 6, ΣΕΥ δ 
hebben. 

5 Zooals uw Heer u uit uw 
huis deed heengaan met de #27 22 18-275. 
waarheid, Sont een groep > LE D Si CT 
van de geloovigen waarliÿjk 632 52,0 Ua Sa Sois 

| afkeerig was; 558 

wordt. Volgens de meest algemeen aangenomen opvatting beteekent het een 

bezitting die in den oorlog verkregen is; naar dezen zin is het verwant met 

ghanimat. De anfûl zijn voor God en den Anpostel beteekent, dat ze beschouwd 

moeten worden als staatseigendom, dat gebruikt kon worden ter bevordering 

van het algemeene welzijn. Zoo’n eigendom werd niet het persoonlijk PERL. van 

den Heiligen Profeet. 

938 Men — en zelfs sommige Moeslims o0k —- heeft de omstandigheden, 

die in onmiddellijk verband met den slag bij Badr stonden, verkeerd begrepen. 

De Christelijke meening over dit punt is samengevat in Palmers noot: ΕἸ wordt 

(hier) gezinspeeld op de gelegenheid, toen Moehammad voorbereidingen getrof- 

fen had om een ongewapende karavaan op haar weg van Syrië naar Mekka 

aan te tasten, toen Ab6è Soefian, die ze onder zijn hoede had, naar Mekka ge- 

stuurd werd en een gewapend geleide kreeg van bij de duizend man; vele van 

Moehammads volgelingen wenschten slechts de karavaan aan te vallen, maar 

de Profeet en zijn onmiddellijke volgelingen waren er voor zich op het gewa- 

pende geleide te storten”. 

Terwijl elk der verschillende hier vermelde voorvallen waar is, met uit- 

zondering hiervan dat het Mekkaansche leger nooit een gewapend geleide van 

Aboe Soefian vormde, is er een misverstand aangaande het onderling verband 

daarvan. Het is waar, dat er een karavaan van Syrië terugkeerde en dat er 

van Mekka een leger oprukte: het is ook waar, dat sommige Moeslims de 

karavaan tegemoet wenschten te trekken en niet het Mekkäansche leger. Had 

de Heilige Profeet de karavaan willen plunderen, dan zou hïj het gedaan hebben 

lang voordat Ab6è Soefian hulp kreeg van Mekka. Medina lag op een afstand 

van dertien dagreizen van Mekka, zoodat indien de Heilige Profeet werkelijk 

er aan gedacht had de karavaan te plunderen, wanneer ze Medina naderde, 
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| 6 Ζῇ twistten met ἃ over 
de waarheid, nadat ze duide- [“ 
ljk was geworden, (en ζῇ . ,: | 
vertrokken) alsof Ζῇ ter dood O3 5Ex 225 it ee 
gedreven werden, terwijl 21] ᾿ 
(dien) zagen. 
7 En toen God u een van 

de twee partiïjen beloofde, dat τως HAE LE ED Last 21 
21 de uwe zou zijn, en gi : Ἧς 
wenschte dat de ongewapen- ASE τὴ: οἰ 0 
de de uwe was; 539 en God LE 0 27 Ge 
wenschte de waarheid van Si GO! ail Us 
wat waarachtig was door Ziÿjn 2 -> .42,- --f2. 1,2 
woorden te DeRbeen 540 en 5 Ro Sen 
den wortel der ongeloovigen 
af te snijden, 

8 Opdat Hi de waarheid 
van Wat waarachtig was be- ECS #3 2 1 LA 

wijzen zou en de valschheid » : OLA Mes 5 id 
van wat valsch was toonen τὰ 
zou, schoon de schuldigen af- OÙ 2 Ra) se 
keerig waren. 

Aboe Soefian in minder dan een maand geen hulp zou kunnen krijgen, al was 

hïij zich ook bewust van de bedoelingen van den Heiligen Profeet en werd hij om 

bijstand van Mekka uit gezonden. En waarom zou de Profeet al dien tijd gewacht 

en de karavaan niet geplunderd hebben, voordat Aboe Soefian hulp kreeg? 

Badr, waar het tot een treffen kwam, ligt op een afstand van drie dagreizen 

van Medina. Hier stieten de twee tegemoet trekkende legers op elkaar. Dit 

toont aan, dat het Mekkaansche leger reeds lang op weg naar Medina was, 

terwijl de Moeslims nog geheel onvoorbereid waren. De vijand had reeds tien en 

de Moeslirns slechts drie dagen voortgemarcheerd, toen de twee legers op elkaar 

stieten, hetgeen duidelijk aantoont dat de Moeslims er op uit trokken om zich 

tegen een invallende strijdmacht te verdedigen. De Profeet had nooiïit het voor- 

nemen opgevat de karavaan te plunderen, want indien ἢ] het ooit gehad had, 

zou hij het hebben kunnen uitvoeren lang voor ket Mekkaansche leger Medina 

bereikt had, en zoodoende zou hij versterkt zijn geweest om aan een machtigen 

vijand het hoofd te bieden. Het is volkomen duidelijk, dat de Heilige Profeet 

eerst dan oprukte, toen de vijand reeds het drie vierde deel van den weg naar 

Medina afgelegd had en de karavaan Medina reeds ver achter zich had. Men 

weet ook, dat een deel der geloovigen een afkeer had aan oorlogvoeren. Zij 

zouden er niet van afkeerig zijn geweest, indien zij slechts een ongewapende 

karavaan te bestrijden‘ hadden gehad. Vs. 6 maakt de zaak nog duidelijker: 

(οὖ vertrokken) alsof zij ter dood gedreven werden, want zij wisten, dat zij er 

op uit trokken om een vijand te bestrijden, die niet alleen driemaal zoo Sion 

was als zijzelf, maar die ook veel machtiger en slagvaardiger was. 

539 De twee partijen, waarvan hier melding gemaakt wordt, waren de 

ongewapende karavaan der Qoereisjieten, die naar Mekka trok en de gewapende 

krijgsmacht der Qoereisjieten, die van Mekka vertrok. 

540 Hiermee wordt bedoeld: de waarheid der profetieën, die op den slag 
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9 Toen gij hulp zocht van D 
uw Heer, en Hij u antwoord- ol 1 MCE TES LÉ λα 5] 
de: Ik zal u bÿstaan met dui- TR Es! 5 
zend van de engelen, elkander ®LE2 SAT D AE 
volgende. 511 

10 En God gaf het slechts La GES A 
| als een blijmare en opdat uw “ὁ  : Ets 

den zijn ; en overwinning komt ee ἜΘΕΣΙ 
slechts van God: waarlijk, OS DE dl 2) 
God is Machtig, Wis. 

PARAGRAAF 2 

| 

| harten daardoor gerust zou- ποὺς Ge 326 ee ἀνα μι 

| 

| De Oorlog bij Badr 

1-—16. De geloovigen gesterkt. 17, 18. Gods hand in den oorlog. 
| 19. Bede der ongeloovigen om een beslissing. 

| 
νον met | 11 Toen Hij kalmte over 
€ ΓΝ AS . 

ring μά! U ἀθεᾷ komen als een zeker- 
jé heid van Hem (komende) en ὐν: Ὁ ΑΞ ΤΩ ΤΆ εὐ γι οι à 3 

over u water uit de wolken ᾿ 
à à ὃ | 1+ w σον # “ “ μΗῇ w 9 Te nederzond, opdat ΗΠ u daar- «4 ner "7" : Ἶ 5: 

mede reinigen en van u de 
| : : ᾿ Ὁ ππ “ μόκ,,.2 98 Le 2 07 

onreinheid des duivels wegne- 22 ol MS 
men zou en opdat Hij uw har- 1.0 >< κυρ 220 

À ὡς PRES ten sterken zou en daarmede Ὁ ss # 
vastheid zou geven aan (uw) 
schreden. 542 

42 Toen uw Heer tot de 
engelen openbaarde: Ik ben ,;. ; ΜΝ 

Ot.ver. | met u, derhalve, bevestig ἀθ-. RE ESA HAE ) 
genen die gelooven; Ik zal in DEA CALE 2 tee 
de harten dergenen die niet SA Le Tel TRES 

| gelooven verschrikking wer- (47515 ESA τ: 
ΠΑΥ δον | pen. Derhalve, 516 hun hoof- ᾿ς ᾿ se : cal TES 
hur halzen. ἄρῃ af en sla al hun vinger- UE 51e 5 bts GES) 

toppen af. 

----- ὕὺὕ............,... ... oo .......-..... 

--.-... 

bij Badr betrekking hebben; zie b.v. 54 : 45—46. De daarin voorkomende woorden 

waren die, welke de Heilige Profeet op den dag van den slag bi Badr met 

füider stemme reciteerde; zie ook 25 : 25. 

541 Zie de noot bij 3 : 123. Wat hierop voigt maakt volkomen duidelijÿk, dat 

de engelen niet nedergezonden werden om te vechten, maar slechts om de harten 

der geloovigen te sterken en om het hart van den vijand met schrik te vervullen. 

542 Voordat de regen viel, namen de Moeslims een zeer zwakke stelling in. 

De regen versterkte hun stelling en moedigde hen bijgevolg aan. Dit was een 

reiniging, want na den regen waren zij allen zeker van Gods bijstand en dus 

-00k van hun overwinning op 4 vijand, en al hun bange voorgevoelens ver- 

dwenen. 

33 
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13 Dit komt, doordat zi 
God en Zijn Apostel weder- 172%; Aux 594 

| stonden; en wie God en Zijn SE BEL al 
Apostel wederstaat — dan Qué AE or 
waarlijk, God is gestreng in É re 
het vergelden (van het ei 
kwaad)). | 

_ 14 Dit — smaak het, en Gien] 1158520552): 
(weet) dat voor de ongeloo. ‘77 ” 259 
vigen de kastijding des vuurs _ Φυ ol 
is. 

15 O gï, die gelooft! wan- de ΓΙ 

neer gij degenen die niet ge- Si PIE NEC 
‘looven ontmoet, ten strijde : 24 5 Res ie 

Ar.uwrug-| trexkende, keer ‘hun dan den Ὁ CAC 03» ΓΝ, VE ὧδυ 

εν: rug niet toe. 
16 En wie hun te dien da- 

ARE: ge den rug toekeert — tenzi ns τ δος τοδοὰ 

hij zich afwendt om des strijds ÉS DIESE es EYH. O2 
wille of zich tot een troep ἴθ -  ,, — ass Λῃξ 22; 

rugtrekt — is dan inder- "#65 RES CEA ̓ Ξ 
daad Gods toorn waardig ge- ἢ “ἢ . | 

worden en zijn woning is de αἱ lors Fos 25 so? 
hel;: en een kwade bestem- 
ming zal die zijn. 

17 Derhalve, niet gij dood- Let 132222 
de hen, maar God doodde ,, oi se RE 

Zichzelf zou schenken; waar- 
lijk, God is Hoorend, Wetend. 

18 Dit, en dat God de 
verzwakker is van den strijd at tes Case io ls At 
der ongeloovigen. ΄ 

hen, en niet gij wierpt, toen ὧδῦ à É τυ ES ES 
gi wierpt, maar God wierp, 5255 KT 2 > 290 35e 
543 en opdat Hij den geloo- ES ai, OP ets as 

vigen een goede gift van | εἰ: Le G.2 2 É 

543 De Moeslims doodden den vijand, maar er wordt “uitérukkeltik gezegd, 

dat zij in waarheid niet doodden: het was God Die hen doodde; dit beteekent 

klaarblijkelijk, dat Gods hand in den oorlog werkte, hetgeen ook blijkt uit het 

feit, dat drie honderd, grootendeels ongeoefende, slecht toegeruste jongelieden 

de overhand kregen op duizend zeer vermaarde krijgslieden. Dezelfde beteekenis 

moet worden toegekend aan de andere passage, die betrekking heeft op het 

slaan van den vijand. Of de Profeet werkelijxk een hand vol kiezelsteenen op den 

vijand wierp, die den laatste uit het veld sloegen, is een andere kwestie. Het is 

voldoende te weten, dat een machtige vijand door een leger van ongeveer het 

derde deel van zijn geta!sterkte verslagen werd, terwijl uit het oogpunt van 

gevechtswaarde en uitrusting zelfs tien mannen onder de Moeslims niet gelijk 

stonden met één man van den vijand. Gods hand doodde hen en Zïjn hand sloeg 

hen en dreef hen tenslotte op de vlucht. Dat de Profeet werkeliÿjk een handvol 

ΒΊΟΣ op den vijand wierp, is geenszins onbestaanbaar met deze verklaring. 
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19 Indien gij een oordeel 
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(weet) dat God met de ge- 
loovigen is. 

; PARAGRAAF 3 
De Weg tot Suctes 

20—26, Gehoorzaamheid bevolen. 27, 28. Getrouwheid aan God en 
Zijn Apostel. | 

20 O gïÿ, die gelooft! ge- > | 
hoorzaam God en Ziïjn Apostel 4f2;52i; PEAU 
en wend u niet van Hem af, | NS ἐν ΟΝ Re 
terwiji gij hoort. | END) AT AE JU NS 

21 En wees niet als dege- | | 
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“ “Ὁ.Δμ,5"35}» 2.17 a 74. en Zi) gehoorzaamden niet, a Real 2 26 5 5 > 
22 Waarlijk, de slechtste ( ΟΠ χοραγής.9» 5 
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544 Het heet, dat de Qoereisjieten, toen Ζῇ Mekka verlieten om de Moes- 
lims aan te tasten, de gordijnen van de Ka’ba vasthielden en aldus baden: ,,0 
God! sta de beste der twee strijdkrachten en de meest recht geleide der twee 
partijen en de meest geéerde der twee groépen en den verhevenste der twee 

545 zie volgende biz. | 

w ἢ 
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verzoeking zijn, en dat God EEE APE AREAS 

Hij is, ἢ] Wien een machtige BALE Al Er δι 
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PARAGRAAF 4 

De Moeslims zullen tot Bewakers van de Heilige Moskee 

gemaakt worden 

29. Een onderscheiding werd beloofd. 80, 31. Plannen tegen den 

Profeet. 32—35. Vraag der ongeloovigen om straf en een profetie 

dat hun de bewaking van de Ka’ba onthouden zal worden, die aan 

de Moeslims zal worden overgedragen. 36, 37. Hoe het tot stand 

gebracht zal worden. : 
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30 En toen degenen die 
niet geloofden, plannen tegen 
u smeedden om u op te sluiten 
of om u te dooden of om u 
te verdrijven; en zij smeed- 
den plannen en (ook) God 
vormde een plan; en God is 
de Beste der plannenmakers. 
547 

31 En wanneer Onze mede- 
deelingen tot hen gereciteerd 
worden, zeggen 21: Wïij heb- 
ben inderdaad gehoord; in- 
dien wij wilden, zouden wij de 
geliïjke hiervan kunnen zeg- 
gen; dit is niets anders dan 
de verhalen der Ouden. 

32 En toen zij zeiden: O, 
God! indien dit de waarheid 
van UÙ is, regen dan steenen 
uit den hemel op ons neder 
of leg ons een pijnlijke kasti- 

_ ding op. 

EP 

33 Maar God zou hen niet 
kastijden, terwijl gij onder 
hen waart, noch ΖΔ] ΗΠ hen 
kastijden, terwijl zij om v:r- 
giffenis vragen. 548 

34 En wat (verontschuldi- 
ging) hebben ziïj, dat God hen 
niet zou kastijden, terwijl zï 
(de menschen) van de Heili- 
ge Moskee verhinderen en zij 
A © go 

ΦΑΘΕΒΓΙΜΗ BEWAKERS VAN DE HE ΞΕ: MOSKEE 

CZ 
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meen op alle bezoekingen, die van zulk een vèrstrekkend karakter zijn, dat ze 
zelfs anderen buiten degenen, voor wie ze oorspronkelijk bedoeld zijn, overvallen. 

547 Dit heeft betrekking op de laatste plannen der Qoereisjieten, toen de 
Profeet alleen in Mekka achterbleef, terwijl de vrienden naar Medina waren 

verhuisd. Bi een groote vergadering van de hoofden der Qoereisjieten in hun 
raadhuis werden verschillende plannen aan de hand gedaan; tenslotte kwamen 
ze overeen der Heïligen Profeet te dooden: een aantal jongelingen, die tot ver- 
schillende stammen behoorden, moesten. tegelijkertijd zijn lichaam met hun 
zwaard doorsteken, zoodat niemand of geen enkele stam van de misdaad kon 
worden beschuldigd. Met dat doel werd het huis van den Heiligen Profeet om- 
singeld, maar hïj ontkwam onopgemerkt. Het Goddelijk plan was, dat de onge- 
loovigen de ondergang van hun macht door de handen van den Helligen Profeet 
moesten Zien. 

048 De straf zou dé Se ΠΝ als de Heilige Profeet niet meer onder 
hen was, di. na zijn vlucht uit Mekka. Maar zelfs dan zou de straf afgekeerd 
kunnen worden, indien Zi vergiffenis vroegen. 
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niet (bekwaam) zijn (om) , 
bewakers daarvan (te zijn); ke ES LAS ἐξ a 
de bewakers daarvan zijn ; se . 

slechts degenen die zich (voor ΘΝ 
het kwaad) hoeden, maar de 
meesten hunner weten niet. 
549 : 

85 En hun gebed vôér het Yet Ge ΟΕ ὦ: 
Huis is niets dan een gefluit Lans 2h) eo 
en een handgeklap;, smaak PU Ps ous 5% 

dan de kastijding, want gi) 2388 L L38.24 
hebt niet geloofd. | CORRE NT 

36 Waarlijk, degenen die 
niet gelooven, geven hun be- js) of ol 
zittingen uit om (de men- AA AS ων τ 
schen) van Gods weg te ver- SENS lee ὧξ 
hinderen:; derhalve, zij zul- pt ER ὃ TROIS LL? 
len die uitgeven, dan sullen ze PU ICS TS ES Ale 
“voor hen een diep berouw zïn, ἀφ 459 A 72 BE à) 
dan zullen zij overwonnen 

| worden; en degenen die niet 
gelooven, zullen te zamen ter 

helle gedreven worden, 
37 Opdat God den onreine +, υγώ 2? 5 sa 

van den goede zal scheiden, OV? she ́ τ dr 
Ar denon.| en de onreinen op elkander (42456 γον ᾧ «5 AS ES 
reine. plaatsen; dan zal Hij hen te 32 2 ! LE 22 > Lt 

zamen opeenhoopen, en hen in ὅτ᾽. ἜΑΡΙ 02 D (ἃ ἀλλο 
de 6] werpen; dit zijn dege- 
nen die de verliezers zijn. 

PARAGRAAF 5 

De Oorlog bij Badr als Teeken van de Waarheid van den 
Heiligen Profeet 

88-40. Strijd noodzakelijk om godsdienstvrijheid te bevestigen. 
41. Een vijfde deel van wat verkregen is tot liefdadige doeleinden te 
gebruiken. 42—44. Hoe het treffen als teeken dient. | 

38 Zeg tot degenen die 
niet gelooven, dat hun, indien 
zi ophouden, datgene wat " SAS CS 5542 “7. 
voorbij is gegaan vergeven Ὁ ὁ ET ne OA JS 
zal worden: en indien zij we- x%5133%% 13° πεν La 
derkeeren, 550 dan is wat den σϑ τῷ 
Ouden is geschied alreeds | ΘΟ 
voorbijgegaan. 551 | 

247 
L 21 

549 Er wordt hier verklaard, dat de ongeloovigen niet de ware bewakers 
der Heiïilige Moskee zouden zijn, omdat de ongeloovigen die zich nu voor haar 

bewakers uitgaven, afgodendienaars waren, terwijl de Moskee een symbool van 

550 en 551 zie volgende biz. 
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39 En strijd tegen hen tot , De 
er geen vervolging meer is, ὦ Sa ἀπ ΟῚ 
en alle godsdiensten zijn VOOP ὦ die di ee 

God: maar indien σῇ ophou- αὐ SE NS gù a CN 

= \ts χὰ 

den, dan waarlijk, Allah ziet AE Ce 

wat zij doen. Or OH Le 
40 En indien zij zick om- : 

keeren, weet dan dat Goduw 5 Of! Noos 
Bewaker is; hoe voortreffe- AAA TE 

lijk is de Bewaker en hoe cs ur) A5 Qt 

voortreffelijk is de Helper! 

DEEL X 

41 En weet dat welk ding 
gij in den oorlog ook ver- 
werft, een vijfde deel daarvan 
dan voor God is en voor den 5 

Apostel en voor de naverwan- ἂς 20 co te CN ἡ}; Η 
ten en de weezen en de be- °°, ya 
hoeftigen en den reiziger, 552? 2311. re ART δος 
indien gij in God en in dat- ,, VI a, 

gene gelooft, wat Wij tot At ῳ» Et pe 
Onzen dienaar geopenbaard ὌΠ" FEU; ἢ 

hebben, ten dage der onder- cu axe τευ ἀν ᾿ς ue 

scheiding, ten dage als de GAS RE as ne ESS 
twee partijen elkander ont- 
moetten ; en God heeft macht 
over alle dingen; 

de zuivere Eenheid van het Goddelijk Wezen was; immers haar naam is sinds 

den tijd van Abraham duidelijk verbonden met het monotheïsme. Derhalve wordt 

hun gezegd, dat zij ongeschikt waren om die te bewaken, welke taak voortaan 

overgedragen zou worden aan een volk, dat zich voor het kwaad hoedt, d.i. de 

Moeslims. 

550 Het ophouden en wederkeeren hebben beide betrekking OP den strijd 

tegen de Moeslims. 

551 Dit beteekent, dat zij ἘΠ eigen ondergang lezen konden uit den onder- 

gang dergenen, die God vroeger in dergelijke omstandigheden behandelä had. 

552 In dit vers wordt duideliÿjk de verdeeling aangegeven van wat er in den 

oorlog verworven is. Volgens de meest algemeen aangenomen meening moet 

een vüfde deel van al het verworven eigendom weer in vijf deelen verdeeld wor- 

den: de Profeet, de naverwanten, de weezen, de armen en de reizigers hebben 

gelijke aandeelen. Het vif en twintigste deel kwam dus den Profeet toe, een 

celik gedeelte werd overgedragen aan de naverwanten van den Profeet: alle 

individuen die tot den stam Bani-Hâsjim en Bani-Abdoel Moettalib behoorden,. 

kregen daarvan een deel; en het drie vijf en twintigste deel werd gegeven aan. 

de weezen, de armen, de behoeftigen en de reizigers; terwijl het vier vijfde deel 

verdeeld werd onder degenen, die beschouwd werden als aan den strijd te hebben 

deelgenomen. Wat het vijf en twintigste deel van den Profeet betreft, blijkt uit 
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42 Toen gij op de meer na- 
bije zijde (der vallei) waart 
en zij op de verste zijde wa- 
ren, terwijl de kKaravaan op 
een lagere plaats was dan gij; 
558 en indien gij onderling een 
afspraak  gemaakt hadt, 
zoudt gij de afspraak zekerlijk 

[DEEL X. 

La 

a 25 GE sat οὐ 1 
Los SP #2 5.5 

7: BE JE PUS Grill 
LPALEL NECEES 

es AC πο Vars Fes 

verbroken hebben, maar — 0 Ÿ 253“ “ἐν RET 
opdat God een zaak die ge- 4 Yo LÉ a sé 
daan moest worden, tot stand ἐξ LES οὐ 52 RES ral en 
zou brengen, opdat hij die 

| vergaan zou, met een duide- 
‘Iÿjk bewijs zou vergaan, en hij 
die leven zou, met een duide- 
ljk bewijs zou leven; 554 en 
waarlijk, God is Hoorend, 
Wetend: 

43 Toen God u hen in uw 
droom als weinig in aantal 
toonde; en indien ΗΠ u hen 
als veel in aantal getoond 
had, zoudt gij zekerlijk bloo- 
hartig zijn geworden en over 
de zaak getwist hebben, maar 
God redde (u); waarlijk, ΗΠ} 

Y ç Go Ty) Lrrhurcr 
CAE SA Os Lu 

“had EL à nr 

42) ἀν soi et 
Θιυσ οἰό Ὅς is de Kenner van wat er in de 

borsten 18. 
44 En toen Hij u hen toon- 

de, toen gij (hen) ontmoette, 
als weinig in aantal in uw 
oogen en Hij u weinig in aan- 
tal deed schijnen in hun 

DC DT 5e ..55.5 > ρ:ρ3,, D 3, 
MT RE) : DENTAE 7 5} , 
L 2e .9 τ “» 4 < 

al Ce # LA . ns 55 VS 

zekere korte verhalen, dat het ook in het belang der Moeslims gebruikt werd. 
»VO6r den Isläm was het onder de Arabieren gebruik om den leider van een 
expeditie een vierde deel van den buit aan te wijzen” (Rodwells noôt}). 8) Indien 
de Heilige Profeet een vierde deel genomen had, zouden er dus geen bezwaren 
Zin geweest, maar ἈΠ nam het vijf en twintigste deel en zelfs dat werd besteed 

ter behartiging van het welzin der Moeslims. | 
| 553 Hier worden de stellingen der drie partijen, d.i. de partij der Mocilime 
en de twee partijen der Qoereisjieten, duidelijk gemaakt. De Moeslims waren 
op de meer nabije zijde, di. de z+ÿde dichter bÿ Medina, de hoofämacht der 
Qoer eisjieten was op de verste zijde, di. de δήθ welke dichter biÿ Mekka was 
en het verst van Medina, terwijl de karavaan op een lagere plaats was, di. 
naar de zeekust toe en verder weg van Medina, op haar weg naar Mekka. 

554 Het gevecht bij Badr levert een duidelijk bewijs van de waarheid der 
zending van den Heiligen Profeet, omdat den ongeloovigen herhaaldelijk gezegd 
was, dat de Profeet als bewijs van de waarheid die hij hun bracht, hun macht 
in dit leven zou verijdelen en dat hun strijdkrachten en SPORE hun dan 
van geen nut zouden Zin. 
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oogen, opdat God een zaak 
die gedaan moest worden, tot ξ»» 222 1, ΠΟΥ ΣΙ. 
stand zou brengen: en tot GS αὐ ὦ, Ve 06 0e 
God worden alle zaken terug- 
gebracht. 

PARAGRAAF 6 
Succes hing niet van Getalsterkte af 

45, 46. Standvastigheid en eenheid bevolen. 47, 48. De vijanden 
maakten veel vertoon van hun kracht. 

45 O gi, die gelooft! wan- Fi. τ; 
neer gij een partij ontmoet, DTA Δ λή! A GET 
wees dan standvastig en ge- TR DR 
denk veel aan God, opdat gi) & OP SE Res ass 
voorspoedig zult zijn. 

46 En gehoorzaam God en 
Zijn Apostel en twist niet, 
want dan zult gi bloohartig 252220456909. 01 one 
zijn en uw kracht zal heen- DS LEUI Vale 3 οἰφὶ» 
gaan, en wees lijdzaam ; waar- FCI eric 
lijk, God is met de lijdzamen. : ni 

47 En wees niet als dege- 6 rl Xe 
nen die uit hun huizen heen- 
gaan, zwetsend en om door ,,, » »»γὶ στ «, ΓΕ ΡΝ 

| Je menschen gezien te wor- BOL Ὁ CE DE 
den, en (die) zich van Gods °£->2 5-- Ve 1 
weg afkeeren, 555 en God OF Ces 5 UT, 5) 
omvat wat 21] doen. Ohms CRVENSE AA Pa 

48 En toen de duivel hun | dc 
hun werken schoon deed 
schijnen en zeï: Geen mensch 
kan ἃ heden overwinnen, én © Er ele SGA 
waarliÿk, ik ben uw bescher- JE be ΩΣ 
mer; maar toen de twee par- .. SACS rail OS 
tijen in elkanders gezicht > ὌΝ UC 
kwamen, keerde hij op ziÿn vegas EPL 
hielen terug, en zei: Waar- 3 CS CE déc 
lijk, ik ben vrij van ἃ, waar- : ER g- 6: ARÈ Ὁ 
lijk, ik zie wat gij niet ziet, 5121 io »ῃῇ; sul oi 
waarlijk, ik vrees God: en HU ds hear 
God is gestreng in het ver- Θ Sa US ail 
gelden (van het kwaad). 

La 

555 Dit heeft duidelijk betrekking op het leger der Qoereisjieten die zwet- 
send oprukte om Medina te verwoesten. 
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ΠΝ PARAGRAAF 7 

| _ De Kracht van den Vijand verzwakt 

49—51. Het vertrouwen der vijanden op hun kracht en de misiuk- 
king daarvan. 52—54. Vergeliïking met de verdeliging van Faraÿ’'s 

| volk. 55-58. Herhaalde schending van overeenkomsten. 

49 Toen de huichelaars en , 
degenen in wier harten een 455775 noie 
krankte was, zeiden: Hun 7 

: ᾿Χ,7Ὁ0:»3- RIT 44 ὦ κα 
Of, misleid.| godsdienst heeîft hen aan Gr : pan, Co 

verderf blootgesteld; en wie 
op God vertrouwt, dan waar- 
lijk, God is Machtig, Wijs. 

50 En hadt gij gezien, 
wanneer de engelen degenen 
die niet gelooven doen ster- 
ven, hun aangezichten en hun 
ruggen slaande, en (zeggen- 
de) : Smaak de straf der ver- 
branding : 

91 Dit is om wat uw eigen 
handen vooruit hebben gezon- 
den, en omdat God in het 
minst niet onrechtvaardig is 
jegens de dienaren; 

92 Op de wijze van het 
volk van Faraô en degenen 
voor hen: zij geloofden niet 
in Gods mededeelingen, der- 
halve verdelgde God hen van- 

902,7 “κὶ 

GARE EE at CE a 

11# 3.25. ἡ τ 575 

LEP L 2 CI GAS 5 
κτλ “,5““ } D LS 24 

ΖΞ: ISSN 5 
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DLL 
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OCT JS 
Ρ2 28 

(Οὗ, overviel. 

wege hun zonden; waarlijk, ES αἱ [2.1.2 dent 1 τ 
God is Sterk, Gestreng in 5 ΖΑ ἢ 
het vergelden (van het ESNOUE GS GIE! 
kwaad). 

93 Dit komt, doordat God 
een gunst die Hiïj een volk 
heeft geschonken, nooit ver- 2. :.. 
anderd heeft, tot zij hun eigen #15 OV: 
toestand  veranderen; en 2 22 κυ ΖΦ, "ΖΦ 21,7: 
doordat God Hoorende is, Rs ΣΝ GP 88 UF Ga 
Wetende, 

54 Op de wijze van het 
volk van Faraô en degenen 
voor hen; zij loochenden de a ce En se J \ D us 
mededeelingen huns Heeren, , :: a fe» TOR pee 
derhalve verdelgden Wij hen Er , rt φῦ 5 
vanwege hun zonden en Wi .: Hesse Δ 2e rare 
verdronken Faraÿ’s volk, en Ὁ NOR dde 
21) waren allen onrechtvaar- ® Ch 
dig. 
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55 Waarlijk, de slechtste  : 
der dieren zijn in Gods oogen pif “E αὐ Ge OURS SC 
degenen die niet gelooven, inde 
dan zullen zij niet gelooven. USE Yo 

56 Degenen met wie gij een | 
verbond aangaat, dan vérbre- 2 
ken zij telkenmale hun ver- 72227<% 247, 2571 73.7 

bond en zij zijn niet oppassend Se ἣν ΕΣ A ad Σὰ 
(voor hun plicht). 556 ΘΟ ΑΝ 6555 Se 

57 Derhalve, indien gij hen ES 
in den oorlog overvalt, ver- 
strooi (hen) dan door hen 
dengenen (ten voorbeeld te Ὁ :,++ ,> Tee 
stellen), die na hen komen, #23" Ὁ 
opdat zij gedachtig zullen zijn. 7,29 EXP 

98 En indien gij trouwe- | DES CEE 
loosheid van den Kant van 
een volk vreest, werp hun dan A ER LE 2 
(hun overeenkomst) op νοοῖ ἡ ὙΦ Lis pi ES al 
van gelijkheid terug; waar- x ES ch TES cri 
lijk, God heeft de trouweloo- ; ᾿ ΄ 
zen niet lief. 

7 

"» 

rat 

PE LG 
EC 

qq 8 ττ::τσττρρ:ῪεεοοθοθὃἝοἝἕ. PARAGRAAF & 

Vrede door Macht te verzekeren 

59, 60. De Moeslims moeten gereed zijn om aan alle gebeurlijk- 
heden het hoofd te bieden. 61, 62. Vrede te verkiezen. 63, 64. Eenheid 
als een Goddelijke gift. 

99 En laten degenen die 
niet gelooven, niet denken dat nero SO LA ες τ 

Of.voor- 21) het eerst zullen Kkomen;, RUE x " 
streven, | Waarlijk, zij zullen (Ons) niet DU V É 

verzwakken. d 
60 En bereid tegen hen wat 

macht gi ook kunt en aan de 85 (3 ALL Et 
grens vastgebonden paarden, :,, =, ,; 55» , | 

om daarmede Gods vijand te 46 & O2 pére 7 
verschrikken en uw vijand 557 | | 

555 © 
\s 

556 Het gebruik van het woord telkenmale met betrekking tot deze schen- 

dingen toont duidelÿjk aan, dat de Moeslims nooit aarzelden om een nieuwe 

overeenkomst aan te gaan, wanneer er een geschonden werd, maar de onge- 

loovigen eerbiedigden zelfs dan hun verbintenissen niet; daarom wordt het den 

 Moeslims als laatste toevlucht vergund me overeenkomsten te ver- 

werpen (vs. 58). 

557 Den Moeslims werd gezegd, dat zij zich in het vervolg voorbereid moes- 

ten houden en dat zïj gebruik moesten maken van alle machtsmiddelen, opdat 

de vijand reeds door hun voorbereidingen een vreedzame houding zou aannemen; 

immers het was duidelijk, dat de zwakheid der Moeslims voor hun tegenstanders 

een verzoeking was om hen aan te vallen, 
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en anderen buiten hen, die gi 
niet kent, (maar) die God 
kent; en welk ding 51] op 
Gods weg ook uitgeeft, het 

‘zal u ten volle worden terug- 
betaald en gij zult niet on- 
rechtvaardig behandeld wor- 
den. 

61 En indien zij tot vrede 
overhellen, helt gij dan daar- 
toe over en vertrouw op God; 
waarlijk, ΗΠ is de Hoorende, 
de Wetende. 

62 En indien Ζ1) ἃ vwillen 
misleiden 558 — dan waar- 
lijk, God is u genoeg, Hiïj is 
het, Die u met Zijn hulp en 
met de geloovigen stérkte, 

63 En hun harten veree- 
nigde; hadt gij al wat er op 
de aarde is uitgegeven, gi] 
zoudt hun harten niet veree- 
nigd kunnen hebben, maar 
God vereenigde hen; waarlik, 
Hij is Machtig, Wis. 

64 O, Profeet! God is u en 
dengenen der scPovIeel, ἀϊθ 
u volgen, genoeg. 
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PARAGRAAF 9 

De Moeslims moeten voorbereid zijn om aan een verpletterende 
Overmacht het hoofd te bieden 

65, 66. De Moeslims moeten niet aarzelen krijgsmachten te be- 
strijden, die twee- of tienmaal zoo sterk zijn als Ζῇ. 67—69. Waar- 
schuwing tegen het plunderen. 

65 O, Profeet! spoor de 
geloovigen tot den strijd aan; 
559 indien er twintig geduldi- 
gen van ἃ zijn, zullen zïj twee 
honderd overwinnen, en in- 
dien er honderd van u zijn, 
zullen zij duizend van degénen 
die niet gelooven overwinnen, 

| omdat zij menschen zijn die | 
niet begripen. 560 

ERA 

Ge che ss CO 
PS 5 CES ce 

Fe 2 28 

ee “3 

D GET 

AUS 25 

558 D.i. Indien zij onder den dekmantel van vrede willen Pere moet 

zelfs in zoo’n geval de vrede aanvaard worden. | 

559 Omdat de Moeslims aangevallen werden en op hen nu de DER rustte 

ten strijde te trekken om hun eigen leven te redden. 

560 Deze profetie werd niet alleen tijdens het leven van den Heiligen Profeet 
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66 Voor het  oogenblik 
heeft God uw last verlicht, en A M CN RS 
Hij weet dat er zwakheid in “29 2 ie DE) 
ἃ is; 561 derhalve, indien er ὦ“ LU ; KE «»Ὲ 22 
honderd geduldigen van ἃ A Eee ΝΆ 
zijn, zullen zij twee honderd Cut ee) ἢ AL ARE) 
overwinnen, en indien er dui- >, AE 
zend zijn, zullen zij met Gods C2 γ᾽ 
verlof twee duizend overwin- 
nen; en God is met de ge- 

5:19. duldigen. 8 
67 Het betaamt een profeet 

niet, dat hij gevangenen zou 22, 2121 ΤΥ ὦ 
hebben, tenzij ὨΠ in het land a I τ ὦ 
gestreden en gezegevierd SE ΟΣ Οδ St S ES Es 
heeft,; gij wenscht de vergan- ὶ ΒΤ... 
kelijke Mn dezer . we- CE 1 de db AAA 
reld, terwijl God het hierna- ὃ πε © 3e 
maals (voor u) wenscht; en 
God is Machtig, Wijs. 
68 Ware er van God niet een. 

ordinantie geweest, die alree- PCT TT δὴ 2 D CNT 7 
de voorafgegaan was, (dan) Css a CE CS Y 35 
zou een groote kastijding u © PE ὦ Ke GET 
waarlijk bevangen hebben om 
wat gij gedaan hadt. 562 
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vervuld, maar ook in al de eerste Islamietische oorlogen — zoolang de Moeslims 

geduldig waren. Van den slag bij Badr af tot de oorlogen tegen het Perzische 

en Romeinsche Rijk toe was de Moeslimmacht, die tegen den vijand te velde 

trok, steeds veel kleiner: van het derde tot het tiende deel der vijandelijke 

macht; toch was de overwinning steeds aan de zijde der Moeslims. | 

561 Het oogenblik was de tijd, toen de Moeslims voor het eerst te wapen 

werden geroepen om zichzelf te verdedigen, hoewel er geen Moeslim-leger be- 

stond, dat dien naam waard was. Iedere beschikbare man, jong of oud, ziek of 

gezond, moest vechten om het leven der gemeenschap te redden. Hierop hebben 

de woorden: Hij weet dat er zwakheid in u is betrekking. Z00 konden de Moes- 

lim-strijdkrachten, zooals ze toen samengesteld waren, op zijn best een tegen- 

partij zijn voor het .dubbele van hun getalsterkte. Maar er kwam een 174, toen 

ze een tegenpartij waren voor tienmaal hun getalsterkte. Beide verklaringen 

in den Qoer-ân bleken dus tijdens het leven van den Heiligen Profeet waar te 
zijn, en de eene verklaring heft de andere niet op. In den veldslag bi Badr 
overwonnen de Moeslims een leger van driemaal hun getalsterkte: bij Oehoed 
viermaal, en twee jaar later, in den oorlog der Bondgenooten / Ahzâb ), dreven 
zij een leger van tienmaal hun getalsterkte op de vlucht. 

562 Vss. 67, 68 keuren, zooals men gewoonlijk denkt, het eischen van ide 
van de krijgsgevangenen in den oorlog bij Badr niet af, Het eischen van zoo’'n 
losprijs wordt niet allee: :i 47 : 4 toegestaan — welk vers bepaald een vroegere 
openbaring is, daar hef! ἴδον den slag bij Badr geopenbaard werd — maar een 
uitdrukkelijke goedkeui.Vôt an wat de Profeet deed wordt ook verderop in vs. 70 
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69 Eet dan van de wettige 
en goede (dingen), die gij in 
den oorlog verworven hebt, 
en wees oppassend voor (uw 
plicht jegens) God; waarlÿk, 
God is Vergevensgezind, (te- 
nadig. 
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PARAGRAAF 10 

Betrekkingen tusschen Moeslims en niet Moeslims 

70, 71. Krijgsgevangenen νυ te laten. 72, 73. Wanneer hulp van 

de Moeslims niet verplicht is. 74, 75. Moeslims die als leden van één 

70 O, Profeet! zeg tot de- 
genen der gevangenen die in 
uw handen zijn: Indien God 
eenig goed in uw harten kent, 
zal Ηΐ u beter geven dan 
datgene wat van ἃ is wegge- 

nomen 563 en zal ΗΠ u verge- 
ven, en God is Vergevensge- 
zind, Genadig. | 

71 En indien zij trouweloos 
jegens u wenschen te hande- 
len, dan inderdaad hebben zij 
tevoren trouweloos jegens 
God gehandeld, maar Hij gaf 
(u) de macht over hen; en 

God is Wetend, Wijs. 
72 Waarlijk, degenen die 

geloofden en (hun huizen) 
ontvluchtten en hard op Gods 
weg streden met hun bezit- 
tingen en hun zielen, en dege- 
nen die een schuilplaats 
gaven en hielpen — dezen 
zijn elkanders bewakers; en 
_(aangaande) degenen die ge- 
loofden en (hun huizen) niet 

| gemeenschap behandeld moesten worden. 
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vervat. Trouwens 47 : 4 bevat een duidelijk gebod, dat krijgsgevangenen in vrij- 

heid gesteld moesten worden, hetzij als een gunst of op afbetaling van een 

losprijs, en er is niet één vers in den Heiligen Qoer-ân, dat het ter dood brengen 

van krijgsgevangenen toestaat. Vss. 67, 68 hebben duidelijk betrekking op de 

gedachte, die sommige Moeslims koesterden om de karavaan van Ab6è Soefian 

aan te vallen; zie vs. 1. Hun wordt in vs. 67 gezegd, dat zuik een aanval met 

de Goddelijke geboden in strijd zou zijn: een begeerte naar de vergankeliÿke 

goederen dezer wereld. De in vs. 68 genoemde ordinantie heeft betrekking ΟΡ 

het teweegbrengen van een strijd tegen het Mekka-leger, zie vs. 42. 

563 Dit slaat op den losprijs, die van de krijgsgevangenen is geëischt. 
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Ar. {us- 
schen u. 

ontvluchtten, hun bewaking 
is niet uwe, tot zij ontvluch- 
ten; en indien zij hulp van u 
zoeken in zake den gods- 
dienst, rust op u de plicht 
(hen) te helpen, behalve te- 
gen menschen, tusschen wie 
en « een verdrag is, en God 
ziet wat gij doet. 564 

73 En (aangaande) dege- 
nen die niet gelooven, sommi- 
gen hunner zijn de bewakers 
van anderen; indien gij het 
niet doet, zal er in het land 
vervolging zijn en een groot 
kwaad. 565 

74 En (aangaande) dege- 
nen die geloofden en’ (πῃ 
huizen) ontvluchtten er hard 
op Gods weg streden, en de- 
genen die een schuilplaats 
gaven en hielpen — dezen zijn 
voorwaar de geloovigen: zij 
zullen vergiffenis en een aan- 
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zienlijke voorziening hebben. 
15 En (aangaande) dege- 

nen die naderhand geloofden 
en (hun huizen) ontvluchtten 
en hard streden met u — 

pe Ἔα ΤΣ GS 

DORE AAA 
dezen zijn van u; en de bezit- ΕΣ 56 Fe ὍΝ 
ters van bloedverwantschap- e 530) LS | 
pen zijn nader tot elkaar in  & SUN à C8 de dt Lait 
Gods ordinantie; 566 waarlijk, 
God kent alle dingen. 

564 Degenen die geloofden en hun huizen ontvluchtten, omdat zïj vervolgd 

werden, vormden in Medina een gemeenschap met degenen, die hun een schuil-, 

“plaats gaven en hen hielpen, di. de Ansâr van Medina. Er waren er echter ook, 

die thuis verkozen te blijven. De Moeslim-gemeenschap in Medina kon het niet 

op zich nemen, de belangen van zulke personen te behartigen, en dit wordt 

bedoeld met: hun bewaking is niet uwe. Maar indien ze hulp zochten in zake 

den godsdienst, dan rustte op de Moeslim-gemeenschap de plicht om hun hulp 

te verleenen, tenzïj er een bondgenootschap bestond met de menschen, tegen wie 

. Z00’n hulp gevraagd werd. : | 

565 Dat is: indien gij uw Moeslim-broeders in zake den godsdienst niet 
helpt, terwïl de ongeloovigen elkaar helpen. 

566 Wanneer zelfs vreemeenngen, die den Islâm hebben aangenomen en hun 

huis ontvlucht zijn, van uw zijn geworden, dan hebben degenen die bovendien door 

de banden des bloeds verbonden zijn, er alle aanspraak op, dat hun belangen 

door de Moeslim- -gemeenschap ; ‘beschermd worden. 



HOOFDSTUK IX 

DE ONTHEFFING 

(AI-Bar&’at) 

GEOPENBAARD TE MEDINA 

(16 paragrafen en 189 verren) 

Samenvatting : 

Par. 1,2. Verklaring van ontheffing en de redenen daarvan. 

Par. 3% Aanspraken der afgodendienaars op den dienst van het Heilige 

Huis. 

Par. 4. De zaak van den Islâm zali zegevieren. 

Par. 5. Joden en Christenen vallen van de waarheid af. 

Par. 6. De Tabôèk-expeditie. 

Par. 7—13. De huichelaars. 

Par. 14,15. De getrouwen en wat zij behooren te doen. 

Par. 16. Het doel dat de openbaring verwezenlijkt. 

Algemeene opmerkingen: 

DE titel van dit hoofdstuk is ontleend aan het eerste vers, dat een verklaring 

bevat van de ontheffing van verplichtingen tegenover zulke afgodische stammen, 

die hun overeenkomsten herhaaldelijk hadden verbroken. Deze verklaring is een 

der belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van den Islâm, want tot nu 

toe hadden de Moeslims voortdurend geleden van de vijandelijkheid der geweten- 

looze afgodische stammen, die hun verdragen niet eerbiedigden, door den Moes- 

lims een slez toe te brengen, telkens wanneer een gunstige gelegenheid zich 

daartoe maar voordeed. Gelijk de Moeslims in het eerst gedurende langen tijd 

vervolging en hadden te verduren v66r het hun vergund werd uit zelfverdediging 

naar het zwaard te grijpen, zoo werden Ζῇ nu ook slechts na de herhaaldelijke 

schending der verdragen door hun vijanden van hun verplichtingen ontheven. 

__ Dit is feitelijk geen nieuw hoofdstuk, en dit verklaart waarom hier de 

Bismillah weggelaten wordt. Het is, zooals erkend wordt, een deel van het vorige 

hoofdstuk, terwijl een andere naam daaraan is gegeven uit hoofde van het belang 

der verklaring van ontheffing, waaraan het zijn naam ontleent. Raadpiegen wi) 

de zevende en achtste paragraaf van het vorige hoofdstuk, dan vinden wij, dat 

de afgodendienaars herhaaldelijk de verdragen verbraken, die hen verplichtten 

op voet van vrede met de Moeslims te blijven leven. Deze herhaaldelijke schen- 

ding leidde tenslotte tot de verklaring van ontheffing, omdat de Moeslims onmco- 

gelijk voor altijd door de voorwaarden dier overeenkomsten gebonden konden 

blijven, terwijl hun vijanden ze straffeloos konden loochenen. 

De inwendige rangschikking der verzen is te duidelijk om nog breedvoerig 

te worden besproken. In de eerste paragraaf wordt een verklaring gegeven van 
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de ontheffing, welke noodzakelijk is gemaakt door de herhaaldelijke schending 
der verdragen door de afgodendienaars, echter met twee duidelijke uitzonderingen: 
een in het geval van die stammen, die aan hun verplichtingen trouw bleven, en 
een in dat der afgodendienaars, die bescherming vroegen van de Moeslims. De 
laatsten moesten veilig naar hun stammen geleid en op geenerlei wijze overlast 
aangedaan worden. Deze twee uitzonderingen zijn een genoegzame veroordeeling 
van het hypothetische beeld van den Heiligen Profeet, volgens hetwelk hij zich 
er aan schuldig zou hebben gemaakt de menschen tot den Islâm te hebben uit- 
genoodigd, met den Heiligen ?oer-ân in de eene hand en het zwaard in de andere. 
De tweede paragraaf geert de hoofdoorzaak aan, waarom de Moeslims van de 
verplichtingen krachtens zekere overeenkomsten werden ontslagen en verklaart 
wederom uitdrukkelijk, dat de Moeslims trouw moesten blijven aan hun overeen- 
komsten, zoolang de andere partij zich aan hun voorwaarden hielden. In de derde 
paragraaf wordt den afgodendienaars gezegd, dat hun aanspraken op het onder- 
houden van de peigrims en het herstellen of bouwen van het Heilige Huis hen 
nu niet behoeden konden voor de gevolgen van hun eigen daden, terwijl het slot 
van die paragraaf de aandacht vestigt Op de offers, die de Moeslims nu voor de 
Zaak der waarheid zouden moeten brengen. De daaropvolgende paragraaf ver- 
kiaart natuurlijxerwijze de uiteindelijxe overwinning van den Islâm, niet alleen 
op de afgodische stammen van Arabië, maar ook op de machtige Christennatie, 
die nu op de been kwam om de groeiende Moeslimmacht te vernederen. De 
vermelding van de Christenen maakt het noodzakelijk, in de daaropvolgen:ie 
paragraaf zoowel het afvallen der Joden als dat der Christenen van het zuivere 
monotheïsme van hun groote profeten te behandelen, terwijl de paragraaf besloten 
wordt met een vermelding van den slechten invioed, dien de Joden op de Arabie- 
ren hadden uitgeoefend, door hen de heiligheid der erkende beilige maanden te 
doen schenden. Van deze paragraaf af tot het einde toe wordt er, behalve in de 
laatste drie paragrafen, melding gemaakt van de Tabôèk-expeditie en inzonder- 
heid van degenen die zich opzettelijk schuldig hadden gemaakt aan het verzuim 
om aan de expeditie deel te nemen — de huichelaars worden dus veroordeeld en 
de geestelijke en wereldlijke betrekkingen met hen worden afgesneden. De hui- 
vhelaars hadden van den tijd van den slag bij Oehoed, in het derde jaar van de 
Hedjira, hun aanwezigheid onder de Moeslims duidelijk doen voelen, en hun werd 
tot op ïet einde van het negende jaar gelegenheid gegeven om zich te beteren, 
of om zic' oper:ijk te scharen aan de Zijde van deze of die parti, en het laatste 
woord met betrekking tot hen was nu dringend noodzakelijk 

De laatstc: drie paragrafen Zn een natuurlÿk vervolg op het onderwerp 
huichelarij, Wat de waarachtige geloovigen onderscheidt en wat er van hen 
verwacht wordt, wordt respectievelijk in de veertiende en vijftiende paragraaf 
vermeld. Oorlogen voeren was niet het doel en streven van den Islâm, maar ze 
werden hem inderdaad opgedrongen, en aan het einde van een hoofdstuk, dat 
nagenoeg geheel over verplichtingen krachtens verdragen, ultimatums en oorlo- 
gen handelt, wordt den geloovigen medegedeeld, dat Ζῇ regelingen moeten treffen | 
om den Islâm te propageeren en dat iedere Moeslimgemeenschap menschen moet 
bijdragen voor het edele doel van de verspreiding der waarheid, het wezenlijke 
doel van den Islâm. De laatste paragraaf toont aan, welke uitwerking de open- 
baring van den Heiligen Qoer-ân op de Moeslims had en de groote bezorgdheid 
van den Heiligen Profeet over hun welzijn. 

Het geheele hoofdstuk werd te Medina geopenbaard tegen het einde van het 
leven van den Heiligen Profeet, in het negende jaar van de Hedjira. 

54 
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PARAGRAAF 1 

Verklaring van Ontheffing 

1-4. De Moeslims ontslagen van de verantwoordelijkheid tegenover 

vijandige afgodendienaars, 
overeenkomsten trouw zijn. 

behalve tegenover degenen die aan hun 

5. Ζῇ die den 1515 τῷ aannemen te begena- 

digen. 6. Aan de afgodendienaars bescherming te geven. 

1 (Dit is een verklaring 

van) ontheffing door God en 
Zijn Apostel tegenover dege- 
nen der afgodendienaars, met 

wie gij een verbond gesloten 

-hebt. 567 
2 Reis derhalve in het 

land gedurende vier maanden 

en weet, dat gij God niet 

kunt verzwakken en dat God 

schande over de ongeïoovigen 

zal brengen. 
3 En een aankondiging 

van God en Zijn Apostel tot 
het volk ten dage der groo- 
tere bedevaart, 568 dat God 
en Zijn Apostel vrij zijn van 
verantwoordelijkheid jegens 
de afgodendienaars; derhal- 
ve, indien gij u bekeert, zal 
het beter voor τὶ zïin, en in- 
dien gij u om':eert, weet dan, 
dat gij God niet zult verzwak- 
ken; en verkondig aan dege- 
nen die niet gelooven, een 
pinlijke kastïding — 

4 Behalve dengenen der 
afgodendienaars, met wie 
gij een verbond gesloten hebt, 
dan zijn zij te uwen opzichte 
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567 Het vicrde vers verduidelijkt, dat de hier bedoelde menschen degenen 

zijn, met wie de Moeslims een verbond sloten, dat Zi echter verbraken. Het is 

een feit, dat de afgodische stammen van Arabië hun verbonden met de Moeslims | 

herhaaldelijk schonden (8 : 56). Deze schending van verbonden had vooral plaats, 

toen de Moeslims afwezig waren, doordat zij de Tab6èk-expeditie ondernamen. 

De eerste dertien verzen van dit hoofdstuk werden bij de gelegenheid van de 

bedevaart, in het negende jaar van de Hedjira, door ’Ali in het openbaar afge- 

kondigd. Het antwoord der stammen getuigde zeer duideliÿjk van hun houding: 

"Ὁ ‘Ali! breng uw neef (di. den Heiïligen Profeet) deze boodschap over, dat wi) 

de verdragen achter onzen rug hebben geworpen, en dat er tusschen hem en 

ons geen verdrag is, behalve het slaan met speren en het treffen met zwaarden”. 

568 De negende of tiende Dzoel-hadjdj, de dag van de groote bijeenkomst 

der bedevaartgangers op de vlakte van ’Arafât en die van Mina. 
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in niets te kort geschoten en 
niemand tegen u gesteund: 
derhalve, vervul hun verbond 
tot het einde van hun tijd: 
Waarlijk, God heeft de recht- 
schapenen [168 569 

9 Derhülve, wanneer de 
heilige maanden verstreken 
zijn, dood dan de afgodendie- 
naars, waar gij hen ook vindt, 
en neem hen gevangen en be- 
leger hen en lig op hen Op 
de loer in elke hinderlaag: 
maar indien zij zich bekeeren 
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dendienaars bescherming van 
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569 Indien de Moeslims wegens den godsdienst der afgodendienaars tegen 
dezen gestreden hadden, waarom zou er dan een uitzondering Zijn ten gunste van 
die afgodendienaars, die aan hun verbonden trouw waren ? 

570 De duidelijke uitzondering van het vorige vers toont aan, dat met 
afgodendienaars hier slechts die afgodendienaars bedoeld worden, die hun ver- 
bonden schonden. De uitzondering in vs. 11 toont evenmin aan, dat men tot 
de keuze tusschen den Isläm en het zwaard gedwongen werd. Het wezenlijke 
feit, dat men in gedachte moet houden is, dat dit vers niet van al de polytheïsten 
der wereld spreekt, zelfs niet van al de afgodendienaars van Arabië. De perso- 
nen, van wie hier melding wordt gemaakt, zijn degenen die hun verbonden 
herhaaldelijk geschonden en den Moeslims zware verliezen toegebracht ha iden. 
Zij verdienden daarom gedoud of belegerd of gevangen genomen te worden. Deze 
straf was een direct gevolg van hun vorige handelingen tegenover de Moeslims, 
in den vorm van plunderingen. Toch was er, indien zïij zich bij de broederschäp 
van den Islâm aansloten, een absolute verandering in hun toestand, en daarom 
kon de straf, die zÿ anders wel verdienden, hun kwitgescholden worden. Het 
Was een geval, waarin een misdadiger, die zich werkelijk bekeerd en verbeterd 
had, zijn misdaad vergeven werd. 

571 Dit vers laat geen twifel over wat betreft het feit, dat de afgoden- 
dienaars en de niet-Moeslims niet gedood moesten worden wegens hun gods- 
dienst. Zelfs Sale verklaart, dat dit veteekent: »Gij Zult hem een vrijgeleide 
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PARAGRAAF 2 

| | Redenen voor de Ontheffing 

7-11. De afgodendieraars verbreken hun nvereenkomsten. 12—16. 

De herhaaldelijke schending maakt straf noodzakelijk. 

7 Hoe kan er voor de af- 

godendienaars eerl verbond 

zijn met God en met Zn ous we € 291 5e CT 

Apostel, behalve (voor) dege- ? RE ME CH OUR Se 

nen, met wie gij een verbond χ᾽, "δῷ 23421227 

bij de Heiïlige Moskee gesloten ΞΕ Ξ σον ἀρ» d es 

hebt? Derhalve, zoolang 21} RCATA  ϑι Ji 

aan ἃ getrouw zijn, Wees aan D; 22 sl, <ibr#fst 21 

hen getrouw; waarlijk, God OR ae dl O! A pa 

heeft degenen die oppassend 

zijn (voor hun plicht) lief. 

8 Hoe (is het mogelijk): 

terwijl zij, indien zij de over- 

hand op u hebben, ten uwen ἐπε a ND 

us noch de banden der ARS RE VE OL GS 

bloedverwantschap, noch die \i-rauif 20528 <. τα 
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zijn overtreders. 

9 Zij hebben Gods mede- 
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doen. 
10 Zi nemen ten opzichte 

van een geloovige noch de 

banden der bloedverwant- 

schap, noch die des verbonds 5 
in acht: en dezen zijn dege- 

nen die de grenzen te buiten 

gaan. 572 

geven, opdat hij veilig naar huis terugkeere, voor het geval dat hij het niet 

geraden mocht oordeelen, het Mohammedanisme te omhelzen.” 1) 

572 Merk de herhaaldelijke verklaring van den Heiligen Qoer-ân op, dat 

de ongeloovigen die bestreden moeten worden diegenen zijn, die zich ten opzichte 

van een geloovige, aan wien Ζὺ de hand kunnen slaan, noch om de banden der 

verwantschap, noch om de verplichtingen die een verdrag hun oplegt, bekommeren. 

Voor het bedekte kwaad van deze menschen is er geen andere remidie over dan 

dat de verdragen openlijk geloochenu wuruen en er een eind wordt gemaakt aan 

al hun kwaad. HAE 
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Ar. bor- 
sten, 

heeien. 

_— 

11 Maar indie. zij zich 
bekeeren en het gebed on- 
derhouden en de armenbelas- 
ting betalen, zijn zij uw 

_ broederen in het geloof: en 

_— 

Wij maken de mededeelingen 
duidelijk voor menschen die 
weten. 

12 En indien zij hun eeden 
na hun verbond breken en 
uw  godsdienst  (openlijk) 
smaden, strijd dan tegen de 
leiders des ongeloofs - - waar- 
lijk, hun eeden zijn niets — 
opdat zij ophouden. 573 

13 Wat! zult gij niet strij- 
den tegen menschen, die hun 
eeden gebroken en besloten 
hebhen om den Apostel te 
verdrijven, en zij vielen u het 
eerst aan; 574 vreest gi) ἤθη ? 
Maar God heeft (er) meer 
recht (op), dat gij Hem 
vreest, indien gij geloovigen 
2ijt. 

14 Strijd tegen ἤθη; God 
Zal hen door uw handen kas- 
tijden en schande over hen 
brengen, en u tegen hen bij- 
staan en de harten der ge- 
loovige menschen. verlichten, 

15 En den toorn van hun 
harten wegnemen; en God 
wendt Zich (genadig) tot 
wien ΗΠ wil, en God is We- 
tend, Wis. 
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573 Dit is een duidelijke profetische zinspeling op de afvalligheid en de 
oproerige beweging na den dood van den Heiligen Profeet. De leiders dezer 
beweging waren inderdaad dezelfde stammen, die de Moeslims voortdurend over- 
last hadden aangedaan en hen plunderden; nu de tijd gekomen was, dat πὶ 
gestraft werden, sloten zÿj zich uiterlijk bij de Moeslim-beweging aan, terwiji τῇ 
nog steeds een gunstige gelegenheid afwachtten om kwaad te stichten. Om deze 
reden moest Aboe Bakr oorlog tegen hen voeren. Zij waren niet alleen afvalligen 
maar ook oproerlingen, die dit een geschikte gelegenheid vonden om den Isläm 
een doodelijken slag toe te brengen. | 

574 Dit toont aan, dat de stammen waartegen de verklaring van ontheffing 
gegeven werd, vast besloten waren om den Islâm uit te roeien en dat χῇ de 
eersten waren om de A aan te tasten. 
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16 Wat! denkt gi, dat gi) 
met rust zult worden gelaten, ::, -:-.- : fear 2e 
terwil God diegenen uwer BA ΘΟ ΟἹ oies οἷ 
nog niet gekend heeft, die [et TT ΧΡ, 7.5 
hard gestreden hebben en die 7, τ, “"#*+ 
niemand als aanhanger heb- το N Sa TN dit ces 
ben genomen buiten God en BALE Lriieré τὴ 
Zijn Apostel en de geloovi- ° Us ἀντ’ als 32)» 
gen; en God is Zich bewust 
| van hetgeen gïj doet. 

| PARAGRAAF 3 

| Aanspruken der Afgodendienaars op den Dienst van het Heilige Huis 

17, 18. Afgodendienaars kunnen geen dienaren van de Heilige Moskee 
zijn. 19—22. De dienst van het Heilige Huis kan niet vergeleken wor- 
den bij den strijd om de waarheid te propageeren. 23, 24. Opofferingen 
van de Moeslims geëischt. 

17 De afgodendienaars heb- , AE TA LU 212 75 
ben geen recht om Gods "που θεέ 

Ar. her. 1 musreeën te bezoeken, terwijl Si AN : Ré aa d, ας 
stcllen. sl Go CL” Le au 

zij tegen zichzelf van onge- 
loof getuigen; 575 dezen zijn 
het, wier werken niets baten, 
en in het vuur zullen zij wo- 
nen. 

--- 
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18 Slechts hij zal Gods 
moskeeën bezoeken, die in 
God en den jongsten dag ge- 
looft, en het gebed onder- 
houdt en de armenbelasting 
betaalt en niemand vreest be- 
halve God: derhalve (aan- 
gaande) dezen, wellicht dat 
21) van de volgers van den 
rechten weg zijn. 

19 Wat! doet gij (iemand 
die) den pelgrims te drinken 
geeft en de Heilige Moskee 
bewaakt, aan hem gelijken, 
die in God en den jongsten 
dag gelooft en hard op Gods 
weg strijdt? Zÿ zijn bij God 
niet gelïjk; en God leidt de 
onrechtvaardige 
niet. 

menschen 

ὡς GA di Go en C5 

SE ἐμ ἐν Par 
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799? 
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675 In het bijzonGer de Heilige Moskee te Mekka, als centrum van al de 

moskeeën der wereld. Dit wordt verduidelijkt door het gebruik van de woorden 

Æeilige Moskee in vs. 19 in plaats van Gods moskeeën. Met de verovering van 

Mekka werd de Heïlige Moskee van rile afgodsbeelden gezuiverd, en ze was πὶ 
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20 Degenen die geloofden 
en (hun huizen) ontvluchtten 
en hard op Gods weg streden 
met hun bezittingen en hun 
zielen, zijn bij God veel hoo- 
ger in rang, en dezen zijn de- 
genen, die (het doel) berei- 
ken. 

21 Hun Heer geeft hun de 
blijmare van genade van Hem 
en (van Zijn) welbehagen en 
(van) tuinen, waarin blijven- 
de zegeningen de hunne zul- 
len zin; 

22 Daarin in eeuwigheid 
wonende; Waarlijk, God heeft 
een machtige belooning bij 
Zich. 

23 O gij, die gelooft! neem 
uw vaders en uw broeders 
niet tot bewakers, indien zij 
het ongeloof meer liefhebben 
dan het geloof; en wie uwer 
hen tot bewakers nemen, de- 
zen zijn het, die de onrecht- 
vaardigen zïn. 

24 Zeg: Indien uw vaders 
en uw Zzonen en uw broeders 
en uw vrouwen en uw familie 
en de bezittingen die gij ver- 
kregen hebt, en de handel 
welks slapte gij vreest, en de 
woningen die ἃ behagen, ἃ 
dierbaarder zijn dan God en 
Zin Apostel en den strijd op 

, Aijn weg, wacht dan tot God 
Zijn gebod doet geschieden; 

| en God leidt de overtredende 
| menschen niet. 576 
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sen even Zuiver symboo! van het monotheïsme als ze in den tijd van Abraham 
was; er bieef geen enkel spoor meer over van den afgodendienst. Daarom lizdden 
de afgodendienaars er nu niets mee te maken, omdat Ζ1) daar geen huip meer 
van hun afgoden konden krijgen. 

976 De Heilige Qoer-ân veroordeelt den rÿkdom of het vergaren van rijk- 
dom niet heelemaal; hij eischt van de menschen ook niet rjkdommen werkelijk 
te haten; hij veroordeelt slechts het geheel opgaan in den rijkdcm, zoodanig dat 
men de hoogere plichten en verantwoordelijkheden veronachtzaamt. Rijkdommen 
verwerven is niet schadelijk, zoolang men het niet tot het wezeniijke levensdoel 
stelt: het heeft zijn juiste plaats als middel om tot het doel te geraken. 
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PARAGRAAF 4 

De Zaak van den Islâm zal zegevieren 

25—27. Overwinning op den dag van Hoenain. 28. Uitsluiting van 
de afgodendienaars van het Heilige Huis. 29. Strijd tegen de volge- 
‘ingen van het Boek. 

25 Voorzeker heeft God 
u op vele slagvelden en op 

| den dag van Hoenain bijge- 
staan, toen uw groote getal- 
len u ijdel maakten, doch zi 
baatten u niets en de aarde 

pe 1,1% 221: à Pre mr x 

PIE Hoi en 

τ ἢ De per 562 > ΔΊΣ 
5 256 Je. :08 

Go LS dre 
werd u te nauw, niettegen- “δ΄ » À 25 ὦ 8. RTE 
staande haar uitgestrektheïd; GR ee 
toen keerde gij u om, u te- 
rugtrekkende. 577 

26 Toen zond (God Zïjn 29“ LLC pl, nu 28 
rust neder over Zïiïn Apostel ᾿ ΝΣ DE: Le al 5] 05 
en over de geloovigen, en RAA CO NET 
zond heiren neder, die gij niet rs 135 63 D CLÉ 
zaagt, en kastiïjdde degenen SE ie) ΤΣ 455 2924 τὶ τ 

de vergelding der ongeloovi- 
gen. | 

27 Dan zal God Zich hierna O2 dE dix de At CAES TA 

die niet geloofden, en dat is 

(genadig) wenden tot wien 
Hij wil, en God is Vergevens- off 2h πη 1: 
gezind, Genadig. 

28 Ο gij, die gelooft! de 
afgodendienaars zijn slechts κ,0» 539." “9 ἫΞ 
onrein, 578 derhalve zullen GE HITS) ἔνα Ὁ st ἐς 

rt ὦκα PL SA 

BUS a IS SENS 
For 592 SAS 3 ““ 

RS Re Ojs Ὁ: 

2) na dit jaar de Heilige 
Moskee niet naderen; en 
indien gij de armoede vreest, 
dan zal God ἃ uit Ziÿjn goe- 

577 De oorlog bij Hoenaïin, gevoerd in het achtste jaar van de Hedjira in 
de vallei Hoenain, ongeveer op een afstand van drie mil van Mekka gelegen, 

verschilde van de andere oorlogen, aangezien de Moeslims hier den vijand in 

aantal overtroffen: de stam van Hawazin en Tsagif waren ongeveer 4000 man 

sterk, terwijl de Moeslims, naar het heet, wel tien of zelfs twaalf duizend man | 

telden. Deze overvloed leidde tot ijdelheid, met het gevolg, dat zij in het begin 
op de vlucht gingen; daar de boogschutters van den vijand zeer goede schutters 
waren, konden de Moeslims in het eerst geen weerstand bieden. De Heilige 
Profeet evenwel leidde den aanval, aanvankelijk alleen en niettegenstaande de 
boogschuters, maar werd spoedig ter zijde gestaan door anderen en behaalde de 
overwinning, gelijk het daaropvolgende vers aantoont. 

578 Omdat zij zich aan booze praktijken overgaven en naakt om de Ka’ba 

heen liepen; of dit heeft betrekking op hun onzuivere plannen tegen de Moeslims. 
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waarlijk, God is Wetend, DS oi Wis. Dos US οὐ ὁ; 
| 
| 
| 29 Strijd tegen degenen, 
| die niet in God en in den 
Jongsten dag gelooven, en die 4, 1, ,,s RS 
niet verbieden hetgeen God Ÿ> av Ce N SOUL 

Ar. noch. 

en Zïjn Apostel hebben ver- “ OTIDurI NET NY 277 
Loue. en Mie den godsdienst ὦ ΞΟ» EI ον 
der waarheïd niet volgen, uit Es, 1 2552 
het midden dergenen, wien 5,1, 
het Boek is gegeven, tot zi] \sba Cl 15 ICE 
de schatting betalen ter er- ες κυρ. ,s, τ ,.. , 
kenning van de meerderheid © λυ ὧν 30} 

Ar.enzÿ. | en in een Staat van onder- 
| werping zijn. 580 

579 Het belang van Mekka als handelscentrum ligt in het feit, dat heel 
Arabië zich ten tijde van de bedevaart daarheen begaf en er belangrijke handels- 
transacties sloot. Men zou gemakkelijk hebben kunnen voorzien, dat het in het 
eerste gedeelte van het vers vermelde verbod den handel en bijgevolg de welvaart 
van Mekka trof, maar aardsche of handelsoverwegingen vormden nooit een hin- 
derpaal in het volbrengen van de zedelïjke hervormingen van den Islâm. 

580 Daar het laatste woord over de oorlogen tegen de afgodendienaars van 
Arabië reeds gezegd is, brengt dit vers het onderwerp strijd tegen de volgelingen 
van het Boek ter sprake. Hoewel de Joden de afgodische Arabieren langen tijd 
Ἢ hun strijd om den Islâm uit te roeien bijgestaan hadden, had de groote 
Christenmacht van het Romeinsche ἘΠῚ eerst toen haar strijdkrachten gemo- 
biliseerd tot onderwerpirig van den nieuwen godsdienst, en de Tabôèk-expeditie 
volgde daarop; dit vormt het onderwerp van een groot deel van wat in dit 
hoofdstuk volgt. Daar het doel van deze Christenmacht eenvoudig de onderwer- 
ping van de Moeslims was, zijn de bewoordingen waarin van de beslissende 
overwinning der Moeslims op hen melding wordt gemaakt, anders dan die welke 
over de beslissende overwinning op de afgodische Arabieren handelen. De Heilige 
Qoer-ân eischte niet, dat de afgodendienaars gedwongen werden den Islâm aan 

te nemen,; ook was het volstrekt niet zijn doel om de Christenen tot onderwerping 

te brengen. De afgodendienaars hadden besloten de Moeslims te dwingen den 
Islâäm op te geven en de Christenen hadden besloten om hen tot onderwerping 
te brengen. Het lot van ieder hunner kwam derhalve overeen met wat ze voor- 

_nemens waren den Moeslims te doen. Het woord dfizjah is afgeleid van djazd, 
di. hÿ gaf voldoening, en beteekent de schatting, die van de υτῇο met-Moeslim- 
onderdanen van het Moeslim-Gouvernement geheven wordt als een vergoeding 
voor de bescherming, die hun gewaarborgd wordt, daar de niet-Moeslim-onder- 

 danen van militairen dienat vrigesteld zijn. Er kan ook bigevoegd worden, dat 
de vergunning tot den strijd, zooals die den Moeslims gegeven wordt, afhankelijk 
is van de vervulling der voorwaarde, dat de vijand het eerst naar het zwaarc 
griüpt: En strijd op Gods weg tegen degenen die u bestriÿden (2 : 190): de Heilige 

Profeet overschreed deze grens nooit. Hïj streed tegen de Arabieren, toen zij 

naar het zwaard grepen om de Moeslims te verdelgen, en hij leidde een expeditie 
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| PARAGRAAF 5 

De Joden en Christenen vallen van de Waarheid af 

| 30, 31. Polytheïstisch geloof der Joden en Christenen. 32, 33. Hun 
| pogingen tegen den Islâm gedoemd om te mislukken. 34, 35, We- 
: reldschgezindheid der monniken en priesters. 36, 37. De verandering 
_in de heiïlige maanden (door Joodschen invloed) onwettig verklaard. 

30 En de Joden zeggen: 
Ezra is Gods zoon, en de _ ΠΡ 
Christenen zeggen: De Mes- τὐϑτω οι» ΠΣ: ἴ 
5185 is Gods zoon. Dit zijn de . ,:.- -., 
woorden hunner monden; zij 5 CPE ὧν rt SaNl 
bootsen het gezegde na van 7-4 47 - 
degenen, die vroeger niet 2 ἀν δι SE | “ie 

DPTIDLS SE 0 

ΟΣ LS Ge Of mose | geloofden; 581 God verdelgde Οὐ Li tif 
(ἢ ta © φο .. 

πο κῶν οι. ΠΕΉ; hoe zijn zij afgewend’ 
o1 Zij hebben hun wetge- 

leerden en hun monniken tot 
heeren buiten God genomen,  ” 14e TD VÉUI DA BAC TAAÉ 
LS La 2 Lab 2.951 112 US | 

582 en (ock) den Messias, den 7° ° +823 64 
ASE #0 D zoon van Maria; en hun werd rs BA En rl Sail ῳ95 

᾿Ξ 

τ 

geboden slechts één God te D ᾿ 
dienen, er is geen god behal- xæls AH Tor DE Del 
ve Hi; verre van Zïin glorie #2 AIT 59 «ὦ 
zj wat ζῇ (nevens Hem) Ge, Αι 
l''aatsen! 

32 Zÿ wenschen het licht ,  : : , +: 
Gods met hun monden uitte 22504 sta ΟἿ GG mi 
dooven, en God zal niet toe- ἜΠΗ (RER 3 RE us 
stemmen dan om Zijn licht te LS ὅθ ΦΊ Or ai Ὁ 2 
volmaken, al mogen de onge- sine 
loovigen afkeerig zijn. 583 

tegen de Christenen, toen het Romeinsche Rijk het eerst zijn strijdkrachten 

mobiliseerde met het doel om de Moeslims aan zich te onderwerpen. En hi 
was 200 nauwgezet, dat hïij, toen hïj bevond dat de vijand de vijandelijkheden 
nog niet begonnen had, het Romeinsche ἈΠῈ niet aanviel, maar van Tabôèk 
terugkeerde, zonder een slag te hebben geleverd. 

581 Dat er onder de Joden een sekte bestond, die Ezra tot de waardigheid 
van een godheid of zoon Gods verhief, wordt door Moeslim-historici aangetoond. 
Een andere uitleg van de hier gemaakte vermelding is het vrije gebruik van het 
woord 2oon. Van al de profeten van Israël werd Ezra bijzonder vereerd. In de 
Rabbijnsche literatuur werd hij waardig geacht om ,,de drager der wet te zijn, 
ware die niet reeds dour tusschenkomst van Mozes gegeven geweest”. Hier 
wordt duidelijk verklaard, dat de leer van het zoonschap van den Messias een 
nabootsing is van vroegere afgodische stelsels; dit is thans een uitgemaakte 
waarheld. | | 

582 De meeste commentatoren zijn het met elkaar eens, dat het niet betee- 
kent, dat zij hen werkelijk tot goden namen: het beteekent, dat zij hen gehoor- 
zaamden in wat zïj bevalen en wat zij verboden, en daarom worden zij beschreven 

583 Zie volgende biz. 

+  ΄΄..... 
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33 Hÿ: is het, Die zijn Apos- ον 
tel met de leiding en den Ὁ y 
godsdienst der waarheid ge-  » ‘> nn. de MGR ὦ 
zonden heeft, opdat Hij dien ds JAN | 89h) Cr 

© de overhand zou doen hebben à ΖΦ. 537 
op alle godsdiensten, al mo- d τ 
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zijn. 51 IN ESS | 32 «Ὁ ότι 

34 O gij, die gelooft! waar- Fe Ga ἐμ 
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weg besteden, verkondig hun æ a δα 

een pinlijke kastijding. 585 ΝΣ 
39 Ten dage als die in het 

vuur der hel verhit zullcu Er 1 
worden, zullen hur voorhoof- ee PC SU κλ 5 ̓ 
den en hun zijden en hun rug- ) ue ΨΥ Do 
gen dan daarmede gebrand- Ds. SÈILE 3 > j 
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36 Waarlijk, het. getal der _-. . 
maanden is bij God in Gods Des LE a Je Er & Gt 

Ar. twaalf | ordinantie fwaalf, sinds den AT ve À oise 
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rechte rekening; derhalve, Ds VAL NS SF Ci 
αν ee ὃ--...ὄὄ..... .. .............-.-.-.- ο- ee ms mi an 0 dé pti .- CP 

als menschen, die hen tot goden hebben genomen, omdat Ζῇ hen met een waar- 

digheid bekleedden, waarmee slechts God behoort bekleed te worden. Moeslims, 

die hun godsdienstleiders een soortgelijke positie geven, maken zich aan dezelfde 

dwaling schuldig. 

583 Dit is een profetie aangaande de uiteindelijke overwinning der begir- 

selen van den Isläm, ondanks den grooten tegenstand van de zijde der Joden 

en Christenen. Ofschoon de oppositie der Joden reeds lang uitgestorven was, 

groeide die der Christenen met den dag. 

584 Tijdelijke politieke overwinning van de voigelingen van een godsdienst 

op die van een anderen beteekent niet de overwinning van dien godsdienst. 

Slechts door de geleidelijke aanvaarding der beginselen van den Islâm door de 

wereld in het algemeen gaat deze profetie in vervulling. 

585 Niet het verwerven van rijkdommen wordt afgekeurd, maar het ver- 

_garen daarvan zoodanig, dat men ze niet om wille van de waarheid of voor het 

welzijn van het menschdom besteedt. 
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wees niet onrechtvaardig te- 
gen uzelf ten aanzien daar- £<% ->0 2» ΄ “251 
van. 586 en strijd allen tegen τ ES + LOU LEE 
de polytheïéten, zooals zj 2] “115 21915 SC VA és 
allen tegen u strijden: 587 en er 
weet, dat God met degenen is, O Cd) ἅς 
die zich (voor het kwaad) 
hoeden. 

37 Het opschorten (der 
heilige maand) is slechts een 
vermeerdering in ongeloof, 
waarmede degenen die niet 

| gelooven, op een dwaalspoor 
worden gebracht, die in het us ACC 1% 
èene jaar schendende en die # net NI 55 : ju CS, 

Ar.ééne. | in het andere jaar heilig hou- CAS us &S A2) pee ΟἿ 
dende, ὅ8588. opdat zii in het bé 2< De 
getal (der maanden), dat God FE di SAVENT IS GE 
heilig heeft gemaakt, zullen 5». > eue ΞΡ 
die en dus schen: ποτῷ se 24 5 aile Le 
den hetgeen God heilig heeft al 2 DCR VAN 
semaakt; het kwaad hunner dé δὰ 
werken wordt gemaakt hun 
schoon te schijnen; en God 
leidt de ongeloovige men- 
schen niet. 

“--“..-...------- - ----- Se ............--..............,....ς-.ς..-- ---Ἐ--- 

586 Dit zinspeelt op de gewoonte der Arabieren om de bedevaart uit te 

stellen tot een andere maand dan die, waarin ze viel: zie het hieropvolgende vers. 

Of het doel een inlassching was, ten einde het zonnejaar en het maanjaar met 

elkaar.te doen overeenkomen, dan wel of een onafgebroken stilstand van den 

oorlog gedurende een vierde deel van het jaar te lang was, is een twistpunt; 

maaär zulk een opschorting was ontwijfelbaar een groote last voor het meeren- 

deei der menschen. Het woord dîn beteekent hier niet godsdienst, maar rekening. 

Het vers maakt berekeningen met betrekking tot de zon niet onwettig. 

587 Aangezien alle afgodendienaars zich vereenigden om de Moeslims te 
bestrijden, werd ook hun gezegd, gezamenlijk tegen hen te strijden. 

588 Voigens de meeste commentatoren beteekent nast uitstel, en het heeft 

betrekking op de gewoonte om de viering der heilige maanden uit te stellen, 

zoodat een gewone maand dus als een heilige gevierd en een heilige maand als 

een gewone beschouwd mocht worden. Deze gewoonte stoorde de veiligheid van 

het leven, die iedereen in de heilige maanden verzekerd werd; daarom wordt 

ze veroordeeld. Sommige commentatoren zijn van meening, dat het betrekking 

heeft op de gewoonte om in te lagschen, maar nasi beteekent uifstel en niet 

bijvoeging. | 
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| De Tab6èk-Expeditie 

38, 39. De geloovigen aangemaand om te strijden. 40. Verwizing 
naar de viucht van den Heiligen Profeet. 41, 42. Duur van den tocht 
naar Tab6èk. 

38 Ο gi, die gelooft! wat 
(verontschuldiging) hebt gi, #-+.,. De 9 fa μας 

dat gij ἃ, wanneer er bot ̓  SES PE GUN GA 
gezegd wordt: Trek op ὁ D 2.5, LÉ) LL 7 234292 

Gods weg, zwaar re Ha AI lg Jr? | gb! 
gen tot de aarde; 589 ζῇς gÿ NGC SU Ron 
tevreden met het leven dezer “4, οὐρα iront 
wereld instede van (met) het 835-210 CU Et ee Lo 
leven hiernamaals? Doch de φ 3.1 ὦ 

voorziening van het leven der ES Y] 

wereld is vergeleken bij het 
leven hiernamaals slechts lut- 
tel. | | 

39 Indien gij niet optrekt, ὃ TT ANS ARE 

zal ΗΠ u met een pijnlijke kas- νῷ sms a Ὁ » 

tijding kastijden en in uw 83-20 V5 ᾺΡ ὦ» Ces 
plaats een ander volk dan u 0: « 2442 151-204 
brengen, en gij zult Hem niet ©5 SES dl ES 

schaden; en God heeft macht | 

over alle dingen. 
40 Indien gij hem niet bi- 

| staat, stond God hem zeker- | τόν ΣΌΣ Σ 

lijk ἢ, toen degenen die niet 4255) tee x Ba as V 

geloofden, hem verdreven, hÿ ‘, . ,; 2 4 500 τς 
zijnde de tweede van de twee, JG Les 5) Et GEL Cl 

toen zij beiden in de spelonk 1 << κι HoÈ7 2 

ir toen hij tot zijn met- Casa clou alta Us! 

gezel zei: 590 Treur niet, 

Er ----.... .... = ra PE 

-..-.»...... .........-.ϑψὕ.......,...-.......--...... LE ee --.-.-.-..-.-.:......-.-.ς.. --.........-- 

mette ---- 

D. 

589 Het hieropvolgende heeft betrekking op de Tab6èk-expeditie, die in het 

midden van het negende jaar van de Hedjira, tengevoige van de dreigende 

houding van den Romeinschen Keizer, ondernomen werd. Er waren vele hinder- 

palen, die het onmogelijk maakten een leger op de been te brengen, sterk genoeg 

om aan de geweldige strijdkrachten van het Romeinsche Riÿjk het hoofd te bieden. 

De voornaamste daarvan waren: 1) een groote droogte; 2) de duur van den 

tocht naar de grenzen van Syrié; 3) het rijpen der vruchten, die nu gereed 

stonden om binnengehaald te worden; 4) de geweldige hitte; en 5) de organisatie 

en macht van het Romeïinsche leger. Niettegenstaande al deze moeilijkheden 

schaarden zich toch 30.000 menschen om het vaandel van den Heiligen Profeet. 

590 Dit heeft betrekking op de vlucht van den Profeet uit Mekka, toen hij 

gedwongen was om Zzich met slechts één vriend, Aboe Bakr, in de grot Tsaur 

te verbergen, op een afstand van drie mil van Mekka gelegen. Den geloovigen 

wordt gezegd, dat God den Heiligen Profeet uit de handen van zijn vijanden 

redde, toen hij slechts één metgezel te midden van een heel volk van tegenstan- 
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waarlijk, God is met ons. Der- 
halve zond God Zijn rust over 
hem neder en versterkte hem 
met heiren, die σῇ niet zaagt, 
en maakte het woord derge- « 
nen die niet geloofden het 
laagst; en Gods woord, dat is 
het hoogste; en God is Mach- 
tig, Wis. 

41 Trek op, licht en zwaar, 
en strijd hard op Gods weg 
met uw bezittingen en uw 
personen; dit is beter voor u, 
indien gij weet. 

42 Indien het een nabijzijnd 
voordeel en een korte reis 
waren geweest, zouden zij τὶ 
zekerlijk gevolgd zijn, maar 
de afmattende reis was hun 
te lang: 591 en zïj zweren bij 
God: Indien wij in staat wa- 
ren geweest, zouden wi zeker- 
Ijk met u vertrokken zijn. 
Ζ1) doen hun eigen zielen ver- 
gaan, en God weet dat zij 
waarlÿk leugenaars zijn. 
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PARAGRAAF 7 

De Huichelaars 

43.—45. 21) die verlof vragen om achter te blijven. 46-52. Hun 
aanwezigheid zou verzwakking ten gevolge hebben. 53--55. Het be- 
steden van hun bezittingen neemt God niet aan. 56, 57. Hun valsche 
eeden. 58, 59. Hun bezwaren tegen de uitdeeling van aalmoezen. 

43 God begenadige u! 592 
Waarom hebt gij hun verlof 
gegeven, voordat degenen die 
de waarheid spraken, u dui- 
delijk waren geworden en gij 
de leugenaars gekend h:.dt ? 

44 Degenen die in God en 
den jongsten dag gelooven, 
vragen‘u geen verlof (om zich 
te onthouden) van den har- 

RE Os SNS 

ce TE SE RS Cr el 

DUT Lt 00 9.5 ζ ” 

CN τῷ Put 
FA 

ders had, want hïj stelde vertrouwen in God: en dat God hem nu niet hulpeloos 
Zou laten. 

591 Dit vers en wat daarop volgt hebben betrekking op de huichelaars. 
592 Dit is een bijzondere vorm van toespraak en wordt volgens Razi gebe- 

ΖΒ om den toegesproken persoon een grooter achting en eerbied te betoonen. 
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eo 

den strijd met hun bezittin- 
| gen en hun personen, en God 
kent degenen die zich (voor 
het kwaad) hoeden. 

45 Alleen zij vragen u ver- 
lof, die niet in God en den 
jongsten dag gelooven, en 
wier harten in twijfel zijn, “ 
derhalve, in hun twijfel wan- 

| kelen Ζῇ. 
46 En indien zij gewenscht 

hadden te vertrekken, zouden 
ΖῚ daarvoor zekerliÿk voor 
uitrusting hebben gezorgd, 
maar hun vertrekken beviel 
God niet, derhalve hield ΗΠ 
hen terug, en er werd (hun) 
gezeed: Blÿf met de blijven- 
den. 

47 Indien zij met u vertrok- 
ken waren, zouden 21} u niets 
hebben bijgevoegd dan ver- 
derfenis, en zij zouden zich ze- 
kerlijk onder u gehaast heb- 
ben, tweedracht onder τὶ z0e- 
kende (te zaaien), en er zijn 
er onder u, die om hunnentwil 
luisteren; en God kent de on- 
rechtvaardigen. 

48 Voorzeker zochten zi 
tevoren tweedracht (te 
zaaien), en beraamden zij sa- 
menzweringen tegen u tot de 
waarheid kwam en Gods ge- 
bod zegevierde, alhoewel zij 
(daarvan) afkeerig waren. 

49 En er is onder hen die 
zegt : Geef mij verlof en breng 
mij niet in verzoeking. Waar- 
lijk, in verzoeking zijn Zi] 
alreeds nedergevallen, en 
waarlijk, de hel omsluit de 
cngeloovigen. 

50 Indien het goede u Wwe- 
dervaart, smart het hun, en 
indien een ongeluk u treft, 
zeggen zij: Inderdaad hadden 
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Het is duidelijk, dat het een aanleiding was tot lofspraak en niet tot verwit. 

daar de Heilige Profeet den huichelaars genadigheid betoonde. 



846 
.---..----.-.-..-......... . 

Ar. ter wijl 
zi} traag 

ziÿn. 

Ar. terwijl 
“ὦ onwillig 
ζῴη. 

Ar. noch. 

«-.---ο-..΄..... 

nr 

mm 2 rm 

DE ONTHEFFING 
ann qe 

wij tevoren voor onze zaak 
gezorgd; en zij keeren zich 
om en zijn blijde. 

51 Zeg: Ons ΖΔ] niets tref- 
fen dan wat God voor ons 
voorgeschreven heeft: Hi is 
onze Beschermer; en laten de 
geloovigen op God vertrou- 
wen. 

52 Zeg: Verwacht gïij voor 
ons (niets) dan een der twee 
voortreffelijkste dingen? 593 
En wij verwachten voor ἃ 
dat God u bezoeken zal met 
een kastijding van Hemzelf 
of door onze handen, 594 
Wacht dan; ook wij zullen 
met τὶ wachten. 

93 Zeg: Besteed gewillig 
of ongewillig, het zal van u 
niet aangenomen worden; 
waarlik, gij σῇ een overtre- 
dend volk. 

94 En niets verhindert, 
dat hun bestedingen van hen 
worden aangenomen, behalve 
dat zij niet in God en in Ziïjn 
Apostel gelooven en (dat) 
zij niet dan trageliÿk tot het 
gebed komen, en zij niet dan 
onwillig besteden. 

99 Laten dan hun bezittin- 
gen en hun kinderen uw be- 
wondering niet opwekken; 
God wenscht hen slechts 
daarmede in het leven dezer 
wereld te kastijden en (op- 
dat) hun zielen heen zullen 
gaan, terwil σῇ ongeloovigen 
zijn. 

96 En zïij zweren bij God, 
dat zij waarlijk tot u behoo- 
ren en zij behooren niet tot u, 
maar Zi) zijn menschen die 
(voor u) bevreesd zijn. 
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593 De twee voortreffelijkste dingen zijn het sterven om wille van de 

waarheid, of deelhebber zijn in de uiteindelijke overwinning der waarheid. De 
Moeslims dachten nooit, dat zij verslagen konden worden. 21) wilden Ôf sterven 

in de verdediging van de Zaak der waarheid, Οὐ leven en overwinnen. 

594 De eenige straf, die de huichelaars van de Moeslims kregen was, dat 
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97 Indien zij een toe- 
| vluchtsoord konden vinden of 
| spelonken of een plaats om in 
te gaan, zouden zïj zich ze- 
kerlijk daarheen hebben ge- 
wend, in alle haast wegloo- 
pende. 

98 En er zijn er van hen, 
die u lasteren omtrent de 
aalmoezen; indien hun dan 
daarvan gegeven wordt, zijn 
zi tevreden, en indien hun 
daarvan niet gegeven wordt, 
zie! zij Ζ vol van toorn. 

99 En indien zij tevreden 
waren met wat God en Zijn 
Apostel hun gaven, en gezegd 
hadden: God is ons vôldoen- 
de: God zal ons spoedig 
(meer) uit Zijn goedertieren- 
heid geven en evenzoo Zijn 
Apostel: waarlijk, aan God 
maken wij onze smeeking. 
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De Huichelaars 

60. Uitgave van de armenbelasting. 61. De huichelaars doen den Heiligen Profeet overlast aan. 62. Pogingen om de geloovigen te be- hagen. 63--66. Hun verontschuldigingen en hun bestraffing. 

60 Aalmoezen zijn slechts 
voor de armen en de behoef- 
tigen, en de ambtenaren daar- 
over (aangesteld), en dege- 
nen Wier harten gemaakt 
worden (tot de waarheid) te 
neigen en (het vrijkoopen 
van) de gevangenen en de 
schuldenaars en op Gods weg 
en den reïiziger: een ordinan- 
tie van God: en God is We- 
tend, Wijs. 595 | 
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21} tot de orde geroepen en uit äe moskee verdreven werden en van toen af 
_ bekend stonden onder den naam van huichelaars. | 

| 595 Dat met aalmoezen hier de verplichte aalmoezen — de armenbelasting 
genoemd --- bedoeld worden en niet de vrijwillige, wordt aangetoond door de slot- 
woorden van het vers, die ze Gods ordinantie noemen. ‘Het vers bepaait de doel- Ὁ 
einden, waarvoor de armenbelasting besteed kan worden. In het geheel worden er 
acht posten van uitgaven erkend. De erkenning van het betalen uit het fonds van 
bezoldigingen aan gaarders en andere ambtenaren, die [ verband met de armen- 
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61 En er zijn sommigen 

hunner, die den Profeet over- 

last aandoen en zeggen: Hij 15 
iemand, die alles gelooft wat 
hij hoort. Zeg: Een hoorder 

van het goede voor u, (die) 

in God gelooft en de geloo- 

vigen gelooft, en een genade 

voor degenen uwer die ge- 

looven; en (aangaande) de- 

genen die den Apostel Gods 

overlast aandoen, zïj zullen 

een pinlijke kastijding heb- 

ben. 
62 Zij zweren u bij God, 

dat zij u zullen behagen, en 

God, zoowel als Zijn Apostel, 

heeft er meer recht op, dat zi 

Hem behagen, indien zi ge- 

loovigen zijn. 
63 Weten zij niet, dat wie 

God en Zijn Apostel weder- 

staat, waarliik het vuur der 

hel zal hekben om daarin te 

wonen ? Dat is de groote ver- 

nedering. 
64 De huichelaars vreezen, 

dat hun een hoofdstuk wordt 

nedèrgezonden, hun duidelijk 

mededeelende wat in hun har- 
ten is. Zeg: Ga door met spot- 
ten, waarlijk, God zal aan het 
licht brengen wat gij vreest. 

65 En indien gi hun 

vraagt, zullen zij zekerlijk 

zeggen: Wij onderhielden ons 

slechts ijdellijk en vermaakten 

ons. Zeg: Was het met God 

en Zijn mededeelingen en Zijn 
Apostel, dat gij spotte? 
66 Maak geen verontschul- 

digingen; gij hebt inderdaad 
verloochend, nadat gi gx- 
loofd hadt; indien Wij een 
groep uwer vergeven, zullen 
Wij (een andere) groep kas- 
tijden, omdat 21] schuldig zijn. 
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belasting in dienst genomen worden, toont aan, dat de instelling de oprichting 

van een staatsfonds beoogt, welks beheer geheel en al in handen moet Ζ van 

een staatslichaam., Het is bedroevend op te merken, dat de ‘istelling der 2 "ΚΣ — 
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nen en de huichelachtige | 
Ar. sommi| Vrouwen zijn alle gelÿk; σῇ ‘236222 τὰ ἢ 
en dan” | bevelen het kwade en verbie- pr 0 D 
deren. den het goede en houden hun «23. FOR D: ae Le 

handen terug; zij hebben God »»ὕ- SANS press 
verlaten, derhalve heeft Hij DS STORE : 
hen verlaten; waarlijk, de OC "1 πο el 
huichelaars zijn de overtre- 
ders. 

68 God heeft aan de hui- 
chelachtige mannen en de D ὩΣ 
huichelachtige vrouwen en de ER Oral) 5 rail ANS 

| ongeloovigen het vuur der hel : ns er Are 
| beloofd om daarin te wonen; + HS (ES 2 CS vo 
het is genoeg voor hen; en 4%» «Ὁ 4 ,7- 972: 99:52 
Cod hectt heu vervloekt en ae PIE τὰ, 
Zi) zullen een duurzame kas- 
tijding hebben. 

69 Gelijk degenen véér τ: 
zi) Waren sterker dan gij in ve RE 
macht en ἀνοευϊόξ diese in arts AE Las ACTE Le 4: ἢ: 

| bezittingen en kinderen, der- ὌΝ ES Red Le 
halve genoten zij hun deel: "τῷ ἘΞ ΩΤ ΤΟΥΣ ὁὉ 
z00 hebt 91] uw deel genoten, DA ON ne μήν, 
zooals degenen vor u hun 
deel genoten; en gij hebt jjde- SV, KE € GA RES As 

| ie gesprekken gevoerd, gelijk 5 RTE 
de ïidele gesprekken ile 5155; το OUT 
degenen νόου u voerden. De- . 
zen zijn zij, wier werken in £ ARE ue SU 
deze wereld en in het hierna- “Ὁ 
maals ijdel zijn; en dezen zijn DO: sx) 02 
zÿ, die de verliezers zijn. 

70 Is de tijding van de- 
vOôr hen niet tot hen 

gekomen; van het volk van κ᾿ δοξῶν Ts 
a 489. Noach en ’Ad ἃ en Tsaméèd, _; ., ὁ: ee SELS 
b491. | b en het volk van Abraham ας C5 zS 
ο 496. | en de inwoners van Midian € TR A ΨΈΡΣ ΟΣ | 

en de omvergeworpen steden: els Ge coëf 3 
Re fun apostelen kwamen tot 

gelük de HISRIÉE Qoer-ân zegt — absolu door de Moeslims veronachtzaamd 
wordt. 

DE HUICHELAARS 

PARAGRAAF 9 

De Huichelaars 

67—70. Een les voor de huichelaars. 71, 72. Belofte voor de geloo- 
vigen. 

67 De huichelachtige man- 

349 
2 
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hen met duidelijke bewijs- 
| gronden; derhalve, het was 
| niet God, Die hun onrecht 
aandeed, maar zij Waren on- 
rechtvaardig tegen zichzelf. 

71 En  (aangaande) de 
geloovige mannen en de ge- 
loovige vrouwen, zij zijn el- 
kanders bewakers; zij beve- 
len het goede en verbieden 
het kwade en onderhouden 
het gebed en betalen de ar- 

.menbelasting, en gehoorza- 
men God en Ziïijn Apostel; 
(aangaande) dezen, God zal 
hun genade bewijzen; waar- 
lijk, God is Machtig, Wis. 

72 God heeft aan de geloo- 
vige mannen en de geloovige 
vrouwen  tuinen  beloofd, 
waarin rivieren stroomen, om 
daarin te wonen en uitnemen- 
de woonplaatsen in tuinen 
van eeuwig verblijf, en het 
beste van alles is Gods uitne- 
mende welbehagen — dat is 
het groote succes. 

[DEEL X. 
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Croire “ 59p? 
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SNCB SO GARE: Ki 
gran CEPPTPA 3995 
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ORERS BE GG ΝΜ 
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9 9 “Ὁ ss” ARS À 

οὔθ, ον CE δ χὰ € 

Θδλμῶι 9158 SU 

Vas 
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PARAGRAAF 10 

De Huichelaars 

73, T4. Zïj bereiken niet wat zij wenschen. 75——78. Zij vervullen hun 
beloften niet. 79——80. Hun spotternij en ongeloof. 

73 O Proféet! strijd hard 
tegen de ongeloovigen en de 
huichelaars en wees onverzet- 

telÿk tegenover hen; en hun 
verblijf is de hel, en kwaad 
is de bestemming. 596 

C2 p? “ LT 4: ὦ 

GREAT 5 ss SN GE 

be pe à À» 12 σῇ» 

> pd 35 

596 Djâhada beteekent: hÿ streefde of spande zich in, en djihâd is het 

gebruik van de uiterste kracht bÿ het bestrijden van een voorwerp van afkeuring. 

In secundairen zin beteekent het woord oorlog, maar in den Heiligen Qoer-ân 

wordt het herhaaldelijk in zijn primairen zin gebezigd, en dit is een der plaatsen, 
die de waarheid daarvan zonder eenigen twifel bevestigt, omdat zij die den 
Islâm beleden, nooit bestreden werden, al bleken zij ook onoprecht te zijn in 

hun belijdenis —— zooals bij deze gelegenheid en bïj die van den slag bij Oehoed. 

Al wat er bedoeld wordt is dit, dat het prediken tegen de ongeloovigen en de 

huichelaars krachtig voortgezet moest worden. In 25 : 52 en elders wordt het 

woord djihâd in denzelfden zin gebezigd. 
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74 Zij zweren bi God, 
dat zij niet uitgesproken heb- 
ben, en voorzeker hebben ze 
uitgesproken het woord van 
het ongeloof, en zijn ongeloo- 
vig geweest na hun Islâm, en 
ΖῚ hadden tot datgene beslo- 
ten wat Ζῇ niet hebben kun- 
nen uitvoeren, 597 en zij heb- 

geen aanmerkingen 
gemaakt, behalve omdat God 
en Zijn Apostel hen uit Ziïn 
goedertierenheid heeft ver- 
rÿkt; daarom, indien zij zich 
bekeeren, zal het hun goed 
zijn; en indien zij zich omkee- 
ren, zal God hen met een 
pinlike kastijding in deze we- 
reld en (in) het hiernamaals 
kastijden, en zij zullen in het 
land geen bewaker of helper 
hebben. 

15 En er zijn er van hen, 
die een verbond met God 
sloten: Indien ΗΠ ons. uit 
Zïÿjn goedertierenheid geeft. 

_zullen wij zekerlijk aalmoezen 
geven en wij Zullen zekerlijk 
van de goeden zijn. 

76 Maar toen Hij hun uit 
| Zijn goedertierenheid  gaf, 
“werden zij'er gierig mede en 
keerden zich om, en zij trok- 
ken zich terug. 

17 Derhalve plaatste Hij als 
een gevolg huichelarij in hur 
harten, tot den dag wanneer 
ziÿ Hem zullen ontmoeten, 
omdat zij tegenover God niet 
uitvoerden wat zij aan Hem 
belocfd hadden en omdat zij 
leugens spraken. 

18 Weten zij niet, dat God 
hun verborgen gedachten en 
hun geheime raadslagen weet, 
en dat God de groote Kenner 
is van de ongeziene dingen ? 

----.. . 

597 Dit is het dooden van den Heiligen Profeet en de uitroeiing van den 

391 

TG ET EL αὐ CEUX 
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79 Degenen die de vrijwil- 
lige gevers van aalmoezen ->.:7- “» 2 93 

: ΣᾺΣ À d'os αἴ, . 
onder de geloovigen en hen ῬΑ ce GE € 
die niet dan naar hun ver- Δ GES) 5: Δ 5584 Ἢ 
mogen kunnen vinden belas- : 
teren, derhalve bespotten χῇ αἱ a τ 
hen; God zal hun hun spotter- BIT Dit » 94753 92 
nij terugbetalen, en zïj zuilen Ὁ © dE 2.9). ge 
een pijnlijke kastijding heb- 
ben. 

80 Vraag vergiffenis voor . 
hen, of vraag geen vergiffe- OL DD RSS 9 εν τω] 
nis voor hen; 598 al vraagt gi) PE Pr 
voor hen zeventig maal ver- 55 CS 82e DAS RAT ARCS 
iffenis, God zal hun niet 29459 €T 27 AT 
A dit komt, doordat ? ΠΡ δι Et Es 
zij in God en Ziïijn Apostel niet Gui 72 ri) « SES ot 

gelooven, en God leidt de 
overtredende menschen niet. 

PARAGRAAF 11 

De Huichelaars 

81-87. Geestelijke en wereldlijke betrekkingen met de huichelaars 
afgesneden. 88, 89. Ware geloovigen en hun offers. 

81 Degenen die achterge- 
laten werden, waren blijde 9 4 4! A et ee 
vanwege hun nederzitten ach- ar D A RES τα! νου ϑθτρ TR 
ter. Gods Apostel en zij wa- Spb NE RS 
ren er afkeerig van op Gods τοὺ > a 
weg te strijden met hun be- μὴ (32 ΒΝ ἜΣΕΙ 
zittingen en hun personen, 

ne 

RG QE RS 

5 ᾿ : COS » bye 

en zeiden: Trek niet in de “Ὁ 

hitte op. Zeg: Het vuur der ον: Trés 
Ar.sterker| hel is branderder in hitte. EE 

Als zij (het maar) begrepen! 
82 Derhalve zullen 121] sms m2, 2, 

weinig lachen en veel weenen, 507 A HAUT ENAE 
als een vergelding van wat EXC th Σ 
zij verdiend Éebber. | CCR EE 

598 In Boechari staat het volgende voorval vermeld: Toen ’Abdoella bin 

Oebajj, het hoofd der huichelaars, stierf en den Heiligen Profeet verzocht werd 

een begrafenisgebed voor hem te verrichten, deed ξ het op grond hiervan, dat 

Rem krachtens deze woorden in dezen de keus gelaten werd. Dit voorval toont 

aan, hoe zachtmoedig en vergevensgezind hij tegenover zijn grootste vijanden 

was. ’Abdoella bin Oebajj was de man, die de huichelachtige beweging tegen 

den Heiligen Profeet zijn leven lang leidde; ὨΠ was dus niet alleen een van zijn 

ergste vijanden, maar tevens een zeer gevaarlijke vijand, want hij kende al de 

bewegingen der Moeslims en misleidde hen op de hachelijkste oogenblikken. 
Toch vergaf de Heilige Profeet het hem heelemaal. 
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83 Derhalve, indien God ἃ. », “τῶν moi ce γε 

tot een groep van hen terug- #4 aa J'ardst ob 

brengt, (en) zij u dan verlof ρ»»:: >%22< 922 τρότίεους 

vragen om op te trekken, pts DE 75 AÉACME 

χορ: In geen geval zult gÿ RE UE τι 

| ooit met mij optrekken en in ,,;, sa De "ἢ ὯΝ A 

| geen geval zult βρῇ met ul δ» Jin er 
mij een vijand bevechten; PE ν θέων 

| waarlijk, gij hebt de eerste © cb 23 
| reize verkozen neder te zitten, 

| derhalve, zit (nu) neder met 
| degenen die achterblijven. 599 ΖΦ 2 7 ARR ΤΕΣ, ee ea 

᾿ς 8ά En bid nimmer voor Lt SL βουσὶ NS 

| wien ook hunner, die sterft, ΟΝ δ 
nr US A LE NE 

en sta niet bij zijn graf; Waar- «ὥς SA PE 18 UE EN 3 

lijk, zij gelooven niet in God HD rites 1»2 25 
«ὺ «“. « () Gate διὸ 1 D " 

en Zin Apostel en Ζῇ zuilen LE ho ut ἂν 2: 

Ar. ἐογιοίῃ sterven in overtreding. 600 

εὖ ουοτῖτο 85 En laten hun bezittin- 
gen en hun kinderen uw be- 

wondering niet opwekken; ar af seat A 34 0} 
| δ ΡΟΣ 2.2 DE 

God wenscht hen slechts cs us ἊΝ : ᾿ 
Η “2} Sr” tue, 96 Pi 2 

daarmede in deze wereld te ἰφυ! ὦ 240% ΟἹ ati 
| kastijden en (opdat) hun D TT 

| zielen heen zullen gaan, ter- GORE» 0h 3 » ὁ CRE 

wijl zij ongeloovigen zin. | 

-86 En wanneer een huofd- 
stuk geopenbaard wordt, zeg- 

gende: Geloof in God en LE PE τ 
.. “. Ἷῃ . KT #3 es, » 

strijd Le met qu es Ἢ τ let LT Be CSS 

vragen degenen die welge- }42 4%, 5, s pe 

steld zijn ἃ verlof en zeggen: Fe SEMI SE PAIN) 

Laat ons (achter), opdat wi xs τ 82 ty 
Es k > . 7 13 “ ᾿ ST 

τ met degenen zullen Zzin, die “5 5 dE οϑῦςξ 76: Ἰὲνν» JE 

4 nederzitten. 

599 De huichelaars moesten zich voortaan niet bij de Moeslims aansluiten 

bij de verdediging van den Islamietischen staat. Zulks was de straf, die hun 

opgelegd werd. De reden is duidelijk: Ζῇ waren in hun hart vijanden van den 

Isläm. | | | 

600 Dit beteekent het afsnijden van de geestelijke betrekkingen met de 

nuichelaars, om reden dat zij niet in God en Zïjn Apostel geloofden. Den Heiligen 

Profeet was medegedeeid, dat zij in hun hert ongeloovigen waren en dus niet 

als Moeslims behandeld moesten worden; de Islamietische lijkdienst was slechts 

voor de Moeslims en niet voor de ongeloovigen. Uit de woorden van dit vers 

blijkt verder, dat degenen die als huichelaars bekend stonden, niet met den dood 

cestraft of bestreden werden, maar dat ζῇ leefden om een natuurlijken dooû te 

sterven. Het geval van ’Abdoella bin Oebajj, die bij het leven van den Heiïligen 

Profeet stierf en dat van Sa’lba, die onder de regeering van'Oetsman stierf, zijn 

voldoende om dit te bewijzen, terwijl de geschiedenis niet één geval vermeldt, 
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87 Zij hebben verkozen 
met degenen te zijn die achter 
zijn gebleven, en een zegel' is. 
op hun harten gesteld, der- 
halve begrijpen zij niet. 

88 Maar de Apostel en de- 
genen die met hem geloo- 
ven, strijden hard met hun 
bezittingen en hun personen; 
en dezen zijn het, die de goede 
dingen zullen hebben en de- 
zen zijn het, die voorspoedig 
zullen zijn. 

89 God heeft voor hen 
tuinen bereid, waarin rivie- 
ren stroomen, om daarin te 
wonen,;, dat is het groote 
succes. 

[DEEL Χ. 
A qq 

# FAI ue 22 BE 27% 129, σ AL SIA TOO 
ἜΣ “55 p« 58 7 
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«το GS JS 

σ ΄ 227 #57 >5 σι CAES NAN VE 
CCE ὁ AE EN LS 

ξ 9», σῇ RAT oies wo A < AD TETE ETS 

PARAGRAAF 12 
De Huichelaars . 

90. Valsche verontschuldigingen van woestijn-Arabieren. 91, 92. Wie 
mag verontschuldigd worden? 93—96. Valsche verontschuldigingen. 
97—99. Twee partijen der woestijn-Arabieren. 

90 En de verzuimers uit 
het midden van de bewoners 
der woestijn kwamen, opdat 
hun vergunning zou worden 
gegeven, en zij, die God en 
Ziïjn Apostel: véérlogen, za- 
ten (te huis); een pijnlijke 
kastijding zal degenen hun- 
ner, die niet geloofden, tref- 
fen. 

91 Het is geen misdaad in 
de zwakken, noch in de zie- 
ken, noch in degenen die 
niet vinden wat zij moeten 
besteden (om achter te blij- 
ven), zoolang zij oprecht zijn 
jegens God en Zijn Apostel: 
er is geen weg (om een 
blaam te werpen) op degenen 
die (anderen) goed doen; en 
God is Vergevensgezind, Ge- 
nadig'; 

----- . 

r59%/#/92 O8 ΣΝ] Ce (139 Aus 5: 
δ 799 LAINE LL EC" ΄ Dress ut LT CN ΟΞ 112] 
DIT DIT 592 sp Ad ΄ ὡς E CCR c 

τυ: UE οἵ 
7 OU ὥτός δ φυσι 

PE Las VAS 
CRIE LS AS de Gin 

Es) 

eme re 

waarin een hunner, wie ook, ter dood gebracht werd. Zi werden eerst als Moes- . lims behandeld, dan als ongeloovigen, maar werden niet 
Zij Zoo openlijk tot het ongeloof vervielen. 

ter dood gebracht, omdat 
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601 D.w.z. paarden en kameelen om be 
middelen te vervoeren. 

DE HUICHELAARS 
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92 Noch in degenen, tot 
wie gij zeide, toen: Ζῇ tot ὦ 
kwamen, opdat gij hen zoudt 
vervoeren: Ik kan datgene 
niet vinden om u daarop te 
vervoeren; 601 Zi] keerden 
terug, terwijl hun oogen 
van tranen overvloeiden van- 
wege het verdriet, dat zij niet 
vonden wat zij moesten be- 
steden. 

93 De weg (om te verwij- 
ten) is slechts tegen degenen, 
die u verlof vragen, ofschoon 
zij rÿk ziÿn; zij hebben ver- 
kozen met degenen te zijn, 
die achterbleven, en : God 
heeft een zegei op hun harten 
gesteld, derhalve weten zij 
niet. 

355 

Ses CN ans 
54.3.2, ὦ D ATX, > en RACE 
PATES IC LE PE PS 
CS a SUN xS 
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DEEL XI 

94 Ζ1) zullen zich bij u ver- 
ontschuldigen, als gij tot hen 
wederkeert. Zeg: Voer geen 
verontschuldiging aan, in 
geen geval zullen wij u geloo- 
ven; inderdaad heeft God ons 
ingelicht omtrent de zaken 
aangaande ulieden ; en nu zul- 
len God en Zijn Apostel uw 
werk(en) zien, dan zult gij 
tot den Kenner van het onge- 
ziene en het geziene worden 
wedergebracht, dan zal Hij u 
inlichten omtrent hetgeen gi) 
gedaan hebt. 

95 Zij zullen u bij God 
zweren, wWanneer gij tot hen 
wederkeert, opdat gij u van 
hen zult afwenden: derhalve, 
wend ἃ van hen af; waarlijk, 
Ζ1) zijn onrein en hun woning 
is de hel; een vergelding voor 
hetgeen zij verdiend hebben. 

INT ες 
te Fe pr 

AE I Gi 
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dis Ὁ Jus AC 
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reden te worden of om hun levens- 
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96 Zïj zullen u zweren, op- 
dat gij een welgevallen aan 
hen zuit hebben; maar indien 
gij een welgevallen aan hen 
hebt, heeft God toch waar- 
lijk geen welgevallen aan de 
menschen die overtreden. 
97 De bewoners der woes- 

tin zijn zeer hard in onge- 
loof en huichelarij, en meer 
geneigd om de grenzen van 
hetgeen God tot Zïjn Apostel 
geopenbaard heeft niet te 
kennen:; 602 en God is We- 
tend, Wis. 

98 En van de bewoners der 
woestijn zijn er, die wat 
zij besteden als een verlies 
beschouwen, en zij wachten 
de (kwade) wisselingen van 
het fortuin ten uwen aanzien 
af: op hen (zal) de (kwade) 
wisseling van het fortuin 
(zin); en God is Hoorend, 
Wetend. 

99 En van de bewoners der 
woestijn zijn er, die in God 
en den jongsten dag geloo- 
ven en wat zij besteden en 
de gebeden van den Apostel 
als (een middel van) nabï- 
heid tot God beschouwen; nu 
waarlijk, het zal een middel 
van nabijheid Ζ voor hen; 
God zal hen in Zijn genade 
doen ingaan; waarlijk, God is 
Vergevensgezind, Genadig. 

[DEEL XI. 
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PARAGRAAF 13 

De Huichelaars 

100. Het goede voorbeeld dergenen die hun huizen ontvluchtten en 
dat der helpers. 101. De geloovigen ingelicht omtrent de huichelaars 
in en om Medina. 102—106. Sommigen na onderzoek vergeven. 107— 
110. Zij die een moskee bouwden om kwaad te stichten. 

100 En (aangaande) de 
voorsten, de eersten der Moe- 
hâdjirin en der Ansär, 503 en SITE ω SE 

2 # 

ΜΙΝ; 

602 Zuik een hardnekkig volk moest de Heilige Qoer-ân verbeteren. Een 

deel daarvan werd, zooals vs. 99 aantoont, zoo verbeterd. 

603 Mochâdjirin is het meervoud van moehädjir, d.i. lett. iemand die zÿn 
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degenen die hen in goedheid 
volgden, aan hen heeft God 
een welbehagen en zij heb- 

DE HUICHELAARS 

DS) ess «τ Ἶ “2 # 

“ | “ el 1 τι “,,5 ΄»,, 5 - 

| ben een welbehagen aan Hem, ᾿ RARES HIT or 
en ΗΠ heeîft tuinen voor hen pars rs 

Ar. onder. | bereid, waarin rivieren stroo- CVS ESS ES 
men, om er in eeuwigheld in πὰ Ξῷ EL ce ETS 
te wonen; dat is het groote 
succes. 

101 En uit het midden der- 
genen van de bewoners der Ge 
woestijn die rondom u zÿn, ΤΗ͂Σ : Fe 35. F 
zijn huichelaars, en uit het ee. ee. τὰς 
midden der inwoners van Me- < 1555 Faso Li Cr 
dina (ook); Ζ.) zijn hard- 4,5, 5; 05 pot este 
nekkig in huichelarÿ: ρῇ ὀρθὴ Go JON 
kent hen niet; Wij kennen 1,222 274% ? ΠΡ 
hen. Wij zullen hen tweemaal JO 9 QI δῷ 
| kastijden, 604 dan zullen zij Ô pbs Like 
| tot een zware kastijding te- ᾿ 
ruggezonden worden. 

102 En anderen hebben 
hun zonden beleden; Ζῇ heb- T4 SR ds disons 

ar cnar-| ben een goede daad en €en GE SE a. en 
ca slechte vermengd; wellicht 

zal God Zich (genadig) tot 
ἤθη wenden; waarlijk, God is 
Vergevensgezind, Genadig. 

MELLE “ tes 

69 ? one κ᾿ -» - 
EE S pce 

O oh DRE αὖ 

huis ontvulucht of verlaat en ansâr is het meervoud van nôsir, di. iemand die 

helpt. In de geschiedenis van den Islâm kreeg het eerste woord de beteekenis 

van: al de vrienden van den Heiligen Profeet, die na den Islâm in Mekka te 

hebben omhelsd, hun huizen moesten ontvluchten en Zzich Ôf naar Abessinie of 

naar Medina begaven; de laatste viucht, waaraan alle Moeslims van Mekka 

deelnamen, staat bekend onder den naam van de Vlucht, en de Islamietische 

jaartelling dateert van dit voorval: Het laatste woord beteekent: de Moeslims 

van Medina, die den Islâm vôér de Vlucht hadden aangenomen en die dengenen, 

die uit Mekka gevlucht waren, onderdak verschañften. 

604 De huichelaars werden in dit leven tweemaal gestraft. Ζῇ moesten 

deelnemen aan alle bijdragen ter verdediging van de Moeslimgemeenschap en 

min of meer aan de verdediging Zzelf, en moesten de armenbelasting betailen. 

dit alles tegen hun overtuiging in en noode; dit was ongetwijfeld een bron van 

groote martelingen voor ἤθη. Nadat zij al deze martelingen terwille van hun 

bedrog, opdat men hen als Moeslims zou beschouwen, verduurd hadden, werden 

zij ten laatste van de Moeslims gescheiden, want het heet, dat de Heilige Profeet 

hen in zijn toespraak tot de Moeslim-gemeente gedurende de Djoem'’at-gebeden 

opnoemde, en dat zij de bijeenkomst in tegenwoordigheid van de gemeente moes- 

ten verlaten. Deze blootstelling aan schaamte in het openbaar was voor hen 

ongetwijfeld een tweede straf. 
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gemaakt 
af te wach- 
ten. 
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103 Neem een aalmoes van 
hun bezittingen, gij zult hen 
daarmede zuiveren en hen 
reinigen, en bid voor hen; 605 
waarlijk, uw gebed is hun een 
rust ; en God is Hoorend, We- 
tend. 

104 Weten zij niet, dat God 
het berouw aanneemt van 
Zÿn dienaren en de aalmoe- 
zen neemt, en dat God de 
Veelwederkeerende is (tot ge- 
.hade), de Genadige? 

105 En zeg: Werk; dan zal 
God uw werk zien en (even- 
zoo) Zïjn Apostel en de ge- 
loovigen; en gij zult tot den 
Kenner van het ongeziene en 
het geziene wedergebracht 
worden, dan zal Hij u inlich- 
ten omtrent hetgeen gij ge- 
daan hebt. 

106 En anderen wachten 
Gods gebod af, 808 hetzij Hij 
hen kastijdt of Zich (gena- 
dig) tot hen wendt; en God 
is Wetend, Wijs. 

107 En degenen die een 
moskee gebouwd hebben om 
kwaad te veroorzaken en voor 

(het) ongeloof en om ver- 
deeldheid onder de geloovi- 
gen te veroorzaken en (als) 
een hinderlaag voor hem, die 
te voren oorlog tegen God en 
Zijn Apostel voerde: 607 en 
zij zullen zekerlijk zweren: 
Wii wenschten niets dan het 
goede; en God getuigt, dat 
zij) Waarlijk leugenaars zijn. 
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605 Er wordt hier gezegd, dat het aannemen van aalmoezen door den Hei- 
ligen Profeet hen van het kwaad reinigde, terwijl zijn gebed voor hen hun vrede 
en rust gaf. Dit is een Voorbeeld van de krachtdadigheid der bemiddeling van 
den Heiligen Profeet voor zijn volgelingen. Het toont ook aan, dat er van de 
huichelaars geen armenbelasting aangenomen werd. 

606 Dit heeft betrekking op drie geloovigen, die niet aan de expeditie deel- 
namen, ni. Ka’b-bin-Malik, Halâl-bin-Oemajja en Marârah-bin-Rabÿ. Hun geval 
wordt in vs. 118 behandeld. 

607 Twaalf mannen onder de huichelaars bouwden op aansporing van Αὐδὲ 
"Amir, een Christenmonnik, een moskee in de buurt van de moskee te Qoeba. 
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108 Sta er nimmer in; 
waarlijk, een moskee ge- 
grondvest op piéteit van den 
allereersten dag af is meer 
waard, dat gij daarin staat; 
daarin zijn menschen, die 
wenschen dat zij gereinigd 
worden; en God heeft dege- 
nen die zich reinigen lief. 
109 Is hÿ, die zijn grond- 

vest op vrees voor God en 
(Zin) welbehagen vestigt, 
dus beter, of hij die zin 
grondvest vestigt op den rand 
van een krakenden hollen 
wal, zoodat die met hem in 
het vuur der hel instort; en 
God leidt de onrechtvaardige 
menschen niet. 

110 Het gebouw dat zi 
gebouwd hebben, zal steeds 
een bron van ongerustheid in 
hun harten blijven, tenzij 
hun harten in stukken zijn 
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Ô Res à 2. gesneden; 608 en God is We- 
tend, Wis. 

PARAGRAAF 14 

De Geloovigen 

111, 112. Kenteekenen van de ware geloovigen. 113-116. Geeste- 
ljÿke betrekkingen met de afgodendienaars. 117, 118. Drie geloovigen 
die niet aan de Tabôèk-expeditie deelnamen. 

111 Waarlijk, God heeft 
van de geloovigen hun per- cs ἀξ ΔΙ 1} 1) 
sonen, en hun bezittingen ge- PT ΜΡ δ 
kocht, in ruil hiervan dat σῇ (ANSE ὅν 9, 215 
den tuin zullen hebben; 609 
eq ““........... 

met het doel om deze kwaad te berokkenen. Ab6è ’Amir, die na langen tijd tegen 

den Heiligen Profeet te hebben gestreden, na den slag bij Hoenain naar Syrië 

gevlucht was, had zijn vrienden in Medina geschreven, dat hij met een geduchte 

krijgsmacht kwam om den Heiligen Profeet te verpietteren en dat Zïj een moskee 

voor hem moesten bouwen. Maar Ab6è ’Amir stierf in Syrië en de oprichters 
der moskee verlangden, dat de Heilige Profeet er door zijn aanwezigheid zijn 
zegen aan gaf. De Goddelijke openbaring verbood het hem en de moskee werd 
vernietigd. 

608 Hun harten konden ὁξ door diep berouw ôÔf door oprechte békeeñne 

in stukken worden gesneden. 

᾿ς 609 De Tuin beduidt in den Heiligen Qoer-An het bereiken van het groote 
levensdoel: — een volledige ontwikkeling van ’s menschen vermogens. Om dit | 
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getrouw aan zijn verbond dan a 7225 “Ὁ, es ΤΗΝ ΚΟ 
God? Verheug u derhalve 90. 

Ar. den in de gelofte, die σὴ be- OA < ΜΗ ἐν “΄ 

om ten | Joofd hebt: en dat is het HN ΣΡ Ξ 38 
dé groote succes. 

112 Zÿj die zich (tot God) 
wenden, die (Hem) dienen, “»» τω, 2:9» ΜΕ 

die (Hem) loven, die vasten, AI GA C5 Ghal ΘΠ, 
die zich nederbuigen, die Ce 729 ΜΝ LP SN Ζῶ. 
zich ter aarde werpen, die be- He ss ̓ ον ER * 

| velen wat goed is en verbie- Dal KES GEO SUN 
den wat «waad is en die Gods ich 
grenzen houden: en geef bli- Eat LE à gs > 

_de tijdingen aan de geloovi- 
gen. 

Ar. is niet 113 Het past den Profeet 

DE ONTHEFFING 

᾿ Ζῇ strijden op Gods weg, der- 
halve dooden 21 en worden 
zij gedood; een beloftenis die 
bindend is voor Hem in de 
Thora en het Evangelie en 
den Qoer-an; en wie is meer 

en dengenen die gelooven 
niet, dat zij vergiffenis voor 
de polytheïsten vragen, al zijn 
zij ook naverwanten, nadat 
het hun duidelijk is geworden, 
dat zij de inwoners van het 
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vlammende vuur zijn. 510 

doel te bereiken wordt hier de. voorwaarde gesteld, dat de geloovigen zich op 

Gods weg zcowel met hun persoon 815 met hun vermogen inspannen. Jezus 

drukte dezelfde gedachte uit, toen hij tot den rijken jongeling zei: ,Ga heen, 

verkoop wat gij hebt, en geef het den armen, en gïj zult eenen schat hebben 

in den hemel” (Matth. 19 : 21). En evenzoo Mozes: ,,Z00 zuit gij den Heere, 

uwen God, liefhebben met uw gansche hart, en met uwe gansche ziel, en met 

al uw vermoger”’ (Deut. 6 : 5). De daaropvolgende woorden: 2ÿ striÿden etc. zijn 

een bewijs van hun volkomen toewijding aan de zaak der waarheid. 

610 Opgemerkt dient te worden, dat dit vers niet verbiedt, om de vergeving 

van de ongeloovigen in het algemeen te bidden, wel om die van zulke onge- 

loovigen alleen, omtrent wie het duidelijk is geworden, dat zij inwoners van 

het vlammende vuur zijn. In het daarop volgende vers wordt duidelijk gemaakt, 

dat zelfs Abraham voor {zijn afgodischen oudere bleef bidden, tot hij duidelijk 

bemerkte, dat hij Gods vijand was geworden. De vraag doet zich voor: Wanneer 

moet een mensch als een openlijke vijand van God, of als een inwoner van het 

vlammende vuur beschouwd worden? Wanneer er een profeet verwekt wordt 

om de dwalingen uit te roeien en om de waarheid te bevestigen, komt er een 

klasse van menschen tegen hem in verzet, menschen die zich uiterst inspannen 

om de waarheid te vernietigen. Zoo werd de oudere van Abraham niet bij de 

eerste gelegenheid, toen hij den afgodendienst weigerde te verzaken, een vijand 



ἘΡΌΒΤ, IX.] DE GELOOVIGEN 361 

114 En de vraag van Abra- 
_ham om vergiffenis voor zijn 44 

Ar. niet be-| Oudere was slechts vanwege 
ἶ : Æ PHre Tete se “« 

haie. | een belofte, die hij hem be- CHU’ ΟΞ. 
loofd had: maar toen het - 5 22 ΤΗΣ LR pe {2117 

hem duidelijk werd, dat hi 1220 4e 40 3e ai αἡ 
een vijand van God was, ver- 6 21 2 PIC 

_klaarde hij zich vrij van hem; | Ar 
waarlijk, Abraham was zeer 
teederhartig, verdraagzaam. 

115 Het is niet (aan) God ΠΣ | 
(toe te schrijven), dat ΗΠ ASIE S LS ἰόξ ἢ 
een volk op een dwaalspoor 4 à νοῦς ss ous À 

Arhen, | brengt, nadat ΗΠ het geleid αὐ 'OSEL 9 Ce 
Ar.hen. | heeft: ΗΠ maakt het zelfs 212 526 VE 

ar.zÿ… | duidelijk, waarvoor het zich O SùE F ϑξο 
most. | ynoet hoeden; 611 waarlik, 

God kent alle dingen. 

116 Waarlijk, Gods is het , ,., 
koninkrijk der hemelen en der δ SAULT 
aarde; Hij doet leven en doet :, 5» gti » “Ὁ 
sterven: en er is voor ἃ geen %# Ὁ ω SU: ae 27 

Ar. noch. | Bewaker of Helper buiten RTE 
God. | OP DERTITS,S 

117 Voorzeker heeft God 
Zich (genadig) gewend tot 

of, de Mos- Le ee en Πρ υ die , ᾿ 

un huizen) ontuluchtten en m5 ant LOGE ST 
Of. Ansér. | de Helpers die hem in de ure ᾿ Fi ̓ ς ὶ A “ à θα 

des noods 612 volgden, nadat EU 43 δ κ᾽ Go, 

de harten van een deel hun- » #25». pr, 22 es 

ner op het punt stonden af te οὐ ὩΣ 56 U y re 57: 

| wijken, toen wendde ΗΙ Zich ju ἀξ) ὅς CES 2 6 

(genadig) tot her; waarlik, 24 “ SE SEL GE 

jegens hen is Hij Liefheb- Os Ares 
bend, Genadig. ᾿ 

\ ἂν 

.----.. - .θ.-.... .......,..,,............ ..... ,,....-.. 

van God, maar toen hij alle pogingen aanwendde om den prediker der waarheid 

_ te dooden. Zoo ook de afgodendiengars van Arabië: het vonnis waarbij Ζὶ onver- 

beterlijk werden verklaard, werd zelfs toen Ζῇ den Heiligen Profeet te Mekka 

vervolgden niet uitgevaardigd, wel toen het duidelijk werd, dat Ζ}} al hun krigs- 

machten verzamelden om alle sporen van den Islâm uit te wisschen. Het laatste 

oordeel over hen werd toen geveld en het was nutteloos om hun vergeving te 

bidden. 

_ 611 Het vers stelt in duidelijke bewoordingen vast, dat God de menschen 

nooit op een dwaalspoor brengt; en hoe zou ΗΠ de menschen op een dwaalspoor : 

brengen — zegt de Heilige Qoer-ân — wanneer Hi hun Zzelfs duideliÿÿk maakt 

voor welk kwaad zij zich moeten hoeden ? | 

612 Hier wendde God Zich genadig tot degenen, die onder de moeilikste 
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118 En jegens de drie, die ὡς ἡ 
achtergelaten werden, tot hun jf} ἈφΡρεΣ 7} τοι 14) 122 
de aarde nauw werd, niette- BLUES EN . | τ 
genstaande haar uitgestrekt- 262,7 SN ἐξ 
heid, en hun zielen werden d d hun ook benauwd; en zij wis- «0. Er 2 9 982€ > Ce τ 
ten Zzeker dat er geen ot ἡ») joug | ge ses 
toevlucht is tegen God be- >.:7- -162 » τώρ 1,0 62, 
halve tot Han en wenddé geo 2 ἀν ai Ge Go 
Hi Zich (genadig) tot hen, CES] CNSEN SA “A Si 
opdat zij zich (tot Hem) Pr 
Zzouden wenden; waarlijk, God 
is Veelwederkeerende (tot 

‘genade), de Genadige. 613. 

PARAGRAAF 15 

Wat de Getrouwen behooren te doen 

119—-121. De getrouwen behooren den Profeet trouw te blijven. 122. 
Een zeker drel van iedere groep behoort den godsdienst te bestudeeren 
en anderen daarin te onderrichten: 

qq qu 

oo Ἤ»αἙὨ... 

119 O gÿ, die gélooft! wees 222 κα γλέη 22 C2 ACC 
oppassend. voor (uw plicht 5555) alle ΔΝ ᾿ ὩΣ s 
Jegens) God en wees met de δα νι 
getrouwen. 614 

120 Het betaamde den in- 5975 935 “Ὁ UN χοφ, σεν 
woners van Medina en denge- SE C3 δ O6 ἢ 
nen rondom hen van de bewo- ue DEVAIS CS Ua 
ners der woestijn niet, achter 77” PNR ou 
den Apostel Gods te blijven, ‘ai OP sent VAE NS ail 

Ar.noch. | En (lets) voor zichzelf te GA 00 Et A 
wenschen veelmeer dan hem: Cas CL og νῷ 8.3 
dit komt, doordat dorst, noch κι βμ δι 2 Cor ELA χα ae ον ἡ € \ vermoeienis, noch honger 72% )4-0 âme; 

omstandigheden Zijn geboden gehoorzaamden. Dit toont aan, dat tauba niet voor 
de zondaars alleen is. 

613 De drie mannen kwamen van de Ansâr, Zie de noot bij vs. 106. Ζῇ. 
_ bleven gedurende viftig dagen van alle omgang met de .Moeslims uitgesloten. 
δὴ was een man van aanzien, en toen hÿj een brief van den Koning van 
Ghässan ontving, waarin deze hem een positie onder hem aanbood, indien hi 
den Heiïligen Profeet afvallig werd, verbrandde ἈΠ den brief, waarmede hij zijn 
veérachting voor het aanbod toonde, en gaf geen antwoord. | 

614 Met de getrouwen worden degenen bedoeld, die standvastig in de zaak 
der waarheid Ζ en onder de zwaarste beproevingen trouw blijven aan wat 2}, 
beloofd hebben. Het vorige vers behandelt het geval van drie mannen, die hun 
plicht verzuimd hadden: zij hadden zich niet bij den Heiligen Profeet aangeslote:1, 
toen hij de zaak der waarheïd ophield. Dit vers stelt het algemeene beginsel vast, 
dat de Moeslims, telkens als zij iemand de zaak der waarheid zien ophouden, zich 
bij hem moeten aansluiten. | 
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hen op. Gods weg treft; noch 
bewandèlen 21] een pad, dat 
de ongeloovigen vergramt, ἃ 
noch verkrijgen 2) van den 
vijand wat zij verkrijgen, +4 
een goed werk is ter oorzake 
daarvan voor hen opgeschre- 
ven, waarlijk, God doet de 
belooning dergenen, die (an- 
deren) goed doen, niet te 
loor gaan;: 

121 Noch geven zij uit wat 
uitgegeven kan worden, klein 
of groot, noch doortrekken 21] 
een vallei, of het is ten gun- 
ste van hen opgeschreven, 
opdat God (het) hun vergel- 
den zal met het beste van wat 
Ζ1) gedaan hebben, 

122 En het betaamt den 
geloovigen niet tezamen op 
te trekken; waarom trekt 
dan niet een troep van iede- 
re groep uit hun midden op, 

_opdat zij zich er op toeleggen 
een begrip in (zake) den 
godsdienst te verkrijgen, en 
opdat zij hun menschen zul- 
len waarschuwen, wanneer zij 
tot hen wederkeeren, opdat 
zij voorzichtig zullen zijn ? 615 
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PARAGRAAF 16 

Het Doel dat de Openbaring verwezenlijkt 

123—125. De openbaring sterkt de getrouwen en verzwakt de hui- 
chelaars. 126, 127. De beproevingen. 128-129. De ijjver en het ver- 
trouwen van den Heiligen Profeet op God. 

123 O gi, die gelooft! 
Strijd tegen degenen der 
ongeloovigen die u nabij an 
616 en laten zij gestrengheid 
in u vinden; 617 en weet, dat 
God met degenen is, die zich 
(voor het kwaad) hoeden. 

615 Het ter sprake brengen van het onderwerp ,studie van den godsdienst” 
op deze plaats toont aan, welk doel de Heiïlige Qoer-ân beoogt. Te midden van . 
voorschriften betreffende den strijd brengt hij het onderwerp ,,zendelingen klaar- 
maken’” ter sprake en toont dus aan dat de Isläm dit het meest noodig heeft. 

616 en 617 zie volgende bla, 

36 
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124 En  telkenmale als 
een hoofdstuk geopenbaard 
wordt, zijn er sommigen van 
hen, die zeggen: Wie uwer 
heeft het in het geloof ge- 
sterkt ? Dan, aangaande dege- 
nen die gelooven, het sterkt 
hen in het geloof en zij ver- 
blijden zich. 

125 En aangaande dege- 
nen, in wier harten een 
krankte is, het voegt onrein- 
heid bij hun onreinheïid en zi 
sterven, terwijl zij ongeloo- 
vigen zijn. 618 

126 Zien zij niet, dat χῇ 
jeder jaar eens of tweemaal 
619 beproefd worden; noch- 
tans wenden Zi) zich niet (tot 
God), noch zijn Ζῇ gedachtig. 

127 En  telkenmale als 
een hoofdstuk geopenbaard 
wordt, werpen zij een blik op 
elkander: Ziet iemand u? 
Vervolgens keeren Ζῇ zich af: 
God heeft hun harten afge- " 
keerd, omdat 7j menschen 
zijn die niet begrijpen. 

128 Voorzeker is een Apos- 
tel uit uw midden tot u geko- 
men; zwaar is voor hem uw 
vallen in nood, buitengewoon 
bezorgd over u, jegens de 
geloovigen (is hij) liefheb- 
bend, genadig. 620 
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Slechts door de propaganda der zendelingen kon de waarheid verspreid worden, 

en het uiteindelijke doel moest niet uit het oog worden verloren, al voerden zij 

vok een strijd op leven en dood tegen verpletterende overmachten. 

616 Omdat slechts zulke ongeloovigen den Moeslims moeilijkheden bezorg- 

den. Dit toont aan, dat het zwaard noodig was om het leven en de belangen 

der Moeslims te beschermen, niet om den godsdienst te PEOPRBEERES 

617 Zoodat βῆ u niet aan hen overgeeft. : 

618 De onreinheid van hun hart nam met elke nieuwe openbaring toe, 

omdat zij daardoor hardnekkiger werden en hun hart meer en meer tegen de 

waarheid verstokt werd. 

619 Dit slaat op de verscheidene PEAR die hun overkwamen en ΟΡ 

hun nederlaag in de oorlogen. | 

620 Dit is het ware beeld van het hart, dat niet over zijn volgelingen 

a'cen bedroefd was, ook niet over één stam of land, maar over de geheele 



HFDST. IX] HET DOEL DAT DE OPENBARING VERWEZENLIJKT 865 

᾿ | 
129 Maar indien zij zich 

à us ANT θι), ν᾽ 2 τ χ Ms omkeeren, zeg: God is τὴ 4} 3] es ΑΞ ΤΣ τ 
voldoende, er is geen god dan , °°, , (τς + -", ou 
ΗΠ; op Hem vertrouw ik τη, «ὧν κε au” s Ni 
en ΗΠ is de Heer der groote dde ds 

a 485. | macht. 8 Oo ὁ ΚΙ 

menschheid. Hij is bedroefd over de iasten van allen en is bezorgd over het 
welzin van allen, maar tot degenen die hem volgen, staat hij in een tijzondere 
verhouding; tegenover hen is hij bovendien liefhebbend en genadig. 



HOOFDSTUK X 

JONA 
(Jéènoes) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(11 paragrafen en 109 verzen) 

Samenvatting : 

Par. 1,2. De waarheid der Openbaring. 

Par. 3. Genadige behandeling. ὦ 
Par. 4. Ongeëvenaardheid van Gods gaven. 

Par. 5. De verworpelingen en hun straf. 

Par. 6. Genade komt vor straf. 

Par. 7. Geloovigen en ongeloovigen. 

Par. 8,9. Verwijzing naar een heilige geschiedenis. 

Par. 10. Zij die op de waarschuwing acht slaan, zullen er baat bij vinden. 

Par. 11. Alle goed wordt door God beheerscht. 

Algemeene opmerkingen: 

AL wat in dit hoofdstuk van Jona, naar wien het genoemd is, gezegd wordt, 

is een incidenteele vermelding van zijn volk, dat baat heeft gevonden bij de 

waarschuwing: zie vs. 98. Er wordt meer in bijzonderheden melding gemaakt 

van Noach en Mozes, maar aangezien het thema van dit hoofdstuk hoofdzakelijk 

over den voorrang van genade boven straf handelt, komt het meer overeen met 

Jona’s geschiédenis; de naam van dien profeet is derhalve als titel passend 

gekozen. | 

Het voornaamste kenmerk van dit hoofdstuk is, dat het, terwijl het de 
waarheid der openbaring verklaart, ook den nadruk legt op de genadige bejege- 

ning van den mensch door het Goddelijk Wezen. Het begint met een verklaring 

van de waarheid der Goddelijke openbaring in den Heiligen Qoer-ân en gaat 

in de eerste twee paragrafen over tot de behandeling van zijn waarheid. De 

tweede paragraaf besluit met een vraag van den kant der ongeloovigen om een 

teeken, en er wordt hun gezegd, dat het oordeel voor korten tijd opgeschort 

wordt; de reden daarvan wordt gegeven in de derde paragraaf, waar aangetoond 

wordt dat de Goddelïjke bejegening van den mensch gekenmerkt is door genade, 

en daarom verhaast Hij de straf niet, maar bewijst Hij eerst genade. De vierde 

paragraaf zegt ons, dat de getuigenis van Gods genade in de natuur bestaat, 

want Hij schenkt gaven, die niemand anders in staat is te schenken, en gelijk 

Zijn stoffelijke gaven door haar ongeëvenaardheid gekenmerkt zijn, alzoo ook 

Zïjn gave der openbaring: niemand anders kan de gelijke daarvan voortbrengen. 

De vijfde paragraaf vermeldt, dat de verworpelingen ten slotte hun straf moeten 

krijgen, terwijl de zesde weer de aandacht vestigt op de overheersching van de 
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PARAGRAAF 1 

De Waarheid der openbaring 

16. De openbaring en argumenten voor de waarheid daarvan. 
7—10. Belooning en straf en haar karakter. 

In naam van God, den Wel- O2 < ον ον : 
dadige, den Genadige. | Pl 55..}} at ou 

1 Ik ben God, de Ziende. UT 
621 Dit zijn de verzen van het joie hier se 
Boek vol van wijsheid. ee 2 

2 Wat! is het voor de 
menschen een wonder, dat Wij NAT 2 517 see Te 
tot een man uit hun midden 2 Pol ο Ar 
hebben geopenbaard, zeggen- εὐ ES Cr ES | ? " ᾿ 

pe à Ed 5 εὐ] | > 

de: Waarschuw de menschen “ SU SE YU 
en geef dengenen die gelooven Je 2.0.5 GTR SE 
de blijmare, dat voor hen , 

“" Δ νρι rie à à Of hoe | een vasten voet bij hun Heer 55! ΟΡ ΑΘ (ΑΞ FT ἐς, 
heid. is. De ongeloovigen zeggen: 22 Dé κι 

Dit is waarlijk een duidelijke OO al 
toovenaar. δ: 

eigenschap genade in het Goddelijk Wezen. De zevende stelt de geloovigen tegen- 
over de ongeloovigen. De achtste en negende maken in het kort melding van de 
geschiedènis van Noach en Mozes. De tiende verklaart door een korte zinspeling 
op Jona, dat zij die op de wWaarschuwing acht slaan, er baat bij zullen vinden, 
en de laatste paragraaf maakt melding van het Goddelïijk oordeel, dat komen 
moet. 

Van het 10de tot het 1646 hoofdstuk hebben wi) een groep van zeven hoofd- 
stukken, die alle, met uitzondering van het zestiende hoofdstuk, met de letters 
alif lâm τῷ beginnen (alleen het dertiende hoofdstuk begint met alif lâm mîm τὰ). 
Ze handelen over hetzelfde onderwerp, d.i. de waarheid der openbaring van den 
Heiligen Qoer-ân, met betrekking tot de studie van de natuurwetten, de men- 
schelijke natuur en de vroegere geschiedenis, en zijn alle ongeveer op denzelfden 
tijd geopenbaard, nl. tusschen het negende en twaalfde jaar der bediening van 
den Heiligen Profeet te Mekka. Zij zijn dus iets vroeger geopenbaard dan het 
ôde en 7de hoofdstuk, die tot nagenoeg het einde van het Mekkaansch tijdperk 
behooren, maar later dan de groep die daarop volgt. Na een behandeling van 
de waarheid der Goddelijxe openbaring in het algemeen in het 7de hoofdstuk 
was het noodzakelijk, dat de waarheid der Goddelijke openbaring, zooals die 
in den Heiligen Qoer-ân vervat is, in het bijjzonder bevestigd werd, terwil de 
twee tusschenliggende hoofdstukken, het 8ste en 9de, als het ware bij parenthese 
de straf behandelen, die den tegenstanders van den Heiligen Profeet opgelegd 
werd. 

621 ΑΜ}, lâm en τὰ zijn de ârie letters, die aan het begin staan van dit 
hoofdstuk en van vier andere hoofdstukken, nl. het lide, 12de, 14de en 15de, - 
terwijl het 18de hoofdstuk met de letters alif, lim, mim, τῷ begint. Deze afkorting, 
is van denzelfden vorm als alif, lâm, mtm, behalve dat de γᾶ: rt beduidt, di. 
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JONA 

3 Waarlijk, uw Heer is 
God, Die de hemelen en de 
aarde in zes tijdperken 2 ge- 
schapen heeft, en Hij heeft de 
macht op den troon, Ὁ de 
zaak ordenende; er is geen 
middelaar dan na Zïn ver- 
lof; © dit is God, uw Heer, 
derhalve, dien Hem; zult gij 
dan niet gedachtig zijn? 

4 Tot Hem is uw weder- 
keer, van allen (uwer) ; Gods 
belofte in waarheid (gege- 
ven); waarlijk, Hij begint de 
schepping, daarna brengt ΗΠ 
die wederom voort, opdat Hij 
dengenen die gelooven en 
(anderen) goed doen, met 
rechtvaardigheid zal vergel- 

| den; en (aangaande) dege- 
nen die niet gelooven, Zi] 
zullen een drank van heet wa- 
ter en een pinlijke kastijding 
hebben, omdat zij niet geloofd 
hebben. 

5 Hïÿ is het, Die de zon tot 
een schitterende helderheid 
heeft gemaakt en de maan 
tot een licht, en daarvoor 
phasen heeft bepaald, opdat 
gi] de berekening der jaren 
en de rekening zoudt kennen. 
God heeft dit niet geschapen 
dan met waarheid; ΗΠ maakt 
de teekenen duidelijk voor 
menschen die weten. 

6 Waarlÿk, in de afwisse- 
ling van den nacht en den 
dag, en (in) wat God in de 
hemelen en (op) de aarde 
heeft geschapen, zijn zekere 
teekenen voor menschen die 
zich (voor het kwaad) hoe- 
den. 

7 Waarlijx, degenen die 
Onze ontmoeting niet ver- 
wachten en een welgevallen 
hebben aan het leven dezer 

[DEEL XI. 

279 4 9! b «1 
NZ al | (5 ail js νι 

“ «οἵ Cf νν sh 

ὍΣΟΣ δον; 
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de Ziende, οὗ arû, di. Ik rie, terwijl de mîim: a’lam, di. de beste Weter beduidt : 
dit verklaart ook de afkorting aan het begin van het 18de hoofdstuxk. 
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wereld en daarmede tevreden 
zijn, en degenen die geen acht 
slaan op Onze mededeelin- 
gen: 

8 (Aangaande) dezen, hun 
woning is het vuur, wegens 
hetgeen zij verdiend hebben. 

9 Waarlijk, (aangaande) 
degenen die gelooven en het 
goede doen, hun Heer zal hen 
door hun geloof leiden; er zal 
van beneden hen rivieren 
stroomen in tuinen van ge- 
lukzaligheid. 

10 Hun roep zal daarin 
zijn: Glorie zij Ὁ, o God! en 
hun groet zal daarin zijn: 
Vrede: en het einde van hun 
roep zal zijn: ‘Lof ziÿ God, 
den Heer der werelden. 622 

369 

ne 2 ss # 

pr ne) HANË! 

SL 
PE ΄σν + 

SN GE οὐζ᾽" SNS de 

MS ee ATOS ob 

12 is 

Of Es Et es 

ξ;“2 σ,» Ê 5,2 

OC) D db de) 

PARAGRAAF 2 
De Waarheid der openbaring 

11, 12. Genade bewezen en het kwaad weggenomen. 13, 14. Een les. 
15-17. De waarheid der openbaring ingeprent. 18—20. Het oordeel 

opgeschort. 

11 En indien God het 
kwaad voor de menschen ver- 
haastte, zooals zij het ver- 
haasten van het goede wen- 
schen, zou hun einde zekerlijk 
voor hen besloten zijn ge- 
weest; maar Wij laten dege- 
nen die Onze ontmoeting niet 
verwachten, in hun buiten- 
sporigheid blindelings voort- 
zwerven. 

12 En wanneer eenig leed 
een mensch aanraakt, roept hij 
Ons aan, hetzi] op zijn zijde 
liggende of zittende of staan- 
de; maar wanneer Wij zijn 
leed van hem wegnemen, 
loopt hij door, als had hïj Ons 
nooït aangeroepen van wege 
een leed dat hem aanraakte: 
zoo wordt wat zij doen den 
buitensporigen  schoonschij- 
nend gemaakt. 

uw “À 515 

γι. Li QU à LE 
AS 4 rar GE SUR 

ἘΝ GA O2 τς Ci 

OÙ 2 ee 

PL LL] 

ΕἸ τ sy IS 
[-" τ 1: 
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““’ 

-ν» 

Le Ch Gr Ta ss As 

οὐ TE 

622 Dit beeld van het Moeslir.-paradijs verdient opgemerkt te worden. 



870 JONA [DEEL ΧΙ, 

_ 13 En voorzeker verdelg- ὃ πα ΚΣ 
den Wij de geslachten vôéru, [21 RE en ya ADIEU! A » 
toen zÿ onrechtvaardig wa- Δ ἡ ,56 ,5 se use 
ren, en hun apostelen waren Ὁ SA Ses sel 
tot hen gekomen met duide- γνῶ 4 <jti2 27271 
like bewijsgronden, en zij wil- ” AR ANS Te Dé Ὁ 
den niet gelooven; zoo ver- | 
gelden Wij den schuldigen 
menschen. | 

14 Toen hebben Wiÿj ἃ na . Ὧι ΩΣ με 
hen tot heerschers ἰη οί land + > VO Ces he 05 
gemaakt, opdat Wij zouden αι Us HU 
Zien, hoe gij handelt. OLD sus) Lan À 08 Lu 

15 En wanneer hun Onze 
duidelijke mededeelingen voor- “ἢ ἢ | 
gelezen worden, zeggen dege- -:5 τὼν AR TAE 
nen die Onze ontmoeting niet ω EU os SL: 
verwachten: Breng een ande- SR 
ren Qoer-ân dan dezen, of _ 
verander dien. Zeg: Het be- ὦ 
taamt mij niet dien uit mijzelf , 7 , : 2 0 
te veranderen,; ik volg niets 7 love Le N'U 
dan wat tot mij is geopen- 2>-- > 

# 2 »5 

baard: waarlijk, ik vrees, ζ ᾿ 
indien ik mijn Heer niet ge- OËr 25 ΟΕ ἃ 2 hoorzaam, de kastijding van ᾿ | 
een grooten dag. 

16 Zeg: Indien God (het 
anders) had gewild, zou ik 5-4. ,; Prop es. ον." 
dien u niet hebben voorge- DEC LL al SC SAS 
lezen, noch zou ΗΠ het u IE "5 SAT 2e, κειν 

Of,doen | hebben geleerd; voorzeker is ἘΣ ES δὰ ΟΊ 
Ferme. | heb ik daarvô6r een leeftijd OCR NGT AUS 3 

onder u gewoond; begrijpt gij ως 
dan niet ? 623 | | 

17 Wie is dan onrechtvaar- EL OT) ὦ, » 77 ou 
diger dan hij, die een leugen di GISI ῳ δ οἷ 
tegen God verzint, of (die) δ δῦ) a CALE δ 
Ziÿjn mededeelingen loochent ? ON € 
Waarlijk, de schuldigen zul- | QOs paul πιὸ 
len niet voorspoedig zijn. 

Ὃ, ᾿ 

628 De waarheidsliefde en eerlijkheid van den Heiligen Profeet, voor hÿ de Goddelijke openbaring ontving, was onbetwist, en hij had door deze eigen- 
schappen zoo'n beroemdheid verworven, dat hi in het land bekend stond onder 
den naam van Al-Amin, d.i. de getrouwe. Het argument is: indien hij, zooals zij 
erkenden, bjj zÿn leven nooit gelogen had, zelfs niet om wille van een persoonlijk 
voordeel, hoe zou hij, nu hij de jeugd en de jaren van hartstochten reeds gepas- 
seerd was, kunnen liegen en dat nog wel tot zijn eigen nadeel? Hij behaalde 
geen voordeel, maar ondervond er juist veel leed door vanwege de vervolgingen, 

die χη prediking had teweeggebracht. | | 
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18 En zij dienen buiten : | 
God wat hun noch schaadt ‘à es JU 5... 2359»575 
noch baat, en zij zeggen: Dit js LA ps ἽΝ ἅ ἘΜ, ἦ 
zin onze middelaars bij God. ὕδϊαλο 5: ES ÿ : 
Zeg: Licht gij God in om- PRE GRR LE Ἵ 
trent hetgeen Hij in de he- Su EST JS te 

Ar.noch. | melen en (op) de aarde niet :,-':>:. J anis 
weet ? Glorie Zi Hem, en ΞΡ Ὁ. ΜῊΝ 
hoogst verheven is ΗΠ boven ὥς ne ΣΌΝ 
hetgeen zij (nevens Hem) don | 
plaatsen. | 

19 En de menschen zijn 
a 141. slechts één volk, 8 maar zij 

zijn het oneens; 624 en ware cer AT 1 SN ASE 
van uw Heer niet alreede een DE ᾿ ἜΡΙΣ ον 
woord vooraf gegaan, 625 de CE anti 
zaak zou tusschen hen zeker- PR TR 
lijk beslist zijn, ten aanzien de ER si Ces HR Gel ὡς 
van datgene waarover zij het 
oneens zijn. 

20 En zij zeggen: Waarom 

or 

wordt er van zijn Heer geen > 4 ὌΝ τ. rare 
"ὩΣ Ὁ} teeken tot hem gezonden? “77 “τ ae ὧν ΟΣ. 

Zeg: Het ongeziene is slechts 9314 ἃ CSN té) οὐδῷ 2 
voor God, wacht derhalve: : ACT ee 
waarlijk, ook ik ben met u δ pere GI 
van degenen die wachten. 626 ἢ 

PARAGRAAF 8 

Genadige Behandeling 

21-24. De Goddelijke genade volgt op bezoekingen. 25, 26. De 
rechtschapenen zullen in vrede blijven. 27-30. De verdorvenen moeten 
gestraft worden. 

21 En als Wij de menschen 
genade doen proeven, nadat  …, sus PES 

Ar. gange. een bezoeking hen getroffen FU Vs OL > ENS (15 
TRES heeft, zie! verzinnen Zi AAAE > 54 59242 

plannen tegen Onze mededee- ” a ὦ ἘΣ SEL ie 
lingen. Zeg: God is vlugger 1-7 » La % | HET Ce 51} At 
in het maken van plannen; 
waarlijk, Onze boodschappers DONS ὦ ὦ 
schrijven op wat gij verzint. 

624 Ook de tegenstanders van den Heiligen Profeet waren het niet met 

hem eens, of weigerden hem aan te nemen, zooals vroegere menschen hun pro- 

feten hadden verworpen, want alle menschen zijn slechts één volk. 

625 Het woord, dat vooraf gegaan was, was de opschorting van hun straf, 

zZoolang Ζῇ den Heiligen Profeet toestonden in hun midden te leven. 

626 Uit het verband blijkt, dat zij om de straf vroegen, waarmee zij bedreigh 

Per, κ Ed - 
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Of, vermen: 
gen zich …… 
daarmede. 

EE 

=: 

22 Hij is het, Die u te 
land en ter zee doet reizen; 
tot, wanneer gij in de sche- 
pen zijt en ze met hen voort- 
varen met een aangename 
bries, en zij zich daarover 
verblijden, een  geweldige 
wind hen overvalt en de ba- 
ren van alle ziden tot hen’ 
komen, en zij er zeker van 
zijn, dat zij daardoor ingeslo- 
ten zijn; (dan) bidden zïj tot . 
God, Hem oprecht zijnde in 
gehoorzaamheid: Indien Gi 
ons hieruit verlost, zullen wij 
waarlijk van de dankbaren 
zijn. 

23 Maar als Hïij hen wer- 
lost, zie! zijn zij onrecht- 
vaardiglijk wederspannig op 
de aarde. O, menschen! uw 
wederspannigheid is tegen 
uw eigen zielen een 
voorziening voor le- het 
ven dezer wereld (alleen) 
dan zal tot Ons uw weder- 
keer zijn, derhalve zullen Wi 
u inlichten omtrent wat gi 
gedaan hebt. 

24 De gelijkenis van het 
leven dezer wereld is slechts 
als water, dat Wij uit de 
wolken  nederzenden, dan 
groeien de planten der aar- 
de, waarvan de menschen en 
het vee eten, daardoor we- 
lig; totdat, wanneer de aarde 
haar gulden gewaad aantrekt 
en getooiïd is, en haar bewo- 
ners denken, dat Ζ21 er de 
macht over hebben, Ons ge- 
‘bod daartoe komt, bij nacht 
of bij dag; derhalve maken 
Wij het tot geoogst gewas, 
als had het gisteren niet be- 
staan; zoo maken Wij de me- 
dedeelingen duidelijk voor 
menschen die nadenken. 
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werden, omdat'zij geen ander teeken zouden erkennen; en het antwoord luidde, 

dat zïj die tegemoet moesten zien. 
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25 En God noodigt tot de ob κ ΠΡ 
woonplaats des vredes en SES AE IS οὐ 5 
leidt wien ΗΠ wil naar het Dour PAS Ὁ ́ 
rechte pad. 627 CE & Led 

26 Voor degenen die het 
goede doen, is een goede (be- 
looning) en meer (dan dat); rt". Deer 73..% 
en zwartheid zai hun aange- 72 re ἢ Û CT 

zichten niet bedekken, noch ANS UE GE 
schande; dezen zijn de bewo- | πεν 
ners van den tuin: daarin © eee Lol ol 
zullen zij wonen. 

27 En (aangaande) de- 
genen die het kwaad hebben ...,, EL APE) 

verdiend, de straf voor een ἔα SE LS Ce ον 1 
kwaad is de gelijke daar- υ 9.5 νῷ ς 3 52, PS NE 

van, en vernedering zal over 24 cr > 48 Gb 
hen komen — zij zullen nie- res : és Das ὧ ὁ at 
mand hebben om hen tegen εν τὶς 

God te beschermen --- alsof το AE) 

hun aangezichten met sne- 227 (ἢ 

den van de diepe duisternis © CA νι 
des nachts bedekt waren; 
dezen zijn de bewoners van 
het vuur, daarin zullen zi 
wonen. RS SE #7 7952 0. 

28 En ten dage als Wij hen Les τὰ Ξε, ne 2 
allen zullen verzamelen, zul- SR PAPA À FA Οὐδ 
len Wij dan tot degenen die ΗΝ PR ne ζῶς 
goden (nevens God) plaat- GX REA 5059 RCE 

sen, zeggen: Blijf waar gi ALT ACER 

zijt, gij en uw gezellen! Dan E LS EE 
zullen Wij hen van elkander 
scheiden en hun gezellen 
zullen zeggen: Niet'ons hebt 
gi) gediend: 

29 Derhalve, God is vol- πο “57 Ai 4 AU ς 

doende als Getuige tusschen Ur tu ® 
Ar.tu- | ons en Ὁ, dat wij gansch on- AT cs He dé LE 

shenw | Dewust waren van uw aanbid- 5 ΟΣ 
ding. 

30 Daar zal iedere ziel in , LL Δ RTS 4 
kennis worden gesteld met ΕΣ 
wat ze vooruit heeft gezon- « -, re : » 
den, en zij zullen tot God, hun O5 A pere 

627 Hier hebben wij een andere beschrijving van het Moeslim-paradijs, dat | 

de woonplaats des vredes wordt genoemd. Vrede, zoowel vrede van geest als 

vrede van omgeving, is dus het doel van den Islâm. De Isläm maakt deze wereld 

inderdaad tot een verblijfplaats van vrede voor een waar Moeslim. Zelfs in dit 

leven sluit hij vrede met zijn Heer en leeft μπῇ in vrede met Ζ medemenschen. 
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waarachtigen Beschermer, te- 
ruggebracht worden, en wat. 
zij verzonnen hebben zal van 
hen verdwijnen. 

[DEEL ΧΙ. 
a —— rm ee 

ξ Lisa “5 
HORDE CARE 

PARAGRAAF 4 

Ongeëvenaardheid van Gods Gaven 

31—34. Ongeëvenaardheid van Gods gaven in de stoffelijke natuur. 
35, 86. Leiding wordt door God gegeven. 37—40. Ongeëvenaardheid 
van de openbaring. | 

31 Zeg: Wie geeft u onder- 
houd uit den hemel en (van) 
de aarde? Of wie heeft de 
macht over het gehoor en 
het gezicht? En wie brengt 
het levende voort uit het 
doode, en brengt het doode 
voort uit het levende ? En wie 
schikt de zaak? Dan zullen 
zij zeggen: God. Zeg dan: 
Zult »Ὁ u dan niet (voor het 
kwaad) hoeden ? 

32 Dit dan is God, uw 
waarachtige Heer; en wat is 
er na de waarheid behalve de 
dwaling; hoe zijt gij dan te- 
ruggekeerd ? 

33 Zoo is het woord van 
uw Heer tegen degenen die 
overtreden, dat zij niet geloo- 
ven, bewaarheid. 

34 Zeg: Is er iemand onder 
uw deelgenooten die de schep- 
ping kan beginnen, (en) ze 
dan wederom voortbrengen ? 
Zeg: God begint de schepping, 
(en) Hij brengt ze dan weder- 
om vVoort: hoe zit gij dan 
afgewend ? 

35 Zeg: Is er iemand on- 
der uw deelgenooten die tot de 
waarheid , leidt? Zeg: God 
leidt tot de waarheid. Heeft 
Hi, Die naar de waarheid 
leidt, dan meer recht om ge- 
volgd te worden, of hij die zelf 
niet den rechten weg bewan- 
delt, tenzij hij geleid wordt ? 
Wat scheelt u dan: hoe oor- 
deelt gij? | 
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36 En de meesten hunner 
volgen niets dan een vermoe- 
den; waarlijk, een vermoeden 
baat niet tegen de waarheid: 
waarlijk, God weet wat zi 
doen. 

37 En deze Qoer-ân is niet 
zoo, dat hij verzonnen zou 
kunnen worden door wien ook 
buiten God, maar hij is een 
bevestiging van datgene wat 
daarvôor is 2 en een duidelijke 
verklaring van het boek, 628 
daaraan is geen twijfel, van 
den Heer der werelden. 

38 Of zeggen zij: Hij heeft 
dien verzonnen? Zeg: Breng 
dan een hoofdstuk (dat) 
daaraan gelijk (is) en roep 
aan wien gij kunt behalve 
God, indien gij waarheidlie- 
vend zijt. b 

39 Neen, zij loochenen dat- 
gene waarvan zij geen uitge- 
breide kennis bezitten, en het 
laatste gevolg daarvan is nog 
niet tot hen gekomen; 629 al- 
ZOO verwierpen degenen v66ôr 
hen (de waarheid) : zie dan, 
wat het einde der onrecht- 
vaardigen was. 

40- En onder hen is er, die 
daarin gelooft, en onder hen ἢ 
is er, die daarin niet gelooft, 
en uw Heer kent de kwaad- 
stichters het best. 
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628 De Qoer-ân verklaart in duidelijke ‘bewoordingen vele van de belang- 
rijkste godsdienstige beginselen, die in de voorgaande boeken dubbelzinnig of 

duister zijn gelaten. Bij voorbeeld: de Bijbel is duister omtrent het belangrijkste 

beginsel der opstanding of van het leven na den dood; toen de Sadduceën Jezus 

over deze kwestie vroegen, moest 81] zijn toevlucht nemen tot een argument in 
plaats van een hoofdstuk en een vers aan te halen (Matth. 22 : 23, etc.). Evenzoo 

worden de attributen van het Goddelÿk Wezen niet in duidelijxke bewoordingen 

verklaard, en het gevolg daarvan is: de leer der Goddelijkheid van Jezus.Chris- 

tus. De Qoer-ân verklaart dergelijke punten volledig en stelt al deze kwesties 
afdoend vast, | 

629 Met het laatste gevolg wordt hier bedoeld: het Dave van het looche- 

nen van de waarheid. Dit blijkt uit wat er in 7 : 53 gezegd wordt. 
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PARAGRAAF 5 

De Verworpelingen en hun Straf 

41—-44. De verworpelingen. 45-53. Gevolgen van het loochenen van 
de waarheid. 

41 En indien Ζ u een 
leugenaar noemen, zeg: Min 
werk is voor mij en uw werk 
is voor Ὁ; gij zijt vrij van wat 
ik doe en ik ben vrij van wat 
gij doet. 

42 En er zijn degenen van 
‘hen die u hocren, maar kunt 
gi) de dooven doen hooren, al 
begrijpen zij niet ? 

43 En er zijn onder hen 
die naar u kijken,. maar 
kunt gij den blinden den weg 
wijzen, al zien zij niet ? 

44 Waarlijk, God doet den 
menschen geenszins onrecht, 
maar de menschen zijn on- 
rechtvaardig tegen zichzelf. 

45 En ten dage als ΗΠ hen 
vergaderen zal, als waren zï 
slechts een uur van den dag 
gebleven, zullen zïj elkander 
kennen. 630 Zij zullen inder- 
daad vergaan, die de ontmoe- 
ting met God een leugen 
noemen, en zij zijn geen vol- 
gers van de rechte leiding. 

46 En indien Wij ἃ iets 
toonen van datgene, waarme- 
de Wij hen bedreigen, of u 
doen sterven, is hun terug- 
keer nochtans tot Ons, en 
God is Getuige van wat zij 
doen. 

47 En ieder volk had een 
apostel; 631 derhalve, wan- 
neer hun apostel kwam, werd 
de zaak tusschen hen met 
rechtvaardigheid beslist en zi 
zullen niet onrechtvaardig 
worden behandeld. 
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630 Omdat de gevolgen van de goede en slechte daden te dien dage duideliÿjk 
Zullen zijn. 

631 Zie 35 : 24. Dit is een der edelste leeringen, die de Qoer-ân geleerd 
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48 En zij zeggen: Wanneer : | 
281 deze bedreiging geschie- οὐ ἀπ À CAT 
den, indien gij waarheidlie- D ua 
vend zijt ? DUB Yo ue 

49 Zeg: Ik heb voor mij- 
zelf geen macht over eenig. WIN TES 2 27 276 2 
nadeel of eenig voordeel, be- 0, ον A 4 7 Del JU 
halve wat God behaagt; ieder 15] JA rt [2 
volk heeft een bepaalden tijd; «5 CLS LP test C4 » 5800 
wanneer hun bepaalde tijd = CHE GS pe 
komt, zullen zij dan niet een SA 255: τῇ αὶ 
uur achterblijven, noch kun- nn DE 
nen Ζ27 (hun tijd) vooruit- 
loopen. 632 PS hide ὅω 

50 Zeg: Zeg mi, indien Eee SE RO RATS 
Zijn kastijding u bij nacht of 1393999 D »κυμζιζχφσχος 
bij dag SE alt wat is er ss pr die JS C7) 
dan daarvan, dat de schul- 
digen zouden verhaasten ? AR NUE eo 

51 En wanneer die ge- υϑϑῶθ! & SU) ἀϑ 753} À 
schiedt, zult gij daarin geloo- UN PTS : 
ven? Wat! nu (gelooft gij)! DO paru de ὩΣ 
en alreeds hebt gij gewenscht | 
die te verhaasten ? ; | 

02 Dan zal er tot degenen 5215221776 7-7 
die onrechtvaardig waren, ὁ nee CM 
gezegd worden: Smaak een ,..».» ΡΥ 
ue kastijding ; u wordt CSC 2 LS) GS es Et 
slechts vergolden voor wat | nn 
gÿ verdiend hebt. 

93 En zij vragen u: Is dat 

Ar. noch, 

LÉ “" LS Ta, 

“Ὁ D 

eq 6 ὃ»ᾧἅὄ ώὉὖ  Ὡ ὁ... 

waar? Zeg: Ja! bij min EAN ME EE 
Heer! het is waarliïjk de ΄ ro 

EE #9 3. ΤΙΣ Let waarheid, en gij zult niet . σε: ΛΟ] ἰ2 
ontkomen, 

PARAGRAAF 6 

Genade komt vôér Straf 

54—56. Verlossing kan niet gekocht worden. 57, 58. De Qoer-ân 
is cen genade en een goedertierenheid. 59, 60. Goedertierenheid en 
genade worden steeds het eerst gezonden. 

04 En indien iedere ziel, | 
die onrecht gedaan heeft, al PRES UE, AE nd) 4751: 
wat er op de aarde is had, JPY L LS 0 ETS 
zou zij het als losprijs aan- (57 POI 2117 30 2 EN 

bieden, en zij zullen berouw . 

heeft en waarvoor de menschheid steeds de grootste verplichting zal hebben aan 
den Heiligen Profeet. 

632 Het vers leert geen fatalisme. Het stelt een waarheid vast, die geen 
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Of, verber. | toOnen, wanneer zij de Kkastij- 
re ding zien, en de 2aak zal tus- > Part y rer τὴ fs Ar. het. 4 , ω » Ἔ ἢ 

schen hen met rechtvaardig- jt DR (ES 2 SIT 

heid beslist worden en zi Ἶ 

Ar. borsten. 

zullen niet onrechtvaardig be- 
handeld worden. 

55 Nu waarlijk, aan God be- 
hoort wat in de hemelen en 
(op) de aarde is; nu waar- 
lijk, Gods belofte is waar, 
maar de meesten hunner we- 
ten niet. 

56 Hij geeft leven en doet 
‘Sterven, en tot Hem zult gi 
wedergebracht worden. 

07 O menschen! inderdaad 
is er van uw Heer een ver- 
maning tot u gekonen en 
een geneesmiddel voor wat in 
de harten is en een leiding en 
een genade voor de geloovi- 
gen. 633 

08 Zeg: In de goedertie- 
renheid Gods en in Zijn ge- 
nade —— dat 21] zich daarin 
verheugen; het is beter dan 
datgene wat zij vergaren. 

59 Zeg: Zeg mij wat God 
voor u nedergezonden heeft 
aan onderhoud, dan maakt 
gij (een deel) daarvan onwet- 
tig en (een deel) wettig. Zeg: 
Heeft God (het) u geboden, 
of verzint gij een leugen te- 
gen God? 

60 En wat zal ten dage der 
opstanding de gedachte der- 
genen zijn, die leugens tegen 
God verzinnen? Waarlijk, 
God is de Heer der goedertie- 
renheid jegens de menschen, 
maar de meesten hunner dan- 
ken niet. 
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geschiedkundige kan ontkennen. Ieder volk, zoowel als ieder individu, krijgt een 
levenstijd, en volken leven en sterven als individuen. Wat de omstandigheden 
Zijn, die een rol spelen in het verlengen of verkorten van dien tijd, is een andere 
kwestie, maar dat ieder volk zijn levenstijd uitleven moet, en sterven als die LL 
verstreken is, is een onomstootelijke waarheid. 

633 Zij vroegen telkens weer om straf, maar er werd hun gezegd, dat God 
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Ar. in. 

Ar. over, 

Ar. noch. 

Ar.noch. 

den Gods — zij zullen geen 

PARAGRAAF 7 

Bescherming van den Heiligen Profeet en de Getrouwen 

61—65. Blijde tijdingen voor de getrouwen. 6970, De ongeloovigen 
voligen gissingen en liegen. 

61 En gi zijt met geen 
zaak (bezig) en lees daar- 
omtrent geen deel van den 
Qoer-ân voor, en verricht 
geenerhande werk, of ΝῊ zijn 
Getuigen van u, als gij u daar- 
mede bezighoudt, en er ligt 
niet het gewicht van een 
atoom op de aarde of in den 
hemel voor uw Heer verbor- 
gen, en er is niets kleiner of 
grooter dan dat, of het is in 
een duidelijk boek. 634" 

62 Nu, waarlijk, de vrien- 

vrees hebben, noch zullen zï 
treuren. 

63 Degenen die gelooven 
en Zzich (voor het kwaad) 
hoedden “--- 

64 Zïj zullen blijde tijdin- 
gen hebben in het leven de- 
zer wereld en in het hierna- 
maals ; er is geen verandering 
in Gods woorden; 635 dat is 
het groote succes. 

65 En JIlaat hun taal u 
niet bedroeven; waarlijk, de 
macht is geheel en al Gods; 
‘Hi is de Hoorende, de We- 

| liegen slechts. 

tende. 
66 Nu, waarlijk, al wat in 

de hemelen is en al wat op 
de aarde is is Gods; en zi 
die anderen buiten God aan- 
roepen, : volgen (inderdaad) 
geen deelgenooten; Zi] volgen | 
niets dan vermoedens, en zij 
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hun eerst datgene had gezonden, waarin zij een geneesmiddel en een leiding en 

een genade voor hen zouden vinden, nl. den Heiligen Qoer-ân. Vgl. 29 : 51. 

634 Dit is het boek der Goddelijke wet, die maakt, dat elke goede of slechte 

daad vergolden wordt. 

635 De Heilige Profeet zei: »Al-boesjr@ of de blijde tijdingen beteekent: 

37 
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67. Hi is het, Die voor u 
den nacht heeft gemaakt, op- 

dat οἱ] daarin zoudt rusten, 

en den lichtgevenden dag; 

waarlijk, daarin zijn teekenen 

voor menschen die luisteren. 

68 Zij zeggen: God heeft 

| een zoon (tot Zich) genomen! 

Glorie zij Hem; ΗΠ is Zich- 

zelf genoeg ; Hem behoort wat 

in de hemelen en wat op de 

aarde is; gij hebt hiervoor 

geen gezag; zegt gij ten na- 

deele van God datgene wat 
gij niet weet ? 

69 Zeg: Waarliÿjk, degenen 

die een leugen tegen God 

verzinnen, zullen niet voor- 

spoedig zijn. 
70 (Het is slechts) een 

voorziening in deze wereld, 

daarna zal tot Ons hun we- 

derkeer zijn, vervolgens zul- 

len Wij hen een gestrenge 

kastijding doen smaken, om- 

dat zij niet geloofd hebben. 
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PARAGRAAF 8 

Verwijzing naar een Heilige Geschiedenis 

71—73. Noach en zijn vijanden. 74. Andere profeten voigen. 75—82. 

Mozes’ waarschuwing aan Faraô. 

71 En lees hun de geschie- 

denis van Noach voor, 8 toen 

hij tot zijn volk zei: O min 

volk! indien mijn verblijf (bi 

u) en mijn herinnering door 

Gods mededeelingen zwaar ΟΡ 

u drukken — en op God ver- 

trouw ik — beslis dan over 

uw zaak en (verzamel) uw 

deelgenooten en laät uw zaak ἃ 

niet twijfelachtig blijven, laat 
die dan tegen mij uitgevoerd 

zijn en geef mij geen uitstel: 

PONS AE TI 
5 GIE Οὗ ὁ] 45 

CDPRASITSAIrAE 

p 1.22 # 

OV; 

goede visioenen die de Moeslim ziet, of die aan anderen worden getoond betref- 

fende hem.” Ook Boechari vermeldt een gezegde van den Heiligen Profeet, dat 

op hetzelfde neerkomt: "ΕἾ is van het profeetschap niets overgebleven dan 

moebasisjarât. Toen hem gevraagd werd, wat hij met moebasjsjarât bedoelde, 

antwocrdde hij: De goede visioenen”’. 
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VERWIJZING NAAR EEN HEILIGE GESCHIEDENIS 

72 Maar indien gij u om- 
keert, vraag ik u geen beloo- 
ring; mijn belooning is 
slechts bij God, en mij is be- 
volen een dergenen te zijn, die 
zich onderwerpen. 

13 Doch ziÿj verwierpen 
hem, derhalve bevrijdden Wi 
hem en degenen met hem in 
de ark, en Νὴ maakten ἤθη 
tot regeerders en verdronken 
degenen die Onze mededee- 
lingen verwierpen: zie dan, 
wat het einde was van dege- 
nen die gewaarschuwd waren. 

T4 Toen verwekten Wij na 
hem apostelen tot hun, volk: 
derhalve kwamen zij tot hen 
met duidelijke bewijsgronden, 
maar zij zouden niet geloo- 
ven in wat zij tevoren had- 
den verworpen; alzoo stellen 
Wij zegels op de harten der- 
genen die de grenzen over- 
schrijden. 636 

15 Toen zonden Wij na hen 
Mozes en Aäron tot Faraô 
en zijn hoofden met Onze 
teekenen, ἃ maar Zi] waren 
hoogmoedig en Zzij waren 
een misdadig volk. 

T6 Derhalve, toen van Ons 
de waarheid tot hen kwam, 
zeiden zïj: Dit is waarlijk dui- 
delijke tooverij! 

17 Mozes ei: Zegt gij 
(dit) van de waarheid, als die 
tot u is gekomen? Is die too- 
verij? En de toovenaars zijn 
niet voorspoedig. 

18 Ζ1) zeiden: Ζῇ gij tot 
ons gekomen om ons af te 
keeren van datgene, waar wij 
onze vaderen op vonden, en 
(opdat) grootheiïd in het land 
voor u beiden zoudt zijn? En 
wij zullen in u niet gelooven. 
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636 Hoe duideliÿjk en afdoend, dat er zegels worden gesteld op de harten 
dergenen, die de grenzen overschrijden! 
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79 En Faraô zei: Breng iede- 
ren bedreven toovenaar tot mij. 

80 En toen de toovenaars 
kwamen, zei Mozes tot hen: 
Werp neder wat gij neder te 
werpen hebt. 

81 En toen zij nederwier- 
pen, zei Mozes tot hen: 
Wat gij gebracht hebt is be- 
drog: waarlijk, God zal het te 
niet doen; à waarlijk, God 
doet het werk van kwaad- 
stichters niet gedijen. 

82 En God zal door Zïjn 
woorden de waarheid bevesti- 
gen, al mogen de schuldigen 
ook (daarvan) afkeerig zijn. 

[DEEL XI. 

2:187, Dors: 
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PARAGRAAF 9 

Verwijzing naar een Heilige Geschiedenis 

83-87. Mozes moedigt zijn volk aan en beveelt hun te bidden. 
88, 89. Faraÿ’s hart wordt verstokt. 90-92. Hij wordt verdronken. 

83 Maar niemand geloofde in 
Mozes, behalve het nageslacht 
van zijn volk, uit vrees voor 
Faraô en hun hoofden, dat hij 
hen zou vervolgen; en waar- 
lijk, Faraô was verheven. in 
het land; en waarlijk, hij was 
(een) van de buitensporigen. 

84 En Mozes zei: O min 
volk! indien gij in God ge- 
looft, vertrouw dan op Hem 
(alleen), indien gij u (aan 
Rem) onderwerpt. 

85 Derhalve zeiden zij: Op 
God vertrouwen wi: O, onze 
Heer! onderwerp ons niet aan 
de vervolging van het on- 
rechtvaardige volk, 
86 En verlos ons door Uw ge 

nade van het ongeloovige volk. 
87 En Wij openbaarden 

tot Mozes en zijn broeder, 
zeggende: Neem voor uw volk 
huizen om in Egypte te wonen 
en maak uw huizen tot bede- 
plaatsen en onderhoud het 
gebed, en geef den geloovigen 

᾿ bide tijdingen. 
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88 En Mozes zei: Onze +, ,. Le SAR 2 Er 
Heer! waarliÿk, Gÿ hebt Fa- 0 SL Le SE 
raô en zijn hoofden versiersel 2 2 CT 
en rijxdommen in het leven “#2 | 
dezer wereld gegeven, onze 
Heer, dat zij (de. menschen) 
van Uw weg doen afdwalen: 
onze Heer! vernietig hun 

Οὗ, ναὶ... | rjkdommen en verstok hun 
ue harten, 557 zoodat zïj niet ge- 

looven, totdat zij de pijn- 
like kastijding zien. 

89 Hij zei: U beider bede «{τ|..τ τύ τ »., »,2 4 
is inderdaad verhoord, der- δος 3 σιν JG 
halve, blijf op den rechten ARS #36 

weg en volg niet het pad der- u 
genen die niet weten. 

90 En Wij deden de kinde- 
ren Israëls door de zee trek- 

a 39. ken, ἃ en Faraëü en zijn legers "2.717 75 fr sc ris 
volgden hen ter onderdruk- δ. es SAUT 
king en dwingelandï, totdat 1:1 ὩΣ US δα 
hïj, toen hem de verdrinkirg 

ESA Len dE 

LS ru Vire % TE 

SANS / Ne EN At 

. “ΝΟΥ 2 2-1 1 ARRETE À ν΄ 
overviel, zei: Ik geloof, dat er AY οἱ El 5 Gt αὐσϑὶ 

geen god is dan ΗΠ, in Wien 7-5: :,,52-, 3.55) 5.2 Ἐπὶ RL GAS ὁ ὅν de kinderen Israëls gelooven ” 277" 7 ΠῪ ὅν 
en ik ben (een) van degeren OC λ ail CA 
die zich onderwerpen. 

91 Wat! nu! en inderdaad 
hebt β΄] tevoren niet gehoor- 
zaamd en waart gij (een) der 
kwaadstichters. 

92 Maar Wij zullen u heden 
met uw lichaam bevrijden, 
opdat gij een teeken zult zijn 

ΩΝ LS 22: ἀϑτ GET 

D Cho) Ce 

NE EUX E SpA 

voor degenen na u, 638 en 
waarlijk, het meerendeel der 
menschen is achteloos om- 

ARE 54 Hell 
2 λα 

ÉTÉ 
trent Onze teekenen. | 

637 Deze woorden kunnen ook beteekenen: val hun harten aan; in dat geval 
beteekent het: de vernietiging van dingen, die hun het naast aan het hart ER 
d.w.z. de sierselen en rijxkdommen van dit ieven. 

638 Dat het lichaam werkelijk op het strand geworpen werd — hoewel de 
Bübel er geen melding van maakt — blijkt uit het feit, dat het lichaam van 
Ramses II, die als de Faraô van Mozes beschouwd wordt, ontdekt is, bewaard 
gebleven onder de mummies in Egypte (Ency. Br., Art. Mummy) 8). Dit is een 
ander voorbeeld van de ongenoegzaamheid van het Bibelverhaal en dat van 
de waarheid der Qoer-ânische verklaring, waar deze den Bijbel aanvult. De 
ontdekking die men thans gedaan heeft, kon den Heiligen Profeet niet bekend 



384 JONA  [DEEL ΧΙ. 
PP 0 

PARAGRAAF 10 

Zij die op de Waarschuwing acht slaan, zullen er Baat bij vinden 

93—95. De waarheid gestaafd door de vroegere openbaring. 96, 97. 
De menschen willen straf zien. 98. Jona’'s volk slaan acht op de 
waarschuwing. 99—103. Alleen Ζῇ die gelooven, zullen bevrijd worden. 

93 En voorzeker huisvest- 
ten Wij de kinderen Israëlsin  ., 
eën uitnemende woning en ue 
Wij voorzagen hen van goede 272208 tutti 5 »p12A 
dingen, en zij waren het niet Pak LS SE 
oneens, totdat de kennis tot 
hen was gekomen; waarlik, ὠς O2 AV Le 
uw Heer zal ten dage der op- juré. , 
standing tusschen hen recht AS PTE das Fee 
spreken aangaande datgene, 
waarover zij het oneens wa- 
ren. ᾿ 
94 Maar indien gij in twÿ- 

fel zijt over hetgeen Wij tot nova ᾿ À 
u Neo Se μα vraag Δ τ AS G ET ge 
(het) dan dengenen die het φέρ» ὦ 2 
Boek voor u me voorzeker 48 2 EST re ERN 

is van uw Heer de waarheid SENS 5e? 72) 
tot u gekomen; wees derhalve SE ÿé SU ; SE ἀῶ 
niet (een) van degenen die © Daall Ge 

Of, twüfe- | twisten. 539 
rs 95 En wees niet (een) van : . 

degenen die Gods mededeelin- (ὗὶ τὰν! AE ME DA ENS 
gen loochenen, (want) dan δὰ ΟΣ 
zult gij (een) van de verlie- CET Lis 
zers zijn. | 

zijn geweest; wij hebben hier dus een duidelijk voorbeeld van de bovennatuurlijke 

kennis, die de Heilige Qoer-ân bevat. 

639 Merk op, dat de persoon die in den Heiligen Qoer-ân aangesproken 

wordt, niet altijd de Heilige Profeet is, al is de vorm ook enkelvoudig, zooals 
hier. Het is zeer dikwijls de lezer. Noch toont de vorm tot u geopenbaard 

aan, dat de Heïilige Profeet bedoeld wordt, want op vele plaatsen staat, dat de 

Heilige Qoer-ân aan aie menschen is geopenbaard, zooals bijv. in: datgene wat 

tot ons is geopenbaard (2 : 156), en in: ,,Wij hebben een boek tot u geopenbaard” 

(21 : 10). En de beginwoorden van de hierop volgende paragraaf verduidelijken, 

dat het woord hier tot den lezer wordt gericht, want er staat: ,,2eg: O, men- 

schen! indien gij in twijfei zijt omtrent mijn godsdienst”. Uit al wat er in den 

Heiligen Qoer-ân staat aie ous de Heilige Profeet de grootste zekerheid had 

omtrent het Woord, dat aan hem geopenbaard werd, in die mate dat μὲ) nooit 

den minsten twijfel koesterde omtrent de waarheïd der beloften aangaande het 

komende succes en de komende overwinning, toen er rondom voor het stoffelijk 

oog-niets dan mislukking en teleurstelling te bekennen viél. 



pinlijke kastijding zien. 
98 En waarom was er geen 

stad die geloofde, zoodat hun 
geloof hun van nut was, be- 
halve het volk van Jona? 
Toen zi geloofden, namen Wi 
van hen de kastijding der 
schande in het leven dezer 
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| 96 Waartik degenen te- 5 ὦ rire ; ἘΣ τὰ FN ὧι 
gen wie het woord uws Hee- πον 
ren bewaarheid is, zullen OUEN 
niet gelooven, 

97 En al kwamen alle tee- ,. Le 2 » saw 0 
kenen tot hen, tot Ζῇ de Ὁ 5 5 ES; 

πω τω ea] 

Tusass 4 LA PA Ζ 

124 AITELENS LAN EST ENT A Et εν 2 SEC 

Le "33 “5 

εἰδικῶν ὦ SE le se 
Ν» wereld weg en Wij gaven hun ἢ 32137 

voorziening tot een tijd. 640 OYF Cr à 
99 En indien het uw Heer 

had behaagd, zouden degenen 
die op de aarde zijn, waarlijk  .,6. ,. 1... 
geloofd hebben, allen hunner PIS ce SeY οὐ ἐξ 
tezamen; maar zult gij de 15 “jus V2 χ᾽ ήκτζυισν σα 5° 
menschen dwingen tot zij ge- ὅτ SE sr ot 
loovigen worden? 641 

100 En het past een ziel 
niet te gelooven dan met Gods 
verlof; en Hij werpt onrein- LINE 1 24 pr 2 
heid op degenen, die niet be- τὶ RO € AE τ 
gripen. λυ EIRE Sa 

101 Zeg: Beschouw water © | 
in de hemelen en (op) de aar- EN ποτῷ Lt VS 
de is. En teekenen en waar-  , ,, , 
schuwers baten den menschen 2% fl 5 EX ὦ [77 
die niet gelooven niet. PNTE 

102 Wat verwachten Zi Dome N 
dan behalve de gelijke van de Re 
dagen diergenen, die vôér ENT 26 Mes SES KE 
hen heen zijn gegaan? Zeg: ANT ἜΣ 
Verwacht Re rs ook &- AE G DAS ὁ: De 
ik ben met u van degenen die 
verwachten. 

ON GR 
à 0 à qe qq à qq à Se à 

640 Vgi. Jona *? : 10: ἘΠῚ God zag hunne werken, dat zij zich bekeerden 

van hunnen boozen weg; en het berouwde God over het kwaad, dat Hij gespro- 

ken had hun te zullen doen, en Hij deed het niet”. Jona vertoont hierin gelijkenis 

met den Heiligen Proféet, dat zijn voik baat vond bij de waarschuwing, gelijk 

de Arabieren bij die van den Heiligen Profeet, al was het ook na veel tegenstand. 

Jona is dus een voorbeeld van een profeet, wiens volk op genadige wijze werd 

behandeld. Het heet, dat de Heilige Profeet met betrekking tot dezen trek van 

zijn karakter zei: ,Geef mij niet de voorkeur boven Jona”. 

_ 641 Vel. 2:256: ,Er is geen dwang in den godsdienst”. Dit heeft betrek- 
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Po à ὁ ὁ -  ΄ ὄ.ς.--.-.- ........... 

103 Dan verlossen Wij On- 
[a τ» 

. CA sCt2 æ#, # 279 9? Ju 9 2 

ze apostelen en degenen die ll PEN) es 
gelooveñ — alzoo (nu), het L 02. 29 vent 
is Onze plicht (dat) Wij de Os Hir ER 
geloovigen verlossen. 

| 

PARAGRAAF 11 

Alle Goed wordt door God beheerscht 

104—106. God alleen te dienen. 107, 108. Hij beheerscht het goed 
en het kwaad. 109. Het oordeel komt nabij. 

|... 104 Zeg: O menschen! in- ,. , ,. ,5,9 9 ren κατ 22 
dien gij in twijfel zijt omtrent ὧι 3. οὐ 5 
min godsdienst, (weet) ἄδῃ. 525»< 2.4 »ρη»ήττ᾽:» 2: 
(dat) ik niet degenen dien, dus ON dE NS 95 0 
die gij buiten God dient, maar ΟἿ at 2821205 dl 25 ὧκ 
ik dien God, Die u zal don 97 CP a La 
sterven, en mij is geboden van DEA OS ωἰῷ! τς 
degenen te zijn die gelooven; 

105 En dat gij uw aange- | 
zicht oprechtelijk naar den τς 5 251 25 
godsdienst zet, en wees niet ne. 
van de polytheïsten. | OS pl On Che 

106 En roep buiten God 
niet datgene aan, wat Ὁ noch  ,.; .- Ἢ 5; 
baat noch schaadt, want in- dE 
dien gij (het) doet, zult gijin 141 τες <2-4 2 (4t ge 25 NT 
dat geval dan waarlijk van de 5) LS ν᾽ Θθ 

| onrechtvaardigen ziïn. O C2 GA 

107 En indien God u met 
Of, an. | Schade treft, is er dan nie- TR 
ae mand om die weg te nemen GE sé αὐἱ ALES 

| behalve Hiïj; en indien Hÿ u -,,, ., se 
het goede wenscht, is er nie- = Ju 35501551: 
mand om Zïjn goedertieren- ,+-< : - D? 9h 3π| 
heid af te wenden: Hij brengt “0” ἀφ ei ai 5 
het tot wien Hij wil van Ziÿn GS Lt ΧὩ 5 (Le 
dienaren; en Hij is de Verge- er HR 82 20 
vensgezinde, de Genadige. | 

108 Zeg: O menschen! in- , , SR 
derdaad is van uw Heer de (559 AA ae UGC δὴ | 
waarheid tot ἃ gekomen; der- LEE Or LS €» | 

halve, wie den rechten weg D JUGs θυ ré 
bewandelt, bewandelt den 2.541475": es 
rechten weg slechts ten beste JACS JE > ri CR 

king op den grooten ijver van den Heiligen Profeet en zijn buitengewone inspan- 
ning bij de prediking der waarheid. 
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van zijn eigen ziel, en wie 
dwaalt, dwaalt slechts ten na- 
deele daarvan en ik ben geen 
waker over u. 

109 En volg hetgeen tot u 
is geopenbaard en wees lijd- 
zaam, tot God het oordeel 
geeft, en Hij is de Beste der 
rechters. 

Ῥ ΄ LE Terre Θ 5553 AMIE LA 



HOOFDSTUK ΧΙ 

HOED 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(10 paragrafen en 128 verzen) 

Samenvattin δ: 

Par. 1, Een waarschuwing. 

Par. 2. De waarheïid der openbaring. 

Par. 3—8. Geschiedenis van Noach, H6èd, Sâlih, Lot en Sjoe’aib. 
Par. 9. De bestraffing van de verdorvenen is een Goddelïke wet. 
Par. 10. De geloovigen moeten het kwaad mijden. 

Algemeene opmerkingen: 

DE naam van dit hoofdstuk is ontleend aan dien van den profeet H6èd, van | 
wiens geschiedenis hierin melding wordt gemaakt, daar hij de eerste profeet tot 
een volk op het Arabische schiereiland schijnt geweest te zijn. 

Evenals het vorige hoofdstuk handelt ook dit over de waarheid der open- 
baring van den Heiligen Qoer-ân. In de eerste paragraaf worden de tegenstanders 
gewaarschuwd en in de tweede wordt de waarheid der openbaring zeer krachtig 
verklaard, door hen uit te dagen tien hoofdstukken als die van den Heiligen 
Qoer-ân te leveren en door aan te toonen, dat vroegere profeten van de waarheid 
van den Heiligen Qoer-ân getuigden. In de zes daaropvolgende paragrafen wordt 
dan een wreede en vervolgende vijand ingelicht omtrent het slechte lot der vroe- 
gere’ volken, die de welbekende profeten Noach, H6èd, Sâlih, Lot en Sjoe’aib 
bestreden. Van Mozes wordt slechts in het kort melding gemaakt in de negende 
paragraaf, die inderdaad de Goddelijke wet aantoont, dat het kwaad slechte 
gevolgen moet hebben. De laatste paragraaf verlangt van den Heiligen Profeet 
en Zijn volgelingen onwrikbaar standvastig te blijven in de zaak der rechtvaar- 
digheid en waarheid, want het goede zal niet onbeloond blijven en het kwaad 
niet ongestraft worden gelaten. | 

_ Het hoofdstuk schünt een aanvulling te zijn van het vorige, dat voornamelijk 
abstracte zaken betreffende de waarheid der Qoer-ânische openbaringen behan- 
delt, terwijl dit hoofdstuk de waarheid van die zaken toelicht met de geschiedenis 
van vroegere profeten. Het behoort tot hetzelfde tijdperk als het vorige hoofdstuk. 
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PARAGRAAF 1 

Ëen Waarschuwing 

1—4. Genade en 3itraf. 5. Bedekte vijandschap. 6, 7. Gods voorzie- 
nigheid. 8. De strat opgeschort. 

In naam van God, den Wel- Ok 2 ἡ En À > 
dadige, den Genadige. PEN Qi | ei 

a 621. 1 Ik ben God, de Ziende. 8 
(Dit is) een Boek, welks ver- [225 αἱ AS ESS T1 

Of, door . | Zen beslissend zijn gemaakt, Ar 
wüsheïd σε] dan zijn ze duidelijk gemaakt, OS Be OU ce 
zün, of dox| (komende) van een Wijze, 
an vds | een Zich bewuste: 
se 2 Dat gij niet (wien ook) : 

zult dienen dan God. Waar- as 0 EN SES Ί 
1}|τ, ik ben een waarschuwer δ" Pre 
voor u van Hem en een gever O2 5 HU 

| van blijde tijdingen. 
Ar. En dat.| 3 En vraag vergiffenis van 

uw Heer, wend u dan tot oo sons, 9.24 » 
Hem: Hi zal u van een ll: 
schoone voorziening voorzien Go ,κύ AUIÉ LT ζ2.κὸ ours 
tot een bepaalden εἴα en Zin τὸ Le EU CCE 
goedertierenheid  schenken (135 "αἰ (LS 53 οὐ 5 
aan een ieder, begiftigd met UE net δ νὸν ἀσίθια 

goedertierenheid; en indien AS A OG RE SAGE SE 
gij ἃ omkeert, dan waarlijk 
vrees ik voor u de kastijding 
van een grooten dag. PR TT ὐ 

4 Tot God is uw wederkeer, @xuszGE CP 5 PÉTLONE) 
en Hij heeft macht over alle 
dingen. 

5 Nu, waarlijk, zij vouwen 
hun boezems OP, 642 opdat zi 97,3 P#59 D CG PEL 

(hun vijandschap) voor Hem DEN Le CS SE) ST 
verbergen; nu, waarlik, wan- RS Ce or ? 

neer zij zich met hun kleede- » RÉ on 4 
pese 643 weet a. 4) Os D 3 DO Ψ ΓΣ 

wat 21] verbergen en wat Ζῇ "9 τῶ. 
λοι κα τὰ maken, waarlik, Os ASS) φῳὶός AA 

ἘΠῚ weet wat in de ‘boezems is. 

642 In het Arabisch zegt men, dat iemand 2ÿn boezem dc als hÿ 

viüandschap in zÿn boezem verbergt. 

643 Zich met hun kleederen bedekken zinspeelt op de wensch om niet te 

zien of te hooren. Of, het is een zinspeling op hun wegloopen. 
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DEEL XII 

6 En er is geen dier op de 4 …. NT τὴς τ 
aarde, of op God (berust) het AE "Ὁ ETS CLS 
onderhoud daarvan, en ΗΠ 4-2» 49597, 02; 
kent zijn rustplaats en zijn A ὅν 245 ( Δ 
bewaarplaats; alle (dingen) Ou = 5 & 
zijn in een duidelijk boek. ω 

7 En Hi; is het, Die de he- 
melen en de aarde in zes tijd- : δες 

5.4, 1160. | perken 2 schiep — en Ζ΄η .. “ ΧΟΡ οἰ ms. 
b 485. troon ἢ (strekt zich uit) over Ets ΩΣ ὅς PE 5 

het water 644 -- opdat Hij u LI airs AS ΠΟ Le 
zou beproeven, wie uwer de Le, 229 > Logos D 737 Gr 2,20 
beste is in daad: en indien AGEN Ye ce ESS 
gi zegt: Waarlijk, gij zult na 24 τς. ἜΤ en 
den dood opgewekt worden, λον ἕξ Ξ 2 ̓  ἈΦ γος 
zullen degenen die niet geloo- Q CAR Dove MANU S 
ven zekerlijk zeggen: Dit is 

Of, duideli. niets dan duideliÿk bedrog. 
PPT) 8 En indien Wi de kastij- 
8:88 | ding tot een bepaald tijdvak ς | 

van hen terughouden, zullen a ἢ As τὰ ΑΕΗ ἐλ de 
21] zekerlijk zeggen: Wat ver- 
hindert die? Nu. waarlijk, 
ten dage als die tot hen zal 
komen, zal die niet van hen 
afgekeerd worden en dat- 
gene waarmede zij den spot 
dreven, zal hen omringen. 

DT DE D Pre Lo ny s 3 LS ΄ 

ΔΝ} Aus Le CDS) δδδιλαο 

RTS 23 tEog 5e “71... 12 

HA À EX \s 

SN δι, 5 δ ξ ΚΡ PE 

Θώρξ θα LE Se 

PARAGRAAF 2 

De Waarheïid der Openbaring 

9—12. Genade overheerscht. 13—14. Ongeëvenaardheid der open- 
baring. 15, 16. Maar alleen 21) die daarnaar handelen, vinden er baat 
bi. 17. Getuigen van de waarheid v 
De tegenstanders en de geloovigen. 

9 En indien Wij den mensch 
van Ons genade doen smaken 
(en) die dan: van hem weg- 
nemen, is hij waarlijk wan- 
hopig, ondankbaar. 

an den Heiligen Qoer-ân. 18-24. 

GRECE por neses 2e 
25 ê Ge ON : ΕΘΝ 

G99, 2 92 Φ 2 ce Δ, σα ἢ 3 EP: 
Does Us sd ASIE 4 GTS 

644 Alle leven is uit water voortgebracht, en vandaar de speciale vermelding 
van de uitgestrektheid van Gods troon over de wateren tegelijk met de schepping 
van den hemel en de aarde, omdat zonder water geen leven mogelijk is. Vel. 
21 : 30, ,En Wij hebben van water elk levend ding gemaakt”'. | 
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Of, aan- 
geraakt. 

Ar. een 
engel. 

At. sirrsel. 

ΧΙ. DE WAARHEID DER OPENBARING 

10 En indien Wij hem een MOSS ET 265 
gunst doen smaken, nadat de TGS, CE 
leed ἰῇ getroffen heeft, ν᾽: γι ρρυσ 51 σὴ oo eus 

| zal hij zekerlijk zeggen: De Sr A) GE CR se 
_rampen zijn van mi) wegge- 
gaan; Waarlijk, hij is verrukt, 
vol grootspraak ; 

11 Behalve degenen die ns : 
lijdzaam zijn en het goede Pool LS SU LS œil ) 
doen; zij zullen vergiffenis Fine “21: 4 25 is 
en een groote belooning ® => 56 59 A ΚΗ 

. hebben. 
12 Wellicht zult gij dan een 

gedeelte van hetgeen tot u __— ᾿ 
geopenbaard is opgeven en NI ὦ Gas E “ἔτ: 
zal uw borst daardoor ver- £,- sc, om 
nauwd worden, omdat.zi) zeg- 1938 ΟἹ JUS d'Al; 
gen: Waarom is er geen schat Eépuge,- “ἴα se 72 1.9 
op hem nedergezonden, of 7 a due 3138 ae JET 
komt er geen engel met hem? GS sé 20e Ζ 
Gi] zijt slechts een waarschu- RS PUF a de dei 
wer; en God is een Waker 
over alle dingen. 

13 Of zeggen ζῇ: ἨΠ heeft 2, ων δῆ > #19 122, 9,2, 
dien verzonnen. Zeg: Breng LACS LI} UP r2 4 
dan tien verzonnen hoofd- 0.352 uls 0 
stukken voort, (die) daaraan a 2 Ξ τ es eur 
gelijk (zijn), en roep aan wien 25e 6) dt ὦ» Οὐ okabiul| 
gi kunt buiten God, indien ἢ “ϑς 
5] waarheidlievend zijt. 645 DEV 

14 Maar indien zij u niet 
antwoorden, weet dan, dat  Tf5fiPT2 tt ps 2 > 
die met Gods kennis is ge- AS La EN rage | pags οὐ 
openbaard en dat er geen god et GI Y 015 dl Le 
is dan Hi: zult gij u dan Dh ΣῈ à ns 
onderwerpen ? CIO ES ET 

15 Wie het leven dezer ,.,,,:, ce , | 
wereld en haar sierselen be- COHEN dy OÉ D 
geeren, hun zulllen Wij hun > » σις ΓΗ D 58 
daden daarin ten volle betalen Ἅ“- ? 3 SU MISES 
en er ΖΔ] niet gemaakt worden TISLI9 T9. 
dat zij daarin verlies lijden. Bo VUS 

801 

amsn 

_ 645 Deze uitdaging wordt in vier verschillende hoofdstukken van den Heili- 

gen Qoer-ân vermeld. In 17 : 88 worden Ζῇ uitgedaagd de gelijke van den geheelen 

Qoer-ân voort te brengen. In het onderhavige vers wordt de eisch tot tien hoofd- 

stukken teruggebracht. En tenslotte wordt in 10 : 38 en 2: 23 de eisch gesteld, 

één hoofdstuk van den Heiligen Qoer-ân voort te brengen. 
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Ar, leider. 

. 

--,, τ ᾶᾶνΨ,͵ὦΣ)᾽'.-.-,.. 

16 Dezen zijn degenen, voor 
wie in het hiernamaals niets. 
dan vuur is, en wat zij daarin 
gedaan hebben, zàl niets 
baten, en ijdel is wat zij doen. 

17 Is hij die van zijn Heer 
een duidelijk bewijs bij zich 
heeft dan (gelijk hem, die niet 
gelooft) ? En een getuige van 
Hem leest het voor en daar- 
vor (is) het Boek van Mozes, 
een gids en een gerade. 646 
‘Dezen gelooven daarin; en 
wie van de (verschillende) 
groepen daarin niet gelooft, 
het vuur is zijn beloofde 
plaats; wees derhalve daar- 
omtrent niet in twijfel, waar- 
1ÿk, het is de waarheid van 
uw Heer, maar de meeste 
menschen gelooven niet. 

18 En wie is onrechtvaardi- 
ger dan hij die een leugen 
tegen God verzint ? Dezen zul- 
len voor hun Heer gebracht 
worden, en de getuigen zullen 
Zeggen: Dezen zijn degenen, 
die ten aanzien van hun Heer 
logen. Nu, waarlijk, Gods 
vloek is op de onrechtvaar- 
digen, 

19 Die zich van Gods pad 
afkeeren en het krom wen- 
schen te maken; en zij zijn 
degenen die niet in het hier- 
namaals gelooven. 

20 Dezen zullen op de aarde 
niet ontkomen, 647 noch zul- 
len zij eenige bewakers buiten 
God hebben; de kastijding 
zal voor hen verdubbeld wor- 
Gen; zij konden niet verdra- 
gen (het) te hooren en zij 

| Zagen niet. 
-- 

----’-...-ς-... nn -- ὡ τσ mn mn αν τ. “πα. 

- 
STUNT 727 251 22 «ἡ Low 
JET 4 0 CAN EL sf 
“2. Dem que 2 “κι κα Lg PRG UC LS SE SE 

re (τ ἢ Tee 

72 

# CE 
O OH le 

Fos À Sous VS Pit se 
DJ OS LE GS οὐ cest 
CEA a tu eee 

ὦ 45 Ce 5 AUS Gels δος 
HS TD "pt 2 CP a 
᾿ ." » ᾿ Ἵ » “ 14 “ 15 

“<# 52 ΄΄ 3. “" TRES DCS Oo pb DEN Ge CSS & 
ΚΣ ὺὴ HÉNTLELS 55 pre 

“σι σι. αὶ » Pa #2 2,5 , 

CHERS) COS 
“53 259 “ En < σ΄ 

ΘΟ ἈΞ 

2 D NL 7020 BL 4 

RE JE Or δ Es EST 
“ 

ΟΜ Ἐφ 6.5 
Ὁ 
JS OO ## Ἢ APCE ων.» " “ 

RO OS EI TS 

# à ς΄ 2 στὰ 97 σειν 

"φτοῦ GE να GANT 

NC λτῖξος GPS 
A . Lé = 

. 4-7, 29,859 ΄.- | PIS Cha H SCT AT 
»νν. d ΡΥ 0 St 29 ὦ > 94 | | ordi os ὁ 21 
SELS Ὄρζ GS 8 19 

o BAISE L 532% 
ere om me PR 0 

646 De verscheidene in dit vers gemaakte verklaringen dienen uitgelezd 
te worden. Hÿ die van ziÿn Heer een duideliÿk bewiÿs bij zich heeft is op ieder 
die in de waarheid van den Heiligen Qoer-ân gelooft, van toepassing; de woorden: 
dexen gelooven daarin verduidelijken dit. De getuige van God, die het voorleest, 

647 Zie volgende blz. 
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21 Dezen zijn degenen, die 
hun zielen verloren hebben, 
en Wat zij verzonnen is van 
hen verdwenen. 

22 Voorwaar, in het hier- 
namaals zijn zij de grootste 
verliezers. 

23 Waarlijk, (aangaande) 
degenen die gelooven en het 
goede doen en zich voor hun 
Heer vernederen, dezen zijn 
de bewoners van den tuin; 
daarin zullen zij wonen. 

24 De gelijkenis der twee 
groepen is als de blinde en de 
doove, en de ziende en de hoo- 
rende; zijn zij in toestand ge- 
Ïjk? Zult gij dan niet na- 
denken ? 

GESCHIEDENIS VAN NOACH 
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Geschiedenis van Noach 

25—34. Noach predikt, wordt bestreden en waarschuwt. 35. De tegenstanders van den Heiligen Profeet krijgen een soortgelijke waar- schuwing. 

25 En voorzeker zonden 
ΝῺ Noach 2 tot zijn volk: 
Waarlik, ik ben een duidelijke 
Waarschuwer voor u: 

26 Dat gij niemand zult die- 
nen dan God; waarlijk, ik 
vrees voor u de kastijding van 
een pijnlijken dag. 

27 Maar de hoofden der- 
genen uit het midden van zijn 
volk, die niet geloofden, 
zeiden: Wij beschouwen ἃ 
slechts als een sterveling 
als wij, en wij zien niemand 
ἃ volgen, behalve degenen, 
die bij de eerste gedachte de 

a 488. 

Ur DE “53 53.,, 21:1... σ 
Glass Es τα: 
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is de Heilige Profeet, die elders een getuige wordt genoemd, daar hij een voorbeeld 
is voor de geloovigen. Behalve dat de Heilige Qoer-ân op zichzelf reeds een duidelijk 
bewijs is, heeft hij een nader bewijs van zijn waarheid in het boek van Mozes, 
dat daarom een gids en een genade wordt genoemd; dit toch bevat duidelïjke 
profetieën aangaande de waarheid van den Heiligen Profeet. 

647 \Zij zouden aan de kastijding niet ontkomen, indien God hen in deze 
wereld wenschte te straffen. 
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laagsten van ons zijn, en wi) 
zien in u geen meerderheid 
boven ons; neen, wij achten u 
leugenaars. 

28 ΗΠ zei: Ο mijn volk! 
zeg mij, indien ik van mijn 
Heer een duidelijk bewiïs bij 
mij heb, en Hij mij van Zich- 

| zelf genade heeft geschonken 
en die u duister is gemaakt; 
zullen wij u dwingen die (aan 
te nemen), terwijl gij daar- 
van afkeerig Zijt ? 

29 En, o mijn volk! ik 
vraag u geen rijkdom als ver- 
gelding daarvoor; mijn beloo- 
ning is slechts bij God en ik 
zal degenen die gelooven niet 
verdrijven; waarlijk, zij zul- 
len hun Heer ontmoeten, 
maar ik acht u een onwetend 
voik. 

30 En, o min volk! wie 
zal mij tegen God bijstaan, in- 
dien ik hen verdrif? Zult gi 
dan niet nadenken ? 

31 En ik zeg u niet, dat 
ik de schatten Gods heb: en 
ik ken het ongeziene niet, 
noch zeg ik, dat ik een engel 
ben; noch zeg ik aangaande 
degenen die uw oogen verach- 
ten, (dat) God hun niet 
(eenig) goed zal schenken — 
God weet het best wat in 
hun gemoederen is — want 
dan zou ik waarlijk (een) van 
de onrechtvaardigen zijn. 

32 Zïj zeiden: O Noach! in- 
derdaad hebt gij met ons 
getwist en den twist met ons 
verlengd, ‘derhalve, breng tot 
ons datgene, waarmede gi) 
ons bedreigt, indien gij (een) 
van de waarheidlievenden zijt. 

33 ἨΠ zei: Aïlleen God zal 
het u brengen, indien het 
Hem behaasgt, en gij zult niet 
ontkomen : 
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34 En mijn raad zal u geen 
nut doen, indien ik u een goe- 
den raad wensch te geven, 
indien God wenschte, dat Ηἱ] 
u deed vergaan; Hij is uw 
Heer, en tot Hem zult gij wor- 
den wedergebracht. 

39 Of zeggen 21}: Hij heeft 
dien verzonnen? Zeg: Indien 
ik dien verzonnen heb, is op 
mij min schuld, en ik ben vrij 
van datgene, waaraan gij u 
schuldig maakt. 

395 
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PARAGRAAF 4 

Geschiedenis van Noach 

36—48. Noachs tegenstanders worden verdronken. 49. Een soortge- 
lk lot wacht den tegenstanders van den Heiligen Profeet. 

36 En tot Noach werd 
geopenbaard: Niemand van 
uw volk zal gelooven, behal- 
ve degenen die alreede ge- 
loofd hebben, derhalve, treur 
niet over hetgeen zij doen: 

37 En maak de ark νόόυ 
Onze oogen en (overeenkom- 
Stig) Onze openbaring, en 
spreek niet tot Mij aangaan- 
de degenen die onrechtvaar- 
dig zijn: waarlÿk, zij zullen 
verdronken worden. 

38 Er hij begon de ark te 
maken; en telkenmale als de 
hoofden uit het midden van 
zijn volk hem voorbij gingen, 
bespotten zij hem. ΗΠ zei: 
Indien gij ons bespot, waar- 
liÿk, ook wij bespotten u, ge- 
lÿk gij (ons) bespot. 648 

39 Dan zult gij weten op 
wien een kastijding zal ko- 
men, die hem te schande zal 
maken, en op wien een duur- 
zame kastijding zal nederko- 
men, 
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648 Dat de rechtvaardigen de verdorvenen bespotten, moet niet letterlijk worden opgevat. Men spot met iets, als men zijn minachting daarvoor wil toonen: gelijk de ongeloovigen hun minachting toonden voor het bouwen van de ark, zoo toont de geloovige ook Zijn minachting voor het ongeloof van anderen. 

ΚΠ] 
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.40 Tot Νὴ, wanneer Ons 
gebod kwam en water uit de 
vallei te voorschijn kwam, 649 
zeiden: Laad daarin van elk 
(noodzakelijk) ding 650 een 
paar, en uw gezin — behal- 
ve degenen tegen wie het 
woord alreede is uitgevaar- 
digd -— en degenen die ge- 
looven. En slechts weinigen 
geloofden met hem. . 

41 En ὨΪ] zei: Scheep u in, 
in. den naam van God zij haar 
varen en haar ankeren; waar- 
lijk, mijn Heer is Vergevens- 
gezind, Genadig. 

42 En ze voer met hen te 
midden van de baren gelijk 
bergen; 9581 en Noach riep 
tot zijn zoon, en ἢ] was ver- 
re: O min zoon! scheep ἃ 
met ons in en wees niet met 
de ongeloovigen. 

43 Hij zei: Ik zal een toe- 
vlucht nemen tot een berg, 
die mij tegen het water ΖΔ] 
beschermen. ΗΠ] zei: Er is he- 
den geen beschermer tegen 
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kwam tusschen hen in, der- 
halve was hi] (een) van 
degenen die verdronken wer- 

| den. 

649 Het woord tannoèr beteekent oven, aardoppervlak, een plaats waaruit 

de wateren te voorschün springen of waar ze verzameld worden. De eerste betee- 

kenis past niet bij het verband. 

650 Met elk ding wordt klaarblijkelijk bedoeld: elk ding, dat Noach noodig 

had, en niet elk ding dat in de wereld bestond, die voor Noach veel te uitgestrekt 

was om te doorreizen. | 
651 Opgemerkt moet worden, dat de Heilige Qoer-ân het verhaal, voigens 

hetwelk de zondvloed het geheele aardoppervlak bedekte, niet steunt. Hij zegt 

daarentegen herhaaldelijk, dat Noach tot zÿn volk, d.i. tot één stam, werd gezon- 

den; zie bovenstaand vs. 25, 7 : 59, etc.; en volgens 7 : 64 werden slechts diegenen 

verdronken, die niet alleen de waarheid verwierpen, maar ook Noach en zijn | 

volgelingen zochten te verdelgen. De vermelding, dat het water uit de vallei 

stroomde, toont ook aan, dat slechts een landstreek overstroomd werd en niet 

de geheele aarde. Het Bijbelverhaal volgens hetwelk God ,eenen watervloed 

over de aarde” bracht ,om alle vleesch, waarin een geest des levens is, van 
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Âr. 2e. 

Of verderf 
overvalle. 

_Zullen geven, dan zal van Ons 

44 En er werd gezegd: O 
aarde! verzwelg uw water; 
en o wolk! drif af; en het 
water werd gemaakt te vailen 
en de zaak was beslist, en de 
ark rustte op den Djcèdi, 652 
en er werd gezegd: Weg met 
het onrechtvaardige volk, 

45 En Noach riep tot zijn 
Heer en zei: Min Heer! waar- 
lÿjk, mijn zoon is van mijn ge- 
zin, en Uw'belofte is waarlijk 
waar, en Gij zijt de Recht- 
vaardigste der rechters. 

46 ΗΠ zei: O Noach! waar- 
Iÿk, hij is niet van uw gezin; 
waarlijk, hïj (verricht alles) 
behalve goede daden; 653 der- : 
halve, vraag Μὴ niet datgene, 
waarvan gij geen kennis hebt; 
waarlijk, ΠΕ vermaan ἃ, opdat 
gij niet (een) van de onwe- ᾿ 
tenden zult zïn. 

47 Hiïj zei: Mijn Heer! Ik 
neem toevlucht tot U tegen 
Ὁ datgene te vragen, waarvan 
ik geen kennis heb; en in- 
dien Gïj mij niet vergeeft en 
mij (niet) genadig zijt, zal ik 
(een) van de verliezers zijn. 

48 Er werd  gezegd: O 
Noach! daal neder met vrede 
van Ons en zegeningen over 
u en over de volkeren uit het 
midden van degenen die met 
u zijn, en er zullen volkeren 
zijn, die Wij een voorziening 

een pijnlijke kastijding hen 
aanraken. 
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 onder den heal te verderven” (Gen. 8 : 17 ) wordt dus door den Heiligen Qoer-än 
tegengesproken. 

652 De Grieksche naam van dezen berg is, zooals men zegt, Gordyæi, ,,een 
van die bergen, waardoor Armenië, ten Zuiden, wordt gescheié :n van Mesopota- 

: mié” (Sale). 

653 ’Amaloen ghairoe sûlih ( lett. niet een rechte daad) beduidt hier de 
Persoon die de onrechtschapen daad verricht, evenals birr (lett. rechtschapenheid) 
in 2 : 177 de persoon aanduidt, die een rechtschapen daad verricht. Wanneer men . 
in het Arabisch van iemand wil zeggen, dat hi de ware belichaming var <en 



398 ee HOED [DEEL XII. 

49 Dit zijn aankondigingen 
aangaande het ongeziene, ἰδὲ DS Less ον 

ΜῊ ἃ openbaren; gij kende ere SPAIN 

ze niet — gij noch uw volk <> » AS “τε: PIC RAL 

_— vor dezen; derhalve, wees sc EN GUS CS 
lijdzaam ; waarlijk, het (goe- GS nr res Ah Det AE 

de) einde is voor degenen die 
zich (voor het kwaad) hoe- 

den. 551 

PARAGRAAF 5 

-Geschiedenis van Héèd 

50—57. Héèd predikt, wordt verloochend en waarschuwt. 58—60. 

Zijn tegenstanders worden verdelgd. | 

50 En tot Ad (zonden Wij) ΠῚ εἰν δ ον ἐδ 

hun broeder Ησδᾶ. ἃ Hij zei: 2322 ὁ 15} UTC US 
O mijn Volk! dien God, gÿ UE γὼ» ET 

hebt geen anderen god dan ἀξ al C3 ESC ai Loc 

Hem; 51) zÿt niets dan ver- © ὭΣ Je 3% € δι 

᾿ς ΖΙΏΠΘΥΘ (van leugens) : 
51 O mijn volk! ik vraag 

ἃ daarvoor geen belooning; Ft HET UE 

mijin belooning is slechts bij “2 ὧν ae ESS ν 

Hem, Die mij geschapen TPE Er Not a 

heeft ; begrijpt gij dan niet ? - pee Sÿ 

52 En, o min volk! vraag 
vergiffenis van uw Heer, | 

wend u dan tot Hem, Hij zal 4195" RAS rie 
wolken over u zenden, 0 ANR ee 

overvloedigen regen ΟΡ ἃ ne- DE 3175 TRE “ 

dergietende en sterkte bij uw 22 Re TL γγξτ3 

sterkte voegen, en keer ἃ CHE EN PACS JS | 
niet misdadig om. | 

a 489. 

eo >> cp eue me 2 + cg τ ---“ρ- nn 

eigenschap is, Zzegt men niet dat hij de bezitter is van die eigenschap, maar dat 

hij die eigenschap zelf is, als het ware verpersoonlijkt. Zoo zegt men van iemand, 

dat hij karam (lett. uitnemendheid) of djéèd (leit. liefdadighcid) 18, wanneer men 

zeggen wil, dat hij de ware belichaming is van uitnemendheid of liefdadigheid. 

654 De aankondigingen aangaande het ongeziene is niet de geschiedenis van 

Noach, maar het lot der bewoners van Mekka, die — zoaais de geschicdenis 

vermeldt -- den Heiligen Proïeet bestreden. De daaropvolgende woorden: wees 

lijdzaam zijn een duidelijke aanwiïjzing van wat de aankondigingen aangaande 

het ongeziene waren, want geduldig wachten was noodig voor het lot der tegen- 

standers van den Heiligen Profeet, niet voor wat ook aangaande Noachs geschie- 

denis. Aan het eind van de vorige paragraaf wordt ook van de tegenstanders 

van den Heiligen Profeet melding gemaakt; vergeliÿÿk ook het 26ste hoofdstuk, 

waarin de geschiedenis van iedere profeet besloten wordt met de woorden: 

.Waarlik, hierin is een teeken, maar de meesten hunner gelooven niet”, waar 

er op gewezen wordt, dat het lot der tegenstanders van den Heïligen FIOÉCEE 

_ identiek is met dat dersenen, die de vroegere profeten bestreden. 
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53 Zij zeiden: O Hôéèd! gi] 
hebt ons geen duidelijken be- 
wijsgrond gebracht en wi 
zullen onze goden om uw 
woord niet verlaten, en wi 
zijn niet degenen die in u 
geloovern : 

54 Wij kunnen niets zeggen 
dan dat sommige onzer godeñ 
u met een kwaad hebben ge- 
troffen., Hij zei: Waarlijk, ik 
roep God tot getuige, en ge-° 
tuig ook gij, dat ik vrij ben 
van wat gij (nevens God) 
plaatst 

55 Buiten Hem; derhalve, 
smeed allen plannen tegen 
mij; geef mi) dan geen uitstel; 

56 Waarlijk, ik vertrouw op 
God, mijn Heer en uw Heer: 
er is geen levend schepsel, 
of Hi heeft het in Zijn macht ; 
waarlijk, mijn Heer is op het 
rechte pad. 655 

57 Maar indien gij ἃ om- 
keert, dan heb ik u inderdaad 
de boodschap, waarmede ik 
tot u ben gezonden, overge- 
bracht, en mijn Heer zal een 
ander volk in uw plaats bren- 
gen, en gij kunt Hem geen 
kwaad doen; waarliÿk, min 
Heer is de Hoeder aller din- 
gen. . 

08 En toen Ons besluit 
geschiedde,  verlosten Wi 
Hô6èd en degenen die met hem 
geloofden met genade van 
Ons, en Νὴ verlosten hen van 
een vreeselijke kastijding. 

59 En dit was ’Ad; zij loo- 
chenden de mededeelingen 
van hun Heer, en gehoor- 
zaamden Ziïjn apostelen niet 
en volgden het bevel van 
iederen wederspannigen te- 
genstander (van de waar- 
| heid). 
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655 De zinsnede miÿn Heer is op het rechte pad beteekent, dat Hij niet van 
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60-En zÿj werden in deze 
wereld en ten dage der op- 
standing door een vloek: 
overvallen; nu, waarlijk, Ad 
geloofde niet in z2ÿn Heer; 
derhalve, weg met ’Ad, het 
volk van Hoëd. 

PARAGRAAF 6 

Geschiedenis van Sâlih 

61—64. Sâlih predikt en waarschuwt. 65-68. Zin tegenstanders 
worden verdelgd. 

61 En tot Tsamoëd (zon- 
den Wij) hun broeder Sâlih. 
à Hij zei: O mijn volk! dien 
God, gij hebt geen anderen 
god dan Hem; Hij heeft u uit 
de aarde tot aanziïjn geroepen, 
en u daarop doen wonen: 
derhalve, vraag vergiffenis 
van Hem, wend u dan tot 
Hem; waarlijk, min Heer is 
Nabÿ, Verhoorend. 

62 Ζ1) zeiden: O Sâlih! 
waarlijk, gij waart iemand 
onder ons, in wien vô6r de- 
zen groote verwachtingen 
werden gesteld; verbiedt gi) 
ons te aanbidden hetgeen 
onze vaderen aanbaden? En 
waarlijk, wij verkeeren in 
ernstigen twijfel aangaande 
datgene, waartoe gij ons roept. 

63 Hi zei: O mijn volk! 
zeg mi, indien ik van mijn 
Heer een duidelijk bewijs heb 
en Hij mij van Zichzelf gena- 
de heeft geschonken —— wie 
Zal mij dan tegen God bij- 
Staan, indien ik Hem niet ge- 
hoorzaam?  Derhalve, gi 
brengt miÿ niets dan verlies: 

64 En, o mijn volk! dit is 
Gods kameelin voor u, Ὁ een 
teeken; derhalve, laat haar 
op Gods aarde weiden en raak 
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de rechtvaardigheid afwijkt, Zoodanig dat Hij de rechtvaardigen verdelgt, of dat 
de onrechtvaardigen aan de straf ontkomen. 
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haar niet met een kwaad aan, 

opdat een nabije kastijding u 
niet zal overvallen. 

65 Doch zij doodden haar; 

toen zei hij: Verheug u drie 

dagen in uw woning, dat 15 

een niet te logenstraffen be- 
lofte. 

66 En toen Ons besluit ge- 

schiedde, verlosten Wij Sâlih 

en degenen die met hem ge- 
loofden door genade van Ons, 
en (Wij redden hen) van de 

schande van dien dag; waar- 

lijk, uw-Heer is de Sterke, de 

Machtige. | 
67 En de dreuning overviel 

degenen die onrechtvaardig 

waren, ἃ derhalve werden zi 

onbeweeglijke lichamen in 

hun woningen, 
68 Als hadden zij er nooit 

in gewoond; nu, waarlik, 

Tsamoèd geloofde niet in 2ÿn 
Heer; nu, waarlÿk, weg met 
Tsaméèd'! | 
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 PARAGRAAF 7 

Geschiedenis van Lot 

69—76. De geboorte van een zoon aan Abraham verkondigd, als 00k 

het lot van Lots volk. 77—80. Lots gesprek met zijn volk. 81, 82. Zÿ 

worden verdelgd. 83 De bewoners van Mekka omtrent een soortgelijk 

lot ingelicht. 

69 En voorzeker kwamen 
Onze  boodschappers tot 
Abraham met blijde tijdin- 
gen. Zij zeiden: Vrede. Vrede, 
zei hij; en hij draalde niet 
een gebraden kalf te brengen. 

70 Maar toen ἢ zag, dat 
hun handen daartoe niet. 
uitgestoken werden, 656 vond 
hij ze vreemd en gevoelde 
vrees voor hen. Zi zeiden: 
Vrees niet, waarlijk, wij zijn 
tot Lots volk gezonden. 

656 Lett. hun handen bereikten het niet. De Qoer-ân weerspreekt hier den 

Bijbel, die zegt, dat zij het gebraden kalf aten, hoewel δῇ nergens zegt, dat Zi 

engelen waren. | τς 
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ἃ 494. 

----.-- 

HOED 

11 En zijn vrouw stond 
(er bij) en lachte; toen gaven 
Μὴ haar de blijde tijdingen 
van Izak en na Izak van (een 
kleinzoon) Jakob. 657 

12 Zij zei: O wonder! zal 
ik een zoon baren, terwijl ik 
een zeer oude vrouw ben en 
deze mijn man een zeer oude 
man is? Waarlik, dit is een 
wonderlijk ding. 

13 21) zeiden: Verwondert 
gi ἃ over Gods bevel? De ge- 
nade Gods en Zijn zegenin- 
gen zijn over u, Ο bewoners 
des huizes; waarlijk, Hij is 
Lofwaardig, Roemrijk. 

74 Derhalve, toen van 
Abraham de vrees wegge- 
gaan was en blijde tijdingen 
tot hem kwamen, begon hij 
voor Lots volk rnet Ons te 

_redetwisten. 
75 Waarlijk, Abraham was 

verdraagzaam, teederhartig, 
veelwederkeerend (tot God). 

76 O Abraham!  verlaat 
dit, waarlijk, het besluit van 
uw Heer is geschied, en waar- 
1πηΚ, tot hen moet een kastij- 
ding komen, die niet afge- 
keerd kan worden. 

17 En toen Onze bood- 
schappers tot Lot kwamen, a 
was hij over hen bedroefd, 
en hij miste de kracht om hen 
te beschermen, en zei: Dit is 
een moeilijke dag. 

78 En zijn volk kwam tot 
hem, (alsof het) naar hem 
toe ijlde, en alreeds deden zij 
slechte daden. ΗΠ] zei: O mijn 
volk! dit zijx mijn dochters 
— Zij zijn reiner — voor ἃ, 
hoed u dan voor (de kastij- 
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657 Vgl. Gen. 18 : 10——12. De vermelding van een kleinzoon (Jakob) diende 

om aan te toonen, dat die zoon nakomelingen zou hebben, Opgemerkt dient te 
worden, dat ward, hetwelk gewoonlijk achter of voor beteekent, ook beduidt: 
de 200n van een zoon. Vandaar he ik het als Zoodanig vertaald. 



HFDST. ΧΙ. 

Ar. voor u. 

a 493, 

b 495, 

| 
 ding van) God en maak mi) 
niet te schande ten aanzien 
van mijn gasten; is er onder 
u niet één rechtgeaard man ? 
658 

19 21) Zzeiden: Voorzeker 
weet glj, dat wij geerr aan- 
spraak hebben op uw doch- 
ters, en waarlik, ΡῚ] weet wat 
wi) wenschen. 

80 ΗΠ] zei: Ah! dat ik de 
macht had om u terug te 
dryven, veelmeer zal ik min 
toevlucht nemen tot een ster- 

ken steun. 659 
81 Zij zeiden: O Lot! wij 

zijn de boodschappers van'uw 
Heer; zij zullen τὶ gansch niet 
bereiken; derhalve, neem uw 
volgelingen in een deel van 
den nacht weg — en laat nie- 
mand uwer terugkeeren — 
behalve uw vrouw, want 
waarlijk, wat hun wedervoer, 
zal haar wedervaren; waar- 
ljk, hun bepaalde tijd is de 
ochtend; is de ochtend niet 
nabij ? 

82 Derhalve, toen Ons 
besluit geschiedde, keerden 
ΝῺ hen ondersteboven ἃ en 
regenden op hen steenen Ὁ ne- 
der, van hetgeen besloten was, 
den een na den ander, 660 

GESCHIEDENIS VAN LOT 403 
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658 Blijkens Gen. 19 : 9 was Lot een vreemdeling in de stad, en aangezien 
de boodschappers vreemdelingen waren, wilden de stedelingen niet toestaan, dat 
hij hen beschermde. Lot bood zijn dochters als gijzelaars aan, opdat het hem 
vergund zou worden zijn gasten bij zich te houden, want volgens 15 : 70 werd 
het hem verboden een vreemdeling in zijn huis toe te laten. Men kan ook opmer- 
ken, dat Lot volgens de meer algemeen aangenomen meening onder de commen- 
tatoren niet van zijn eigen dochters spreekt, maar van de vrouwen van den 
Stam, omdat een profeet de vrouwen van zijn stam zijn dochters placht te noe- 
men, en in dat geval wees hjj slechts op de natuurlijke betrekking tusschen man 
en vrouw. Het antwoord van zïÿn volk evenwel schijnt betrekking te hebben ΟΡ 
zijn dochters. 

659 God is de sterke Steun, tot Wien de rechtschapenen hun toevlucht 
nemen, als zij in nood verkeeren. 

660 Het regenen van steenen duidt duidelijk aan, dat het een vulkanische 
uitbarsting was, gepaard met een aardbeving. 
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83 Gemerkteekend (voor 
de kastijding) bij uw Heer;, 215; ac nu es 

ὃ " ΄ Lund en ze is niet verre van de on- FINE Le je 
rechtvaardigen. 661 Ge re 4ΠῈΠῚ 

PARAGRAAF 8 

Geschiedenis van Sjoe’aib 

84—93. Sjoe’aib predikt, wordt bestreden en waarschuwt. 94, 95. 
Straf overvailt het volk. | 

| 84 En tot Midian (zonden a 
2 496. Wij) hun broeder Sjoe’aib. à “1: δος Qi: 

Hïÿj zei: O min volk! dien 
God, gij hebt geen anderen οἰ A αὐτο 2 ἂν 
god dan Hem, en verminder cas dé Ἶ Ne 

# de maat en het gewicht niet; HS 
waarlijk, ik zie u in voorspoed οἴ 2121 415 SC 
en waarlik, ik vrees voor u ° RER 
de kastijding van een alom- Obnd νος 
sluitenden dag: 

85 En, o mijn volk! geef BALE RE, EU 
volle maat en weeg met recht- " 
vaardigheid, en verkort niet V5 τ ἐπ υ 
de menschen in hun dingen, 28 ΡΣ τῶ ἀ εδδνον., ον δες 

en handel niet verdorven in O Crete DES Pis 
het land, kwaad stichtend: De 230 4 δὲ 

86 Hetgeen bij God blijft RETIRE οἱ LE 
661 ἃ js beter voor u, indien gi) © Be eo 2010 

ik ben | ue ᾿ | 

ΝῸ 

- 

‘ τ χρ» 

geloovigen zijt, en 
geen waker over u. 

87 Ζ1) zeiden: O Sjoe’aib! Α εἴ 17 ARRETE 
gebied uw gebed, dat wij ver- ES 26 Sn S 96 
laten wat onze vaderen aan- (1ὶ EN 123 AAC ΝΟΣ sen Ψ 
baden, of dat wij ten aanzien "7 ns 
van onze ÿezittingen niet a a) EAN) {1 ΤΗ͂Ν 
doen wat ons behaagt ἢ Waar- 
171, gi zijt de verdraagzame, 
de rechtgeleide! 

88 Hij zei: O min volk! 
hebt gij overwogen, indien ik ES 2 sabot € te 
van mijn Heer een duidelijk | Ἐν AS! ste JU 
bewijs heb en ΗΝ mij van LE Peur ne ESS nc? 
Zichzelf een schoon onder-  ,, ,,.- "τς Rte 
houd gegeven heeft;: en ik FæœI COLE ὀϊν 

| 

661 Evenals in de vorige voorbeelden toonen de slotwoorden aan, dat er 
teruggekomen wordt op het onderwerp: bestraffing der Mekkaansche tegenstan- 
ders van den Heiligen Profeet. 

_661a D.i. rechtschapen daden, omdat de vergelding daarvan bij God blift. 



HFDST. ΧΙ.7] 

ἃ 650. 

b7 : 72. 

c 493. 

d 495. 

wensch niet, dat ik in verzet 
tegen u mijn toevlucht neem 
tot datgene wat ik u verbied: 
ik wensch niets dan verbete- 
ring, voor zoover ik in staat 
ben, en bij niemand anders 
dan God is de leiding van mijn 
zaak tot een goed einde; op 
Hem vertrouw ik en tot Hem 
wend ik mi: 

89 En, o min volk! laat 
niet de tegenstand aan ἢ u 
misdadig maken, zoodat u zal 
wedervaren de gelijke van 
hetgeen het volk van Noach 
wedervoer, à of het volk van 
Hôed, b of het volk van Sâlih, 
σ noch is het volk van Lot ἃ 
verre van u: 

90 En vraag vergiffenis 
van uw Heer, wend u dan tot 
Hem; waarlijk, min Heer is 
Genadig, Liefderijk. 

91 Ζ1) zeiden: O Sjoe’aib! 
wij begrijpen veel van hetgeen 
gi zegt niet en waarlijk, wi 
zien Ὁ zwak onder ons, en wa- 
re uw gezin er niet geweest, 
wij zouden u waarlijk gestee- 
nigd hebben, en gij zijt niet 
machtig tegen ons. 

92 Hi zei: O mijn volk! 
wordt mijn gezin meer door 
u geacht dan God? En gi 
veronachtzaamt Hem, als een 
achter uw rug geworpen 
ding ; waarlijk, mijn Heer om- 
sluit wat gij doet: 

93 En, o mijn volk! han- 
del naar uw vermogen, ook 
ik handel; gij zult spoedig te 
weten komen, over wier de 
straf zal komen, die hem te 
schande zal maken, en wie 
een leugenaar is, en waak, 
waarlijk, ook ik waak met τὶ. 

94 En toen Ons besluit 
geschiedde, verlosten Μὴ 
Sjoe’aib en degenen die met 
hem geloofden, door genade 
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a 493, 

Of, de 
plaats 
waarheen 
Ζῇ gebracht 
worden. 

Ar. deden 
haar in 

HOED 

van Ons, en de dreuning over- 
viel degenen die onrechtvaar- 
dig waren, derhalve werden 
zij onbeweeglijke lichamen in 
hunne woningen, à 

95 Als hadden zij er nooit: 
in gewoond; nu, Waarlijk, ver- 
derf overviel Midian, zooals 
Tsamôèd vergaan was. 

[DEEL ΧΙ. 

art ass “5. HAE 418] 
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ὦ CETTE 

COST GS EEE CE 
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PARAGRAAF 9 

De bestraffing van de Verdorvenen is een Goddelijke Wet 

96—102..Ongerechtigheid ontlokt straf over Faraôü. 103—105. Een 
dergelijk lot voor de tegenstanders van den Heiligen Profeet. 106— 
107. Straf dient slechts ter verbetering en is niet eeuwig. 108. De 
rechtschapenen worden onophoudelijk beloond. 109. De bewoners van 
Mekka zullen straf krijgen. 

96 En voorzeker zonden 
Wij Mozes met Onze mededee- 

| lingen en een duidelijk gezag, 
97 Τοῦ Faraô en zijn 

hoofden, maar zij volgden het 
bevel van Faraô, en Faraÿ’s 
bevel was niet recht leidend, 

98 Hij zal zijn volk ten da- 
ge der opstanding leiden, en 
hen in het vuur nederbren- 
gen: en slecht is het gezel- 
Schap dat  nedergebracht 
wordt ! 

99 En zÿj worden in deze 
(wereld) en ten dage der op- 
standing door een vloek 
overvallen: slecht is de gave 
die gegeven zal worden! 

100 Dit zijn (eenige) van 
de tijdingen omtrent (het lot 
van) de steden, die Wij u ver- 
halen; daarvan staan sommi- 
ge, en (andere) zijn wegge- 
maaid. 

101 En Wi deden hen 
geen onrecht, maar zij waren 
onrechtvaardig tegen zich- 
zelf; en hun goden, die zi) 
buiten God aanriepen, baat-. 
ten hun gansch niet, toen het 
besluit van uw Heer geschied- 
de; en zij voegden slechts bi 

| nétetoene. | tot hun ondergang. 
men dan in. 
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HFDST. XI] 

102 En zulks is de straf 
van uw Heer, wanneer Hij de 
steden straft, terwijl zij on- 
rechtvaardig zïn; waarlik, 
Zÿn straf is pijnlijk, gestreng. 

103 Waarlik, hierin is een 
teeken voor hem, die de kas- 
tijding van het hiernamaals 
vreest; dit is een dag waarop 
de menschen vergaderd zul- 
len worden en dit is een dag, 
waarvan getuigenis zal wor- 
den afgelegd. 

! 104 En Wij stellen dien 
niet uit dan tot een bepaal- 
den tijd. 

105 Ten dage als fie zal 
komen, zal.geen ziel spreken, 
behalve met Zijn verlof, dan 
zullen  (sommigen) hunner 

ongelukkig zijn en (anderen) 
gelukzalig. 

106 Dan, wat hen betreft, 
die ongelukkig zijn, Ζῇ zul- 
len in het vuur zijn; voor 
hen zullen daarin zuchting en 
steuning zijn; 

107 Daarin wonende, z00- 
lang de hemelen en de aarde 

si :169, | duren, à behalve als het uw 
: 66, ie 52:23 | Heer behaagt; waarlijk, uw 

Heer is de machtige Uïtvoer- 
der van wat Hij wil. 662 

BESTRAFFING VAN DE VERDORVENEN 407 
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662 Deze beperking van den duur van het verblijf in de hel — behalve als 

het uw Heer behaagt — staat in den Heiligen Qoer-ân tweemaal vermeld: hier 

en in 6: 129. Het toont duidelijk aan, dat de hellestraf niet eeuwig duurt. Dit 

wordt duidetïjk, als wij het met het daaropvolgende vers vergelijken. Ook daar 

staat, dat degenen die in het paradijs zijn, daarin zullen wonen zoolang de 

hemelen en de aarde duren, behalve als het uw Heer behaagt, maar op deze 

verklari ing volgt onmiddeilijk een andere: een. gave die nimmer afgesneden καῖ 

worden, dus aantoonende, dat de eeuwigheid van het paradijs in waarheid on- 

beperkt is, en ‘de woorden behalve als het uw Heer behaagt worden sicchts gébe- 

zigd om de onbegrensde macht en grootheid van het Goddelïÿk Wezen uit te 

drukken. In het geval van de hel echter volgt op de woorden behalve als het uw 

Heer behaagt een verklaring, die de aldus gestelde beperking bekrachtigt. 

Verscheïidene gezegden van den Heiligen Profeet bevestigen bovenstaande 

_ verklaring. Om een voorbeeld te nemen: het laatste gedeelte van een dezer, dat 

in een der meest betrouwbare verzamelingen aan te treffen is luidt aldus: ,Dan 

zal God zeggen: De engelen en de profeten en de geloovigen hebben 8116 op hun 

beurt de Zzondaars voorgesproken, en nu blijft er niemand meer over om hen 



408 HOED [DEEL ΧΙ. 

108 En aangaande dege- 
nen die gelukzalig zijn ge- Enter KA ἘΣ τὸ ἢ ce AGE 
maakt, zij zullen in den tuin vs 
zijn, daarin wonende, zoolang VOS EE os LES 
de hemelen en de aarde du- 22% 902€ Te DTA 

_ren, behalve als het uw Heer CEE PE AUOT ἰῷ G 
behaagt: een nimmer af te 
snijden gave. | 

109 Derhalve, verkeer niet 
in twijfel omtrent wat dezen οὕ 2 AS Ne 5 GENS 
aanbidden; zij aanbidden niet , ,,— ᾿ 
dan gelijk hun vaderen tevo- #2: Gi ES 
ren aanbaden,; en waarlik, 
Wij zullen hun hun deel ten 
volle betalen, zonder eenige 
vermindering. 

PARAGRAAF 10 
De Geloovigen moeten het Kwaad mijden 

110—113. De geloovigen moeten zich niet tot de onrechtvaardigen 
neigen. 114—-117. Het kwaad te mijden, omdat het een kwaad gevolg 
moet hebben. 118, 119. Verschiilen kunnen niet uitgewischt worden. 
120. De geschiedenis van vroegere profeten wordt als troost gegeven. 
121—123. Er moet op het einde sewacht worden. 

110 En voorzeker gaven 
Wÿ het boek aan Mozes, doch ,, ss ACCRC τν 
er werd daartegen gehan- ἐσ σαν μῆς 
deld; en ware een woord van AE 2.3“ σῷ» : 

uw Heer niet uitgevaardigd nu Le ξῶς EME 55 
a 628. geweest, ἃ de zaak zou tus- AT 39$) Rhosee e AS 

schen hen waarliÿjk beslist UE 13 PERCÉE 
zijn; en waarlijk, zij verkeeren | ® AH > 
daaromtrent in onrustbaren- 
den twijfel. 

--- 

voor te spreken, behalve de Genadigste aller genadigen. Derhalve zal Hij een 
handvol uit het vuur nemen en er menschen uit brengen, die nooît eenig goed 
hebben gedaan”. (Moeslim). Er zijn ook andere gezegden in den Kanz-oel-Oem- 
mal: ἘΠῚ zal een dag over de hel komen, waarop ze ΖΔ] zijn gelïjk een korenveld, 
dat verdord is na voor een wijle tijds te hebben gebloeid”; en verder: ΕΠ zal 
een dag over de hel komen, waarop er niet één menschelijx wezen in zal ziÿn” 
(Vol. VII, blz. 245). Er is ook een gezegde van Oemar in de geschiedenis ver- 
meld: ,,Zelfs al zijn de bewoners der hel talloos als het zand der woestijn, toch 
Ζ81 er een dag komen, waarop zÿj daaruit zullen worden genomen’” 

Eén vraag evenwel moet beantwoord worden, en die is het gebruik van het 
woord abad, dat gewoonlijk opgevat wordt in den zin van in eeuwigheid. Dit 
wonen in de hel voor abad wordt ir den Heiligen Qoer-ân driemaal vermeld: 
in 4 : 169, 38 : 65 en 72 : 23. Merk op, dat abad in werkelijkheïd een zeer langen 

_ tÿd beteekent, gelijk het gebruik van zijn meervoudsvorm âbâd duidelijk aan- 
 toont. Zelfs al beduidt het een eeuwigheid, dan toch is er de uitzondering: als 
het uw Heer behaagt. 
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111 En waarlijk, uw Heer 
_zal allen hun daden ten volle 
betalen; waarlijk, Hij is Zich 
bewust van wat zij doen. 

112 Blijf dan op den rech- 
ten weg, zooals (het) u bevo- 
len is, en (evenzoo) ook hïj, 

! die zich met u (tot God) 
heeft gewend; en wees niet 
buitensporig (o menschen!), 
waarlijk, Hij ziet wat gij doet. 

113 En neig niet tot de- 
genen die onrechtvaardig 
zijn, opdat het vuur u niet 
aanrake, 663 en gij hebt geen 
_bewakers buiten God, dan zult 
gi niet geholpen worden, 

114 En onderhoud het ge- 
bed in de twee deelen van den 
dag en in de eerste uren van 
den nacht; waarlijk, goede 
daden nemen booze daden 
weg; dit is een herinnering 
voor degenen die gedachtig 
zijn, 664 

115 En wees  lijdzaam, 
want waarlijk, God zal de be- 
looning van degenen die het 
goede doen, niet te Ioor laten 
gaan. 

116 Maar waarom waren 
onder de geslachten v66r u 
geen bezitters van wijsheid, 
die het kwaad stichten op de 
aarde verboden, behalve wei- 
nigen dergenen uit het mid- 
den hunner, die Wij verlos- 
ten? En degenen die onrecht- 
vaardig waren, joegen datgene 
na, Waarvan zi] in ruime mate 
genotenr, en zij waren misda- 
dig. 

DE GELOOVIGEN MOETEN HET KWAAD MIJDEN 409 
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663 Het is den mensch niet alleen verboden, zelf eenige onrechtvaardigheid 

te begaan, maar hïj moet er zich ook van onthouden, zich tot degenen die zich 

schuidig maken aan onrecht te neigen. 

| 664 In dit vers worden de tijden van het gebed duidelijx aangegeven. In 
het eerste deel van den dag is de fadjr, of het morgengebed, voor zonsopkomst, 

en in het tweede deel van den dag de zoehr, of het middaggebed, en de ΒΥ, Of 

με numiddaggebed. In de eerste uren van den nacht hebben wij de maghrib 



410 HOED [DEEL XII. 

117 En het betaamde uw 
Heer niet, de steden te heb- Es 5 (S el Eva) 7 CAT 

Of,onrecht| ben verdelgd van wege hun ° δῦ 
var. | werkeerd geloof, terwijl haar Θώ Ge GUTS 

inwoners wel handelden. 665 

118 En indien het uw Heer 
behaagd had, zou Hïj de men- 
schen zekerlijk tot één volk NT TR D 
gemaakt hebben, en zij zullen @ Grbées QUE V5 El 
blijven verschillen, 666 

119 Behalve zïÿj, wien uw , 
Heer genadig is, en daarvoor ,,,. tire < γ2) 
heeft Hij hen geschapen; 667 24 AJ Er se ν 
en het woord van uw Heer «{..“ 25... 25 2-2 <<. 
is vervuld: Zekerlijk zal Ik de ESS ALES 
hel met de djinn en de men- © Ca Us Sont Lee 
schen tezamen vullen. 668 , ἦρα 

120 En al wat Wi u van 
de verhalen der apostelen ver-  , δὴ TESTS vote 2 
tellen dient om uw harten DT LT OZ Es Lab VS » 
daarmede te sterken,; en hier- - εκ; ἡ) σεσηνῦ,, ϑυχηρν 
in ἰ ᾿ ὃ HS 9 32} CSC in is de waarheid en een °** , : 2? ch LR 

1 #2 . 12 ὦ D, "τ sr” CE vermaning tot u gekomen, en (λλοξον "53 3 8,227 CA 
een herinnering voor de ge- 
loovigen. 

121 En zeg tot degenen die ,, si το 
niet gelooven: Handel over- (lbs Os y Gui 285 2 
eenkomstig uw staat: waar- ë sa dir, 
ljk, ook wij handelen: | Aus Gi ES 

of het zonsonderganggebed, en de ἰδ) of het avondgebed, even voor het naar bed 

gaan. | 

665 Zoelm beteekent hier verkeerd geloof, in tegenstelling met misdadig 

gedrag. Een volk wordt niet verdelgd, enkel omdat het zekere verkeerde leer- 
stellingen er op na houdt, maar het wordt verdelgd, als het kwaad sticht, wat 

Zijn geloof ook moge zijn. 

666 Dit beteeként: indien het een Goddelijke wet was, om de menschen te 
dwingen één bijzonder geloof aan te nemen, zouden zij één volk zijn geworden, 

maar zooals het ïs, heeft Hij hen zoo geschapen, dat zïj zullen blijven verschillen; 
daarom nemen sommigen hunner de waarheïid aan en anderen verwerpen die. 

667 Hier wordt duidelijk verklaard, dat God alle menschen schiep οὐχ hun 
genadig te zijn. Door ZËn genade leidt Hij sommigen op het rechte pad, terwil 

_ tot anderen, die tot het kwade vervallen en zich de hel waardig maken, de 
genade slechts na de bestraffing zal komen. Zij hebben zelf gemaakt, dat zij in 
nood en moeilijkheid raken, terwijl God Zich hunner ontfermt door hen daaruit 
te bevrijden. : 

668 Omdat zij van de wegen afgeweken zijn, die God hun genadig heeft 
uitgeduid; daarom moeten zij in een ander godsgericht treden, zoodat zij van 
het kwaad gereinigd worden en geschikt gemaakt om geestelijk vooruit te gaan. 
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122 En wacht, waarlik, TP LE (reponses 
wi) wachten ook. | ΘΩΡΞ él LES D 

| 128 En Gods is het onge- | 
ziene in de hemelen en op de 415 Sfr et 2: à τ 
aarde, en tot Hem wordt de ΄" “4 ot 12 rl ee a ἢ 
geheele.zaak wedergebracht;, 0e "δα AIS) ἈΦ» 
derhalve, dien Hem en ver- en ere Lee oo 7. 
trouw op Hem, en uw Heer CCR E C5 δὲ 
is niet achteloos omtrent wat 

| gi doet. 



HOOFDSTUK XII 

JOZEF 

(Joèsoef) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(12 paragrafen en 111 verzen) 

Samenvatting : 

Par. 1. Jozefs visioen. 

Par. 2 Samenzwering van de broeders van Jozef tegen hem. 

Par. 3. Jozefs standvastigheid onder verleidingen. 

Par. 4. Jozef wordt gevangen gezet. | 

Par. δ. Jozef predikt in de gevangenis. 
Par. 6. Het visioen van den koning en Jozefs verklaring daarvan. 

Par. 7. Jozef wordt van de Pre bevrijd en tot een hooge positie 

verheven. 

Par. 8. Jozef heïlpt zijn broeders. 

Par. 9. Jozefs jongste broeder. 

Par. 10. Jozef onthult zijn identiteit aan zijn broeders. 

Par. 11. Israël gaat naar Egypte. 

Par, 12. Een les voor de tegenstanders van den Heiligen Profeet in de 

geschiedenis der vroegere profeten. 

Algemeene opmerkingen: 

DIT hoofdstuk ontleent zijn titel aan de geschiedenis, die het behandelt. Het 

geheele hoofästuk geeft een doorloopend verhaal van de geschiedenis van Jozef, 

terwijl de eerste drie verzen en de laatste paragraaf het doel doen uitkomen, 

dat aan die geschiedenis ten grondsiag ligt. Het is inderdaad niet een bloot 

verhaal, maar voorspelt de uiteindelijke overwinning van den Heiligen Profeet, 

die uit zijn eigen geboortestad verdreven werd en 00k de definitieve PA PE 

van degenen, die tegen zijn leven samenspanden. 

In de rangschikking der hoofdstukken is het verband tusschen dit hoofdstuk 

en het vorige duidelijk. Dat hoofdstuk behandelt de geschiedenis van verschillende 

welbekende profcten en het lot van hun tegenstanders. Dit verklaart profetisch, 

dat de handelingen der vijanden tegenover den Heiligen Profeet en die van den 

Heiligen Profeet tegenover zijn vijanden meer het karakter hebben van de weder- 

zijdsche bejegening van Jozef en zijn broeders, daar er eenerzijds een scherpe 

vervolging is en anderzijds een absolute vergiffenis en genadige bejegening. Wat 

het jaar der openbaring betreft, zie men de noot bij hoofdstuk 10. | 



HFDST. XII.] 

a 621. 

Se sq dé à mm pe LS mm à πῦον ΗΝ σα ψυ US mm 

JOZEFS VISIOEN 413 

PARAGRAAF 1 

Jozefs Visioen 

1-3. De openbaring. 4-6. Jozefs visioen. 

In naam van God, den Wel- 
dadige, den Genadige. 

1 κα ben God, de Ziende. 8 
Dit zijn de verzen van het 
Boek, dat duidelijk maakt. 

2 Waarlijk, Wij hebben het 
geopenbaard — een Arabi- 
schen Qoer-ân — opdat gi 
zult begrijpen. 

3 Wij verklaren u met de 
beste verklaring door Ons 
openbaren van dezen Qoer- 
ân tot u, alhoewel gij hier- 
voor zekerlijk (een) van de 
onbewusten zijt. 669 

4 Toen Jozef tot zijn vader 
zei: O mijn vader! waarlijk, 
ik zag elf sterren en de zon 
en de maan — ik zag hen 
zich voor mij nederbuigen. 

9 Hi zei: Ο mijn z0on! 
verhaal uw visioen niet aan 
uw broeders, opdat zij geen 
samenzwering, tegen τὶ sme- 
den; waarlijk, de duivel is 
den menschen een openlijke 
vijand. 
6 En zoo ΖΔ] uw Heer u 

kiezen en u den uitleg der ge- 
zegden leeren en aan u en aan 
de kinderen van Jakob Ziïjn 
gunst voltooïen, 670 gelijk Hij 
die vroeger aan uw vaderen, 
Abraham en Izak, voltooide: 
waarlijk, uw Heer is Wetend, 
Wis. 
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SECTE 
pe ere 
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669 Het onbewust-zïjn van den Heiligen Profeet heeft betrekking op zijn 

eigen toekomst, waarop de in dit hoofdstuk vermelde voorvallen in het leven 

van Jozef duidelijk wijzen, nl. dat hij, evenals Jozef, uit zijn huis verdreven zal 

worden, en dat zijn landgenooten zich echter tenslotte aan hem zullen komen 
onderwerpen en, evenals Jozefs broeders, vergiffenis vragen voor hun fouten. 

Of het kan betrekking hebben op alles, wat in den Heiligenn Qoer-ân vermeld 

staat, daar de Profeet v66r de openbaring daarvan niets wist (42 : 52). 

670 Vgl. Gen. 37 : 19, waar Jakob Jozefs visioen minachtend opneemt en 

hem zelfs bestraft. Wat in den Heiligen Qoer-ân vermeld wordt, komt meer 

overeen met zijn roeping als profeet. 
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PARAGRAAF 2 
Samenzwering van de Broeders van Jozef tegen hem 

7. Een teeken aangaande de toekomst van den Heiligen Profeet. 
8---20. Samenzwering van Jozefs broeders: zij werpen hem in een Καὶ]. 

7 Voorzeker zijn in Jozef 
en zijn broeders teekenen 
voor degenen die vragen. 671 

8 Toen ζῇ zeiden: Waar- 
Hjk, Jozef en zijn broeder 672 
zijn onzen vader dierbaarder 
dan wij, schoon wij een (ster- 
kere) groep zijn; waarlik, 
onze vader is in een duidelijke 
dwaling: 

9 Dood Jozef of werp hem 
weg in een of ander land, ἃ 
opdat uws vaders achting 
uitsluitend voor u zij, en gi 
daarna een rechtvaardig volk 
zult zip. 

10 Een spreker uit hun 
midden zei: Dood Jozef niet, 
en werp hem neder op den 
bodem van den Κα}, indien 
gij (het) doen moet, (opdat) 
eenige reizigers hem zullen 
opnemen. 

11 Zïj zeiden: O onze va- 
der! wat reden hebt gij, dat 
gi ons ten aanzien van Jo- 
zef niet vertrouwt? en waar- 
Ijk, wi zijn zijn oprechte 
vrienden : 

12 Zend hem morgen met 
ons, opdat hij zich zal verbli- 
den en vermaken, en waarlïk, 
wi Zzullen hem goed bewaken. 

13 Hij zei: Waarlijk, het 
smart mi], dat gij hem mede- 
neemt, en ik vrees dat de 
wolf hem verslindt, terwil gij 
achteloos omtrent hem zijt. 

14 Ζῇ zeiden: Waarlijk, in- 
dien de wolf hem verslond, 
niettegenstaande dat wi] een 
(sterke) groep zijn, dan zou- 
den wij inderdaad verliezers 
Zijn. 
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671 Di. Degenen die omtrent de toekomst van den Heiligen Profeet vragen. 

672 Di. Benjamin, zijn broeder van dezelfde moeder. 
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15 Toen Ζ1] dan met hem D τδ 2. τές δ ΩΣ heengegaan Wwaren en samen- 448450112221 9 3.225 
Stemden, dat zij hem op den MERE ΑἼ 2: 
_bodem van den Καὶ zouden D ee 72 
nederzetten, en Wij hem open- 733 FAT NT 2 
baarden: Gij re waar- © IE ᾿ 
lÿjk inlichten omtrent deze 
hun zaak, terwijl zij niet mer- 
ken. 673 

16 En zij kwamen bij het ᾿ D 
vallen van den avond weenend GS ES TE, Ὁ] 5.25 tot hun vader. | 

17 21) zeiden: O onze va- 
der! waarlijk, wij gingen we, Did ri Σου ἣν om het Re ho en SRE ΚΠ» lieten Jozef bij onze goede- < 929 ren achter, en de wolf heeft - hem verslonden, en gi. AURONT ETS ons niet gelooven, hoewel wij dé ue 
waarheidlievend zijn. 

Ar. vatsoh 18 En zÿ brachten οἵη 
cn hema. | ÀEMA met valsch bloed daar- 4 0 PAP RENE op. Hïj σοὶ: Neen, uw zielen DE SSI 40 es ES hebben de zaak voor u licht Mes RS CAT ὠΐτ2 de gemaakt, maar geduld is à goed, en God is Hij, om Wiens CLSC ECC 2}: Que hulp gevraagd wordt tegen 

hetgeen 91] beschrijft, 674 
-..-----.-.. tmp 

673 Het wezenlijke verschil tusschen de twee lezingen over dit verhaal — de een in den Bijbel en de andere in den Heiligen Qoer-ân -— is dit, dat de laatste daarin het geestelijk element behoudt, dat zijn vermelding slechts rechtvaardigen kan in een boek, hetwelk Yoor de geestelijke leiding van den mensch is bedoeld, terwijl de Bijbel het zuiver als een verhaal vertelt. Hier hebben wij een kind, dat de zeventien jaren niet overschrijdt en die, hoewel naar allen schijn voor altijd verloren, de Goddelïÿke openbaring en belofte ontvangt, dat er een dag zal _&anbreken, waarop hij de meester zal Zin van zijn onderdrukkers. Deze omstan- digheid in het leven van een profeet, ni. de diepe overtuiging van de uiteindelijke Overwinning der waarheid, teweeggebracht door openbaring van Boven, stelt hem inderdaad in staat om alle smarten en moeilijkheden te boven te komen. Door de geestelijke beteekenis weg te laten berooft het Bijbelverhaal de geschie- denis van al haar schoonheid. 
674 De Heilige Qoer-An stelt Jakob voor als iemand, die van het eerste begin af aan aan de oprechtheid van Jozefs broeders twijfelde: maar niet alzoo de Bïjbel. Deze verhaalt, dat Jakob over het verlies van een geliefden z0on treurde, gelijk ieder ander sterveling zou doen, maar de Heilige Qoer-ân toont aan, dat ἨΔ van het begin af aan hoop had: ,En God is Hi, om Wiens hulp gevraagd wordt tegen hetgeen 8ÿ beschrijft”, En deze hoop is in het geheele verhaal het lichtpunt, zonder hetwelk het een duistere beschrijving zou zijn, onthloot van alle waarde als een geestelïjke les. | | 
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van Egynte. 

JOZEF 

19 En er kwamen reizigers 

en zij zonden hun waterputter 

en hij liet zijn emmer neder. 

Hij zei: O, goed nieuws! dit 

is een jongeling; en zij ver- 

borgen hem als koopwaar, en 

God wist wat zij deden. 
20 En zij verkochten hem 

voor een geringen prijs, weini- 

ge zilverlingen, en Zi toonden 

geen begeerte voor hem. 

[DEEL XII. 
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PARAGRAAF 3 

Jozefs Standvastigheid onder Verleidingen 

21, 22. Jozef wordt naar Egypte gebracht. 23, 24. Hi) wordt beproefd. 

25-29. Zijn onschuld. 

21 En de Egyptenaar die 

hem kocht, zei tot zijn vrouw: 

Geef hem een aanzienlijke 

woning, wellicht zal hïij ons 

van nut zijn, of wij zullen hem 

als zoon aannemen. En ΖΟΟ 

bevestigden Wij Jozef in het 

land en opdat Wij hem den 

uitleg der gezegden zouden 

leeren: en God overwint (al- 

les) bij (de uitvoering van) 

Zijn gebod, maar de meeste 

menschen weten niet. 

22 En toen hij zijn rijpheid 

had bereikt, gaven Wij hem 

wijsheid en kennis; en Z00 : 

vergelden Wij dengenen, die 

het goede doen. | 

23 En zij, in wier huis hi 

was, trachtte te maken dat hi] 

zich (aan haar) overgaf, en 

zij maakte de deuren vast en 

zei: Kom hier. Hij zei: Ik zoek 

Gods bescherming: waarlik, 

mijn Heer maakte mijn wo- 

ning goed; waarlijk, het gaat 

den onrechtvaardigen niet 

voorspoedig. | 

24 En voorzeker besloot zij 

hem te hebben, eu hïij zou be- 

sloten hebben haar te hebben, 

ware het niet, dat hij het dui- 
delijke bewijs zijns Heeren 
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gezien had; 675 zoo (was het), 

JOZEFS STANDVASTIGHEID ONDER VERLEIDINGEN 417 

opdat Wij het kwaad en de CCPEAILS Lee TES 
onzedelijkheid van hem zou- D 
den afwenden, waarlijk, hï 

Of, uitver- |. Was (een) van Onze oprechte 
remiode, | dienaren. 

25 En zij haastten 7zich Le CELA 
beiden naar de deur, en zÿ (2 a Eee CELA 
scheurde zijn hemd van achte- σφι 224% 59 
ren en Zzij ontmoetten haar 26 JAN SES = Ca 2 5e 
echtgenoot bij de deur. Zïj ze1: M) Le : AVS Li 3 à Det 
Wat is de vergelding van 
hem, die het kwade tegen uw 
-vrouw wenscht, behalve dat 
hi gevangen gezet wordt of 
een pinlijke kastijding ? 

26 Hij zei: Ζῃ trachtte te 
maken dat ik mij (aan haar) 
overgaf. En een getuige van 
haar eigen gezin legde getui- 
genis af: Indien zijn hemd 
van voren gescheurd is, dan 
spreekt Ζῇ de waarheïd en hij 
is (een) van de leugenaars: 

27 En indien zijn hemd van 
achteren gescheurd is, dan 
liegt zij en hïj is (een) van de 
waarheidlievenden. 

28 Derhalve, toen hij zijn 
hemd van achteren gescheurd 
zag, zel hi: Waarlik, het is 
een list van u vrouwen; waar- 
ljk, uw list is groot. 676 

29 O Jozef! wend u van 
deze af; en (o mijn vrouw!) 
vraag vergiffenis voor uw 
zonde, waarlijk, gij zijt (een) 
van de zondaren. 
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675 Dit toont niet aan, dat Jozef ook maar de geringste begeerte voor haar 

koesterde; maar wel dat de verleiding zoo groot was, dat hij, indien hij niet door 

het geloof in God gesterkt was geweest, aan de menschelijke zwakheid ten prooi 

zou zijn gevallen. Het duidelÿke bewiÿs zÿns Heeren heeft betrekking op zijn diep 

gelnof in Cod; zie het vorige vers. Ook de Heilige Profeet Moehammad werd 

door zijn tegenstanders in ὙΘΙΖΟΒΕΊΗΕ, gebracht, mâäar hÿ verwierp alles: rÿkdom, 

schoonheid en leiderschap. 

676 De verdediging van Jozefs karakter bij deze gelegenheid en het leveren 

van het bewiïjs in den vorm van het hemd worden in den Bäbel niet vermeld; 

maar zonder dat wordt de episode van het verlaten van zijn kleed (Gen. 39 : 12, 

15, 18) zinledig. Het schïünt een duidelijke weglating te zijn. De hierop volgende 
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PARAGRAAF 4 

Jozet wordt gevangen gezet 

30 En de vrouwen in de 
stad zeiden: De vrouw van fut 7 à Rs. ie” 
het hoofd 677 tracht te maken 7° ἃ ae Ed 

Ξ TA DA IL γζ νυ σιν; ,α 
dat haar slaaf zich (aan ὦ» LÈ a Aire 

l'haar) overgeeft; inderdaad Re 
heeft hij haar diep aangedaan O Yi Vie C EN É 
met (zijn) liefde; waarlijk, wi] 
zien haar in een duideliÿke 
dwaling. 

81 En toen zij van haar -,-,, , >» ; , κι της 
list hoorde, 678 Lond zj om Ole ὁ Le GS 
haar en bereidde voor haar 10 2 AL 2 Lo 251.» one 
een maaltijd, en gaf ieder van DE ESS EC 
haar een mes, en zei {tot %,31:1521% 
Jozef): Verschijn aan haar. ΄“ | 
Derhalve, toen zij hem za- οὐρα au, Ca 

gen, achtten zij hem groot, en 4: :,, 1: 4, su; τῷ 
| το, ON ed le une cdot sneden Zzich (uit verbazing) LT RTC 

μ L . € by À, “5 “ “5 in haar handen, en zeiden: οὐ ὁ. Ai ὡι 2.22 
Verre is God (van onvol ὃ“ 
maaktheid) ; dit is geen ster- ὑἡ 
veling; dit is slechts een ede- 
le engel. 679 - 

32 Ζῇ zei: Dit is ἢ], ten . , . ,<e,,», « oi κι on 
wiens aanzien gij mij berispt Le ριον (4... ARE GE 
hebt, en voorzeker zocht ik 2--22 256, 3% 27 , 325 3215 
zijn overgave (aan mij), maar pra dd (6 ASS UE» 

paragraaf bewijst, dat Jozef niet gevangen genomen werd, omdat hij zich schuldig 

had gemaakt aan een grove beleediging tegen de vrouw van zijn meester. De 

Heilige Qoer-ân laat zelfs een beschuldiging van dit karakter tegen een profeet 

niet staan, maar het Bijbelverhaal doet heelemaal geen poging om Jozefs on- 

schuld te bewijzen. 

677 Al-Aztz slaat op Pôtifar. Het beteekent machtig, krachtig, sterk, en 

kan als zoodanig gebezigd worden in toepassing op zulk een waardigheid als 

overste der wacht, welke rang Pôtifar bekleedde. Al-’Aziz is gebezigd als titel 

_ van de regeerders van Egypte, maar het feit, dat het hier niet bedoeld is om 
die positie aan te duiden, blijkt hieruit, dat de regeerder al-Malik of de koning 

(vs. 43) genoemd wordt, en dat Jozef zelf — die, zooals erkend wordt, niet de 

regeerder maar slechts de voornaamste waardigheidsbekleeder van het rijk was 

— in vs. 78 als Aziz wordt aangesproken. | | 

678 Haar list is Ôf haar heimelÿjke beschuldiging tegen de vrouw van het 

hoofd, Ôf Ζῇ hadden haar een plan ingeblazen om Jozef te verleiden, hetgeen 

ons waarschfinlijker voorkomt. Deze laatste beteekenis wordt door vs. 50 be- 

vestigd. | : | 

| 679 Zfj konden Jozef niet verleiden en waren door zijn standvastigheid 

zoodanig getroffen, dat zij hem een engel noemden. 
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| 
| 
| 

| 

hij onthield zich (van de zon- 
de); en indien hïij niet doet 
wat ik hem beveel, zal hij ze- 
kerlÿk gevangen worden ge- 
zet, en hij zal zekerlijk (een) 
van degenen zijn, die in 
schande verkeeren. 

33 Hij zei: Mijn Heer! het 
gevangenhuis is mij dierbaar- 
der dan datgene waartoe zij 
mi noodigen; en indien Gij 
haar list niet van mij af- 
wendt, zal ik naar bhaar 
smachten en (een) van de 
onwetenden worden. 

34 Daarop verhoorde zijn 
. Heer zijn bede en wendde van 
|‘hem haar list af; waarlijk, 

| 

Hij is de Hoorende, de We- 
tende. 

35 Toen kwam het haar 
voor, nadat zij de teekenen 
gezien hadden, dat zij hem 
tot een tijd zouden gevangen 
zetten. 680 
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PARAGRAAF 5 

Jozef predikt in de Gevangenis 

36 En twee jonge lieden 
gingen met hem in het gevan- 
genhuis. Een hunner zei: Ik 
zag mijzelf wijn persen. En de 
ander Ζ6 1: Ik zag mijzelf 
brood op mijn hoofd dragen, 
Waarvan de vogels aten. 
Licht ons in omtrent de ver- 
klaring daarvan; waarlijk 
wij zien ἃ (als een) van de- 
genen die het goede doen. 

31 ΗΠ Zei: Het voedsel 
waarmede gij  gespijzigd 
wordt, zal tot ἃ niet komen, 
maar ik zal u beiden omtrent 
de verklaring daarvan inlich- 
ten, voor het tot u komt: dit 
is van hetgeen mijn Heer mij 
heeft geleerd: waarlijk, ik 

BTE TÉ δ κὸν 55 
ES TERESA τὴν 
BE Gris GS GIE) 
ÉJau le CES a, BE 

3.» 
E Gil Ge ES 

680 Met teekenen worden bedoeld: argumenten voor zijn onschuld. 
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JOZEF 

heb den godsdienst van men- 

schen die niet in God geloo- 

ven, verlaten en zij zijn loo- 

chenaars van het hierna- 

maals : 
38 En ik volg den gods- 

dienst mijner vaderen, Abra- 
ham en Izak en Jakob; het 

betaamt ons niet, dat wij lets 
met God vereenigen: dit is 
door de  goedertierenheid 
Gods over ons en over het 
menschdom, maar de meeste 
menschen danken niet: 

39 O mijn twee metgezellen 
der gevangenis! zijn verschil- 
lende heeren beter, of God de 
Eén, de Allerhoogste? τ 

40 Gij dient buiten Hem 
slechts namen, die gi] ge- 
naamd hebt, gij en uw vade- 
ren; God heeft daarvoor geen 
gezag nedergezonden,;, het 
oordeel is slechts Gods; Hij 
heeft geboden, dat gij nie- 
mand zult dienen dan Hem; 
dit is de rechte godsdienst, 
maar de meeste menschen 
weten niet; 681 

41 O mijin twee metgezel- 
len der gevangenis! aangaan- 
de een uwer, hij zal zijn heer 
wijn te drinken geven; en 
aangaande den ander, hij zal 
gekruisigd worden, zoodat de 
vogelen van zijn hoofd zullen 
eten: de zaak, waaromtrent 
gi gevraagd hebt, is beslo- 
ten. 

42 En hij zei tot hem, van 
wien δἰ wist dat ἢ van de 
twee bevrijd zou worden: Ge- 
denk mij bij uw heer; doch de 
duivel deed hem vergeten 
(het) aan zijn Heer te mel- 
den; derhalve bleef hij enkele 
jaren in de gevangenis. 
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681 De Heilige Profeet werd ook door zijn tegenstanders drie jaar lang 

opgesloten in de Sjl’b van Aboe Talib, maar zelfs toen verzuimde hij zijn zen- 

dingswerk niet. | 
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PARAGRAAF 6 

Het Visioen van den Koning en Jozefs verklaring daarvan 

43 En de koning zei: Waar- = SR T8) a ΜΕ 
lijk, ik zie zeven vette koeien, 7 pt 9». CP 
die zeven magere verslonden: 2235 Be me CT c Qu 
en zeven groene aren en (ze- ΒΝ ttes : γὲ 9 
ven) andere droge; O hoof- Ξ Ge 13 > Ζ 
den! leg mij mijn droom uit, °42#>} 21, 2. “À 
indien gij den droom kan PSS €) σῶν eos ASS 
“uitleggen. en “52. 

44 Zij zeiden: Verwarde , ,_ PR τ ὡνο οὶ 
droomen, en wij kennen den Los ot ΟΦ ΣΙ51[ς 
uitleg van droomen niet. 2 VE 

45 En diegene der twee 
(gevangenen) die bevrijd was 
en zich na langen tijd (Jozef) -:., 52 té sn 
herinnerd had, zei: Ik zal u SOS 3 FU EE ἘΠ 3.5 
omtrent den uitleg daarvan SU AE αὐλῷ es 2 ET: 6 -; 
inlichten, Ἰααξ mi] derhalve FAN TE TR 

Ar. zend. gaan : 

46 O Jozef! O waarheid- τ SR ST CE lievende! verklaar ons zeven ds . ad Er τ 
vette koeïen, die zeven mage. CAC SET Us DE 
re verslonden, en zeven groe- mes nee 
ne aren en (zeven) andere Sr >| RSR 
droge, opdat ik tot de men- DL T: AE 
schen zal terugkeeren, zoodat © ΣΝ δϑ οὐδ δ}: “2 Ὁ 
zij zullen weten. 

47 Ἠΐ τοὶ: Οὐ zult zeven [25 5 Ga RC TE 
RAS jaren zooals gewoonliÿk | 4, SES api 5% 9 É Ps Suns ve 

zaaien; Wat gij dan maait, ἡ Ru (sy Ses 
laat het in zijn aar, behalve ϑώβεςξ 
een Weinig, waarvan gij eet. 

48 Dan zullen daarna ze- 36 np?” T5 

ven harde jaren komen, die DS pie ΘῈ es ὮΣ us pe 
wegvreten zullen al wat gi 5753. γ)24 ALERT 
van te voren voor hen hebt ἐπ φόδος ᾿ 6 
opgelegd, behalve een weinig © Orne 
van wat gij zult hebben be- | | ᾿ 
waard. 

49 Dan zal daarna een Ru 
jaar komen, waarin de men- DATENT ὠτὸς 35 
schen regen zullen hebben en ma SL AE 
waarin zij (druiven) zullen ᾧ Ge δ _ 5 CE 
persen. 
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Of, duide- 
lijk. 

FR 

JOZEF [DEEL ΧΙ. 

PARAGRAAF 17 

Jozef wordt van de Beschuldiging bevrijd 

en tot een hooge Positie verheven 

50 En de koning zei: Breng 
hem tot mij. En toen de bood- 
schapper tot hem kwam, zei 
hij: Ga tot uw heer terug en 
vraag hem, wat de toestand 
is van de vrouwen, die zich in 
haar handen sneden; waar- 
lÿk, mijn Heer kent haar list. 

. 51 ΗΣ zei: Hoe was uw 
zaak, toen gij trachtte te ma- 
ken, dat Jozef zich (aan u) 
overgaf”? Zij zeiden: Verre is 
God (van onvolmaaktheid), 
wij weten geen kwaad zijner- 
zijds. De vrouw van het 
hoofd zei: Nu is de waar- 
heid bevestigd geworden: Ik 
trachtte te maken, dat hi 
zich (aan mij) overgaf, en hij 
is waarlijk (een) van de waar- 
heïdlievenden. 

52 Dit is, opdat ἈΠ weten 
zal, dat ik hem in het ver- 
borgen niet ontrouw ben ge- 
weest en dat God de list 
dergenen die ontrouw zin, 
niet leidt. 682 

DEEL 

53 En ik verklaar mijzelf 
aiet vrij; waarlijk, (des meu- 
schen) zelf is gewoon (hem) 
te bevelen het kwade (te 
doen), 683 behalve die, wie 
mijn Heer genadig is: waar- 
lijk, mijn Heer is Vergevens- 
gezind, Genadig. 
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682 Dit zijn de woorden van Jozef, die zijn gedrag verklaarde door te ver- 

kiezen in de gevangenis te blijven, tot zijn onschuld bewezen was. 

683 De ammärah is de laagste trap van ’s menschen geestelijke ontwikkeling 

en van dezen trap wordt hier melding gemaakt. De hoogere trappen zijn de 

lawwêmah, wanneer het geweten van den mensch zich doet gelden en hem van 

‘het kwaad dat hïj bedrijft, beschuldigt (75 : 2) en de moetma ‘innah (lett. in rust), 
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94 En de koning zei: 
Breng hem tot mi, ik zal 
hem voor mijzelf kiezen. En 
toen hij met hem gesproken 
had, zei hïij: Waarlïk, gÙ zit 
heden in onze tegenwoordig- 
heid een aanzienlijke, een ge- 
trouwe. . 

99 Hij zei: Stel mij over 
de schatten des lands; waar- 
lijk, ik ben een goed bewaar- 
der, wel wetend. 

50 En 200 gaven Wij Jozef 
macht in het land — hij had 
daarin de heerschappij, waar 
het hem ook behaagde: Wij 
zenden Onze genade neder 
over wien Wij willen, en Wij 
laten de belooning van dege- 
nen die het goede doen, niet 
te loor gaan. 

οἱ En zekerlijk is de beloo- 
ning van het hiernamaals 
veel beter voor degenen, die 
gelooven en zich (voor het 
kwaad) hoeden. 

JOZEF HELPT ZIJN BROEDERS 423 

RARE 4 D A 08: 
. 

BE GE) 0 LÉ σε δι 
Do “σ“φῳ53 - ré Θ Cet he 0] 

CAC ENTER 

GLACE a 

CI 93 Ar τ 27 ELA ET ANSE 

> 4 ! DITS 
3 P9 #7 nn, 42 

“ποθ SSI 
É MID Gore » 
HORS ES 

PARAGRAAF 8 

Jozef helpt zijn Broeders 

08 En  Jozefs  broeders 
kwamen en traden in tot hem, 

| en hïÿj kende hen, terwiil Zi) 
hem niet herkenden. | 

99 En toen hij hen van hun 
levensmiddelen voorzag, zei 
ἈΠ: Breng tot mij uw broeder | 
van uw vader; ziet gij niet, 
dat ik de volle maat geef en 
dat ik de beste der gastheeren 
ben ? | 

60 Maar indien gij hem niet 
tot τὴ] brengt, zult gi geen 
maat (koren) van mij heb- 
ben, noch zult gij mij nabij 
komen. 

» 77,0.) 9 LA L'o5920 De À Le BE us SITE 5 
“pp 28 GR DPI “.» 45.“ 

COS) ἃ}. où 2.85... 

die het doel, di. haar volmaking, heeft bereikt en op welken trap de neiging tot het kwaad absoluut uitgedoofd is (89 : 27). ; 



JOZEF 

AT ῶώοςς-..-ς---.---ο-τ-ο--
-’-- 

61 Ζῇ zeiden: Wij zullen 

trachten te maken, dat zijn 

vader ten zijnen aanzien toe- 

geeft, en wii zullen (het) 

waarlijk doen. 

62 En hij zei tot zijn diena- 

ren: Leg hun geld in hun zak- 

ken, opdat zij het herkennen, 

wanneer zij tot hun gezin te- 

rugkeeren, opdat Ζῇ zullen 

terugkomen. 

63 En toen zij tot hun 

vader terugkeerden, zeiden 

zij: @ onze vader! de maat 15 

ons onthouden; zend derhal- 

ve onzen broeder met ons, 

(opdat) wij de maat zullen 

krijgen, en wij zullen hem 

waarlijk bewaken. 

64 Hij zei: Ik kan u.ten 

zijnen aanzien niet vertrou- 

wen, dan gelijk ik u vroeger 

ten. aanzien van zijn broe- 

der vertrouwde; maar God is 

de beste Bewaarder, en ΗΠ] is 

de Genadigste der genadigen. 

65 En toen zij hun goede- 

ren openden, vonden zij hun 

geld hun teruggegeven. Zi) 

zeiden: O onze vader! wat 

kunnen wij (meer) wenschen ? 

Dit is ons eigendom, ons te- 

ruggegeven, en wij zullen Κο- 

ren voor ons gezin brengen 

en onzen broeder bewaken, en 

zullen bovendien de maat van 

een kameel- (last) hebben; dit 

is een lichte maat. 
66 Hij zei: Ik zal hem in 

geen geval met u zenden, tot 

oij τοῦ in Gods naam een 

vast verbond geeft, dat gi 

hem zekerlijk tot mij zult te- 

rugbrengen, tenzij gij volko- 

men omsingeld zijt. En toen 

σῇ hem hun verbond gaven, 
zei hi: God is Hij, in Wien 

vertrouwen wordt gesteld 

aangaande hetgeen wi) zeg- 

gen. 
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HFDST. XII.] JOZEFS JONGSTE BROEDER | 425 EE ————— οὐσθιτ οτος τ 
67 En hij zei: O mijn ΖΟ- : : 

nen! ga niet (allen) door CAPE Ὁ: 
één poort in en ga door ver-  ° ΡΩ͂ Νὰ οἷν  Schillende poorten in, 684 en (55/2555 AAC A EE 
tegen God kan ik u gansche- κγ»,» bp » νην 58 5.25 Iÿjk niet baten: het oordeel Rd QU'A Ὁ’ ah CE UE 5 is slechts Gods: op Hem ver- Bee fores Ge per) ᾧ 
trouw ik, en laten degenen Ps ANES CET SE a) die vertrouwen, op Hem ver- CLS 
trouwen. 

68 En toen zij ingetreden 
waren, gelijk hun vader hun 24%5125:5 ÉS ὦ» PES 65; 
had bevolen, baatte het hun ς RD ΥΜΗΝ ganschelik niet tegen God, δ EE CE CE maar (het was slechts) een £<-u τς ons οι, CPS wensch in de ziel van Jakob, 413 TAC AL 
die hij vervulde: en waarliÿk, ef ὥλεα τὰ He 04 2 5924 ἈΠ bezat kennis, omdat Wij ‘ Gale 300 hem kennis hadden gegeven, o OL ΤΉΝ ΕΠ 
maar de meeste menschen we- 
ten niet. 

PARAGRAAF 9 

Jozefs jongste Broeder 

69 En toen zij tot Jozef sw+ > τὶ LP 98 Ne Secret intraden, huisvestte hij zijn Es GAS JA SES 5 broeder bij zich, zeggende: Ik (<, DS SE PAU LE ben uw broeder, treur derhal- db RS νος ve niet over hetgeen zij doen. Ju 5e 
70 En toen hij hun van hun 

levensmiddelen voorzag, plaat- 4SE 13 2,f2< 2260 μος ste (iemand) den drinkbeker “7 LFB 22 Ἐ-' in zijns broeders zak. 685 ἰ 3) οϑῷ GS 2 4e LEA Toen riep een uitroeper uit: HAE “55 νῷ. <, 92 3 O karavaan! σῇ zijt waarlijk COS UE ἃ ὦ 
dieven. | | 

684 Toen Zÿ voor het eerst naar Egypte gingen, werden Ζῇ van spionnage 
_verdacht (Gen. 42 : 9): daarom gaf Jakob hun den raad, de stad niet gezamenlijk 
in te gaan, opdat zïj niet in moeilijkheden verwikkeld zouden raken. Jakob scheen 
ditmaal een zeker voorgevoel te hebben gehad, dat hun een ongeluk zou over- komen en daarom zei hi, dat hij hun niet tegen God kon baten. | 

685 Hoewel het Bijbelverhaal zegt, dat Jozef den beker in den zak liet leggen (Gen. 44 : 2), zegt de Qoer-ân dat niet. Het is duidelijk, dat niet Jozef 
zelf hen van levensmiddelen Voorzag. Het was iemand anders, die de bevelen 
uitvoerde en de levensmiddelen gaf. Vs. 83 waarin Jakob zijn zonen er van beschuldigt, ook ditmaal kwaad te hebben bedreven, en vs. 89 waarin Jozef zijn 
broeders er van beschuldigt, niet alleen hemzelf maar ook zijn broer Benjamin 



426 

Ar. ziel. 

JOZEF 

71 Zij zeiden, terwijl zi 

tegenover hen stonden: Wat 

mist gij? 
72 Ζὴ zeiden: Wij missen 

den drinkbeker van den ko- 

ning, en hij die dien brengt, 

zal een kameellast hebben, en 

ik ben daarvoor verantwoor- 
delijk. 

73 Zij zeiden: Bij God! gi 

weet voorzeker, dat wij niet 

gekomen zijn om kwaad in het 

| land te stichten, en wij zijn 

geen dieven. 
74 Zij zeiden: Maar wat 

zal de vergelding hiervan zijn, 

indien gij leugenaars ziïjt? 

75 Zij zeiden: De vergel- 

ding hiervan is, dat de per- 

soon, in wiens zak die gevon- 

den wordt, (voor) de vergel- 

ding daarvan (gehouden) zal 

worden; zoo straffen wij de 
misdadigers. | 

76 Toen begon hij met hun 

zakken, alvorens den zak van 

zijn broeder (te onderzoe- 

ken) : daarop haalde hij dien 

uit zijns broeders zak. Z00 

mazkten ὙΠ plannen om 

Jozefs wille; het was niet 

(geoorloofd), dat hi zijn 

broeder volgens de wet van 

den koning nam, tenzij het 

Gode behaagde; Wij verhoo- 

gen de graden van wien Wi 

willen, en boven iederen be- 

zitter van kennis is de Alwe- 

tende. 
77 Zij zeiden: Indien hi] 

(dien) steelt, dan heeft zijn 

broeder vroeger inderdaad 

gestolen; maar Jozef hield 

het in zijn hart verborgen en 

onthulde het hun niet. Hij zei: 

Gij zijt in een slechten toe- 

stand en God weet het best 

wat gij beweert. 
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onrecht te hebben ‘gedaan, toonen aan, dat een der broeders dit uit moedwil 

deed, opdat Benjamin in moeilijkheid verwikkeld zou raken. 
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18 Ζ1] zeiden: O hoofd! 2:4: ns ἴτυν Ji ee De 
hij heeft een vader, een zeer EURE JE EAEC DE 
ouden man; derhalve, neem -, 4 <a te pas. 
een onzer in zijn plaats; waar- ὁ: SE ASE EST Fu | 
liÿjk, wij zien u (als een) van ς ΘΝ : 
degenen, die het goede doen. | 

719 Ἠΐ zei: God bescherme : 
ons er voor, iemand anders ERSS ϑι τοῖς 2 Let 
te grijpen dan hem, bij wien de " 
wij onze goederen vonden, DITS ER ζῶ 
want dan zouden wij waarlijk RL : 
onrechtvaardig zijn. 

PARAGRAAF 10 

Jozef onthult zijn Identiteit aan zijn Broeders 

80 En toen zij aan hem ,,, Er on ΧΩΣ 
wanhoopten, trokken zij zieh ὦ 5 je del 2822) EG 
terug, afzonderlijk met elkan- NH de 
der beraadslagende. De oud- 155 SC Οἱ DANS ER T 
ste hunner zei: Weet gij niet, __, 25 7 Li otÉnoc Te 
dat uw der uin Godsnaam Le οι Au 
een verbond afnam, en hoe gij - 
vroeger te kort schoot in uw μὴ 
plicht ten aanzien van ΖοΖοῦ ες εἰ SES 21 
Derhalve zal ik dit land in à 2 oi ἐδῶ τῷ 
geen geval. verlaten, tot mijn DOME se 20 
vader (het) mij toestaat of 
‘God (het) voor mij beslist, 
en Hij is de Beste der rech- 
ters: | 

81 Keer weder tot uw va- | “"" 
| der en zeg: Ὁ onze vader! ς , rtf ,Ἴρ4 199 ere, 

waarliÿk, uw zoon heeft een “LEO SEE) del 
diefstal begaan, en wij getui- [2212 fr 4r--ar Lee 
gen τη ταὶ wat wij gewe- SOS) E Se CE 0 SLT 
ten hebben, en wij konden niet λοι CNT; 
over het ongeziene waken: bd ΩΣ 

82 En vraag in de stad | | 
waarin wij geweest zijn, en 2 2-pr.rt2 2% 2755}, 12917 
de karavaan waarmede wij BVGLE (Ὁ. a 1 JE ja 
gereisd hebben, en waarlÿk, οὐ i EG EST 
wi zijn waarheidlievend. OO ee 

83 Hij zei: Neen, uw zielen L 
hebben voor u een zaak licht Bas RE CET Ὁ JE 
gemaakt, derhalve, lijjdzaam- , ,, 2, παν ΝΣ 
heid is goed; wellicht zal God Be Gt ΟἹ dl (us Qu, 
hen allen tot mij brengen:; D2 75914729 4 
waarlijk, Hij is de Wetende, Oro ontall 58 AC) 
de Wijze. 



428 JOZEF |  [DEEL XI. 

84 En hi wendde zich van. φῶς εὐτνς . 
hen af, en zei: O mijn droefe- => ut VU 9 
nis over Jozef! en zijn oogen _5>,4-7-" 2:27 sis 24, 
waren (met tranen) gevuld Sets 25 xl a ? 
van wege de smart, 686 en hi 
onderdrukte (die). 

895 Zij zeiden: Bij God! gij τ LB LAE ἐιζρὴς 
zult niet ophouden Jozef te Sd ΩΝ οοὐξῶ οσιῦξ 
gedenken tot gij aan een —.. A τὸ 
voortdurende ziekte ter prooi ϑς RMI Ge CS} is 
zijt, of (tot) gij (een) van de- 
genen zijt, die vergaan, 

86 Hij zei: Ik beklaag mij πο τὰ 
slechts over mijn smart en 1: 10525 GS CNT JE 
droefenis bij God, en ik weet TIDEN 1 >1- 
van God wat gij niet weet. Fe νιν, ail Ç CNE 

87 O mijn zonen! ga en ,, ,,, ete 
doe onderzoek naar Jozef en. #21 un(e ES lies Ca 
zijn broeder, en wanhoop niet »-,<,1 >9 29 δ 
aan Gods genade: waarlik, DIE Ὁ αν! σοῦ ὁ: 5556} 
niemand wanhoopt aan Gods 7595. ἦι #4 1,2%» 
genade, behalve de ongeloovi- CEE ANS) al Το ΟΣ 
ge menschen. 687 D > σῆς panne 

88 En toen σῇ tot hemin. MECS CS 
. ΓΝ ! 

5“, “σ kwamen, zeiden zÿ: O hoofd! AsLE ς τ β pe 12] de een leed is ons en ons gezin ὅν 
ΠῚ + 24 (7 “ “΄ ΄ “" overkomen en wij hebben wei- Gi | {{ GA de 

““. 

ῶς 

ζ΄. 

ἐς 

nig geld gebracht; geef ons 
dan een volle maat en wees 
ons milddadig; waarlijk, God 
vergeldt den milddadigen. 

89 ΗΠ zei: Weet gij, hoe μὴ ErAE 3 2,1 SC deÉ 
Jozef en zijn broeder behandel- MA 2 LL 
de, toen gij onwetend waart ? 0 Se pal 5) dt 

90 Zïj zeiden: Zïjt gij waar- 
{Ππ΄ῳ Jozef? ἘΠ’ σοὶ: Ik ben {5142522 res, τς 
Πρ ες dit is mijn broeder: νὰ ie nr IS GÉITE 
God is ons inderdaad goeder- ἴδ Se TT τώ; 
tieren geweest; waarlijk, hij .Χ,ι en oo 
die zich (voor het kwaad) Y αὖ EG Je 3 CN 4) 
hoedt en lijdzaam is — dan DD? 03492 D 
waarlijk, God doet de beloo- ONE Fgs 
ning dergenen die het goede 
doen, niet te loor gaan. 

686 Het woord ibjaddat beteekent corspronkelijk : het werd wit, maar het 
00g wordt gewoonlijk wit, wanneer het vol traneni is; en men zegt: bajjad-as-sigà, 
di. hij vulde den waterzak met water. De werkelijke beteekenis is hier dus deze, 
dat zijn oogen met tranen gevuld waren. Het heet, dat Ibn-i- hbes deze woorden 
op dezelfde wijze verklaarde. 

687 Hier hebben wij weer een les, die men vergeefs in het Bijbelverhaal 

CA] LE À de 
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91 Zÿ ziden: Bÿ God! “0212 ὦ] 455) ὦ CEE thans heeft God u voorzeker de Ve. se boven ons verkozen, en wi OULUTS Gi waren zekerlijk zondaren. 
92 Hij zei: (Er zal) heden |, ST | 

geen verwiÿt (zÿn) tegen ἃ; lex fe LE Ydé 688. God vergeve u, en Hi is | ὃ de Genadigste der genadigen, ram St 2. »7 22 2251 93 Neem dit mijn hemd en DO a 385 ΩΝ werp het voor mijn vader, hij 21 22... | τ AA Zal (het) te weten komen: 689 %° G7 8 ΤΩ τω Ἂς οὔ, ποτὶ met uw geheele gezin πὰ ΟΣ πὶ ΕἸ ot mij. 
: 

PARAGRAAK 11 
Israël gaat naar Egypte 

94—101. Jakob in Egypte. 102—_104. De geschiedenis van Jozef wordt in het Jeven van den Heiligen Profeet herhaald. 

΄““ω “1 “ 2 LE TLE 94 En toen de karavaan ALAN JE te 2301: vertrokken was, zei hun va- . | der: Waarlijk, ik bemerk de EYE ST Gun 7) grootheid 690 van Jozef, tenzij | ce 81) mij zwakzinnig verklaart. | OUR) 95 Zij zeiden: Bïj God! gij  —. zijt waarlijk in uw oude dwa- BAVIAULE PE GS ἀξ tÉCE ling. CNE RE 

kan vinden. Hierin weerspiegelt zich inderdaad de groote zekerheid van den Heiligen Profeet van de overwinning der waarheid —— een zZekerheid, die nooit wankelde, ondanks de zwaarste beproevingen. »Wanhoop nimmer”’ is inderdaad de les, die het in den Heiligen Qoer-ân vertelde verhaal behelst. 688 Het heet, dat Gods Apostel — mogen vrede en de Zegeningen Gods over hem zijn — ten dage der verovering van Mekka de twee Zijden van de Ka’ba vasthield en tot de Qoereisjieten zei: »Hoe zal ik u naar uw meening behande- len?” Ζ1) zeiden: ὟΝ verwachten het &oede, een edele broeder en de zoon ‘van een edelen broeder”’. Toen zei hi: ,Ik zeg gelijk mijn broeder Jozef zei: Er 2al  heden geen verwijt Zïjn tegen τ’. Dit toont aan, hoe de Heilige Profeet de geschiedenis van Jozef als een profetische beschrijving der gebeurtenissen, die hem Zouden overkomen, beschouwde. | 
689 ’AI@ wadjhi abi beteekent df véér Min vaders gezicht ὁ υόδόγ min 

᾽ Zinspeelt op hun eerste valsche bewering omtrent de teekens van bloed op zijn hemd, toen zij beweerden, dat een wolf hem verscheurd had. | De woorden ja’ti bastran geven niet te kennen, dat Jakob blind was en weer zZiende werd, toen Jozefs hemd ΟΡ Ζῇ gezicht geworpen was. Basîr beteeként: iemand die de dingen met de 00gen ziet, zoowel als iemand die met het vermogen 690 Zie volgende biz. 



480 JOZEF [DEEL XIII. 

96 En toen de overbren- it HR Mere, sec 

ger van blijde tijdingen kwam, #0 πο 

| wierp hij het voor hem, en CRC ER M CR CPE 

168. | hi werd zeker. ἃ Hij zei: RS Ji 2 Die 6 
Zeide ik u niet, dat ik van ὄπ AT 

God weet wat δῇ niet weet? tas a 

97 Zij zeiden: O onze va- | 

der! vraag voor ons vergiffe- κιτρ ον τνζονλα κι. γὴν TT LACS 

nis voor onze zonden; waar- ÉLUS SCT ECC SE 

lijk, wij zijn zondaren. τὰ ἘΞ εὐ 
ve . 

4) (" Ε 

98 Hij zei: Ik zal voor ἃ à Σ VOX 

vergiffenis van mijn Heer αὐ LE RTS 

vragen; waarlijk, Hij is de SR pi 

Vergevensgezinde, de Genadi- oies γε! 98 

ge. | 
99 En toen zij tot Jozef Ἐς . : 

: A ΝΙΝ 2 ] SRE EL PAR PPT 

inkwamen, huisvestte hij zijn Alu es JESUS 

ouders 691 bij zich en ζοὶ Ga JT<r>,-: pis, me. se 

behouden in Egypte in, indien LS Lee 3 4 S 

het Gode behaagt. νος Loi 

100 En hÿj verhief zijn ou- BCE ab 
ders op den troon 6%? en zich 21337 LÀ Ga 

; ᾿ Ἵ 2 Δ) 9] 
nederbuigende wierpen Ζῇ, é δ | A Οὗ Ἂς 4.2 

Of, ter oer-| zich neder voor δϑὅ hem, en (225 1 AU SRE 

rakevan. | ἢ zei: Ο mijn vader! dit 2 | 

is de beteekenis van min 
visioen van vroeger; 694 mijn 

om geestelÿk waar te nemen begiftigd is of iemand die weet (S, M, À, Q, Msb- 

LL). En anû basiroen bihi beteekent: ik weel dienaangaande (Msb-LL). Al wat 

met bovenaangehaalde woorden bedoeld wordt is dit, dat Jakob een zekere 

kennis van Jozefs verblijfplaats had, toen hi diens hemd zag; want hoewel hi 

door Goddelijke openbaring wist, dat Jozef nog leefde, wist Jakob niet, waar hi 

in werkelijkheid woonde. 

690 Het Arabische woord is rîh, dat zoowel wind als gezag of macht betee- 

kent. Het is duidelijk, dat de laatste beteekenis bij het verband past. 

691 Lea was Rachels oudere zuster en een vrouw van Jakob (Gen. 29 : 16— 

28), en Ζῇ wordt daarom als Jozefs moeder behandeld. | 

692 D.i. op Jozefs verheven zetel en niet op den koningstroon;, of het kan 

o0k beteekenen, dat hij hen in eén goede positie plaatste. 

693 Dit was wat een dankgebed genoemd kan worden van wege Jozef, die 

na op zoo’n wonderbaarlijke wijze gered te-zijn, tot zulk een hooge waardigheid 

verheven was. Of, de woorden kunnen 00 

pen zij zich neder voor Hem, d.i. voor God. | : 

694 Di. dat hij tot zulk een hooge waardigheid was verheven, en niet de 

k beteekenen: zich nederbuigend wier- 

ootmoedige aanbidding, die niets met het visioen uit te staan had. Zie vs. 6, waar 

_ Jakob verklaart, dat de droom de volmaking der zegeningen over Jozef en de 

kinderen van Jakob beteekent. Hen tot zoo’n hooge waardigheid verheffen was 

ongetwijfeld een deel van de volmaking der Goddelijke zegeningen. 
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Âr. tus- 
schen mign 
broeders. 

Ar. van het. 

Ar. van den 

Of, in on- 
derwerping 
{aan U),. 

---ὄἔ.ἔ. .-..-. 

| 

Heer heeft het inderdaad be- 
waarheid; en Hij is inderdaad 
goed jegens mij geweest, toen 
ΗΠ mij uit de gevangenis nam 
en u uit de woestijn bracht, 
nadat de duivel oneenigheid 
tusschen mij en min broeders 
had gezaaid: waarlijk, mijn 
Heer is teeder jegens wien 
Hij wil; waarlijk, ΗΠ is de 
Wetende, de Wijze. 

101 Min Heer! Gij - hebt 
τῇ} het koninkrÿk gegeven 
en mij den uitleg der gezeg- 
den geleerd; Schepper der 
hemelen en der aarde! Οἵ 
zijt mijn Bewaker in deze we- 
reld en (in) het hiernamaals: 
laat mij als een moeslim ster- 
ven en voeg mij bij de recht- 
schapenen, 

102 Dit is van de aankon- 
digingen aangaande het onge- 
ziene, (die) Wij u openbaren, 
en gij Wwaart niet bij hen, 
toen zij tot hun zaak besloten, 
en Ζ1 een samenzwering 
smeedden. 695 

103 En de meeste men- 
schen zullen niet gelooven, 
hoewel gi het vuriglijk 
wenscht. 

104 En giïj vraagt hun hier- 
voor geen belooning: het is 
slechts een herinnering voor 
het geheele menschdom. 

"1223 ia 
CCS ace 32 

ETAIENT 

OR) AI) 

nl DESIRE 
ΠΣ ΔΑΝ Ds NS 
Dale GTS 24e RES RAT: Le (AIS 

2#2, V9 FAT acer es) ΚΕ 0.6}! 
2 Pur SDy3%0 24 pitt Sp LES 

7 sp 5 3 nd 

Q Liens 557 

ΗΝ ΄“ 5.“ ἄρα , < D ἢ ΄ st? 

Pose Es Ὁ 5 

695 Klaarbhijkelijk wordt er van het onderwerp afgestapt en tot de behan- 
deling van de tegenstanders van den Heiligen Proreet overgegaan, en op deze 
plaats wordt melding gemaakt van hun plannen; er de aankondiging aangaande 
het ongeziene is de tijding dat, gelijxk Jozef groot werd gemaakt en door hem 
zijn broeders, ook .de Heilige Profeet tot grootheid zou komen en door hem de 
Arabieren, die besloten waren om hem te verdelgen. Menschen als Rodwell en 
Muir waren, zonder aan deze duidelijke beteekenis der woorden te denken, z00 
vrij dit te noemen: ,,een gedragslijn van opzettelijke huichelarij en bedrog”. 9) 
Geen huichelaar zou de zware beproevingen, die de Heilige Profeet toen onder- 
ging, kunnen weerstaan. 
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Ar. behalrve 
dat zij, 

a 689, 

---- .-- 

JOZEF [DEEL ΧΗ, 

PARAGRAAF 12 

Een Les voor de.Tegenstanders van den Heiligen Profeet 
in de Geschiedenis der vroegere Profeten 

105—-109. De ongeloovigen 
onthouden worden. 111. Een les. 

105 En hoe menig teeken 
in de hemelen en (op) de 
aarde, dat zÿj voorbijgaan: 
toch wenden zij zich daarvan 
af. 

gewaarschuwd. 110. Gods bijstand zal niet 

7? 
2" “ Ὁ} “ νι 1 οὐκ ἃ pe 
“213 ΡΣ 

GLUME ναὸ x 

2? w SOTL 

CÉ CE: 
T3 Er 

106 En de meesten hunner : 
gelooven niet in God, zonder 
anderen (nevens Hem) te 
plaatsen. 

107 Gevoelen zij zich dan 
veilig, dat er van God een 
alomvattende kastijding tot 
hen zal komen, of (dat) het 
uur onvoorziens tot hen Ζ8] 
komen, terwijl Ζῇ] niet bemer- 
ken? 696 

108 Zeg: Dit is mijn weg: 
ik roep tot God, ik en degenen 
die mij volgen, zeker ἃ zijn- 
de, en glorie zij God, en ik 
ben niet (een) van de po- 
lytheïsten. 

109 En Wij hebben νόόγ u 
niet dan menschen uit (het 
midden van) de inwoners der 
steden gezonden, tot wie Wij 
openbaringen hebben gezon- 
den. Hebben zij dan niet in 
het land gereisd en gezien 
wat het einde dergenen vôér 
hen was? En zekerlijk is de 
woning hiernamaals de beste 
voor degenen die zich (voor 
het kwaad) hoeden; begrijpt 

- 

2 ᾿ς ἘΞ (pe 

- ὰ ut w 69 “τς 

αὐ SE 
(95992 “5? 
Cou) 25 

2,7“ ÿ 

512 + . 

HD A est ΄ 3» εν ᾿ 

PES AOL TEST δῦ κ δ 
faire 

CSI 201 

112 2 2 és 

lalks ce ECS 
url 1 2,2 

SES 

LT (TS Lol 

A) 
12 LL y “ὦ < 7 > D τ 
CEE) SE 
TD, Τρ nn. 12 ,», “.}5 52. 9 

CAN a EN 2012 bis (2 
σι δυσί κτλ,» απ GONE 

| gij dan niet? 

| 
mme 

696 Het is klaarblijkelijk het uur van hun ondergang, of de totale vernieti- 
ging van hun macht. 
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110 Tot, wanneer de apos- Te à πα 
Ar.zÿ. | telen wanhoopten en de te- [δὶ θ᾽ Ce Si ès 

genstanders er zeker van > us + 52, Le ΓΞ | 
werden dat zij inderdaad belo- GUESS ST NE 
gen waren, Onze hulp tot hen Le 2 Paie SC ἐφ; TES 
kwam en wien Wij wilden, be- 
vrijd werd, en Onze straf 
wordt niet van de misdadige 
menschen afgekeerd. 627 
111 Voorzeker zÿn in hun 

- 
L 
ὮΝ 

- ............... ..... ....... ὔὕοὕὕς...-.---. 

geschiedenissen een les voor . LR 1 D στο “2 τ 
à LA Ϊ ! … τς ἢ 4 “1 

menschen van verstand. Het τ’ δος σοὺς οἱ 
is geen verhaal dat verzonnen 2 :<> 77 x22:6, κι κιζι, ; « RE LL Lie δῷ Lo 

Ὁ σε 

kon worden, maar een beves- #7 VE EE 
a 35. tiging van wat daarvéôr is ἃ Ἂς SCI LT 

en een duidelïjke verklaring £ ,,, Lun É 
van alle dingen en een leiding res où a, 
en een genade voor menschen 
die gelooven. 

697 De persooniÿke voornaamwoorden verwringen de beteekenis van deze 

passage, ais men ze niet goed begrijpt: De apostelen waarschuwden hun voik, 

maar het laatste was zoo hardnekkig, dat de apostelen ten slotte er aan wan- 

hoopten, of huun voik bi de waarschuwing baat vonden. De tegenstanders daar- 

entegen waren wegens de opschorting van de straf er zeker van, dat wat de 

profeten hun omtrent de waarschuwing en de komst der straf gezegd hadden, 

een leugen was. Dan eerst kwam tot de profeten de beloofde hulp.voor hen en 

tot de kwaadstichters de straf, waarmee zÿj bedreigd werden. 



HOOFDSTUK XIII 

DE DONDER 

(Α1-Βα ἃ) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(6 paragrafen en 48 verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1. De waarheïid der openbaring. 

Par. 2. Vraag om straf. 
Par. 3. Rechtschapenheid zal een belooning en overtreding slechte ge- 

volgen met zich meebrengen. 

Par. 4 Wonderen van den Heiligen Qoer-ân. 

Par. 5. De tegenstand zal mislukken. 

Par. 6. Gestadige vooruitgang der waarheid. 

Algemeene opmerkingen: 

Dit hoofdstuk wordt de Donder genoemd naar analogie van den regen, die 
in den Heiligen Qoer-ân dikwijls bij de openbaring vergeleken wordt. Gelijk de 
regen een genade Gods is, alzoo ook de openbaring; nochtans gelijk een regen 
met donder en bliksem gepaard gaat, alzoo gaat de openbaring ook gepaard met 
een inlichting omtrent straf, hoëwel het wezenlijke doel daarvan is: weldaden te 
bewizen. Uit den naam van dit hoofdstuk .blijkt dus over welk onderwerp het 
handelt.. Het moët” noodzakelijkerwijs de straf der overtreders behandelen; toch 
begrijpe men hieruit niet, dat straf het doel der openbaring is. 

Dit hoofdstuk behandelt, “evenals alle andere’ hoofdstukken van deze groep, 
de waarheid der openbaring van den Heiligen Qoer-ên. Het begint met een 
verkiaring van ‘de waarheid der Goddelijke openbaring, en wijst op de talrijke 
teekenen in de stoffelijke wereld, die van de waarheid daarvan getuigen; maar 
niet tevreden over deze teekenen vroegen de ongeloovigen, dat de straf waarmee 
Ζῇ bedreigd werden, nl. hun uiteindelijk lot, hen zou overvallen. De tweede para- 
graaf is een antwoord op deze vraag: ze toont aan, dat daden haar gevolgen 
moeten teweegbrengen. Er bestaat. een wet, volgens welke de volkeren opkomen 
en ten onder gaan, en overeenkomstig die wet zouden de val der afgodendienaars 
en de opkomst der Moesiim-natie teweeggebracht worden. Op deze plaats wordt 
de waarschuwing bij een donder en de openbaring bij een regen vergeleken, 
waarmee te kennen wordt gegeven, dat een vraag om straf even dwaas is als 
een verlangen om door den bliksem te worden getroffen, in plaats van voordeel 
te trekken uit den regen. In de derde paragraaf wordt den ongeloovigen mede- 
gedeeld, dat er in de Goddelijke natuur geen partijdigheid is jegens den een of 
haat tegen den a:1der, maar dat overeenkomstig de Goddelijke wetten rechtscha- 
penheid haar eigen belooning met zich mee zal brengen, terwijl een YROFALFERSe 
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PARAGRAAF 1 

De Waarheïd der Openbaring 

1-5. Teekenen in de natuur tot leiding van den mensch. 6—7. 
Vraag om straf. 

In naam van God, den Wel- GS 2% jy  2<n à ᾽ 
dadige, den Genadige. PER GTI αὐ ms 

1 Ik ben God, de Wetende, 
à 621. de Ziende. 8 Dit zijn de verzen Zi; ie EU ss ET 
b7. van het Boek; Pb en datgene a ou : 

wat van uw Heer tot u is. ὧϑ D ρνζ τῷ 
geopenbaard is de waarheïd, 232 35 
maar de meeste menschen ge (USE ire 
looven niet. 

2 God is Hïj, Die de heme- 
len verhief zonder pilaren die 
gi ziet, en Hij heeft de mächt ,»ϑσ΄ς 35 τι, στὸ 

185. op den troon, € en Hij heeft ” 283 rit 52 ἫΝ af 

| de zon en de maan (u) dienst- 7 ἐξ κοι ἐξ JE sine A Cd 

baar gemaakt; ieder volgt 
| haar loop tot een bepaalden JES ἐξ τῷ ΤΠ τσ ὑεῖς seb à 
[τα] ΗΠ schikt de zaak, de NE αν οι  ϑυς SE 

| 
teekenen duidelijk makende, NE A YU (5e 
opdat gij van de ontmoeting οἱ Δ: es 7 GLS 
uws Heeren overtuigd zult Poe M à 
zijn. 

| 

overtreding slechte gevolgen zal hebben. En waarom zouden zij herhaaldelïjk om 

een wonder van buiten vragen? De ware wonderen, aldus wordt ons in de vierde 

paragraaf medegedeeld, zijn wonderen die in den mensch werkeh. De voldoening 

die het Heilige Boek aan de harten der ware geloovigen geeft, de groote veran- 

dering die het in de wereld tot stand zou brengen, het verzetten der groote bergen, 

die hinderpalen waren voor de verspreiding der waarheid en de bezieling van de- 

genen die geestelijk dood waren, waren de ware wonderen, die een hemelsch Boek 

onder de menschen behoorde te verrichten; dit werk was den Heiligen Qoer-ân 

van Boven bestemd en hij heeft het reeds tot op een merkbare hoogte volbracht. 

Er was ongetwijfeld een groote tegenstand, en er rezen bergen van moeilijkhe- 

den, die de verspreiding der waarheid belemmerden; maar deze tegenstand, aldus 

wordt ons in de vijfde paragraaf gezegd, was bestemd om te mislukken, omdat 

de waarheid zich in de wereld moest verspreiden en over de valschheïd zegevieren; 

de tijd moest komen, waarop de rechtschapenen niet meer bespot zouden worden, 

maar voorspoed zouden genieten, omdat het welzijn der waarheïid ten nauwste 

verbonden was met hun eigen welzijn. De laatste paragraaf voert de getuigenis 

van de vooruitgang der waarheid aan, die, hoe langzaam ook, zeker gestadig 

was. Het ongeloof was reeds niet gewild, want terwijl de gelederen der onge- 

loovigen voortdurend dunden, nam het aantal Moeslims toe. | 

Er zijn in dit hoofdstuk omstandigheden die er duideliÿk op wiizen, dat de 

openbaring daarvan, evenals die der zes andere hoofdstukken van dezelfde groep, 

tot een tijd behoort, toen de tegenstand het Foppuns bereikte. 

-ι-----... ...ϑὕβ.΄.-.΄........., . ......,....---.-.-..-.-.-.-.-..--ο.--. 
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a em me 

3 En Hi is het, Die de 
aarde heeft uitgestrekt en 
daarop vaste bergen en rivie- 
ren gemaakt, en van alle 
vruchten heeft Hi) daarop 
twee soorten gemaakt: Hiïj 
doet den nacht den dag be- 
dekken; waarlijk, hierin zijn 
teekenen voor menschen die 
nadenken. 

4 En op de aarde zijn be- 
lendende landstreken en wipn- 
gaarden en koren en palm- 
boomen met één wortel en 
(andere) met verschillende 
Wortelen — zij zijn bewaterd 
met één water, en Wij doen 
Sommige daarvan andere te. 
boven gaan in vrucht: waar- 
I5k, hierin zijn teekenen voor 
menschen die begrijpen. 

9 En indien gij u verwon- 
dert, dan is hun gezegde 
wonderbaar: Wat! wanneer 
wij Stof zijn, zullen wij dan 
Waarlijk in een nieuwe schep- 
ping zijn ? Dezen zijn degenen, 
die in hun Heer niet geloo- 
ven, en dezen hebben ketenen 
om hun halzen, en zij zijn de 
inwoners van het vuur; daar- 
in zullen zij wonen. 698 

6 En zïj vragen u het kwa- 
de vôôr het goede te verhaas- 
ten, en inderdaad zijn vôér 
hen voorbeeldige straffen ge- 
weest; en waarlijk, uw Heer 
is de Heer der vergiffenis 
voor de menschen, niettegen- 
Staande hun onrechtvaardie- 

heïid; en waarlijk, uw Heer is 
gestreng in het vergelden 
(van het kwaad). 

{ En degenen die niet ge- 
looven, zeggen: Waarom is er 
van zin Heer geen teeken tot 

698 De hier vermelde ketenen zijn de ket 
kwade gewoonten en slechte gedragingen. 
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hem nedergezonden? Οἱ] zijt 3 à 
_ - π᾿ δα πῇ 7, “ 

slechts een waarschuwer en OL 25 Leyir 
Of, (er is) | Een leidsman voor ieder 

cen lei 1 τ} 699 Fan. 

PARAGRAAF 2 

Vraag om Straf 

8—10. God kent degenen die het goede doen en degenen die het 
kwade bedrijven. 11. Opkomst en ondergang van volkeren. 12, 18. ΗΠ 
bedreigt ἃ, opdat gij u betert. 14-18. De waarheid zal zegevieren. 

8 God weet wat iedere 
.… 0 fr ED 4 rs ph 

vrouwelijke persoon draagt, Lx: At HS 2 Sa au 
en datgene waarvan de baar-  : ΓΕ δ A DE 
moeders niet tot volmaking DS: 3155 05 LS Ses 
komen en datgene waarin Zi 172 > 

; # Ke ὁ δι “Ξ: ς- M 
toenemen; en bij Hem is’een θυ Z 2 
maat van elk ding, 700 

9 De Kenner van het onge- TT UT 
ziene en het geziene, de Groo- ES NS GS SA] “" 
te, de Allerhoogste. 

10 Gelïjk is (voor Hem) hij 
onder u, die (zijn) woorden ,- 
verbergt en hij die ze open- °° 
lijk zegt, en hij die zich bi it 24398 32 
nacht verbergt en (die) Ὁ 7” “ 
dag uitgaat, el OR το 

11 Er volgen hem (enge- AE ee 
len) van nabij, voor hem en 
achter hem, die hem op Gods : 
bevel bewaken. 701 Waarlijk, (72 5 a Go ὦ Cube αἱ 
God verandert den toestand : ,, > 2. + 

4 Pat 21 ὧ Gi abs 

-.-.-- PA 0 . 

der menschen niet, tot Ζῇ hun LL! 
eigen toestand veranderen; LES L 
en wanneer God het kwade sé ὦ 
jegens de menschen wenscht, γ5.2. οὐ 4° CAES 
is er geen afwenden aan, en NP D on 
buiten Hem hebben zij geen QC TO CSSS DAYS 
bewaker. 

699 D.i. alle volken der wereld zullen nu door den Heiligen Profeet leiding 

vinden. De woorden kunnen echter ook beteekenen, dat er voor ieder volk een 

leidsman is geweest. 

700 De gevolgen der daden worden vergeleken bi zwangerschap. De daar- 

opvolgende verzen verduidelijken dit. 

701 Zie 82 : 10, etc. De schutsengelen zïjn de engelen, die ’s menschen daden 

bewaken, zoodat elke daad die de mensch verricht, een gevolg heeft, al kan dat 

gevolg voor korten tijä voor zijn oog verborgen zïjn; om deze reden wordt het 

in vs. 8 bij zwangerschap vergeleken. Elke daad wordt opgeteekend door de uit- 

werking, die zij heeft. Opgemerkt dient te worden, dat volgens deze plaats de 
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a 586. 

Ar, noch. 

individu zelf gevoigd en bewaakt wordt, terwij 
bewaakt worden; zie 17 : 13, 82 : 10-12. 

DE DONDER 

12 Hij is het, Die u den 
bliksem toont, vrees en hoop 
veroorzakende en (Die) de 
zware wolk verwekt. 

13 En de donder verkon- 
digt Ziÿn glorie met Zïjn lof, 
en ook de engelen, uit ontzag 
voor Hem; en ΗΠ zendt de 
bliksemschichten en treft 
daarmede wien Hij wil; toch 
twisten Ζῇ over God, en 
Hij is machtig in moed. 

14 Hem komt de waarach- 
tige bede toe; en degenen, tot 
wie zij buiten Hem bidden, 
geven hun geen antwoord, 
maar (zij zijn) als iemand, 
die zijn beide handen naar 
water uitstrekt, opdat het zijn 
mond bereikt, maar het zal 
dien niet bereiken; en de be- 
de der ongeloovigen is slechts 
verloren. 

15 En al wat in de hemelen 
en (op) de aarde is buigt 
zich neder voor God alleen, 
gewillig of ongewillig, en 
00k hun schaduwen, des och- 
tends en des avonds. 702 a 

16 Zeg: Wie is de Heer der 
hemelen en der aarde? Zeg: 
God. Zeg: Neemt gij dan bui- 
ten Hem bewakers, die voor 
zichzelf geen macht heeft 
over baat of kwaad? Zeg: 
Zïjn de blinde en de ziende ge- 

| 1ÿk? Of kan de duisternis en 
het licht gelijk zijn? Of heb- 
ben zij nevens God deelgenoo- 
ten geplaatst, die een schep- 
ping als de Zijne hebben 

[DEEL XIII. 
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Yo - 5 - δ ΚΤ ΑἸ ΔΊΔΩ 
te Ps 53, “" # 19 3 dl 5 CA CT 6.22 
ALT 2874 NS À, ἡ“ de “ 

l'elders staat, dat zijn daden 
Hieruit volgt duidelijk, dat ’s menschen daden bewaakt worden door de uitwerking, die ze op hem hebben. 

702 Di. alles onderwerpt zich aan dé Goddelijke wet en moet ze gehoor- 
Zzamen. Hét woord schaduwen heeft 00k betrekkin 
is ongetwijfeld de keus gelaten om het goede 
hf ook het kwade, toch moet hi zich aan de 
gevolgen van zifn slechte daden ondergaan. 

Β΄. ΟΡ ᾿Β menschen daden. Hem 
of het kwade te doen, maar al doet 
Goddelijke wet onderwerpen en de 
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geschapen, zoodat hetgeen ge- 
schapen is voor hen verwar- 
rend is geworden? Zeg: God 
is de Schepper aller dingen, 
en Hij is de Eenige, de Aller- 
hoogste. 705 

17 Hij zendt water van de 
wolken neder, dan stroomen 
de waterloopen (met water) 
overeenkomstig hun maat, en 
de vloed voert het opzwellen- 

VRAAG OM STRAF 439 

SERRE Les τὰ 
# 

ῷ ἐς SA 2 ne 

a A NS Tes 62 05 

de schuim mede, en uit het- TS des 
geen zij in het vuur smelten, LC 
ten einde sierselen of werk- τους CT ἜΣ Ê 
tuigen te maken, stigt 
schuim op, (dat) daaraan ge- 
lijk (is); zoo vergelijkt God 
de waarheid en de valschheid ; 
dan, aangaande het schuim, 
het verdwijnt als een waarde- 
loos ding:; en aangaande dat- 
gene wat den menschen nut- 
tig is, het blijft in de aarde; 
zoo stelt God gelijkenis- 
sen voor. 704 

18 Voor degenen die aan 
hun Heer gehoor geven, is het 

ΠΟ 75 [52 cle 

ὁ [15 Est ait LS 
GT ΤΣ “» Οὐχ τόσος 

ὭΣ Vi à | EX TS GE AS 
ὌΝ A) ? 2,5 αὖ ὦ ST 

goede; en (aangaande) dege- Le. en il 
nen die aan Hem geen gehoor AGEN € jt 
geven, hadden zij al wat er op D) Of ̓  ΝΣ ἘΞ 2] Eur 

| de aarde is en de gelijke . 2 

daarvan er bij, Ζῇ zouden 4 Ge Ὁ. 13. SE GS G 
het zekerlijk als losprijs heb- Le τοῦ Aie 8 633. 

ben aangeboden. (Aangaan- 
de) dezen, een slechte reke- 
ning zal de hunne zïjn en hun 
woning is de hel, en slecht is 
de rustplaats. 

+ ER .“ 

OO RE) 9 

703 Dit vers stelt in de duidelijkste en krachtigste bewoordingen het begin- 

sel vast, dat alle schepping alleen door God in het wezen is geroepen en dat zï, 

die voor goden worden gehouden (Christus is er een van), niets heeft geschapen. 

704 De hier voorgestelde gelijkenis beteekent, dat de Heïlige Profeet en zijn 

volgelingen leven zullen en voorspoed zullen genieten, daar zïÿ ten goede van het 

menschdom bestemd zijn; terwijl zij die zich waardeloos Ὁ ‘ben gemaakt, ver- 

dwijnen moeten. Er wordt evenwel in algemeene bewoordi .gen deze wet gesteld, 

dat datgene wat den menschen van nut is, op de aarde blijft; m.a.w. slechts door 

het menschdom te dienen kan een volk haar leven verlengen. 
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PARAGRAAF 3 
Rechtschapenheid zal een Belooning en Overtreding slechte 

Gevolgen met zich meebrengen 

19. 24 De rechtschapenen en hun belooning. 25, 26. De overtreders en hun eind. 

19 Is hij die weet, dat het- οἷς Sais geen tot u van uw Heer 15 ἐλ UHICE 
8eopenbaard de waarheid is, RCA RIES AR τὰ dan gelijk hem die blind is? σῦν il (nel ὧδ Slechts degenen die verstand ὥς AS He 

nd 

4, 

bezitten, denken na, # 20 Degenen die Gods be- Du LE 2e 259 23. lofte vervullen en het verbond  Ÿ 5 &! 4% 05% CUT niet breken, D AE? At r2922- 21 En degenen die vereeni- Ses) dt gen wat God bevolen heeft te TU st - TT rer τ “3 «(σ΄ vereenigen en ontzag hebben o La ὥ ΟΞ ST voor hun Heer en de slechte GS M CUR 5 TE rekening vreezen, 
Te 22 En degenen die stand- OL Ar. aange- | Vastig zijn, het welbehagen 

van hun Heer zoekende, en SO Era het gebed onderhouden enin 295455 XI LS CENT 2 het verborgen of openlik, Pete RATS 2) Guy sure (weldadig) uitgeven van wat Melle SOIT ΝῺ hun hebben gegeven, en :---: ETS É ALNILS LÉ het kwade met het goede af- τον sp Weren, Τοῦ aangaande dezen, @ MU Re 54) ἰὴ ΘΙ zÿ zullen het (gelukzalige) ᾿ einde der woonplaats hebben, 
23 De tuinen van eeuwig TT verblijf, die zij met degenen 7e (es GS AE Er ν᾿ Ζ. zullen ingaan, die het goede , :,»,, te doen uit het midden van hun #52 gl 1 5 Lie 

Ρ 
cuders en hun gaden en hun UE Sois nakomelingschap; en de en- τ᾽ CT RS gelen zullen uit iedere poort 
tot hen ingaan: 

Heilige Qoer-ân verbetert de Christelijke leer van 90€4 voor kwaad, door die uit- vVoerbaar te maken, zoodat het in acht nemen daarvan in den Islâm de wet en orde niet stoort, terwiïifl de leer van het Evangelie door haar onuitvoerbaarheid tot op dezen dag niet nageleefd wordt. Het kwaad is iets, dat ΟΡ alle mogelijke 

die gevallen aanbevolen, waarin het kwade door dat goede afgeweerd zal worden. Een samenleving, die het kwade onvoorwaardelijk met het goede vergeldt, schañft alle voorzorgsmaatregelen af; boosdoeners, die voor elk kwaad dat zij begingen, niets dan het goede ontvingen, zouden ἄρον hun slechte daden stellig een anar- 
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Of, wien 
Hij wil. 

24 Vrede zij over u, omdat 
gij standvastig 'zijt geweest; 
hoe voortreffelijk is dan het 
einde der woonplaats! 

25 En degenen die Gods 
verbond na de bekrachtiging 
daarvan breken en afscheiden 
wat God bevolen heeft te 
vereenigen en kwaad in het 
land stichten — (aangaande) 
dezen, over hen zal de vloek 
zijn en zij zullen het slechte 
(einde) der woonplaats heb- 
ben. 

26 God breidt de middelen 
van bestaan uit voor wien Hÿj 
wil en beperkt (die); en zi 
verheugen zich in het. leven 
dezer wereld, en het leven 
dezer wereld is bïj het hier- 
namaals vergeleken niets dan 
een tijdelijk genot. 

WONDEREN VAN DEN HEILIGEN QOER-AN 441 
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PARAGRAAF 4 

Wonderen van den Heiligen Qoer-fn 

27—30. De Heilige Qoer-ân geeft een ware voldoening aan 
᾿᾽Β menschen hart. 31. De verandering die tot stand gebracht zal worden. 

27 En degenen die niet ge- 
looven, zeggen: Waarom is 
ΟΡ hem geen teeken door zijn 
Heer nedergezonden ? 706 Zeg: 
Waarlijk, God laat hem die 
τοὶ! in dwaling, en leidt tot 
Zich wie zich (tot Hem) 
wenden. 

28 Degenen die gelooven 
en wier harten door de ge- 
dachtenis van God tot rust 
zin gebracht; nu waarlijk, 
door de gedachtenis van God 
worden de harten tot rust 
gebracht. 

τι δὰ σράσ σι “2 ὧν PR PRESS AE SIC CN 
PSE D SS PAR EIET 

chistischen toestand stichten. In denzelfden trant zegt de Qoer-ân elders: wie 
vergeeft en zich betert (42 : 40). | 

106. Het antwoord op deze vraag wordt in de laatste woorden van de 
paragraaf gegeven. 
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DE DONDER 

29 (Aangaande) degenen 
die gelooven en het goede 
doen — een goede eindtoe- 
stand zal de hunne zijn en een 
ultnemende wederkeer. 

30 En zoo hebben Wij ὦ 
onder een volk gezonden, 
νόου hetwelk andere volkeren 
heengegaan zijn, opdat gi) 
hun zult voorlezen hetgeen 
Wiÿ tot ἃ hebben geopen- 
baard, en (toch) loochenen 
zij den Weldadigen God. Zeg: 
Hij 18 mijn Heer, er is geen 
god dan ΗΠ; op Hem ver- 
trouw ik en tot Hem is mijn 
wederkeer. 

31 En zelfs al was er een 
Qoer-ân, waarmede de bergen 
bewogen werden, of waarme- 
de de aarde doorreisd werd, of 
waardoor de dooden tot spre- 
ken gebracht werden 
neen! het gebod is geheel en 
al Gods. 707 Hebben degenen 
die gelooven, nog niet gewe- 
ten, dat, indien het Gode he- 
haagd had, ΗΠ} zekerlijk alle 
menschen zou hebben geleid 7 
En (aangaande) degenen die 
niet gelooven, een afstootende 
ramp zal niet ophouden hen 
te treffen om hetgeen zij 
doen, of ze φαΐ nabij hun 
woningen nederkomen, totdat 
de belofte Gods geschiedt: 708 
waarlijk, God zal (Zïjn) belof- 
te niet breken. 
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707 Dat de Qoer-ân wonderen doet, wordt hier niet als een onmogelijkheid 
beschouwd, maar veeleer als een zeer groote waarschijnlijkheid, want daarop 
volgen onmiddellijk de woorden: het gebod is geheel en al Gods, wat hiermee gelijk 
staat, dat Hij daartoe wel degelik in staat is en dat Zijn gebod spoedig bevestigd 
Ζ81 worden, waarmee bedoeld wordt: de bevestiging van de meerderheid van den 
Islôm. De bergen, waarmee de voornaamste tegenstanders van den Heiligen 
Profeet bij de verspreiding van den Islâm bedoeld worden, werden verwijderd; ἢ 
verspreidde zich al gauw in verafgelegen landen; en de dooden werden ongetwij- 
feld tot spreken gebracht, want heel Arabië, dat heelemaal dood was, weergalmde 
van de verkondiging der Eenheid Gods. Dat men onde 

7108 Zie volgende b1z. 
r bergen: groote menschen 
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DE TEGENSTAND ZAL MISLUKKEN 443 

PARAGRAAF 5 
De Tegenstand zal mislukken 

32—34, Degenen die spotten, zullen vernederd worden. 35—37. De 
rechtschapenen zullen voorspoed genieten. 

32 En voor ἃ werden apes- 
telen voorzeker bespot, maar 
Ik gaf dengenen die niet ge- 
loofden uitstel, vervolgens 
verdelgde Ik hen: hoe was 
dan Min vergelding (van het 
kwaad) ? 

33 Is Hïj, Die over iedere 
. 2161 waakt ten aanzien van 
wat Ζῇ verdient, dan (gelÿk 
hem die machteloos 15) ? En 
toch geven Ζῇ God deelgenoo- 
ten! Zeg : Geef hun een naam; 
709 neen, meent gij Hem in te 
lichten omtrent hetgeen Hi 
op de aarde niet weet, of 
(bevestigt gij dit) door een 
uiterlÿjk gezegde?  Veeleer 
worden hun plannen gemaakt 
dengenen die niet gelooven, 
schoon te schijnen, en zi 
worden van het pad terugge- 
houden: en wien God in dwa- 
ling laat, ἃ zal geen leidsman 
hebben. 

34 Zij zullen in het léves 
dezer wereld een Kkastijding 
hebben, en de kastijding van 
het hiernamaals is zekerlijk 
pünlijker, en Ζῇ zullen geen 
beschermer tegen God hebben. 

39 Een gelijkenis van den 
tuin, die den rechtschapenen 
wordt beloofd: 710 daarin 
stroomen rivieren; zijn vruch- 

| ten zijn eeuwig en (evenzoo) 
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moet verstaan, blijkt genoegzaam uit hetgeen in de Qâméès wordt gezegd, volgens 

welke het woord djabail beteekent: het hoofd der menschen en hun geleerdste min, 

708 De belofte Gods heeft betrekking op de totale vernietiging van de macht 

der tegenstanders. 

709 Alsof er gezegd werd, dat ζῇ geen naam waardig zijn. Of het kan 00kx 

beteekenen: Geef hun een naam, die een qualificatie van godheid uitdrukt. 

710 Opgemerkt dient te worden, dat het hier vermelde paradijs slechis een 

gelijkenis genoemd wordt, evenals in 47 : 15. Gelijk een gezegde van den Heiligen 



444 DE DONDER [DEEL ΧΙΠ. 

Ar. noch. 

Ar,1s. 
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zijn schaduw: dit is de vergel- 
ding van degenen, die zich. 
(voor het kwaad) hoedden, en 
de vergelding der ongeloovi- 
gen is het νυ." 

36 En degenen wien Wi 
het Boek hebben gegeven, 

_verblijden zich in hetgeen tot 
u is geopenbaard, en van de 
bondgenooten zijn er, die een 
deel daarvan loochenen, Zeg': 
ΜΗ is slechts geboden, dat ik 
God dien en niets met Hem 
vereenig,; tot Hem noodig ik 
(u) en tot Hem is mijn we- 
derkeer. 

37 En zoo hebben Wij dien 
geopenbaard, een waarachtig 
oordeel in het Arabisch, en. 

indien gij hun lage begeerten 
volgt na hetgeen tot u.is 
gekomen van de kennis, zult 
gÿ geen bewaker of bescher- 
mer tegen God hebben. 
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PARAGRAAF 6 
Gestadige Vooruitgang der Waarheid 

38, 39. EIk volk heeft een bepaalden tijd. 40-—43. De waarhelid 
heerscht reeds. 

38 En Wij hebben νόόῤγ u 
voorzeker apostelen gezonden 
en hun vrouwen en kinderen 
gegeven; en het staat niet in 

- (de macht van) een apostel 
een teeken te brengen, tenzij 
met Gods verlof; voor ieder 
besluïit is een bepaalde tijd. 

39. God wischt uit wat Hem 
behaagt en bevestigt (wat 
Hem behaagt), en bij Hem is 
de grondslag van het Boek. 711 
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Profeet verduidelijkt, komt hei hierdoor, dat de zegeningen van het paradijs die 
χη, welke het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord en tel tot 
᾿Β menschen hart niet doorgedrongen is om ze te begrijpen. 

111 Hier wordt de Goddelijke ordinantie om de macht der tegenstanders 
van den Heiïligen Profeet te vernietigen en om de overheersching van den Islâm 
tot stand te brengen de grondslag van het Bock genoemd, omdat de definitieve 



HFDST. ΧΙΠ.] 

Ar. 8. 

Ar. op Ons. 

Ar. tus- 

schen u. 

GESTADIGE VOORUITGANG VAN DE WAARHEID 4410 
PO  ὕ.β..ς-΄΄ἷὮἃἜ΄΄΄΄ ......-΄“΄“΄“΄“΄Ὃ΄ὦὋὦὃΠῸ Ὃς ΄΄΄[΄ὦ΄ὦ..ςῸ ΦὋ΄.. ..Ὸὄ.-...΄-- 

40 En Wij zullen Ôf een 
Geel van datgene laten zien, 
waarmede Wij hen bedreigen, 
Of ἃ doen sterven, want 
slechts het overbrengen der 
boodschap rust op ἃ, terwil 
(hen) ter verantwoording 
roepen Onze (zaak) is. 

41 Zien zij niet, dat Wij op 
het land komen door het in 
zijn zijden te besnoeien? 712 
En God oordeelt —— er is nie- 
mand die Zijn besluit kan 
stuiten, en ΗΠ] is snel in het 
afrekenen. 

42 En degenen voor hen 
smeedden inderdaad plannen, 
maar al het maken van plan- 
nen is (in) Gods (macht); 
Hïÿ weet wat iedere ziel ver- 
dient, en de ongeloovigen zul- 
len te weten komen voor wie 
het (betere) einde der woon- 
plaats is. 

43 En degenen die niet ge- 
looven, zeggen: Gij zijt geen 
gezant. Zeg: God is voldoen- 
de als Getuige tusschen mi) 
en ὦ en wie kennis van het 
Boek heeft. 
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overwinning Op de machten des kwaads, die te voren voorspeld werd, zulk een 

duidelijk teeken zou zijn, dat alle twijfel en alle moeilijkheden opgelost zouden 

worden door naar dit duidelijk bewijs te verwijzen. Zie 3 : 6. 

712 Dit zinspeelt op de vermindering van het aantal ongeloovigen, zoowel 

onder de hoogere als onder de lagere standen (gelijk het woord αὐγὰ, di. zijden 

aanduidt), doordat de menschen met den dag hun gelederen verlieten en zich bi 

die-van den Islâm aansloten. 



HOCFDSTUK XIV 

ABRAHAM 
(Ibréhim)) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(7 paragrafen en 52 verzen) 

Samenvatting : 

Par. 1. De openbaring verdrÿft de duisternis. 
Par. 2. De waarheid wordt in het begin verworpen. 
Par. 3 De tegenstand wordt ten slotte vernietigd. 

Par.’ 4. De waarheid wordt bevestigd. 

Par. 5. Door de waarheïd te verwerpen pleegt de mensch onrecht. 
Par. 6. Abrahams bede. 

Par. 7. Het einde van den tegenstand. 

Algemeene opmerkingen: 

DE naam van dit hoofdstuk is ontleend aan Abraham, wiens bede in de zesde 
paragraaf vermeld wordt. Daar deze bede van de vestiging van Ismaël in de 
wildernis van Paran spreekt, is de vermelding daarvan als een herinnering aan 
de waarheid van den Heiligen Profeet voor de Arabieren bedoeld. 

Het hoofdstuk begint met de verklaring, dat de Heilige Qoer-ân geopenbaard 
is, opdat de menschen daardoor van de duisternis tot het licht geleid mogen 
worden, en toont voorts aan, dat de Mozaïsche openbaring voor een bepaald volk 
bestemd was, al was die ook met hetzelfde doel gegeven. De tweede paragraaf ᾿ 
toont aan, dat Mozes zijn volk ook vermaande de waarheid aan te nemen, en dat: 
de boodschap van alle profeten in het begin echter verwor pen werd. De derde 
paragraaf zegt, dat in alle gevallen de tegenstand ten slotte vernietigd werd: 
de Goddelijke belofte van hulp aan den profeet werd vervuld en zijn machtige 

_tegenstanders werden machteloos gemaakt. Dat de waarheid als natuurlijk gevolg 
daarvan bevestigd wordt, wordt in de daaropvolgende paragraaf bevestigd. De 
vijfde paragraaf toont aan, dat de mensch, door de waarheïd te verwerpen, zijn 
eigen oncergang bewerkt, want alles is aan hem dienstbaar gemaakt, en zoo 
bevestigt die de groote waarheid der Goddelijke Eenheid. Hierop volgt Abrahams 
bede, waarin hij ziÿn loochening van alle soorten polytheïsme tot uitdrukking 
brengt, met een speciale vermelding van Zijn afstammelingen door Ismaël, voor 
wien hi ook een bede opzond. In de laatste paragraaf wordt ons medegedeeid, 
dat elke tegenstand aan de waarheid steeds op een mislukking Ÿs uitgeloopen en 
steeds verijdeld zal worden. 

Het jaar van de openbaring daarvan schijnt dichter bij de Vlucht te zijn dan 
dat van de openbaring der andere hoofdstukken van deze groep. 
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PARAGRAAF 1 

De Openbaring verdrijft de Duisternis 

13. De Heïlige Qocr-ân leidt den mensch tot het licht. 4—6. 
Alle profeten deden hetzelfde. 

ur ἊΝ 

| In naam van God, den Wel- 
| dadige, den Genadige. | 

a 621. 1 Ik ben God, de Zierde, a 
| (Dit is) een Boek, dat Wij tot 
u hebben geopenbaard, opdat 

| 51) de menschen, met het ver- 
lof van hun Heer, van de duis- 
ternis tot het licht zult bren- 
gen — tot den weg van den 
| Machtige, den Geloofde, 

2 (Van) God, aan Wien 
| wat in de hemelen en wat’Op 
de aarde is toebehoort ; en wee 
over dé ongeloovigen van we- 
ge de gestrenge kastijding, 

3 (Over) degeren, die het 
leven dezer wereld tneer lief- 

| 
hebben dan het hiernamaals,. 
en zich van Gods pad afwen- 
äen en het krom wenschen te 
maken; dezen zijn 
groote dwaling. 

4 En Wij hebben geen apos- 
tel gezonden dan met de taal 
van zijn volk, opdat hij hun 
duidelijk zou verklaren:; 713 
dan laat God wien Hij wil in 
dwaling en leidt wien ΗΠ wil, 
en Hij is de Machtige, de 
Wijze. 

9 En Wi ‘hebben Mozes 
voorzeker met Onze mede- 
-deelingen gezonden, zeggen- 
de: Breng uw volk van de 
duisternis tot het licht en 
herinner hen aan de dagen 
Gods; 714 
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713 De Arabieren waren ongetwijfeld het volk van den Heiïligen Profeet, 
maar deze boodschap was niet tot hen bepaald. Hij was wel is waar van Arabisch. 
geslacht, maar zijn boodschap was voor het geheele menschdom; zie 7 : 158, 
34 : 28, etc. 

714 In de Arabische literatuur wordt Ajjûm oel ’Arab of de dagen der Ara- 
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ABRAHAM 

6 En toen Mozes tot zijn 
volk χροὶ: Herinner τὶ Gods 
gunst jegens τι, toen Hij u van: 
Faraô’s volk bevrijdde, dat 
u aan een gestrenge marte- 
ling onderwierp, ἃ en uw zo- 
nen doodde en uw vrouwen 
spaarde; Ὁ en hierin was een 
groote beproeving van uw 
Heer. 
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PARAGRAAF 2 

De Waarheid wordt in het Begin verworpen 

7, 8. Mozes vermaant zijn volk tot het aannemen van de waarheid. 
9—12. De boodschap van ieder profeet wordt in het begin ver- 
worpen. 

7 En toen Uw Heer het be- 
kend maakte: Indien οἱ 
dankbaar ziïjt, zal Ik u zeker- 
ΕΠ meer geven, en indien gi) 
ondankbaar zït, is Mijn kas- 
tijding waarlijk gestreng. 

8 En Mozes zei: Indien gij 
ondankbaar zïjt, gi en al de- 
_genen op aarde, is God waar- 
{ὴκ Zichzelf genoeg, Geloofd: 

9 Is het verhaal van dege- 
nen vor u niet tot u geko- 
men, van het volk van 
Noach c en ‘Ad ἃ en Tsa- 

1 moed, € en degenen na hen? 
Niemand kent hen behalve 
God. Hun apostelen kwamen 
tot ἤθη met duidelijke bewijs- 
gronden, maar zij staken hun 
handen in hun monden en 
zeiden: Waarlijk, wij looche- 
nen datgene, waarmede ἫΝ 
gezonden zïüt, en waarlijk, wij 
zijn in ernstigen twijfel over 
datgene, waartoe gij ons 
noodigt, 
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bieren gebezigd om de conflicten der Arabieren aan te duiden. Daar een conflict 
een bron van zegeningen voor den overwinnaar is en een bron van ellende voor 
de overwonnenen, beteekent de dagen Gods derhalve: Ziÿn genadige handelingen 
met de rechtschapenen en Ziÿn bestraffing van de boozen. 
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10 Hun apostelen zeiden: 
Is er twijfel over God, den 
Maker der hemelen en der 
aarde Ὁ Hïij noodigt u om u uw 
zonden te vergeven en u tot 
een bepalden tijd uitstel te 
verleenen. Zïj zeiden: (ἢ zijt 
niets dan stervelingen als 
wij; gij wenscht ons af te wen- 
den van wat onze vaderen 
plachten te aanbidden; breng 
ons derhalve een duidelijk 
gezag. 

11 Hun apostelen zeiden tot 
hen: Wij zijn niets dan sterve- 
lingen als gi, maar God 
schenkt (Zin) gunsten’ aan 
wien Hij wil van Zïin diena- 
ren, en het betaamt ons niet 
dat wij u cen gezag brengen 
dan met Gods verlof; en op 
God moeten de geloovigen 
vertrouwen. 

12 En wat reden hebben 
wij, dat wij niet op God zou- 
den vertrouwen en Hij heeft 
ons inderdaad in onze wegen 
geleid? En Wij zullen de ver- 
volging die gij tegen ons in- 
stelt, 
verdragen; en op God moeten 
degenen die vertrouwen, ver- 
trouwen. 

zekerlijk met geduld 
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PARAGRAAF 3 

De Tegenstand wordt ten slotte vernietigd 

13-20. Goddelijke belofte van hulp en de vervuiling daarvan. 
21. De tegenstanders zullen machteloos zijn. 

13 En degenen die niet ge- 
loofden, zeiden tot hun apos- 
telen: Wij zullen u zekerliÿk 
uit ons land verdrijven, of 
anders moet gij tot onzen 
godsdienst terugkeeren. En 
hun Heer openbaarde tot hen: 
Waarink, ΝῺ zullen de on- 
rechtvaardigen verdelgen: 
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A1. dood. 

Ar. en, 

ABRAHAM 

14 En waarliÿk, Wij zullen 
u na hen in het land laten 
wonen; 715 dit is voor hem, 
die in Mijn tegenwoordigheid 
vreest te staan en die Min 
bedreiging vreest. 

15 En Ζ1) vroegen om een 
oordeel en iedere wederspan- 
nige tegenstander was teleur- 
gesteld; 

16 De hel is voér hem en 
hem zal van heet water te 
drinken worden gegeven; 

17 ΗΠ] zal het met kleine 
teugen drinken en het niet 
aangenaam kunnen slikken, 
en de smart zal van alle kan- 
ten tot hem komen, mdar hij 

Zal niet sterven; en een vree- 
selijke kastijding zal véér hem 
zijn. 

18 De gelijkenis dergenen, 
die niet in hun Heer gelooven: 
hun werken zijn als asch, 
waarop de wind op een storm- 
achtigen dag hard waait; zij 
zullen geen macht hebben 
over eenig ding van wat zij 
hebben verdiend; dit is de 

Arvervo-| gTOoOte dwaling. 
iinlerde, 

19 Ziet βρῇ niet, dat God de 
hemelen en de aarde met 
waarheid geschapen heeft ? 
Indien het Hem behaagt, zal 
ΗΠ u wegnemen en een nieu- 
we schepping brengen. 

20 En dit is niet moeilijk 
voor God. 

21 En 21] zullen allen véér 
God verschijnen, dan zullen 
de zwakken tot degenen die 
hoovaardig waren, zeggen: 
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715 De voorspelling aangaande de uiteindelijke overwinning van den Heiligen 
Profeet en aangaande de totale verijdeling en omverwerping van de macht van 
zijn tegenstanders komt in den Heiligen Qoer-ân zeer dikwijls voor, en hier wordt ὦ 
ze in de duidelijkste bewoordingen uitgedrukt. Den tegenstanders wordt mede- 
gedeeld, dat zij den Profeet konden verdrijven, maar er was niet de minste twifel 
aan, dat hij” ten slotte als overwinnaar zou terugkomen en tot heerscher over 
het land gemaakt zou worden, nadat hun macht vernietigd zou zijn. 
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Ar. wi zin 
geduldig. 

Of, niet om 
reden. 

Ar, onder. 

Waarlijk, wi zijn uw volge- 
lingen geweest; kunt gij der- 
halve eenig deel der kastij- 
ding Gods van ons afwenden ? 
Zij zullen zeggen: Indien Goû 
ons geleid had, zouden ook 
wij u geleid hebben; het is 
voor ons hetzelfde of wij 
(nu) ongeduldig zijn of ge- 
duldig: er is voor ons geen 
toevluchtsoord. 
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PARAGRAAF 4 

De Waarheid wordt bevestigd 

22. De duivel verlaat zijn volgelingen. 23. De geloovigen zijn in 
vrede. 24, 25. De waarheid rust op een vasten grondslag. 26. Het 
kwaad heeft geen grondslag. 27. De geloovigen worden versterkt. 

22 En de duivel zal zeggen, 
nadat de zaak beslist is: 
Waarlik, God heeft u de be- 
lofte der waarheid beloofd, 
en ik heb u beloften gedaan, 
maar heb die aan u verbro- 
ken, en ik had geen macht 
over u, 716 behalve dat ik u 
heb geroepen en gij mij ge- 
hoorzaamd hebt; derhalve, 
verwijt mij niet, maar verwijt 
uzelf: ik kan (nu) uw helper 
niet zijn, noch kunt gij mijn 
helpers zijn: waarlik, ik ge- 
loofde er niet in dat gij mij 
vroeger (met God) vereenig- 
de: waarlijk, het zijn de on- 
rechtvaardigen, die de pijn- 
lijke kastijding zullen hebben. 
23 En degenen die geloo- 

ven en het goede doen, wor- 
den in tuinen geleid, waarin 
rivieren stroomen, om daarin 
met het verlof van hun Heer 
te wonen; daarin is hun 
groet: Vrede. 
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716 Merk op, dat de duive] hier ontkent eenige macht te hebben, zelfs over 
boosdoeners, en daarom wordt niemand gedwongen tot een slechten levenswandel. 
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24 Hebt gi niet overwo- , , Gest 2.74 Te. 
gen, hoe God een ue γι, χα ἐουτυ OR GITES | 
van een goed woord voorstelt: tort atih sut 
(het is) als een goede boom, EG Cote PRET Ὁ ab 
welks wortel stevig is en ὼ Let a te [3 

Ar.in den | welks takken hoog zijn, 717 . ᾿ 
Ke 25 Zijn vruchten in elk 
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van zijn Heer voortbrengen- 7% CAES 
de? En God stelt den men- 2 "rise GE G 
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717 De gelijkenis die een goed woord bij een goeden boom vergelfjkt, volgt 

onmiddellijk op een beschrijving van het laatste verblif dergenen, die het goede 

doen, welk verblijf in den Heiligen Qoer-ân herhaaldelijk beschreven wordt als 

een tuin of tuinen, waarin rivieren stroomen. Dit geeft ons den sleutel van het 

_ wezen van het paradijs van den Islâm. Een goed woord is als een goede boom, 

die zijn vruchten in elk jaargetijde geeft, en dus zijn de vruchten, die een mensch 

in het paradijs steeds gereed en binnen zijn bereik zal vinden, niets anders dan 
de vruchten van zijn eigen goede daden, en zijn de boomen van het paradijs in 

waarheid ’s menschen eigen goede daden, die tot boomen zijn gegroeid en vruch- 

ten dragen, welke een belichaming zijn van de geestelijke vruchten der goede 

daden in dit leven. Merk ook op dat, terwtjl goede daden in den Heiligen Qoer-ân 
bi vruchtdragende boomen vergeleken worden, het geloof herhaaldelijk bij water 

wordt vergeleken, daar het de bron is van het physieke leven. Om deze reden 

wordt het paradis, evenals de rechtschapenen steeds degenen worden genoemd, 

die gelooven en het goede doen, steeds beschreven als een tuin waarin rivieren 

stroomen: de rivieren correspondeeren met het gei0g f en de boomen van den tuin 

met het goede dat een mensch doet. : 

717A De slechte daad wordt vergeleken bij een boom, welks wortels niet 

in de aarde dringen en in welks geval het voedingsproces dus zijn loop niet kan 

hebben. Een slechte daad gedijt dus niet en kan geen vruchten afwerpen. 

718 Mérk op, dat God doet wat Hij wil;: toch zijn het alleen de onrecht- 

vaardigen, die Hiÿ in dwaling wil laten. 
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PARAGRAAF 5 

Door de Waarheid te verwerpen pleegt de Mensch Onrecht 

28—30. De mensch bewerkt zijn eigen ondergang. 31. De geloo- 
vigen vermaand. 32—34. Aïles is aan den mensch dienstbaar gemaarkt. 

28 Hebt gij degenen niet ge- 
zien, die Gods gunst tegen on- 
geloof hebben verwisseld 7184 
en hun volk in de woonplaats 
des verderfs hebben laten 
afdalen, 

29 (In) de hel? Zïj zullen 
die ingaan, en het is een slech- 
te plaats om te verblijven. 

30 En zij plaatsten gelijken 
nevens God, opdat zij (de 
menschen) van Ziïijn pad zul- 
len afbrengen. Zeg: Geniet, 
want waarlijk, uw wederkeer 
is tot het vuur. 

31 Zeg tot Mijn dienaren 
die gelooven, dat zij het gebed 
moeten onderhouden en uit- 
geven van wat ΝΥΝῚ hun heb- 
ben gegeven, in het verborgen 
of openlijk, voor de komst 
van den dag, waarop geen 
handel en geen onderlinge 
vriendschap za! zijn. 

32 God is ΗΠ, Die de heme- 
len en de aarde schiep en 
water uit de wolken neder- 
zond, (en) dan daarmede 
vruchten voortbracht als een 

en Hij 
heeft u de schepen dienstbaar 
gemaakt, opdat zij hun loop 
op Zïijn bevel op de zee ‘zou- 
den vervolgen, en Hij heeft u 
de rivieren dienstbaar ge- 
maakt. 

33 En Hij heeft u de zon 
en de maan dienstbaar ge- 
maakt, die haar loopbanen 
volgen, en ΗΠ] heeft u den 
nacht en den dag dienstbaar 
gemaakt. 
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718A Di. ζῇ hebben de openbaring aan den Heiligen Profeet, die er op 
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a 91. 

ABRAHAM 

34 En Hi geeft u van al 
wat gij Hem vraagt; en indien 
gi) Gods gunsten telt, zult gi) 
ze niet kunnen tellen; waar- 
lïjk, de mensch is zeer on- 
rechtvaardig, Zeer ondanx- 
baar. 
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Abrahams Bede 

35—41. Abrahams bede is een duidelijk bewijs van de waarheid 
van den Heiligen Profeet. 

35 En toen Abraham zei: 
Miïjn Heer! maak deze stad 
veilig, en behoed mij en mijn 
zonen er voor afgoden aan te 
bidden : 

36 Mijn Heer! waarlijk, Ζῇ 
hebben vele menschen op een 
dwaalspoor gebracht; der- 
halve, wie mij volgt, is waar- 
Hijk van mi, en wie mij niet 
gehoorzaamt — waarlijk, Οὐ 
zijt  Vergevensgezind, Ge- 
nadig : 

37 O onze Heer! waarlijk, 
ik heb een deel van mijn na- 
komelingschap in eene vallei 
doen wonen, die geen vruch- 
ten oplevert, nabij Uw Heilig 
Huis, 71? ἃ onze Heer! opdat 

Zzij het gebed onderhouden; 
derhalve, laat de harten van 
sommige menschen tot hen 
neigen en voorzie hen van 
vruchten; wellicht zullen zÿ 
dankbaar zijn : 

38 O onze Heer! waarlijk, 
Gij weet wat wij verbergen en 
wat wij openbaar maken, en 
niets op de aarde, noch eenig 
ding in den hemel is voor God 
verborgen: 

Kb der net OU 315 
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gericht was hen tot een groot en verheven volk te maken, verworpen en namen : 
in plaats daarvan het ongeloof aan. 

719 D.i. Ismaël en zijn afstammelingen. Zoowel volgens de mondelinge Ara- 
bische overlevering als volgens den Bijbel gingen Ismaëls afstammelingen zich 
in Arabië vestigen. 
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39 Lof 21) God, Die mi in 
hoogen ouderdom. Ismaël en 
Izak gegeven heeft; waarlijk, 
miin Heer is de Verhoorder 
der bede: 

40 Mijn Heer! laat mij het 
gebed onderhouden en van 
min nakomelingschap (ook) ; 
O onze Heer, en neem mijn 
bede aan: 

41 O onze Heer! schenk 
mij en mijn ouders en de ge- 
loovigen bescherming, 2 ten 
dage als de FAICESRIRES zal 
geschieden! 

RET EINDE VAN DEN TEGENSTAND 455 

τὸ νὸν ὦν" δ ST 
PE? #3 1? 

Θά σ δόμοι 

25 she GE 

PARAGRAAF 7 
Het Einde van den Tegenstand 

42. Ken uitstel, 43—46. Alle samenzweringen zullen mislukken. 
417-—52. De tegenstanders zullen te schande gemaakt en tot onder- 
werping gebracht worden. 

42. En denk niet, dat God 
achteloos is omtrent wat de 
onrechtvaardigen docn: Hi 
gecft hun slechts uitstel tot 
een dag, waarop de oogen 
star open zullen zïn. 

43 Zich voortspoedende, 
hun hoofden opgeheven, hun 
oogen niet tot hen omwen- 
dende en hun harten ledig. 

44 En waarschuw de men- 
schen voor den dag, waarop 
de kastïding tot hen zal ko- 
men; dan zullen degenen die 
onrechtvaardig waren, zeg- 
gen: Ο onze Heer! geef ons 
uitstel tot een nabij gelegen 
tijd, (opdat) wij aan Uw roep- 
stem gehoor zullen geven en 
de apostelen volgen. Wat! 
hebt gij vroeger niet gezwo- 
ren, (dat} er voor u geen on- 
dergang zal zijn! 

45 En gij woont in de wo- 
ningen dergenen, die onrecht- 
vaardig tegen zichzelf waren, 
en het is u duidelïjk, hoe Wii 
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met hen gehandeld hebben 

{[DEEL XII. 

| διὰ .. . “ “" #2 # Cp ΄ “ “" Of, (ken) | en Wij hebben « gelÿkenissen OUEN IE à. 
AR voorgesteld. 
τ ον 46 En zij hebben inderdaad | maakt,. ΄ 2 2% 5. 3 
Ar. en. hun plan gesmeed, maar hun 62.5.5} κα BR ὁ5 
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plan is bij God, 720 al was hun 
plan z00, dat de bergen daar- 
door zouden vergaan, 

47 Derhalve, denk niet 
(dat) God (Hi is, Die) Ziÿn 
belofte aan Zijn apostelen 

ire Ie or 

Eat ue JA 

δ. JE 2 Ses No 

breekt: waarlijk, God is " A +. LetsD 
Machtig, de Oplegger van “2 AFEAPEE ES JE a EL (ὦ) 
Vergelding. 

48 Ten dage als de aarde ΟΣ Pole AIN ἢ τῶν Αγ 
in een andere aarde veran- 
derd zal worden, en (even- 
Zoo) de hemelen, 721 en zij zul- 
len voor God, den Eenige, den 

MP TANTE 
οι. οι 

oi 

Allerhoogste verschijnen. PTT ἘΠῚ, “9. » 95 "Ὁ 

49 En gi zult te dien da- CESR 085 Ce pl 5 τῶι 
ge de schuldigen tezamen in RES 
ketenen zien verbonden. ΄“ 

50 Hun kleederen gemaakt 1,2 € ” PA» 
van pek, en het vuur bedek-  L5“* ? ces ὡΣ 
kende hun aangezichten, ὦ AA 235 ̓  

51 Opdat God iedere ziel 
vergelde  (overeenkomstig) 
wat zij verdiend heeft; waar- 
lÿk, God is snel in het afreke- 
nen. 

URL ( οὖ dE ΔΉ 
A) 

® ait 2) » τ ὧι 

120 Di. God heeft er macht over, zoodat zij door hun plannen datgene 

waarnaar Zi streven, niet kunnen bereiken. Deze vermelding van de groote 

plannen der inwoners van Mekka toont duidelijk aan, dat deze verzen omstreeks 

het einde van het Mekkaansch tijdvak geopenbaard werden. 

721 De hervorming die de Heilige Profeet tot stand bracht, veranderde de 

aarde ongetwijfeld in een andere aarde en den hemel in een nieuwen hemel. Het 

Arabië bij de geboorte van den Heiligen Profeet was niet het Arabië bij ziÿn 

dood. Gelooven, gebruiken en gewoonten, die eeuwenlang alle pogingen tot her- 

vorming hadden verijdeld, werden weggemaaid, en de onwetende, bijgeloovige en 

tegen elkaar strijdende stammen maakten plaats voor één volk, dat de fakkel 

der kennis en beschaving voor de geheele wereld hoog hield. De afgodendienst 

was Zoo volkomen uitgeroeid, dat er onder een voik, hetwelk eeuwenlang daaraan 

overgegeven was gebleven, geen spoor meer van te ontdekken was. Het vers 

spreekt ongetwijfeld van de Opstanding, maar wijst in profetische taal evenzeer 

op de kleinere opstanding, die reeds in dit leven door de komst van den Heiligen 

Profeet tot stand gebracht werd. 
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52 Dit is een genoegzame 
uiteenzetting voor de mensch- 5 eo S 
en en opdat zij daarmede Fe) DD 5 EU A 1 
gewaarschuwd zullen zijn, en CAS . He . δ | 
opdat zij weten zullen, dat AR AR Er 
Hij Eén God is en opdat dege- 
nen die verstand hebben, zul- 
len nadenken. 



HOOFDSTUK XV 

DE ROTS 

(Al-Hidjr) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(6 paragrafen en 99 verzen) 

Samenvatting : 

Par. 1. Bescherming van den Heiligen Qoer-ân. 

Par. 2. God heeft macht over'alles. 

Par. 3. De tegenstand van den duivel aan de rechtschapenen. 

Par. 4. Genade voor de rechtschapenen — een gebeurtenis uit Abrahams 

geschiedenis. 

Par. 5. De overtreders vergaan: gebeurtenissen uit de geschiedenis van 

Lot en Sjoe’aib. 

Par. 6. De bewoners van de rots: een waarschuwing voor de vijanden 

van den Heiligen Qoer-än. 

Algermeene opmerkingen: 

DIT hoofdstuk wordt Al-Hidjr genoemd, een landstreek ten noorden van 

Medina, waar Tsamôèd bloeide, welks lot als een waarschuwing wordt vermeld 

voor hen, die een aanslag op het leven van den Heiligen Profeet beraamden. 

Terwijl het voor de boodschap, die in den Heiligen Qoer-ân voorkomt, een volle- 

dige bescherming tegen aile booze plannen belooft, verstrekt het de in de vorige 

hoofdstukken voorkomende waarschuwing tegen hen, die besloten waren dièn 

te vernietigen. 

Het vorige hoofdstuk besluit met de tegenstanders in te lichten omtrent het 

einde, dat bestemd was hun te ontmoeten, indien zij zich er niet van onthielden 

de waarheid te vervolgen. De behandeling van dit onderwerp wordt aan het begin 

van dit hoofdstuk voortgezet, omdat de Heilige Qoer-ân, die voor het welzijn van 

het menschdom bedoeld is, tegen alle booze ocgmerken beschermd moet worden. 

200 wordt in de allereerste paragraaf uitdrukkelijk de grootsche belofte gedaan, 

dat de Heilige Qoer-ân voor eeuwig tegen alle verknoeïing beschermd zal worden 

en natuurliÿk ook tegen alle pogingen om dien te vernietigen. In de daaropvol- 

gende paragraaf wordt ons medegedeeld, dat God macht heeft over alles, zoodat de 

kwaadstichters den uitverkorenen geen onrecht kunnen doen; en de teekenen van 

de overwinning der waarheid kon men reeds waarnemen. In de derde paragraaf 

wordt verklaard, dat de duivel de rechtschapen dienaren steéds heeft wederstaan, 

maar toch is zijn tegenstand onschadelijk. Terwijl de daaropvolgende paragraaf 

den rechtschapenen genace belooft, vermeldt ze een voorval uit de geschiedenis 

van Abraham, namelijk: hoe hem de blijmare van de geboorte van een zoon werd 

gegeven, door wien een groot volk gezegend zou worden. Dezelfde boodschappers 
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Ar. kitäb, 

ΑΥ. kun- 
non τὶ). 

, 

a me lt τον 

PARAGRAAF 1 
Bescherming van den Heiligen Qoer-ân 

1—8. De tegenstanders zullen hun straf krijgen. 9. De Heilige 
Qoer-ân Zzal steeds beschermd worden. 10--15. Geen teeken zal 
dengenen die de waarheid verwerpen baten. 

In naam van God, den Wel- 
dadige, den Genadige. 

1 Ik ben God, de Ziende. 8 
Dit zijn de verzen van het 
Boek Ὁ en (van) een Qoer-ân, 
die duidelijk maakt. 

DEEL 

2 Dikwils zullen degenen 
die niet gelooven, wenschen 
dat zij Moeslims geweest zijn. 

3 Verlaat hen, opdat zi 
zullen eten en genieten en 
(opdat) de hoop hen zal be- 
driegen, want zij zullen wel- 
dra weten. 

4 En nooïit hebben Wij een 
stad verdelgd, of Ζῇ heeft eèn 
bekendgemaakten td gehad. 

5 Geen volk kan zijn vast- 
gestelden tijd verhaasten, 
noch kan het (dien) cpschor- 
ten. 

6 En 21) zeggen: Ὁ gi), tot 
wien de Herinnering is ge- 
openbaard'! gij zijt waarlijk 
bezeten : 

7 Waarom brengt gij niet 
tot ons de engelen, indien gi) 
(een) van de waarheidlieven- 
den zÿt? 

Or ὡ 9} to 

Gris Ὄρος ET AG 

2 κ5 5 55 Rad 5 RE SEE 2 2 

διότι “}“ Φ 7" CN] 

774 “ 

SN RG de RG 
Goes GLS 

Le 251 353] ὁ GT 
“59 #3 

CO (J2 ΟΝ 

ais dE DU, 

ζῶ SES 

brachten hem ock de tijding over, dat Lots volk wegens zijn groote ongerechtig- 
heden verdeigd zou worden. De vifde paragraaf spreekt daarom van de straf 
van het misdadige volk, dat-niet naar Lot wilde luisteren en besluit met τ ΘΙ αἰ 
te maken van Sjoe’aib als een afstammeïing van Abraham. De Arabieren echter 
worden ingelicht omtrent het lot van een naburig volk, den ‘Tsaméèd, die in 
rotsen woonde; er wordt hun gezegd, dat hun spotternÿ en tegenstand niet 
ongestraft voorbij zouden gaan, aangezien de boodschap van den : Teiligen RSR 
van het hoogste belang was. 

Het jaar der openbaring van dit hoofdstuk wordt algemeen vroeger geaci 
dan dat der. andere hoofdstukken van deze groep. 
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Ar. sekten. 

8 Wij zenden de engelen 
niet dan met de waarheïd, en 
dan zal hun geen uitstel wor- 
den gegeven. 
9 Waarlijk, wi hebben de 
Herinnering geopenbaard en 
Wij zullen ἌΈΒΕΙΕ haar 
Bewaker zijn. 72 

10 En véor u hebben ‘Wij 
zekerlijk (apostelen) onder 
de vroegere volkeren gezon- 
den. 

11 En er kwam nooit cen 
apostel tot hen, of zi] ἐπ τῶν | 
ten hem. 

.. 12 Zoo laten Wi het in de 
harten der misdadigers in- 
gaan ; 

13 Ζῇ 11] gelooven daarin niet, 
en inderdaaëü is het voorbeeld 
der vroegere menschen al- 
reeds voorbij. 

14 En zelfs indien Wij hun 
con poort des hemels open- 
den, zoodat zij den geheelen 
tijd daarin opstegen, 

15 Zouden zij voorzeker 
zeggen: Onze oogen zin 
slechts bedekt, veclcer zijn 
wi] een betooverd volk. 
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PARAGRAAF 2 

God heeft Macht over Alles 

16—18. De duivels kunnen de uitverkorenen niet benadeelen. 19-21. 
Wet en orde in de natuur. 22--25. Teekenen van de overwinning 
der waarheld. 

16 En zekerliÿjx hebben 
Wij sterkten in den hemel 
gemaakt en Wij hebben die 
den aanschouwers schoon 
doen schijnen, 

ὅτ" 

ἐπ ἔθος οὐ 

UT 
PUCES 

722 De wonderbaar duidelijke vervulling van deze voorspelling is zoo’n 

klaarblijkelijk feit, dat een vijandig gezinde criticus als Muir gedwongen is toe 

te geven, dat er ,,op de wereld waarschijnlijk geen ander boek is, dat twaaif 

ceuwen lang met zulk een zuiveren tekst is gebleven”’ 10). De recente poging 

van Dr. Mingana om te bewijzen, dat er veranderingen in den tekst van den 

Hciligen Qoer-fn zijn, is op een jammerlijke misiukking uitgeloopen; zijn ont- 

dekking hceft de kwestie veeleer bijgeiesd, want in de dertien eeuwen, dat de 
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ont 

17 En Wij bewaken ze 
tegen iederen vervloekten Oo» ÿ is di ESS 
duivel ; 

᾿ ELA EE) Se 18 Maar hij die een gehoor M PARA δ 1 ΓΕ St. 
steelt, hem volgt dan een 52 Ὁ 
zichtbare vlam, 723 O Cris © 4 

ben ze uitgestrekt en daarop 5e 2715 
: 14 pire & TOR vaste bergen gemaakt en Cr Poe Lo 

Àr. van 
ieder. 

daarop ieder ding in een juiste 
verhouding laten groeien. 

20 En Wij hebben daarop 
middelen van bestaan ge- RD ae 2 
maakt voor ἃ en voor hem, LC 5 Clg Gti; 
van wien gij de verzorgers Re ον άνη δεν φὴς 
niet zijt. εὐ Ξ ΣΟ κα ἘΠ ext 

21 En er is geen ding, of | 
bij Ons zijn de schatten daar- 
van, en Wij zenden het niet 4? CAES), "03 ὡς ς 
neder dan in een bekende οὔτ το να τῶ δ 
maat. ϑ»΄σο NI ES CC 

22 En Wiÿ zenden de 
vruchtbaar makende winden, - BE « 73) σ᾿ Sul σ τς 
dan zenden Wij water uit de : 21e 
wolken neder, dan geven Wi REG “2 née 
het u te drinken, en gi) zijt bre 
het niet, die het vergaart. | ® CSCTES 

23 En waarlijk, Wij laten 
leven en doen sterven en Wij @°# té 255. .Δ 2.7. 32, 222 1.0.2 

5) CP Las É] zijn de Erfgenamen. 724 Ὁ» CAL 

: 19 En de aarde --- Wij heb- GS CE Li rec 

| 

| 

Heilige Qoer-ân bestaan heeft, was het kiaarblijkelijk de krachtigste aanvai op 
de zuiverheid van zijn tekst (zie Voorrede, b1z. CIV). Er bestaat in heel de Islâmie- 
tische wereld niet één kopie, die van den erikenden tekst verschilt, en dus werd 
de Heilige Qoer-ân niet alleen voor vernietiging van een machtigen vijand behoed, 
maar hij is ook tegen verknoeïing beschermd, en in dit opzicht heeft hij onder 
de geopenbaarde boeken zïns gelijke niet. 

723 De drie verzen spreken van de waarzeggers en de wichelaars, die tot 
de tegenstanders van den Heiligen Profect behoorden. Zij beweerden mededee- 
lingen van Boven te hebben ontvangen, maar waren in waarheid van de God- 
delijke tegenwoordigheid verdreven; Ζῇ) konden derhalve niet -bÿ die bron van 
reinheid komen. De waarzeggerijen worden door een zichtbare vlam gevolgd, 
beduidt dat zÿ mislukking en teleurstelling ondervinden. De beschrijving van 
geestelijke waarheden in woorden, die betrekking hebben op de in de wereld 
heerschende physieke wetten, komt in den Heiligen Qoer-ân algemeen voor. 

724 Wôûrits beteekent een erfgenaam, en derhalve: iemand die overbliÿft, 
_ raädat een ander is vergaan. De hier gegeven aankondiging is een voorspelling, 
dat de ware aanbidders van God erfgenamen in het land zullen zijn, terwijl de 
anderen zullen vergaan. 
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24 En voorzeker Kkennen 
Sa αν : “45, 2 #9? 24 293 χ 3.2.5 75 

Of, degenen] Wij de voorsten onder u en BE thouirut Eole ὦ» 
awer, die 7 

À Wij kennen voorzeker degenen > .2, ,52 pis 3212 
voorgegaan | ΥὟΥ̓ 4 τὴν + “ TL 2 “32 “ 

sin | die achterblijven. τ Θου δι θθαςυῦ; 
komen. . 25 ἘΠῚ waarlik, τνν Heer ί δ, be p $ »»,.» “ ΄ ΄ < ’ 

| zal hen verzamelen: waarlijk, AS ob 7 oi ὦ}2 
τῆς ἃ +. E &o : a 

Hij is Wis, Wetend. | “Ν 5: A EL a 7 

PARAGRAAF 3 

De Tegenstand van den Duivel aan de Rechtschapenen 

26—30..De mensch is geschapen om te regeeren, hoewel hïj van 

nederigen oorsprong is. 31—88. De vijandschap van den duivel 

tegenover den mensch. 39-—44. Hij heeft geen macht over den mensch. 

26 En voorzeker hebben Re 
Wij den mensch van gedroog- QÜele 2 LUS VI Cu] » 
de klei geschapen, van zwart TA TUE 

slijk, tot een gedaante ge- DGA ρος “ 

vormd. 725 

Ar. Wÿ 27 En de djinn hebben Wÿ 
à 2 2 2 PADT ee ve 

"τ te voren van gloeiend heet (22 Ces Ce d'éls 6, Ζ 113 

vuur geschapen. | ΤΡ ζ 

28 En toen uw Heer tot de Lea QE 
a 26,108. | engelen 2 zel: _Waarlik, Ik RUE MAT A 1.2 2 443 ι7 

zal een sterveling scheppen a es ΄ 
: SG 2 4 “ 2.ὦ ,,23 “5 van gedroogde klei, van O0 ais 2 

zwart slijk, tot een gedaante 
gevormdl. 
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725 Dit heeft betrekking op den oorsprong van het leven. De schepping van 

den mensch van tin of stof wordt in den Heiligen Qoer-ân herhazldelijk vermeld. 

Hier wordt de fin, sals@l of gedroogde klei genoemd, terwijl het in 55 : 14 droge 

klei als fachchâr genoemd wordt, di. wat in vuur is gebakken. Dit slaat onge- 

twijfeld op den eersten trap, toen de aardkorst gevormd werd, nadat het vuur 

afgekoeld was. Daarop werd de saisûl of gedroogde klei hama’ of zwart slijk, in 

welken toestand zij geschikt was voor de ontwikkeling van leven, en de laatste 

toestand was de vorming van stof tot een gedaante, hetgeen duidelijx de ontwik- 

keling van een hooger leven beduidt. De vermelding van de schepping der djinn van 

gloeiend heet vuur in het daaropvolgende vers staaft bovenstaande gevoigtrek- 

king, want de aarde wag voor de vorming van haar korst ongetwijfeld een 
vuurvlam, en de djinn waren waarschijnlijk een schepping, die voor den vurigen 

toestand der aarde geschikt was. Er kan echter bigevoegä worden, dat de 
beschrijving der schepping van menschen en djinn, respectievelijxk van stof en 

vuur, ook een allegorische beschrijving is van den aard dergenen, die zich aan 

de Goddelijke wetten onderwerpen en deenghñ die er tegen opstaan, en deze 

allegorie wordt voortgezet ‘n wat er gezégd wordt over den opstand van den 

duivel tegen Adam. 
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29 Als Ik hem dan volko- 
men heb gemaakt en in hem 
van Min geest 726 heb ge- 
blazen, val u nederbuigend 
voor hem neder. ἃ 

30 Toen bogen de engelen 
zich neder, allen hunner teza- 
men, 
31 Maar Iblîs (deed het 

niet); P hi] weigerde met 
degenen te zijn, die zich ne- 
derbogen. 

32 Hi zei: O Iblis! wat 
verontschuldiging hebt gij, 
dat gij niet met degenen zïjt, 
die zich nederbuigen ? 

33 Hij zei: Ik ben niet zoo, 
dat ik mi) voor een sterve- 
ling nederbuig, dien ΟἹ van 
gedroogde klei hebt gescha- 
pen, van zwart slijk, tot een 
gedaante gevormd. 

34 Hij zei: Ga dan weg 
vandaar, want WU gi) 
zijt verdreven: 

35 En waarlijk, opuisce 
vloek tot den dag des oor- 
deels. 

36 ΠῚ zei: Mijn Heer! 
geef mi dan uitstel tot den 
tijd, waarop zij worden opge- 
wekt. 727 

31 ΗΠ Zzei: Dan waarlijk, 
51] zijt van degenen, wien uit- 
stel is gegeven, 

38 Tot het bekendgemaak- 
te tijdvak, ς 

39 Hiïj zei: Mijn Heer! daar 
Gi geoordeeld hebt, dat ik 
afdwaal, zal ik hun (het 
kwaad) op de aarde zekerlijk 
schoon doen schijnen, en ik 
zal hen allen zekerlijk doen 
afdwalen, 
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726 De geest Gods is de nafs-i-nâtiqah of het oordeel des onderscheids, dat 
den mensch den voorrang geeft boten de geheele schepping. 

127 Wanneer een mensch geestelijk opgewekt is, hebben de Mare en 

ingeving gen van den duivel geen invloed meer op hem. 
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mb °  + .... ΠΡ’. -  ὅὄ ἑἜΟπΤρ-.-.- 

40 Behalve Uw dienaren 

Of, oprech. | uit hun midden, de gereinig- 
ten. 

Of, Ver- 
masienisg. 

Of, aan- 
raken, 

to oo 

den. 
_ 41 Hij zei: Dit is een rech- 
te weg bij ΜΗ: 

42 Waarliÿk, aangaande 
Mijn dienaren, gij hebt geen 
macht over hen 728 behalve 
(over) degenen van de af- 
dwalenden, die u volgen. 

43 En waarlijk, de Hel is 
de beloofde plaats van hen 
allen. 
44 Ζ heeft zeven poorten; 

voor iedere poort zal een af- 
zonderlijke groep  hunner 
zin. 129. 
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PARAGRAAF 4 

Genade voor de Rechtschapenen — een Gebeurtenis uit 
Abrahams Geschiedenis 

4550. De getrouwen zullen vrede en rust vinden. 51-56. Goed- 
heiïd aan Abraham. 57—-60, Lots volk, 

45 Waarlijk, de rechtscha- 
penen zullen in tuinen en (te 
midden van) bronnen zïjn: 

46 Treed ze binnen in vre- 

de, veilig. 
47 En Wi zullen alle 

wrok in hun borsten uitroeien 
(zij zullen) als broeders 

(ziÿn), op verheven rustban- 
ken, tegenover elkaar. 

48 Vermoeide arbeid zal 
hen daarin niet kwellen, 
noch zullen zij ooit daaruit 
worden verdreven. 730 
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728 De duivel heeft geen macht over wien ook, maar Ζ1) die afdwalen, 

volgen hem uit eigen beweging. 

729 De hel wordt in den Heiligen Qoer-ân bij zeven verschillende namen ̓  

vermeld: (1) djahannam of hel; (2) laz4 of het vlammende vuur (70 : 15); 

(3) hoetamah of de vermetterende ramp (104 : 4); (4) sa’ir of het brandende 

vuur (22 : 4); (5) saqar of het verschroeiende vuir {54 : 48); (G) djahim of het 

felle vuur (2 : 119); (7) hâwüah of de afgrond (101 : 9). De zeven poorten betee- 

kenen de zeven wegen, die daarheen leiden,; in overeenstemming daarmee zijn 

er zeven verschillende namen. Merk echter op, dat het telwoord zeven in het 

Arabisch dikwijls een groot getal aanduidt, zoodat het beteekent, dat er vele 

poorten of vele wegen ziin, die daarheen leiden. 

730 Zulks is het Moesiim-paradijs. Er is absolute gemoedsrust, volkomen 
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a 494, 

49 Deel Min dienaren me- 
de, dat Ik de Vergevensgezin- 
de, de Genadige ben, 
50 En dat Min kastijding 

— dat is de pinlijke kasti- 
ding. 

51 En verwittig hen van. 
de gasten van Abraham: 

52 Toen zij tot hem ingin- 
gen, zeiden ziïj: Vrede., ΗΠ] zei: 
Waarlijk, wij vreezen ἃ. 

53 Zïj zeiden: Vrees niet: 
waarlijk, wi geven u de blij- 
mare van een jongen, kennis 
bezittende, 

54 Hij zei: Geeft gij mij de 
blijmare (van een zoon), wan- 
neer een hooge ouderdom 
over mij is gekomen? — Wat 
is het dan, waarvan gij mij de 
blijmare geeft? 

55 Ζ) zeiden: Wij geven u 
de blijmare met waarheïd; 
wees derhalve niet (een) van 
degenen, die wanhopen. 

56 Hij zei: En wie wan- 
hoopt aan de genade van Ziïjn 
Heer behalve de dwalenden ? 

57 Hij zei: Wat is dan uw 
zaak, o boodschappers ? 

58 Zij zeiden: Waarlik, wi 
zijn tot een misdadig volk 
gezonden, 

59 Behalve de volgelingen 
van Lot: ἃ --- Νὴ zullen hen 
allen waarlijk bevrijden, 

60 Behalve zijn vrouw; Wij 
hebben besloten, dat zij waar- 
lijk van degenen zal zijn, die 

᾿ achterblijven. τὶ 
0 0 qq mn De pere 
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veiligheid voor eenige neiging tot het kwade of eenig. ander gevaar (vs. 46); 

er is een broederschap, waarin niemand eenigen wrok in zijn boezem koestert 

tegen zijn broeder, noch heeft men eenige klacht tegen elkaar (vs. 47); en ten 

slotte is er zware arbelid noch vermoeienis, noch zal die gtaat van volmaakte 

gelukzaligheid den mensch ooit onthouden worden (vs. 48). 
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a 494, 

Ar. dron- 
kenschar. 

DE ROTS _ [DEEL XIv. 

PARAGRAAF 5 
De Overtreders vergaan: Gebeurtenissen uit de Geschiedenis 

van Lot en Sjoe’aib 

61-—-72. Lot waarschuwt en ondervindt da 73—77. Straf 
overvalt de overtreders. 78, 79. Sjoe’aibs volk wordt ook gestraft. 

61 En toen de boodschap- 
pers tot Lots volgelingen 
kwamen, 8 

62 Zei hi: Waarlijk, gi 
zijt-onbekende menschen. 

63 Ζ1) zeiden: Neen, wi 
zin tot u gekomen met dat- 
gene, waarover zij twistten. 
‘64 En wij zin tot u geko- 

men met de waarheïd, en wij 
zijn waarlijk waarheidlie- 
vend: 

65 Ga derhalve in een deel 
van den nacht met uw volge- 
lingen heen en volg gij hun 
achterzijde, en laat niemand 
uwer zich omkeeren, en ga 
voort werwaarts (het) u be- 
volen wordt. 

66 En Wij ΤΕΥ 
hem dit besluit, dat de worte- 
len van dezen in den ochtend 
afgesneden zullen worden. 

67 En de inwoners der 
stad kwamen, zich verblijden- 
de. | 

68 Hij zei: Waarliÿk, dit 
zijn mijn gasten, maak mi 
derhalve niet te schande, 

69 En hoed u voor (de 
straf van) God en beschaam 
mij niet. | 

10 Zïj zeiden: Hebben wi 
u niet van de (andere) men- 
schen verboden ? 

71 ἨΠ zei: Dit zijn min 
dochters, indien gi) Gets) zult 
doen. 131 

72 Β΄] uw leven! zij zwier- 
ven blindelings voort in hun 
waanzin. 
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781 Hij bood zijn dochters aan als gijzelaars, als een waarborg, dat de 
vreemdelingen geen kwaad zouden stichten. 
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a 495. 

b 495, 660. 

ς 495, 

73 Toen overviel hen het 
geromrael ἃ bij zonsopgang; 

14 Zoo keerden Wï die om 
het onderste boven en regen- 
den steenen op hen neder van 
hetgeen besloten was. Ὁ 

15 Waarlijk, hierin zijn 
teekenen voor degenen die 
onderzoeken. 

16 En waarlijk, zïj is op 
een weg, die nog bestaat. 

17 Waarlik, hierin is een 
teelen voor de geloovigen, 

18 En de bewoners van het 
struikgewas waren waarlijk 
mede onrechtvaardig; 732 

19 Derhalve lesgden ΜΗ : 
hun vergelding op, en zij zijn * 
beide waarlijk op een openba- 
ren (nog) gevolgden weg. 733 
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PARAGRAAF 6 

De Bewoners van de Rots: een Waarschuwing voor de 
Vijanden van den Heiligen Qoer-ân 

80—84. De bewoners van de Rots. 85, 86. De straf der tegenstanders 
van den Heiligen Profeet. 87. Het belang van den Heiligen Qoer-ân. 
88—-93. De Heilige Profeet moet niet treuren. 94—99. De boodschap 
openlik te brengen. 

80 En de bewoners van Al- 
Hidjr logenstraften voorze- 
ker de boodschappers; 734 

81 En Wii gaven hun Onze. 
mededeelingen, doch zïj wend- 
den zich daarvan af; 

82 En zïj hieuwen huizen 
in de bergen, in veiligheid. 

83 Toen overviel hen het 
gerommel © in den ochtend; 

84 En wat zij verdienden 
baatte hun niet. 

85 En Wi hebben de heme- 
len en de aarde en wat tus- 
schen beide ïis slechts in 
waarheid geschapen. En het 
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732 De bewoners van het struikgewas waren Sjoe’aibs volk. 

733 Met beide worden zoowel de steden van Lots volk, als die van Sjoe’aibs 

volk bedoeld. De weg waarop hier een toespeling gemaakt wordt, is de weg dien 

de karavanen volgden, als zij zich van Hidjaz naar Syrië begaven. 

134 Al-Hidjr is het gebied ten Noorden van Medina, waar Tsamôèd leefde. 
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Of, ver- 
deelen. 

Of. in dee- 
len verdeel- 
den. 

DE ROTS 
------------- ——— qq 

uur komt waarlijk; wend u 
derhalve met genadige ver- 
giffenis af. 735 

86 Waarlijk, uw Heer is de 
Schepper van alle dingen, de 
Wetende. 

87 En voorzeker hebben 
Wij u zeven van de veelher- 
haalde (verzen) en den groo- 
ten Qoer-ân gegeven. 736 

88 Span uwe oogen niet 
tot het uiterste in naar het- 
geen Wij zekere groepen hun- 
ner te genieten hebben gege- 
ven, en treur niet over hen, 
en laat u teeder zijn jegens 
de geloovigen. 

89 En zeg: Waarlik, ik ben 
de duideliïjke waarschuwer. 

90 Zooals Wij op degenen 
die belemmeren nederzonden, 

91 Degenen die den Qoer- 
ân een leugen verklaarden, 

92 Dan, bij uw Heer, Wi 
zullen hen allen zekerlijk 
ondervragen 

93 Aangaande wat zij de- 
den. 

94 Verklaar derhalve open- 
lÿjk wat u bevolen is, en wend 
u van de polytheïsten af. 

95 Waarlijk, Wij zullen ἃ 
genoegzaam zijn tegen de 
spotters, 

96 Degenen die een ande- 
ren god nevens God plaatsen ; 

| dan zullen Ζ1] weldra weten. 

97 En inderdaad weten 
Wii, dat uw borst zich ver- 
nauwt bij wat zij zeggen. 

98 Derhalve,  verheerlijk 
den lof van üw Heer, en wees 
van degenen, die zich neder- 
buigen ; 
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785 Het uur is de ondergang der tegenstanders van den Heiligen Profeet. 
786 De veelherhaalde verzen zïjn de zeven verzen van het openingshoofdstuk 

van den Heiligen Qoer-ân, dat ieder Moeslim dagelijks in zijn gebeden opzegt. 
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99 En dien uw Heer, tot 
datgene wat zeker is, tot u 
komt. 737 

F 
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737 Datgene wat zeker is wordt hier gewoonlijk opgevat in den zin van den 

dood, want het is iets, dat ieder schepsel zeker overkomt. 



HOOFDSTUK XVI 

DE BIJ 

(An-Nahl) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(16 paragrafen en 128 verzen) 

Samenvatting : 

Par. 1. De natuur getuigt van de openbaring. 

Par. 2. De natuur houdt de Eenheiïd hoog. 

Par. 3,4. Loochenaars van de Goddelijke Eenheid en de Openbaring zullen 

in ongenade vallen. 

Par. 5,6. Profeten worden verwekt om te verklaren. 

Par. 7. De menschelijke natuur komt tegen het polytheïsme in opstand. 

Par. 8. Ongerechtigheid der loochenaars. 

Par. 9. Gelijkenissen die de waarheid der openbaring aantoonen. 

Par. 10. Keuze van den ontvanger der openbaring. 

Par. 11. De straf onthouden. 

Par. 12. De profeten zullen tegen hun volk getuigen. 

Par. 13. De Openbaring beveelt het goede. 

Par. 14. De Heilige Qoer-ân is geen verdichting. 

Par. 15. Het lot van de inwoners van Mekka. 

Par. 16. Hoe een groot volk te worden. 

Algemeene opmerkingen: 

DIT hoofdstuk heeft den zeer passenden naam van An-Nahl of de Bÿ, want 

de bij verzamelt uit instinct, dat in haar geval een openbaring wordt genoemd 

(vs. 68), zoete honing uit allerlei bloemen: zij neemt daaruit het beste en z00 

brengt ze voort ,,een drank van vele kleuren, waarin een geneesmiddel voor de 

menschen is” (vs. 69); zoo verzamelde de Goddelijke openbaring aan den Heiligen 

Profeet het beste van de leerstellingen van alle profeten en gaf het weer in den 

Heiligen Qoer-ân, die ook een geneesmiddel (10 : 57) tegen de geestelijke ziekten 

der menschen genoemd wordt. | 
Het thema van dit hoofdstuk is hetzelfde als dat der voorgaande zes hoofd- 

stukken van de alif, lâm, râ-groep, waarvan het als het ware een aanvulling 

vormt, daar het de waarheid der Qoer-ânische openbaring bevestigt door gevolg- 

trekkingen, die uit de analogie met het Goddelijk werk in de schepping gemaakt 

worden, en de waarheid der Goddelijke Eenheid door dergelijke gevolgtrekkingen 

aantoont. 

Aan het einde van het vorige hoofdstuk worden de tegenstanders van den 

Heiligen Qoer-ân gewaarschuwd en de nadering van de straf wordt hier bekend 

8emaakt. Daarop wordt, door melding te maken van de groote Goddelïjke gaven 



HFDST. XVI.] DE NATUUR GETUIGT VAN DE OPENBARING 471 
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PARAGRAAF 1 

De Natuur getuigt van de Openbaring 

1, 2. De nadering van de straf., 3—8. De schepping getuigt van 
de Goddelijke weldadigheid jegens den mensch. 9. De rechte weg 
wordt door God uitgeduid, 

In naam van God, den Wel- νυ τ τ τὸ | 
dadige, den Genadige. ES Os ED) 

1 Gods gebod is gekomen; 
wensch het derhalve niet te 7:29, ER 
verhaasten. Glorie zij Hem, en Vs ὃ DT Ὑ.5 at 5.5} ἘΠ 
hoogelijk verheven χῇ Hi © | “ie ΄ 
boven hetgeen zÿj (nevens | 935}. - Ge es 
Hem) plaatsen. 

2 Hïÿj zendt de engelen op PA AN CC Par p 
a 790. zijn bevel met de inspiratiea δ, χοῦς Xi Ji 

neder op wien Hiïj wil van zijn 2.6 1 + NÉ 
dienaren, zeggende: Geef de S'ofie τ 2 CF FOR 

voor het stoffelijk welzijn van den mensch, aangetoond dat zulk een ne 

Meester diens geestelijk welzijn onmogelijk zou hebben kunnen veronachtzamen. 

Terwil de tweede paragraaf nog bij de weldaden stilstaat, die de Goddelijke 

band den mensch in de stoffelijke natuur geschonken heeft, vestigt Ζῇ de aan- 

dacht op ’smenschen meerderheid boven de geheele schepping, die aan hem 

dienstbaar is gemaakt. Zoo doet zij een beroep op ’s menschen gevoel van eigen- 

waarde door hem te vermanen, zich niet te buigen voor de geschapen dingen, 

daar hij inderdaad geschapen is om daarover te regeeren. De daaropvolgende 

twee paragrafen brengen ons weer in het domein der profetie door te verklaren, 

dat de loochenazers in ongenade zullen vallen. De vijfde paragraaf behandelt de 

valsche verontschuldigingen der polytheïsten en toont aan, dat een profeet ver- 

wekt wordt om te verkiaren, terwijl de zesde over de straf dergenen handeit, 

die de waarheid trachten te vernietigen. De zevende paragraaf toont aan, hoe 

de menschelïÿke natuur tegen het polytheïsme in opstand komt, en de achtste 

bevestigt de noodzakelijkheid der openbaring van den Heiligen Qoer-ân. De negen- 

de voert gelijkenissen aan, die de noodzakelijkheid der openbaring behandelen: 
en de tiende toont an, dat niet alle menschen ontvangers kunnen zijn van die 
openbaring, maar dat daarvoor de besten gekozen worden. De elfde gewaagt 
weer van de stoffelijke zegeningen, die God den mensch heeft geschonken. De 
twaalfée paragraaf maakt melding van de getuigenis der ‘profeten tegen hun 
voik; de dert'ende toont aan, dat de openbaring slechts het goede beveelt, en 
doet 700 een beroep op het menschelïjk instinct, ze niet te verwerpen. Er wordt 
vervolgens duidelijk verklaard, dat de Heïlige Qoer-ân een openbaring is ter 
vervanging van de vorige openbaringen, en dat hij geen menschenwerk is. Het 
lot der inwoners van Mekka, die er nog altijd in volharden de Goddelijke waarheid 
daarvan te verwerpen, wordt dan vergeleken bij dat van een bloeiende stad, die 
vanwege de ondankbaarheid van haar inwoners vrees en honger heeft moeten 
den. Nu de vijand wegens zijn overtreding gestraft en zijn macht gebroken is, 
wordt het hoofdstuk besloten met den Moeslims zekere voorschriften te gevenr 
betreffende het voeren van redetwisten met niet-Moeslims en hun handelingen 
met hen, wanneer zij de macht hebben om hen te straffen. 



Ar. het τὸς, 

Hi heeft 
κὸν 

ῥΔν, duuTin 
is schoon- 
heïd. 

DE BIJ 
eme 

waarschuwing, dat er geen 
god is dan Ik; wees derhalve 
oppassend (voor uw plicht) 
jegens Mi. | 

3 Hij heeft de hemelen en 
de aarde met de waarheid 

| geschapen. Hoogelïijk verhe- 
ven zi Hij boven hetgeen zij 
(nevens Hem) plaatsen. 
4 Hij heeft den mensch van 

een kleine levenskiem gescha- 
pen, en zie! hij is een openlij- 
ke twistvoerder. 

5 En Hÿ heeñt het vee voor 
u geschapen; gij hebt daarin 
een warme kleeding en (vele) 

| voordeelen, en daarvan eet 

8Ù. 
6 En eiÿ τον aangenaam 

voor üu, wanneer gij ze (naar 
huis) terugdrijft, en wanneer 
gi] ze uitzendt (om te wei- 
den). 

{ En χὶ] dragen uw zware 
lasten naar gewesten, die gij 
niet dan met moeite der zie- 
len zoudt kunnen bereiken; 
waarlijk uw Heer is Liefheb- 
bend, Genadig. ' 

8 En (Hïij heeft) paarden 
en muildieren en ezels (ge- 
schapen), opdat gij daarop 
zult rijden en als een sieraad; 
en Hi schept wat gij niet 
weet.…. 

9 En het berust op God 
den rechten weg te wijzen, en 
er zijn sommige afwijkende 
(wegen) : en indien het Hem 
behaagt, zou Hij u allen ze- 
kerliÿk recht geleid hebben. 
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DE NATUUR HOUDT DE EENHEID HOOG 473 
ee te EE re 

PARAGRAAF 2 

De Natuur houdt de Eenheid hoog 

10—19. De geheele schepping is aan den mensch dienstbaar ge- 
maakt. 20, 21. Geen geschapen voorwerp moet voor een god worden 
gechouden,. 

10 ΗΠ is het, Die voor ἃ 
water van de wolken neder- 
zendt; daaruit is een drank, 
en daardoor (groeien) de 
boomen, waarvan gij weidt. 

11 Hij doet voor τὶ daar- 
door planten groeien en de 
olijven en de palmboomen en 
de druiven en van al de vruch- 
ten; wWaarlijk, hierin is een 
teeken voor menschen, die 
nadenken, 

12 En Hij heeft u de nacht 
en den dag en de zon en de 
maan dienstbaar gemaakt, en 

. de sterren zijn op Zijn bevel 
‘“dienstbaar gemaakt; waar- 
lÿk, hierin zijn teekenen voor 
menschen, die overwegen; 

13 En hetgeen Hij voor u 
ΟΡ de aarde geschapen heeft 
van  menigerlei kleuren: 
waarlijk, hierin is een teeken 
voor menschen, die gedachtig 
zijn. 

14 En Hij is het, Die de zee 
dienstbaar. heeft gemaakt, 
opdat gij er versch vleesch 
uit zult eten en er sieraden 
uit zult. ‘halen, die gi. draagt, 
en gij ziet de schepen daar- 
door klieven, en opdat gij van 
Zijn goedertierenheid zult 
zoeken en  opdat gÿ danken 
zult. ᾿ 
15 En Hÿ heeft groote ber- 
gen op de aarde geworpen, 
opdat zij niet met u geschokt 
φαΐ worden, 738 en rivieren en 
wegen, opdat gij recht zult 
gaan, 
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738 De woorden van den Heiligen Qoer-An schinen te wijzen op de groote 

opheffingen der aardkorst en de heftige bewegingen, die tot de vorming der 
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474 DE BIJ [DEEL XIv. 

16 En landpalen; en door D Ὡς ἀΥΣΣ τὐεπ᾿ ΤΣ 
de sterren vinden zij den rech- οὐξλϑῷ δ sait τς, 
ten weg. | “ 

17 Is Hij Die schept, dan  ,,;, 4 os: 5 κῃ 
gelijk aan hem, die niet VW! ὦ > | LT DE CS! 
schept? Denkt g#j dan niet 235% << Re Ρ 5. dal | ee 

18 En indien gij Goûs nn δυὰς ἐπὰν τὰ 
gunsten telt, zult gij ze niet 2% > qui deg in» ὦ 

. 

kunnen tellen; waarlijk, God 67 <a te 
" .ο κε (A) ΄ τω [σε Oo) is Vergevensgezind, Genadig. BF NT ΄ 

19 En God kent wat gi TT  — 
verbergt en wat gi openlÿk οὐ 5 555 Leon αἱ) 
doet. 

20 En degenen die zÿj bui- , A Ύ 
ten God aanroepen, hebben Ν di Lss Cu EY L 
niets geschapen, terwijl zijzelf . b os C2p>Dete 4 2 AR 2e 
geschapen zijn; Σ ὦν») ECS CT 

21 (Zi zÿn) dood, niet | 2 est 9 
levend, en zij weten niet wan- : LOS au Lo 2 Le DE Llsel 

neer zij zullen worden opge- PCs 
wekt. 739 re 

PARAGRAAF 3 

Loochennars van de Goddelijke Eenheid en de Openbaring 

22—24. Loochening van de Eenheid en de Openbaring. 25. Zïj zullen 
een dubbelen last dragen. 

22 Uw God 15 een eenig HS de ras Aie 2e 
God; en (aangaande) degenen EVENE LC) 
die niet in het hiernamaals : 552. 28, 55988... 
gelooven, hun harten zijn on- *? DR DS ET 
wetend en 21] zijn hoogmoedig. QUI RE 

23 Waarlijk, God kent wat vor 
zij verbergen en wat zij open- [5 CLSC Ro Gt O7 
baren; waarlijk, Hi heeft de NE D ea ΣΤΟΝ 
hoogmoedigen niet lief. EN Eull Lou Y al σα 

are ete | 

à à à ι΄ ͵᾽͵. .............-.-...ςςς.ς.ς.Ῥςς--.--.-ς.... 
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bergen hebben geleid, voordat er een mensch op aarde bestond. De tegenwoordige 

toestand der aarde met den mensch erop (nierop wordt de aandacht gevestigd 

in de woorden met u) is Gus stabiel, waardoor het leven mogelijk wordt gemaarkt. 

ΒΘ woorden kunnen echter ook beteekenen: opdat φῇ u voedsel 2ullen geven;. 

zie 79 : 32, 33, waar de bergen een voorziening voor u en voor uw vee worden 

 genoemd. : 

739 Deze twee verzen toonen afdoend aan, dat noch Jezus Christus noch 

eenige ander persoon, die voor een god gehouden werd, ooit iets geschapen heeft, : 

en tweedens, dat Jezus Christus ten tijde der openbaring van den Heiligen Qoer-ân 

niet in leven was, want er wordt duidelijk verklaard, dat al degenen die buiten 

Goû sangeroepen worden, dood zin, niet levend; en de nadere verkiaring, dat Ζῇ 

Zelfs niet weten, wanneer zïj opgewekt zullen worden, toont aan, dat het vers 



HFDST. XVI.] 

Ar. Min 
deelgenoo- 
ten, 

24 En wanneer er tot hen 
gezegd wordt: Wat heeft uw δ τύ .: 
Heer geopenbaard? zeggen 
zij: Verhalen der ouden: 

25 Opdat zij ten dage der 
opstanding al hun lasten zul- 
len dragen en ook van de 
lasten dergenen, die zij zonder 
kennis op een dwaalspoor 
brengen; nu waarliÿk, slecht 
is wat zij dragen. 

LOOCHENAARS VAN DE GODDELIJKE EENHEID 475 

LE 

dE 

ph) ”- “" "" 

“5 τί At A b 

COST ν EF 

PARAGRAAF 4 

Loochenaars van de Goddelijke Eenheid en de Openbaring 

26-—29, Degenen die tegen de waarheid samenspannen, zullen 
schande ondervinden. 30--32 De réchtschapenen zullen voorspoed 
genieten. 33, 34, De laatste straf af te wachten. 

26 Degenen  vé6r ἤθη 
smeedden inderdaad plannen, 
maar God haalde hun gebouw 
van de grondsiagen neder; 
toen viel het dak van boven 
hen op hen neder, en de kas- 
tijding kwam tot hen van 
waar zij niet bemerkten, 740 

27 Dan zal Hij hen op den 
dag der opstanding in onge- 
nade brengen eñ Zzeggen: 
Waar zijn degenen die gÿ ne- 
vens Mi plaatste, om wier 
wille gij vijandig werdt? De- 
genen wien de kennis is 
gegeven,  zullen  zeggen: 
Waarlik, de schande en het 
kwaad zijn heden op de onge- 
loovigen : 

28 Degenen die de engelen 
doen sterven, terwijl zij on- 
rechtvaardig tegen zichzelf 
zijn. Dan zullen zij (hun) on- 
derwerping aanbieden: Wi 
plachten geen kwaad te doen. 
Ja, God weet waarlijk wat οἱ] 
gedaan hebt. 
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‘van menschen spreekt, die voor goden worden gehouden, en hen in ΤῊ gevai 
meerekent. 

740 Dit is een duidelijke voorspelling, die betrekking heeït op het lot der 
tegenstanders. 
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Ar. onder. 

DE BIJ [DEEL XIV. 

29 Treed derhalve de poor- 
ten der hel binnen, om daarin 
te wonen; derhalve waarlik, 
slecht is de woonplaats van 
de hoogmoedigen. 

30 En er wordt tot degenen 
die zich (voor het kwaad) 
hoeden, gezegd: Wat heeft 
uw Heer geopenbaard? Zij 
zeggen: Het goede, Voor de- 
genen die het goede in deze 
wereld doen is het goede, en 
zekerlijk is de woonpläats 
van het hiernamaals beter; 
en de woonplaats van degenen 
die zich (voor het kwaad) 
hoeden, is zekerlijk voortref- 
feliÿk ; 

31 De tuinen der eeuwig- 
heid, zij zullen die ingaan, 
rivieren daarin stroomende; 
zij zullen daarin hebben wat 
zij wenschen. Alzoo beloont 
God degenen die zich (voor 
het kwaad) hoeden, 

32 Degenen die de engelen 
in een goeden staat doen ster- 
ven, zeggende: Vrede zïj over 
u, treed den tuin binnen om 
wat gij gedaan hebt. 

33 Zij wachten op niets 
anders dan dat de engelen tot 
hen komen, of dat het gebod 
van uw Heer geschiedt. 741 
Alzoo deden degenen voor 
hen; en God was niet on- 
rechtvaardig  jegens θη, 
maar zij waren onrechtvaar- 
dig jegens zichzelf. 

34 Dan zullen de kwade 
(gevolgen) van wat ζῇ ge- 
daan hebben hen treffen en 
datgene wat zij bespot heb- 
ben, zal hen omsluiten. 
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741 Het daaropvolgende vers verduidelijkt, wat er met de komst der engelen 

en de komst des Heeren bedoeld wordt: het is de straf voor hun slechte daden 

en ten slotte hun volkomen ondergang. 



HFDST. XVI] PROFETEN WORDEN VERWEKT OM TE VERKLAREN 477 
re 

PARAGRAAF 5 
Profeten worden verwekt om te verklaren 

35. Valsche verontschuldigingen. 36, 37. De profeten worden verwekt 
om te leiden. 38—40. Loochening van het leven na den dood. 

35 En zij die goden (ne- 
vens God) plaatsen, zeggen: ji tie ν-" 
Indien het Gode had behaagd, Cal τ PSS ΑΘ 05 9 
zouden Wwij niets buiten God  ; >4 4 » so » pese. 
gediend hebben, wij noch onze 77 46" ὦ Goo us 
vaderen, noch zouden wij zon- 
der (bevel van) Hem eenig ᾿ 
ding hebben verboden. 742 Le δ 9 οὕ τῴ Ce 
Alzoo deden degenen vôér ,, 6 

“hen. Rust dan op de apostelen AY TUE δ δ 
iets anders dan het duidelijke HOT 
overbrengen (van de bood Oeil 
schap) ? 

36 En voorzeker hebben F 
Wij in ieder volk een apostel CEST Ἔ Es 1.9 
verwekt, zeggende: Dien God “ “" PES 2 
en vermijd den duivel. Dan + CAUSE al 
waren er onder hen, die God To 2% 2%392 94, 7 
leidde en er waren anderen, AW O 0 à so CF 
wien dwaling toekwam; 748 .»»ι ς λυ ἈΕῚ le 
derhalve, reis in het land; ze ” … SES É us 
dan wat het einde der looche- GONE AE ai Gé ue 
naars Was. | 

ἘΠ ἐμὰ 37 Indien gij naar hun | | 
wenscht.… | leiding streeft, leidt God hem, LÉTE 2209 2 25 €, 

die (anderen) op een dwaal- τα a JE ES 
spoor brengt, toch waarlÿk ©5523 ᾿ ᾿ 
niet, noch zullen zÿj eenige ᾿Ξ RCE rene 4e 
helpers hebben. 

38 En zij zweren bij God BU GE 4 at “7: 3 
met de krachtigste hunner ᾿ξ 
eeden: God zal niet opwekken 
wie gestorven is. Ja! het is 
een belofte, rustend op Hem, ἘΠ 81 "Ὁ CE és «ἧς 
waarachtig waar, doch de à 7: Ἷ 5 Ÿ 
meeste menschen weten niet ; | 

rs” re ce 

\EZ5Q RE LEGS 

142 Het antwoord op deze dwaze verontschuldiging wordt in het laatste 
gedeelte van het vers gegeven en in het daarop volgende voortgezet. God doet 
zijn welbehagen niet door de menschen te dwingen dezen of dien weg aan te 
nemen, maar door in iedere eeuw en onder elk volk Zijn apostelen te zenden om 
den menschen den rechten weg te wijzen en door duidelijke boodschappen bij 
monde van Zin gezanten om de menschen te waarschuwen, het kwaad te schuwen. 

143 Di. wegens hun handelingen werden zij in dwaling gelaten en geacht 
in dwaling te verkeeren. 



418 DE BI [(DEEL XIV. 

39 Opdat Hij hun datgene A5 PRES LT ca 
duidelijk zal maken, waarover ὁ Oil SRI FOIE 
zij verschillen, en opdat de- 5-9 se te οἷ [2:5 : 
genen die niet Ca zul- ue ἼΩΝ CA 
len weten, dat zij leugenaars 
waren. : 

40 Ons woord tot een ding, ,,, ᾿ 
wanneer Wij het wenschen, is οἰ 9 ἴκ| 0) Α US 
slechts, dat Wij daartoe zeg- ἀν πα 
gen: Word, en het wordt. CIE QE à 

PARAGRAAF 6 

| Profeten worden verwekt om te verklaren 

41, 42. Belooning van degenen die vervolgd worden. 43; 44. De 
openbaring van den Goddelijken wil door den mensch. 45—50. 
Tegenstanders der waarheid worden steeds ten val gebracht. 

41 En (aangaande) dege- 
nen die om Gods wille (hun : Pc 5 
huizen) ontvluchten, nadat ικ ὦ dit Gus 
zij onderdrukt zijn, ΝῺ zul- wo pee oc pre 
len hun zekerlijx een goede Si SES ee Ψ, 
woonplaats in de wereld ge- A À 12 92 »3<1- 
ven, en de belooning van het REP SES; 
hiernamaals is zekerlijk veel 
grooter: wisten zij (dai) 
maar ; 

42 Degenen die lijdzaam fee D 0 29 μὰ 
zijn en op hun Heer vertrou- RE 08 24) S ES πα Ci 
wen Zi. - 

| 48 En vor u hebben Wi 
slechts menschen gezonden, Fe δι ἘΠῚ] ἊΣ ee ΤΩ 
tot wie Wij openbaring zon- - u 
den — vraag derhalve aan de = STE ΝΗ 
volgelingen der Herinnering, 
indien gi niet weet — 741 COLE NES 

44 Met duidelijke bewijs- 
23:188. | gronden en schriften; 8 en | 

Wij hebben u de Herinnering “μι LT s euiL 
geopenbaard, opdat gi den 7 ous 1e y ce 

| menschen duidelijk zult ma: Sas iOS LOU CN 
ken wat tot hen geopenbaard PS 
is, en opdat'zij wellicht zullen OO 
overwegen, 

744 Men verstaat onder de volgelingen der Herinnering: de Joden en de ᾽ 

Christenen, in wier handen men onderstelt, dat den Qoereisjieten medegedeeid 

werd, de kwestie of het niet waar was, dat vroeger slechts menschen en niet 

engelen met de Goddelijke openbaring gezonden waren, te stellen; de vermelding 

in het dadelijk daarop volgende vers echter, dat de dzikr of de Herinnering tot 
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ΜΌΘΟΝ DANS , δι < 22 Of, dom | aarde zal vernederen of dat , AIS DIET ai LS 
Tel een kastijding hen zal over- RAT NT 2 pue02 

vallen vanwaar zij niet bemer- APS Ole 
ken ? | | . 

46 Of dat Hij hen tijdens 2,2 (55 if dat | hun reizen zal aangrijpen; GORE “ 
dan zullen zïj niet ontkomen : OCR 

47 Of dat Hij hen al ΓΝ 
aangrijpen door hen geleide- ὀ 59 O6 CEE 24 tro ljk verlies te doen lijden: ᾿ ve se 2 

| want uw Heer is waarlijk Doit 32 
Liefhebbend, Genadig. 

48 Beschouwen zij niet Re λον δος ἀντ οι ieder ding, dat God geschapen (> ail ὅδ dits ΑἸ 
heeft? De schaduwen daar- LT Eur 2 ἢ LL Be van keeren van rechts en %<l5 henloe Ab TRS 
links, zich nederbuigend voor περ σις ἡ d iris “> CURE ΟΝ God, terwijl Ζῇ in volslagen POLES 2 
vernedering zijn. TONER 

49 En voor God (alleen) nie M SU des 22 buigt zich al wat in de heme- 235520 4207 2e : ANT len en al wat op de aarde is HS ed 
| neder, en (ook) de engelen, @® () 3 KES 

en zij zijn niet hoovaardig. ΠΝ ὲ ΠΡ 0 Zÿ vreezen hun Aller. GAS 285 02 2% AUS boven hen. | hoogsten Heer en doen wat nee a 536. hun geboden is. a ων» 

45 Ziïn zij, die booze (plan- 
nen) smeden, dan (er) zeker 
(van), dat God hen op de 

OT San A CET 
΄ῆ΄΄»΄ 

PARAGRAAF 7 
De menschelijke Natuur komt tegen het Polytheïsme. in Opstand 

51-55. De mensch wendt zich in ‘bezoeking tot God. 56. Poly- theïstische offers. 57-59. Zÿ kennen God dochters toe, terwijl σχῇ Ze Zelf haten. 60. Meisjes levend begraven. 

51 En God heeft gezegd: 
Neem geen twee goden, Hij is 

Slechts één God; derhalve, 
vrees Mij alleen, 

92 En al wat in de hemelen 
en (op) de aarde is behoort 
aan Hem, en Hem moet voort- 
durend gehoorzaamheid wor- 
den (betoond) ; zult gij u dan 
voor wat anders hoeden dan 
(de straf van) God? de --------. — — 

den Heïiligen Profeet is gezonden, toont aan, dat de woorden op de Moeslims van 
toepassing zijn. Sommige commentatoren evenwel vatten de wocorden gewoonbiik 
in den zin van geleerde menschen Op. 

Tr. LT Cr TD, er CR D OSES Vi QUES 
: “ lz Ce EPL" BE GUESS LS 

# . 9 ζ2 à ous aJ5 PS Gi 2 
συ. À LENS PET 

ÈS ab sl EL D | OI + 
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Of, aan 

raakt. 

Of, ondank- 
baar zullen 
zifn voor. 

Ar. hem. 

Er 

53 En welke gunst u ook 
(geschonken) is, is van God, 
en wanneer een kwaad u 
treft, roept gij tot Hem om 
huip. 

54 Nochtans, wanneer Hij 
het kwaad van u wegneemt, 
zie! een groep uwer plaatst 
anderen nevens hun Heer, 

55 Opdat zij loochenen 2ul- 
len wat Wij hun hebben ge- 
geven; geniet dan, want wel- 
dra zult gij weten. 

56. En zij bestemmen voor 
wat zij niet weten een deel 
van wat Wij hun hebben gege- 
ven. Bij God, gij zult zekerlijk 
ondervraagd worden aan- 
gaande datgene, wat gij ver- 
zonnen hebt. 

57 En zij kennen God dock- 
teren toe; glorie ζῇ Hem; en 
voor zichzelf (zouden zïij wil- 
len hebben) wat zij wenschen. 

58 En wanneer een hunner 
(de geboorte van) een doch- 
ter aangekondigd wordt, 
wordt zijn aangezicht donker 
en hij is vol van toorn. 

59 ΗΠ verbergt zich voor 
de menschen vanwege het 
kwaad van wat hem is aange-. 
kondigd. Zal hij haar met 
schande behouden, of haar 
(levend) in het stof begra- 
ven? Nu waarlijk, slecht is 
wat zij oordeelen. 745 

60 Voor degenen die niet 
in het hiernamaals gelooven, 
is een kwade eigenschap, en 
de verhevenste eigenschap is g*e 
Gods; en Hij is de Machtige, 
de Wijze. 
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745 Dit zinspeelt op het barbaarsche gebruik, dat τ βθα σε onder de Arabie- 
ren heerschte, vooral onder hun hoofden, nl. het levend begraven van dochters. 
De afschaffing daarvan was een der talrijke Zegeningen van den Islâäm. Zonder 
stoffelijke of administratieve macht achter zich om er de hand aan te houden, 
7 het woord Gods het diep gewortelde gebruik als bij tooverslag weg, zoodat 

{ één geval van het levend begraven van een nn zich, sedert het voorschrift 
HA ru, ooit heeft voorgedaan. 
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Ἀν. daaronp. 

ONGERECHTIGHEID DER LOOCHENAARS 
1 “πο 

481 

PARAGRAAF 8 
Ongerechtigheid der Loochenaars 

61. Niet iedere ongerechtigheid wordt vergolden. 62. Zfj kennen God 

is een genade, 

61 En indien God de men- 
schen om hun ongerechtig- 
heid verdelgd had, zou ΗΠ 
op de aarde niet één schepsel 
hebben  gelaten, doch Hij 
geeft hun uitstel tot een be- 
paalden tijd; wanneer dan 
hun tijd zal komen, zullen zij 
(dien) geen uur kunnen ver- 
tragen, noch kunnen Zi 
(dien) vervroegen. 

62 En zij kennen God toe 
wat zij (zelf) haten en hun 
tongen vertellen de leugen, 
dat zij het goede zullen heb- 
ben; er is geen vermijden aan, 
dat voor hen het vuur is en 
dat zij vooruit zullen worden 
gezonden, 

63 Β1] God, inderdaad heb- 
ben Wij (apostelen) tot de 
volkeren voor u gezonden, 
doch de duivel deed hun hun. 
daden schoon schijnen; der- 
halve is hij heden hun bewa-  . 
ker, en zij zullen een pijnlÿke 
kastijding hebben. 

64 En Wij hebben u het 
Boek niet geopenbaard, dan 
opdat gij hun datgene zult 
duidelijk maken, waaromtrent 
zij verschillen, en (als) een 
leiding en een genade voor 
menschen die gelooven. 746 

65 En God heeft water van 
de wolken nedergezonden en 
daarmede leven gegeven aan 
de aarde na haar dood; waar- 
lijk, hierin is een teeken 
voor menschen die luisteren. 

_toe wat zijzelf haten. 63. De duivel misleidt. 64, 65. De Openbaring 
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746 Dit vers vermeldt duidelijk wat in de eerste verzen van de paragraaf 

wordt aangestipt, nl. dat een openbaring van hoven noodig was om de dwalingen 

en verschillen, die na de vroegere openbaringen waren gerezen, uit den weg te 
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PARAGRAAF 9 

Gelijkenissen die de Waarheid der Openbaring aantoonen 

66. Gelïjkénis van de melk. 67. Gelijkenis van den wijn. 68, 69. 
Gelijkenis van de 

66 En waarlijk, in het vee 
is een les voor u: Wij geven 
u te drinken van wat in zïjn 
buiken is — van tusschen de 
uitwerpselen en het bloed — 
zuivere melk, gemakkelijk en 
aangenaam in te slikken voor 
degenen die drinken. 

67 En van de vruchten der 
palmen en de druiven — pi; 
verkrijgt daaruit een bedwel- 
menden drank en een uitne- 
mende voorziening; waarlijk, 
hierin is een teeken voor 
menschen die nadenken. 

68 En uw Heer openbaar- 
de tot de bij, zeggende: Maak 
woningen in de bergen en in 
de boomen en in wat zij 
bouwen : 
69 Eet dan van al de 
vruchten en wandel nederig 
op de wegen van uw Heer. 
Uit haar binnenste komt een 
drank van vele kleuren, waar- 
in een geneesmiddel voor de 
menschen is; waarlijk, hierin 
is een teeken voor menschen 
die overwegen. 

10 En God heeft u gescha- 
pen; dan doet Hij u sterven, 
en onder u is er, die tot het 
slechtste gedeelte van het 
leven wordt wedergebracht, 
zoodat hïj, na kennis te heb- 
ben, niets weet; waarlijk, God 

“olende vers aantoont. 

ὈΠ. 70. Kennis wordt verkregen en gaat verloren. 
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KEUZE VAN DEN ONTVANGER DER OPENBARING 483 

PARAGRAAF 10 

Keuze van den Ontvanger der Openbaring 

71, 72. Graden van meerderheid. 13, 74. Degenen die andere goden 
sStellen. 75, 76. Gelijkenissen die aantoonen, dat slechts de goeden 
geschikt zijn om gekozen te worden. 

71 En God heeft sommi- 
gen uwer in middelen van 
bestaan boven anderen doen 
uitmunten; maar degenen die 
gemaakt zijn uit t: munten, 
geven hun onderhoud niet 
weg aan degenen die hun 
rechterhanden bezitten, op- 
dat 21) daarin gelijk zullen 
zijr; is het dan Gods gunst, 
die zij loochenren ? 

72 En God heeft vrouwen 
voor u gemaakt uit uw zelf, 
141 en ἃ zonen en dochters 
uit uw vrouwen gegeven, en 
u van de goede dingen gege- 
ven; gelooven zïj dan in de 
valschheiïd, terwijl zij niet in 
Gods gunst gelooven ? 

73 En zij dienen buiten God 
datgene, wat voor hen gansch 
geen onderhoud van de heme- 
len en de aarde beheerscht, 
noch hebben zij eenige macht. 

14 Stel derhalve geen ge- 
lÿkenis naar God; waarlijk, 
God weet en gij weet niet. 

15 God stelt een gelijkenis 
(van) een slaaf, het eigendom 
van een ander, (die) over 
niets macht heeft, en (van) 
iemand, wien Wij van Onszelf 
een uitnemend onderhoud 
hebben geschonken, en hi 
geeft daarvan in het verbor- 
gen en openlijk uit; zijn bei- 
den gelijk? 748 (Alle) lof 
komt God toe! Neen, de 
meesten hunner weten niet. 
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747 Op deze plaats wordt verklaard, dat voor alle mannen vrouwen Zn 
geschapen uit hun anfoes (meerv. van nafs, di. 2iel of zelf), en de Bijbelsche 
theorie, volgens welke Eva van Adams rib geschapen werd, wordt dus verworpen. 

748 Met slaaf wordt de afgodendienaar bedoeld, die in plaats van meester 
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76 En God stelt een gelij- 
kenis van twee mannen: een 
hunner is stom, niet in staat 
om iets te doen, en hi) is een 
last voor zijn meester; waar 
hÿj hem ook heen zendt, hi 
brengt geen goed; kan hi) ge- 

. | ἢ worden geacht met hem, 

Ar. en hÿ. 

die beveelt wat rechtvaardig 
is en (zelf) op het rechte pad 
is? 

[DEEL XIv. 
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PARAGRAAF 11 

De Straf onthouden 

11—79. God onthoudt de straf, 80—83. Zijn genade en de noi 
vuldigheid van Ziïjn gaven. 

77 En aan God behoort het 
ongeziene van de hemelen en 
de aarde; en de zaak van het 
uur is slechts als een oog- 
wenk, of zïj is nog nader bij; 
waarlijk, God heeft macht 
over alle dingen. 

78 En God heeft u uit de 
baarmoeders uwer moeders 
voortgebracht — gij wist niets 
— en Hi gaf u het gehoor en 
het gezicht en de harten, op- 
dat ν᾽) danken zuit. 

79 Zien 21] de vogelen niet, 
bedwongen in het midden der 
lucht? Niemand wederhoudt 
hen behalve God; waarlik, 
hierin zijn teekenen voor men- 
schén die gelooven. | 

80 En God heeft u een 
plaats gegeven om in uw hui- 
zen te wonen, en Hij heeft u 
van de huiden van het vee 
tenten gegeven, die μὴ] licht 
vindt om op den dag van uw 
reis en op den dag van uw op- 
houden mede te voeren, en 
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te zijn van afgodsbeelden, steenen en dergelijke voorwerpen -— gelijk hij over- 

eenkomstig Gods schepping moet zijn —— een slaaf daarvan verkiest te worden, 

zich daarvoor buigt en ze machtiger acht dan ziclizelf. Met den eigenaar van een 

van God ontvangen uitnemend onderhoud wordt bedoeld: de ontvanger der God- 

delïke openbaring, di. de Heilige Profeet. 
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— 

van hun wol en hun bont en [2 ee fs ue 
hun haar (heeft Ηΐ ἃ) huis- st γ GTS GET Ge 
houdelijke artikelen en een Que {2 Srérér 

| voorziening voor een τς; (ge- GE GIE FEU 

geven). 
_ 81 En God heeft voor u 
van wat Hij geschapen heeft -— ἔξ ν᾿ ALCATEL LAN 
beschuttingen gemaakt, en PNEUS αὐ 
ΗΠ) heeft u in de bergen toe- # 17 SIA δ C À AG 
vluchtsoorden gegeven, en Sa : 
Hij heeft u kleederen gegeven οἷ 2) eee .75: CS JS 
om u tegen de hitte te be- 
schermen 74 en maliënkol- LE ἀπ AS 9 dl nu ee 
ders om ἃ in uw strijdd te de ἢ 
beschermen; alzoo voltooit © GAS KES 
ΗΠ Zijn gunst over ἃ, opdat ne 
gÿ u wellicht zult onderwer- 

pen. ; 
82 Maar indien zij zich Are ete 

omkeeren, dan rust op u ὡς Δϑ ̓ς Ua 95 CE | 
slechts het duidelijke over- 
brengen (van de boodschap). 

83 Zij kennen Gods gunst; ,,κ.Ψ, “" 9, ; > 

dan loochenen zij die, en de EX Ὁ ESS ae 
meesten hunner zijn ondank- us Co. 
baar. | COS 2. ue 

PARAGRAAF 12 

De Profeten zullen tegen hun Volk getuigen 

84, 85. Een getuige tegen elk volk. 86-88. Loochening zal tegen 
de straf niet baten. 89, De Heilige Profeet als getuige. 

84 En ten dage als Wij uit 
ieder volk een getuige zullen ᾿ 1256 se ͵ 
verwekken, zal dengenen die Ὁ Δ γος AE € ὌΧΘΟΝ 
niet gelooven, dan geen ver- ,., 27438 02 pate 4 
gunning worden ee ὐϑοα noch ons ἀνα A OS ὃν 
zal het hun vergund worden 
een gunst af te smeeken. 

85 En  wanneer degenen 
die onrechtvaardig zijn, de | Ε 
kastijding zullen zien, zal die V5 SRE sf 31 
voor hen niet verlicht wor- NN 
den, noch zal hun uitstel ὦ OBS δ ΝΟ ρ,φφρῴωρο. 
worden gegeven. 

749 De vermelding van een van twee tegenovergestelde dingen sluit steeds 

het andere in; wanneer er sprake is van hitte, wordt dus koude, en wanneer er 

van licht sprake is, duisternis stilzwijgend aangenomen, en omgekeerd. 
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86 En wanneer degenen die 
goden (nevens God) plaat- 
sen, hun deelgenoot-coden 

| zullen zien, zullen zij zeggen: 

Ar. gezeg- 
de. 

Ar. van 
henzelf. 
Ar. hen. 

Gif 

Onze Heer! dit zijn onze deel- 
genoot-goden, die wij buiten 
Ὁ hebben aangeroepen. Maar 
ΖῚ zullen hun het antwoord 
teruggeven: Waarlÿk, gij zijt 
leugenaars. 

87 En zij zullen God te dien 
dage (hun) onderwerping 
aanbieden; en wat zij plach- 
ten te verzinnen zal van hen 
verdwijnen. 

88 (Aangaande) degenen 
die niet gelooven en zich van 
Gods weg afwenden, Wi 
zullen kastijding tot hun kas- 
tijding bijvoegen, omdat zij 
kwaad stichtten. 

89 En ten dage als Wij in 
ieder volk een getuige uit het 
midden daarvan tegen hetzel- 
ve zullen verwekken, en u als 
een getuige brengen tegen 
dezen — en Wij hebben het 
Boek tot u geopenbaard, ie- 
der ding duidelijk verklaren- 
de, en een leiding en een 
genade en blijde tijdingen 
voôr degenen die zich onder- 
werpen. 
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PARAGRAAF 13 

De Openbaring beveelt het Goede 

90, Het goede bevolen en het kwade verboden. 91-96. Verbonden 
dienen vervuld te worden. 97—-100. De getrouwen leiden een rein leven. 

90 Waarlijk, God gebiedt 
rechtvaardigheid te oefenen 
en het goede te doen (aan 
anderen) en den verwanten 
te geven, en ΗΠ verbiedt de 
onzedelïkheid en het kwade 
en de wederspannigheid: Hij 
vermaant τι, opdat gij gedach- 
tig zult zijn 750 
qq + 9 qe 

UV 5 NAT AA 

RSS Ds EL S 

CRÉES] RS LES 
35% 2: το de 
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[a ωξ 

es Le langste vorm van goedheit is die, welke ’adl (lett. rechtvaardiyheid) 
nf : rie SÉ LL [ὃ Σ᾿ ἕκτος τς ἘΣ ὅν ΚΕΝ Ὡ ce vergeidch wordt genoen ad: Ze sluit niet alleen de eigeniike 
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91 En vervul het verbond 
Gods, wanneer gi) een ver- 
bond hebt gemaakt, en breek 
de eeden niet na ze te hebben 
bekrachtigd, en gij hebt God 
inderdaad tot een borg voor 
u gemaakt; waarlijk, God 
weet wat gi] doet. 

92 En gelijkt niet haar, die 
haar draad ontwart, dien tot 
stukken losmakende, nadat zi] 
dien stevig heeft gesponnen. 
Gij maakt uw eeden tot een 
middel tot bedrog tusschen u, 
omdat (het eene) volk talrij- 
ker is dan (het andere) volk. 
7151 God beproeft u slechts 
daarmede; en Hij zal u ten 
dage der opstanding waarlijk 

DE OPENBARING BEVEELT HET GOEDE 487 
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datgene  duidelijk maken, 
waaromtrent gij verschilde. 

93 En indien het Gode be- 
haagt, zou Hïij u zekerlijk tot £- ,<2-2 947 91 
één δι ἀν gemaakt hebben, Se sas ail 5; 
maar Hij laat in dwaling wien Po à - ᾿ Ρ 
Hij wil en leidt wien ἨΝ wil; Εν Ἵ ἘΞ re ? 
en zekerlijk zult gij onder- AS SUITE ἜΣ 
vraagd worden aangaande 
wat gij hebt gedaan. 

94 En maak uw eeden niet 
tot een riddel tot bedrog °< 
tusschen u, cpdat een voet 
niet uitglijdt na zijn vastheid 

Es LTÉE SSH 
225 roro LA AS LE) 

more 
en gi het kwade smaakt, om- do 9 
dat gij u van Gods weg hebt ee F2 255 ue Le 2213} 
afgewend, en een zware kas- eZ AE CRCECRE 
tijding uw (deel) zal zijn. ὦ 

rechtvaardigheid in, maar ook de vervulling van alle plichten en verbintenissen, 
daar ze alle min of meer den vorm aannemen van goed doen om het goede. Een 
hoogcre trap van goedheid is echter die, welke ihsôn wordt genoemd. Het is 
goed doen in gevallen, waarin men geen voordeel krijgt. De hoogste t”ap van 
goedheid is die, welke het geven aan de verwanten wordt genoemd, want wat 

een mensCh aan zijn eigen verwanten, aan zijn kinderen of ouders of broeders 
en Zusters geeft, wordt uit een natuurlijk verlangen gegeven, en daarom is de 
laatste trap van goedheid die, waarop ’s menschen natuur zoodanig tot het goede 
overhelt, dat het hem geen moeite kost om het goede te doen en goed doen als het 
ware zin tweede natuur is geworden. Evenzoo behandelt dit vers de drie trappen 
van het kwaad, van louter onzedelijkheid tot het on: rechtvaardige gedrag, dat de 
rechten van enkelingen en volkeren schendt. 

151 Het vers is met veel grooter nauwkeurigheid van toepassing op de 
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ÀAr.en 

hij 18. 

95 En neem geen geringen 
prijs in ruil voor Gods ver- 
bond aan; waarlijk, wat bij 
God is is beter voor u; wist 
gi] (het) maar. 

96 Wat bij u is gaat voor- 
bij en wat bi God is blift, en 
Wij zullen dengenen die lijd- 
zaam zijn, Zekerlijk hun be- 
looning geven voor het beste 
van wat zij hebben gedaan. 

97 Wie goed doet, hetzij 
een mannelijk of een vrouwe- 
{π᾿ persoon, 75? en een ge- 
loovige is, hem zullen Wi 
zekerlijk een gelukkig leven 
doen leven, en Wiïj zullen hun 
zekerlijk hun belooning geven 
voor het beste van wat zi 
hebben gedaan. 

98 Derhalve, wanneer gi 
den Qoer-ân reciteert, zoek 
(uw) toevlucht bij God tegen 
den vervloekten duivel; 

99 Waarlik, hij heeft geen 
macht over degenen die ge- 
looven en op hun Heer ver- 
trouwen. 

100 Zijn macht is slechts 
over degenen die hem tot 
vriend nemen en degenen 
die goden nevens Hem plaat- 
sen. 
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beschaafde Christenvolken, die hun verdragen in het minst niet in acht nemen 

_— vooral wanneer de andere partij, die bij het verdrag is betrokken, zwak is. 

Trouwens het is onder hen spreekwoordelijx geworden, dat verdragen gesloten 

worden om te worden geschonden. 

752 De Heiïlige Qoer-ân geeft hier een ander antwoord op de onwetende 

bewering, die in zekere kringen is gedaan, dat de vrouw overeenkomstig den 

Islâm geen ziel heeft. Het gelukkige leven of het leven in het paradijs wordt 

hier duidelijk aan vrouwen zoowel als aan mannen beloofd. 
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PARAGRAAF 14 
De Heilige Qoer-ân is geen Verdichting 

101. De Heilige Qoer-ân neemt de plaats van de vroegere schriften 
in, 102—105. Het is een openbaring van Boven en geen menschen- 
werk. 106-110. Degenen, die na geloofd te hebben, tot hun ongeloof 
vervallen, 

101 En als νὴ (de eene) | 

mededeeling met (een ande- 1 2 à eme 4 Nc te 
re) mededeeling verwisselen a 5 4! οὔ ὦ SL 

— en God weet het best wat  - 1ττ 5: 2402 (2 212 

Hij openbaart — zeggen ζῇ: τ We)! SO se 
Gi zÿt slechts een verzinner.  @ GAY AS ( pe 
Néen, de meesten hunner we- 
ten niet. 753 

102 Zeg: De Heilige Geest | 
heeft dien met de waarheid -, 4 " DA D 9 8 (TE NA 
van uw Heer geopenbaard, 7 CA ce œil 7 τ 
opdat die degenen die geloo- “αἰ ὁ ae 
ven, Zal bevestigen, en als een GRADE Gus Le ce 

leiding en blijde tijdingen pr cs 
voor degenen die zich onder- 
werpen. 

103 En voorzeker. weten 
Wÿ, dat zÿj zeggen: Slechts 4°} À BASE 5.15 
een sterveling leert hem. De JS) LA κῷ ἀφ 9 9 
taal van hem, dien zij verwiÿ- «42.} Get ho JOIE 
ten, is barbaarsch, en deze 0 αὐτὼ , ζ4. 237 
is een duidelijke Arabische Θῶλ dr οἰ ὁ. 5 Gone 
taal. 754 

753 Dit hoofdstuk behoort tot het Mekkaansch tijdperk en er bestaat niet 

het geringste bewijs, dat toen de Heilige Profeet in Mekka was, eenig vers was 

opgeheven. Bovendien toont het verband duidelijk aan, dat het de openbaring 

_van den Heiligen Qoer-ân zelf was, die een verzinsel werd genoemd, en niet een 

occasioneele verandering, die een van zijn geboden, welk ook, zou kunnen hebben 

ondergaan, met welke verandering de ongeloovigen trouwens niets uit te staan 

hadden. De ongeloovigen maakten slechts tegenwerpingen Ôf op de openbaring 

van een nieuw boek, terwijl er een vroegere openbaring bestond, ôf op het 

opgeven van hun eigen gebruiken en gewoonten, die hun heilig waren geworden. 

In het eerste geval luidt het antwoord, dat dezelfde Heilige Geest, die tot 

Jezus Christus en tot andere profeten een openbaring bracht, die ook aan den 

Heiligen Profeet Moehammad gaf, en in het tweede, dat hun gebruiken zich niet 

op een Goddelijke openbaring grondden, terwijl de Heilige Quer-ân wel op Zoo’n 

openbaring gebaseerd was. 

754 Verscheidene namen heeft men aan de hand gedaan aangaande den 

persoon, op wien de tegenstanders van den Heiligen Profeet doelden. Dit zijn 

meestal namen van Christenslaven: Djabr, Jâsir, ’Aisj of Ja’isj, Qais, 'Addâs. 

Prideaux 11) veronderstelt, dat het Salman was, maar Sale toont aan, dat het een 

absoluuf ongegrond vermoeden is, aangezien Salman na de Vlucht kwam. 123) ΑἹ 
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Ar. hun ge- 
hoor, hun 
oogen. 

—— 

DE BIJ 

104 (Aangaande) degenen 
die niet in Gods mededeelin- 
gen gelooven, waarlijk, hen 
zal God niet leiden, en Zi 
zullen een pinlÿke kastijding 
hebben. 

105 Slechts zij die niet in 
Gods mededeelingen geloo- 
ven, verzinnen de leugen en 
dezen zijn de leugenaars. 

106 Hij die niet in God 
| gelooft na zijn geloof, niet hij 
die gedwongen wordt, terwijl 
zijn hart vanwege het geloof 
in rust is, maar hij die (zijn) 
borst voor het ongeloof opent 
— op dezen is de toorn Gods, 
en zij zullen een zware kastij- 
ding hebben. 755 

107 Dit komt doordat zi 
het leven dezer wereld meer 
liefhebben dan het hierna- 
maals, en omdat God de onge- 
loovige menschen niet leidt. 

108 Dezen zijn degenen, op 
wier harten en gehoor en 
oogen God een zegel heeft 
gesteld, en dezen zijn de ach- 
teloozen. 

109 Het lijdt geen twijfel, 
dat zij in het hiernamaals de 
verliezers zullen zin. 

110 Dan waarlijk, uw Heer 
— ten aanzien van degenen 
die (hun huizen) onvluchten, 
nadat zij vervolgd zijn en die. 
dan hard strijden en lijdzaam 
zijn — waarlijk, uw Heer is 
daarna Vergevensgezind, Ge- 
nadig. 

[DEEL XIV. 
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deze slaven behoorden tot de eersten, die tot den Islâm hbekeerd waren en τὶ 

waren het, die Zeer wreed werden vervoigd door de Qoereisjieten; toch bleven Ζῇ 

standvastig onder de hardste folteringen. Kan men zich indenken, dat zij, zonder 

het minste voordeel te behalen, voor een zaak die zij wisten dat ze valsch was, 

de vervolgingen zoo gewillig zouden hebben doorstaan ἢ 

155 Slechts zeer Zeldzame gevallen zijn in de vroegste geschiedenis van 

den Islâm aan te treffen, waarin de bekeerlingen zelfs onder dwang hun geloofs- 

belijdenis ooit herriepen. 
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Ar. bedek- 
king. 

HET LOT VAN DE INWONERS® VAN MEKKA 491 

PARAGRAAF 15 

Het Lot van de Inwoners van Mekka 

111-—116. Goddelijke gunsten aan de inwoners van Mekka en hun 
ondankbaarheid, 117, 118. Verboden spijzen. 119. Genade aan de ge- 
duldigen bewezen. 

111 (Gedenk) den dag, 
waarop iedere ziel voor zich-. 
zelf zal komen pleiten, en 
(waarop) iedere ziel ten vol- 
le zal worden betaald wat zij 
gedaan heeft, en (waarop) 
zij niet onrechtvaardig zal 
worden behandeld. 

112 En God stelt een gelij- 
kenis (van) een-stad, vredig 

_en veilig, waartoe haar mid- 
delen van bestaan van ieder 
oord in overvloed kwamen; 
maar zij werd ondankbaar 
voor Gods gunsten; derhalve 
deed God haar de hoogste 
mate van honger en vrees 
smaken wegens hetgeen zij 
hebben gedaan. 756 

113 En voorzeker kwam er 
tot hen.een Apostel uit hun 
midden, maar zij loochenden 
hem; toen overviel de kastij- 
ding hen, terwijl zij onrecht- 
vaardig waren. 

114 Derhalve, eet van wat 
God ἃ gegeven heeft, geoor- 
loofde en goede (dingen), en 
dank voor Gods gunst, indien 
gi] Hem dient. 
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756 De gelijkenis is gesteld om den toestand van Mekka af te schilderen. 

zooals deze stad voor den tijd van den Heiligen Profeet was en het lot waartoe 

Zij gebracht werd, nadat ὨΠ verworpen was: nadat 2ÿ ondankbaar werd voor 

Gods gunsten. Ζὶὺ verkeerde eerst in een Zeer welvarenden en invloedrijken toe- 

stand, daar Ζῇ het middelpunt was, waarheen 8116 stammen ter bedevaart en 

voor den handel gingen, maar toen zi den Heiligen Profeet vervolgden en de 

Moeslims uit Mekka verdreven, zoodat zïj een schuilplaats zochten in Abessinië, 

werd Mekka door zoo’n grooten hongersnood bezocht, dat haar inwoners been- 

deren en lijken aten; en later zag zij een leger van tien duizend Moeslims voor 

haar poorten, wWaarvoor zij geen andere keus hadden dan zich over te geven. 

Het Arabische woord voor hoogste mate is libâs, di. een bedekking; Ζῇ werden 

allen als het Ware met honger en vrees bedekt. 

44 



492 

a 111, 456. 

DE BIJ 

115 Hij heeft u slechts 
verboden wat vanzelf doodge- 
gaan is en bloed en varkens- 
vleesch en datgene waarover 
een andere naam dan die van 
God is aangeroepen, 8 maar 
al wie door den nood gedron- 
gen wordt, niet begeerende, 
noch de grens te buiten gaan- 
de, dan waarlijk, God is 
Vergevensgezind, Genadig. 

116 En spreek niet, om 
hetgeen uw tongen beschrij- 
ven, de leugen, (zeggende) : 
Dit is geoorloofd en dit is 
ongeoorloofd, ten einde een 
leugen tegen God te verzin- 
nen; waarlijk, het zal denge- 
nen die de leugen tegen God 
verzinnen, niet voorspoedig 
gaan. 

117 Ken luttel genot en zi 
zullen een pijnlijke kastijding 
hebben. 

118 En dengenen die Joden 
waren, hebben Wij verboden 
wat Wij u alreeds hebben ver- 
haald, 757 en Wij hebben hun 
geen onrecht gedaan, maar zij 
waren onrechtvaardig tegen 
zichzelf. 

119 Dan waarlijk, uw Heer 
— ten aanzien van degenen 
die uit onwetendheid een 
kwaad doen, en zich daarna 
bekeeren en beteren -— waar- 
ljk, uw Heer is daarna Ver- 
gevensgezind, Genadig. 

[DEEL XIV. 
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757 Dit slaat op 6 : 147. Dit vers kan in een later jaar geopenbaard zijn 

geweest dan de rest van dit hoofdstuk. | 



HFDST. XVI.] HOE EEN GROOT VOLK TE WORDEN 493 

| 
PARAGRAAF 16 

Hoe een groot Volk te worden 

120—122. Hoe Abraham een groot man werd, 123. De Heilige 
Profeet is de nieuwe Abraham. 124. De Sabbat. 125. Ruwheiïid bij het redetwisten moet vermeden worden. 126-128. Geduld bevolen. 

120 Waarlijk, Abraham , | 
was een voorbeeld, Gode ge- BL HUE 4: LÉ τι 
hoorzaam, oprecht, en hij “ἡ a δὰ το 
was niet (een) van de poly- O CRE Ge EL 215 
theïsten, | 

121 Dankbaar voor Ziïjn Dep ilnb RUES 
gunsten; ἨΐΠ heeft hem uit. GLS SA) αι 
verkoren en hem op het rech- ni ati 
te pad geleid. 02 be 

122 En Wi hebben hem het à LirbÉ ua fer hu 4 217 
goede in deze wereld gegeven, ὦ 43,5 AUS GUN AIS 
en in het hiernamaals zal hij “ΑΕ en) 
waarlÿk onder de goeden zijn. © Ceddil Ge 855. 

123 Dan hebben Wij ἃ ge- -> ,:,,< PA) Paru ως 
openbaard, zeggende: Volg PARYIALe Al Of SCT CSSS 
het geloof van Abraham, den OCR Lee 2 17 2.25.5 
oprechte, en hij was niet re 0 O8 2 
(een) van de polytheïsten. 
124 De  Sabbat  werd ee ᾿ ᾿ 

slechts voor degenen inge- ὑπ“ œ dE EI (be CS 
Steld, die daaromtrent ver- πα id cu 
schilden, 758 en waarlijk, uw 2.9 guy 4x) GE 19 à 
Heer ΖΔ] ten dage der opstan- NA RU PTS ding tusschen hen richten CUS AS ISE Lis at 
aangaande datgene, waarom- 
trent 21] verschilden. | 

125 Roep tot den weg van ὁ ὁ nn Le a 
uw Heer met wijsheid en uit- ds SO EL 7 Je οἱ ἐξ 
nemende vermaning, en rede- Ὁ ἫΣ Pere 
twist met hen op de beste re es AS 
wize; 759 waarlijk, uw Heer ,/,,4, 2 Lo, Pre 
kent het best wie van Zijn der ee Coke 5 | 

2 
pad afdwalen, en Hij kent het 25 GS "151. À 
best wie den rechten weg ECS λον 
volgen. | 

me 

758 Degenen die omtrent den Sabbat verschilden, zijn de Joden en de Chris- 
tenen: de laatsten maakten den Zondag tot hun Sabbat. Deze plaats bedoelt, 
dat de Zaterdag den Joden en den Christenen als Sabbat of dag van aanbidding 
werd voorgeschreven, terwijl Zoo’n dag onder de Moeslims niet bestaat. 

759 Het beginsel, dat de ,Ongeleerde Arabier”’ voor het prediken en religieuze 
controverse vaststelt, moet nog geleerd worden door de meest geavanceerde 
menschen, wier controversen met geen ander doel worden gevoerd dan vitteri 
en wier prediking slechts bedoeld is om op anderen te vitten. 
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126 En indien gij uw beurt 
vervult, vergeld dan met de .»».»; Cher 
gelijke van datgene, waarme- ‘#* JAMAIS 
de gij getroffen werdt; 760 THE is 

maar indien gi} lijdzaam zijt, οφὐμαψος ee 
zal het zekerlijk het beste zijn 
voor degenen die lijdzaam 
zijn. 

127 En wees lijdzaam en 
uw lijdzaamheid is slechts GENS LS 23.212 HAS 
met (de hulp van) God, en oc LE PR όταν πὸ ΘΗ 

treur niet over hen, en be- ὥς GEL D 

kommer u niet over wat zij 
smeden. 
128 Waarlijk, God is met an εὐ τ 

degenen die zich (voor het 22 (is Cri ze to) 
kwaad) hoeden en degenen ΟΝ ἮΝ 
die (anderen) goed doerf. Θ 

760 De hier gegeven vergunning om te vergelden, wanneer de Moeslims 

hun tegenstanders overwinnen, is profetisch; immers in de vorige paragranf 

(vs. 112) wordt er duidelijk op gewezen, dat de inwoners van Mekka overwonnen 

zullen worden. Vergelding wordt ongetwijfeld toegestaan, maar het driemaal 

herhaalde voorschrift, volgens hetwelk de Moeslims A moeten zijn, weegt 

daar ruimschoots tegen op. 



DEEL XV 
τ HOOFDSTUK XVII 

DE ISRAELIETEN 
(Bani-Isräil) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(18 paragrafen en 111 verszen) 

Samenvatting : 

Par. 1. Bestraffing van de Israëlieten. 
Par. 2. Iedere daad heeft een gevolg. 
Par. 3,4. Zedelijke voorschriften. 
Par. 5. De ongeloovigen worden ongevoeliger. 
Par. 6. Straf moet volgen. 

Par. 7. Tegenstand van den duivel aan de rechtschapenen. 
Par. 8. Tegenstand aan den Heiligen Profeet. 
Par. 9. De valschheid zal voor de waarheid verdwijnen. 
Par. 10. De Heilige Qoer-ân is een wonderlijk mirakel. 
Par. 11. Onbeduidende verontschuldigingen. | 
Par. 12. Ken vergelijking met Mozes’ waarschuwing. 

Algemeene opmerkingen: 

DIT hoofdstuk begint en eindigt met een vermelding van de geschiedenis 
der Israëlieten en heeft derhalve dien naam. Het is als een waarschuwing bedoeld, 
niet alleen voor de tegenstanders van den Heiligen Profeet, maar ook voor de 
Moeslims zelf, wien medegedeeld wordt, hoe de Israëlieten, na tot een groot volk 
gemaakt en tot macht en grootheid verheven te zijn, gestraft en nagenoeg 
vernietigd werden, omdat zij niet meer in de wegen wandelden, die hen tot 
grootheid hadden gebracht en omdat zij de Goddelijke wetten overtreden hadden. 

Het hoofdstuk begint met een vermelding van de Mirâdj of de gessteltjke 
Hemelvaart van den Heiligen- Profeet, die de verhevenheid aanduidt, welke de 
Heilige Profeet zou bereiken en de grootheid waartoe de Islâm zou komen. Terwijl 
de laatste paragraaf van het vorige hoofdstuk den Moeslims zekere voorschriften 
geeft, door het volgen waarvan Zij een groot volk kunnen worden, hebben wi 
hier dus ai dadelijk in het begin in de hemelvaart van den Heiligen Profeet een 
duidelijke voorspélling van de grootheid van het Moeslimvolk. Na deze vermelding 
worden de Moeslims ingelicht omtrent het lot van het Israëlietische volk, dat 
vôér hen tot grootheid was verheven en die hooge positie evenwel niet had kunnen 
behouden. De tweede paragraaf stelt het onsterfelijke beginsel vast, dat iedere 
daad een gevolg heeft: de algemeene wet van oorzaak en gevolg; slechts een 
juist begrip daarvan kan den mensch tot de waarachtige waardigheid verheffen, 
die de menschheid past, De daarop volgende twee paragrafen bevatten zedelijke 
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RL 
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PARAGRAAF 1 

Bestraffing van de Israëlieten 

1. De overwinning van den Heiligen Profeet voorspeld. ?—-7. De 

Israëlieten tweemaal gestraft. 8—10. Genade in den Heiligen Qoer-ên 

aangeboden. | 

In naam van God, den Wel- D din À μὰς 

| dadige, den Genadige. Os it il gi os 
1 Glorie zij Hem, Die Ziïijn 

dienaar in een nacht van de : 
Heilige Moskee deed gaan 275 21095 ἡ 

naar de ver verwijderde mos- Sr AG ee 
kee, waarvan Wij de omge- LES gard HE) 

ving hebben gezegend, opdat | rx 

Wij hem sommige Onzer tee- Ὄμι "Ὁ ΟΡ ES ἘΠῚ} 

kenen zouden toonen; waar- 9? 9% re LÉ 

ljk, Hÿj is de Hoorende, de Den als AS): 
Ziende. 761 

voorschriften, die de Moeslims moeten volgen. Maar al deze verheven Zzedelijke 

leerstellingen maken de ongeloovigen — geliÿjk aangetoond wordt in de vijfde 

paragraaf —— slechts ongevoeliger; daarom behandelt de daarop volgende para- 

graaf hun straf, terwijl zij de geloovigen beveelt vriendelijk te zijn, zelfs tegenover 

. hun tegenstanders. De zevende paragraaf gewaagt van de universeele wet, volgens 

welke de kwaadstichters zich steeds tegen de rechtschapenen verzetten, en de 

achtste spreekt in het bijzonder van den tegenstand aan den Heiligén Profeet. 

De daarop volgende paragraaf verduidelijkt echter, dat die tegenstand gebroken 

zou worden, want het bedrog moet voor de vooruitgang der waarheid wiken. 

De komst van den Heiligen Profeet wordt hier beschreven als de komst van de 

waarheid zelf, of van den door Johannes vermelden Geest der Waarheid. Dé 

tiende toont aan, welk een groot wonder de Heilige Qoer-ân op zichzelf is; toch 

vrägen de tegenstanders om andere teekenen. In de elfde paragraaf wordt in 

het licht gesteld, hoe nietig de verontschuldigingen zijn, waarmee zij den Heiligen 

Qoer-ân verwerpen, en de rechtvaardigheid van hun vergelding wordt zoodoende 

verduidelijkt. De laatste paragraaf vestigt de aandacht op Mozes’ waarschuwing 

aan Faraü, den machtigen heerscher van Egypte, geeft een soortgelijke waar- 

schuwing door den Heiligen Qoer-ân, en besluit met een korte vermelding van 

de ongerijmdheid van de leer van het ,,zoonschap”, die in de twee hierop volgende 

hoofdstukken zeer uitvoerig wordt behandeld. 
Van dit hoofdstuk tot en met het 23ste hebben wij een andere groep van 

zeven hoofdstukken, die alle in Mekka zÿn geopenbaard. De eerste vijf hiervan 

behooren ongetwijfeld tot het vierde, vijfde of zesde jaar der bediening van den 

Heiligen Profeet, daar deze vijf hoofdstukken volgens een verslag van Ibn-i- 

Mas’oed tot de tilâdi behoorden, d.i. geopenbaard in een vroeg jaar te Mekka. 

Het feit, dat dit hoofdstuk een vermelding van de Mirâdj bevat, is een bewils 

te meer, dat bet vroeg werd geopenbaard, daar de Mirâdj ook in het 58ste 

hoofästuk wordt vermeld, dat, zooals van alle zijden wordt toegegeven, een vroege 

openbaring is. 

7161 Men neemt gewoonlijk aan, dat deze reis betrekking heeft op de Hemel- 

vaart (Mÿrâdj) van den Heiligen Profeet, welke ongetwijfeld een visioen of kasjf 
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2 En Νὴ gaven Mozes het 
Boek en maakten het tot een 45 RASE CSS HAE 2643 
leiding voor de kinderen PAL De 

Ar. dat. | Israëls, zeggende: Neem geen Get JET Yo! PE 
beschermer buiten Mi. 762 

3 De nakomelingschap der- | 
genen, die Wij met Noach 5,4 .-p2. » cactus 
droegen ; Anh Hij was ὧδ | > pe Eh A AUS 
een dankbaar dienaar. o! PE LIRE 

Of, maak- 4 En Wij besloten tegen de κά ὦ à 
bekend, | kinderen Israëls in het Boek: PAT σε 50 ΝΣ 

Zekerlijk zult gij tweemaal SITE) 25h CS 25 
kwaad in het land stichten, 109..».)ἐἡἁῷ ντεζσ στῶ; 429 22 
763 en zekerlijk zult gij u ver- Canet © 
waand gedragen met een LR ES 
groote verwaandheid. OS 

5 En toen (de tijd voor) de τὸ τῇ | 
eerste der twee beloften Zi UE ES Et 
kwam, zonden Wij tegen u ἊΣ rs 
Onze dienaren van grooten PACERERSS οἷ ἘΝ ἕξ, | 
moed, die heen en weder door οἵ "1 ΠΣ ΤΣ " SN de 
(uw) woningen gingen, en 
het was een belofte om ver- 
vuld te worden. 

6 Vervolgens gaven Wi u 
| de beurt terug om op hen de %:-:1-° ζεῖ 
overhand te Abe en hiel ps els | 55. 70 ss 
pen Wij u met bezittingen en GAS ACER 30 
kinderen en maakten u tot 
een talrijken troep. 764 

Si y 
“ 

was, ΖΟΟΒ15 vermeld in vs. 60. De beteekenis die aan dit visioen ten grondslag 

ligt, is de toekomstige overwinning van de zaak van den Heiligen Profeet. De 

ver verwijderde moskee is Jeruzalem; het beteekent, dat de Heilige Profeet al de 

zegeningen der Israëlietische profeten zal erven, het Heilige Land inbegrepen. 

Zie ook de noot bij vs. 60. 

762 Het verband tusschen deze twee verzen is, dat het eerste inderdaad een 

groote toekomst voor den Islâm en de Moeslins voorspelt, terwijl dit hen inlicht 

omtrent de gevaren van de grootheid, door het voorbeeld van een volk aan te 
halen, dat vor hen tot grootheid was verheven. 

763 Vel. 5:78. Jeruzalem werd tweemaal verdelgd als straf voor de over- 

_ tredingen der Joden: de eerste maal door de Babylonièrs en de tweede maal door 

de Romeiïnen. Zie Jezus’ waarschuwing in Matth. 28 : 38. ,Ziet, uw huis wordt u 

woest gelaten”, en Luk. 21 : 24. ἘΠῚ Jeruzalem zal van de Heidenen vertreden 

worden”, en verscheidene andere dergelijke vermeldingen. De Psalmen zijn ook 

vol waarschuwingen. 

764 Vs. 5 verhaalt de verwoesting van den tempel in Jeruzalem en den 

moord, de gevangenneming en de verbanning der Joden door de Babyloniërs 

in het jaar 588 v. Chr., terwijl vs. 6 Letrekking heeft op den terugkeer der Joden 

en den wederopbouw van den temp':l onder Zerubbabel en op den voorspoed, dien 
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7 Indien εὖ goed doet, zult 
gij goed doen voor uw eigen 
zielen, en indien gij kwaad 
doet, zal het voor haar zijn. 
En toen (de tijd voor) de 
tweede belofte kwam, (ver- 
wekten Wij andere men- 
schen), opdat zij u zouden 
bedroeven en opdat zij de 
moskee zouden’ ‘innentreden, 
zooals zij die den eersten keer 
binnentraden, en opdat zij al 
datgene waarop zij overwicht 
kregen, met een totale verdel- 
ging zouden verdelgen 765 

8 Wellicht dat uw Heer u 
genadig zal zijn, en indien gi 
(tot ongehoorzaamheid) we- 
derkeert, zullen ook νὴ (tot 
de straf) wederkeeren, en Wij 
hebben de hel tot gevangenis 
voor de ongeloovigen ge- 
maakt. | 

9 Waarlijk, deze Qoer-ân 
leidt tot datgene, wat het 
meest recht is en geeft aan 
de geloovigen die het goede 
doen, de blijmare dat zij een 
groote belooning zullen heb- 
ben, 

10 En dat (aangaande) 
degenen die niet in het hier- 
namaals gelooven, Wij voor 
hen een pinlijke kastijding 
hebben bereid. 
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PARAGRAAF 2 

Iedere Daad heeft een Gevolg 

11, 12. De mensch haast zich tot het kwade. 13-15. De last van 
het kwade is niet over te dragen. 16, 17. Volken worden verdelgd, 
als zij overtreden. 18—22. Een ieder bereikt datgene, waar hïj naar 
streeft. 

11 En de ensch bidt om 2 
het kwade, zooals hij om het γιϑὺν ὅ 563 AC τ 2355 
goede behoort te bidden, en 
de mensch is immer haastig. 

# fr }»,.3 σι“ 

ὌΧ ΥΞ νι GE; 

Zij daarna genoten. Dit is de wisseling van het fortuin, waarvan hier melding | 

wordt gemaarkt. 

765 Dit vers beschrijft de verwoesting van den tempel voor de tweede maal, 

welke aangericht werd door de Romeïinen onder Titus 
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12 En Wij hebben den 
nacht en den dag tot twee fi:5-< γὼ tan Let σ΄ 
teekenen ele dan heb- Lars A7 AV OI CE τ 
ben Wij het teeken van den Spnare est Gt ESS 5 AE 
nacht uitgewischt en Wijheb- © 7, PR re 
ben het teeken van den dag ROME Ge Vues Pau 
duidelijk gemaakt, opdat gi 442 Le >. κατ 
goedertierenheid van uw Heer ὅν. 5 05 Cl: GE 
zult zoeken, en opdat gij de NAS AN TS 
telling der jaren en de reke- | ne 
ning zult kennen; en ieder 
ding hebben Wij met duide- 
lijkheid verklaard. 

13 En Wij hebben de daden ÿ | ᾿ _ bus 54 670 DAT ET Ὁ. 7 
van jieder mensch aan zijn 4e G δὰ de gts) GS 2. 

1] - 3,“.,ν κέν κι “3΄5.,...9 2». hals doen kleven, en Wij zul NE 2 6 À RATE 
len hem op den dag der 
opstanding een boek voort- 
brengen, dat ἢ) wijd openge- 
slagen zal vinden: 766 

14 Lees uw boek; uw eigen ,..» κι 27 rie a 
ziel is heden genoeg als reke- 2.535 Si JS ee : 
naar tegen u. 767 EE IE 

15 ΑἹ wie den rechten weg 
bewandelt, bewandelt dien 
slechts voor (het welzijn van) : À : 
zin eigen ziel, en al wie ζά Δ UD CSG “ἀπ. 
afdwaalt, dwaalt slechts tot RS _. 5 αὶ pa LS 
haar eigen nadeel af; en de δ Ge DST OS 5: 
drager van een last kan den 2 τσ συ 1220 u82 ep 
Be een ander niet dra- es El Σ δ 

| gen, 768 en Wij kastijden niet, EN 225 CCR PS 
tot Wij een apostel verwekt . ; | 
hebben, 769 

766 Dit vers onthuit het beginsel, dat iedere daad een gevolg heeft, hetwelk 
aan den mensch kleeft, en dat hi] ditzelfde gevolg ΟΡ den dag der opstanding in 
den vorm van een wijd opengeslagen boek zal vinden. Iedere daad van den mensch 
wordt dus door het achterlaten van haar uitwerking opgeteekend, en deze uitwer- 
king vormt het boek van ’s menschen daden. Ÿ 

767 Merk op, dat het afrekenen van ’s menschen. daden op den dag der 
opstanding volgens dit vers zijn eigen werk zal Zin. Deze verklaring stelt den 
aard van dat afrekenen en de wazn en de mizôn (7:8; 55:7) in een helder 
daglicht, aangezien het duidelijk aantoont, dat het niets dan een volmaakte 
openbaring is van de gevolgen der in dit leven verrichte daden. 

168 Dit vers treft de leer der verzoening in den wortel. Iedere daad van 
den mensch heeft een gevolg, dat niemand anders kan te niet doen. 

169 De menschen hadden groote overtredingen begaan, maar God had eerst 
een apostel gezonden om hen te vermanen. Of het beteekent, dat God de menschen 
voor het schenden van een wet eerst straft, als ΗΠ die wet door een profeet heeft 
geopenbaard. .. | 
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16 En wanneer Wij een 
βίδα wenschen te verdelgen, “(74 τὰ ΑΕ ΡΥ 
zenden Wij Ons gebod tot de- AG af - GTS, 
genen die daarin een gemak- (JA {(ἰ SU ALES - 
kelijk leven leiden, maar Ζ1] aus ἘΣ τ᾿ 
overtreden daarin; zoo is het Aus Gé 
woord daartegen bewaarheid, 
en Wij verdelgen ze met een A οὐ 
totale verdelging. Jen CE Ji Ce De ERGE TS 

17 En ΠΟΘ vele geslachten Ve 44 τω τ κυ 9. 
hebben Wij na Noach ver- 127774 VAE 77 
delgd! En uw Heer is genoeg- | 
zaam Wetend en Ziend ten | De) D 
aanzien van de zonden Zïijner ,, ,. ν 
dienaren. a) CES ELUNES GÉ ὧϑ 

18 ΑἹ wie dit tegenwoor- 1-2. 52 » » % > immo 
dige leven wenscht, voor hem Es de GET GS 
verhaasten Wij daarin wat 412: 1{2325. 1 Ὶ 5πεγξ της 
Wij willen voor wie Wij wen- Gbe dé Bras Se 
cchen, dan bestémmen Wi 
voor hem de hel: hij zal ze ὃ ςὃῸὃῸ  ,ς γυαν, 
ingaan, versmaad, verdreven. » Gays SES sf Ἰώ 2 

19 En wie het hiernamaals ,,,,5᾽»»95 Li 
degeert en daarnaar streeft, pe Fu © 

Ar.haar | z0oouls hÿ behoort te streven 
streven. Ar. hüi | en een geloovige is, ziÿn stre- 

\ 

τη. 

ILE Ra 

us: | ven zal beloond worden. Te δὼ ΝΟΣ RES A À 2 
sens) de 20 Allen helpen Wÿj — 200. es 02 5) 3,55 D 
zen, Run. ‘as ve | wel dezen als genen — uit OPERA SE ANA 

*:" φΦ Li «͵ { ᾿ν 

de milddadigheid van uw SE AS 2 
Heer, ‘en de milddadigheid 
van uw Heer is niet begrensd. 

21 Zie hoe ἢ, sommigen a 
hunner anderen hebben doen ‘O2 M 5 1.23 GS EN 
overtreffen, en het hierna- AD er SU ie 
maals is stellig veel hooger in RE Σ RSS SENTE ONE 
graden en veéel ‘hooger. in 
voortreffelikheid. | 

22 Plaats geen ‘anderen OS E Ν ρος ΣΝ 
god nevens God, opdat gi > + ed » σον 
niet versmaad, verlaten zult ALES 
nederzitten. | 5. 304 Le 3 Le 

PARAGRAAF 3 
| Zedelijke Voorschriften 

28. 25. Goedheid jegens ouders. 26-—30. Vriendelijkheid jegens de . 
armen. 

23 En uw Heer heeft bevo- 5 ᾿ τ 
len, dat σῇ niet (wien ook) 55121 KIT 

zuit dienen behalve Hem en _ | 
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a 1147. 

Of, beperkt, 

| (dat gij) uw ouders goedheid 
(zult bewijzen). Indien een of 
beiden hunner den hoogen 
ouderdom bij ἃ bereiken, zeg 
dan niet tot hen (zoo iets als) 
»Foei” en bekïjf hen niet en 
zeg tot hen een edelmoedig 
woord. 

24 En laat u ootmoedig 
teeder zijn jegens hen met er- 
barming, en zeg: Mijn Heer! 
erbarm 1] hunner, daar zïj mij 
grootbrachten, (toen ik) 
klein (was). 

25 Uw Heer kent het best 
wat in uw gemoëderen is; 
indien ΡῈ goed zït, is Hij dan 
waarlijk Vergevensgezind a 
jegens degenen die zich me- 
nigvuldig (tot Hem) wenden. 

26 En geef den naverwant 
wat hem toekomt en (aan) 
den nooddruftige en den reizi- 
ger, en verkwist niet ver- 
kwistend. 

27 Waarlijk, de verkwis- 
ters zijn de broeders der dui- 
vels, en de duivel is immer 
ondankbaar jegens zijn Heer. 
28 En indien gij ἃ van hen 

afwendt om van uw Heer ge- 
nade te zoeken, waarop gi] 
hoopt, zeg tot hen een vrien- 
delïijk woord. 

29 En laat uw hand niet 
aan uw hals gekluisterd zijn, 
en strek ze niet uit tot de 
uiterste (grens) harer uit- 
strekking, 770 opdat gi 
(namaals) niet berispt, afge- 
stroopt zult nederzitten. 

30 Waarlijk, uw  Heer 
maakt de middelen van be- 
staan overvloedig voor wien 
Hiïj wil en Hij geeft overeen- 
komstig een maat; waarlÿk, 
ἯΙ] is Zich immer Zijn die- 
naren Bewust, Ziende. 

ZEDELIJKE VOORSCHRIFTEN 501 
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770 D.i. wees noch gierig, noch te verkwistend. Dit vers prent den plicht 

in om Zzuinig te zijn. 
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PARAGRAAF 4 

Zedelijke Voorschriften 

31—33. Kindermoord, ontucht en moord verboden, 34. Zorg voor 
de weezen en vervulling van verplichtingen bevolen. 35. Eerlijkheid 
in zaken te betrachten. 36-38. Zachtzinnigheid en nederigheid aan- 
bevolen. 39, 40. Polytheïisme veroordeeld, 

| 31 En dood niet uw kinde- 
ren uit vrees voor armoede; 
Wij geven hun onderhoud en 
u (ook) ; waarlijk, hen dooden 
is een groote zonde. 771 

32 En nader niet tot on- 
tucht; waarlijk, het is een 
onzedelijkheid en slecht is de 
weg. 

33 En dood niemand, dien 
God heeft verboden (te doo- 
den), tenzij met rechtvaardig- 
heid, en wie onrechtvaardig 
gedood wordt, dan waarlijk, 
ΨΩ hebben zijn erfgenaam 
macht gegeven; maar laat 
hem de rechtvaardige gren- 
zen in het dooden niet over- 
schrijden; waarlik, hij wordt 
bijgestaan. 

34 En nader niet tot het 
vermogen van den wees, tenzi) 
op een uitnemende wijze, tot 
hi zijn rijpheid bereikt, en 
vervul de belofte; waarlijk, 
naar (iedere) belofte zal ge- 
vraagd worden. 

95 En geef volle maat, 
wanneer gij meet, en weeg 
met een rechte weegschaal: 
dat is ten leste beter en voor- 
treffelijk. 

36 En volg niet datgene, 
wWaarvan gij geen kennis 
hebt; 772 waarlijk, het gehoor 
en het gezicht en het hart, 
naar dit alles zal ERVSAAEN 
worden. 
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2.32 # 7.71 ἐν 

. Al) Vel pe 
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st > ar je 

“- οἵ :::2 GE Rai me 

οὐ FE æ # 8 ΄- 

ἐπα το" 181 EN 11.5212 

ἐπ. ΦΩΊΤΟΙΣ ἈΞ. CUS ἀν, 

EL'2ke DE & El SAC ἐδ 
con ̓  Ξ SES ταν ΄“2 ἫΝ 

ENS aie C6 

771 Dit vers verbiedt den kindermoord, in welken vorm dan ook: maar 
Râghib hecht daaraan een andere beteekenis: Het is een verbod tegen het ono0p- 
gevoed laten der kinderen. | 

772 Dit vers verbiedt het verspreiden van ongegronde geruchten, die in 
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a 486. 

b 20. 

--- 

37 En wandel niet hoog- 
moedig in het land, want gij 
kunt de aarde niet doorsnij- 
den, noch de bergen in hoogte 
bereiken. 

38 Dit alles — het kwaad 
daarvan — is hatelijk in de 
oogen van uw Heer. 

39 Dit is van hetgeen uw 
Heer u van de wijsheid heeft 
geopenbaard, en plaats geen 
anderen god nevens God, op- 
dat gij niet in de hel gewor- 
pen zult worden, berispt, ver- 
worpen. 

40 Wat! heeft uw Heer dan 
verkozen u zonen te geven, 
en (voor Zichzelf) dochters 
genomen uit het midden der 
engelen! Waarlik, gij uit een 
verschrikkelïk gezegde. 

DE ONGELOOVIGEN WORDEN ONGELOOVIGER 503 

CE LE ὧν: 

ΠΈΣΕ 1: διό 
EYE Jo 

Fe, * KES ST αὐ KE As É 

EU Cr 

aie 5 EN PTE Gui 

D ESA 2° JS 5 
re 2.“ RSS ΄- 

CAEN CAL #5 4e 45 7 Le: A ἢ 

SL TS τμηβοφοοῦτη 
' À 

PARAGRAAF 5 

De Ongeloovigen worden ongelooviger 

41-47, De ongeloovigen worden afkeeriger. 48—52. Zïÿj loochenen 
het leven na den Good. 

41 En voorzeker hebben 
Wiÿ in dezen Qoer-ân (waar- 
schuwingen) herhaald, opdat 
21) gedachtig zullen zijn, doch 
het vermeerdert slechts hun 
afkeer. 
42 Zeg: Indien er nevens 

Hem goden waren, zooals zij 
zeggen, dan zouden zij zekerlijk 
een wWeg naar den Heer van den 
troon 2 kunnen zoeken. 773 

43 Glorie zij Hem en ver- 
heven zij Hi in een hooge ver- 
hevenheid boven wat zij 
zeggen. 

44 De zeven hemelen Ὁ ver- 
kondigen Zïjn glorie en de 
aarde (ook), en degenen die 
daarin zijn: en er is niet één 

4 «4, ANS A LS TS 
SUN per 0 C5 

πο εῦ (55 

PIQUE MG) Es ét τ 2 2 ὁ: 

COAST Hs AE": 

CAS CPEE N5 ace 

{ » 3 À. 

À) Fun DANS EN EL κα 

πεν δ Os ss CE) 

een samenleving Zoo dikwijls stof leveren voor praatjes en vele une 

mannen en vrouwen ergernis veroorzaken. 

gevolg van alle onreinheden zijn gereinigd. 

118 Di. de afgodendienaars zouden het Goddelijk Wezen nabij un en bi- 
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Ar, tus- 
egchen dege- 
nen. 

Of, voor- 
hang. 

Ar. op hun 
ruggen. 

. 

qq 6 ὁ. où EE 

Of, betoo- 
verd man. 

Ar. bor- 
sten. 

DE ISRAELIETEN - [DEEL ΧΥ. 

ding, of het verheerlijkt Hem 
met Zijn lof, maar gij begrijpt 
hun  verheerlijking niet: 
waarlijk, ΗΠ is Verdraag- 
zaam, Vergevensgezind. 

45 En wanneer gij den 
Qoer-ên leest, plaatsen Wi © 
tusschen u en degenen die 
niet in het hiernamaals ge- 
looven, een verporgen slag- 
boom ; 

46 En wij hebben sluiers 
over hun harten geplaatst 
en een Zzwaarte in hun ooren, 
opdat 21] dien niet zullen ver- 
staan, en wanneer gij uw 
Heer alleen in den Qoer-ân 
vermeldt, keeren zij uit afkeer 
den rug. 774 

47 ΝῺ weten het best 
waarnaar zij luisteren, wan- 
neer zij naar u luisteren en 
wanneer zij in het verborgen 
raadplegen, wanneer de on- 
rechtvaardigen zeggen: Gi 
volgt slechts een man, van 
φῇ verstand beroofd. 

48 Zie waarbij zij u verge- 
 lijken! Derhalve zïn zij afge- 
dwaald en kunnen den weg 
niet vinden. 

49 En zij zeggen: Wat! 
wanneer wii tot beenderen en 
verrotte deeltjes zijn gewor- 
den, zullen wij dan waarlijk 
tot een nieuwe schepping 
worden opgewekt ? 

50 Zeg: Word steenen of 
ijzer, 

51 Of eenig ander schepsel 
van wat in uw gedachte te 
moeilijk is (om leven te ont- 
vangen) ! Maar zij zullen zeg- 
gen: Wie zal éns doen weder- 
keeren? Zeg: Hij, Die u den 
eersten maal geschapen heeft. 
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774 Omdat Ζ[) zelfs niet naar de vermelding van God luisteren en Zïn woord 
afkeerig ontvlieden, voligt er een zwaarte in hun ocren en een bedekking over 
hun harten. God brengt dit teweeg, maar Hïj doet zulks wegens den toestand 
van hun eïigen harten en ooren. Zie 7 : 179. 
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a à : 188. 

Toch zullen zij hun hoofden 
om u schudden en zeggen: 
gehoorzamen, met Zïin lof, 
Wellicht is het nabiïj. 775 

52 Ten dage als ΗΠ u zal 
roepen, zult gij (Hem) dan 
gehoorzamen, met Zijn lof 
en gi zult denken, dat gij 
slechts korten (tijd) gebleven 
zijt. 

STRAF MOET VOLGEN 505 

PLACE HT OT AIR A 38 399 RS "Φ CAO ED ITS 
293 “΄“», Ψ # ral OS CASE 

4932 τοι τ 2 #36 
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Œ 122 τ 21 her OA ν᾽ ὦ ORESS “" 

-G ἐν δ ἷ νι \ 

PARAGRAAF 6 

Straf moet volgen 

58, 54 De geloovigen moeten vriendelijx zijn jegens hun tegen- 
standers. 55—60. Bestraffing van de overtreders is een Goddelijke wet. 

93 En zeg tot Mijn diena- 
ren, (dat) zij datgene spre- 
ken, wat het beste is: waar- 
lÿjk, de duivel zaait twee- 
dracht onder hen; waarlijk, 
de duivel is een openlijke 
vijand voor den mensch. 776 

04 Ὅν Heer kent u het 
best; Hij zal u genadig zijn, 
indien het Hem behaagt, of 
ΗΠ zal u kastijden, indien het 
Hem behaagt; en Wij hebben 
u niet gezonden om een wa- 
ΚΟΥ over hen te zijn, 

99 En uw Heer kent het 
best wie in de hemelen en 
(op) de aarde zijn; en inder- 
daad hebben Wij sommige der 
profeten andere doen over- 
treffen, en aan David gaven 
Wij een schrift. a | 

56 Zeg: Roep degenen aan, 
die σῇ buiten Hem verklaart : 
zij Zzullen dan geen macht 
hebben om het kwaad van u 
weg te nemen, noch om (het) 
te verplaatsen. 
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775 Klaarblijkelijk wordt hier ook gezinspeeld op de geestelijke verrijzenis, | 
die door den Heiligen Profeet zal worden teweeggebracht. | | 

776 Den Moeslims wordt hier bevolen, zeer vriendelijk te zijn, wanneer zij 
tot de ongeloovigen spreken. 
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“ΟΥ̓, teeke- 
nen. 
Of, TeT- 

wierpen. 

57 Degenen die zij aanroe- 
pen, zoeken zelf de middelen 
van toegang tot hun Heer — 
wie hunner het meest nabï 
is — en zij hopen op Zijn ge- 
nade en vreezen Zijn kastij- “τ 
ding; waarlijk, de kastijding 
van uw Heer is iets om er 
zich voor te hoeden. 

58 En er is geen stad, of 
Wij zullen ze voor den dag 
der opstanding verdelgen of 
ze met een gestrenge kastij- 
ding kastijden; dit is in het 
Boek opgeschreven. 777 

59 En niets zou Ons heb- 
ben kunnen verhinderen u 
mededeelingen te zenden, be- 
halve dat de ouden ze /o0- 
chenden; 118 en Wiïj gaven aan 
Tsamoed de kameelin ---- een 
duidelijk teeken —— doch zi) 
deden onrecht door haar (te 
dooden) ; en Wij zenden geen 
teekenen dan om (de men- 
schen) te doen vreezen. 

60 En toen Wij tot u zei- 
den: Waarlik, uw Heer om- 
ringt de menschen. En wi 
hebben het visioen, dat Wij u 
toonden, slechts tot een be- 
proeving voor de menschen 
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777 Het is een wet, waarvan de geschiedenis duidelÿjk getuigt. Dicht- 

bevolkte plaatsen en steden van de eene eeuw zijn de ruïinen van de andere. 

Deze wet, die in vroeger dagen van kracht was, geldt zelfs nu nog. De tand 

des tijds blijft oude woonplaatsen vernielen, terwijl er nieuwe voor in de plaats 

worden opgericht. : 

778 De beteekenis is duidelijk: het eenige wat mogelijk een hinderpaal 

kon zijn voor het voortduren van de Goddelijke mededeelingen of voor het zenden 

var’ teekenen tot het eene geslacht na het andere, zou het verwerpen daarvan 

door het eerste geslacht zlin, maar die overweging belette het Goddelijx Wezen 
nooit, mededeelingen of teekenen tot een later geslacht te zenden. Dat dit vers 

het zenden van teekenen niet ontkent, wordt afdoend bewezen door het feit, dat 

het besluit met de verklaring: teekenen worden slechts gezonden om (de men- 

schen) te doen vreezen, en door het dadelïjk daaropvolgende vers, dat in de 

duidelijkste bewoordingen bevestigt, dat God hen zelfs nu doet vreezen, wat Op 

geen andere wijze gedaan zou kunnen zijn dan door teekenen te zenden. | 



HFDST. XVIL.] TEGENSTAND VAN DEN DUIVEL οἰ ΒΟΥ 
| = nn 

gemaakt 779 en evenzoo den 
vervloekten boom 780 in den 

202 4 D GP t0e 95 98 € à. 
Qoer-ân; en Wiÿj doen hen CURE AUEUPSSS | 
vreezen, doch het  doet | OR SNAATZLE 
hun groote buitensporigheid O HAT 
slechts toenemen. 

PARAGRAAF 7 

Tegenstand van den Duivel aan de Rechtschapenen 

61—65. De strijd van den duivel tegen den mensch. 66-69. Wanneer 
een kwaad den mensch treft, wendt deze zich tot God. 70. God doet 
de menschen andere schepsels overtreffen, 

61 En toen Νὴ tot de Fe 
engelen zeiden: Buig u neder Bacs IEEE ἜΣ Haba Ἵ Es 5l; 

226. ὉΠ voor Adam, 4 bogen Ζ|) zich  ,  ,, "7. Τα: 
neder, maar Iblis (deed het Qu den : JE AIS! 

b 27. niet). Ὁ Hij zei: Zal ik mij ne- 49 215 
| derbuigen O0 hem, . αἵ οἰῶ» CES 
e 468. van stof hebt geschapen ? c | 

62 (En) hjj zei: Zeg mi, is 
dit hïj, dien Gij boven mij hebt fs E2£ τς de LE dé 
geéerd? Indien ΟἹ] mij uitstel 
geeft tot den dag der opstan- SK AL 05 CEE PE CA 

ἃ 469. ding, d zal ik waarlijk zijn . Fer ue. ̓ 
nakomelingschap, enkelen rer Nasiss 
uitgezonderd, doen vergaan. 

779 Dit slaat op het visioen der Hemelvaart, dat den Heiligen Profeet de 
belofte van een groot succes gaf. Er is onder de geleerden meeningsverschil 
omtrent de kwestie, of de hemelvaart van den Heiïligen Profeet lichamelijk, dan 
wel geestelijk was; de meerderheid hangt de eerste zienswijze aan, maar tot 
degenen, die van de laatste meening zijn, behooren personen van gezond oordeel, 
Zooais ’A'isjah en Moe’âwiah. Gezien de duidelijke woorden van den Heiligen 
Qoer-ân echter, die van de hemelvaart melding maakt als een visioen, moet de 
meening der meerderheid verworpen worden, Dit wordt Bevestigd door wat in 
de gezegden van den Heiligen Profeet wordt verhaald. Eén versiag begint aldus: 
»Terwiÿl ik in een toestand tusschen dien van een slapende en een wakende 
verkeerde.” In een ander verslag staat: ,En hij ontwaakte en hij was in de 
Heilige Moskee.” | | su 

780 De vervloekte boom is de boom van zagg6èm. Terwijl het visioen van 
den Heiligen Profeet zijn toekomstige overwinning beteekende en op de groot- 
heid duidde, waartoe de Islâm zou komen, bevatte de elders gemaakte verklaring, 
dat de boom van 2agqg6èm het voedsel der zondaren was (44:43, 44), een voor- 
spelling aangaande de nederlaag der vijanden van den Islâm; immers ze zegt 
hun, dat voor hen een doodelÿjk voedsel in voorraad was. Juist om deze twee 
voorspellingen lachten de tegenstanders smalend; daarom waren ze een beproeving 
voor hen. De reden waarom het visioen en de vermelding van den vervloekten 
boom vereenigd zijn, is duidelÿk: de overwinning van den Islâm en de nederlaag 
van den vijand gingen samen. 
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63 Hij zei: Ga heen! want 
wie hunner u zal volgen, is de SH δ 12 2 AE ᾿ ΠΕ ἢ ἢ 
hel dan waarlijk uw vergel- hs PDP Er 
ding, een volle vergelding: OPEN 24e 

64 En verleid wien hunner | | 
gij kunt met uw stem, en ver- , , ,»> “; niet 
zamel tegen hen uw machten, 4532 4 ons as 
rijdende en te voet, en deel AE 4 VA ὅς Ὁ 
met hen in bezittingen en kin- ὟΣ d 
deren, 781 en doe hun belof- “»» Ἔν 

ten: en de duivel doet hun Ge: DER FS\é 

slechts beloften om te bedrie- el HALL AIS 

en: 
65 Waarlijk, (aangaande) 

Mijn dienaren, gij hebt geen,,, γ᾽» »» τ 3) 
macht over hen; en uw Heer δὶ ὁ 54fe dj SAS » À) 
is voldoende als Beschermer. . NUAGE "“ 
66 Uw Heer is Hi, Die de se se 5 85 55 

schepen voor u op zee voort- 
drijft, opdat gij van Ziïjn goe- ji Si AE Se SIN 71 
dertierenheid zult zoeken; 7 ur ere 
waarlijk, ΗΠ] is u immer Gena- © cire & cd: Ar 8 EC) 

dig. 
67 En wanneer u een 

Οἵ, aan- kwaad op zee treft, verdwij- 
MAT nen degenen die gij aanroept, 5% = ».7 LS 

behalve Hij; maar wanneer ©” CAT rer Le ΕΣ 
Hij u behouden naar het land | pes 415: 215] GAS 
brengt, wendt gij u af; en de” "ἢ Pos 
mensch is immer ondankbaar. © 2 Ci ΠΝ 

68 Wat! gevoelt gij u dan 
zeker, dat ΗΠ u (niet) zal ὦ RE _ 

Of, verla- | doen verdwijnen op een stuk Ὁ AI AO sn 
yen. 2) 

Ar. een, land, Of (dat) Hi) geen straf 5ÿ ue ́ν Sp 50 

over ἃ Zzal zenden? Dan zult βξύφόν Ὁ LC Xe dr 1 

gij geen beschermer voor 2 es (ὦ 
uzelf vinden. 

69 Of, gevoelt gij u zeker, 
dat Ἠ ἃ (niet) ten anderen ::7 29 À 2% 382 
male daarin zal terugbren- ΟΝ ̓ξ)5 63 ὀός ΟΥ βλοῖ 
gen, en over u een hevigen κ᾽ 25 LE En LL NE LA ; 
storm zenden en ἃ 200 laten 
verdrinken :vanwege uw on- EE ΧΙ λοῦ Ὁ Ὁ 2 dt te 

Of onge. | dankbaarheid? Dan zult gi 2» < 
#7 | geen helper tegen Ons vinden CES ne 

| in de zaak. 
-τ στ me rm 

181 De machten van den duivel zijn niets anders dan de kwaaddoeners: zij 

die zich tot het kwade spoeden, worden bij ruiters vergeleken en Ζῇ die langzaam 

hun kwade gedragsliÿn volgen, bij voetvolk. Het deelen van den duivel in de 

sezittingen beteekent: alles wat onwettig uitgegeven en onwettig verkregen is; 

----.---.-..-ὄ.........................-....-.. am 
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Ar, hun. 

Of, boek. ὦ 

Ar. zÿn. 
Ar. zijn. 

Lett. het 
vliesje van 
een dadel- 
pit. 

Ar. h1ÿ zal. 

10 En voorzeker hebben 
Wij de kinderen van Adam 
geéerd, en Ν᾽ ἢ dragen hen op 

| het land en (op) de zee, en 
Wij hebben hun van de goede 
dingen gegeven, en Wij heb- 
ben hen, door een (hoogen) 
graad van voortreffelijkheid, 
de meesten dergenen die Wi 
geschapen hebben, doen over- 
treffen. 

TEGENSTAND AAN DEN HEILIGEN PROFEET 509 

. PT vtt CEE Le 

LS Dada qu. 219 

FI CEST EAU 

NC 2 Sté "ας ΣΕΌΘΌ ΗΝ ς AT 

PARAGRAAF 8 

Tegenstand aan den Heiligen Profeet 

71, 72, De menschen zullen overeenkomstig hun daden opgewekt 
worden. 73—75. Pogingen om den Heiligen Profeet van zijn zending 
af te brengen. 76, 77. Pogingen om hem uit Mekka te verdriven. 

71 (Gedenk) den dag, wan- 
neer Wij ieder volk met 2üÿn 
leider zullen roepen; wien dan 
hun boek in hun rechterhand 
gegeven Zzal worden, dezen 
zullen hun boek lezen; en zij 
zullen in het minst niet on- 

rechtvaardig worden behan- 
deld. 782 

712 En wie in dit (leven) 
blind is, za in het hierna- 
maals (ook) blind zijn, en 
meer van den weg afdwa- 
len, 783 

73 En waarlik, Ζῇ hadden 
zich voorgenomen u van 
datgene af te wenden, wat 
Wij tot ἃ hebben geoper- 
baard, opdat gij tegen Ons 
iets anders zoudt verzinnen 
dan dat, en alsdan zouden zi 
Ὁ zekerlijk tot vriend hebben 
genomen. 

D BEL QUI JS LENS 2 
IE ae ASS G 

. 4 “2: κα De D τ [ + 7 

- 

9 2, 

CBI à 

en het deelen in de kinderen heeft betrekking op onfucht plegen, dat onwettige 

geboorten ten gevolge heeft. 

782 Dit boek is wat in vs. 14 wordt vermesld, di. het gevolg van ’s menschen 
daden, dat op den dag der opstanding in tastbaren vorm voor iedereen zal 
worden gebracht. 

783 Dit vers toont aan, wat een helsch leyen is en wanneer het begint. 
Hier wordt ons in duidelijke bewoordingen gezegd, dat zij, die in dit leven voor 
de waarheid blind blijven, in het leven hiernamaals blind biÿjven, hetgeen in de 
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74 En indien Wij u niet ἦς δος Ne 
reeds bevestigd hadden, zoudt ES SU os LES ANT 
gij er voorzeker nabij zïin, ENVIE EE 2 ST 
een weinig tot hen over ὃ Jus ἘΞ: 2 7 
te hellen. 784 

75 Alsdan zouden Wii u 
zekerlijk een dubbele (straf) ΘΗ state? 22% T4 

in dit leven hebben doen sma- CARE SE ἜΤ ἢ (SI 
ken en een dubbele (straf) 
na den dood: dan zoudt gi me “τ | 

geen helper tegen Ons hebben Le ES CROP 

gevonden. 

76 En waarlijk, zij namen 22%} 0 4,77 fps » : 
zich voor u uit het land te sr se “ Ἄν ; #6 cb 
verdrijven, opdat zij u daaruit Ge CCS Ge 35. 5. 
zouden zetten, en alsdan zul- Σ 
len zij niet dan voor korten Due Yi 
tijd na u blijven. 785 

77 (Dit is Onze) handel- 
wijze ten aanzien van dege- , .. 
nen Onzer apostelen, die Wi Le ASUS TS ὦ2 KE 
voor u hebben gezonden, en 2 
gij zult geen verandering in Ces CAR Des V5 ES 
Onze handelwijze vinden. 

eerste plaats aantoont, dat het helsche leven reeds hier begint met geestelijke 

blindheid; en in de tweede plaats, dat de hel van het volgende leven ook een 

blindheid is. Dit wordt bevestigd door wat in 57 : 13 gezegd wordt, nl. dat de 

geloovigen op dien dag een licht zullen hebben en de veinzaards hun om dat 

licht zullen vragen, hetwelk hun echter geweigerd zal worden, en dat dit hun 

marteling ΖΒ] zijn. 

784 De zoogenaamde ,,misstap”’15) van den Heiligen Profeet is niets meer 

dan een mythe. Het voorval waarop hier een toespeling wordt gemaakt, staat 

vermeld in Ibn-i-Hisjäm. De voornaamsten der Qoereisjieten kwamen in een 

vergadering bijeen en noodigden den Heiligen Profeet uit, hem zeggende, dat zi 

bereid waren rijkdommen voor hem te vergaren, Of hem tot koning te maken, 

indien ἢ het spreken van hun afgodsbeelden maar liet. Het antwoord van den 

Heiligen Profeet luidde, dat hïj geen van deze dingen noodig had en dat hij hun 

echter tot hun best verzocht, van hun slechte gewoonten afstand te doen. Bij 

een vroegere gelegenheid, toen een deputatie van de Qoereisjieten naar Abôè 

Tâlib, den oom van den Heiligen Profeet, ging, teneinde hem te bewegen den 

Heiligen Profeet er van.af te brengen van hun afgodsbeelden te spreken, en 

Ab6è Tâlib den Heiligen Profeet zei, dat ook hïj hem niet tegen de Qoerei- 

sjieten kon beschermen, was zijn antwoord: ,,Indien zij de zon in mijn rechter- 

en de maan in min linkerhand plaatsen en mij vragen mijn zending op te geven, . 

zal ik die niet opgeven, totdat de waarheid zegeviert of ik zelf in de poging 

verga.” | 

785 Deze voorspelling spreekt van de verovering van Mekka door den 

Meiligen Profeet in bewoordingen, die voor zichzelf spreken. 

. 
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PARAGRAAF 9 

De Valschheid zal voor de Waarheïd verdwijnen 

78—80. De toekomst van den Heiligen Profeet. 81. De valschheid 
Zal verdwijnen. 82. De Heilige Qoer-ân een geneesmiddel. 83. De aan- 
matigende wanhoopt. 84. Ieder handelt naar zijn natuur. 

78 Onderhoud het gebed 
van het neigen der zon tot de Le | ἀρ δι “' 7. EX 5 
duisternis van den nacht en _ PA À D 
de ochtendlezing; waarlijk, 73 ASE NO 50 
van de ochtendlezing wordt 299 + “2 
getuigd. 786 - CE us Ce 

19 En gedurende een deel 
van den nacht, verlaat den . - . 
slaap daarmede, buiten het- ὁ 3454? LES << 

| geen uw plicht is; 787 wellicht 7, 9:2 
281 uw Heer u tot een lof- OGlsexel5i5 30 SO ue 
waardige rang verheffen. 

._ 80 En zeg: Mijn Heer! 
laat mij een schoone ingang . ὩΣ > 95 
ingaan, en laat mij een schoo- "20 sl 
ne uitgang uitgaan, en schenk ci Noa 
mi van nabij U een macht 7 7 ΄ 
om (mij) bij te staan. 788 ne EL, EL 

81 En zeg: De waarheid is 
gekomen en de valschheid is 
verdwenen; 789 waarlijk, de 9 
valschheid is een verdwijnend ST M0 
(ding). : οὖ" LE ci 
82 En Wij openbaren van 

| den Qoer-ân datgene, wat een de SR Pa 
geneesmiddel en een genade 92 55 Lo ga | nas : voor de geloovigen is, en het 2 32.55 LA 220 
vermeerdert slechts het ver- © 1 Ie jee 
derf der onrechtvaardigen. οτος @ Fe 

786 Het ochtendgebed wordt Er beteekent: er is op dien tijd een groo- 
ter gedachtenconcentratie. 

787 Dit heeft betrekking op het encres tahadjdjoed genaamd. 
788 Dit is een profetische zinspeling op de Vilucht. Met de ingang wordt 

bedoeld: de intocht in de nieuwe mplaats, di. Medina, na zijn vlucht, en met 
uitgang: de vlucht van Mekka. 

789 De komst van den Heiligen Profeet wordt hier de komst der Waarheid 
genoemd, met betrekking tot de voorspelling in Johannes 16 : 13 betreffende de 
komst van den ,,Geest ἄορ Waarheld” om de menschen in al de waarheid ἴθ 
leiden: ,,Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheld, 
ἈΠ zal u in al de waarheid leiden; want hïj zal van zichzelven niet spreken, maar 
Z00 wat ἈΠ zal gehoord hebben, zal hij spreken. en de toekomende dingen zal 
hij ἃ verkondigen.” Niemand is na Jezus Christus in de wereld verschenen, die 
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83 En wanneer Wij den 
mensch een gunst schenken, 
wendt hij zich af en gedraagt 
zich hoovaardig, en wanneer 
een kwaad hem treft, is hi 
wanhopig. 

84 Zeg: Een ieder handelt 
naar zijn Wwijze; maar uw Heer 
weet het best wie het best op 
het pad wordt geleid. 

— ὦ ὉὖῦΘϑῦ 6 «ΠὅΓ΄΄͵ΠΡὃ..͵..ὉΌὉὉὃὃ ὃ ὃ ἮἮΤ᾿᾽ 

GS PA CE ESS 
“᾿ 

“ »“ # CMNTNTE, {7 

CUS HSE AE ALES 

23, δῖ», Δ τῇ “9, “οί οι 5.2 

»Ξῷ'ΞῬἡ5" ETS AVES TEE 
4 2 DORE RE) 

PARAGRAAF 10 

De Heilige Qoer-âr is een wonderlijk Mirakel 

85—87. De Heilige Qoer-ân is een Goddelïjke inspiratie. 88, 89. De 
ongeëvenaardheid daarvan. 90—93. De veranderingen die hi voorspelt, zullen geleidelijk komen, 

59 En zij vragen ἃ omtrent 
de openbaring. 190 Zeg: De 
openbaring is op bevel van 

| mijn Heer, en u wordt slechts 
een weinig van de kennis ge- 
geven. 

86 En indien het Ons be- 
haagt, zouden Wij zekerlijk 
datgene wegnemen, wat ἢ 
tot u hebben geopenbaard: 
dan zoudt gij daarvoor geen 
beschermer tegen Ons vinden, 

87 Behalve vanwege de ge- 
nacCe van uw Heer — waarlijk, 
Zïjn goedert erenheid jegens 
u is overvloedig. 

88 Zeg: Indien de men- 
schen en de djinn zich zouden 
vereenigen om den gelijke van 
dezen Qoer-ân te brengen, 
zouden Ζῇ den gelijke daarvan 

5 LE 9% AA TE 2572 
7 7 LE T 

LTA nou #54 

AG CS T7 ῥῖ 
EYE Ÿ1 

| 
“2“575. ώ““΄".1 St 5 15 

Cast αν δ τς ἐν} 
" 2 ΄ 

OS Οἷς ὡς 06 95 vf dl 

CR LA 
- " TEA à thin € uE su ὦ οὔ αἰ, y CE A2) | 

RE AXE 

» Pets 2 3,93 D a AC ORAN 
TS 2 77 02 

CR GS στ AE AE 

“an deze beschrijving .beantwoordde, behalve de Heilige Profeet Moehammad. 
En het verdwijnen van de vaischheid van Arabië onder zijn oogen toonde de 
waarheid van deze verklaring aan. 

790 Het Arabische woord r6èh beteekent Zoowel inspiratie of openbaring 
ais geïct. Hier, zoowel voor als na dit vers, is. de Heilige Qoer-ân het eenige 
onderwerp van bespreking, en daarom toont het verband duidelijk aan, dat de 
ongeloov igen niet omtrent de ziel van den mensch vroegen, waarvoor het eigen- 
like woord nafs is, maar omtrent den Heiligen Qoer-ân zelf, di. .de openbaring 
Q nf de geest, In 42 : 52 wordt de Heilige Qoer-ên duidelijk réèh genoemd. 
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niet kunnen brengen, al wa- ὩΣ y 
ren somrmigen hunner de hel- EMULE 2.31: as 

pers van anderen. 791 | τ 
89 En voorzeker hebben 

Wij voor de menschen in de- LATE RS 
zen Qoer-ân iedere soort van JE ds 5 HE Lie QU 
bewijsgrond herhaald, maar HER 17. AE 
de meeste menschen stemmen CRE 7 o 
ne in dan met het loo- | | DEA ES) ! 

90 En zij zeggen: Wij zul- σοῖς à A ΠΣ ἢ 
len geenszins in u gelooven, SE ESS ane UE 
tot gi] voor ons een bron uit εἰ: Ἶ PEN < 

de aarde doet schieten: 792 GUY 
91 Of (tot) gij een tuin ὙΠ Are 

van palmen en druiven hebt, SES ES CE rés 

in het midden waarvan gi BE A “υ 

rivieren schietend doet stroo- O1 RS Gis 388 é 

men: 
92 Of (tot) gij den hemel GE 7: {ἢ εν: κ:2:} 

in stukken op ons doet neder- ne ss | 
komen, zooals gij beweert, of Os [2 dt ut a 

God en de engelen tegenover EN 
(ons) brengt: | 

93 Of (tot) gij een huis van re ἰδῶ τε το ἢ Ν 
goud hebt, of (tot) gij ten GS Ce EX CGT 
hemel stijgt, en wij zullen in ue, 1: δ ,,, ,2 ,- 
uw stijgen niet gelooven, tot CET SC ΟἹ 
gij een boek tot ons neder- 1 7 {2295 γῈνω “54 Lie, 
brengt, dat wij zullen lezen. 2 Ce JS 85 ES 

Zeg: Glorie zij mijn Heer! ben ΟὟ ASE Nils 
ik iets anders dan een sterfe- 
Iÿk apostel? 793 

-.-.............. ....-.--.-.... τ 

791 Voor de ongeëvenaardheid van den Heiligen Qoer-ân zie men 2 : 28, 24; 

10 : 38; 11:13. Men kan opmerken, dat van de vier plaatsen, waarop de onge- 

loovigen uitgedaagd worden de gelijke der Qoer-ânische openbaring voort te 

brengen, assé de eenige is, waar van de djinn en de menschen melding wordt 

gemaakt; 2 : 28 staat in plaats van djinn: sjochadä'akoem di. uw leiders of 

heipers. τὰ woord djinni (meerv. djinn) nu wordt in de Arabische taal gebezigd 

in den zin van een mensch, die met doordringingsvermogen in zijn zaak handelt, 

_ gelÿk Tabrizi duidelijk zegt; als wi dit vers met 2:23 lezen, wordt het dus 

zeker, dat het wocrd djinn hier dezelfde beteekenis heeft als het woord sjoeñhadû" 

(leiders) in dat vers. | 

792 De in dit vers en in de drie daarop volgende verzen gevraagde teekens 

hebben betrekking op de beloften, die voor de rechtechapenen gedann zijn en ΟΡ 

de bedreigingen van straf voor de verdorvenen, Zzooals die in den Qoer-ân 

vermeld sta5n; en Zij werden ongetwijfeld op hun Πα vervuld. | 

793 Het antwoord op al de vragen der ongeloovigen is, dat de Profeet 

siechts een sterfelijk apostel was; deze woorden beteekenen, dat al de voorspel- 
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PARAGRAAF 11 

Onbeduidende Verontschuldigingen 

94—96. Waarom zfj zich terugtrekken. 97—100. ἘΞΟΠΥΒΒΣΟΙΒΉΘΙΣ 
| der vergelding. 

94 En niets belet de men- 
1 schen te gelooven, wanneer 

de leiding tot hen komt, dan 
dat zij zeggen: Wat! heeft 
God een sterveling verwekt 
om een apostel te zijn ? 

95 Zeg: Waren er op de 
aarde engelen geweest, wan- 
delend als bewoners, Wij zou- 
den zeker een engel als 
apostel van den hemel tot hen 
hebben nedergezonden. ‘ 

96 Zeg: God is voldoende 
als een Getuige tusschen mi 
en «; waarlijk, ΗΠ} is Zich be- 
wust van Zin dienaren, Zien- 
de. 

97 En hij dien God leidt, 
is de volger van den rechten 
weg, en hij dien ΗΠ in dwa- 
ling laat, ἃ voor hem zult gij 
geen bewakers buiten Hem 
vinden; en Wij zullen hen ten 
dage der opstanding op hun 
aangezichten verzamelen, 
blind en stom en doof; hun 
woning is de hel; telkenmale 
als die uitgedoofd is, zullen 
Wij hun verbranden vermeer- 
deren. 

98 Dit is hun de 
omdat zij niet in Onze mede- 
deelingen geloofden en zei- 
den: Wat! wanneer wij been- 
deren en verrotte deeltjes ge- 
worden zijn, zullen wij dan 
Waarlÿk tot een nieuwe 
schepping worden opgewekt ? 

UE EEE: 

ΠΟΙ es ΒΟ! ἵν La 

GERS Sa 6505 
La A CE GA » y cs EC 29 

ΝΟΣ As À À To, us GR OS ab, ὦ δ 5 
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Era us 55. GE 45 ] 

“52 2, Ed 2 TE PELLE 
PS lee at A Ces 
» 9» 5 ᾿»" 597, 4 
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PPS EAN 28 Δ 5252 
re “ LTÉ ΠΡ αν» 
ON Dal se 

os ya SA 8 
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LUE 22 ah 
Pme 55 
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lingen die hij aangaande zijn eigen groote ἐρόϊουιαν of aangaande de nederlaag 
van zijn vijanden had gedaan, geleidelijk en te bekwamer tijà in vervulling 
zouden Sean, 
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————_————  ὁὁ΄Ἢ 
| 

99 Overwegen zij niet, dat 
God, Die de hemelen en de 
aarde geschapen heeft, in 

| Staat is om hun gelijke te 
scheppen? 194 En ΗΠ) heeft 
voor hen een bepaalden tijd 
bestemd, waaromtrent geen 
twijfel is; doch de onrecht- 
vaardigen stemmen met niets 
in dan met het loochenen. 

100 Zeg: Indien gij de 
macht hadt over de schatten 
der genade mijns Heeren, dan 
zoudt gij (ze) terughouden 
uit vrees (ze) te besteden, en 
de mensch is gierig. 

Vi “1- ΕῚ . “ἃ ΄σ' ee ERIC LA 

oeil ἂ τ αὐ se où 

CS A ἢν τ προσδυ 
Se νὸς οὐ 736 Soir 
Tri Ts sut Luta ir Fete 

JG'as συ Ἂν Lee : 
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ξς \s [ κΖ 
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HAN EL 292 LOIRE En 
Le 2595. ρ #2 ? - # - Ole QU κε. Ὡ 
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PARAGRAAF 12 
Een Vergelijking met Mozes’ Waarschuwing 

101-103. Mozes’ Waarschuwing. 104. De Israëlieten gaan zich vestigen en worden later gestraft. 105—111. De Heilige Qoer-ân geeft een Soortgelijke waarschuwing,. 

101 En voorzeker gaven 
Wij Mozes negen duidelijke tee. 
kenen; 8 vraag derhalve den 
kinderen Israëls, toen hij tot 
hen kwam, en Faraë tot hem 
Zel: Waarlijk, ik denk, o Mo- 
zes, dat gij iemand zijt, die 
van zijn verstand beroofd is. 

102 Hi zei: Voorzeker 
weet g1j, dat niemand dan €: 
Heer der hemelen en der aar- 
de deze als duidelijke bewijzen 
heeft nedergezonden en waar- 
lÿk, ik geloof, o Faraô, dat 
gij aan het verderf overgege- 
ven zijt. 

103 Toen wenschte hij hen 
van de aarde te verdelgen, 
doch Wij lieten hem en dege- 
nen bij hem tezamen verdrin- 
ken ; 

ἊΨ 
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Sn LES δ} 65:5 076: 

O! 259) >, 
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NS TTC Es EE 
ὍΣ τ, ALES ως À be 0 SUN ÈS 

Bah “ Dons.) 18842 

EL CE SES 

. ὦν 2“ LILI ES TN? δὶ OZ Job bi (1 SEE 
Y [29 “ RE ne EE LA 

74 Te Er (5 

© Us ds = LR, 

794 Het woord hun slaat op de menschen; wat hier bevestigd wordt is dus 
dit, dat God, Die de uigestrekte hemelen en de aarde geschapen heeft, ook de 
macht heeft om bij de opstanding de gelijke der menschen te scheppen. Dit 
toont aan, dat de verrijzenis niet met het lichaam geschiedt, dat de ziel ὉΠ den 
dooû verlaat. : 



516 

A, ΚΙΜΉΓΗ. 

Av, hinnen. 

ἃ 536. 

ER SR SP 

DE ISRAELIETEN 

104 En Wi zeiden na hem 
tot de Israëlieten: Woon in 
het land; 75 maar toen de 
laatste belofte kwam, brach- 
ten Wii ἃ allen opgerold. 196 

105 En met waarheïd heb- 
ben Wij dien geopenbaard, en 
met waarheid is die gekomen, 
en Wij hebben u niet gezonden 

ει dan als een gever van blijde 

TR EEE 

tijdingen en als een waarschu- 
wer, 

106 En het is een Qoer-ân, 
dien Wij bïj gedeelten hebhen 
sezonden, opdat gij dien den 
menschen  geleidelÿk  zult 
voorlezen, en Νὴ hebben 
dien geopenbaard, bÿ. gedeel- 
ten openbarende. 

107 Zeg: Geloof daarin of 
geloof niet; waarlijk, dege- 
nen wien voor dien de kennis 
is gegeven, vallen op hun aan- 
gezichten neder, zich neder- 
buigende, wanneer die hun 
wordt voorgelezen, 

108 En zij zeggen: Glorie 
zij onzen Heer! waarlijk, de 
belofte van onzen Heer moest 
vervuld worden. 797 

109 En zij vallen weenend 
op hun aangezichten neder, 
en het vermeerdert hun nede- 
righeid. à 

110 Zeg: Roep God aan, of 
roep Rahmân aan; 198 welken 
naam gij (Hem) ook geeft, 
Hi] heeft de beste namen; en 
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225 GAL 9 

CES Δ EC 
ré 

3 4,“ D D 8 A x ΝΣ 

CNET NE et 
Fe NID a m9 2 #7 3 2,58 

Ds JA GS Ce hat 
#52." M,2% D “2.3 

οἰ θοῦ ΞΟ 

PAS 2:77 “ #\ 55 
ON CACY On 

> » ςλ τ 

λ τὶ 2.59»2 στ κς 
τὴ ἊἋ Vis CODEC TES DA 

PS3, U7 4.4 SN - nus 
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+ 

ΠΡ 

"ρον A 

CPS LA: ᾿ : frein ; - 4 - 

μ᾿" Î 21 Prair 22, 18 
“το Test. d'est LS 

795 Met het land wordt bedoeld: het aan de Israëlieten beloofde land, di. 

Palestina. 

796 De laatste belofte heeft hier betrekking op de aan Mozes gedane belofte 

aangaande het verwekken van een anderen profeet als hem. Dit wordt be- 

krachtigd door wat in het daarop volgende vers gezegd wordt omtrent de 

openbaring van den Heiligen Qoer-ân, die met waarheid kwam, d.i. in vervulting 

var een ware 

plasts Zzouden maken voor een ander volk. 

797 De hier vermelde belofte is ongetwijfeld de belofte, die aan vroegere 

prefeten gegeven werd aangaande de komst van den Heiligen Profeet; en met 

kennis in vs. 107 wordt ook bedoeld: kennis van de voorspellinyen. 

198 De neam Rahmän of de Weldadiye God schïjnt voor de Arabieren biï- 

belofte. Met het oprollen der Israëlieten wordt bedoeld, dat 21} 
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uit uw gebed niet met een ,,. , τω» - ., ΣΝ 
zeer luide stem, en zwijg ook δ᾽" SGEN: SX PS 
niet ten aanzien daarvan, en ΚΝ de 
zoek een weg tusschen deze. Or ES CE : 

111 En zeg: (Alle) lof 
komt God toe, Die geen zoon RS LE TR LT ἃ 
heeft genomen en Die geen 10% 09 GT db al 5 
deelgenoot in het Koninkrijk 2, :%,, <,%:2 σ57ς 
heeft, en Die geen helper ak lg LS S do 9 5 
heeft om Hem voor schande “ἢ 1724174247 9717 
te behoeden; en verkondig 40. os αἱ y 512 

Zin grootheid, (Hem) ver- AIRES 
heerlijkende. ΄ 

Zonder δϑηϑιίοοῦθι κι te zijn. Ook de Christenen erkennen niet, dat Gcd Rahmân 

is, want het atiribuut rahmôânijat beteekent, dat God Zijn schepselen genade 

bewist zonder dat Ζῇ jets hebben gedaan om die te verdienen, terwijl de 

Christelijke leer der verzoening gegrond is op het geloof, dat God Ziïjn schep- 
selen geen genade kan bewijzen, omdat Hij rechtvaardig moet zijn — een 
dwaling, welke toe te schrijven is aan de misvätting, dat God niet Rechtvaardig 
en tegelïkertijd Genadig kan zijn. Het lijdt geen twifel, dat bloot een rechter 

niet in staat kan zijn om genade te bewijzen, maar God is meer dan een rechter. 

Hi is een Rechter en kan niet onrechtvaardig zijn, maar Hij is ook de Meester, 

en derhalve Genadig jegens den zondaar. Geñhade bewijzen en onrechtvaardig 
zijn zijn niet synoniem. 



HOOFDSTUK XVIII 

DE SPELONK 
(AI-Kahf) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(12 paragrafen en 110 verzen) 

Samenvatting : 

Par. 1. Een waarschuwing voor de Christenen. 
Par. 2,3. De bewoners van de spelonk. 
Par. 4. De Heilige Qoer-ân als richtsnoer. 
Par. 5. Een gelijkenis. 

Par. 6. De schuldigen in het gericht gebracht. 
Par. 7. Hun machteloosheid. 

Par. 8. De waarschuwing in den wind geslagen. 
Par. 9,10. Mozes’ reizen op zoek naar kennis. 
Par. 11. De twechoornige en de Gog en Magog. 
Par. 12. Christenvolken. 

Algemeene opmerkingen: 

DIT hoofdstuk handelt in hoofdzaak over den Christelijken godsdienst en 
de Christenvolken. Waarom wordt dit hoofdstuk dan de Spelonk genoemd? De 
spelonk staat inderdaad in nauw verband met de ontwikkeling en vooruitgang 
van den Christelijken godsdienst, omdat het onderscheidende kenmerk van zijn 
vroegere geschiedenis de instelling van het monnikenwezen is, die voor haar 
uitoefening zulke eenzame hoeken als spelonken vereischt. 

Het vorige hoofdstuk handelt over de Israëlieten en de straf, die zïj tweemaal 
ondergingen. De tweede gelegenheid was die, welke in verband stond met het 
loochenen van Jezus Christus, en daarom werd het vorige hoofdstuk besloten 
met te wijzen op de onjuistheid van een zoon toe te kennen aan het Goddelijk 
Wezen, terwijl dezelfde leer aan het begin van dit hoofdstuk veroordeeld wordt, 
Waardoor het verband van de twee duideliÿjk is vastgesteld. Bovendien, daar het 
Christendom feitelijk uit den Joodschen godsdienst voortgekomen is, maakt de vermelding van den een die Van den ander noodzakelijk. 

Het hoofdstuk begint met een duidelijke veroordeeling van het Christelijke 
leerstuk van het Zoonschap van Jezus, en gewaagt dan van de aardsche 
“Sieraden”, die het den Christenvolken onmogelÿk maken de waarheid aan te 
nemen; toch waren het — aldus wordt ons medegedeeld — hun voorvaders, die alle aardsche betrekkingen ter wille van hun godsdienst afsneden. De tweede en 
derde paragraaf behandelt een zeker verhaal van Christen-jongelieden, die een 
schuilplaats zochten in een Spelonk; maar aan het verhaal ligt klaarblijkélijk 
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PARAGRAAF 1 

Een Waarschuwing voor de Christenen 

13. De Heilige Qoer-ân waarschuwt €n geeft blijde tijdingen. 
4, 5. Het leerstuk van het ZOOnNSChap is valsch. 6. Het leedwezen van den Heiligen Profeet over degenen die het bevorderen. 7, 8. De weelde van dit leven is niet eeuwigdurend. 9. Bewoners van de spelonk. 10—12. Hun vroegere geschiedenis. | 

In naam van God, den Wel- δι τα ον > 
dadige, den Genadige. ᾿ es al r 

1 (Alle) lof komt God toe, Er. 
Die het Boek tot Zijn dienaar 8026 15 
geopenbaard en daarin geen RE 
kromte gemaakt heeft, 799 GE 

Of, onder- 2 Recht leidend, opdat hi houder (der 
waarheid), | Zal Waarschuwen voor een 229% > ue) 14 MARAIS 

| gestrenge straf van Hem en do] CÉ Kg ta re Le . "4 Je 
»» , LATE “2, 392 LCL blijde tijdingen zal geven aan 1 ar EMI CAE 

de geloovigen die het goede “ D θο αν ἐν ον 
doen, dat zij een schoone be- GES 1521 4 © Sako) 
looning zullen hebben, 

een diepere beteekenis ten grondslag; het bevat een profetische Zinspeling op de 
latere geschiedenis van het Christendom zelf. De vierde paragraaf toont aan, 
dat, daar de dagen van het Christendom reeds voorbij waren, de ware leiding 
thans gegeven werd in den Heiligen Qoer-ân. De vifde licht in een gelijkenis toe, 
dat de Christenen de waarheid wegens hun groote macht en rijkdom zullen 
verwerpen. De daarop volgende twee paragrafen behandelen het in het gericht 
brengen van de misdadigen' en hun eindelijke machteloosheid, terwijl de hierop 
volgende paragraaf er op wijst, hoe een wearschuwing veronachtzaamd wordt, 
als die voor het eerst wordt gegeven. De negende en tiende paragraaf voert 
ons terug tot de geschiedenis van Mozes, wiens reizen Op Zoek naar kennis hem 
een mensch Gods doen ontdekken, die in kennis boven hem staat. De elfde 
paragraaf spreekt van Darius I, den tweehoornige van Daniëls visioen, en van 
zijn groote pogingen tegen de twee stammen, die bekend staan onder den naam 

_ Van Gog en Magog; het wezenlijke doel daarvan is een profetische zinspeling 
op hun vertegenwoordigers van den laatsten tijd. De laatste paragraaf van het 
hoofdstuk maakt in duidelijke bewoordingen weer melding van het grondleerstuk 
van den Christelijken godsdienst, zoowel als van de groote vindingrijkheid in het: 
fabriceeren van de volken, die dien godsdienst belijden, wier arbeid in het leven 
dezer wereld verloren is gegaan, en geeft dus een Zzeer getrouw heeld van den 
tegenwoordigen toestand der Christenvolken. | | 

199 Er is een gezegde van den Heiligen Profeet, dat op de eerste tien verzen 
van dit hoofästuk betrekking heeft: Ηΐ die de eerste tien versen van het Roofd- 
stuk, getiteld de Spélonk”, onthoudt, is voor de beproeving van den Dadjdjl 
(Antichrist) behoed. Een ander gezegde vermeldt de laatste tien verzen van de 
,»Spelonk’ in plaats van de eerste tien ( Moeslim). Zoowel de eerste als de laatste 
tien verzen van dit hoofdstuk nu behandeiïen het grondieerstuk var den Christe- 
Hjken godsdienst, dit God een zoon toekent, of Jezus Christus goddelijk noemt. 
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| 8 Daarin voor eeuwig wo- fée Let 
| ᾿ ᾿ lp du λέξις 

nende ; 
MS Ci 

4 En (opdat) ἈΠ degenen 
zal waarschuwen, die zeggen: Gi 
God heeft een zoon genomen. | 

5 Zij hebben daarvan geen Ou 1 À | > ST 
kennis, noch hun vaderen; het 5: : > 3: es } pp Le 
is een ernstig woord, dat uit piles Ve SAT 
hun monden komt; Ζῇ spre- hé. <.. 9,94, 
ken niets dan een leugen. OLYE LOPsù C 

6 Wellicht zult σῇ u dan , rs οΣ 
uit droefheid dooden, treuren- 2241 US 0 οὗ 
de over hen, indien zij niet in ΤΟΣ Fa 29 es 
deze aankondiging gelooven. % SITES DI 
800 

7 Waarlijk, Wij hebben al 
wat op de aarde is tot een , 44, . 575, 7 
sieraad voor haar gemaakt, DOS CESSE) 
opdat Wij hen zullen beproe- Boy puit à Be 9 51354 
ven (aangaande) wie hunner OÙ € 2] 02 

het beste is in daad. 801 
8 En waarlijk, νὴ zullen 

wat daarop is tot een kalen GS 21 ,: Gant LG SA CSS 

| bodem maken zonder planten. 

Hieruit moge blijken, dat wat in de gezegden van den Heiligen Profeet Dadjdjal 

of Antichrist genoemd wordt, inderdaad de leer der Kerk is, die diametraal 

tegenover die van Christus staat. Daarom is Antichrist niets anders dan het 

Christendom in zijn tegenwoordigen vorm. Dit is in volkomen overeeenstemming 

met de beteekenis van dadjdjâl, zooals ze vermeld staat in Arabische lexica. Het 

woord is afgeleid van dadjala, di. hÿÿ bedekte, en volgens Ibn-i-Sajjidah is Dad]- 

djâl zoo genoemd, omdat hij de waarheid met valschheid zal bedekken; anderen 

zeggen: omdat hij de aarde met zijn massa’s ΖΒ] bedekken, weer anderen: omdat 

hij de menschen met ongeloof zal bedekken. 

800 Dit vers geeft ons een inzicht in de bezorgdheid, die de Heilige Profeet 

wegens een gevallen menschheid had; een bezorgdheid zoo groot, dat hij zich uit 

droefheid biÿna doodde. Hij leidde een leven van algeheele toewijding aan de zaak 

der merschheid, daar het hem slechts aanging, dat de mensch zich tot de 

werkelijke waardigheid verhief, waarvoor God hem geschapen had. Hier wordt 

deze zijn bezorgdheid inzonderheid met betrekking tot Christenvolken vermeld. 

801 Een woestijnbewoner van Arabië, die slechts het gezicht op het zand 

der woestijn en op de naakte en ruige heuvels had, zou zich niet kunnen voor- 

stelten, dat de aarde versierd was. Het hier gegeven beeld is kiaarblijkelïjk dat 

van schoone steden met al haar aantrekkelijkheden en weelde, die zich zoodanig 

van de menschen meester maken, dat zij aan de prediking der waarheid geen 

aandacht schenken, evenmin aan het streven naar rechtschapenheid. Maar waar | 

vooruitgang is, daar is ook achteruitgang; en zij die zich aan de weelde over- 

seven, ontkomen niet aan den ondergang: het is juist hun ondergang, die in het 

dszrop volgende vers aangeduid wordt door de woorden kalen bodem zonder 

planter. | 
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9 Of, denkt gÿj, dat de Ge. Caen (ὁ. 7 21.24.2. 
zellen van de Spelonk en RE CR ΕΝ ἐκν ἐρα κὉ: 
het Inschrift onder Onze won- OÙxs ED 2 19 5.5} 9 
derlijke teekenen waren? 802 é 

10 Toen de jonge lieden 22,214 . 72 TC TA 
een schuilplaats in de spelonk © D Ὁ 4 
zochten, zeiden ziÿj: Onze [21 2x8 a 22. A 2e (cs) 
Heer! schenk ons genade van Se νος . grrr 979 
U, en bereid voor ons een OÙ Eros 
rechten weg in onze zaak, RE 

11 Toen beletten Wij hen Ci .3 4151 4 ὦ 5.85 
edurende een aantal jaren A UE 
τι de spelonk te hooren. OBS Ce 

12 Vervolgens zonden Wij us 
Et 3. 5, το. 5. 905. αὶ κρ. 

hen, opdat Wij weten zouden, > ΤᾺ A PC ἕῳ 
welke der twee groepen het NAN die, 
best den tijd kon bewaken, ΘΔ ΠΑ} 257 
gedurende welken zij bleven. 

PARAGRAAF 2 

De Bewoners van de Spelonk 

13 ὙΠ) vertellen ἃ hun 
verhaal met de waarheid: Ὁ 
waarlijk, zij waren jonge lie- ὦ ET 
den, die in hun Heer geloof- Gui | 
den en Wij deden hen in 
leiding toenemen. 803 | 

ων» ? SFr ml SSP 93% 
.n 3 2 ς ξῷ us “2 : -" 

9,73 7 2241 D 2, PT 

sel ss og 

802 Kahf beteekent zoowel een spelonk als een toevluchtsoord, en raqim 
beteekent een inschrift of een tafel waarop een geschrift. De spelonk nu beduidt, 
gelÿk ik in de inleiding tot dit hoofdstuk reeds verklaard heb, die bijzondere 
zijde van den Christelijxen godsdienst, die tot uitdrukking komt in zijn instelling 
van het monnikenwezen, daar dit het onderscheidende kenmerk is, dat hïj spoedig 
na zijn geboorte had. Maar wat omtrent het inschrift? Dit woord bevat naar 
mijn meening een profetische zinspeling op een andere zijde van den Christelijken 
godsdienst, die juist het tegenovergestelde is van de eerste zijde van zijn ont- 
wikkeling in de spelonk. Het inschrift is inderdaad een even op den voorgrond 
tredend kenmerk van de handelswerkzaamheden der hedendaagsche Christen- 
volken als de spelonk het was van hun godsdienstige werkzaamheden in de 
eerste dagen. De Heilige Qoer-ân schijnt deze biÿnamen gekozen te hebben om 
de Christenvolken aan te duiden, door op die wijze te wijzen op hun meest op 
den voorgrond tredende kenmerken in hun.eerste en latere dagen. De woorden 
spelonk en inschrift schijnen dus respectieveliÿk gebezigd te zijn in toespeling 
op den eersten en laatsten toestand van het Christendom: een godsdienst van 
het monnikenwezen omgezet in een godsdienst van den handel: de spelonk stelt 
den egrste voor en het inschrift den laatste. 

803 Het gedenkwaardige verhaal van de ,,zeven slapers”, met wie de , Gezellen 
van de Spelonk en het Inschrift” vereenzelvigd zijn, is een verhaal uit de regee- 
ring van Keiïizer Decius. Men Zegt, dat zeven adellijke jonge lieden van Ephesus 

Fe 
" 
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14 En Wij versterkten hun " 
harten met geduld, toen zij 1 MASON 
opstonden en zeiden: Onze , US ᾿ φ 6 ἢ θεν Ὁ ἐσ 
Heer is de Heer der hemelen FX 2 mel OCT 
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zins eenigen god buiten Hem CUS) ES GI &35 ὠς 
aanroepen, want dan zouden 
wij waarlijk een overdreven 
leugen hebben gezegd. ΠΥ 

15 Deze onze menschen LOS 8 CONS NES 
hebben goden buiten Hem ,.…,,., ne Re 
genomen; waarom brengen se ΒΥ CG sE) 
Ζῇ geen duidelïÿjk gezag bij ter # » γα 
hunner staving? Wie is dan end GA te 
onrechtvaardiger dan hij, die 
een leugen tegen God verzint? 

16 En wanneer gij hen en 
wat zij buiten God aanbidden σὰ γώ σ»»»5») ΡΣ 
verlaat, neem dan uw toe- Δ ea e [312 
vlucht tot de spelonk, ὮΝ € CAE nd ps ÈS Cgf à βῆ 
Heer zal voor u van Zïjn ge- 
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een schuilplaats zochten in een spelonk om aan de vervolging van Decius te 

ontkomen. Maar de Keizer, wien dit ten slotte ter oore kwam, gelastte den 

ingang van de spelonk goed af te sluiten met een stapel groote steenen. Men Ὁ 

vertelt, dat de jonge lieden in slaap vielen, zoodra zij in de spelonk opgesloten 

waren, en 187 jaar later onder de regeering van Theodosius ontwaakten, toen 

de steenen door de slaven van een zekeren Adolius werden weggenomen om ais 

bouwmateriaal te dienen voor een of ander gebouw. Zij zonden toen een hunner, 

Jamblicus, weg om voedsel voor her van de stad te halen, maar toen hij een 

munt uit de regeering van Decius toonde, werd ἢ voor den rechter gebracht, 

en Zoo werden de jonge lieden ontdekt. Men verhaalt, dat de Keïizer zelf hun 

stralende gezichten zag. Dit wordt door Gibbon verteld. 14) Sommigen echter 

verklaren, dat deze jonge lieden gedurende 375 jaar in dien toestand bleven. 

Dat er een tintje van waarheïd aan dit verhaal is, is niet alleen Zzeer waar- 

schijniijk, maar ook zoo goeü als zeker, want anders zou het niet zoo algemeen 

kunner voorkomen. Het verhaal, zooals het in den Heiligen Qoëer-ân verteld 

wordt, staaft de onnatuurliike voorvallen in bovengenoemd verhaal niet. Het 

spreekt siechts van sommige menschen, die wegens godsdienstige vervolging 

een schuilplaats in een spelonk hadden gezocht; zij bleven er gedurende verschei- 

dene jaren (vs. 11); toen werden zij gezonden om hun voilk te hervormen, nadat 

zij den {ἃ van hun afzondering nuttig hadden besteed (vs. 12: 2j bewaakten 

kun tijd; niet alzoo hun vervolgers). Dit wordt in de tweede paragraaf herhaald, 

en hieraan wordt een besckriving van de spelonk toegevoegd (vs. 17). In de 

derde paragraaf wordt ons verteld, dat zïj, na gedurende een deel van een dag 

te hebben uitgerust, regelingen troffen om voedsel van buiten te krijgen; zij 

bleven waarschijnlijk gedurende eenige jaren in dezen toestand, maar werden 

vervolgens ontdekt, en predikten de waarheid aan hun volk (vs. 21); een gedenk- 

teeken werd tcen over hun plaats opgericht, terwijl hun graven tensiotte voor 

bedeplaatsenr werden gehouden. 
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nade uitspreiden en voor u | cen voordeeligen weg in uw 613 2.2 HET ER zaak béreiden. ARE ΟΣ PEU 
17 En gij zoudt de zon, als 

Zi) opging, van hun spelonk 
naar de rechterzijde kunnen | ΄ : : " 2 CPU UT ter 2 I ÉN ,σώ 5 Zien neigen en, als zij onder- Le 5» ARTS 
ging, hen aan de linkerzijde 2, TAN 2 AN LE 2 Ὁ 
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gi geen vriend vinden om CAES AUETT 
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PARAGRAAF 3 

De Bewoners van de Spelonk 

18 En gij zoudt gedacht 
Of op hun hebben, dat zij wakker waren, | 

terwijl zij in slaap waren, en Φ “95: " >» «20 15.222: Of, traag. ᾿ ᾿ 25 50 bd dog à Of, zullen.…| Wij Kkeerden hen naar rechts ὌΝ 3 nie ἐν σαν en naar links om, terwiÿl hun ὁ Ὁ LES UN EN UE 
hond, zijn pooten uitstrek- Ὄπ" 
kende, bij den ingang lag: ‘Aepyaels LC ob - | indien gij naar hen keekt, ARE RP 371’ AE 
zoudt gij u zekerlijk vluchten- ‘ “cu de - 5 
de van hen afgewend hebben, Dhs ἀφ. CAS 
en gij zoudt wegens hen ze- | : 
kérlijk met vrees vervuld 
zijn. 805 

804 Dit vers spreekt niet van eenige wonderlijke verandering in den zonne- 
loop; het spreekt heelemaal niet van eenige verandering. Het beschrijft eenvoudig 
de ligging van de spelonk, die Zoodanig gelegen was, dat ze het zonnelicht niet 
binnenliet. Dit kon gemakkelijk gebeuren in een spelonk met een ingang aan 
den noordkant, gelegen in het noordelÿk halfrond, ten noorden van den Kreefts- 
keerkring. Men kan opmerken, dat het den Christenvolken slechts in het noor- 
delïÿk halfrona en voornamelïijk in landen ten noorden van Arabië -voorspoedig 
is gegaan. Heel Europa beantwoordt dus in één opzicht aan de beschrijving van 
de spelonk. 

805 Dit beteekent, dat de jonge lieden, die uit vrees voor vervolging gevlucht 
waren en een schuilpiaats in een Spelonk hadden gevonden, een tijdlang sliepen, 
met een hond bij den ingang van de Spelonk. Het geheele tooneel was nogal 
ontzagwekkend: een donkere spelonk in een zeker afgelegen en onbewoond 
gedeelte van het land, met eenige menschen daarin släpende en een hond bij 
den ingang, zou een toevalligen toeschouwer ontzag hebben ingeboezemd. Over- 

45 
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19 En zoo wekten Wij hen, 

opdat “ζῇ elkander zouden 

ondervragen. Een spreker osier cit" 

onder hen zei: Hoe lang zit op US où AS 2 

gij gebleven? Ζ1) zeiden: νυ 

zin een dag of een gedeelte 

van een dag gebleven. (Ande- 217 0 2 Ὁ MAI 
. 

CT ; La) D, » ἌΣ. .-»' 

ren) zeiden: Uw Heer weet Ὁ ἐν δῷ Ν nn 
.. “᾽ς, κι τ." | "»»"“““. Δ 7214 

μὲν δέει πος lang gi es AE SACS) σε ὦ 

23] . n nu een uwer me s " 7,14 PAPIT “5.521 2/27 

dit uw zilver-(stuk) naar de EC LE SAT GE BAS 
2 dE y 43 #7 5 

stad: laat hem dan zien, wel- <- 257 2 PS. 

ke hunner het zuiverste voed- Le Nr boys 5 

sel heeft; laat hem u dan een Hi 

onderhoud daarvan brengen, 

en laat hij zich met vriende- 

lijkheid gedragen, en uw geval 

geenszins aan iemand hekendr- 

maken: 807 . 
20 Want waarlijk, indien σῇ T2 RUE or 

op u de overhand hebben,  , -_. Her ᾿ nr 

zullen Ζῇ u doodsteenigen of Lo > ge 0 pes 31 

u tot hun godsdienst terug- 

dringen, en dan zal het u nim- 

mer voorspoedig gaan. 

21 En zoo hebben Wij hen 

(den menschen) bekend ge- °°, , eu ,tir 21 

maakt, opdat zij zouden we- C1! an De οὶ ἘΠ ) 

ten, dat Gods belofte waar is “5 1 Le) HD po 

en dat er, wat het uur betreft, SN ἀρ οι Σ᾽ die 

| geen twijfel aan is. Toen zij 

prose 7: DEPAIT Ve “2532. χὰ Τα 

Le Cie PE TS 9 

dur 2 

CMS 

gebracht op de geschiedenis van het Christendom gaat de verklaring evengoed 

door. In dit geval houde men in gedachte, dat roegéèd 00k beteekent: werkeloos 

of traag, en uigâz beteekent: omeichtig of waakeaam. Het omkeeren naar rechts 

en naar links, dat een ongemakkelijke toestand gedurende het slapen beduidt, 

kan gebezigd worden om de werkzaamheden van een mensch of een volk uit te 

drukken. Dit kan dus op de lethargie slaan, waarin de Christenen voor langen 

tijd bleven en op hun daarop volgend rondtrekken in de wereld naar rechts en 

naar links, d:w.z. zij verspreidden zich in alle richtingen. Het tooneel, dat een 

modern Europeesch”huis biedt, is over het geheel Z00 indrukwekkend, dat de 

hier gegeven beschrijving van de spelonk evenzeer daarop van toepassing is, 

terwijl de hond er zoo goed als δια aan te treffen is. | 

806 De vraag en het antwoord kunnen betrekking hebben ôf op den tijd, 

gedurende welken de jonge lieden sliepen, Ôf op de eeuwen van werkeloosheid 

en traagheid der Christenvoiken. Een dag van duizend jaar wordt in den Heiligen 

Qoer-ân bij meer dan één gelegenheid vermeld, en daarom kan het woord dag, 

toegepast op de geschiedenis van een volk, duizend jaar beteekenen. 

807 Met betrekking tot de geschiedenis van het Christendom kan worden 

zezegd, dat de passage van de handelswerkzaamheden der Christenvolken spreekt. 
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Of, duide- 
lijken. 

onder hen over hun zaak 

twistten en zeiden: Richt een 
gebouw over hen op — hun 
Heer kent hen het best. De- 
genen die in hun zaak de 
overhand hadden, zeiden: ὙΠ 
zullen zekerlijk een bedeplaats 
over hen bouwen, 803 

22 (Sommigen) zullen zeg- 
gen: (Zïj zijn) drie (in getal), 

i de vierde van hen is hun 

| 
| 

hond; en (anderen) zeggen: 
Vijf, de zesde van hen is hun 
hond; gissende naar hetgeen 
onbekend is; en (weer ande- 
ren) zeggen: Zeven, en de 
achtste van hen is hun hond. 
Zeg: Mijn Heer kent hun getal 
het best; niemand kent hen 
behalve enkelen; twist der- 
halve niet over hen, behalve 
met een uiterlijken twist, en 
ondervraag geen hunner om- 
trent hen. 

DE HEILIGE QOER-AN ALS RICHTSNOER 929 

RS GES ES 
» DA “νιΖ.2» 52 27 27} Pres 

Ὁ 5 sas OS 
1 Pre 2 Ἢ] » De 

AE CN ΓΝ É 85 
Ζ “ AT. À “3 

OlagLS 29 ὃ LS 

frs? 2 »» SALE L\É rs Ps re A 

ke ox AS Οὐ si 

pc mr 5912. 5 5 8 2 ro “σ΄ 
ou 4e mA OP »ῷ 

HD AD von “,λ᾽.25τ 5 
he aa Ç OÙ À ET 

75 € Fr 
ὦ 8 32 μεῖ 7 

# 
= ᾿ # “3 συ». ire VE APS 

CSNT 
- 

ati ἀπ 35 "εν APS οὐ ΟὟ Ἔ: se si 
Soft 5320 

ONKST 9. 

PARAGRAAF 4 

De Heilige Qoer-ân als Richtsnoer 

23, 24. Een betere leiding. 25—29. De Heilige Qoer-ân komt als de 
waarheid. 30, 31. Straf en belooning. 

23 En 2eg niet van eenig 
ding: Waarlijk,. ik zal het 
morgen doen, 

24 Tenzij het Gode be- 
haagt; en gedenk aan uw 
Heer, wanneer gi] vergeet en 
zeg: ,,Wellicht zal mijn Heer 
mi tot een weg leiden, nader 
bij den rechten dan deze”. 809 

“# D. 4, 17 

SION ETS) 
2.55 ω “ COR TA SA 

“τ 4.0 Reste PAL 
- 

METRE 

808 Door de prediking van deze jonge lieden kwamen de menschen van 

Gods belofte en van de komst van het uur te weten en ten laatste vereerden Ζῇ 

hen zoodanig, dat zïj een gedenkteeken over hun schuilplaats oprichtten; terwijl 

de latere geslachten, degenen die in hun zaak de overhand hadden, zoover gingen 

van hun graven te aanbidden. Dit slaat waarschijnlijk op de heiligenvereering, 

welke ΖΟΟ algemeen onder de eerste Christenen heerschte. | 

809 Dit schÿnt betrekking te hebben op de vlucht van den Heiligan Profeet 

en Op Zijn zoeken van een schuilplaats in een spelonk; maar er wordt de belofte 
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25 En zïj bleven drie hon- , de on τὸ ΣῊ 
derd jaren in de spelonk en cie ΩΝ ES sa CUS > 
(zij) voegden (er) negen (an- ὁ ET 
dere) bij. 810 CARE 

26 Zeg: God weet het best 
hoe lang zij bleven; aan Hem 
zijn de ongeziene dingen der pa «2πιΆ. 1:5. PT2LOL (2 
hemelen en der aarde (be- RE à βρῶ, Αἱ al 
kend) ; hoe helder is Zn ge- 2, >».  , 1. 2<%- 1 « 
zicht en hoe helder is Ziÿn #4) DOIERT ES 
gehoor! Er is buiten Hem 4 991% 0 «533 2,2 US 
niemand om een bewaker ὍΣ ἢ ee sul : 
voor hen te zijn, en Hij maakt Dlui 4,53» ὦ 
niemand tot Zijn deelgenoot 
in Zïjn oordeel. 

27 En reciteer wat ἃ van 
het Boek uws Heeren is ge. SU AIT rs 
openbaard; niemand kan Zÿn ,΄. us > σι, “ 
woorden veranderen; 811 en O2 > Aude UN 
gÿ zult geen toevlucht buiten BU? 9 29 
Hem vinden. Θ ρα 495» 

28 En bedwing u met 
degenen, die hun Heer des 
ochtends en des avonds aan- RE TE Rd LES 
roepen, Zijn welbehagen wen- στ CHI 29 ECS Dinel 
schende, en wend uw oogen «(Ομ τ z AL 24 
niet van hen af, het sieraad  ,, , ° a 7 : PE A2 
van het leven dezer wereld do he EL CF V5 4225 
begeerende; en volg hem niet, > - ,,: JrEtr2 Nec 
wiens hart Wij achteloos om = DAC ὄνοι 0) 
trent Onze gedachtenis heb- HS > ἐσητ μῆκος 
ben gemaakt, en hij volgt zijn ASUS ESS CE LAS EST 
lage begeerten en zijn geval QUES Tue. 
is er een, waarin de perken 2 b1085 
te buiten worden gegaan. 

gedaan, dat hïij een gemakkelijker overwinning ΖΔ] behalen. Hij had slechts drie 

dagen in de spelonk door te brengen. Of het beteekent, dat de Heilige Qoer-ân 

een betere leiding geeft. | 

810 Dit schijnt betrekking te hebben op de drie eeuwen, gedurende welke 

het Christendom in het Romeinsche ἘΠῚ min of meer een vervolgde godsdienst 

was, daar alle vervolging tegen de Christenen met de bekeering van Constantijn 

ophield. Er kan bijgevoegd worden, dat de Niceensche Confessie, die de leer der 

Drieëéenheid formuleerde, in het jaar 325 ἢ. Chr. werd afgekondigd, en dus kan 

men zeggen, dat de Christelijke godsdienst zijn oorspronkelijke zuiverheid gedu- 

rende drie eeuwen had behouden, waarna de godsdienst der Drieéenheid in plaats 

van dien der Eenheid staatsgodsdienst werd. Uit beide gezichtspunten beschouwd 

kan men dus zeggen, dat de Christelijke godsdienst gedurende drie eeuwen 

in de spelonk is gebleven. 

811 De kalimât of woorden zijn hier de voorspellingen aangaande de defini- 
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Of, ro0k. 

Ar. onder, 

29 En zeg: De waarheid is 
van uw Heer; daarom, laat 
hem die wil, gelooven, en 
laat hem die wil, niet geloo- 
ven; Waarlijk, Wij hebben 
voor de onrechtvaardigen een 
vuur bereid, welks omheining 
hen zal omringen; en indien 
zij om water roepen, zal hun 
water worden gegeven als 
gesmolten koper, dat hun 
aangezichten zal schroeien; 
slecht is de drank en slecht is. 

de rustplaats! 
30 Waarlijk, (aangaande) 

degenen die gelooven en het 
goede doen, Νὴ doen de be- 
looning van hem die een goed 
werk doet, niet te loor gaan. 

31 Dezen zijn het, voor wie 
tuinen der eeuwigheid zijn, 
waarin rivieren stroomen; 
daarin zullen hun sierselen 
van gouden armbanden wor- 
den gegeven, en zij zullen 
groene kleederen dragen van 
fijne zijde en dik zijden bro- 
caat doorweven met goud, 
daarin op verheven rustban- 
ken leunende; 812 voortreffe- 
lijk is de vergelding en schoon 
is de rustplaats! 

EEN GELIJKENIS 527 

MST ᾧῷ ΟΣ 

GE ESS LE 

οὐ AC Rates 
ἷ Ares 2 Ga 

“ΩΝ ὅς Ὁ Ξ ΤΕ ΒΑ 1 
- ως-«ὦΨἤ 

3 LD'sbu s 

= ÈS 510 C 
“ 

τ 
Gi € OÙ 

Lot sr #7 τὸ 

Ve TD 

ὠς GR QE CZ HZ YA, 
οὐ ho 4 9 FE St 

Ἷ ne GRASSE de 
ee 

GS 
2. Pr .“. 

JDA νὰ. 

EN ζ IISG 
tenus ρ 

ELRR 0 

PARAGRAAF 5 

. Een gelijkenis 

34 En 516] hun een gelijke- 
nis van twee mannen voor; 
voor een hunner maakten Wi 

| twee tuinen van wijnstokken, 

te sp 2.“ D υ . 

HE NUE ἀφο ἐς D 

n\irre PAT AE 

HE CIE ὡς ES) 

tieve overwinning van den Heiligen Profeet. De verandering van den tekst van 

een geopenbaard boek is een heel ander ding, en wordt fahrif genoemd. 

812 Opgemerkt dient te worden, dat de sierselen en kleederen en rustban- 
ken van het paradis, gelijk duidelijk verklaard wordt in 18 : 35 en elders, geen 
dingen dezer wereld zijn, maar de geestelijke vruchten van het in dit leven 
verrichte goede daden. De bewoordingen waarin de zegeningen van het volgende 
leven uitgedrukt worden, zijn noodwendig aan dit leven ontleend, maar Zzij zijn van 
een heel ander aard. De menschen hunkéren naar geriefelijkheid en gemak, 
en hun wordt medegedeeld, dat blijvende geriefelijxheid en gemak slechts door 
den strijd om het goede te verwerven zijn. 
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a 468. 

b 16 : 4. 

en Wij omringden beide met 
palmen, en in het midden 
daarvan maakten Wi a 
velden. 813 

33 Beide deze tuinen brach- 
ten hun vruchten voort, en 
schoten in niets daarvan te 
kort; en Wij deden een rivier 
in hun midden stroomen. 

34 En hïÿ bezat een groot 
vermogen ; toen zei hij tot zijn 
metgezel, terwijl hij met hem 
redetwistte: Ik heb een groo- 
ter vermogen dan gi, en ben 
machtiger in volgelingen. 

35 En hij ging zijn tuin in, 
terwijl hïï onrechtvaardig: te- 
gen zichzelf was. ΗΠ zei: Ik 
denk niet, dat dit ooit zal 
vergaan, 

36 En ik denk niet, dat het 
uur zal komen en al word ik 
tot mijn Heer teruggebracht, 
ik zal waarlijk een plaats van 
wederkomst vinden, beter dan 
deze. 

37 Zijn metgezel zei tot 
hem, terwijl hïj met hem re- 
detwistte: Gelooft gij niet in 
Hem, Die u uit stof 8 heeft 
geschapen, daarna uit een 
kleine levenskiem, Pb waarna 
Hi u tot een volmaakte man 
heeft gemaakt ? 

38 Maar wat mi hbetreft, 
ΗΠ], God, is min Heer, en ik 
vereenig niemand met min 
Heer: 

ee arr WW 27 nes 5“ 

Ur} ES) 

AS QE EH JS 
tu BAR. MC τ CNE, 2 

οἰ εξ. ΠΣ ΕῸν 

οἰ 2: AP τ 2,27 GE .-» 

DAS AMIE ES 

ALL συ ΄ » “ως CPE 

οὐ φῦ λυ ας 239 
ν, 2 “7πὴν 5 373 

ΘΟ δύ ὑς ΟἹ EC 

_ 813 De hier gestelde gelijkenis — ze is ten duidelijkste een gelijkenis $e- 

noemd en volstrekt geen geschiedenis ---- is ongetwijfeld een gelijkenis om den 

toestand dergenen te illustréeren, die de rijkdommen van dit leven in overvloed 

bezitten en dergenen, die tot zedelijke grootheid zijn gekomen. De Christenen 

kregen de rijxdommen van dit leven in overvloed, zooals aangeduid wordt door 

de tuinen van de gelijkenis, terwijl de Moeslims, hoewel armer aan aardsche 

bezittingen, rijker waren aan hemelsche zegeningen. De eerstgenoemden verwer- 

pen de boodschap der waarheid — waarvan de laatstgenoemden de overbrengers 

zijn — en hun gesnoef is hetzelfde als dat van den rijkaard in de gelijkenis: 

Ik heb een grooter vermogen dan σὺ en ben machtiger in volgelingen. 
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οὔ bliks* “ 

schtchteme 

Àr. ver- 

u'ard. 
Ar, ivordt. 

39 En waarom zeide gi 
niet, toen gij uw tuin inging: 
Het is zooals het Gode heeft 
behaagd, er is geen macht 
behalve in God? Indien gij mi 
minder acht dan u ir vermo- 
gen en kinderen: 

40 Dan zal mijn Heer mi 
| JEUNE geven wät beter 15 
dan uw tuin, en daarover £en 
Per van dën h-mel zen- 

den, zoodat die οἰ ἔβη grond 
zal worden zonder planten: 

41 Of zal het water daar- | 

van in den grond zakken, zoo- 
dat gij het niet kunt vinden. 

42 En zijn vermogen werd 
vernietigd; toen begon hi 
zijn handen te wringen we- 
gens wat hij daaraan had 
besteed, terwiil die lag, op zijn 
daken neder gevallen ziïjnde, 
en hij zei: Och mi! ik wou, 
dat ik niemand met mijn Heer 
had vereenigd. 

43 En hïij had geen leger 
om hem te helpen buiten God 
noch kon hij zich verdedigen. 

44 Hier is bescherming 
slechts van God, den Waar- 
achtige; Ηΐ is het best in 
(het geven van) belooning en 
het best in het vergelden. 

DE SCHULDIGEN IN HET GERICHT GEBRACHT 529 

RE CIE κα πε 3, et 

LE - ® 45 25 CAC ss, CG 2 π
ῇ 

457 \ SA 

3, | 2j EXD re sise 

“»» P25 

or ὧς ὁ), Ὁ 

ΣΟ ΚΣ, ᾧ 3. An PCA SE 

TEE PEUT 

PARAGRAAF 6 

De Schuldigen in het Gericht gebracht 

45, 46. Vergankelijkheid der sieraden var dit leven. 47—49. Wat de 
schuldigen gedaan hebben, wordt hun voorgehouden. 

45 En stel hun de gelijke- 
nis van het leven dezer we- 
reld voor: (Het is) als water, 
dat Νὴ van de wolken neder- 
zenden, en de planten der aar- 
de worden daardoor welig; 
dan worden Ζῇ droog, in stuk- 
ken gebroken, die de winden 
verstrooien; en God is de 
Bezitter van macht over elk 
ding. 

SG AN EST ὦ 215 
STE Ga 
ἌΣ RUE , RES 5 <2 

7 “3.1, “- 

ps EE AE A 
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b 27, 

SA 
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46 Vermogen en kinderen 
zijn een sieraad van het leven 
dezer wereld: en de immer- 
blijvende, de goede werken, 
zijn beter bij uw Heer ten aan- 
zien van belooning en beter 
ten aanzien van verwachting. 

47 En de dag, waarop Wi 
de bergen heen zullen doen 
gaan en gij de aarde ais een 
effen gemaakte vlakte zult 
zien en Wij hen verzamelen en 
niemand hunner achterlaten 
Zullen. 

48 En Ζῇ zullen voor uw 
Heer worden gebracht, in 
rijen staande: Voorzeker zij 
gij tot Ons gekomen, -zooal 
Νὴ u den eersten keer schie 
pen; neen, gij dacht, dat W 
voor u geen tijd voor de ver 
vulling der belofte haddeu 
bepaald. 

49 En het boek Ζ8] ge- 
plaatst worden; 814 dan zult 
gi de schuldigen zien vreezen 
om wat daarin staat; en zi] 
zullen zeggen: ΟἹ wee over 
ons! wat een boek is dit! het 
slaat noch een kileine noch een 
groote over, maar telt die 
(alle) ; en wat ζῇ gedaan heb- 
ben, zullen Ζ (er) aanwezig 
vinden; en uw Heer handelt 
jegens wien ook niet onrecht- 
vaardig. 

Gris ἢ 

[DEEL XV. 
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PARAGRAAF 7 

Hun Machteloosheid 

90 En toen Wij tot de enge- 
len zeiden: Buig u neder voor 
Adam, 8 bogen zij zich neder, 
maar Iblis (deed het niet): Ὁ 
hij was (een) van de dijinn, 
derhalve overtrad ἢ het 
gebod van Ζῇ Heer. 815 Wat! 

ΟΝ 15% 2 La 

ΚΘ ΟΝ ἰδοῦ AOAQE 

PES EE CA GÉ vs 
“23 # ELLES 

AA ÉCST GERS ass χοῖ 

814 Zie 17 : 13, 14. Het is het boek der gevolgen van wat de mensch gedaan 

heeft. 

815 Hier wordt duidelijk verklaard, dat Iblis een van de djinn of booze 
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| zoudt gij hem en zijn nakome- id de ὰκοσ δ 
L 5 } - ss * “΄ ᾿ 2 

lingschap dan tot vrienden (ὅς io 55.5.02 
nemen, veeleer dan Mi, en 
OR ἊΣ , : | Ÿ$ ́ “- Αἱ + 

zij zijn uw vijanden; slecht is EUX cha 
(deze) wisseling voor de on- LU US 
rechtvaardigen. 

51 Ik maakte hen niet tot 
getuigen van de schepping GSYS SUN RS SE 
der hemelen en der aarde, ,Ὼόέ -,,, Ces sg 
noch van de schepping van x Ce on EN s 
hun eigen zielen; noch kon ik jé 2 “Ὁ. 
degenen die (anderen) op een ONE Cale 
dwaalspoor brachten, tot hel- 
pers nemen. , 

52 En ten dage als Hij zeg- HI AT 
gen zal: Roep degenen aan, ᾿,, D EE PE GE PAS 
die gij voor Mijn deelgenooten 57 l'es 06 ose Gites 
hebt gehouden. Dan zullen ΖΙ] Ft DPI? ue y 
hen aanroepen, maar zij zul- PI ANE "2 
len hun niet antwoorden, en 
Wij zullen een scheiding tus- 
schen hen maken. 

93 En de schuldigen zullen , ΤΙ us 
het vuur zien, dan zullen σῇ +4! LS ct 9} ἫΝ si ̓ 
weten, dat zij daarin zullen -: É PART Re 
vallen, en zij zullen geen GIE 2" Et Αἱ BTS 
plaats vinden, om zich daar- 
van af te wenden. 

PARAGRAAF 8 

De Waarschuwing in den Wind geslagen 
oo qq 

δά---δ7. De waarschuwing in den wind gesiagen. 58. De genadige God 
schort de straf op. 59. Hun ondergang bepaald. 

. 84 En voorzeker hebben σον 
ΝῊ in dezen Qoer-ân iedere UN ως LS mo Ua 
soort van bewijsgrond her- 4%7°(-2,0 12-2147 «2 » 
haald: en de mensch is het ἐπ] νι ὁ» die Σ ες 
meest van al twistziek. EYŸ 1: εν 

95 En niets verhindert de 
menschen te gelooven, wan- 42,7.» pes et LÉ 1:2 [ "Ἢ 
neer de leiding tot hen komt, Fg5) PL SO QUI ao ὦ. 
en vergiffenis van hun Heer : AT dur ot 

ar. hetlot | te vragen, dan dat hetgeen ne ” Lee Lo LAS «ie qu 

trouden. | den ouden geschiedde hen δῷς OMS SE 
Of, menig- | OVervallen, of dat de kastÿ- βὺλ 
“πεῖ κααῶ ] ding tegenover hen komen EE CN 

| ZOU. 

geesten is; derhalve is het een dwaling om hem voor een engel of een goeden 

geest te houden. De geest des kwaads is steeds opstandig, en daartegen wordt 

de mensch gewaarschuwd, opdat ὩΣ elke booze neiging 281 weerstaan. 
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56 En Wij zenden aposte- 
len slechts als gevers van 
blijde tijdingen en als waar- 
schuwers, en degenen die niet 
gelooven, twisten met valsch- 
heid, opdat zij daarmede de 
waarheid te niet zullen doen, 
en zij houden Mijn mededee- 
lingen en datgene waarmee zi] 
gewaarschuwd worden, voor 
een spotterni). 

57 En wie is onrechtvaar- 
diger dan hï, die aan de me- 
dedeelingen van zijn Heer 
herinnerd wordt en zich dan 
daarvan afwendt en vergeet 
wat zijn twee handen vooruit- 
gezonden hebben? Wäarlÿk, 
Wi hebben sluiers over hun 
harten geplaatst, opdat zij 
het niet zouden verstaan en 
een zwaarte in hun ooren; en 
indien gij hen tot de leiding 
roept, zullen 2ïj alsdan nim- 
mer den rechten weg vol- 
gen. 816 

58 En uw Heer is Verge- 
vensgezind, de Heer der Ge- 
nade; indien ΗΠ hen voor wat 
zij verdienen strafte, zou ΗΠ] 
zekerlijk de kastijding voor 
hen verhaast hebben; maar 
voor hen is een bepaalde tijd, 
waartegen zij geen schuil- 
plaats zullen vinden. 

59 En (aangaande) die 
steden, Wij hebben ze ver- 
delgd, toen zïj onrechtvaardig 
handelden, en voor hun ver- 
delging hebben Wij (ook) een 
tijd bepaald. 817 

[DEEL XV. 

οι: 
Re οὐδ᾽ χρῷ Fees 
Rs hate ρῶς 

BBA GS ταὶ. 

au τὸς 559 2 UN 25 
AA τ ἢ SRE UE LS 

Φ ee #9 9, - ΘΕ ER AGEN 
OS DIE φίδι 29 δ᾽ HA 
τ “Ὁ 4 

Ces CRAN 

Si 

- RARE LS SN ÈS 

CS TS πρὶ αν αν ταν ΣΙ τ 

τον πο ie 

Cher 4535 C2 

211 LA DIN LA ΡΩΝ à 
πε gt el » 

cf 3% “755 “5 

Ke MN > 

816 Hier wordt weër duidelijk verklaard, wanneer sluiers over de harten 

worden geplaatst: het is als de mensch zoo ongerechtig is geworden, dat hïj zich 

van de waarheid afwendt en zoo verhard, dat Εἴ niet om het kwaad geeft, dat hi 

begaat. Hij verstokt zijn hart en weigert te luisteren; daarom wordt een sluier 

over zijn hart geplaatst, en in zijn ooren is een zwaarte. 

tegenstanders van den Heiligen Profeet. 

817 Het persoonlijk voornaamwoord in het laatste gedeelte slaat op de 
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PARAGRAAF 9 
Mozes’ Reizen op Zoek naar Kennis 

60 En toen Mozes tot zijn 7. 
dienaar zei: Ik zal niet ophou- «ἅς. 5 ὁ δῷ ) (5 ἘΠῚ 
den, tot ik de samenvloeïing : -" 
der twee rivieren bereik, of QÉEZ (po Ab Q 
ik zal jaren voortgaan. 818 

. ‘61 En toen zÿj de samen- | 
vloeiing der twee (rivieren) TER [5 Se 2e 2222 2.87: 
bereikt hadden, vergaten zij rs ΚΝ er οὶ 
hun visch, en 81] nam zÿn weg οἰ ὦ KG ACT 
in de rivier, weggaande. 519 dé 

62 En toen zij verder ge- 
gaan waren, Zei hij tot zijn SLT ΤΟΣ Σ1] ne 
dienaar: Breng ons ons och- . ” ee 4 , 
tendmaal; wij hebben voorze- us ̓  ὕ 2 ὦ» ΤΙ: 
ker vermoeienis van deze onze 
reis ondervonden. 

ἜΣΤΗ ep 

818 De in de negende en tiende paragraaf verhaalde gebeurtenissen kan 

Mozes werkelijk ervaren hehben, of deze reis kan eenvoudig een hemelvaart 

van Mozes zijn, zooals de in het vorige hoofdstuk vermelde hemelvaart van den 

Heiligen Profeet. Wat in de daarop volgende paragraaf vermeld wordt, maakt 

deze laatste zienswijze aannemelijker, maar Zelfs al vatten wij het op als een 

werkelïjke reis op zoek naar kennis, toch is daarin niets onwaarschinlijks. Men 

houde in gedachte, dat Mozes langen tijd in Egypte woonde, en de samenvloeiing 

van de twee rivieren is geen andere dan die van de twee groote armen van den 

Nil bÿ Khartoem, nl. de Witte Nil en de Blauwe Nÿl. Dat het verhaal van deze 

reis van Mozes niet in den Bijbel of zelfs niet in de Rabbijnsche literatuur aan 

te treffen is, is geen bewijs van het tegendeel. De Rabbijnsche literatuur verhaalt 

van Mozes dingen, die ons goeden grond geven om te gelooven, dat hij zoo’n 

reis hoogstwaarschijnlijk ondernomen heeft. Ten zuiden van Egypte lag het 

koninkrijk Ethiopié, welks zuidgrens tot Khartoem of de samenvloeïing der twee 

Nijlen reikte, eu verscheidene verhalen, zoowel in de Rabbijnsche als in de Helle- 

nistische literatuur (zie Jewish Encyclopædia), stemmen overeen dat Mozes naar 

Ethiopié ging, Volgens een dezer verhalen werd εἰ] koning van Ethiopié, om 

reden dat hïij bij het verslaan van een vijand grooten moed aan den dag had 

gelegd en de weduwe van den koning huwde. Dit wordt tot op zekere hoogte 

door den Bijbel . bevestigd: ,Mirjam nu sprak, en Aäron, tegen Mozes, ter 

_ oorzake der vrouw, der Cuschietische, die hij genomen had” (Num. 12:1). Van- 

_ daar heeft Mozes zeer waarschïnlijk een reis naar Khartoem, bij de zuidgrens 

van Ethiopië, ondernomen op zoek naar kennis. Indien wij deze reis als een he- 

melvaart opvatten, zou die de beperking der Mozaïsche bedeeling beduiden. 
Mozes’ jarenlange tocht tot hij de M adjÿma’-oel-Bahrain bereikt had, zou dan 

beteekenen, dat de Mozaïsche bedeeling na verloop van tijd haar einde zou 
zien; terwijl de nieuwe bedeeling, welke haar plaats zou innemen, die is, welke 
geleid zou worden door een profeet, die hier beschreven wordt als Madjma’-oel- 
Bahrain, of iemand, in wien het tijdelijke en het geestelïjke hun hoogste open- 
baring zouden vinden. 

819 Zie volgende Ὁ]. 
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63 Hi zei: Hebt gi] gezien, ce 2 3} ἘΠ EE Done 
toen wij een schuilplaats op 5 "Ἢ “as tUG 
de rots zochten en ik den visch 7... 13 jrs 
vergat, en niets heeft mij doen ᾿ es Ὁ δ 
vergeten daarvan te spreken Φ We sers ἮΝ pe Ps EN Si 
dan de duivel, en hij nam zijn 
weg in de rivier; wat een OL 
wonder! 820 

64 Hij zei: Dit is waar ΜΠ PES TT ΕἸΣ ΠΕ ὦ 
naar zochten; toen keerden 
zij terug, op hun schreden at 5 (raté 

terugkeerende. | 72 

65 Toen vonden zij een ὅ" TE DO) τ re 
van Onze dienaren, wien Wij 
genade van Ons geschonken a Dis Diet 2 à 
en wien Wij kennis van Ons EU EN ve ak Eee 
geleerd hadden. 

66 Mozes zei tot hem: Zal 
ik u volgen op voorwaarde 152 45 5 < 8: TA 
dat ΟἹ an de rechte ken θοῦ Fa OÙ 
leert van wat u is geleerd? She reed 

67 ΗΠ zei: Waarlijk, gÿ υ 
kunt geen geduld met mi Er > 1-4 1ιΖ 
hebben : Ξ Θ᾽“. Ge RES EE 

68 En hoe kunt g1ij geduld 
hebben met datgene, waarin 
gij geen uitgebreide kennis D ἘΣ a 
hebt gekregen ? OS à Bei Rd Ar 

69 Hij zei: Indien het Gode 

rl πῆς ον στ RATE * ESS D 
ook niet μὰ ὐρῥνα Gisele rest 

a ΕἾ το. Didier εὐ mb ὁπ Ge SE SI ὅς 
 . ἀν totikeruzelf | 5333 ἢ ae ON E, ΗΝ Ἐ 2e 

819 Het verlies van den visch diende, volgens een verslag in Boechari, als 

teeken, dat het doel bereikt was. 

820 Het zoeken van een schuilplaats op de rots toont aan, dat zij zich op 

een plaats bevonden, die door de rivier werd overstroomd; en toen Mozes’ met- 

gezel vluchtte om een schuilplaats te zoeken, vergat hij den visch mee te nemen. 

Hij gaf zijn verwondering niet te kennen over het feit, dat de visch weer te 

water ging, maar omdat hïj Mozes vergeten had te zeggen, dat hij dien kwijt 

was. 
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Ar. haar. 

Ar. haar 
inavoners. 

Ar. wensch- 
Le. | 

PARAGRAAF 10 

Mozes’ Reizen op Zoek naar Kennis 

71 Toen gingen zij (hun 
weg) tot hÿ, toen zij zich in de 
boot inscheepten, er een gat 
in maakte. (Mozes) zei: Hebt 
gi er een gat in gemaakt om 
ziÿn inzittenden te laten ver- 
drinken”? Voorzeker hebt gij 
een ernstig ding gedaan. 

12 Hïj zei: Heb ik u niet 
gezegd, dat gij geen geduld 
met mij zult kunnen hebben ? 

13 Hij zei: Berisp mij niet 
om wat ik vergeten heb, en 
dwing mij niet tot iets moei- 
liÿks in mijn zaak. 

14 Toen togen zij voort tot 
| hï, toen zij een jongeling ont- 
moetten, hem doodde. (Mozes) 
zei: Hebt gïj een onschuldig 
persoon gedood, zonder dat 
(81) een  ander (gedood 
heeft)? Voorzeker hebt gij 
een slecht ding gedaan. 

DEEL 

15 ΗΠ] zei: Heb ik u niet 
gezegd, dat gij geen geduld 
met mij zult kunnen hebben ? 

76 Hij zei: Indien ik u hier- 
na omtrent iets vraag, houd 
mij dan niet in uw gezelschap; 
inderdaad zult gij (dan) een 
verontschuldiging in mijn ge- 
val vinden. 

77 Toen togen zij voort tot 
zij, toen zij tot de inwoners 
van een stad kwamen, hun om 
voedsel vroegen; maar Zi 
weigerden hen als gasten te 
ontvangen. Toen vonden zï 
daarin een muur, die op het 
punt was om te vallen; 

‘| toen zette hïj dien overeind. 
| (Mozes) zei: Indien gïj gewild 

AR EN CSL REG 

GIE EST SE es 

"ES ECG ES 24 Ur a af < {τ 

b αὐ ÀS ». “2. ts es “52 AE 

οὐξ δε 3 εἰς SENCE 

BR 68 GE LC δι JE 

Ur ἽΕΙ 7 KG ΟΣ δου Ὑ5 

RL HS 

ἘΠΕῚ + is Re 1 
‘ à CS ΩΣ ὩΣ de Us 1e ee 43 
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hadt, zoudt ρῇ zekerlijk een SALUE ASE 
belooning daarvoor hebben 23:1. .»1σ 
genomen. οὖ de 

78 ΗΠ ΖΘ]: Dit zal een KE 2272 Ἔν A1 . 10 \ “3 

Αν. ὅμα-. | scheïding tusschen mij en u +? Ge GS les ὁ 
ide zijn ; nu zal ik u inlichten om- :,5 => 717 & SX : 

trent de beteekenis 821 van CE CH | ῥῶ 

datgene, waarmede βρῇ geen "2: 2 ak 
geduld kon hebben. 

79 Aangaande de boot, die EAU CSS AT 
behoorde aan (zekere) arme 
menschen, die op de rivier 
werkten, en ik wilde die be- 
schadigen, en achter hen was 

LP 

εἷς ΠΡ τὸ 
D D Tu ts 

SIEGE LS 2 RTS ra 
een koning, die iedere boot 
met geweld nam. 

80 En aangaande den jon- 
geling, zijn ouders waren ge- CAL ᾽ν so salt 
loovigen en wij vreesden, dat en ER 

it pe 7 2 Ύ[τὺς: “τ: 

hij ongehoorzaamheid en on- ὌΝ ÉLE SAONE 
dankbaarheid over hen zou 

doen komen: 

821 De verklaring van de drie gebeurtenissen toont een openharing der 

Goddelijke wijsheid aan in wat in het dagelijksch leven van den mensch gebeurt. 

De Goddelijke wetten, zooals ze in de natuur geopenbaard worden, werken 

inderdaad voor het uiteindelijk voordeel van den mensch, hoewel ziÿÿ soms voor 

het stoffelijk oog te zijnen nadeele schijnen te werken. De weldadige hand Gods, 

die in de natuur werkt, leidt de menschheid steeds naar het doel, d.i. het groote 

goed, hoewel dat doe! noodzakelijk met schijnbaar verlies bereikt moet worden. 

Soms is het verlies slechts schijnbaar, zooals in het geval van het maken van 

een gat in het schip; er was geen wezenlik verlies, maar het schijnbare verlies 

beantwoordde aan een groot doel en gaf den eigenaar veel voordeel. Het tweede 

voorbeeld is dat, waarin een persoon wezenlijk verlies lijdt, maar het is ten 

beste van het menschdom in het algemeen, want het leven moet opgeofferd 

worden voor het uiteindelijk voordeel van het menschdom. Het derde voorbeeld 

toont aan, dat ten beste van het menschdom daden moeten worden verricht, 

die geen onmiddelijke belooning geven, en dat het goede, verricht door het eene 

geslacht, niet van voordeelen voor het volgende ontbloot is. 

Mozes zelf had inderdaad de ervaring van zijn leermeester op te doen, en de 

gebeurtenissen schijnen niet meer dan profetische allegorieën te zijn van Mozes” 

_eigen levenstaak. Evenals het boren van een gat in een schip, dat den inzitten- 

den vrees aanjoeg, moest Mozes zijn volk naar een plaats leiden, waar Zzÿ 

dachten verdronken te zullen worden; hun behouden overtocht over de rivier 

echter toonde aan, dat het tot hun best strekte. Toen moest hij zijn menschen 

bevelen tegen de ongerechtigen te strijden en hen te dooden, maar ἈΠ vergoot 

niet vergeefs menschelijk bloed, want het was inderdaad een stap tot de ont- 

wikkeling van een beter geslacht. En tenslotte, het opofferen van zijn leven 

voor de Israëlieten — afstammelingen van een rechtschapen man — correspon- 

deerde met het oprichten van den muur door zijn leermeester voor de weezen, 

zonder daarvoor vergelding te vragen. 
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81 En wij wenschten, dat 
hun Heer hun in zijn plaats 
zou geven een betere dan hem 
in reinheïd en nader bij gena- 
de. 822 

82 En  aangaande den 
muur, hij behoorde aan twee 
weesjongens in de stad, en 

DE TWEEHOORNIGE EN DE GOG EN MAGOG 537 

3, LA DE y 94 2.5, ὙΠ ΤΑΕΟ 

Ce: ΟΝ Xe ωδυψ 

΄“ s - 223.» Matte ν τ 

οὐ; D > 55 

Γ΄“ 
1% A τ ᾿ς 

οὐδ Le ἀρὰ GE 

daaronder was een schat, be- 
à A “ . < ΄ fur? 

_hoorende aan hen, en hun va C + Cp 4 SE. MEN TE) 

der was een rechtschapen 
man : toen wenschte uw Heer, AS Eee A 782 
dat zij hun rijpheid zouden ,ς; LUZ LI 5C 5 4 

bereiken en hun schat uitne- ΡΝ έν σι τὸ ' 

men, een genade van uw Heer, 77776 23 DELA TEL ω % 

en ik heb het niet uit eigen ANS 2 u5é : POS De 

beweging gedaan. Dit is de Ξκδα ς ai JU (Lil els 
beteekenis van  datgene, 
waarmede gij geen geduld 
kon hebben. 

PARAGRAAF 11 

De Tweehoornige en de Gog en Magog 

83 En zij vragen ἃ omtrent  ,:, 1 . - 7 5 

Dzoelqarnain. 823 Zeg: Ik zal Ce Cr 023 LE EL ske 2 

= 5 2 « PAT Εν 47 # 
verhaal van hem reci = : ΤᾺΝ Ε ἘΣ x huÉ 

84 Waarlijk, Wij bevestig- , ,,,. 
den hem in het land en schon- δά 

ken hem  middelen van PC : 

toegang tot ieder ding, οἰζζο ει EX 

822 De jongeling maakte zich inderdaad schuldig aan ernstige vergrijpen, 

zulks als moord en roof, en zou zijn geloovige ouders in dezelfde overtredingen, 

waaraan hi zich schuldig maakte, kunnen betrekken; ἢ werd ter dood gebracht 

wegens zijn ernstige vergrijpen. 

823 Het woord Dzoelgarnain betéekent letterlijk: de tweehoornige. Het 

heeft betrekking op den tweehoornigen ram van Daniëls openbaring (Dan. 8 : 3), 

dien hij verklaarde in den zin van het koninkrijk Medié en Perzié (Dan. 8 : 20), 

welke tot één koninkrijk werden vereenigd onder één heerscher, Cyrus, die in 

den Biïbel verkeerdeliÿjk Darius wordt genoemd (En. Bib. en Jewish En. Art. 

»Darius”). Daniëls visioen heeft echter geen betrekking op Cyrus, maar op 

Darius I Hystaspis (521—485 v. Chr.), ,die den Joden toestonden hun tempel 

te herbouwen, en vermeld wordt in Ezra 4:5, 24; ὅ:5; 6:1; Haggai 1:1; 

2:10; Zacharia 1:7, en waarschijnlijk in Nehemfa 12 : 22. Zijn liberaliteit te- 

genover de Joden is in volkomen overeenstemming met wat wij anders van zijn 

algemeene politiek in godsdienstige zaken tegenover de onderworpen volkeren 

weten'”’ (En. Bib., ,,Darius”). 

Dat de in den Heiligen Qoer-ân vermelde geschiedenis van Dzoelqarnain op 
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85 En hij volgde een weg. ἀξ 

86 Totdat ὨΠ, toen hÿj de 
grens bereikte, werwaarts de 
zon neigde, ze vond ondergaan (557 13. 7 τ τ 
in een zwarte zee, 824 en daar- _ NUE 
bij een volk vond. Wij zeiden: GX ὑξ:; CT NE Go 
O Dzoelgarnain! geef hun een τῶ > τ 22 +". ,< 
kastijding, of doe hun een Ci LG 
weldaad. "429 CEE Te) sois 

87 Hij  zei: Aangaande Hs RP Ter 
hem, die onrechtvaardig is, CNE 
wij zullen hem kastijden; dan — CR 
zal hij tot zijn Heer wederge- αὐ Os SE ὦ τος 
bracht worden, en Hij zal hem PRÉAES LE au penses, 
met een voorbeeldige kastij- PRE as fo a} 2.» 0 
ding kastijden: 

88 En aangaande hem, die 42 1 7 22] 2 {πτ 

gelooft en het goede doet, hÿ pi F5 CAC 
zal een schoone belooning sa 2 À SE 
hebben, en Wij zullen een ge- S : É 

makkelijk woord van Ons Cie ἫΝ 
gebod tot hem spreken. τοῦς τ Στ ἢ 

89 Daarna volgde hij (een ER ΞΊ 59 
anderen) weg. 

0 mm ne mg 

Darius I betrekking heeft, blijkt uit het feit, dat , Darius was de organisator 

van het Perzische Rijk. Zïjn veroveringen dienden om de grenzen van zijn rijk 

in Armenië, den Kaukasus en Indië en langs de Toeranische steppen en in de 

hooglanden van Centraal-Azié uit te leggen” (Jewish En., ,, Darius 1᾽}). De volgen- 

de opmerkingen in de En. Br. versterkt deze zienswijze: ,Uit zijn inscripties blijkt, 

dat Darius een vurige aanhanger is van den waren godsdienst van Zoroaster, 

Maar hij was ook een groot staatsman en organisator. De tijâ der veroveringen 

was ten einde geloopen; de oorlogen die Darius voerde, stelden evenals die van 

Augustus slechts ten doel, sterke natuurlijke grenzen voor het rijk te verkrijgen en 

de barbaarsche stammen aan diens grenzen te onderdrukken. Zoo bracht Darius 

dé wilide volken, van de bergen bij de Zwarte Zee en in Armenié onder het juk 

en breidde het'Perzische gebied tot den Kaukasus uit; om dezelfde reden streed 

hij tegen den Sacæ en andere Toeranische stammen”’. De vermelding in deze 

aanhaling, dat Darîfus een vurige aanhanger van den waren godsdienst van 

Zoroaster was, dat hij de barbaarsche stammen aan de grenzen onderwierp, 

dat hi sterke natuurlijke grenzen voor het:rijk verkreeg en dat δῇ tegen den 

Sacæ streed, toont ten duidelijkste aan, dat hij de Dzoelqarnain van den Heili- 
gen Qoer-Ân was. 

824 De hier vermelde plaats is geen andere dan de Zwarte Zee; immers 

σῇ vormde, daar Armenië in het Perzische Koninkrijk lag, de noordwestelijke 

grens van het rijk. De westgrens van ziün koninkrijk wordt aangeduid door de 

woorden maghrib-asj-sjams, dat beteekent: het uiterste gedeelte van het land in 

westelijke richting: het land beteekent hier zijn eigen gebied. 
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90 Totdat hij, toen 81] de ,:_, «x. νυ νιον, Σ,, 
grens bereikte, waar de zon 5.3: opill aie Fe 
opging, ze vond opgaan over 2? «> »< PSS 4 02 NET pe 
een volk, aan hetwelk ΜΗ DE A OR D ἘΣ CF ANS 
geen hbeschutting daartegen τ OR 2.55 hadden gegeven:; ie 

91 Zoo was het! en Wij 53:2 De 1.7 μρκζ scene Ἢ hadden een volledige kennis TS GUESS 055 AS 
van wat hij had. 

92 Daarna volgde hij (een PALETTE 
anderen) weg. 825 EU ASS 

93 Totdat hij, toen hij (een 77", "4 « A 
plaats) tusschen de twee ber- NÉ . os ° ᾿ CS 
gen bereikte, aan gindsche CSST N 5 us re 
zijde daarvan een volk vond, de Sue 
dat nauwelijks een woord kon ΘΝ 5 νοῦ 
verstaan. 

94 Zi zeiden: O Dzoelqar- 237% τ Perte μήϊς 
nain! waarlijk, Gog en Magog RSR ΜΗ Ἵ Ἦν stichten kwaad in het land 55 OS οι Cire 
Zullen wij u dan een schatting ©, ν  ρ αι, στο he “75 
betalen, op voorwaarde dat ous Nam ol ζ. ef 
gij een slagboom tusschen 4 594% 0 

schenhen, | ONS En hen opricht. 826 EI SRE à 
qe éme mers 

825 De drie gezinspeelde tochten schijnen ondernomen te zijn met het doel 
om de grenzen van het rijk te versterken, aangezien de voornaamste daarvan 
gericht werd naar dat deel van de grens tusschen de Kaspische en de Zwarte 
Zee, waar de Kaukasus een natuurlijke bescherming bood tegen de aanvallen 
der Scythen. Darius trekt eerst westwaarts naar de Zwarte Zee, vervolgens 
oostwaarts en ten slotte noordwaarts naar den Kaukasus. De beschrijving van 
het volk in vs. 90 als een volk, dat geen beschutting tegen de zon had, is een 
beschrijving van de oorspronkelijke barbaarsche stammen op de kusten der Kas- 
pische Zee, en de twee bergen van vs. 93 zijn de bergen van Armeniëé en 
Azerbeidsjan. , | 

826 Er is veel meeningsÿerschil omtrent de identiteit van Gog en Magog, 
maar Ezechiël 38 : 2 geeft -ons den sleutel: ,,Gog, het land van Magog, den 
hoofdvorst van Mesech en Tubal”. Tubal en Mesech worden bijna altïd samen 
vérmeld, en hun identificatie heeft zulke moeilijkheden opgeleverd, dat een be- 
roemde Bijbelcriticus de namen van zekere volken in Zuid-Palestina aan de hand 
doet. Maar dit is in tegenspraak met de zienswijze van vroegere schrijvers als 
Josephus, volgens wien de Magog ten noorden van den Kaukasus woonde. Wan- 
neer wij evenwel naar het noorden van den Kaukasus gaan, vinden wij er nog 
twee rivieren, die de namen Tobol en Moskoa dragen; aan de laatste ligt de 
ouce stad Moskou en aan de eerste de nieuwere stad Tobolsk. Het schänt nage- 
noeg Zeker te zijn, dat deze twee rivieren haar naam aan deze twee stammen 
van Ezech. 38 : 2, den Tubal en Mesech, ontleenden en toen haar naam aan de 
twee bovengenoemde steden gaven; zoodoende bewaarden ze de namen dezer 
Stammen. Deze zienswiize stemt overeen met die van Josephus, die Magog met 
de Scytken vereenzelvigt, want in de hcele klassieke literatuur beduidt Scythië 

47 
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95 ΗΠ] zei: Datgene waarin | 
mijn Heer mij bevestigd heeft, ἘΡΙΒΕ Di 42 Ων [ξ 
is beter; derhalve, help mi 

‘ ; Ν Y ESS Pre ne 

Ar. krach. | slechts met werkers, 827 ik ὦ He ΠΣ 15 - 
zal een versterkten slagboom  Να 

tie tusschen u en hen maken. 828 
ἘΠΊ ΘΕΠ: 96 Breng mij blokken ijzer; 

829 totdat hïj, toen hij de . PR de ne 
ruimte tusschen de twee DIS] Es NUS 50) QG» 

ar sax | bergwanden gevuld had, “οὶ: #22 >Ardn sos 

haie.” | Blaas; totdat hij, toen hijhet > Pt JE gmail CA 
| (als) vuur had gemaakt, zei: Gas se AS EE (2. 

Breng mij gesmolten koper, FER ES EL ὅ τς 

opdat ik het daarover giete. 

gewoonlijk alle gebieden ten noorden en noordoosten van de Zwarte Zee en een 

_Scyth eenig barbaar, van deze deelen afkomstig”. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat de naam Magog stammen beduidt, die ge- 

bieden ten noorden en noordoosten der Zwarte Zee bewoonden; stammen, die 

hun naam direct of indirect aan de steden Tobolsk en Moskou gaven. 

Wij komen nu op de vermelding, dat de stammen, die Darius tusschen Azer- 

veidsjan en de Armenische bergen vond, voortdurend bestookt werden door hun 

noordelijke buren, de Scythen. De geschiedenis getuigt van de waarheid dezer 

vermelding. Volgens Herodotus regeerden de Scythen acht en twintig jaar over 

Medië (En. Br. Art. ,Scythia’”’). ,Omstreeks 512 voerde Darius oorlog tegen 

de Scythen. .......…. Deze oorlog kan zich slechts ten doel hebben gesteld, de 

nomadische Toeraansche stammen in den rug aan te vallen, en dus den vrede 

aan de noordgrens van het rÿk te versekeren” (En. Br. Art. ,Darius”}. De 

zinsnede, die ik gecursiveerd heb, toont aan, dat Darius zich tot het uiterste 

inspande om den vrede aan de noordgrens van zijn rijk te verzekeren, waar de 

Kaukasus, aan beide zijden begrensd door de Zwarte en de Kaspische Zee, een 

natuurlijke bescherming bood. 

827 Ar. goewwah of kracht. Maar hier wordt bedoeld: arbeid of arbeiders. 

828 De in dit vers vermelde en in de daarop volgende verzen beschreven 

. slagboom is de beroemde muur in Derbent (Ar. LDarband). Moeslim-aardrijks- 

kundigen en geschiedkundigen hebben over dezen muur geschreven, zooals bijv. 

in Marâsid-oel-lttil& en Ibn-oel-Faqih. Maar het volgende, dat aan de Ency- 

clopædia Brittannica ontleend is, moet overtuigender zijn: ,,Derbent of Darband, 

een βίδα van Perzië, Kaukasië, in de provincie Daghastan, aan de westkust van 

de Kaspische Zee. ......... Het beslaat een smalle strook land aan de Zee, van- 

waar het zich verheft tot de steile hoogten in het binnenland. .......…. En in het 

Zuiden ligt het zeewaartsche uiteinde van den Kaukasischen muur (50 mijl 

lang), anders bekend onder den naam van Alexanders Muur, die de enge pas 

van de Ÿzeren Poort of Kaspische Poort (Portus Albanæ, of Portus Caspæ) af- 

sluit. Dit had, als het onbeschadigd was, een hoogte van 29 voet en een dikte 

van ongeveer 10 voet, en vormde met zijn ÿzeren poorten en talriÿke wachttorens 

een waardevolle verdediging van de Perzische grens”. (Ik cursiveer in den laat- 

sten zin, waarvoor men de hierop volgende noot zie). Het gebruik van de ver-. | 

keerde benaming ,,Alexanders Muur” is toe te schrijven aan de vergissing der 

Moeslim-geschiedkundigen, die onderstelden, dat Dzoelqarnain Alexander was. 

829 Zie volgende biz. 
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| 97 En χὶῇ konden dien niet Poe ER ae beklimmen, noch konden σχῇ ΠΡ 2 er een gat in maken. {221 UT 98 Hi zei: Dit is eeri ge- ri 4) nade van uw Heer, maar ᾿ ᾿ À 2. ἃ wanneer de belofte van min HOT ἀΙΔΣ JE Heer geschiedt, zal Hij dien D ne PR ee met den grond gelijk maken, Mess αἷτζ 5 de en de belofte van mijn Heer du δι is immer waarachtig. os 

99 En te dien dage zullen 
Wij een deel hunner in strijd Lex ἢ FSU pen [737 met een ander deel laten, en Pen ee er zal op de bazuin geblazen CUS GS Ja) ἰῷ πῶ worden; dan zullen Wij hen : 
allen vergaderen; 830 

100 En Wij zullen te dien RO RU “35: dage de hel, te kijk gesteld, ὭΣ PEN sur LE voor de ongeloovigen voort- 
brengen, 

101 Zïÿ, wier oogen onder 5.“ Ds SP E d de “9. 4 een bedekking van Mijn Her- οὧΐ εἰ δὲ Jsdast SE HI innering waren, en zij konden εἰ: 
zelfs niet hooren. SE 

---.- ——— 2 —_— 

PARAGRAAF 12 

Christenvolken 

102 Wat! denken dan de- dois en genen die niet gelooven, dat LUS CNET UT uma? 21) Min dienaren tot bewakers PAS PILES ut tes ΜῈ kunnen nemen? USE) 5] 25] 5» ὦ Cle Waarlijk, Wij hebben de hel ἢ: ἢ 
tot onthaal voor de ongeloo- 
vigen bereid, | ὃ 108 Zeg: Zullen Wjuin- ΤῊ lichten omtrent de grootste ES; RE ES 2 ὦ5 verliezers in (hun) werken ? si | 

829 De blokken ijzer waren noodig voor de jjzeren poorten in den muur, Waarvoor men de laatste regels der vorige noot zie. | 
830 Hier hebben wij een overgang van het geschiedkundige tot het profe- tische. Dé Gog en Magog van den ouden tijd zouden in latere tijden hun verte- genwoordigers hebben. De eenige andere vermelding van Gog en Magog in den Heiligen Qoer-ân vindt men in 21 : 96, waar gezegd wordt, dat Zij alle voordee- lige en voorname plaatsen in bezit nemen. Dit zou hen duidelijk vereenzelvigen met de Europeesche volken , van de Slaven (daar ziÿ in Rusland, het land van Magog, wonen) en de Teutonen kan men derhalve Zeggen, dat zïj de moderne vertegenwoordigers van Gog en Magog Ziÿn; het vers zinspeelt profetisch op een grooten strijà der Europeesche volken, Vs. 104 staaft 00k deze gevolgtrekking. 
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DE SPELONK 

104 (Dezen zijn) degenen, 
wier arbeid in het leven de- 

zer wereld verloren is gegaan 

en zij denken, dat zij bedreven 
zijn in het handwerk. 851 

105 Dezen zijn degenen, 
die niet in de mededeelingen 

| van hun Heer en Zïjn ontmoe- 

ting gelooven; derhalve wor- 

den hun werken nietig, en 

daarom zullen Wij ten dage 

der opstanding geen weeg- 
gchaal voor hen oprichten. 8 

106 Zoo is het, dat hun 

vergelding de hel is, omdat zi] 

niet geloofd hebben en met 

Mijn mededeelingen en Min 
apostelen den spot hebben ge- 
dreven. 

107 Waarlijk, (aangaande) 

degenen die gelooven en goe- 

de werken doen, hun plaats 

van onthaal zal de tuinen van 
het Paradijs zijn, 

108 Daarin wonende; zi) 
zullen een verwijdering daar- 
uit niet wenschen. 

109 Zeg: Indien de Zee 
inkt was voor de woorden van 

mijn Heer, (dan) zou de zee 

waarlijk uitgeput zijn, voordat 
de woorden van mijn Heer uit- 

geput zijn, zelfs al zouden ἢ 

de gelijke van die (zee) bren- 

gen om ΖΘ te vermeerderen 852 

110 Zeg: Ik ben slechts een 

sterveling als gij; het is mi 

geopenbaard, dat uw God 

één God is; al wie dus zijn 

Heer hoopt te ontmoeten, 

verrichte goede daden en 

vereenige niemand in den 
dienst van zijn Heer. 

F2 D “- ἜΣ 5δυρώ.,» 
ec 5 29 “2 5 pe CO 2) 2 

ῳ: cd s | Qi oo 

[DEEL XVI. 

23 | #2 y 1 15 ᾽: " 295». ὥι π΄ .,} κ᾿ 

ΟΣ ΣΟ CRU 

2 

“25 »Ψ2125.5. 0 τ PAR IT 2 γ σι 
2» 24 xD VS φί οι: δι 

. #12 CARPE 

ΘΚ Aa # “δ 

“» ω“ κε) 29, #12 

5285 ab D A 
La 

pe 2 “..»»»» 2 2 ΄ εἰν ie 

Lie Le pu 225155 EU5 

Ζ2.ϑ, » 5,» » “γωννὴ γγ5ρι“α,σ 
OÙ dy: φ-: 0591 

2” 39 1 #3," 

BALE 51 Cr É) 
V4 »3 23.2 ᾿ Ί ὧδ 5 CSA EE κα 

" CC AT DAC PT | (Οὔ: σῷ En 

# À , Σ φλέ πο, PEU 
DAC CO PENSE 

US asie 5: 

“1 Υ͂.»» 23 Γ᾽. 9 7 EL < \ 

7e és CITE 
2355“ “τ.2 »““τῷ CA Do ας Lex Οὐ cs es QI RES 
St rer re w Cet 

os RL PAS 2h 
ee Lo 7 ESC 5 à 

831 Dit is een duidelijke beschrijving van de tegenwoordige houding der 

beschaafde volken tegenover hun zedelijke en geestelijke behoeften — hun arbeid 

is geheel en al in het leven dezer wereld gedompeld en Ζῇ kunnen zich niet den 

minstens tijd gunnen om over het leven na den dood na te denken; haar eenige 

qualificatie is, dat σῇ bedreven ziÿn in het handwerk. 

is Jezus een woord Gods. 

832 Het is duidelijk, dat de woorden Gods hier zijn schepselen zijn; evenzoo 



HOOFDSTUK ΧΙΧ 

MARIA 

(Mar jam ) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(6 paragrafen en 98 verzen) 

Samenvatting : 

Par. 1. Zacharias en Johannes. 
Par. 2. Maria en Jezus. 

Par. 3. Abraham. 

Par. 4. Andere profeten. 
Par. 5. Hoe de tegenstanders behandeld werden. 
Par. 6. Het valsche leerstuk van het zoonschap. 

Algemeene opmerkingen: 

DE controverse met het Christendom wordt in dit hoofdstuk voortgezet, en 
de titel is ontleend aan den naam van Jezus’ moeder, Maria: de omstandigheden, 
die met het baren van Jezus in verbané staan, worden hier verhaald. Terwiïl het 
vorige hoofdstuk de geschiedenis van het Christendom en dan diens leerstukken 
uitvoerig behandelt, wijdt dit echter een ruime plaats aan de behandeling van 
de onjuistheid der Christelijke godsdienstige dogma’s; het toont aan dat ze zuiver 
nieuwigheden zijn en aan de leer van alle profeten volkomen onbekend: tevens 
bevestigt het het leerstuk der zondeloosheid van de profeten. 

De eerste twee paragrafen behandelen de laatste vertegenwoordigers van 
het profeetschap in het huis Israëls, nl. Johannes en Jezus. De valsche leerstuk- 
ken, welke om den naam van den laatstgenoemée ontstonden, worden aan het 
eind der tweede paragraaf duidelÿk veroordeeld; de geschiedénis van Abraham 
en die van eenige andere profeten worden respectievelijk in de derde en vierde 
Paragraaf vermeld, die aantoonen, dat Go steeds menscher als profeten zond 
om de wereld te hervormen. Tegen het einde der vierde paragraaf wordt ver- 
klaard, dat louter geloof zonder goede werken of rechtschapenheid niets is en 
dat het den menschen van geen nut is, als het niet in daden wordt omgezet. 
De vifde paragraaf handelt over de tegenstanders der profeten in het algemeen, 
terwijl de zesde de bespreking van den Christelijken godsdienst ten einde brengt door het valsche leerstuk van het Zoonschap van Jezus ronduit te veroordeelen. 
Voor het jaar der openbaring van dit hoofdstuk zie men de noot bij hoofdstuk 17. 
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SE .. ....... ..,.»,ϑ»»»Ὅὕ«ὕ....ΡΡῦὔ.ϑ.ὔ.ὃϑὄ 0ῸΘῦΘϑΌΘ ΚδὁΔὁὉὁΔὁὃὋ Ὁ 

Zacharias en Johannes 

" PARAGRAAF 1 

| In naam van God, den Wel- : | 
; dadige, den Genadige. Oo it op ST at es 

1 Genoegzaam, Leidsman, 
Gezegend, Wetend, Waarheid- 
lievend (God). 833 À ang) 

2 Een vermelding van de 
genade van uw Heer jegens RAT die Dry 

on + , Le EL ; ; 

| Zn dienaar Zacharias, ORACLE EE nd 

3 Toen hi zijn Heer met 
een zachte stem aanriep. ΠΣ ὦ de 

4 Hi zei: Mijn Heer! waar- OL IR À seb) 
Iÿk, min beenderen zijn ver- 72,7; 2 -- 
zwakt en miin hoofd [15 

| 
| 
| 

; 2! "“ Ἰ 4 2 » ΄“. Fes 2 OPEL 

ΠΣ | vergrijsd, en mijn Eeer! ik .Ἐ 1’ 110 pee 
“mode | ben nooit ongelukkig geweesi D Le 
: | in het bidden tot ΤΊ: OLSS D οὐ, 

| 95 En vwaarlijk, ik vrees ᾿ Da 
| min bloedverwanten na mij, 
| en mijn vrouw is onvrucht- 2. AL TEE DU ἡ 

: … LÉ 365) Ca 5. |baar; derhalve, schenk miÿ 7 ᾿ 4 τ vu Ω ̓ 
᾿ ee PR 2.1 er 3 | van U een erfgenaam, 554 οὐ ce Les αι 

6 Die van mij zal erven en ᾿ ᾿ 
| van de kinderen van Jakob, en 
maak hem, mijn Heer, iemand ἴ πὸ “ Hi de PV | Ὁ De ΕΝ IX in wien Gij een welbehagen :: "τ 
hebt rue 

, : γῇ ES of 
7 O Zacharias! waarlik, | 

Wij geven u de blijmare van .,,,,, :, κι ρ τ» + 

een jongen, wiens naam Jo- Ὁ ἀν ρα 2 EX Et CSC Er tn 9 ἐν er 
hannes zall Zijn ; Wi hebben οἰξ..2 ἊΞ Ὁ τς. 2254 
tevoren niemand tot zijn gelÿ- so ὦ PR ie 
| ke gemaakt.. 835 | 

δ ΠῚ] zei: O min Heer! se re Lee 2 της 
a 3:20. hoe zal ik een zoon hebben, à 79 ? GUN οἵων οὐ 

en mijn vrouw is onvrucht- 7,9. ET ? LT 577: 
| : 5 “- - ver 

baar, en ik zelf heb inderdaad _ Φ 2. | 
. CAR ΄ 2 den uitersten graad des ou- OËse AS 

derdoms bereikt ἢ 

833 Kéâf duidt aan: Kâfi, di. Genoegraam, HG: hâdi, d.i. Leidsman, ἃ: Jâämin 

di. Gczegend, ‘ain: ‘Alim, di. Wetend, en sâd: Sädiq, di. Waarheidlievend. 

834 Di. iémand, die de menschen tot de rechtschapenheid za! leiden. De 

erfenis van de kinderen van Jakob in het daarop volgende vers maakt dit 

duidelÿk. 

835 Daarmee wordt natuurlijk niet bedoeld, dat iemand als Johannes of 
iemand, die ñem gelijkt, nooit tevoren in de wereld geschapen werd (hoewel 
Jezus Christus deze zienswijze er op na schijnt te houden. Zie Matth. 11 : 11). 
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+ qq 

9 Hij zei: Zoo zal het zijn; RS ἀταΣ | | 
uw Heer zegt: Het is ΜῈ ge. QUE δ GET 
makkelijk, en inderdaad heb {3 PRE 
Ik u tevoren geschapen, toen © ἐδ; NS Ge LES 
gi niets waart. | 

10 Hi Zzei: Mijn Heer! | 
geef mij een teeken. Hij zei: _,, 1, 
Uw teeken is, dat βοὴ] in drie ὃς 58 ἢ ΘΟ D) 5 6 
nachten niet tot de menschen RAT AT 09 C4 
zult spreken, terwil (68) vol Ὁ: JA 2 
komen gezond (zït). 836 
11 Toen trad hïj uit zijn be- 

deplaats tot zijn volk en 

sel 

Ar. hun… | Mmaakte het bekend, dat het FI Seuil GE (4.5 CE 7 
an (God) des ochtends en des Has TE a Pprsr 2f 2 of 

Ar.mos- | avonds moest loven. . OL 3 8 | Οἱ. ἐπ 
ὼ 12 Ο Johannes! houd het 

Boek met kracht vast, en Wij 2122 f1k3c£, ΥΩ 2 121 

schonken hem vwijsheid, ter- + ἀν Ἢ 7 A 
wijl (hïj) nog een kind (was), EURO BE) 

13 En teederheïd van Ons 
en reinheid, en hi Was ue cover co su ne - 
iemand, die zieh (voor het CUS O8s SEC ÉES $ 
kwaad) hoedde, 

14 En gehoorzaam aan zijn 
ouders, en hij was niet aan- A Co does 
matigend, ongehoorzaam. 837 be Ex BIRNIRUE 3 

15 En vrede zij over hem 
ten dage dat hij geboren ΓΈ oo 
werd, en ten dage dat hi ὡρῶν de le 
sterft, en ten dage dat hi AL ri 
levend zal worden opgewekt. τ ᾿ 
Pr A à © oo qe à 

Het betcekent, dat iemand als hij niet in Zacharia’s gezin geboren was, want 
volgens het vorige vers Zei Zacharias, dat hij zijn eigen bloedverwanten vreesde. 

836 De Heilige Qoer-ân staaft het denkbeeld niet, dat Zacharias met stom- 
heid geslagen was, en schijnt het Bijbelverhaal tegen te spreken, als die hier 
duidelijk zegt, dat hij dit gebod in acht moest nemen, al was ἈΠ ook in blakenden 
welstand, gelijk het woord sawüÿj@ beduidt. De waarheid is hier klaarblijkelijk 
aan de zijde van den Heiligen Qcer-ân, en de schrijver van het Evangelie had 
duidelijk een misy-rstand, aangezien met stomheid geslagen zijn geen verband 
hield met begiftigd zijn met een zoon. Volgens den Heiligen Qoer-ân was het 
doel van het zwijgen: geheel op te gaan in het bidden tot het Goddelijk Wezen: 
en vandaar zei Zacharias zijn volk, God ook te verheerliken. 

837 Laten de verdedigers van de exclusieve zondeloosheid van Jezus Chr istus 
de verschillende karaktertrekken van Johannes in overweging nemen. Johannes 
was rein en zondeloos en God nooit ongehoorzaam. 



ΜΑΚΊΙΑ [DEEL ΧΥ͂Ι, 

PARAGRAAF 2 

Maria en Jezus 

£ 2 5 

het Boek, toen zij zich van DJ il os pe τὸν “Ὁ 4 FE 

haar gezin terugtrok naar een Es EU “2 ο ̓ ; Ὄ ̓  
Li 

oostelïjke plaats; 855 
17 En zij nam een sluier 

(om zich) voor hen (te ver- 
bergen); toen zonden Wi τς rm 35 ὦ BI 

Of, Onzen | Onze inspiratie tot haar, en 247 THÉ ES Ἢ 
geest. ΟΝ 63 “ζῇ Of, die. een welgevormd man ver- 
als een wel-| scheen aan haar. 859 
Re 18 Ζῇ zei: Waarlÿk, ik 142, 24 2: τς MAN. , éhisls: ζ PTS 2 τς 

| neem mijn toevlucht tegen u ΟΣ 7.555} ü] AE 
tot den Weldadigen God, in- CESSE 
dien gij iemand zijt, die zich | . 
(voor het kwaad) hoëât. 

19 ΗΠ) zei: Ik ben slechts - PvP 
een boodschapper van uw Τῶν: CS AO E 
Heer: Dat ik u een reinen jon- GÉ _ ταὶς οὔ 
gen Ζ8] geven. 

20 21) zei: Hoe zal ik een .’ “7912 Le 4e 
jongen hebben en geen ster- 4:5 RAR S tre . HE 
veling heeft mij aangeraakt, θα ἐπ τ: τῷ 
840. a noch ben ik onkuisch D55E 
geweest ? 

21 ἨΠΠ zei: Zoo zal het zijn; io AAA 
uw Heer παρ: Het is Mi ge- TO αὶ CON HT TE 

1, ‘+ Fe ΄ ἀντ πὸ PL PRE makkelïÿk; en opdat Wij hem (Es Le ; Ok 0] RS 
tot een teeken voor de men- a νη δίῳ 
schen en een genade van Ons DÉS SRE 
zullen maken; en het is een 
besloten zaak. . 

22 En zij ontving hem; 841 GS Sas LEE ἀξῖ7: 2 
toen trok Ζῇ zich met hem tot 
een afgelegen plaats terug. 

838 Deze plaats is waarschijnlijk Nazareth, die ten noodoosten van Jeru- 

zalem ligt. Zij moest den tempel verlaten, toen zij de puberteit had bereikt. 

_ 839 Dit toont aan, dat de engel in een vision kwam en dat het daarop- 

volgend onderhoud ook in een visioen plaats had. Het hier gebezigde woord 

tamatstsala staaft dat, want het hbeteckent: de gelÿkenis van een ander ding 

uannemen, en dit geschicdt alleen in een visioen. 

840 Geen sterveling had haär aangeraakt, maar dat wil niet zeggen, dat 

21) daarna niet gehuwd was. De Evangeïliën zegsen ons, dat Jozef haar kende 

(Matth. 1: 24, 25) en cat zÿ verschcidene kinderen, @& broeders en zusters van 

Jezus, ter wereld bracht (Matth. 15 : 55). 

841 Maria ontving Jesus ,Zo0oal5 vrouwen kinderen ontvangen”’, zegt een 

overgeleverd verslag van den Heiligen Profeet. 

16 En vermeld Maria in a ὦ τλῆ τπὶ Ἂ EE CS + 
PAC 

ΕΗ 



HFDST. ΧΙΧ.]} 
er 

23 En de  barensweeën 
dwongen haar zich naar den 

MARIA EN JEZUS 547 

ge à) PES GR 
stam van een palmboom te Ὅς. << 4} 3.5: At " 

sa . . . & “αἷς En AA 

" begeven. 842 Ai Zel: O, dat ik = ne 

| hiervoren ware gestorven en LÉ ne ses 

iets ware, dat ganschelÿk ver- 
geten was! 

24 Toen riep (een stem) 
van beneden haar haar toe: 
Treur niet, waarlijk, uw Heer 
heeft een beek beneden u 
doen stroomen: 

RE CE “ὦ 

AS GS SN ηήρθ de ΤΟΝ 

EË< As dés JS 

LES a Fig Al 7m. 
25 En schud den stam van 

den palmboom naar u toe; die 
zal versche rijpe dadels op u 
laten vallen: : a 

26 Derhalve, eet en drink [Ὡς LEGO 2 ἀξξὸ 
en verfrisch het oog; en in- 91 LIN 42 T 

dien gij eenigen sterveling ON ENG GT 
ziet, zeg: Waarlijk, ik heb den 124% 21227 125 2, 245 

Weldadigen God een vasten 2 ἰὼ Lire es ἮΝ 
gewijd; derhalve zal ik heden CN A 
tot niemand spreken. μὴ ᾿ 

27 En 2] kwam tot haar 
volk met hem, hem (bij zich) 
dragende. 515 Zi zeiden: Ὁ 
Maria!-waarlijk, gij hebt cen 
vreemd ding gedaan: 

Of, iets 
vréemds of 

\ een leugen- 
dichter ge- 
bracht. 

842 De vermelding van de barensweeën toont duidelijk aan, dat een gewoon 

menschelijk kind ter wereld kwam, en zoo bewijst die, dat die zijn goddelijkheid 

ontkent. Of dit kan betrekking hebben op Gen. 8 : 16: met smart zult gi kindercn 

baren. In beide gevallen stelt het duidelijk ten doel aan te toonen, dat de gebocrte 

van Jezus niet met welke buitengewone omstandigheid ook gepaard ging en dat 

zijn moeder hem op de gewone wijze baarde. En dus kan zijn ontvangenis ΟΟΚ 

op geen andere wijze plaats hebben gehad dan voigens den regelmatigen 100p 

der natuur. 

843 Het onderhoud, dat overeenkomstig de hierop volgende verzen plaats 

had, is op zichzelf genoeg om duidelijk te maken, dat de komst van Maria tot 

haar volk met haar zoon — gelijk in dit vers vermeld staat — betrekking had 

op een tijd, toen Jezus oud genoeg was om tot de waardigheid van een profeet 

te worden verheven en om Goddelijke openbaring in den vorm van een boek 

te ontvangen (in vs. 30 toch zegt hij, dat hem het boek is gegeven). De commen- 

tatoren zijn van meening, dat het vers betrekking hceft op een tijd, toen Jezus 

nog een baby was, louter op grond hiervan dat het vers na een ander komt, dat 

van de geboorte van Jezus melding maakt. Opgemerkt dient evenwel te worden, 

dat de Heilige Qoer-ân een geschiedenis niet in al haar bijzonderheden vertelt 

en dat die vaak een aantal gebeurtenissen weglaat, die voor zijn doel niet noodig 

waren. Vergelijk bijv. het 116 en het 1246. vers: het eerste daarvan verhaalt 
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28 O zuster van Aäron! uw =, 9... . 
vader was geen slecht man, \><! JHIGÉ Es O3 2 SEL 
noch was uw moeder een 21: - ΞΕ ΕΣ pes 
onkuische vrouw! 844 ὁίξῳ οὐ 3 ES 

29 Maar zij wees naar hem. 
Zÿ zeiden: Hoe kunnen wiÿ 22 <°2 I ACT 2, ETS 
tot iemand spreken, die een 7 ©” -ὸ ον ῆν 
kind in de wieg was? 845 EÉse ὁ ὁϊξ, 25 

30 Hij zei: Waarlijk, ik ben a τος 
een dienaar van God; Hÿ Cast ιδὶ ὦ 272 dl dE 
heeft mij het Boek gegeven en nn. ete 
mij tot een profeet gemaakt: OËS ἀξ τ. 

._ 81 En Hiïj heeft mij tot een Εν 
gezegende gemaakt, waar ik 3"£2£ [5 5 AL AE ROE 
00k moge zijn, en Hij heeft | RS és ess 
mij het gekted en de armenbe- SCC à VERS BLE ab 
lasting voorgeschreven, Ζοο- Fe 

"» 

lang ik leef: 846 

. Slechts, dat Zacharias het heuglijke nieuws van de geboorte van een zoon ontving, 
terwi! het tweede van dien zoon verlangt, dat hïj het boek met kracht vasthield. 
Buitendien is het te onredelijk om te onderstellen, dat, zoodra Maria het kind 
ter wereld had gebracht, zÿj het tot haar volk bracht om er veel vertoon van te 
maken. De Heilige Qoer-ân (vs. 22) Zegt, dat 2ïj zich toen tot een afgelegen 
plaats begaf, en dus kan het hier verhaalde voorval niet onmiddellïjk na de 
verlossing plaats hebben gehad. Dragende beteekent niet noodzakelijk in de 
armen dragende; zie 9 : 92. Jezus reed toen op een 626], 

* 844 De woorden ab (vader), ach (broeder), oecht (zuster) beduiden niet 
noodzakeliÿjk werkelijke vader, enz., en worden in zeer ruimen Ζίη gebezigd. Ibn-i- 
Djarir verhaalt het volgende voorval: Safijja (de vrouw van den Heiligen Profeet) 
kwam tot den Apostel Gods en zei: »De vrouwen zeggen mi: ,Een Jodin, dochter 
van twee Joden’.”’ Hij zei haar: ,Waarom zeide gij niet: Min vader is Aëäron 
en mijn oom is Mozes en mijn man is Moehammad 2’ ” Dit voorval toont duidelijk 
aan, dat van een vrouw, die tot het Joodsche ras behocrde, gezegd werd, dat 
Ζ1) onmiddellijk aan Aäron en Mozes verwant Was. Indien Maria de zuster van 
Aëäron genoemd wordt, is het dus in volkomen overeenstemming met het vrie 
Sebruik van het woord oecht in het Arabisch, en het een anachronisme 15) te 
noëmen verraadt onwetendheid van het Arabische idioom. Maria behoorde tot 
de priesterklasse, en daarom wordt Zi de zuster van Aëron genoemd. Een gezeg- 
de van den Heiligen Profeet luidt: Ik ben de bede,van mijn vader Abraham. 

845 Bejaarde en geleerde Joden plachten een jongen man, die onder hun 
0ogen geboren en grootgébracht werd, ongetwijfeld te noemen: iemand die giste- 
TEn nog een kind in de wieg was, alsof Zij het beneden zich achtten om met z200’n 
jongen man te spreken. Opgemerkt dient te worden, dat Ζῇ Jezus iemand noemden, die een kind in de wieg was (niet is). | | 

846 Het is dwaas te onderstellen, dat Jezus bevolen was te bidden en aal- 
moezen te geven, terwijl ΒΗ nog een kind van een dag was en dat hij deze 
Voorschriften op dien leeftijd werkeliÿk in acht nam. Inderdaad toont Jezus’ 
antwoord duidelijk aan, dat ἈΠ zijn volk toesprak, nadat hem de zending van 
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a 2 : 117. 

32 En (mi) gehoorzaam 
aan mijn moeder (gemaakt), 
847 en ΗΠ] heeft mij niet aan- 
matigend, rampzalig dcen 
worden: 

33 En vrede zïj over mij ten 
dage dat ik geboren werd en 
ten dage dat ik sterf en ten 
dage dat ik levend word op- 
gewekt. 

34 Dat is Jezus, de zoon 
van Maria; (dit is) het gezeg- 
de der waarheïd omtrent dat- 
gene, waarover zij twisten, 

35 Het past God niet, dat 
ΗΠ] een zoon tot Zich neemt. 
Glorie zij Hem; wanneer Hij 
een zaak besloten heeft, zegt 
ΗΠ] daartoe slechts: ,, Word”, 
en ze wordt. à 

36 En waarlijk, God is min 
Heer en uw Heer; derhalve, 
dien Hem; dit is het rechte 
pad. 

37 Maar de partijen uit hun 
midden verschilden onderling'; 
wee dan over degenen die niet 
gelooven, wegehs de ontmoe- 
ting van een grooten dag. 

38 Hoe duidelijk zullen zij 
hooren en hoe duidelijk zul- 
len zij zien, ten dage als zi 
tot Ons komen; maar de on- 
rechtvaardigen zijn heden in 
een duidelijke dwaling. 

39 En waarschuw hen voor” 
den dag van diep berouw, wan- 
neer de zaak besloten zal zijn; 
en Ζ1] zijn (thans) in achte- 
loosheid en Ζῇ gelooven niet. 

a PRE ee LÉ Sur 
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w #2 SE συ 99 “5 ΄“΄.} 
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“»"22“ 2... ἢ 
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ἱ 
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CIC ACER a 13} 

bp 9 ρλι2η3» D ““γγ. 5 ́σὼ, Gr 
BEL Er 9 Qi dut ὦ. 

DT LT ; 

Θ si 2 3 leo : 

ζγ αν 9 . 2. 2 ρ, 2915, aus ie 

ον φύσι GEL 
Laf 

. 2... 27 TRE D portes. ONE 2 NÉS CE GX] 

NA PELLE PE 2 3 
RESULT 5 og κε 

> À À Du 30 op 
Or JL ἢ 259 CE 

het profeetschap was toevertrouwd; hïj zegt geen woord omtrent zijn geboorte 

zonder vader. | 

847 Jozef was reeds een grijsaard, toen hïj Maria huwde, en tegen den tijd 

dat de bediening van Jezus aanvangt, wordt er Zelfs in de Evangeliën geen 

melding van hem gemaakt, terwijl de moeder en de broeders de eenige genoemde 

bloedverwanten zïn; of alleen de moeder wordt vermeld, want de Evangeliën 

verhalen een voorval, dat aantoont, dat Jezus onbeleefd was tegenover zin 

moeder (Matth. 12 : 48). Dit vers weerlegt deze vermelding, daar het een der 

doeleinden van den Heiligen Qoer-ân is om Jezus van alle valsche beschuldigingen 

te zuiveren. 

+ 
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TS 

a 431, 

. Of, aan- 
raakt. 

b9 :114 

MARIA 

40 Waarlijk, Wij erven de 
aarde en al degenen die daar- 
op zijn, en tot Ons zullen zïj 
worden teruggebracht. 

PARAGRAAF 3 

Abraham 

41 En vermeld Abraham in 
het Boek; waarlijk, hij was 
wWaarheidlievend, een profeet. 

42 Toen hij tot zijn oudere 
ΖΘ]: ἃ Ο min oudere! waarom 
aanbidt gij wat niet hoort en 
niet ziet en u gansch geen nut 
doet. | 

43 O min oudere! inder- 
daad is tot mij de kennis ge- 
komen, die niet tot u gekomen 
is; derhalve, volg mij, ik zal u 
ΟΡ een recht pad leiden: 

44 O min oudere! dien niet 
den duive]l; waarlijk, de duivel 
is den Weldadigen God onge- 
hoorzaam : 

45 O mijn oudere! waarlijk, 
ik vrees, dat een straf van 
den Weldadigen God u treft, 
zoodat gij een vriend van den 
duivel wordt. 

46 ΗΠ] zei: Zijt gij van mijn 
goden afgekeerd, o Abraham ? 
Indien gij niet ophoudt, zal 
ik u zekerlijk steenigen, en 
verlaat mij voor eenigen:tijd. 

47 Hij zei: Vrede zij over 
τ; ik zal mijn Heer smeeken 
u te vergeven; Ὁ waarlijk, Hij 
is mij immer goedgunstig : 

48 En ik zal mij van u te- 
rugtrekken en van wat οἱ] 
buiten God aanroept, en ik zal 
mijn Heer aanroepen: wel- 
licht zal ik niet ongelukkig 
blijven in het aanroepen van 
τη Heer. 
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Lett. maak.| 
ten de tong | 
der waar- ! 
Wie verher | 

᾿ 

᾿ 
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21 : 72). 

49 En toen hij zich van hen 
en wat zij buiten God aanba- 
den teruggetrokken had, ga- 
ven Wij hem Izak en Jakob, 
848 en ieder hunner maakten 
Wij tot een profeet, 

50 En Wij schonken hun 
van Onze genade, en Wij 
lieten (achter hen) een waar- 

, achtige vermelding van ver- 
hevenheid voor hen. 

ANDERE PROFETEN 

IEEE «. Ἴ LE w 5 9 

091 

29 # 3995" 

os COR C5 27 
2, ́ “Ὲ“53.5»““ “ἰ 

2 535» Cul 

χϑ RATS 

GEST a 
οἵ μή ES ES Pa 

12; 

ἜΝ Ὅτ) 

PARAGRAAF 4 

Andere Profeten 

51-53, Mozes en Aäron. 54, 55. Ismaël. 56, 57. Idriîs. 58, 59. Een boos 

| geslacht. 60—63. De boetvaardigen vinden een eeuwig leven. 64, 65. De 

openbaring aan den Heiligen Profeet. 

51 En vermeld Mozes in 
het Boeck; waarlijk, hij was 
een gereinigde, en ὨΪ was een 
apostel, een profeet. 819 

52 En wij riepen henm van 
de gezegende zijde des bergs, 
en Wij lieten hem naderen, 
zich (met Ons) onderhou- 
dende. 

53 En Wij gaven hem uit 
Onze genade zijn broeder 
Aäron, een profeet. 

04 En vermeld Ismaël in 
het Boek; waarlijk, hiÿj was 
getrouw aan (zijn) belofte, 
en hij was een apostel, een 

| profeet. 
55 En hij beval zijn gezin 

het gebed en het geven van 
aalmoezen, en was iemand, in 
wien zijn Heer een welbeha- 
gen had. 

56 En vermeld Idris in het 
Boek; waarliÿk, hiÿj was 
waarheidlievend, een profeet. 

Ὁ «ἀξ αὖτ 3 
οἷς As 355 

356 8 $ ais SC ss 

ALT ὅρον ἡ a) SE RS # 

OÉS Ye AGREE 

O Les 

ἧς 4137: Ἔα; APE Aie OÉS 

#2 

os 435 WE “i 

848 Elders wordt duidelijk gemaakt, dat Jakob zijn kleinzoon was (al “(LS 

Van Mozes wordt enkele verzen verder gezegd: γὼ gaven hem τη 

broeder Aäron, een project, hoewel Aäron ouder was dan Mozes. 

849 Het leerstuk der zondeloosheid van de profeten wordt in dit hoofdstuk 

ten duidelikste verklaard. Johannes was rein en God nooit ongehoorzaam (vs. 

13, 14); Abraham was waarheidlievend (vs. 41); Mozes was gereinigd (vs. 51);. 

Ysmaël was iemand, in wien Cod cen welgevallen had (vs. 55). 
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97 En Wij verhieven hem 
tot een verheven rang. 850 

| 58 Dezen zijn degenen, 
wien God gunsten heeft ge- 
Schonken, uit het midden der 
profeten van het zaad van 
Adam, en van degenen die Wij 
met Noach gedragen hebben 
en van het zaad van Abraham 
en Israël, en van degenen die 
ΝῺ geleid en uitverkoren 
hebben; wanneer hun de me- 
dedeelingen van den Weldadi- 
gen God voorgelezen werden, 
vielen zij neder, zich neder- 
buigende en weenende. a 

59 Maar na hen kwam ee: 
boos geslacht, dat de gebede: 
te loor liet gaan en de zinne 
like begeerten volgde: der 
halve zullen zij verderf ont 
moeten, | 

60 Behalve degenen, die 
zich bekeeren en gelooven en 
het goede doen; dezen zullen 
den tuin ingaan, en zij zullen 
in het minst niet onrechtvaar- 
dig worden behandeld: 

61 De tuinen der eeuwig- 
heïd, die de Weldadige God 
Zijn dienaren beloofd heeft, 
terwijl (die)  onzichtbaar 
(ziÿn) ; waarlijk, Zin belofte 
zal geschieden. 

62 Zi zullen daarin geen 
ijdel gesprek hooren, maar 
slechts: Vrede; en zij zullen 
daarin des ochtends en des 
avonds hun onderhoud heb- 
ben. 

_ 850 Idriîs is dezelfde als Henoch. De B 
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ÿjbel veronderstelt, dat hïj ten hemel werd Opéenomen; zie Gen. 5 : 24 en Hebr. 11 : δ. De Heilige Qoer-ân verbetert deze dwaling door te Zeggen, dat ἈΠ niet lichamelijk ten hemel werd verheven,  maar'tol een verheven staat, Gen. 5 : 24 Zegt aldus: ,Henoch dan wandelde met God; en hij was niet méer, want God nam hem weg.” Het Nieuwe Testament Zegt nog duidelijker: ,, Door het &eloof is Henoch weggenomen geweest, opdat δῇ den dood niet zou zien; en ἈΠ werd niet gevonden, daarom dat God hem weg- genomen had” (Hebr. 11: 5). In den Heiligen Qoer-ân wordt hi nog slechts eenmaal vermeld, nl. in 21 : 85. 
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63 Dit is de tuin, dien ἢ [20 ΟΣ ἐν PURE 

dengenen Onzer dienaren, die 270 > Ga SG 

zich (voor het kwaad) hoe- ue" Le ἊΝ 
den, tot erfenis geven. 

64 En wi dalen niet neder RE ἡτα ἀσδό ον 
dan op bevel van uw Heer; ἰ2 4 55 LORS » 
aan Hem behoort wat vOôr 2:24, μαὺ κι μη 24/22 
ons en wat achter ons en wat © L5 ee I Où 
daartusschen is, en uw Heer αὐ les τ: de HE © > 
is niet vergeetachtig. 851 nr sb Ξ Ξ 

65 De Heer van de hemelen 4,0 se oo φν 
en de aarde en wat daartus- στῶν ty DIET 
schen is; derhalve, dien Hem ;:5%%272,.01 |» Los psp» 
en wees lijdzaam in Zijn si Je DSL ets SRE 
dienst. Kent gij wien ook, ere 
Hem evengelijk ? HE 

PARAGRAAF 5 

Hoe de Tegenstanders behandeld werden 

66, 67. ’s Menschen twijfelzucht. 68—73. Het iot van de verdorvenen 
en de rechtschapenen. 74—76. Een les uit het lot der ouden. 77-—80. De 
kastijding is zeker. 81, 82. Loochening van de leiders des kwaads. 

66 En de mensch zegt: ne 
Wat! als ik dood ben, zal ik οὐ εξ ες 
(dan) waarlïik levend worden nn. 
voortgebracht ? oe 5551 

67 Herinnert de mensch . 
zich niet, dat Wij hem tevoren ὦ» &is (ET CN Si AS NS : 
geschapen hebben, toen hi se 5 
niets was ? ES ὁ ὡς δ] 25 VA 

68 Derhalve, bij uw Heer! 
Wij zullen hen en de duivels ,,,, PR TT D ee. 
zekerlijk verzamelen; vervol- fr CT ἀφ οι ᾿ 55. 
gens zullen Wiïj hen zekerlijk 
knielend om de hel aanwezig δίς SE JF 
laten zijn. 

69 Daarna zullen Wij zeker- 
lijk van iedere partij hunner ΓΟ ΤΙ ARS and ὧς ee 1" 
hem, die het wederspannigst TT 
tegen den Weldadigen God is, er Es ΚΕῚ ἧς: 
uitnemen. 

A οὐ , 27 
A 

ἕο 

851 De woorden wiÿ dalen niet neder worden gewoonlijk opgevat in den zin, 

dat ze betrekking hebben op de komst van engelen met de Goddelijke openbaring. 

Het lijdt geen twijfel, dat dit verband houdt met de openbaring aan den Heiligeñ 

Profeet, aangezien het beteekent, dat de engelen, geliïjk Ζῇ openbaring tot ,de 

vroegere profeten brachten, ovk nu op bevel van den Heer openbaring tot den 

Heiligen Profeet Moehammad brengen. De laatste woorden van het vers: en uw 



094 MARIA [DEEL XVI. 
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10 Dan weten Wi zekerlijk ‘77: > FT, 07e 
degenen het best, die het 23122 GNT RTE 3 
meest verdienen daarin ver- EX [2 
brand te worden. MORE 

{1 En er is niemand onder | : 
u, die niet daartoe zal komen, (KE SE: SN Σ ci, 
dit is een onvermijdelijk be- D ne 
sluit van uw Heer. 552 ob LS 57 

72 Dan zullen Wij degenen | 
die zich (voor het kwaad) 54 2 à 4, σ5.5 "9 29, 
hoeden, bevrijden en Wij zul- à. — 2 [539] CU GES 25 
len de onrechtvaardigen knie- én (5:72 γὼ 
lend daarin laten. Θξὰς Es GE 
73 En wanneer hun Onze 

duidelijke mededeelingen voor- (JG CAEN » TS ἐξ ἘΣ 
gelezen worden, zeggen dege- 9,» DA A AS on 
nen die niet gelooven tot SIG Ben ET cf) 
degenen die gelooven: Welke ÉD 
de twee ane is het best EX cet CSS 
in verblijf en het best in ver- 
gadering ? 

Ar. mCRig 14 En hoe vele geslachten τὶ » ᾿ 
sait l'hebben Wij νόόγ hen verdelgd, SOLS ὁ ΡΞ ΕΣ < 

die beteér waren in goederen ᾿ RP 
en voorkomen! ob 3601 Cp] 

75 Zég: Wat hem betreft, »-,, 5.02. _. ot 
die in aime blift, de Wel- VU al ἐξ νι ἀδ 
dadige God zal zijn leven CRIS re < £ 

οἷν Δ] κα δ 225 

πππσσσπππ͵ τ τ τ ἑτ τ τ  -- --’τ τῦο----  ΄------ -  “ἐ“ἐ“  ΄ὦὋὦὦὃἃ'΄ἃἃἕἝ..ὦἪὦἪἪἜ ὁ Ἔ ὁὁἝἪὁἪὁςὁὁ""" ὁ δ ̓̓  

------. 

waarlik verlengen, tot zij dat- 
gene zien, waarmede zij be- 
dreigd werden, hetzÿ de 2<-r<utcr7 "13116 22.299 
kastijding of het uur; dan ss US - BI) ous 

| zullen 2} weten, wie in een BEStE ὦ 22 US 
slechter toestand is en zwak- | 2. 
ker in krachten. 853 OÙ Cast 

76 En God doet degenen a À 
die recht wandelen, in leiding OH EN IP UT 
toenemen; en immer blijvende τ΄, ee , 4 » 2 goede werken zijn bij uw Heer 5 Xe AS Corot CNT 

| het best in vergelding en het 
| best in het voortbrengen van CSSS GS 
vruchten. 

ve or 
PR 

Heer is nice! vergeetächïis, zijn bedoeld om aan te duiden, dat de beloften en 
voorspellingen, die God door Ziin profcten deed, niet vergeten konden worden. 

852 Zooa!ls het verband duidelijk aantoont, is hier slechts sprake van de 
verdorvenen. Zie 21 : 102, waar cns gezegd wordt, dat de rechtschapenen niet 
het awakste jeluid der nel zuller hooren. | 

853 Het uur betcekent: het uur ven den ondergang, de {Π4 waarop zij totaal 
vernictigd Zullen worden, terwijl hun macht hen voor goed Zzal verlaten. De 
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ΤΊ Hebt gÿ hem dan ge. péopnit σεν, co 
zien, die niet in Onze mede- JG; ὕδοῦ γ᾽ 0." Cas 
deelingen gelooft en zegt: Mi RATS ENS CASA 
zullen zekerlijk vermogen en ES SR CES 
kinderen worden gegeven ? Dre | 

᾿ς 78 Heeft hij kennis van het NI Le GEST οἵ CAE 
ongeziene verworven, οὗ een si | 
verbond met den Weldadigen RES 
God gemaakt ? | 

19 In geenen deele! Wij ,-2 RTS 
schrijven op wat hij zegt, en Ua >: OC SAC “2 
Wij zullen den duur van de hr pe, σ 
kastijding voor hem verlen- ᾿ς ee lost es 
gen, 

80 En Wij zullen van hem L 25 LILI AR y 2 PRES CA τὰ 
erven wat hij zegt, 854 en ῇἐ © US OL 
281 alleen tot Ons komen. 

“9 , LA “6,1 à 29 3 RSS 
81 En zij hebben goden |! HAE MIE "5 ὦ LUS) 

buiten God genomen, opdat D _ > 5 
zij hun een bron van sterkte OLE 4) 
zullen zijn; 

82 In geenen deele! zÿ -2%-2.1 927 LL 2 
zullen hun aanbidding weldra ©” HET Ce er 
loochenen, en zij zullen hun | MO σ ΛΕ, 
tegenstanders zijn. | “ 

PARAGRAAF 6 

Het valsche Leerstuk van het Zoonschap 

 83—87. De duivels misleiden. 88—96. Ernst der zonde van God een 
Zoon toe te kennen. 97, 98. Een wWaarschuwing voor de twistzieken. 

83 Ziet gij niet, dat Wij de 
duivels tegen de ongeloovigen ,,  … γὴν SD de 
hebben gezonden, hen aanzet- ἡ CAEN IS ES] 
tende met een aanzetting ? M 'LÉT > SRE 3 ΟΣ 2 

84 Maak derhalve geen OU 1 .5.}}5 Cine) 
haast tegen hen, Wij tellen % »<p<4,2, "γα , _ DENT κα 
hun slechts een aantal (da- an GS) ASE RSS V5 

| Onze 7 
gen) uit. | | 

85 De dag, waarop Wij de- 
genen die zich (voor het | . | 
kwaad) hoeden, tot den Wel- 727 ζω 1 pere 
dadigen God zullen verzame- CES Le dé > 
len om onderscheidingen te 
ontvangen, | | 

kastijding duidt, in vergelijking met den ondergang, een lichtere straf aan. 
Zwakker in krachten bevat duidelïjk een profetische zinspeling op de oorlogen 
tusschen de Moeslims en hun vervolgers. | | 

854 Di. zijn vermogen en kinderen; zie vs. 77. 

48 
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Ar. afschu- 
eveliik ding 
gebracht. 

MARIA [(DEEL XVI. 

86 En Wij zullen de schul- 
digen dorstig naar de hel 
drijven. 

87 Zï zullen geen macht 
hebben over eenige bemidde- 
ling, behalve Ὠΐ die een ver- 
bond met den Weldadigen 
God heeft gemaakt. 

88 En zïÿ zeggen: De Wel- 
dadige God heeft een zoon 
(tot Zich) genomen. 

89 Zekerliÿjk hebt gij een 
afschuwelijke bewering ge- 

90 De hemelen  zouden 
daardoor nagenoeg gescheurd 
en de aarde vaneengespleten 
en de bergen in stukken ne- 
dergevailen zijn, 

91 Dat zïj den Weldadigen 
God een zoon toeschrijven. 

92 En het past den Welda- 
digen God niet een zoon (tot 
Zich) te nemen, 855 

93 Er is niemand in de he- 
melen en (op) de aarde, of hij 
zal als een dienaar tot den 
Weldadigen God, komen. 

94 Voorzeker heeft Hij een 
uitgebreide kennis van hen, 
en heeft hen een (uitgebrei- 
de) telling geteld. 

95 En ieder hunner zal ten 
dage der opstanding alleen 
tot Hem komen. 

96 Waarlijk, (aangaande) 
degenen die gelooven en goe- 
de werken doen, voor hen zal 
de Weldadige God liefde te- 
weegbrengen. 856 

1 cire 

CAIN NET AREAS ES 

ec AY £ asENS “ Ad εὐ ἢ 

Ζ»-5- @t ent Le “2 

2... 

HAS ἢ CE CAN 
Dre 

fut 

over ὡὐϑόθ εξ Cf 

b so 13 ΡΟ 

SE SIT ἐκὸς SAUT 

ὯΝ Fo Grr 8 EL Le 

WE SE 5 mhua>l AE] 

@l5; δ acts β ἢ ἀν Ὁ ες 

SALLE 5 St Got É] 
fé» #12 et; Co Ps, 

855 De vif verzen 88—92 bevatten een zeer krachtige en duidelijke veroor- 

deeling van het Christelijke leerstuk der Godheid van Jezus Christus, en hierop 

heeft het hoofastuk in het bijzonder betrekking. Opgemerkt kan worden, dat dit 

hoofdstuk tot omstreeks het vijfde jaar der zending van den Heiligen Profeet 
behoort, en dus heeft de Islâm zich van het allereerste begin af aan het groote 
doel voor oogen gesteld, het Christendom te hervormen. Hier wordt gezegd, dat 
het nemen van een zoon in strijd is met Zijn attribuut rahmänijjat, omdat er van 
den zoon, overeenkomstig het Christelijke leerstuk, verlangd wordt, de zonden 

856 Zie volgende bladzijde. 
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97 Derhalve hebben Wi | χων θέτο, 
dien slechts gemakkelijk ge- ES SLA SE 
maakt in uw taal, opdat gij # ΤᾺ: EL æ sn 25 daarmede blijde tijdingen zut ESS Lys ui 
geven aan degenen die zich | 
(voor het kwaad) hoeden en 
daarmede een zeer twistziek 

| volk zult waarschuwen. +2" ΟΣ CA es EXGESS 
Ar, menig 98 En hoe vele geslachten ,. Dent T2 4 287 PA 
PE | hebben ἢ véér hen ver- A2 ÿ>l OS 5% ἐν 

delgd! Ziet gij een hunner, of 8e 24 
| hoort δ᾽} een zwak geluid van 
hen ? 

van het menschdom goed te maken, terwijl rahmänÿjat beteekent, dat Hi een 
zondaar vergeven kan, zonder *enige vergoeding van hem te vragen. 

856 God brengt Hefde voor de rechtschapenen teweeg, beteekent dat Hijzelf 
hen bemint en de harten van andere menschen met liefde voor ben vervult, 
terwijl ziÿ zoowel God als hun medeschepselen o0k beminnen. 



HOOFDSTUK XX 
TA HA 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(8 paragrafen en 135 verzen) 

Samenvatting : 

Par. 1—5. De geschiedenis van Mozes. | 
Par. 6. De tegenstanders van den Heiligen Profeet zullen vernederd 

worden. | | 
‘ Par. 7. Het misleiden van den duivel. 

Par. 8. De straf is zeker. 

Algemeene opmerkingen: 

DE aanvangsletters van dit hoofdstuk dienen als titel Het grootste deel 
daarvan is gewijd aan de behandeling van de geschiederis van Mozes, die hier 
in bijzonderheden wordt verteld. Daar het vorige hoofdstuk de geschiedenis van 
Jezus uitvoerig behandelt, wordt dit — aangezien het de geschiedenis van Mozes : 
in bijzonderheden behandelt — daarna geplaatst. Het begint met een opbeurende 
boodschap aan den Heiligen Profeet, die hierop neerkomt, dat hij zich niet door. 
den bitteren tegenstand aan zijn prediking moet laten ontmoedigen, omdat zijn 
Zending stellig met succes zal worden bekroond. De eerste vijf paragrafen (uit 
een totaal van acht) behandelen de geschiedenis van Mozes, terwiïjl de zending 
van den Heiligen Profeet tegen het einde der vifde paragraaf ter sprake wordt 
gebracht. De overige drie paragrafen beschrijven den tegenstand aan den Heiligen 
Profeet en de gevolgen van dien tegenstand. 

------- —— —_— ——"————" — ὃ 

| PARAGRAAF 1 

De Geschiedenis van Mozes 

1—8. Troost voor den Heiligen Profeet. 9-24. De Goddelijke zen- 
ding aan Mozes toevertrouwd en hij werd naar Faraü gezonden. 

In naam van God, den Wel- 2 SH ὁ 25 ke 2. 

dadige, den Genadige. > > ὩΣ" -Ξ: EE ER] 
Of. Wecs 10 mensch! 857 7e τ TE \ im rust. 2 Wij hebben u den Qoer- OR. 

ân niet géopenbaard, opdat PR δ ΣΥ͂Σ ΤΣ ἈΝ ΤΡΣΘΣΣ 
gÿ ongelukkig zult zijn. 858 © ES ON EL GS Le 

857 Tâhä, een combinatie van de twee letters ζῶ en μᾶ van het alphabet, 
beteekent volgens de meesten der oudste commentatoren: Ο mensch. 

858 Het is een troost voor den Heiligen Profeet en tevens een duidelijke 
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3 Neen, die is een herinne- 

ring voor hem, die vreest : 
| 4 Een openbaring van 

Hem, Die de aarde en de 
hooge hemelen heeft ge- 

Nha nude OR OMIS S, 
| VAUT 4% 5: AC tu .2 αὶ κῶν ΟΜ ΟΙΞ. CAGE rs, 

| | OA) 
schapen. τς ἢ 

5 De Weldadige God heeft VE IR LIN Te psc #5 | de macht op den troon a OU at ke 55 , 6 Aan Hem behoort wat in 
de hemelen en wat op de ANGL φορά G 4 aarde is en wat tusschen NT “255 σ,σ» 725... σ | beide en wat beneden den CSA ES BAC C5 grond is. | 

En indien gij het gezeg- AT LGT< “ἦς, 22250 Ἢ de luide uitspreekt, dan waar- 4 5 ς ee να Iÿk, ἨΠ kent het geheiïim en o&>15 A wat nog meer. verborgen is. 
8 God — er is geen god 

dan ΗΠ; aan Hem behooren 
de schoonste namen. | 

9 En is het verhaal van 
Mozes tot u gekomen ? 

10 Toen hjj vuur Zag, Zei 
| hij tot zijn gezin: Blif; waar- 
I5k, ik zie vuur; wellicht zal 
ik u daaruit een gloeiende 
kool brengen, of een leiding 
bij het vuur vinden. 

11 En toen hij daartoe 
kwam, werd een stem geuit: 
O Mozes! . 

12 Waarlijk, Ik ben uw. 
trek uw 

859 waarlijk, 
heilige vallei 

Heer; derhalve, 
Schoenen uit: 
81) Ζῇ in de 
Toewâ: ᾿ 

à ις HAS EUL ΠΕ 

À \s9 . » SU νὰ, Fe 

PER us Ts 
Sri ζΦ δηγκκιζσισινσ DRE αν JS ES à) 

Fa fr, ARRETE Pr / Ga C5) ENT ECS) 

OS TE ETAT 

Os CUT 

SES AG dé TE 
Ζ “΄“- OEIL 

\— 

13 En Ik heb u uitverko- CHA LG GE 2 κύ ren; derhalve, luister naar dre ne Gi d “hetgeen geopenbaard wordt: ὡς Poids à ji ee | 14 Waarlÿk, Ik ben God, er δύο} Ὁ} ἀν! ΕἾ ΖΞ; is geen god dan Ik; derhalve. | P . | den ME en onderhoud het Ὃς δὶ αὐ 5.51 gebed ter Mijner gedachtenig: Là | ἮΝ 
_ Voorspelling, dat er een machtige verandering tot stand zal worden gebracht, niet alleen in Arabië, maar ook in de geheele wereld, want dat was het doel, dat de Heilige Qoer-ân van het begin af aan trachtte te verwezenlijken. 859 Het gebod om de Schoenen uit te trekken is een metaphorische uitdruk- king voor het hart vrÿ maken van &0T9 voor het gezin en de bezittingen. Volgens anderen is het een gebod om te wonen’. 
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15 Waarlijk, het uur komt 

— Ik zal het duidelÿk maken 

--- opdat iedere ziel beloond 

worde, gelijk zij zich inspant: 

16 Derhalve, laat hïij die 

| daarin niet gelooft en zijn 

lage begeerten volgt, u niet 

daarvan afwenden, opdat gi] 

| niet zult vergaan: 

17 En wat is dat in uw 

rechterhand, o Mozes! 
18 Hij zei: Dit is mijn staf; 

ik steun daarop en ik 518 

daarmede de bladeren af om 

ze op mijn schapen te laten 

vallen, en ik heb er andere 

doéleinden in. 
19 Hi τοὶ: Werp dien 

neder, o Mozes! 

20 En hij wierp dien neder, 

en zie! hij was een loopende 

slang. 
21 Hij zei: Grijp haar en 

vrees niet; Wij zullen haar 

tot haar vorigen toestand 

terugbrengen: : 

29 En druk uw hand in 

uw zijde, zij zal (er) wit uit- 

komen zonder eenig kwaad: 

een ander teeken. 860 

23 Opdat Wij u (sommige) 

van Onze grootere teekenen 

zullen toonen: | 

24 Ga tot Faraô; waarlik, 

hij is alle perken te ‘buiten 

gegaan. 

[DEEL XVI. 

PL. χκῷ “ PAL rare 

ra LE ag RS OI 
3 τῳ 2, Pa 2 28 

OU Le TS 

DD IQ PI σζ»"» «ἵκΚ 

ῴ ἀρ EE SG 
PA VIT HOT στ ς 

ECS De χ 

eue Es TS 

Fu 84, #7. κει.“ à “ # 

Da ST GLS ᾧ JE 
CHA A TER AN 

oc GE 

ΕΝ σι γα VAL 

OT φύσιν, 

οὐ... NS fee ᾿ 

᾿ ΚΔ Γι ᾿ 

ANGES 

93 2 “- -.- ι΄» 2 : 

rs NS AS 2 12 | 

ν "Ὁ Ὁ 

© Gel 40] ge ne 25 CE ᾿ 

ESRI ER de LU 

ὁ ἐσ ὦ GES 

PARAGRAAF 2. 

De Geschiedenis van Mozes 

25 Hij zei: Ο mijn Heer' 

verruim mijn borst voor mij: 

26 En maak mij mijn zaak 

gemakkelÿk: 

860 Dit alles ervoer Mozes in die 

ν 2 2 ue Àte. 

bye Ü οι o5 JE # 

n bijzonderen toestand, waarin de ontvanger 

van een openbaring zich op den tijd der openbaring bevindt En wat God hem 

toonde, had, zooals in vs. 28 verklaard wordt, een diepere beteekenis. Zie noot 498. 

Er kan hier bijgevoegd worden, dat jad-i-baid@’: (vertaald door witte hand) 
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qq qq, 

27 En ontbind den knoop 
van mijn tong: 861 | 

28 (Opdat) zÿ mijn woord 
zullen verstaan: | 

29 En geef mij een helper 
uit mijn gezin: 

30 Aäron, mijn broeder: 
31 Versterk mijn rug door 

hem: | 
32 En verbind hem (aan 

mij) in mijn zaak. 
33 Opdat wij U menigvul- 

dig zullen verheerlijken: 
34 En Τῇ menigvuldig ge- 

denken: 
35 Waarlijk, ΟἹ] ziet ons. 
36 Hi zei: Uw verzoek is 

u inderdaad toegestaan, ὁ 
Mozes: | 

37 En voorzeker hebben 
Wij u op een anderen tijd een 
gunst geschonken: 

38 Toen Wij tot uw moeder 
openbaarden wat geopen- 
baard werd: | 

39 Zeggende: Leg hem in 
een kist, en werp die in de 
rivier; dan zal de rivier hem 
op. de kust werpen; iemand, 
die ΜΗ een vijand en hem een 
vijand is, zal hem opnemen; 
en Ik heb op u liefde van Mi 
geworpen, en opdat gij onder 
Mijn oogen opgevoed zoudt 
worden, 

40 Toen uw zuster ging en 
zei: Zal ik u tot iemand leiden, 
die voor hem zal zorgen? 
Toen brachten Μὴ ἃ tot uw 
moeder terug, opdat haar 
oog verfrischt zou worden en 
zij niet treuren zou; en gi 
doodde een mensch; toen ver- 
losten Wij u van de droefenis, 
en Wij beproefden u met 
(een gestrenge) hbeproeving. 
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25 # Ἢ 55 σι 2 4 722 0 2. 
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overeenkomstig Tâdj-cel-"Ar6ès beteekent: een argument, dat zeer duideliÿk is 

gemaakt. 

861 Het is een bede om niet gebrekkig te kunnen te spreken. 
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Toen bleeft gij jaren onder de 
inwoners van Midian; vervol- 
gens zijt gij herwaarts geko- 
men gelijk besloten was, ὁ 

| Mozes: 

41 En Ik heb u voor Μῇ- 
zelf uitverkoren : 

. | 42 Ga, gi en uw broeder 
| met Min mededeelingen en 
wees niet onachtzaam in Mijn 
gedachtenis: 

43 Ga gij beiden tot Faraô; 
waarkjk, hïij is alle perken te. 
buiten gegaan: | 

44 En spreek tot hem een 
vriendeliÿjk woord; wellicht 
zal hij nadenken of vreezen. 

45 Zi zeiden: Onze Heer! 
waarlijk, wij vreezen, dat hij 
zich haasten zal ons kwaad te 
doen, of dat hij buitensporig 
zal worden. 

46 Hij zei: Vrees niet ; 
waarlijk, Ik ben met τὶ beiden:; 
Ik hoor en zie: 

47 Derhalve, ga gij beiden 
tot hem en zeg: Waarlijk, wij 

| zin twee apostelen van uw 
Heer; zend daarom de kinde- 
ren Israëls met ons en martel ὁ 
hen niet! Inderdaad hebben 
wij u een mededeéling van uw 
Heer. gebracht, en vrede is 

48 Waarlijk, het is ons ge- 
openhaard, dat de kastijding 

_waarlijk op hem zal komen, 
| die loochent en zich omkeert. 

49 (Faraô) zei: En wie is 
| uw Heer, o Mozes ? 

Onze Heer is | 
Hi, Die aan elk ding zÿn 

50 Hij zei: 

schepping gaf en het (naar 
zin doel) leidde. 

51 Hij zei: Wat dan is de 
toestand der vroegere ge- 
slachten? 

over hem, die de leiding 
volgt: 

GE SE Es GIE 

SRE δι, PA GONES Dé 

6 2 2% 4552 2) 7 
ES + 

GA A; 

PE + Ed “" - 

Vs δῦ 2) ets Ci Ca St 
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AVS CA 
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À r, LA TA 

schen u. 

52 Ηΐ zei: De kennis daar- 
van is bi mijn Heer in een 
boek: mijn Heer dwaalt niet, 
noch vergeet Hi: 

93 Die de aarde voor u tot 
een uitgestrektheid maakte 
en daarin paden voor u 
maakte en water van de wol- 
ken nederzond:; en daardoor 
hebben Wij vele soorten van 
verscheidene planten voort- 
gebracht : 

04 Eet en weid uw vee: 
waarlijk, hierin zijn teekenen 
voor degenen, die met ver- 
Stand begiftigd zijn. 

SES fe PSS GE Sir 
42“ “ στ. (ἢ Es 2051 ARTE 

SE SE Ci EE (LUE 

3} ἃ OL Et τινι: VE 

er: ds ΟΝ 

PARAGRAAF 3 
De Geschiedenis van Mozes 

99 Daaruit hebben Wij u 
geschapen en daarin zullen 
Wij u terugzenden en daaruit 
zullen Wij u ten tweeden male 
opwekken. 

06 En voorzeker hebben 
Wij hem Onze teekenen, alle 
daarvan, getoond, maar hij 
loochende en weigerde. 

07 ΗΠ zei: Zijt gij tot ons 
gékom en om ons door uw 
tooverij uit ons land te zet- Ὁ 
ten, o Mozes ? 

98 Dan zullen ook wij vôér 
u tooverij als die voort- 

| brengen: maak derhalve tus- 
schen ons en w een afspraak, 
die wij niet zullen breken — 

 Wij noch gij — (op) een in 
het midden gelegen plaats. 

59 (Mozes) zei: Uw af- 
Spraak is de feestdag, en 
laten de menschen zich in den 
vroegen voormiddag verza- 
melen. 

60 Toen keerde Faraô zich 
om en Stelde zijn plan vast: 

| daarna kwam hi. 

χω: AUS 2. h # 54 Et a he 

2 9 85 5%79 22 

ἐν ὅ FT 

Ί: ἡ SSSR ES) ἀῶ. 

eur Eu 

Ne 2 2 ae. 
DIS ἀβλϑάς HN 

OS 

SLA έ“ Ce dun ΄ ὑκκα. O Lt δ ὁδῷ RES CES A 
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Of, voor- 
treffelikste 
hoofden. 

a 500. 
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61 Mozes zei tot hen: Wee 
over u! verzin geen leugen 
tegen God, opdat Hij u niet 
door een kastijding zal ver- 
delgen, en hi die (een leugen) 
verzint, bereikt inderdaad 
_(ziÿn begeerte) niet. 

62 En zij twistten met el- 
kander over hun zaak en 
hielden het gesprek geheim. 

63 Zïj zeiden: Deze twee 
zijn wWaarlijk toovenaars, die 
u door hun tooverij uit uw 
land vwillen zetten en uw 
voorbeeldigste gebruik weg- 
nemen. 

04 Derhalve, stel uw plan 
vast; kom daarna in rijen 
staan, en het zal hem, die de 
bovenhand heeft, heden in- 
derdaad voorspoedig gaan. 

65 Zij zeiden: O Mozes! 
zult gij nederwerpen, of zullen 
wij de eersten zijn, die neder- 
werpen ? - 

66 Hij zei: Neen! werp 
neder. En zie! hun koorden 
en hun staven — het scheen 
hem door hun tooveri] toe, Of 
zij liepen. 

67 Mozes voelde vrees in 
zijn gemoed. 

68 Wij zeiden: Vrees niet, 
waarlik, gij zult de hoogste 
zijn: | 

69 En werp neder wat in 
uw rechterhand 15; hét zal 
verslinden wat zij gedaan 
hebben; zij hebben slechts het 
plan van een toovenaar ge- 
daan, en het zal den toove- 
naar niet voorspoedig gaan, 
vanwaar hij ook moge komen. 

710 En de toovenaars wer- 
den nedergeworpen, zich ne- 
derbuigende; χῇ zeiden: Wÿ 

| gelooven in den Heer van 
Aäron en Mozes. 8 
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Ar. koïni. 
Ar. (en) 
hij heeft. 

Ar. onde. 

862 Ζῇ die in de hel zijn, 

geschonken, die in dit leven geest 

--- 

71 (Faraô) zei: Gij gelooft 

in hem, aleer ik u verlof geef; 

waarlijk, hij is uw hoofd, dat 

u tooverij leerde; derhalve 

zal ik zekerlijk uw handen en 

uw voëeten aan de tegenover- 

gestelde zijden afsnijden, en 

ik zal u zekerlijk aan de stam- 

men der palmboomen kruisi- 

gen, en gij zult zekerlijk te 

weten komen, wie van ons 

gestrenger en blijvender in 

het kastijden is. 
72 21) zeiden: Wij verkie- 

zen u niet boven hetgeen tot 

ons is gekomen van de duide- 
lijke argumenten en boven 

Hem, Die ons gemaakt heeft; 

derhalve, beslis wat gïj be- 

slissen zult; gij kunt slechts 

omtrent het leven dezer 

wereld beslissen: 
73 Waarlijk, wij gelooven 

in onzen Heer, opdat ΗΠ] ons 

onze zonden en de tooverij, 

| waartoe gij ons gedwongen 

hebt, vergeve; en God is Be- 

ter en Blijvender. 
74 Waarlijk, hij die tot zijn 

Heer komt, schuldig (zijnde), 

dan waarlijk, voor hem is de 

hel; hij zal daarin niet Ster- 

ven, noch zal hij leven. 862 

75 En wie (als) een geloo- 

vige tot Hem komen (en ) 

inderdaad goede werken heb- 

ben gedaan, dezen zijn het, 

die de hooge ‘angen zullen 

hebben. 
76 De tuinen der eeuwig- 

heid, waarin rivieren stroo- . 

men, om daarin te wonen, en 

dit is de belooning van hem, 

die zich gereinigd heeft. 
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leven niet, want het leven zal aan diegenen worden 

elÿjk wedergeboren zijn; Ζῇ zullen ook niet 

sterven, want de dood zou beteekenen, dat *hun marteling ophoudf. 

----..... -.οὃ...Ἅ... 



566 TA HA D
 

| 

Ar. dat. | 

| hoogst 
| gens hem, die zich bekeert en 

[DEEL xvi. 

| PARAGRAAF 4 

‘De Geschiedenis. van Mozes 

77 En voorzeker hebben 
Wij tot Mozes geopenbaard, 
zeggende: Reis des nachts 
met Min dienaren; maak dan 
een droog pad voor hen in 
de Zee, niet vreezende over- 
vallen te worden, noch bang 
Zzinde. 

78 En Faraÿ volgde hen 
met zijn legers: en over hen 
kwam van de zee datgene, 
wat over hen kwam. 

19 En Faraô bracht zijn volk op een dwaalspoor èn hij 
leidde (hen) niet recht. 

80 O kinderen Israëls! in- 
derdaad hebben Wij ἃ van uw 
vijand bevrijd, en Wij hebben 
een verbond met u gesloten 
ΟΡ de gezegende zijde van 
den berg, 8 en Wij hebben u 
manna en kwartels gezon- 
den. b 

81 Eet van de goede 
dingen, die Wij u tot onder- 
houd hebben gegeven, en 
wees daarin niet buitensporig, 
opdat Mijn toorn niet ΟΡ u ΖΆ8] 
nederkomen, en hïij, op wien 
Min toorn nederkomt, zal in- 
derdaad vergaan. 

82 En waarliÿjk, Ik ben 
Vergevensgezinda je- 

gelooft en het goede doet, 
(en). daarna den rechten wee blift volgen. 
83 En wat heeft u van uw 

volk doen haasten, o Mozes ? 
84 Hij zei: Ζῇ zijn hier op min voetspoor en ik heb mi) | tot Ὁ gehaast, mijn Heer, op- 

dat Οἱ] een welgevallen (aan mi) zoudt hebben. 
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85 Hij zei: En waarliÿjk, Wi | Ress tr hebben uw volk na u be- ne ASS ES ἀξ: JG proefd, en de Sâmiri heeft , Κη 99»9Κ gro 5» hen op een dwaalspoor ge- CEA BEC CS 
bracht. 865 ER “σα a ee _86 τι . Mozes τὶ Sul CEE TNT ES 
Zn VOIK terug, toornig, zic Eh 25Χ5 vote 2e ape bedroevende. ΗΝ zei: O mijn PE Um 5] 45 JE 

 volk! heeft uw Heer ἃ niet “512 otre rer een schoone belofte beloofd? 7 © 7 frs Scheen de tijd u dan lang toe,  Oexi (2,7 322 1.21 αι 
| οὗ wenschte gij, dat de toorn ., D PAT nr 
uws Heeren op τὶ nederkwam, 2 AGE ΘΕ AU 
zoodat gij de mij gedane be- ER Re 354 lofte brak? ὍΝ 0 DÉS 81 Ζ1) zeiden: Wij hebben a ἘΣ 
de u gedane belofte niet uit > 3%, 21 Gris 
eigen beweging gebroken, PRE PE RS nine ce 
maar wij werden met de £ E SIC AAS ET EU EU 2 
lasten der sieraden van het , ., Lun Bi rhianiocee volk beladen;- toen wierpen ©(CG><L ἮΝ RENNES | wij die weg, en zoo heeft de ᾿ 
Sämiri voorgesteld. 864 

88 Toen bracht hij voor ra τὰ . hen een kalf voort, (niets AE τ: λᾷ 31 
meer dan) een lichaam, dat asbl en Poe 
een hollen klank had; en ziÿ ὁ LS SET ORNE GA 
zeiden: Dit is uw god en de b god van Mozes, maar Εἰ heeft ὁ OC 
(hem) vergeten. | : 89 Wat! hebben ziÿ niet , pire Ve kunnen zien, dat het hun geen δ": Δ ΩΝ 1. antwoord gaf, en (dat) het ΤΟ ENT SI nie 
geen macht had over eenig dE 
nadeel of voordeel voor hen. 

! 

CRC 

Ar. gezeg- 

de. | 

Ar. noch, 

863 Of deze Sâmiri een zekere stamvader der Samiritanen was of niet, 
behoeft niet besproken te worden. Het vers toont slechts aan, dat iemand anders 

. dan Aëron voor het maken van het kalf aansprakeliÿk was. Uit de Rabbijnsche literatuur (zie Jewish En., Art. ,Calf”) blijkt, dat de Egyptenaren, die met de Israëlieten waren gekomen, de eersten waren die eischten, dat er een ΚΑΙ gemaakt 
werd. En ’Atâ was van oordeel, dat hij een Egyptenaar was, die in Mozes geloofde en samen met de Israëlieten kwam. Ὁ Ὁ | nn 

864 De Israëlieten kunnen sieraden van de Egyptenaren hebber geleend, Zooals in Ex. 12 : 35 bevestigd wordt: met sieraden. kunnen hier die sieraden bedoeld zÿn. Of het kan eenvoudig beteekenen, dat de nomadische stammen van Israël, die aan deze dingen niet gewend waren, zich deze gewoonten. van de Egyptenaren eigen hadden gemaakt en nu op raad van Sâmiri afstand van die sieraden deden. | : | 



568 | TA HA : [DEEL XVI. 

PARAGRAAF 5 

De Geschied=nis van Mozes: De Boodschap van den 

| | Heiligen Profeet 

| 90 En i | | | 
n  inderdaad had »,4,: Ἔν 

Aäron vroeger tot hen ge- QS OZ ὦ3» 5 8) JE LU » 

zegd: O mijn volk! gi wordt jAÉ- cire, 22 AE) (2: 

daardoor slechts beproefd, AC > OL & 7 Cie 

en waarlijk, uw Heer is de tir ane te s 21 

Weldadige God; derhalve, GE GE > 

volg mij en gehoorzaam mijn ἢ | | 

bevel. 865 
Fa ELLE λ΄ ΕΣ 

91 Ζὶὶ zeiden: Wiÿ zullen ee Fes TS ESS 
geenszins ophouden ons aan OT ES 2... Ὁ 

de aanbidding daarvan te | ἥ 

houden, totdat Mozes tot ons 

wederkeert. 5 d St 25.51.53 AE HONTE 

92 (Mozes) zei: O Aäron! he VS 5] Elie Le O8.) 

wat verhinderde ἃ, toen gi] 

hen zaagt afdwalen. 

93 Dat gij mij niet volgde? 
| 

Gehoorzaamde gij mijn bevel CI 2 41: AS ΐ 

dan niet? | LA) Cest ST 

6 94 Hi zei: Ὁ zoon mijner RC 
λα νενν | 

moeder! grijp mi niet bij min: GAL UELT 45 a 

baard, noch bij mijn hoofd, στα, LA 

waarlijk, ik vreesde, dat gi JB OT ES 2.» en 

zoudt zegsen: Gij hebt ver- @$045255 22] 0x OS 

deeldheid onder de kinderen GPA Dh Del ΟΝ 
Israëls teweeggebracht en 

niet op mijn woord gewacht. LAC 

95 Hij zei: Wat was dan uw ete. eus US ϑ 
voornemen, Ο Sämiri ? 

96 Hij zei: Ik zag wat Zi] τ τς Dai AE" 

niet zagen; en ik volgde den Le 15428 0) 5 ῳ | 

weg van den apostel slechts poéit 212 . 4, “» D 37:1: 

gedeeltelijk, toen wierp ik Jr LA CARS
 

dien weg; 866 zoo verfraaide EE?) ESA ANSE È
S 

mijn ziel (het) voor mi]. | ro 

07 Hij zei: Ga dan heen;: °?f; 2,1 Ai AU LA “Ὁ 

| waarlijk, aan ἃ zal het zijn in τ τῶι ὁ # ὧν : 5 US 

dit leven te zeggen: Raak Giese EN ὦ) NO 

(mi) niet aan; en waarlik, er R | 

eq 900 ...--«-«ὍροὄὃὔὥΨῷἬ “- ο΄ 

265 Hieruit blijkt niet alleen, dat Aäron geen deel had in het maken van 

het Walf, maar ook dat hi zijn volk zelfs beval het aanbidden daarvan ΟΡ te 

geven. De Heilige Qoer-ân wijkt hier van den Bijbel af. 

866 De woorden zijn hier atsar-ir-rasôèl, dat letterlijk beteekent: de weg 

nf de voetsporen van den apostel: de voetstappen van Gabriëls paard is een 

rieuwigheid. 16) 
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Ar. die ge- 
maakt zal 
worden. 
niet Le. 

is een bedreiging voor u, die 
te uwen opzichte niet z2al 
falen; en ΚΙ naar uw god, 
aan welks aanbidding gij 
u (zoo lang) hebt gehou- 
den; wij zullen dien .zekerlijk 
verbranden; daarna zullen wij 
dien een (wijde) verstrooiïing 
in de Zee verstrooïen. 867 

98 Uw God is slechts God; 
er is geen god dan Hij; Hi 
omvat alle dingen in (Zïjn) 
kennis. 

99 Aldus verhalen Wij u 
(sommige) der tidingen van 
wat voorafgegaan is; en in- 
derdaad hebben Wij 1 van 
Ons een Herinnering gege- 
ven. | 

100 Wie zich daarvan af- 
wendt, zal ten dage der op- 
standing waarlijk een last 
dragen, 

101 In dezen (toestand) 
blijvende, en het zal ten dage 
der opstanding voor ἤθη 
slecht te dragen zijn; 

102 Ten dege als er op de 
bazuin geblazen zal worden, 
en Wij zullen de schuldigen, 
blauwoogigen, te dien dage 
vergaderen, 868 

103 Ziïj zullen in het ver- 
borgen met elkander beraad- 
slagen: Gïj zijt slechts tien 
(eeuwen) gebleven. 869 
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867 Dit toont aan, dat de asch van het kalf in zee werd gegooid, en het 
verhaal, volgens hetwelk den Israëlieten water te @rinken werd gegeven, ver- 

mengd met de asch van het Καὶ (Ex. 32 : 20, Deut. 9 : 21), wordt door den 

Heiligen Qoer-ân dus niet gestaafd. De straf, welke Sâmiri werd opgelegd, is 

die van een verstooteling in een samenleving, wien het verboden is eenig verkeer 

of betrekking met het Israëlietische volk te hebben. 
868 Het woord zoerq* hbeteekent: blauwoogig. Of het het werkelijke voor- 

komen van Zekere volken aanduidt, kan niet met zekerheid worden gezegd. _ 
woord beteekent ook blind. 

869 Het door ’asjrâ aangeduide zelfstandigheid is weggelaten; maar aan- 
szien degenen die de wereld liefhebben, elders beschreven worden als menschen, 
de wenschen, dat hun een leven van duizend jaren geschonken werd (2 : 96), en 
hur gezegd wordt, dat zelfs zoo’n lang leven hen volstrekt niet verder van de 



570 | TA HA ΄. [DEEL XVI. . 

_ 104 Wij weten het best wat pa: Aie ΄ »1π»7 5924 

zij Zeggen, Mans de à d 2e PEL SX) € 
schoonste hunner in levens-' ΛΑ 214 <7 proc 
wandel zal zeggen: Οἱ zÿt 23) ΄ DL opte 

‘slechts een dag gebleven. 

PARAGRAAF 6 
De Tegenstanders van den Heiligen Profeet 

zullen vernederd worden 

105-111. De voornaamste tegenstanders zullen onderworpen wor- 
den. 112. Overwinning van de geloovigen. 113—115. Een waarschu- 
wing. 

| 105 En Ζ1} vragen u om- 8 222% CLS 

Of hof- | trent de bergen. Zeg: Mijn ee Je def SEE: 
Heer zal hen van de wortelen 

wegvoeren, Ἢ jee 
106 En die als een, effen, : ΕΣ 

gladde vlakte laten, 870 ÉRRLS We Gris 
| 107 αἴ zult daarin geen | | 

Ar. noch. | Kromte of oneffenheid zien. AC ÿ$ et ne < 
108 Te dien dage zullen zi 

den noodiger volgen; in 
is geen kromte, 871 en de εις σ»» A +. 
en zullen vôér den ADI sn CPR Y ᾿ ne | 
Weldadigen God zacht zijn, NS ces 5) SEE 
zoodat gij niets zult hooren d PEN σις. 
dan een zacht geluid. τ | tar ip 

| 109 Te dien dage zal geen 
22:48:17. bemiddeling baten, ἃ behalve .. gs μα 

van hem, wien de Weldadige ©” 
God (ze) toestaat en aan GE UT nr seu 0t σικ 
wiens woord Hij een welge- D) | ŒNV 2 Cl à 5}. 
vallen heeft. 

straf verwidert, is hetgeen hier duidelijk aangeduid wordt dit, dat ziïj tien eeuwen 

van grooten voorspoed genoten zullen hebben. Of, indien het woord als een 

aanduiding van dagen opgevat wordt, zou de tien dagen van het leven van een 

volk ook tien eeuwen beteekenen. Æen dag van het daarop volgende vers staaft 
deze gevolgtrekking, daar een “00 in de [88] der PEGISRE duizend 288} beduidt; 

- zie 22 : 47. 

870 Het woord djabal ἜΝ σδόνεει een bei 9 +. de ñeer of het hoofd 
van een volk. Al vat men het in den eersten zin op, toch zou het beteekenen: 
het uit den weg ruimen van hinderpalen, als bergen, bij de verspreiding der 

 Waarheid. Vs. 108 maakt deze beteekenis duidelÿk, want er staat, dat zij den 
Noodiger volgen, di. den Heiligen Profeet, die hen tot de waarheid noodigde. 

871 De noodiger, in wien geen kromte 15, is niemand anders dan de Heilige 
Profeet; zie 18 : 1. Het geheele vers wijst duidelijk op een (Πα, dat de Islâm 

᾿ volkomen bevestigd zal zijn en dat in plaats van tegenstand de stemmen zacht 
rullen zijn voor den Weldadigen God. De zachtheid der stem duidt onderwerping 
aan. | 
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Of, hoof- 
rlen. 

Ar. en 
hi 1s. 

110 Hij weet wat voér hen 
is en wat achter hen is, ter- 
ΜΠ zij het niet in (hun) ken- 
nis omvatten. 

111 En de aangezichten 
zullen vour den Eeuwig- 
levenden, den Zelfbestaanden 
God verootmoedigd worden 
en hi, die ongerechtigheid 
draagt, is inderdaad verloren. 

112 En wie goede werken 
doet en een geloovige îs, zal 
geen vrees hebben voor on- 
rechtvaardigheid, noch voor 
het onthouden van wat hem 
toekomt. 

113 En alzoo hebben Wi 
dien nedergezonden een Ara- 
bischen Qoer-ân en hebben 
daarin (sommige) van de 
bedreigingen duidelijk in het 
licht gesteld, opdat Ζῇ zich 
(voor het kwaad) zullen 
hoeden of opdat die een herin- 
nering voor hen zal voort- 
brengen. 

114 Hoogst Verheven :ïs 
derhalve God, de Koning, de 
Waarheid; en haast u niet 
met den Qoer-ân, voordat zijn 
openbaring u voltooiïd is en 
zeg: Miin Heer! doe mij in 
kennis toenemen. 872 

115 En voorzeker gaven 
wij vroeger een gebod aan 
Adam, maar hij vergat (het); 
en Wij vonden in hem geen 
besluit (om ongehoorzaam te 
zijn). 878 ; 

ECS 2g “A Fate 
οῴας «Ὁ ΟἾΟΝ 5 

JS 5 EN GET Ge 
΄σι σ΄ ΄ ᾿ς οἵ ̓ ἰὁ | ὡ» 

rs SL: D Ge RE A5 

PRE ̓ 5 625 2 9 

D he ee δα 
A CAS CINE Ce NET 
Ces Des R2 425. 

872 Zich met den Heiligen Qoer-ân haasten duidt op het verlangen van den 

Heiligen Profeet, dat de waarschuwing aan de ongeloovigen in duidelijke woorden 

gegeven wordt, opdat zij daarbij baat zullen vinden. 

873 Dit toont aan, dat Adam geen opzettelijke fout beging, en daarom kan 

nem op dezen grond geen zonde worden toegeschreven. 
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a 28.. 

b 27. 

c 28. 

EE — eu . 

TA HA [DEEL XVI. 

PARAGRAAF 7 

Het Misleiden van den Duivel 

116—121. De duivel misleidt. 122, 123. God is genadig. 124—128. 
De geestelijk blinden. 

116 En toen Wij tot de 
engelen zeiden: Buigt u neder 
voor Adam, ἃ bogen zïj zich 
neder, maar Iblis (deed het 
niet) ; Ὁ hij weigerde. 

117 Derhalve zeiden Wi: 
Ὁ Adam! waarlijk, dit is ἃ en 
uw vrouw een vijand,; der- 
halve, laat ἈΠ u beiden niet 
uit den tuin verdrijven, © 
zoodat 91] ongelukkig wordt: 

118 Waarlijk, het is voor u 
(bestemd), dat gij daarin 
geen honger zult lijden, noch 
zonder kleederen zult zijn; 

119 En dat gij daarin geen 
dorst zult hebben, noch de 
hitte der zon zult voelen. 874 

120 Maar de duivel deed 
hem een booze inblazing:; hi 
zel: O Adam! zal ik u naar 
den boom der onsterfelijkheid 
en een koninkrijk, dat. niet 
vervait, leiden ? 

121 En zij aten beiden 
daarvan; daarom werden hun 
kwade neigingcn hun duide- 
lÿk, en zij begonnen beiden 
zich met bladeren van den 
tuin te bedekken, en Adam 
was zijn Heer ongehoorzaam : 
derhalve werd zijn leven 
slecht (voor hem). 
122 Dan koos zijn Heer 

| hem, en ΗΠ wendde Zich (ge- 
nadig) tot hem en leidde 
(hem). 
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874 Deze woorden hebben klaar blikeliÿjk betrekking op lichamelijke gemak- 
ken, maar dat daarmee geestelijke tevredenheid en rust bedoeld wordt, wordt 
duideliÿjk gemaakt door vs. 124, waar vermeld wordt, dat een benard leven het 
lot zal zijn van hem, die zich van Gods gedachtenis afwendt. 
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123 Hij zei: Ga weg van- : 

daar, gij beiden, allen (uwer), ar ̓ ̓ ΠΟΜΘΨΙ Est dE 
een uwer (is) de vijand van 538. ὦ ΧΩ AL L ́ 
den ander. Derhalve zal er ESA τος ἅϊ nes 

waarlijk een leiding van Mi (9 :2 AG κξ 

tot u komen; en wie Mijn lei- Nr | 2 Οἱ AIO 

ding volgt, zal niet van het 
rechte pad afdwalen en zal 
ook niet ongelukkig zijn; 875 

124 En wie zich van Min 
herinnering afwendt, zal dan , AR ᾿ς 21025 

| waarliÿjk een benard leven ce ANSE LE Do 2 
hebben, en Wij zullen hem op rs ΕΣ ΣΧ 
den dag der opstanding blind Θω π᾿ ge 2.5 ΟΣ 
opwekken. 876 

125 Hij zal zeggen: Min 
Heer! waarom hebt Gi mi ,,, ,»-ssoxe “γὼ, 2 dé 
blind opgewekt, en ik was in US (5 Sr dev ω 
derdaad een ziende? 

126 Hi zal zeggen: Zoo (is 
het); Onze mededeelingen 
kwamen tot ἃ, maar gi ver- τ κα) 3 Et as SANTE 
onachtzaamde ze; en zoo zult “2 
gij heden verlaten worden. EU | We ἜΣ: 

127 En zoo vergelden Wi ἢ | 
hem, die buitensporig is en 
niet in de mededeelingen zijns TE TT... 
Heeren gelooft; en zekerlijk is 55 SAT GS € OCZ 
de kastijding van het hierna- δι ἢ 17-18 οὐδῷ 202 
maals gestrenger en blijven- 353. PS 3 Ὁ es 
der. EUË | 2 Li 

128 Leidt het hem dan niet 
recht, hoevele geslachten, in Ρ 
wier woonplaatsen Ζῇ] rond- (% GARE Εἴ 12 He 

trekken, Wij voor hen ver- ἊΣ nr , 
delgd hebben? Waarlijk, hier- ὁ ὧν κὰκ 2 ὃ Gras or 
in zijn teekenen voor degenen, 
die met verstand begiftigd 6 | ἕν = A3 
zijn. | 

875 De remedie, waarop hier gewezen wordt, is geestelijk: de komst van 

de leiding. Dit verduidelijkt het allegorische karakter van wat in het verhaal 

van Adam wordt verteld. 

876 Het benarde leven is inderdaad een ongelukkig leven, dat het gevolg 

is van het vervallen tot het kwade. 
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PARAGRAAF 8 

De Straf is zeker 

129 En was er geen woord 
| geweest, (dat) alreeds van 
uw Hser (was) uitgegaan en 
een vastgestelde tijd, het zou 
waarlijk gemaakt worden 
(aan hen) te kleven. 

130 Verdraag dan geduldig 
wat zij zeggen en verheerlijk 
uw Heer met (Zïn) lof, voor 
het opkomen der zon en voor 
haar ondergang, en verheer- 
Hjk (Hem) ook in de uren 
van den nacht en in gedeelten 
van den dag, opdat gij tevre- 
den zult zijn. 

131 En sper uw oogen niet 
open naar datgene, waar- 
mede Wij verschillende klas- 
sen hunner hebben laten ge- 
nieten, (van) den glans van 
het leven dezer wereld, opdat 
ΝῺ hen daardoor zullen be- 
proeven; en het onderhoud 
van uw Heer is beter en meer 
blijvend. 

132 En beveel uw volge- 
lingen het gebed en blijf daar- 
aan trouw; Wij vragen u niet 
om onderhoud; Wij geven u 
onderhoud, en er is een 
(goed) einde voor het hoeden 
(voor het kwaad). 877 

133 En zij zeggen: Waar- 
om brengt hij ons geen teeken 
van zijn Heer? Is er niet tot 
hen een duidelÿk bewijs geko- 
men van wat in de vroegere 
boeken is? 878 
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877 Het woord onderhoud heeft in dit vers betrekking op het gebed en toont 
aan, dat het gebed het onderhoud is, waarvan de ontwikkeling van ’s menschen 
geest afhangt. | | 

878 De Heilige Qoer-ân wordt hier een duidelijk bewijs genoemd van wat 
de vroegere boeken bevatten, omdat die hun voorspellingen vervult en ook argu- 
menten voor de daarin voorkomende verklaringen aanvoert. 
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134 En indien Wij hen véér 
dezen met een kastijding ver- MÉTÉO 8 ee ont re te delgd hadden, zouten σχῇ Pgo 9 GET 5 
zekerlijk gezegd hebben: 0 TELE N 2? - DA LATTES 
onze Heer! waarom hebt Gij ‘* L = Ses 1} Ke des 
geen apostel tot ons gezon- @(sx 5 (li OS ὧδ Eur 
den, want dan zouden wij Uw | 
mededeelingen hebben ge- 
volgd, voordat ons schande | 
en Schaamte ontmoetten. NT PR IT DES 
‘135 Zeg: Ieder (onzer) CARRE OA Ὁ: 5 

wacht; derhalve, wacht: gij 8 Lun Gittirult 21 2T 
zult te weten komen wie de 27° ? ὩΣ σι ami Cv volger van het effen pad is OUR 
en wie recht gaat,. 

Of, οι. 



DEEL XVII 
HOOFDSTUK XXI 

DE PROFETEN 

(Al-Anbÿä') 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
ΟἽ paragrafen en 11% verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1. Het oordeel komt nabij. 

Par. 2 De waarheid heeft steeës gezegevierd. 

Par, 3. De waarheid der openbaring. 

Par. 4. God behandelt de menschen genadig. 

Par. 5. Abrahams geschiedenis. 

Par. 6. God bevrijdt de profeten van hun vijanden. 

Par. 7. De rechtschapenen zullen het land erven. ' 

Algemeene opmerkingen: 

TERWIJL dit hoofdstuk gedeeltelijk gewijd is aan aigemeene vermeldingen 

aangaande de bevrijding der profeten en de uiteindelijke overwinning van hun 

zaak — en daarom draagt het den titel van A7-Anbiÿj4' — wordt er inzonderheid 

melding gemaakt van de geschiedenis van Abraham, den grooten vader van 

tairijke profeten, die een voorbeeld geeft, dat het geval van den Heiligen Profeet 

meer nabij komt dan het voorbeeld van welke andere profeet ook. 

Zooals ik reeds heb verklaard, wij hebben van het 17de tot en met het 

23ste hoofdstuk één groep van zeven hoofdstukken. Terwijl het eerste hoofdstuk 

van deze groep den Isiâm een groote toekomst belooft, haalt het het voorbeeld 

der Israëlieten aan en de wijze waarop God hen behandeide. Hierop volgt een 

hoofdstuk, dat de geschiedenis van het Christendom behandelt, dan een ander, 

dat de geschiedenis van Johannes en Jezus op den voorgrond brengt, terwijl het 

vierde hoofdstuk hoofdzakelijk de geschiedenis van Mozes behandelt. Op deze 

hoofdstukken moet uit den aard der zaak de geschiedenis van dien grooten 

patriarch volgen, die zoowel de vader der Israëlieten als die der Ismaëlieten is. 

Een andere zijde van dit hoofästuk is de bevrijding der rechtschapenen, gelijk 

de bestraffing der verdorvenen het onderscheidende kenmerk is van het hieraan 

voorafgaande vierde hoofdstuk. 

Het hoofdstuk begint met de Zekerheid van de bestraffing der inwoners 

van Mekka, en daarop volgt een duidelijke verklaring, dat het onrdeel nadert 

en dat de rekening nabiïj is. Dit wordt gestaafd door het feit, dat de waarheid 

nu zegevieren moet, zooals het altijd is geweest, en dit wordt in de tweede 

paragraaf aangetoond. De derde vestigt de aandacht op de waarheid der openba- 



HFDST. XXI.] HET OORDEEL KOMT NABLIJ ὅτι 

PARAGRAAF 1 

Het Oordeel komt nabiï 

1-4. De waarschuwing veronachtzaamd. 5. Zij weifelen in hun 
oordeel. 6-—10. Vroegere profeten en hun M 

In naam van God, den Wel- 
dadige, den Genadige, > Cp fees a Den) 

1 Hun afrekening is den ,7 , ., ᾿ 
menschen nabij gekomen, en 25 4 CE LÉ] 
in achteloosheid wenden zij Ce Note 
zich af. | OÙUsopss à » 

2 Er komt geen nieuwe 
herinnering van hun Heer tot :,->2.-,, 
hen, of zij hooren die aan, ter- FÜR EE) ω RÉ 2 CA be [2 
wijl zij zich vermaken, GE 1: IL popue à κα 

3 Hun harten futselende; δῶ BR at 
en degenen die onrechtvaar- 
dig zijn, raadplegen elkander 
in het verborgen: Hÿjis niets Sant, cire 228 ἀπ ἀν 
dan een sterveling gelijk ΟἿ; 22, y PSE 
wat! zult οἱ) dan voor de too- ENS CSS G PI 

99 58292 4 0 > ” 1 bezwijken, terwijl gi OS AT 5 52 GES 

4 Hi zei: Min Heer weet 
wat in den hemel en (op) de / | 
aarde wordt gesproken, en εἰσ} - ai me 
Hiïj is de Hoorende, de We- : sus 
Lande. op] Al 58 5 EST 
5 Neen! 21] zeggen: Samen- 

raapsels van droomen; neen! 5 
hij heeft dien verzonnen, pe Ὁ τῇ A 
neen! ὨΪ is een dichter; laat de _ SL "Ὁ de 
hem dan een teeken tot ons ER ὡς ὁ ΘΙ 
brengen, zooals de vroegere 3 τ 
(profeten daarmede) a δὺς Θῴ 3" Une À CT An 
den werden. 879 

qq .  ................. . . -.-. “........................ς  ...... -........................-ς-........ .. 

ring in het algemeen en de openbaring aan den Heïligen Profeet in het bijzonder. 

De vierde vestigt de aandacht op het overheerschen van het attribuut genade 

in de Goddelijke natuur, want de bestraffing der tegenstanders van den Heiligen 

Profeet moest zich in het bijzonder door genadige behandeling onderscheiden, 

en in dit opzicht moest Abraham, wiens geschiedenis het thema van de daarop 

volgende paragraaf vormt, zijn prototype zijn. De zesde toont aan, hoe profeten 

in de hachelijkste omstandigheden steeds uit de handen van hun vijanden bevrijd 

zijn en de laatste voegt er bij, dat de rechtschapenen het land zullen erven, 

inzonderheid doelende op'het Heilige Land, dat nu aan de Moeslims werd beloofd, 

daar de rechtschapenheid het huis Israëls heeft verlaten. 

879 De Qoereisjieten schijnen zeer verbijsterd te zijn geweest. Eerst noemden 

Ζῇ den Heiligen Qoer-ân tooverij, doelende op zijn machtige welsprekendheid, die 



578 | DE PROFETEN [DEEL XVIL. 
--- ὉΠ ... .. . “.......,,.ὄ up 

6 Vôôr hen geloofde eenige : ,:... ÉD RE LEA TC 
stad, die Wi verdelgd περ. GX ie 
ben, niet: zullen zij dan ge- : 29 29: 
looven ? OUR 9} 

7 En Wij zonden νόόσ u | ἦν 
niets dan menschen, aan wie (7 δ ἐξ Er 
Wij openbaring zonden; der- 
halve, vraag (het) den volge- SN dt PES re 
lingen der herinnering, indien " CES αὐ 

gij (het) niet weet. OC Y tes 

8 En Wij gaven hun geen ᾿ nie ee 
lichaam, dat geen voedsel ge- GHEGSLE Mie 
bruikte, en Zi zouden niet οῶ xk » ne AE A 

(voor eeuwig) blijven. 880 
9 Dan vervulden Wij hun 

Onze belofte: derhalve be- ας A rte EE Ce A 
vrijdden Wij hen en degenen οἶδ δὲ Ἵ ΡΟ τ 59 " ee 
die Ons behaagden, en Wij x SOA AE É “12 22 as 
vernietigden de buitenspori- é 
gen. 

10 Voorzeker hebben ΝῺ 2x Ζὰ ns 
een boek tot u geopenbaard, ἊΝ DS ges EST T ET ἀξ 
waarin uw verhevenheid is; Le δον ον τς 
wat! begrijpt gij dan niet ? 881 O OS 3 

PARAGRAAF 2 

De Waarheid heeft steeds gezegevierd 

11-15. De verdorvenen worden vernietigd. 16—18. De waarheid 
heerscht in de hemelen en op de aarde. 19-26. De Kenheid is de 
door alle profeten gepredikte groote waarheid. 27-—29. Zondeloosheid 
der profeten. 

11 En hoe menige stad, die “ΠῚ ̓ Ξ ee 
ongerechtig was, hebben Wij AE à; une gs 
omvergeworpen, en Wii heb- __... ΚΞ ΟΪΘΤΤ ES 
ben daarna een ander volk (2% ὑεῖ me (dés 
verwekt! 

hen ondanks hun tegerstand daaraan aantrok. Er waren echter voorspellingen, 

die louter welsprekendheid niet zou kunnen voorthrengen; daarom noemden zij 

dien sumenraapsels van droomen. Toen dachten Ζῇ, dat daarin een bepaald 00g- 

merk was, omdat die de overwinning van den Heiligen Profeet en de nederlaag 

van Zziin machtige vijanden verklaarde; daarom noemden zïj dien een opzettelijk 

verzinsel; en tenslotte noemden Zïÿj dien, als wilden zïj dit alles in één woord 

samenvatten, het werk van een dichter. Toen vroegen zij om een teeken, de gelijke 

waarvan aan de vroegere profeten gegeven was, d.w.z. hun verdelging en zijn 

overwinning, want de Heilige Qoer-ân had herhaaldelïijk hun aandacht gevestigd 

op het lot dergenen, die vor hen de waarheid hadden verworpen. 

880 Dit toont duidelijk aan, dat ieder profeet een sterfelijk lichaam had, 

dat voor ziin onderhoud voedsel noodig had, en dat ieder hunner den dood smaak- 

881 Zie volgende b1z. 
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----...ο. ot οὦ΄ὦὃοὃὦὃὦὖ. .. .. ---- 

12 En toen zij Onze straf > » Tr. 
gevoclden, zie! zij begonnen “ἢ 13) τς 

| daaruit te vluchten. | D ss, 2 
| τ πῇ ts } ἘΝ ET 
| 13 Vlucht (nu) niet en ἧς: 
| kerrt weder tot datgene, 31 AG Es > 15 1 BY 
να: τη geinaakt werd (dat) CE! τε ΧΙ 0012 
gi; een gemakkelijk leven leid- ; COR CETE 

| de en tot uw v’oningen; wel- 
| hcht zult gi CHSRVARES 
worden. 22 NÉS ré tto rs 

14 Zij zeiden: O wee over ® CL LS δὶ CLS 96 
ons! waarlik, wij zijn on- 
rechitvaardig geweest. FAT 

15 En dit hield niet op hun SENS τῷ CUS “3 
geroep te zijn, totdat Νὴ hen 4 ΠΝ; “ »»}1.- 
als afgemaaid, uitgebluscht ee Fe > 1e Me ed 
maakten. 

16 En Wij hebben den p- <,%2 me ca 
hemel en de aarde en wat sp w ἯΙ: LI δ: 
daartusschen is niet tot ver- 72 pose 
maak geschupen. AT 

Of, een 17 Indien Wi vermaak LATE 293, Δι GG Sos ne on 

nn hadden willen scheppen, ZOU- REV δ᾽ DES ©] Gi > 
den ΝῊ het van voér Ons ἴζ τ 

ΡΣ geschept hebben: geenszins Θ Css Le οὐδ ον 
zouden Wij (het) doen. 882 

18 Neen! Wij werpen de Sms us ue. 
waarheid tegen de valschheid JE de AL SX ἀζ 
zoodat die haar hoofd breekt, T5" E 01 us hi SG a 2 224 | 
en Zie! zij verdwijnt; en wee - 
over u om wat gij (Hem) toe- © CS < 
schrijft, 888 Ce δὴ} 

ss 

mms 

te. Derhalve moet ook Jezus een lichaam hebben gehad, dat voedsel noodig had, 

en den dood hebben gesmaakt. 

881 Waarom vroegen zij toch telkens weer om de straf, waarmee zij bedreigd 

werden, wanneer zij een groot en verheven volk konden worden door den Heiligen 

Qoer-ân te volgen? 

882 Vermaak scheppen heeft in dit vers dezelfde beteekenis als zick verma- 
ken in het vorige vers. Het beteekent, dat de geheele natuur aantoont, dat er 
in de schepping een ernstig doel is. Daarom moet de mensch alles ook ernstig 

opremen en weten. dat iedere daad die hïij verricht, een gevolg moet hebben. 

De commentatoren voegen er erhter bij, dat Zahw in het dialect van Jemen vrouw 

of kind beteekent, en dus is de in dit vers voorkomende verkiaring een weer- 

legging van het Christelïke leerstuk, vo gens hetwelk Jezus Christus de zoon 
van God is. In dat geval zou het beteekenen, dat God geen zoon tot Zich heeft 
genomen. | 

883 Deze verklaring staat in logisch verband met de verklaring in de twee 

voorafgaande verzen: de waarheid hbeeft in de ratuur steeds de overhand op de 
valschheid. 
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19 En aan Hem behoort _ nie 
wat in de hemelen en (op) de ΩΝ 15 nt G 
aarde is; en degenen die bï δξ κ 209 Xe 5 5“ 
Hem zijn, zijn niet hoogmoe- GES VE 95: 
dig om Hem te dienen, noch ὧ Gr 2 PS \ 3 5 4 τίς 

a 485. 
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worden zij moede. 
20 Zïj verheerlijken (Hem) 

bij nacht en bij dag: zij zijn 
nimmer nalatig. 

21 Of hebben zij goden van 
de aarde genomen, die (de 

RANCE ic 799 29 

œTY TA ΤΡ 
9 2.29 5 © 

dooden) opwekken ? DOI ὦ 
22 Indien daarin goden Δ ᾿ 

buiten God waren, zouden AD) y | Gas c 06 5 
beide zekerlijk in wanordelij- 
ken toestand zijn; derhalve, 
glorie χῇ God, den Heer van 
den troon, & boven hetseen 
Ζ1 (Hem) toëschrijven. 

23 ἨΪΠ kan niet onder- 
vraagd worden omtrent het- 
geen Hij doet en zij zullen 
worden ondervraagd. 

24 Of hebben 7j goden 
buiten Hem genomen? Zeg: 
Breng uw bewijs bij: dit is de 
herinnering dergenen met mi] 
en de herinnering dergenen 
voor mi. Neen! de meesten 
hunner kennen de waarheid 

ELEA ΄“΄ 

pes αὐ! GLS 

23 9 # Lu Le 9.19 

COME £ s NET (EN) 

L£ ᾿ 
ὠ LE 2535 2 9 38 οἴ 
ἊΣ ces “ read a 

Se 2 mt κα C2 

“.5» 

ONDES Sr es Ὁ 

int: 11 DC D “ 3272 2 2.» -» niet; derhalve wenden zÿ ῳ 25 de AS Le EE 11 
zich af. RS ἘΣ 

Ω # Le “ N ἃ 25 En Wij hebben νόόγ u 
geen apostel gezonden, of Wij 
openbaarden hem, dat er geen 
god is dan Ik; dien Mi dus. 

26 En zïj zeggen: De Wel- 
dadige God heeft een zoon tot 
Zich genomen. Glorie zij Hem. 
Neen! zij zijn geéerde diena- 
ren; 

27 2ïj gaan Hem niet voor 
in het spreken en (alleen) 

 overeenkomstig Zijn gebod 
handelen ziïi. 884 

TT 2219 < CHE NGES DES 

DORE SAONE 

A 5 285 JL 45 ζ, “5.4. AS 

Θι) ΡΝ 

884 Dit vers geeft ons een afdoend bewijs van de zondeloosheid der profeten. 

Zoowel hun woorden als hun daden zijn in overeenstemming met de Goddelijke 

geboden. Het verband toont duidelijk aan, dat het vers van profeten spreekt en 

niet van engelen. 
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28 Hij weet wat voor hen 
is en wat achter hen 15, en 

LAC Ἴ:. 3 57 .΄“σ5στσ ρ75525 

Ρ“Ἅ,.΄ zij spreken niet voor behalve \ ess +, 

voor hem, aan wien Hij een sal Le ἌΝ 
σοῖο ἢ LT AC, 2ὼ D # 

welgevallen heeft, en uit vrees 6% és à , ÈS ὧδ 25 4 

voor Hem beven zil. 
29 En wie hunner zeggen ? 

zou: Waarlijk, ik ben een god 
buiten Hem, zoodanig een »» ue 2.9 ἡ .32 

vergelden Wij met de hel; al- ων Κη ER US 4995 

dus vergelden Νὴ de onrecht- ᾧ το “ ἘΣ Ζῶ Ὶ Le 

vaardigen. π᾿ “ 

PARAGRAAF 3 
De Waarheid der Openbaring 

30—35. Argumenten voor de waarheid der openbaring. 36-41. Hun 

spotternij en de straf daarvoor. 

30 Zien degenen die niet 
gelooven, niet, dat de hemelen QUE ENS 

PE 4 < ΠΤ 

# 

Ne 
en de aarde gesloten waren, “ ́ pq BTS 2 

en Wij ze dan geopend heb- 3 ER ὁ DE 

ben; 885 en Wij hebben van ὦ ΔῈ Ξ τότ τ" 
water elk levend ding ge- ὦ δ» ως 

a 644. maakt; a zullen zij dan niet E Oran ΘΙ 

gelooven ? 
31 En Wij hebben groote 

ser op de  . ou ART AIDE ESS 

Of, hun opdat ze miel mel neEn gE- DUT Pr. 

vocdselzo| schokt zou worden, Ὁ en Wi M PJ Vannes 

b738. | hebben daarop breede wegen se 227 2944 Ni » s 
gemaakt, opdat zij een rech- ESS Ne 

ten weg zullen volgen. 
32 En Wij hebben den 23 »ῷ ur a 

hemel tot een beschermd ge- Eine PE re ss 

welf gemaakt en (toch) wen- 00 ne 9.9 ENT γε 25 

den zij zich van zijn teeke- 
nen af. 886 

885 Dit is zoowel physisch als geestelijk waar. Het tegenwoordige hoogst 

ingewikkelde, maar volmaakt geordende stelsel van het heelal heeft zich onge- 

twijfeld uit een chaotischen toestand ontwikkeld, en dat water de bron van leven 

is, is eveneens waar. Evenzoo is de Goddelijke openbaring door alle eeuwen heen 

een bron van geestelijx leven geweest, en-de Zzedelijke chaos, die in Arabië 

hecrschte, maakte door den Heiligen Qoer-ân plaats voor ven hoog ontwikkeld 

volk. | | | 

886 Arabiëé had zijn spiritisten, de sterrenwichelaars en waarzeg£ers, die 

beweerden, dat zij tot de geheimen van den hemel konden doordringen. Er wordt 

hun medegedeeld, dat zij het heelemaal niet kunnen doen. Of het kan οὐκ 

beteekenen, dat de openbaring (die hier hemel wordt genoemd) tegen aile aar- 

vallen wordt beschermd. 
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887 De eigenschap huast treedt in den mensch zoocanig op den voorgront 

A a 

qq + 

53 En Hi is het, Die den 
uacbt en den dag er de zon 
en 16 maan geschapen heeft:; 
alle (hemel-lichamen) bewe- 
«en ich snel voort in hun 
hemelsche sferen. 

54 En Wij hebben voor 
gecn Sterveling voor u een 
blijven bepaald. Wat! indien 
8ÿ dan sterft, zullen zij blij- 
ven ? 

39 Iedere ziel moet den 
dood smaken; en Wij beproe- 
vers u door het kwade en het 
goede bij wijze van beproe- 
ving; en tot Ons zult gi] 
teruggebracht worden. 

36 En wanneer . degenen 
die niet gelooven, u zien, hou- 
den Ζῇ] u slechts voor iemand 
om mede te spotten: Is dit 
hÿ, die van uw  goden 
spreekt? Er zij zijn looche- 
naars bij de vermelding van 
den Weldadigen God. 

37 De mensch is van haast 
geschapen; 887 à nu ΖΔ] Ik u 
Min teekenen toonen: der- 
halve, vraag Mij (ze) niet te 
verhaasten. 
88 En zij zeggen: Wanneer 

Ζ81 deze bedreiging geschie- 
den, indien gij waarheidlie- 
vend zijt ? 

39 Wisten degenen die niet 
gelcoven maar, wanneer Zi) 
het vuur niet van hun aange- 
zichten Zzullen kunnen af- 
keeren, noch van hun ruggen, 
en (Wanneer) zij niet gehol- 
pen zulle1 worden. 

40 Neen, die zal onvoor- 
ziens over hen komen en hen 
verstomd doen staan: dan 
zullen zij niet in staat zin die 
af te keeren, noch zal hun 
uitstel worden gegeven. 

[DEEL XVII. 
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dat men zegger kan, dat hïj als het ware van haast gesSchapen is. Deze uitdruk 
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Of, omring- 
de degenen. 

Of, be- 
schernid, 

a 712. 

41 En voorzeker . werden 
voér u apostelen bespot; dan 
ovérkwam dengenen. hunner, 
die spotten, datgene waar- 

| mede Ζί] gespot hadden. 

GOD BEHANDELT DE MENSCHEN GENADIG 583 

.24 2. ce κι λυ »» € 
AS OS en GRATOS 
“5.5. 99e “ “2. «ἴσα 

Loges ὧν δὲ 
ξ es σ 

CORSA UE 

PARAGRAAF 4 

God behandeït de Menschen genadig 

42, 43. Goddelïjke bescherming voor allen. 44-46, De teekenen 
verschijnen reeds. 47. Er is geen onrechtvaardigheid. 48, Een onder- 
scheiding aan Mozes geschonken. 50. De Heilige Qoer-ân is een 

| gezegende herinnering. 

42 Zeg: Wie beschermt u 
bij nacht en bij dag voor den 
Weldadigen God? Neen, zij 
wenden zich af bij de vermel- 
ding van hun Heer. 

43 Of hebben zij goden, die 
hen tegen Ons kunnen verde- 
digen? Zïj zullen niet in staat 
zijn zichzelf te helpen, noch 

-zullen zïj tegen Ons verdedigd 
worden. 

44 Neen, Wij hebben dezen 
en hun vaderen een voorzie- 
ning gegeven, totdat het 
leven hun verlengd werd. Zien 
zij dan niet, dat Wij het land 
bezoeken, het in zijn zijden 
besnoeiende? ἃ Zullen zij den 
de overhand hebben? 888. 

45 Zeg: Ik waarschuw u 
slechts door openbaring: en 
de dooven hooren de roep- 
Stem niet, wanneer zij ook ge- 
waarschuwd worden. 

46 En indien een adem der 
kastijding van uw Heer hen 
moest aanraken, zouden Ζῇ 
zekerlik zeggen: O wee over 
ons! waarlijk, wij zijn on- 
rechtvaardig geweest. 
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king wordt verklaard door wat daarop vclgt: Nu καὶ] Iku M'ijn teekenen toonen; 
derhalve, vraag Mi (26) niet te verhaasten. 

888 Ondanks den scherpsten tegenstand won de Islâm in Arabiëé veld. Ziïjn 

beginselen vonuen een weg naar de harten der menschen, en dit was een zeker 

teeken, dat alle tegenstand op niets zou uitlooven. 
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47 En Wij zullen op den 

dag der opstanding een recht- 

vaardige weegschaal 4 opstel- 
len, zoodat geen ziel ook 

| maar in het minst onrecht- 

vaardig zal worden behan- 

deld; en al was het (een daad 

van) de zwaarte van een 

mosterdzaadkorrel, Wij zullen 

die brengen, en ΝῊ zijn ge- 

noeg om rekening te houden. 
48 En voorzeker hebben 

Wij Mozes en Aäron de onder- 

| scheiding gegeven en een licht 

en een herinnering voor de- 

genen, die zich (voor het 

kwaad) hoeder. 
49 (Voor) degenen. die 

hun Heer in het verborgen 

50 En dit is een gezegende 

vreezen en zij duchten het uur. 

Herinnering, die Νὴ geopen- 

baard hebben: zult gïj die dan 
loochenen ? | 

[DEEL XVII. 
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Abrahams Geschiedenis 

51 En voorzeker hebben 
Wij vroeger aan Abraham 
zijn oprechtheid gegeven, en 
Wij kenden hem heel goed. 

52 Toen hij tot zijn oude- 
re Ὁ en ziün volk zei: Wat zijn 
deze beelden, welker aanbid- 
Ging gij aanhangt? 

53 Zij zeiden: Wij vonden 
onze vaderen ze aanbidden. 

54 Hij zei: Voorzeker hebt 
gij, gij en uw vaderen, in een 
duidelijke dwaling verkeerd. 

55 Zij zeiden: Hebt gij ons 
| de waarheid georacht, of zijt 

| gij (een) van de beuzelaars ? 
56 Hij zei: Neen! uw Heer 

is de Heer der hemelen en der 
aarde, Die ze in het wezen 
heeft geroepen, en ik ben 

| (een) van degenen, die daar- 
van getuigenis afleggen. 
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Ar. noch u. 

57 En, bi God! ik zal zeker 
teen uw afgodsbeelden strij- 
den, nadat gij u zult hebben 
verwijderd, terugkeerende. 

58 En hij brak ze in stuk- 
ken, behalve hun hoofd, op- 
dat zij misschien tot Hem 
zouden terugkeeren. 889 

59 Zij zeiden: Wie heeft dit 
| aan onze goden gedaan? 

ms PO ., 

Waarljk, hi is (een) van de 
onrechtvaardigen. 
._60 Zi zeiden: Wij hebben 

een jongen man, Abraham ge- 
naamd, van hen hooren spre- 
ken. 

61 Ziïj zeiden: Breng hem 
dan voor de oogen der men- 
schen; wellicht zullen zij ge- 
tuigenis aflegsen. 

62 Ζῇ zeiden: Hebt gij dit 
aan onze goden gedaan, ὁ 
Abraham ? 

63 Hi zei: Waarlijk, (een 
zekere dader) heeft het ge- 
daan; hun hoofd is dit, der- 
halve, vraag hun, indien zij 
kunnen spreken. 890 

64 Toen keerden zij tot 
zichzelf en zeiden: Waarlijk, 
gi zijt zelf de onrechtvaar- 
digen; 

65 Vervolgens werd er ge- 
maakt, dat zïj hun hoofden 
lieten hangen: Voorzeker 
weet gij, dat zij niet spreken. 

66 Ἢ) zei: Wat! dient gi 
dan buiten God wat u gansch 
niet baat, noch schaadt ? 

67 F'oei over u en over wat 
gÿ buiten God dient; wat! be- 
grijpt gij dan niet ? 
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889 Het persoonlik voornaamwoord slaat op God; het beteekent: als Ζῇ 
hun afgodsbeelden in stukken gebroken vinden, zullen zij nadenken en tot de 
_conclusie komen, dat ze geen goden kunnen zijn. 

890 Abraham verwijst hen niet naar het groote afgodsbeeld, maar zegt hun, 
dat Ζῇ het den afgoden zelf moeten vragen. ἨΠ wijst er eenvoudig op, dat het 
grootste afgodsbeeld nog behouden 18 en dat het zijn aanbidders echter geenszins 
kan helpen. 
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ere 

68 Zij zeiden: Verbrand PPT Apr 53. 

hem en help uw goden, indien ὦ} COALET SD 
gi (iets) zult doen. 4:8 ᾿ ἐς νη 

69 Wij zeiden: O vuur! 80 ds 
wees een gemak en vrede voor ,,, 7,2». 9. He 
Area 891 ᾿ LOS 9225 y CS 
_ 10 En zij wenschten een 
strijd tegen hem, maar Wi 
maakten hen tot de grootste CEJSSILE a 134 
verliezers. | ἀμ 

{1 En Wi bevrijdden hem ὃς C: we 
en Lot, (hen) naar het land 4.6 m2 4 no σοι er 
(verwijderende), dat Wij voor ἐδ ων HET 2 LS 5 
alle menschen gezegend had- 7 ΠΥ} 
den. Ce 25 Εἴ 

12 En ΚΝ) gaven hem Izak 
en Jakob, een kleinzoon, en 7-77 -»95--L<: na © AY 
Wij maakten (hen) ellen ac ere ἱ Ἂν ᾿ 

goed. EEE 
73 En Wij maakten hen tot d 

leiders, die (de menschen) 23 9 re Ἔ Sie. 
op Ons bevel leidden, en Wi EX Go as "2 
openbaarden hun het doen 24% Ἵν. 
van het goede en het onder- PS FRE MAT 
houden van het gebed en het ic τῇ Ὁ}. 1.511 
gevern van aalmoezen, en Ons # 5e DE é dé BE Α͂ 
(alleen) dienden ζῇ; 

a 494. 74 En (aangaande) Lot, à 51:50. ΕΝ ve 14 
Wij gaven hem. wijsheid en Lu C5 EEE AE 
kennis, en Wij bevrijdden hem ‘: AR A Nr 
uit de stad, die afschuwelijke SI NE Es CE SAR 
daden verrichtte; waarlijk ΣΙ ὦ ΕἾ 35 Does " 5 Ἡρη 
waren een slecht, overtredend DR FPE 

ESS | 

volkK; 
75 En Wij namer hem op fret tb{rus σοὶ pire ee : J ee no PE LOS A τ 2 G αὩὐξ 7: in Onze genade; waarlijk, hij Dis VA 

was (een) van de soeden. Ouah) 

891 De Heilige Qoer-ân zegt niet, dat Abraham werkelijk in het vuur 

geworpen werd. Zoowel hier als in 29 : 24 en 37 : 97 wordt er slechts melding 

van gemaakt, dat zij het voornemen hadden om hem in het vuur te werpen. Hi 

werd echter door Gods hulp verlost en bereikte behouden een ander land. 
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Of, (zin 
schepen) 
op... hun. 
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PARAGRAAF 6 

God bevrijdt de Profeten van hun Vijanden 

76, 77. Noach wordt bevrijd. 78—82. God schenkt David en S4lomo 
“ennis en macht. 83, 84, Job wordt bevrijd. 85, 86. lsmaël, Idrîis en 
Dzoelkifl worden in Gcds genade opgenomen. 87, 88. Jona wordt 
bevrijd. 89, 90. Zacharias’ bede verhoord. 91. Maria en haar zoon. 
92, 93. Alle menschen zijn één voik. 

76 En Noach, toen hi 
vroeger riep; derhalve ver- 
hoorden Wij hem, en verlos- 
ten hem en zin volgelingen 
van de groote ramp. 

17 En Wii hieipen hem te- 
gen het volk, dat Onze mede- 
deelingen verwierp; waarlÿk, 
41) waren een boos volk; daar- 
om verdronken Wij hen allen. 

78 En David en Salomo, 
toen zij een oordeel uitspra- 
ken over het veld, toen de 
schapen der menschen des 
nachts daarin weidden, en 
Wij waren Getuigen van hun 
oordeel. 

19 En ΝῺ deden Sälomo 
het begrijpen; en aan ieder 
gaven Wij wijsheid en kennis; 
en Wij maakten de bergen, 
(Ons) lof verkondigende, en 
de vogelen 892 aan David 
dienstbaar; en Wij waren de 
Daders. 

80 En Wij leerden hem het 
maken van maliénkolders 
voor u, opdat zij u in uw oor- 
logen zouden beschermen; 
zult gij dan dankbaar zijn? 

81 En (Wïj maakten) aan 
Salomo den hevig waaienden 
wind (dienstbaar), op Zïn 
pee ΠΩ La volgende naar 
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892 Elders wordt verklaard, dat alles wat er in den hemel of op de aarde 

bestaat, aan den mensch diensthaar is gemaakt (45 : 13). De speciale vermelding 

van maliënkolders, zooals ze in oorlogen gebruikt werden (zie het daarcp volgen- 

de vers) — alle drie: maliëénkolders, vogels en hbergen worden weer samen 

genoemd in 34 : 10, 11 — is een duidelijk bewijs, dat dit betrekking heeft op 

de veroveringen van David: de vogels dienden als boodschappers in de oorlogen 

en de bergen beduidden bergstammen of groote menschen, die ἈΠῸ onderwierp. 
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het land, dat ὙΠ gezegend ΡΥ νυ 
hadden, en Wäÿj zijn de Ken OU JE UE) 
ners van alle dingen. 898 το ἢ 

Ar. duivels. | 82 En onder de wederspan- “471. LS ὦ ot € Ge 
nige menschen waren dege- ne 

| nen, die voor hem doken en (ἢ 5.3)" 95. 
᾿ buitendien ander werk ver- DR AURA 23 

richtten: en Wij waren Wa- o > τ 
kers over hen; 894 

83 En Job, toen RijTOLZIN pig ne, os à 
Heer riep, (zeggende) : Waar- CS GIx SL SO 

) 

NE su > Koh 

ljk, een kwaad heeft mij ge- ET Lu sr or 25e 
troffen, en Gïj σχῇς de Gena- | 
digste der genadigen. 

84 Derhalve  verhoorden cite (Tire 
Wij hem en nem wat kwaad 2 4 Le REG LCR 
hÿj had weg, en Wij gaven 2 ΠΣ At AS 5 à > 

Of.gezin. | hem zijn volgelingen .en de noue 
gelijke van hen bij hen: een Dal ἐᾷ55 τος οὐ 22 
genade van Ons en een herin- 
nering voor de aanbid- 

b12, 2,4 # “2 TS ΄ _ders. 895 | | RSS 5 C3 5 Came 5 
a 850. 85 En Ismaël en Idris a τ τ  ἁ 

en Dzoelkifl; allen waren Je at NS 
onder de geduldigen; 896 

893 Sâlomo’s vloot bewees hem een grooten dienst. De Bijbelsche geschie- 

denis zegt: ,met de Phoeniciërs verbond hij zich in maritiem verkeer, eens in 

de drie jaren een vloot juitzendende van Ezeon-Geber, aan het boveneinde van 

de Golf van Aqaba, naar Ophir, vermoedelijk op de oostkust van het Arsbische 

schiereiland. Van dit afgelegen deel en andere plaatsen langs den weg verkreeg 

hïj fabelachtig groote hoeveelheden goud en tropische producten. Deze inkomsten 

gaf hem nagenceg onbeperkte middelen om den roem van zijn hoofdstad 6. 

paleis te verhoogen, en om zijn burgerlijke en militaire organisatie te volmaken” 

(Jewish Ency.). Vergeliÿk ook 14:32: (ἘὼῚ ἨΐΠ heeft de schepen diensthaar 

gemaakt, opdat zij hun loop op Zïjn bevel op de Zee zouden volgen”, dat in 

volkomen overeenstemming is met wat hier verklaard wordt. 

894 De duivels, die doken om paarlen van den zeebodem te halen, verschil- 

den niet van de tegenwoordige duikers, hoewel zïj woestere en sterkere menschen 

moeten geweest zijn, omdat kracht in die dagen de plaats moest innemen van 

kennis. | 

895 Jobs ahl, di. volgelingen of gezin, teruggeven beteekent niet, dat Ζῇ 

weer levend werden gemaakt, want van iemand, die van zijn vrienden of zijn 

gezin gescheiden is geweest, zeggen wij, dat zijn vrienden of gezin hem terug- 

gegeven wordt, zonder dat de minste gedachte in onzen geest oprijst, dat zij uit 

den slaap worden opgewekt. 

896 De hier vermelde naam is Dzoelkifl, dat letterlijk beteekent: iemand 

die een deel heeft, dat voldoende 2al zijn. De commentatoren verschillen in het 

vereenzelvigen van hem met een der Bijbelsche profeten Zacharias, Elia en 

Josua. Rodwell verklaart op gezag van ,,Travels of Niebuhr’”’, 17) dat de Arabieren 
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Ὁ, 790. 

86 En wi deden hen in 
Onze genade ingaan; waar- 
Ijk, zij waren onder de goe- 

87 En Jona, toen hi] ver- 
toornd heenging, 897 en dacht, 
dat Wij hem niet zouden 
benauwen, en hij riep onder 
bezoekingen uit: Er is geen 
god dan Gi, glorie χῇ U; 
waarlijk, ik ben van degenen, 
die zichzelf schade berokke- 
ΘΠ, 898 

88 Toen vérhoorden Wij 
hem en verlosten hem van de 
Smart, en zoo verlossen Wi 
de geloovigen. 

89 En Zacharias, toen hij 
| tot zijn Heer riep: O mijn 
Heer! laat mij niet alleen; en 
αἴ ζῇς de Beste der erfgena- 
men. 

90 Toen verhoorden Wij 
hem en gaven hem Johannes 
en maakten zijn vrouw voor 

| hem bekwaam; waarlijk, zij 
wedijverden met elkander in 
goede werken en riepen Ons 
hopende en vreezende aan: 
en ziÿj waren ootmoedig vé6r 
Ons. 

91 En zï, die haar kuisch- 
heid bewaarde: 899 toen blie- 
zen Wij in haar van Onze 
inspiratie 8 en maakten haar 
en haar zoon tot een teeken 
voor de volken. 
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Ezechiël Kifl noemen. 18) Het denkbeeld, dat met Dzoelkifl de profeet Ezechiël 
bedoeld wordt, is dus juister. Deze profeet wordt nog slechts eenmaal genoemd 
in 38 : 48, en evenals hier zonder zijn geschiedenis t: vermelden. 

897 De fleilige Qoer-ân leert voistrekt niet, dat Jona op God toornde. ἘΠῚ 
was klaarbliÿkelÿk toornig op zijn volk, wegens diens haïisstarigheid. 

898 Het woord zoelm beteekent in het 
kenen. 

899 Het bewaren der kuischheid sluit niet de wettige vereeniging van man 
en vrouw uit. 

Arabisch: Z2ichzelf schade berok- 
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92 Waarlijk, dit is UW ὡς 5 cz 9 ,s AUS 

οἱ μόν. godsdienst, éên  godsdienst "1713 K4i S8T δ. ὦ] 
Of, gemeen-| (slechts), en Ik ben uw Ce pe ἘΞ Εἰ ER 21 
déc Heer; derhalve, dien Mij. 900 

93 En zij sneden hun zaak “LE? , Ne ΤΙΝ 
tusschen hen af; allen zullen Ἰ τᾷ | 
tot Ons wederkeeren. | D OZ Hit 

PARAGRAAF 7 

De Rechtschapenen zullen het Land erver 

94, Belooning van de rechtschapenen. 95. De dooden zullen niet 
herleven. 96—-100. Gog en Magog en al degenen, die anderen ob een 
dwaalspoor brengen, zullen gestraft worden. 101—105. De rechtscha- 
penen zullen het land erven. 106. De Heilige Profeet als een genade 
voor alle volken gezonden. 107—112. Over de tegenstanders zal recht 
worden gesproken. 

« te, δ.“ \ \ | - rh Pr 94 Wie dus goede daden τ πὰ ASS ? 
Ar. en zal doen en een geloovige 1s, ταν 
13 3 τὶ Ἐπ 20: het ἡ, rs 

er zal geen loochening van ‘as ὦ “ἀπο δε πὰ + 
zijn inspanning zijn, en waar- 
lÿk, Wüÿ teekenen (die) voor eue 40 Ὁ} 
hem op. » 54GT tif γ De 

95 En het is bindend voor ° GANT 20 0 au © né 235 
een stad, die Wij vernietigen, COTES AN 
dat zij niet zullen weder- 
keeren. 201 

2 826. PDP Ter 635 HE Due  Υ ΤΙΣ 96 Zelfs wanneer Gog en Z7SCS PS FE St Ὦ 
neer er Magog ἃ losgelaien zijn en 21} Done Va ro 
gemaakt dé dat | Van iedere verheven plaats ὃν DS 1: ὌΝ 
(dev | zullen uitbreken. 903 “ 
awint. EE τς 

.900 Het grondbeginsel der godsdiensten van alle profeten is één: de Eenheïid 

Gods, en daarom vormen alle profeten zelf één gemeenschap. 

901 Het vers onthult de groote waarheid, dat Ζῇ die den dood smaken, niet 

naar deze wereld worden teruggezonden. Nisai en Ibn-i-Madja geven het volgen- 

de gezegde van den Heiligen Profeet weer: Djâbir, de zoon van ’Abdoella, werd 

door den Heiligen Profeet op de hoogte gesteld, dat toen de Almachtige zijn 

vader, die in een oorlog tegen de vijanden van den Islâm gesneuveld was, vroeg 

wat δῇ het meest begeerde, hij den wensch uitsprak naar de wereld terug te 

mogen keeren en om weer gedood te mogen worden om wille van de waarheid; 

doch hïij kreeg ten antwoord, dat dit niet kon, want het ,,woord is van Mij uit- 

gegaan dat 2ÿ niet zullen wederkeeren”’, waar de laatste woorden klaarblijkelijk 

de slotwoorden van dit vers zijn. En dus stelt het vers, gelezen naast dit gezegde, 

afdoend vast, dat geen doode tot het leven op deze wereld terugkeert. 

902 Het vorige vers bevat een verbod tegen het herleven der dooden, of 

tegen het opkomen van een volk, dat eens verdelgd is. Dit vers wijst er op, dat 

zelfs Gog en Magog, niettegenstaande hun machtige overheersching in de wereld, 

aan dezelfde wet zullen worden onderworpen. | 

Het toont ook aan, dat er een tijd zal komen, wanneer Gog en Magog over 



. 97 En de waarachtige be- 
lofte zal nabij komen, en zie! 
de oogen dergenen die niet 
geloofden, zullen strak open 
zijn: O wee over ons! waar- 
lHijk, wi zijn hieromtrent in 
achteloosheid geweest; neen, 
ΜΝ zijn onrechtvaardig ge- 
weest. 

98 Waarlijk, gij en wat gi) 
buiten God aanbidt zijn het 
brandhout der hel; daartoe 
zult gij komen. 

99 Indien deze goden wa- 
ren, zouden zij daartoe niet 
komen en allen zullen daarin 
wonen. 

100 Voor hen zal daarin 
gezucht zijn en daarin zullen 
21] niet hooren. 

101 Waarlijk, (aangaande) 
degenen, voor wie het goede 
alreede van Ons is uitgegaan, 
zij zullen er verre van verwij- 
derd worden; | 

102 Zi zullen niet het 
zwakste geluid ervan hooren 
en Ζ1} zullen in datgene blij- 
ven, waarnaar hun zielen 
verlangen. 

103 De groote vreeselijke 
gebeurtenis zal hen niet be- 
droeven, en de engelen zullen 
hen ontmoeten: Dit is uw 
dag, die u werd beloofd. 

104 Ten dage als Wij den 
hemel zullen oprollen, gelijk 
het oprollen van de rol voor 
geschriften; gelijk Wij de 

| eerste schepping begon, (200) 
| zullen Νὴ die (ook) weder 
voortbrengen; een belofte 
bindend voor Ons; waarlijk, 
ΠΩ zullen die  volbren- 
gen. 903 
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de geheele wereld zullen heerschen. Het uitbreken van iedere verheven plaats 
beteekent: het in bezit nemen van iedere voordeelige en uitnemende plaats, Zie 
voor Gog en Magog 18 : 94. | | 

903 Het oprollen van den hemel en het tot stand brengen van een nieuwe 
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105 En voorzeker hebben » 3. DHÉ AL 247 

Wij in het Boek na de herin- DO ADS 

nering geschreven, dat het GS SN) δ et) 
land'— Mijn rechtschapen ΄ ” ne 
dienaren zullen het erven. 904 CN 19) 

106 Waarlik, hierin is een ) ᾿ 
boodschap tot een volk dat Θυ,υχ lo ἃ οὶ 
(Ons) dient. | 
107 En ἢ hebben u niet > a ἘΣ 

gezonden dan als een genade (ἡ & ὁ 2. 
voor (al) de volkeren. 908 "τι 

108 Zeg: Het is mi slechts 
geopenbaard, dat uw God 
een eenig God is; zult gij. u ee nu 25 REG τῆ 
dan onderwerpen ? O Lybie ONU (Kg Ut: 

109 Maar indien zij zich | 
omkeeren, zeg: Ik heb ἃ bil 2:75 AGE | Le Aie (5 
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© δ ὯΝ ἘΝ TA ε 

u ̓  

ἊΝ Gr 

ΝΗῚ 

[ As à 
Le | 

τς 

\ ἿΣ 
[Π|ΚΘΥν }Ζ6 ingelicht en ik as ns DE 
weet niet, of datgene, waar- ἰ3 cures | ou >| ὄν 5 ὯΝ 
mede gi] bedreigd wordt, na- dou 
bij of verre is: DIRES 

schepping, waarmee ongetwiïjfeld bedoeld wordt: het tot stand brengen der op- 

standing, hebben ook betrekking op de algeheeie verandering, die de boodschap 

van den Profeet in Arabié zou teweegbrengen: een zoo groote verandering, dat 

niet alleen de aarde maar ook de hemel als het ware veranderd was. In plaats 

van den onderlingen strijd tusschen de stammen, die op een eindelooze verwarring 

en wanorde in het land uitliep, was er één aaneengesloten volk, dat met triumf 

en verlichting oprukte, en in stede van de kinderachtige verbeelding en het 

goddelooZe bijgeloof van waarzeggers, wichelaars en sterrenaanbidders, en in 

plaats van den afgodendienst, die de menschelijke natuur Zzelf verlaagde, was 

er een algeheele cvergave aan Gods wil en een heilige gemeenschap met de 

ware Bron van aile Heiligheid. Zie vs. 80 en ook het hierop volgende vers. 

904 De Heilige Qoer-ân had de ongeloovigen herhaaïldeliÿk gewaarschuwd, 

dat de Islâm in het land zou zegevieren en dat de rechtschapen dienaren, die 

vervolgingen doorstonden, eens meesters van het land zouden Ζῇ. Deze woorden 

bevatten ook een voorspelling aangaande het in bezit nemen van het Heilige 

Land door de Moeslims, dieftijdens het Kalifaat van ’Oemar in vervuiling ging. 

Vgl, Psalmen 37 : 29. 

905 Terwijl de woorden ongetwifeld op de genadige behandeling van de 

tegenstanders van den Heiligen Profeet betrekking hebben, beteekenen zïij in 

waarheid, dat de komst van den Heiligen Profeet niet alleen voor de Arabieren 
een genade zal blijken te zijn, door hen tot het eerste volk der wereld te maken, 

maar ook voor het geheele menschädom. En inderdaad hebben niet alleen zijn 

volgelingen baat gevonden bij de leerstellingen van den Heiligen Qoer-ân, maar 

zelfs ook zij, die zijn boodschap nog steeds verwerpen; want al verwerpen zi 

die, toch hebben zij vele van zijn verheven beginselen aangenomen. De Isläm 

blijkt bovendien een genade voor de volken te zijn, omdat hij de wereld al 

die leerstellingen heeft teruggebracht, die den mensch tot eer en grootheid 



HFDST. XXI] DE RECHTSCHAPENEN ZULLEN HET LAND ERVEN 598 

110 Waarlijk, hij weet wat ><? PR οὐδ νόον σὲ 
openlijk wordt gesproken en SU je QE 5.339} AE a 
ΗΠ weet wat gij verbergt: 29922 L(S pr 

111 En ik weet niet, of dit DORE Le ee 
een beproeving voor u zal zijn DE 
en een VOIRE tot een ἀξ 3 8:3. 
tijd. 2 ἐφ 

112 Hiïj zei: Ο mijn Heer! are 
oordeel met waarheid; en Ξ U 
onze Heer is de Weldadige 15 ait 24. A 
God, Wiens hulp gezocht »." “2 ΩΣ PS 
wordt tegen hetgeen gi CRIS ΘΟ 76 LE EE) 
(Hem) toeschrift. 

brachten, welke de wereld vô6r zijn komst heelemaal verloren had, en omdat 

Βἢ talrijke dwaze gelooven en leerstukken, die de menschheid verlaagden, heeft 

uitgeroeid. 



HOOFDSTUK XXII 

DE BEDEVAART 
(Al-Hadjdj) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(10 paragrafen en 78 verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1. Het oordeel. 
Par. 2. Zekerheid van de Goddelijke hulp. 

Par. 8. De geloovigen zullen zegevieren. 

Par. 4. Het Heilige Huis. 

Par. 5. Offers. 

Par. 6. Den gelsovigen vergund te strijden. 

Par. 7. Tegenstand aan den Heiligen Profeet. 

Par. 8. De getiouwen zullen in het land worden hbevestigd. 

Par. 9. Gods genade bij het behandelen van den mensch. 

Par. 10. Het polytheïsme zal uitgeroeid worden. 

Algermeene opmerkingen: 

DiT is het Zesde hoofdstuk van de derde Mekkaansche groep. Terwijl het 

vorige hoofdstuk over het algemeen de uiteindelijke overwinning van de waarheid 

behandelt, handelt dit inzonderheid over de overwinning der waarheïid, die de 

Heilige Profeet in Mekka verkondigde, vanwaar hij verdreven werd, en hierin 

wordt duidelïjk verklaard, dat deze βίδα het toekomstige centrum der Moeslims 

zou Zijn, waarheen zich pelgrims uit alle strekeu van de wereld zouden begeven. 

Ook hier wordt het den Moeslims vergund te strijden ter verdediging van het 

Heilige Huis, die inderdaad een verdediging van de vrijheid van alle godsdiensten 

was. Het hoofdstuk wordt De Bedevaart genoemd, omdat de afkondiging van 

de bedevaart, oorspronkelijk gedaan door Abraham, thans door den Heiligen 

Profeet werd herhaald en tot de geheele wereld gericht, daar die niet meer tot 

de grenzen van Arabië alleen bepaald was. 

Aan het einde van het vorige hoofdstuk is den τον ἐπ δ ηδη de belofte 

gedaan, dat zïj het land zullen erven. Dit duidt op den ondergang vai de toen- 

malige meesters daarvan; bijgevolg worden Ζῇ in de eerste verzen van dit 

hoofdstuk van de nadering van het gericht en van de vreeselijkheid van hun 

ondergang verwittigd. De tweede paragraaf verklaart in de duidelïjkste en krach- 

tigste bewoordingen de zexerheid van den Goddelijken bijstand aan den Heiligen 

Profeet; deze nadruk is toe te schrijven aan de volslagen machteloosheid van 

den Heiligen Profeet, tegen wien heimelïijke plannen waren gesmeed en die op 

het punt was om zïÿn vijanden te ontvluchten. De daarop volgende paragraaf 

verklaart de overwinning van de geloovigen, die nu bij tweeën en dricën vluchtten 
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PARAGRAAF 1 

Het Oordeel 

1, 2. Vreeselijkheid van het oordeel. 3, 4. De loochenaars. 5—7. De 
dooden zullen opgewekt worden. 8—10. Schande in dit leven als 
voorbode van de straf in het hiernamaails. 

| τ τα δ τὰ ; 
In naam van God, den Wel- Ci 25 eue αὐ 

dadige, den Genadige. τ 
1 O menscher! hoed u voor , PA, AN LAC 

(de straf van) uw Heer, © 2 y δος 
waarlijk, de schok van het O nee ᾿Ξ AMEN EI 
uur is een vreeselik ding. 906 QE ᾿ 

2 Ten ἄδρο als gïj het χι PR ΟΣ σε 
. « . 3 “(ὁ \# πὸ ra 

zien, zal iedere zoogende νοῦν Saxe (8 Con sn Le 
in verwarring verlaten wat Zi ed BgIARe voue 
zoogde, en iedere zwangere Je 7 7 nee us 
vrouw zal haar last nederleg- (2° ie ne A 
gen, en g1j zult de menschen be- RU 

« OL ᾽ . .- “΄ ΜῈ \ ᾿ 

schonken zien, en zij zullen niet αὐ D'iZ τὴ di Ἀὼδ 
becchonken zijn, maar de kas- __— - 
tijaing Gods zal gestreng zijn. CD ns 

————" 0 —pZpLp 

om aan Jde vervolgin# van hun wreede onderdrukkers te ontkomen. Hun over- 

winning echter bracht de verovering van Mekka mee, want zonder dat geestelijk 

centrum 2011 hun overwinning niet voilledig kunnen zijn; daarom spreekt de 

vierde paragraaf van het Heilige Huis en de bedevaart daarheen. Het daarmee 

in verband staande onderwerp offers worat daarna behandeld, en in de zesde 

paragraaf, die het onderwerp strijd ter sprake brengt, : aakt melding van de 

offers, die de Moeslims nu Zelf moesten brengen, nl. hun leven geven om wille 

van de waarheid. De zevende gewaagt van den tegenstand aan den Heiligen 

Proféet en de achtste verklaart duidelijk, dat de geloovigen in het land bevestigd 

Zullen worden, als zij groote offers zullen hebben gebrächt. God behandeit zelfs 

de tegenstanders der waarheid evenwel gcnadig en daarom wordt de straf hun 

voor enigen {Πα onthouden. Dit wordt ons medegeueeld in de negende pa-'agraaf, 

die ook aantoont, dit de mensch louter door verschil van geloof in deze wereld 

niet gestraft wordt. De tiende, die de :aatste paragraaf is, vat het geheel samen 

door aan te toonen, dat het polytheïsme tenslotte uitgerceid zal worden. 

. Dit hoofdstuk schijnt in een later jaar geopenk aard te Ζῇ dan de vorige 

hoofdstukken van deze groep. De verzen die den serijd ter zcifverdediging toe- 

staan, werden klaarblikelik tegen het einde van het Mekkaansch tijdperk 

geopenbaard. 

906 In den Heiligen Goer-ân beteekent het woord as-s&’at of het nur niet 

noodzakelÿk de dag des oordeels. Het beduidt vaak de tijd van het oordeel in 

dit leven, wanneer de ondergang, waarmee een volk bedreigd is, het overvait; 

en dit schijnt hier de beteekenis te zijn, want het onmiddellijk daarop volgence 

vers schildert die verschrikking in bewoordingen af, die slechts op dit leven van 

toepassing zijn — op den dag des oordeels toch zijn er geen zwangere vrouwen 

en ook niet degenen, die haur kind de boret gcven. Sommigen zijn van meening, 

dat daarmee ee groute aardbevin, bedoeld wordt, als teeken van de nadering 
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3 En onder de menschen is 
er, die zonder kennis over God 

2, 

PL 

y 9 “ϑ' 2. < "»» 

᾿ SU Ge ŒU Ges 
twist en iederen wederspan- ; . 

2 12% 2 Gur 2 
nigen duivel volgt; OM ,-9 Cr de ας: De 

4 Tegen hem is geschreven, | 
dat wie hem tot vriend neemt, 
hij hem dan waarlijk op een | 
dwaalspoor zal brengen en eff: ge ; - τ 7 - 2 
hem ἐδ de astra het αὐ Ὁ 5.» Ge a ae “Ὁ 
brandende vuur zal leiden. CAIN οἰ τ 

95. O menschen! indien gijin 7” “ dire τὰ 
ἔν} 61 verkeert omtrent de 
verrijzenis, 907 (weet) dan 
(dat) Wij u waarlijk uit stof ,, .... oRIM It τίη [σεῖς 
hebben geschapen, daarna ὦ τ. G SES ON EG 
uit een Kkleine levenskiem, 
daarna uit een klonter, daar- FE AE (: a ΚΞ δᾶ 
na uit een klomp vleesch, NE NÉE 
volkomen in maaksel en on- et AGE 2e SE agé ἜΣ 
volkomen, opdat Wij (het) u 4, , Mo cu. 
duidelijk zullen maken; en ire A Es das As 
Wij laten wat Ons behaagt τσ 2 IR Δ LS run 
tot een bepaalden tijd in de ΞΟ ἃ Ἐ25 SEA 
baarmoeders blijven, daarna RS ὑπ IAE 

4» - . .- “ἡ A " Cat brengen Wij u als zuigelingen RS : 
. : 9 w δε . ᾿ We * _voort, daarna opdat gi uw Se SCT Si NL 

mm 

© ὖ ὃ ὃ 

---. - 

 rlpheid Zzult bereiken; en 7 38 Goo ch 5 < 
âr.sc onCer Τὶ is er, die sterft, en > Ji 5x 0 ke 3 CT STO mél 

ρα te onder u is er, die tot het 52 MNT AC #1 

ftrten. | slechtste gedeelte van het A M ΟΣ ὅκα RS καὶ 
a CL 732 Is nr Le leven wordt wedergebracht, JS su CS 555 

zoodat hïj, na kennis te heb- , LAGS 277: 2,42 AAC 
ben gehad, niets weet: en gÿ Shoes Sel RC Gi 
ziet de aarde als onvrucht- 32 γὼ, > 
baar länd, maar wanneer Wi; OF zu Je O7 
er water op nederzenden, be- | | 
weegt zij zich en zwelt op en 
brengt iedere soort van 
schoone planten voort. 
A Ἐ-Ἐς....... ... 

van het groote gericht, maar Zzelfs in dat geval zou het een vreeselijke ramp 
beduiden, zooais bv. een groote oorlog. Het woord zalzalah, hier vertaald door 
Schok, beteekent een geweldige opschudding, hetzij een aardbeving of eenig ander 
onheil of een ramo. 

207 Het woord ba’ts (opstanding) wordt in den Heiligen Qoer-ân in drie 
beteekenissen gebezigd, nl. (1) het opwekken der dooden overeenkomstig hun 
goede of slechte daden op den dag des oordeels, welke de dag der openbaring 
van alie gcestelijke waarheden is; (2) het opwekken van de geestelijk dooden 
ΠΟΥ de profoten, en (3) het verwekken van profeten door God om het mensch- 
cat fe leiden, Het hier gebezigde woord kan al deze drie beteckenissen hebben. 
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6 Dit komt doordat God de 
Waarheid is en doordat Hÿ Goal ἢ 
den dooden leven geeft θ΄. 0... M mue ee < “5 
doordat Hij macht heeft over O3 ὧν 15 oil 
elk ding, 

7 En doordat het uur : 
komt, daaraan is geen twijfel; "Lg CS 5 Ÿ Δ. ἀζι2} 2 
en doordat God degenen die PH SR δν, τ ρλΣ 

3 in de graven zijn, zal opwek- Oui Ce Es dt © 
ken. 

8 En onder de menschen | 
is er, die over God twist, zon- χῶ αὐ NS 2, En“, - 
der kennis en zonder leiding % 77, * 
en zonder een verlichtend Os SN): 
boek, τ 

9 Zich trotschelijk afwen- 
dende, opdat hi (anderen) 5 ὶ 9, 
van den weg Gods zal af- dl Je GE aile ARE 
brengen; voor hem is schande 27 01 :2%6%2. fre. LT 
in de wereld, en ten dage der Pre AS SE GO) HIS ὦ 
opstanding zullen Wij hem de © HS) OURS AT “al 
straf van het verbranden 
doen smaken. 

10 Dit komt door wat uw κι 
beide handen vooruit hebben 4! 
gezonden, en doordat God ε τ 
geenszins onrechtvaardig is O pal 2, Con 
jegens de dienaren. 

PARAGRAAF 2 | 

Zekerheid van de Goddelijke Hulp 

11-13. Degenen die zwak zijn in het geloof. 14-16. De Heilige 
Profeet gal geholpen worden. 17. Verschilen van geloof zuilen in het 
hiernamaals worden beoordeeld. 18—22. De verwerpers met schande 
en smart gestraft. 

11 En onder de menschen, ,. 
is er, die God op den rand QU & Us ὦ2 GI C τ 5 
(staande) dient, zoodat, in- “1 EE UATS 
dien hem het goede weder- HUE Aoi _. 2 
vaart, hij daarmede tevreden τ SEE; : EL 

ai 5225 

LA 

PA . or 

2 
is, maar indien een bezoeking £e, 
hem treft, keert hij hals over EN) AMIE Sage 
kop terug; hij verliest deze 92 97, 9 
wereld en het hiernamaals; Ok 
dat is een duidelijk verlies. | 

| 12 ΗΐΠ roept buiten God .,» , NES 
datgene aan, wat hem niet 9 5% ν 5 ς ἡ 
schaadt en datgene wat hem 4:- ἣ AN TA τ PTENTIS 
niet baat; dat is een ver ver- ῷ D Fe de 
wijderde afdwaling. 

\ 
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Ar. onder, 

Of, cen 
koo:d naar 
de coldering 
Spannen…. 
daarna 

geiorgd 
stPEren, 

----.----....- .-.-. 

a 52, 

13 Hij roept hem aan, 
wiens schade naderbij is dan 
zijn baat; zekerlijk, slecht is 
de bewaker en zekerlijk, 
slecht is de deelgenoot. 

14 Waarlijk, God zal dege- 
nen die gelooven en goede 
werken doen, tuinen doen in- 
gaan Wwaarin rivieren stroo- 
men; Waarlijk, God doet wat 
Hem behaagt. 

15 Wie denkt, dat God hem 
in dit leven en (in) het hier- 
namaals niet zal bijstaan, laat 
hÿ (zîich) door eenig midael 
ten hemel verheffen; laat hi 
(het) daarna afsnijden, en 
laat hïj zien, of zijn strijd.dat- 
gene zal wegnemen, waarop 
hij vertoornd is. 908 

16 En alzoo hebben Wij 
dien geopenbaard, zijnde dui- 
delike hewïisgronden, en om- 
dat God leidt wien Hij wil. 

17 Waarlijk, degenen die 
gelooven en degenen die 
Joden zijn en de Sabiërs à en 
de Christenen en de Magiërs 
en degenen die goden (nevens 
God) plaatsen -— waarlijk, 
God zal ten dage der opstan- 
ding tusschen ἤθη beslissen :; 
Waarlijk, God is Getuige van 
alle dingen. 

18 Ziet gij niet, dat God 
ΗΠ] is, aan Wien gehoorzaamt 
al wie in de hemelen is en al 
wie op de aarde is, en de zon 
en de maan en de sterren, en 
de bergen en de boomen, en 
de dieren en vele van de 

», 26 9 D “3779 - »71.»9»γ 5 
AD ΟΣ ΟΊ ὁ (ad Leu 

re ps 7? 27 Te on a τ, 

CH SN ERA 

PAT ETES Na κι, 

DEAR οὶ Οὐ 20] 51 
RDA D EN De. ἀστὸν 
RS Ce CS CE col) 

AVE CAP bp 13#9 

OX ὦ OR A EL ES) 

Puy De S26 2% τσ pc 2 EN ὦ ΟἹ OE CES 
CCE ELA PAPE . 

» 2 
2, 557? “ Le rs, ἘΠ De ES ARE ὩΣ TE Τὶ 

Ps, στα ee 5: 

ν σι TAN NY »ν εἰ ρ᾽Ι 7, 5κ M Ar 
bre * Ne | 17% - dors Ses τὸ ΟΊ AT # 

So À 2% 2 27, 
CO AE OA CU 

SU GNT ENT EL : 
AR NAN ET PAPE NT a Te TND Diallo (nait 3 Ca at 3 
μὴ ἘΞ 2 «À, ᾿ Tia 35 
FE ΤΣ PR μα Qt ἰδ Ί ΑΔ 

Do Ὁ 4 D “σι ἡ 

Ε PT ν᾿“ νι τ «ἃ »“ 

G ὦ ἃ) Cost Et 55 21] 
-“" 1, “" p 3% CE LOUE ΄ 

Oil TG τ τὶ ΝΣ 
p2% #9 2,4 9592 “5.2 RS JR 5 2315 213) 

908 Deze passage wordt verkeerd uitgelegd wegens een misvatting in ver- 
band met het persoonlijk voornaamwoord hoe in jansoerahoe, dat inderdaad op 
den Heiligen Profeet slaat. De tweede moeilijkheid staat in verband met het 
voorwerp van jaqgta’, di. snÿdt (het) af, waaronder men inderdaad den Godde-_ 
lijken bijstand verstaat, die, zooals den tegenstanders wordt medegedeeld, tot 
den Heiligen Profeet moet komen, hoe hard zij ook tegen dien Goddelijken 
bijstand moge strijden. Dit wordt duidelijk aangeduid door de laatste woorden 
van het vers. 
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menschen; en er zijn velen, 
voor wie kastijding noodzake- 
lijk is geworden; en hij dien 
God vernedert — er is nie- 

a 536. 

mand, die hem achtenswaar- 
dig kan maken,; waarlijk, God 
doet wat Hem behaagt. à 

19 Dezen zijn twee tegen- 
standers, die over hun Heer 
twisten; derhalve, (aangaan- 
de) degenen die niet gelooven, 
voor hen zijn kleederen van 
vuur gesneden; ziedend water 
zal over hun hoofden gegoten 
worden. 

20 Daarmede zal gesmolten 
worden wat in hun buiken is 
en ook (hun) huiden. 

21 En voor hen zijn ijzeren 
zweepen. 

22 Telkenmale als zïj van 
smart daaruit zullen wen- 
schen te gaan, zullen 21] daar- 
in worden teruggebracht en 
Ge kastijding van het ver- 
branden smaken. 

w 6927 D LCA AE 65 us 
Re Put ant 4 

mi its οὐ 

BCE LS EG τ 
2 # LES 

“45 \ 

es eh mme HS 

Ἑ 

SAS £ 

O 5! 3 sg GC 152 

(ES 2.2) 21 

PT, Gp 

εὐ ot FAIT 
532 “ὃ 55 
“ζεῖ 

Case] des 

DXUS- GE 2e 

PARAGRAAF 3 

De Geloovigen zullen zegevieren 

23, 24. De geloovigen zullen met overwinningen worden beloond. 
25. Ζ zullen de Heilige Moskee bezitten. 

23 Waarlijk, God zal dege- 
nen die gelooven en goede 
werken doen, tuinen doen in- 
gaan, Waarin rivieren stroo- 
men; zij zullen daarin met 
gouden armbanden en paarlen 
worden versierd, en hun klee- 
deren zullen daarin van zijde 
ziin. 
24 En zij worden tot schoo- 

ne wcorden geleid en zij wor- 
den naar het pad van den 
Geloofde geleid. 

25 Waarlijk, (aangaande) 
He die niet gelosoven en 

(de menschen) afhouden van 
den weg Gods en van de Hei- 
lige Moskee, welke Wij voor 

2 “σι “3 ΝΜ 
τς Αἰ GI ES au ὁ 

GIFS SZ nie 
AE . τ CE SEX 

2997 12224 2 r" ἤὴ: 
US BE SS De 7 

OR >> LS 

JS Ge ap AUS 
2 

rit LV RS 
“ 

(ὃς 

2.» sh 9e 

JE GES rate ΠῚ 
Aie 

αὐλῆς Gr rs, 
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alle menschen geliïjk hebben , , ,. ᾿ 5 
gemaakt, (voor) den woner δι dé Si GT HE 
daarin en (voor) den bezoe- 22.2 2,5 : : 
ker, en wie daarin onrecht- D pb β,ϑὺ 
vaardig tot onrecht neigt, τς. Ι Lé 

hem zullen Wij een pijnlijke 2 # ΟΣ 
kastijding doen smaken. 

PARAGRAAF 4 

Het Heilige Huis 

26. Abraham reinigt het Heilige Huis. 27. De bedevaart verkondigd. 
28—33. Eerbied voor het Heilige Huis en de Eenheid. 

26 En toen Wïij Abraham 
de plaats van het Huis aan- LG O ὮΝ y ARE 

| wezen, zeggende: Plaats niets °° :, ιζος ee Fe 
nevens Mi, en reinig Μὴ) Li 45 93: ως sp ei V6] 
Huis voor degenen, die den & tn αὶ πν 
omgang doen en degenen die Ὁ LS COS CR D SAUT 

| staan te bidden en degenen 
die zich buigen en degenen 
die zich ter aarde werpen. 

1} 7 ΄ ÉA ω πῇ r ete 27 En verkondig de Bede- NL, 556 ax IG Oil: 
vaart order de menschen: zÿ , “»».}2 ᾿Ξ: 

2 
slanken kameel, komende van 
elk verafgelesgen pad, tot u 
komen, 909 

28 Opdat zij van de voor- 5.7 2527 2: [1715 a 
deelen voor hen getuigenis LES 055 LOU NÉS 
zullen afleggen en Gods naam ιν 142% [GTS 
nd el dagen ὕ HE ES 5 A6 IG dt 5. 
vermelden over hetgeen Hi ᾿Ξ (τ RS ὦ SEE 
hun van het viervoetige vee ue μ 
gegeven heeft; .eet dan daar- OA soie 5 
van en spijzig den verdrukte, 
den nooddruftige. 910 

29 Laat hen daarna hun ,,. nn 
noodige handelingen van het Re 1 JA SES UE 
scheren en het reinigen ver- “5 

= 3 “ w1 » ᾿ 

zullen te voet en op iederen  L£ © CL ΕΟ JS Ὁ" 

@ 

909 Deze woorden zijn tot den Heiligen Profeet gericht en bevatten de 
machtige voorspelling, dat Mekka het centrum zal worden, waarheen de men- 
schen ter bedevaart zullen gaan. De grootschheid van deze voorspelling komt 
des te beter uit, als men bedenkt, dat ze juist op een tijd werd afgekondigd, 
toen de zaak van den Heiligen Profeet zoo goed als mislukt scheen te zijn. 

910 Het onderwerp offers heeft inzonderheid betrekking op de bedevaart, 
daar ieder bedevaartganger een dier moet offeren. 
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richten, en laat hen hun ge- CR ιδν ἐρδυοςς 
loften vervullen en laat hen a) ὥνος SES 2 
om het Oude Huis gaan. 911 | 

30 Dat (zal zoo zijn); en SP » we 2% “δα 
wie de heilige ordinantiën CESSE 
Gods eerbiedigt, voor hem is ᾿ τα πος do ass Vois 
het beter bij zijn Heer; en het ΡΝ Ἄθιῖς 7 ὅδ . 
vee is ἃ geoorloofd gemaakt, (ae QE UNI νι 
behalve datgene wat ἃ is re PT | 
voorgelezen; derhalve, ver- δου Σοῦ ES Ge SE 

| mijd de onreinheid der af- | 
godsbeelden en vermijd val- 
sche woorden. à 

31 Oprecht zijnde voor =, oO χα τς ir » 
God, niets met Hem vereeni- NA OZ ae ay ss 
gende; en wie (anderen) met οὐδ 31 Ἵ Sy ALES 

GE 

Hem vereenigt, is alsof hi ET σὺ | 
é "Ὁ cd ᾿ LA # 51 

van boven was gevallen; dan EYE es ἢ 

| rukken de vogelen hem weg 
of voert de wind nem mede ᾿ 
naar een ver afgelegen plaats. (GS PAS ÈS LT SA: à 

32 Dat (zal zoo zijn) : en wie 
de teekenen Gods eerbiedigt, © HS SE ὦ 
waarlijk, dit is (het gevolg) 
van de vroomheid der harten. <2%4 %-2 1-54)»: t-2.s 

33 Gïj hebt daarin voordee- δον Re MS ON 

len tot een bepaalden tijd; πες - fes ere 
dan is hun offerplaats het CURE ST ὦν ui 

Oude Huis. 

PARAGRAAF 5 

Offers 

34-——37. De beteekenis die aan de offers ten grondslag ligt. 38. Nood- 
zakelijkheid van het offeren van het leven. 

34 En voor ieder volk heb- 
ben Wij godvruchtige hande- tte gas θεν 2 ” 
lingen vastgesteld, opdat ziÿ | > Le es 
Gods naam zullen vermelden στ ΠΕ τ Ὅλη: ῳ É. on) τὰ 
over hetgeen ΗΠ hun van | "ἢ 
het viervoetige vee gegeven 713 15 CSN 
heeft; en uw God is een Eenig : de pré | 
God; derhalve, onderwerp ἃ D Call οτος 
aan Hem en geeft blijde tijdin- 

| gen aan de ootmoedigen, 912 

911 De vermelding van de Ka’ba als het Oude Huis, hier en in vs. 33, toont 

aan, dat het zoo oud is, dat het in heel Arabië onder dien naam bekend kwam 

te staan. Het wijst dus op zijn grijze oudheid. 19) 

| 912 Het beginsel der offerande is een beginsel, dat in den een of anderen 

yorm door alle volken der wereld is aanvaard. Evenals alle andere godsdienstige 
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39 (Aan) degenen wier 
harten beven, wanneer God 
vermeld wordt, en degenen 
die lijdzaam zijn onder dat- 
gene wat hen treft, en dege- 
nen die het gebed onderhou- 
den en (weldadig) uitgeven 
van wat Wij hun hebben ge- 
geven. 

36 En (aangaande) de ka- 
meelen, Wij hebben ze voor 
u tot (een) van de teekenen 
van den godsdienst Gods ge- 
maakt; voor u is daarin veel 
goeds;. derhalve, vermeld 
Gods naam over hen, als zij 
in een rij staan; en wanneer 

[DEEL XVII. 
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he » D NES δῷ Ὕ 

CET ιν Ρ 3,“ τ, AD ἀκ Jets AE καρ 5 Ge ὦ 

OHRERE AGE ον 
zij nedervallen, eet er ‘an en 
Spijzig den arme, die tevreden 
is en den bedelaar; 918 aldus 
hebben Wij ze τὶ diensthaar 
gemaakt, opdat gij dankbaar 
zult zijn. 

37 Hun  vleesch  bereikt 

qq qq, 

à . 

God niet, hun bloed evenmin, GET NS (GAL 2. pe "2 maar voor Hem is aanneme- 222735 di OÙ ὦ 
lijk rechtschapenheid uwer- Je ἀπ AUE OS zÿds; 914 aldus heeft Hÿ ze ὁ , ON 
u diensthaar gemaakt, opdat 

beginselen, die aigemeen erkend worden, heeft het beginsel der offerande bij den 
Islâm een diepere beteekenis. De uiterlijke handeling is nog steeds ais vroegèr, 
maar het heeft niet meer de beteekenis, die men bij zekere oude godsdiensten 
daaraan hecht, nl. een geërgerde Godheïid gunstig te stemmen, of als een boete- 
doening voor Zonden, maar beteekent het offeren van den persoon zeif, die het 
offer brengt en wordt dus een uiterlijk symbool van zijn bereidwilligheid om 
desgewenscht zijn leven af te leggen en al zijn belangen en begeerten om wille 

_ van de waarheid op te offeren. Vandaar volgt onmiddellijk op de woorden, die 
het onderwerp offer ter sprake brengen, het bevel om zich geheel en al aan God 
te onderwerpen, Die een eenig God is, d.w.z. het eenige Wezen, Dat tot het waré 
voorwerp van ’s menschen liefde en het ware doel van ’s menschen leven verdient 
gemaakt te worden. Zie verder wat hierop volgt. 

913 Het vleesch der gecfferde dieren moet niet weggegooid worden; het 
moet als voedsel dienen voor de armen en de behoeftigen. Het begraven van het 
vieesch van de talrijke offerdieren in Mekka bij de bedevaart is niet in overeen- 
stemming met eenig voorschrift var den Heiligen Qoer-ân of emig gezegde van 
den Heiligen Profeet. Men kan er nuttig gebruik van maken door het te drogen. 

. 914 Dit vers stelt afdoend vast, dat niet de niterlijke handeling der offeran- 
de aannemelijk is, maar de diepe beteekenis, die daaraan ten grondslag ligt. 
Laten degenen, die den Islâm als een godsdienst van ceremonieel beschouwen, 
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gÿ God zult verheerlijkeit. om- EN ue rise dat Hij u recht heeft geleid:; LUE qi LAN SN Gas en geef blijde tijdingen aan TR EE σ degenen, die (anderen) goed OUEenult » Ὁ 2 US doen. | - 38 Waarlijk, God zal (het | ᾿ kwaad der ongeloovigen) νὰπ.͵. 2.32) .22.-ἢ.22 Ta 3:1: degenen die gelooven, afstoo- ré : A κήβ ἃς; ΝΣ ν ten; waarlijk, God heeft een OyRES OS LS Lou N'a iegelijk, die ontrouw, ondank- | 
baar is, niet lief. 

PARAGRAAF 6 
Den geloovigen vergund te strijden 

39. Strijd ter Zelfverdediging vergund. 40, 41. De oorlog stelt zich ten doel godsdienstvrijheid te bevestigen. 42 46. Vroegere vernietig- de volken. 47, 48. De straf zal niet verhaast worden. 

39 Vergunning (tot Strij- 
den) wordt gegeven aan de- ne D “ὦ genen, tegen wie oorlog wordt 1 > 6 © “ΟΣ y QU gevoerd, omdat 21 onder- YU? 421 "ΔΖ 1 411 drukt worden, en waarlijk, © D ob ei GE A ὁ" 
God is wel in staat om hen 
bij te staan; 915 

40 Degenen die uit hun | 
huizen verdreven zijn zonder >, » 
een rechtvaardige reden, be- > 

ΒΕ : “ #bp! 4 sy ve 
halve dat Zi] Zeggen: Onze Se ᾿ξ ως res Heer is God. En was er niet RTS EN σα Gods terugdrijven van sommi- CAT pa x GES at θοὸν ge menschen door andere ge- MGR pk 29 jee 3 δ 0 pt weeSt, (dan) zouden er zeker 2.2». 52 2ù 3 Reine Co g kloosters en kerken en SYNna- best, 502 5 5 1 gogen en moskeeën, waarin BSE # “a 27 Mi 9 aan Gods naam dikwijls ge- | ------ ne à =, 

nota van deze woorden neémen. Opgemerkt dient te worden, dat de gedachte aan verzoening de Islämietische offerande &eheel vreemd is. Slechts van de recht- schapenen verlangt de Isläm, dat Zi een offer brengen, en hierop wordt gezin- Speeld in de woorden: voor Hem is aannemeliÿk rechtschapenheid uwerziÿds. 915 Volgens betrouwbare verslagen is dit de allereerste vergunning, die den Moeslims gegeven werd om oorlog te voeren. Niets toont aan, dat dit vers niet in Mekka werd geopenbaard. Door deze openbaring vroeg de Heilige Profeet bij den welbekenden eed van trouw, afgenomen in "Aqaba, de Medineesche depu- _tatie, hem tegen zijn vianden te verdedigen, zooals Zi hun eigen kinderen zouden verdedigen. De woorden waarin de vergunning gegeven wordt, toonen duidelijk aan, dat de tegenstanders der Moeslims hen het eerst beoorloogden, en tweedens, dat de Moeslims reeds Zwaar onderdrukt waren door hun vervolgers. 
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916 Zi die den Islâm 
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dacht wordt, afgebroken zijn; 

en waarlijk, God zal bijstaan 

wie Hem bijstaat; waarlijk, 

God is Sterk, Machtig: °16 

41 Degenen die, indien Wij 

hen in het land doen wonen, 

het gebed zullen onderhouden 

en de armenbelasting betalen 

en het goede bevelen en het 

kwade verbieden; en aan God 

behoort het einde der zaken. 

42 En indien zij u verwer- 

pen, dan verwierp reeds voor 

hen het volk van Noach en 

‘Ad en Tsamoèd (de profe- 

ten), 
43 En het volk van Abra- 

ham en het volk van Lot, 

44 Zoowel als degenen van 

Midian: en (ook) Mozes werd 

verworpen, maar Ik gaf den 

ongeloovigen uitstel; ver- 

volgens greep Ik hen aan; en 

hoe (gestreng) was Min af- 

keuring ! 
45 En hoe menige stad 

hebben Wij vernietigd, ter wijl 

zij onrechtvaardig was, ΖΟΟ- 

dat zij op haar daken neder- 

gevallen is, en (hoe menige) 

verlaten bron en (hoe menig) 

hoog opgetrokken paleis. 

46 Hebben zij niet in het 

land gereisd, zoodat zij harten 

| hebben om daarmede te ver- 

staan, of ooren om daarmede 

te hooren? Want waarlijk, het 

is niet de oogen, die blind zÿn, 

maar blind zijn de harten, die 

in de borsten zijn. 
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een godsdienst van fanatisme noemen, worden hier 

er aan herinnerd, dat de godsdienstvrijheid, die de Islâm dertien honderd jaar 

geleden in een land als Arabië stichtte, nog niet door het beschaafdste en ver- 

draagzaamste volk overtroffen is, terwijl vele beschaafde Christenvolken er nog 

even ver van zijn dit ed 

opgemerkt te worden, dat de Moeslims 

om een eind te maken aan de vervolging, 

ele beginsel hoog te houden als ooit te voren. Het verdient 

hun leven moeten opofferen, niet alleen 

die hun tegenstanders tegen hen instel- 

len en om hun eigen moskeeën te sparen, maar ook om kerken, synagogen en 

kloosters te besch ermen --- feitelijk: om volkomen godsdienstvrijheid te stichten. 
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Ar. noch. 

47 En Ζ1] vragen u de kas-. 
tijding te verhaasten, en God 
zal Zïÿn belofte geenszins 
breken, en waarlijk, een dag 
is bij uw Heer als duizend jaar 
van wat gi) telt. 

48 En hoe menige stad 
(is daar niet), waaraan Wij 
uitstel hebben gegeven, ter- 
wil zÿ onrechtvaardig waren; 
vervolgens greep Ik haar aan, 
en tot Mi is de wederkeer. 

TEGENSTAND AAN DEN HEILICEN PROFEET 605 

΄ PELLE Ce AS 25.7.55 
GES OS DIT A as 

UV οὡς GS δ᾽ τ Τὸ 
“51 ρκίζζω - 2 

© Os os Ce AS οἱ ΄ 

{ RUE 7326 94 Dufsr 
5 Y el LS GA CES 

»32 »2 ““ 

Ὁ Ἀφ RES ENT 

PARAGRAAF 7 
Tegenstand aan den Heiligen Profeet 

49—54. De tegenstand zal verijdeld worden. 55—57, De dag der 
beslissing. 

49 Zeg: O menschen! ik 
ben slechts een duidelijke 
waarschuwer tot u. 

90 En (aangaande) dege- 
nen die gelooven en het goede 
doen, zij zullen vergiffenis 
hebben en een aanzienlijk on- 
derhoud. 

51 En (aangaande) dege- 
nen die Onze mededeelingen 
trachten te wederstaan, zij 
zullen de bewoners van het 
vlammende vuur zijn. 

92 En Wij hebben vôér u 
geen apostel of profeet gezon- 
den, of wanneer hij wenschte, 
maakte de duivel een inbla- 
zing betreffende zijn wensch; 
maar God vernietigt wat de 
duivel werpt; dan bevestigt 
God Ziïjn mededeelingen, en 
God is Wetend, Wijs, 917 

dr 
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917 Het verhaal dat, naar men zegt, dit vers verklaart, nl. dat de duivel 
den Heiligen Profeet zekere woorden in den mond legde, toen hïÿj hoofdstuk 
53 reciteerde, is ongerijmd en ongegrond, want dit vers werd op zijn minst acht 
jaar na hoofdstuk 53 geopenbaard. Bovendien beteekenen de woorden van den 
Heiligen Qoer-ân niet — en kunnen ook niet beteekenen —— dat 815 een profeet 
een openbaring reciteert, de duivel zijn eigen woorden in diens reciet mengt. 
Tamannâ beteekent volgens alle woordenboekschrijvers: hÿ wenschte. Welnu, 
‘eder profeet wenscht de Eenheid van het Goddelijk Wezen en de hem geopen- 
baarde waarheid in de wereld te bevestigen, en juist dezen wensch van ieder 
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Ar. ver veï- 
widerden. 
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53 Opdat ΗΠ datgene wat 
de duivel werpt, tot een be- 
proeving zal maken voor de- 
gepen, in wier harten een 
krankheid is en degenen wier 
harten hard zijn; en waarlijk, 
de onrechtvaardigen zÿn in 
grooten wederstand, 918 

54 En opdat degenen, wien 
de kennis is gegeven, weten 
zullen, dat het de waarheïd. 
van uw Heer is, zoodat 21} 
daarin zullen gelooven en hun 

harten voér dezelve nederig 
zullen zün; en waarlijk, God 
is de Leidsman van degenen 
die gelooven, naar een recht 
pad. 

55 En degenen die niet ge- 
| looven, zullen niet ophouden 
daaromtrent in twijfel te ver- 
keeren, tot het uur hen on- 
voorziens overvalt, of de kas- 
tijding van een vernietigenden 
dag over hen komt. 

56 Het koninkrijk zal te 
dien dage Gods ziün; Hij zal 
tusschen hen richten: dan 
zullen degenen, die gelooven 
en het goede doen, in tuinen 
van gelukzaligheid zijn. 

57 En (aangaande) dege- 
nen die niet in Onze mede- 
deelingen gelooven en ze ver- 
werpen — dezen zijn het, die 
een schandelijke kastijding 

| züllen hebben. 
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profeet werkt de duivel tegen door de menschen op te hitsen, inblazingen maken- 

de tot hen — gelijk hier wordt vermeld -— om den profeet en de verspreiding 

der waarheid tegen te werken. Dat dit de ware beteekenis is, blijkt ook uit het 

verband, dat over de bevestiging der waarheid en het verlangen van de tegen- 

standers der waarheid om die te vernietigen handelt. Zie het daaraan voorafgaan- 

de vers, dat degenen verbordeelt, die den Heiligen Profeet bestrijden en met hem 

twisten om hem het ‘bevéstigen van de waarheid in de wereld onmogelijk te 

maken. 

918 De strijd van den duivel tegen den Heiligen Profeet wordt een beproe- 

ving voor de zwakken, die tot het ongeloof vervallen, daar zïj de scherpe vervol- 

gingen van hun vianden niet kunnen verduren. 
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PARAGRAAF 8 

De Getrouwen zullen in het Land worden bevestigd 

_ 58—61. De vervolgden zullen geholpen worden. 62. God is de Waarheid. 63, 64 De openbaring zal leven brengen. 

58 En (aangaande) dege- 
nen die op Gods weg vluchten «9. Lu 3 ISLE 2e 
en dan gedood worden of 2. a che Ge a L 

% tue sterven — God zal hun zeker- Go ES A SU 31 ES Ijk een schoon onderhoud AT IE UE geven, en waarlijk, God is de D RS ee) Ὁ] CLSC beste Gever van onderhoud. 
59 ΗΠ zal hen zekerlijk een | τ ἜΣ τ ἢ plaats van ingang doen in Ὁ) 2Ρᾳ 7; PINS ee 

gaan, waarmede zij tevreden ΡΉΝΟΥ 
Zullen zijn; en waarlijk, God τ @ > ei dl 
is Wetend, Verdraagzaam. | | 

60 Dat (zal zoo zijn); en ᾿ a εὐ ταῖς ἈΠ die (een kwaad) laat vol- .2.:"} ὠς ὁ als 
gen door de gelijke van dat. ᾿ς ue se vecu 
gene, waarmede hij getroffen () 45e ur 0 49 
is en onderdrukt is, hem zal Da2e BIT A God zekerlijk bijstaan; waar- Se τ αι 
lÿjk, God is Begenadigend, 
Vergevensgezind. 919 

61 Dat komt, doordat Cod AGIT nor ape à de 3.5 den nacht in den dag laat tre- Lu ? σὰ EX 5 στα 23 σ den en den dag in den nacht LE Jo ϑ;959 
laat treden, en doordat God εἰ στ») “΄ 
Hoorende, Ziende is. 920 | éd 

62 Dat komt, doordat God ἜΝ de Waarheid is, en datgene LL «τσλρλκλ το 2 wat zij buiten Hem aanroepen Le L2 CT ! ὅν 2 ee se — dat is de valschheid, en 5 (DNS 4535 de Gen 
doordat God de Hooge, de 3. τς 9 Aie 28 2e Le Groote is. ἃ OU Ga 8 at ΟἿ 

__ 63 Ziet gi niet, dat God SR TS 
water van de wolken neder- Xi 2 JET οἵ 595 SN 
zendt, zoodat de aarde groen ἀγρός» 2 >< 2 225 Xe | 
wordt? Waarlijk, God is ©! Eee (y) rai ἢ ne ven Goedertieren, Zich bewust. ᾧ Ps SLT ot 

inheden. . 
cs és 

919 Dit vers staat den Moeslims, die reeds lang vervolgd en onderdrukt * 2Ïn, toe hun vervolgers te straffen, maar tevens beveelt het genade en vergif- fenis aan, door in zijn laatste woorden melding te maken van die twee attributen van het Goddelijk Wezen. | | 
920 De opeenvolging van den dag en den nacht heeft hier biijkbaar betrek- king op de wisseling der fortuin, waarop in het hiéraan voorafgaande vers een 
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64 Aan Hem behoort al 

wat in de hemelen is en al 

lijk, God is Hij Die Zichzelf 
genoeg is, de Geloofde. 

. 65 Ziet gij niet, dat God ἃ 
dienstbaar heeft gemaakt wat 

op de aarde is en de op Zijn 

bevel op de zee varende sche- 

pen? En Hij weerhoudt den 
regen op de aarde te vallen, 
behalvé met Zin verlof; 

waarlijk, God is Liefhebbend, 
Genadig jegens de menschen. 

- 66. En Hij is het, Die ἃ 
leven heeft gegeven; dan zal 

-Hij ἃ doen sterven, dan zal Hi 
u (wederom) doen leven; 
waarlijk, de mensch is on- 
dankbaar. 

67 Voor ieder volk hebben 
Wij godvruchtige handelingen 

| bepaald, die zij in acht nemen; 
derhalve, laten zij niet met u 
over de zaak twisten, en roep 
tot uw Heer; waarlijk, gij ziÿt 
op een rechten weg. 

68 En indien zij met u 
twisten, zeg: God weet het 
best wat gij doet. 

69 God zal ten dage der 
opstanding tusschen u rich- 

‘ten omtrent datgene, waarin 
51] verschilt. 

10 Weet gij niet, dat God 
weet wat in den hemel en 
(op) de aarde is? Waarlÿk. 

lit is ia een boek; waarlik, 
| dit is God gemakkeliÿk. 
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wat op de aarde is; en waar- 
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PARAGRAAF 9 

Gods Genade bij het Behandelen van den Mensch 

65—70. Dwalingen in het geloof zullen in het hiernamaals worden 

beslist. 71, 72. De vervelging der geloovigen zal vergolden worden. 
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toespeling wordt gemaakt, amdat een onderädrukte gemeenschap haar vervülgers 

onmogelijk. zou kunnen straffen, tenzij zij op hen de overhand had gekregen. 
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Ar. kennen, 

EE RE A ΒΟΥ Α ΕΡΘΟΣ Εν θΉ ΝΘ ΨΑΘΟΥΝΣ ορξ ρον ύααξαυν πασεν δεν ἀεναννν Ξε νσεοναν υν ς αν βν ϑασσε παν θεν, . 1x, God is Sterk, Machtig. 

71 En zij dienen buiten 
God datgene, waarvoor ΗΠ) 
geen gezag heeft gezonden, en 
datgene waarvan zïj geen ken- 
nis hebben; en voor de on- 
rechtvaardigen zal er geen 
helper zijn. 

72 En wanneer hun Onze 
duidelijke mededeelingen voor- 
gelezen worden, zult gij op de 
aangezichten dergenen, die 
niet gelooven, loochening be- 
merken,; zi) springen schier 
op degenen, die hun Onze 
mededeelingen voorlezen. Zeg: 
Zal ik u inlichten omtrent 
datgene, wat slechter is dan 
dit? Het vuur. God heeft het 
dengenen, die niet gelooven, 
beloofd; en hoe slecht is dat 
toevluchtsoord! 
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PARAGRAAF 10 
Het polytheïsme zal uitgeroeid worden 

73, 74. Machteloosheid der valsche zodheden. 75, 76. De apostelen 
behalen succes. 77, 78. Harde strijd noodzakelijk. 

13 Ο menschen! een geli- 
kenis wordt gesteld; derhalve 
luister er naar. Waarlijk, de- 
genen die gij buiten God aan- 
roept, kunnen geen vlieg 
scheppen, al vereenigen zi) 
zich allen daartoe, en indien 
de vlies iets van hen weg- 
voerde, zouden zij het van 
haar niet kunnen terugne- 
men; zwak zijn de aanroeper 
en de aangeroepene. 921 

14 Zïj hebben God niet ge- 
schat met de schatting, die 
Hem verschuldigd is; waar- 

de ps eo AR ...... 

5:2 ee EE 
nt 

Ce OS Got 51 ὦ 
— Hess a! 033 
SES ass 

anne es me qe 

921 Terwijl dit vers inderdaad het onvermogen der valsche goden beschrijft 

orn den iaagsten vorm van leven te scheppen of om de minste macht op de 

séheppins uit τῷ ocfenen, bevat het een duidelijke voorspelling. dat de valsche 

sodheden uit het Heilige Huis zuilen worden weggemaaid en dat zoowel de 

annbidders als de aangebedenen machteloos zullen worden. 
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a 536. 

Of, uw 
leider. 
Of, leiders 
van. 
b 97. 

DE BEDEVAART 

75 God  kiest boodschap- 
pers uit het midden der enge- 
len en uit het midden der 

| menschen; waarlijk, God is 
Hoorende, Ziende. 

76 Hij weet wat vô6r hen 
is en wat achter hen is, en tot 
God worden alle zaken terug- 
gebracht. 

. 17 O gi die gelooft! buig 
u neder en werp u ter aarde 
en dien uw Heer, en doe het 

_goede, opdat het u voorspoe- 
die zal gaan. 8 

78 En strijd hard op (den 
weg van) God, (zulk) een 
strijd, Aie Hem verschuldigd 
15; ΗΠ heeft u uitverkoren en 
heeft op Ὁ geen moeilijkheid 
in den godsdienst gelegd; het 
geloof van uw vader Abra- 
ham; ΗΠ] heeft u tevoren en 
hierin Moeslims genoemd, 
opdat de Apostel een getuige 
tot u zal Ζ en gij getuigen 
tot de menschen zult zijn; Ὁ 
derhalve, onderhoud het ge- 
bed en betaal de armenbelas- 
ting en houd u vast aan God; 
Hiïj is uw Beschermer; ΠΟΘ 
voortreffelijk is de Bescher- 
mer en hoe voortreffelijk is 
de Helper! 
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DEEL XVIII 

HOOFDSTUK XXIII 

DE GELOOVIGEN 
(Al-Moe/minoen) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(6 paragrafen en 118 verzen) 

Samenvatting : 

Par. 1. Succes van de geloovigen. 

Par. 2,3. Noach en de profeten na hem. 

Par. 4. Een herhaling van de geschiedenis der Profeten. 
Par. 5. Het polytheïsme door zichzelf veroordeeld. 
Par. 6. Berouw van de verdorvenen. 

Algemeene opmerkingen: 

DIT hoofdstuk, dat het laatste is van de derde groep der Mekkaansche 
hoofdstukken, staat bekend onder den naam van De Geloovigen, omdat het over 
het succes der geloovigen handelt. 

Als het laatste woord van vriendelijken raad en als een hoofdstuk, dat op 
krachtige wijze uitdrukking geeft aan het succes der geloovigen, vormt dit 
hoofdstuk ongetwijfeld een passend vervolg op een groep. van hoofdstukken, 
die de groote en zegepralende toekomst van den Islâm behandelen. Het schint 
inderdaad de behandeling van het thema van het vorige hoofdstuk voort te 
zetten, en verklaart derhalve in de eerste paragraaf in duidelijke en krachtige 
bewoordingen het succes der geloovigen. Daarop volgen twee andere paragrafen, 
die melding maken van een dergelijk succes in het geval van de vroëegere profe- 
ten. De vierde paragraaf zegt ons, dat de geschiedenis van den Heiligen Profeet 
Moehammad inderdasd een herhaling is van de geschiedenis van verscheidene . 
profeten. De laatste groote Goddelijke openbaring was een genadeslag voor het 
polytheïsme, dat, zooals de vijfde paragraaf aantoont, door zijn aanhangers zelf 
veroordeeld wordt. De zesde besluit het thema op natuurlijke wijze met aan te 
toonen, hoe de verdorvenen berouw zullen hebben over datgene, waaraan zij 
zich z00 gereedelijk hebben overgegeven. 

Wat den tijd betreft, is dit hoofdästuk hoogstwaarschijnlijk een latere open- 
baring dan alle vorige hoofdstukken van deze groep, met uitzondering van het 
vorige hoofdstuk. | 
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PARAGRAAF 1 

Succes van de geloovigen | 

| 1--11. De ware geloovigen en hun succes. 12-—14. Geestelijke ont- 
wikkeling vergeleken bij stoffelijke ontwikkeling. 15, 16. Het leven 
na den dood. 17—22. Goddelijke gaven in de natuur als getuigenis 
van de geestelijke gaven. 

In naam van God, den O2 : ΠῚ > 
Weldadige, den Genadige. pi a -τὰ 

1 Voorspoedig  inderdaad Y “59 395, #T fr 
| zijn de geloovigen, OUR Hit rt US 

2 Die ootmoedig ziÿjninhun, ἡ -,:.1, Ὁ : Ὄ δε. ὟΝ “ 35), 3.5 “) “ὦ 

| gebeden, OURS Me 3. 35 CE 
: - 8 En die zich afzijdig HOUs. sie ss NE 
| den van wat ijdel is, COTES CE οὶ» 

Or. σεῦ. 4 En die handelen, streven- ΄ς .,., A τὸ ρϑϑνς δὴ τοὶ 
κα αν de naar reiniging, 993 O Lo SN 5». CENT 5 

ο΄ δ En die hun schaamte be: a 
weken, JUS 5475 vu où σῦν 

| 

[ 

| 6 Behalve voor hun gaden 5, , ina 
| of degenen die hun rechter. PRE UT pet ES 
, handen bezitten, want zij zijn 
| waarljk niet berispelijk, 923 
| ὦ Maar wie verder dan dit -- Τ᾿ - 
| 206ken te gaan, dezen zijn ES RS εν GR Ὁ 
| degenen, die de grenzen over- Elo» 1% 9 » 
| schrijden ; ὦ Usa ee 
| 8 En degenen die bewaar- > 
| 

| 

| 
| 

M7 SSI po “ 

Ar, zoekt. 

se É < ‘22 752 τ LR 128 7? . - 

ders zijn van de hun toever- (2%) ον δός 
trouwde goederen en hun 

| verbond, Dovgs mire Vs D #23 ἃ à ω A ASS ν᾿ ΄ 2 ᾿ re 9 En degenen die hun ge- (Ève. 5. ΟΣ} 
| beden in acht nemen: | PRET es + (12 A ere 10 Dezen zijn degenen, die ΨΦΣΩ͂Σ ob ;| 
de erfgenamen zin, 

922 Het woord zakût heeft hier dezelfde beteekenis als in 19 : 13, d.i. reinheid. 
928 Ken Moeslim, hetziÿ man of vrouw, mag in tegenwoordigheid van 

andèren geen lichaamsdeel onbedekt laten, dat niet gepast is om bloot te worden 
gelaten, maar aan de vrouwen wordt in tegenwoordigheid van haar man en 
vrouwelijke bedienden tot op zekere hoogte vrijheid gegeven, en aan de mannen 
in tegenwoordigheid van hun vrouw en mannelijke bedienden. Overeenkométig 

. de Islamietische begrippen der welvoeglijkheid wordt het onbedekt laten van 
lichaamsdeelen, zooals Europeesche dames algemeen gewoon zijn in balzalen 
en schouwburgen te doen, niet toegelaten. Opgemerkt dient te worden, dat dit 
hoofdstuk een Mekkaansche openbaring is, en de voorwaarden waaronder sla- 
vinnen tot vrouw genomen konden worden, werden later in Medina gegeven, 
Zoodat, indien dit met sexueele verhoudingen in verband stond, de vergunning 
betreffende degenen, die hun rechterhanden bezitten, gelezen moet worden afhan- 
keliÿjk van de vervulling van de in 4 : 25 vermelde voorwaarden. 
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11 Die het Paradijs zullenm . 512: .2 An 2 ,< 
erven; 5 zullen daarin Κ4 32. HO Cl 
wonen. DO \ GS 

12 En inderdaad hebben Wij ἘΞ Nb 
den mensch van *en extract :7|° ἊΣ SUCRE LE 517 

van klei geschapen, 9533 
13 Daarna maken Wij hem | © εὖ ὧδ 

tot een kleine levenskiem Ρ. ET κ᾿ 
een vaste rustplaats. OLIS ὃ D AUS 

14 Daarna maken Wij de 
levenskiem tot een klonter, 
dan maken Wij den klonter LA LA dat y 2 408 
tot een klomp vleesch, dan Las aie EN GE 15 

maken Wij (in) den klomp 41:3} “4 τ» tai 

vleesch beenderen, dan be- ASE CARS KL Eh 

kleeden Wij de beenderen met  %%°(2279 Sa EE Ge 
vleesch, daarna doen Wi A RE LALALN EE 9 Vue 
hem tot een andere schepping 45) 3» Ὁ "Ὁ - 
worden; derhalve, gezegend re al Se 5 54 

zij God, de Beste der schep- 
pers. 925 . ὃ ee 

15 Dan zult οἱ] daarna 9 LU es LS RE 5 
waarlijk sterven. | 

16 Daarna zult gïj ten dage | 
der opstanding waarlÿjk op- GR acts 2.5 XX SE 
gewekt worden. Hs 

17 En voorzeker hebben : 
Wij boven u zeven wegen ge- | ΤΡ ARS SU ΟΪΞ 3: 
maakt; 926 en nimmer zijn 3 ἜΣ 
Wij achteloos omtrent de © CA Si o ter. 
schepping:. 

18 En Wij zenden water > 
van de wolken neder overeen- VA] ΤΣ εἰ ἡ ως 31 Fe 
komstig een maat; dan laten ἡ Lin : Ne 

| Wiÿ Le in de aarde wonen: JE ESS So a 
| en Wwaarlijk, ΝῊ zijn in staat τ dt 
het weg te nemen. 

Gift 

924 Er vordt hier gezegd, dat de mensch van aarde geschapen is, d.w.z. 

van een extract of essence der aarde, want de levenskiem in het sperma is een 

extract van het voedsel, dat uit de aarde is gehaald, in welken vorm het ook 

moge zijn. Opgemerkt dient te worden, dat, terwijl de eerste tien verzen van 
de geestelijke ontwikkeling van den mensch spreken, hier melding wordt gemaakt 

van Zijn lichamelijke ontwikkeling, en dus kan er een vergelijking worden 

getrokken tusschen de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. 

925 Het verslag, volgens hetwelk ’Abdoeilla bin Sa’d, de schrijver van den 

Heiligen Profeet, de läatste woorden uitsprak, voordat de Heilige Profeet die 

hem dicteerde, is niet authentiek. 20) 

926 In plaats van de zeven hemelen hebben we hier de 2even wegen, die 

ongetwijfeld de banen van de zeven planeten van het zonnestelsel zijn, de aarde 
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a 488. 

19 Dan laten Wij daarmede 
tuinen van palmboomen en 
druiven voor u groeien,; gij. 
hebt er vele vruchten in en 
daaruit eet gij; 

20 En een boom, die van 
den Berg Sinaï verrijst, die 
Οὐδ voortbrengt en een krui- 
derij voor degenen die eten. 

21 En waarlijk, in het vee 
is een les voor u; Wij laten u 
drinken van wat in hun bui- 
ken is, en gij hebt er vele 
‘vVoordeelen in en daarvan eet 
δῦ, 

22 En daarop en op de 
Schepen wordt gij vervoerd. 

23 En voorzeker zonden 
Wij Noach ἃ tot zijn volk; 
toen zei hij: O mijn volk! dien 
God; gij hebt geen anderen 
god dan Hem: zult σῇ u dan 
niet (voor het kwaad) hoe- 
den ? 

24 En de hocfden derge- 
nen uit het midden van zijn 
volk, die niet geloofden, zei- 
den: Hi is niets dan een ster- 
veling als gij, die wenscht, 
dat hïij boven u staat, en in- 
dien het God had behaagd, 
ZOu ΗΠ] zekerlijk engelen heb- 
ben kunnen nederzenden. Wij 
hebben hiervan niet gehoord 

_ l'onder onze vroegere vaderen: 
25 Hij is slechts een beze- 

ten man; ‘derhalve, heb een 
tidlang geduld met hem. 

DE GELOOVIGEN [DEEL XVIII... 
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Noachs Succes 

23—29, Noach verworpen en een belofte aangaande zijn bevrijding. 30—32. Een ander profeet met een soortgelijke boodschap gezonden. 
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niet meegerekend. Dit toont &an, dat het wo 
_În verschillende beteekenissen wordt 

ord hemel in den Heiligen Qoer-ân 
gebezigd; het beteekent: wat boven het hoofd is; de wolken: de bovenste sferen: de planeten van het Zonnestelsel; haar banen; de sterrenhemel, zocals het oog dien ziet. 
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26 Hij zei: O min Heer! 
help mij, want zij noemen mÿ Gi 
een leugenaar. | ὥ 

27 Toen openbaarden Wij 
hem, zeggende: Maak de ark | Ξ 
onder Onze oogen en (over- 111,7} αἱ δὶ οἵ LA ES 
eenkomstig) Onze openba- Re ot ᾿ e 
ring, en wanneer Ons gebod (5-51 ΔΕΒ χα, 
egeven wordt en de vallei , . ,νυ. 99 ASS τη TE 

a 649. ae a neem er dan U£ τὸ AL pol ν΄ δ 
| van elk (noodzakelïijk) ding 72,4, sf 2749 2754 

b650,651. | een paar in Ὁ en uw gezin, ὧδ ταν a τ 
behalve degenen onder hen, PAL e (ST οἷς ὁ. 
tegen wie het woord is uitge- 7 TE D τὶ 
vaardigd, en spreek niet tot 9» ὑῶν lib OU Le 
Mij ten aanzien van degenen, 
die onrechtvaardig zijn; waar- 
SA zullen verdronken TOR SEA ee 

28 En wanneer gij vast in t<i<2. 
de ark zit, gij en degenen bij Le SX de ee 
u, zeg: Alle lof komt God toe, Θ᾽ 0 EU CA 
Die ons van het onrechtvaar- 
dige volk verlost heeft: 2 | 

29 En zeg: Ὁ mijn Heer! fr Ni 5 2 1.9.0 2 5.5.“ 
laat mij een gezegende afstij- De μα CEA 4 2 
ging afstijgen, en Gij zijt de GONE ETF 
Beste om te laten afstijgen. 

30 Waarlijk, hierin zijn tee- | 
kenen, en waarlijk, Wij be- @sfmt>1< M sut Sr 
proeven , immer (de men- CES SAR A5 8 0! 
schen). | 

31 Vervolgens verwekten ΕΣ 
Wij na hen een ander geslacht. GES σου HeGiET ss 

32 Toen zonden Wij onder 
hen een apostel uit hun mid- κυ Dre 
den, zeggende: Dien God, gÿ ©! ) | 

b # L JE mi ΕἹ hebt geen anderen god dan es : a) Le. a Are 

e 
+ 

RE» € ως ἧς Ν (- SA CA 
GX 

ἢ 

Le \ 

Hem: zult gij u dan niet (voor | 
het kwaad) hoeden? Ne 

PARAGRAAF 3 

De Profeten na Noach 

33—41. De tegenstanders vernietigd. 42-44. Andere geslachten 
volgen hun lot. 45-49, Mozes en Faraô. 50. Een toevluchtsoord aan 
Jezus en zijn moeder gegeven. 

38 En de hoofden van zÿn pt.  ,<, 2, σαν 
volk, die niet geloofden en de BE CN aeS Ge NC JG : 
ontmoeting van het hierna- 
| maals een leugen noemden en | 
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Ar, πορηϊα 
den z2ÿ. 

wien Wi in het leven dezer 
wereld overvloedig te genie- 
ten hadden gegeven, zeiden: 
Dit is niets dan een sterveling - 
als gij, etende van wat gij eet 
en drinkende van wat gi 
drinkt: 

34 En indien giïj een ster- 
veling als u gehoorzaamt, dan 
zult gi waarlik verliezers 
zijn : 

35 Wat! dreigt hij u, dat 
gi, wanneer gij dood zijt en 
stof en beenderen zijt gewor- 
den, dan voortgebracht zult 
worden ‘ ̓ 

36 Verre, verre is datgene, 
waarmede gij bedreigd wordt: 
37 Er is niets dan ons 

leven in deze wereld: wi ster- 
ven en wij leven en wij zullen 
niet wederom worden opge- 
wekt: 

38 Hiïj is Sicchte. een man, 
die een leugen tegen God ver- 
zonnen heeft, en wij zullen 
niet in hem gelooven. 

39 Hij zei: O mijn Heer! 
help mij, want, zij noemen mi) 
een leugenaar. 

40 “Hij zei: Binnen korten 
tijd zullen zïj zekerlijk berouw 
hebben. 

41 Toen overviel hen de 
Straf naar recht en Wij maak- 
ten hen als uitschot; derhalve, 
weg met het onrechtvaardige 
volk. 

42 Daarna verwekten Wij 
na hen andere geslachten. 

43 Geen volk kan hun vast- 
gestelden {ἃ verhaasten, 
noch kunnen zij (dien) op- 
schorten. 

44 Vervolgens zonden Wi 
Onze apostelen, den een na | 
den ander; zoo dikwijls tot 
een volk zin apostel kwam, 
noemde het hem een leuge- 
naar, en Wij lieten sommigen 
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hunner anderen opvolgen en ge» ΤΑΙ UE 

Wij maakten hen tot verha- 5 o | ous Est is 5 Cox 

len; derhalve, weg met het rs 

volk, dat niet gelooft! ΘΑ 
45 Vervolgens zonden Wij 

Mozes en zijn broeder Aäron δώ» 81 sw tS, 1, 

met Onze mededeelingen en RC di 

een duidelijk gezag OUMS pb 3 CRU 

46 Tot Faraô en zijn hoof- ᾿ ᾿ Ἐν 

den, maar zij gedroegen zich HET? NT 7 222: 

hoogmoedig en zij waren een τ G 4 Me AO) 

verwaand voik. οι: 

47 Kñ 21] zeiden: Wat! zul- ΟΝ τ 

len wij in twee stervelingen 
ais ons gelooven, terwijl hun  S(UE LEE er TERRE 

volk ons dient? ΄- ER ΄ 5 

48 Derhalve verwierpen Zi | O Ce ES GS 
hen en werden van degenen 
die verdelgd werden. OR S EE Ζ. σύ te 

49 En voorzeker gaven Wij 
Mozes het Boek, opdat zij den Cie, 24% 5) RAS 
rechten weg zouden volgen. | ἘΣΎ ΟΝ θῖν ΣΑΣ 

50 En ΜῊ maakten den vs SE, 

zoon van Maria en zijn moe- 7% ,,7,»,,.,., 5 - 

der tot een teeken, en Wij ὅτ 441:5 CA 
aven hun bescherming o ur 22 Ὁ τὰ 

τ verheven bodem, ΠΑ ἘΠῚ 4}: CAE ET ait #) 

de weiden en bronnen. 927 £ 

927 Zooals in noot 334 aangetoond is, stierf Jezus niet aan het kruis. Dit 

vers zegt ons, dat hem een toevlucht werd gegeven op een zekere plaats, nadat 

hi uit de handen van zijn vijanden verlost was; uit de in dit vers gegeven 

beschrijving van die plaats en uit het feit, dat in de Chan Jâr te Srinagar een 

graf is, dat volgens alle beschikbare getuigenissen het graf van Jezus zelf is, 

volgt dat Kasjmier het land is, dat in dit vers wordt vermeld. Wat het graf 

betreft, toont de volgende getuigenis aan, dat het heilige lichaam van niemand 

minder dan Jezus Christus daar rust. (a) De mondelinge, op overleveringen 

gegronde getuigenis van de bevolking van Kasjmier zegt ons, dat het graf aan 

iemand behoort, die den naam droeg van Jôès Asaf, die als nabi (di. profeet) 

bekend stond en ongeveer 2000 jaar geleden van het westen in Kasjmier kwam. 

(b) De Tärich-j-A’zami, een geschiedkundig werk, dat ongeveer twee honderd 

jaar geleden geschreven werd, zegt met betrekking tot dit graf op blz. 82: ,,Het 

graf staat algemeen bekend als dat van een profeet. Hij was een prins, die van 

een buitenland in Kasjmier kwam .... Zijn naam was Jéès Asaf.” (ce) De Ikmaäl- 

oed-Din, een Arabisch werk, dat ongeveer duizend jaar oud is, gewaagt ook 

van Jôès Asaf als iemand, die in eenige landen heeft gereisd. (4) Jozef Jakobs 

verklaart op gezag van een Zeer oude bewerking van het verhaal van Jéès Asaf, 

dat hij (Joasaf) ten laatste Kasjmier bereikte en daar stierf (,,Barlaam en 

Josaphet” blz. CV). Deze getuigenis toont aan, dat het graf in Chan Jar dat 

van Jéès Asaf is. Maar wie is deze 7685 Asaf. Het feit dat hij zoowel in de 
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PARAGRAAF 4 

Een herhaling van de Geschiedenis der Profeten 

51-56. Rechtschapenheid der profeten en de tegenstand aan hen. 57—61. Kenmerken der ware geloovigen. 62—70. De tegenstand zal mislukken. 71-74, Het aannemen der waarheid zal hen verheffen. 15—77. Het volharden bij de loochening Zzal strenge bestraffing mecbrengen. 

51 O apostelen! eet van de D οἷς. τῷ 5. 
goede dingen en doe het goe- Ge rLe Cu TS de; waarlijk, Ik weet wat gi zur. + ce PS ΡΕΤΝ doet. 6 ̓ "EL eue 
92 En waarlijk, deze uw 

Of, gods. | gemeenschap is δέῃ gemeen- CRT ἰδὲ φρνάζε σιν κα Oo. | SChap en Ik ben uw Heer;, Cia Si St δι ὦ] 7 dienst. derhalve, wees  oppassend ς᾽. IL αν (voor uw plicht) jegens Mij. DUO ST Of, zijn. 03 Maar zïj hebben hun 
-- 

in partijen M 4 A PUIS 5 Du do ισα verdeeld  ΞΟῸΪ onder hen afgesneden, OV SEX δὰ 2717 225 
geworden. | jedere partij zich verheugen- D αν ἢ 

de in wat zij hebben. Vo SE Bis 
54 Derhalve, laat hen tot | | 

een tijd in hun grove onwe- Hd ee tenheid. DGSE GE ἃ DAS 
99 Denken zij, dat door OA ds AA Arr κ 59 one 

datgene, waarmede Wij hen Ad LS CR 
aan vermogen en kinderen ϑόλκ τις 
helpen, TT 

56 Wij de goede dingen tot OS RES *) Ἶ AO 3 2972 pee hen verhaasten? Neen, zij be- σα 
merken niet. à 

τὸ ; Pb) Ar OA pd don It Si 57 Waarlijk, degenen die ΟΣ τον Ce 
Ἷ 

#3, 5, £- uit vrees voor hun Heer | OURS 
Of, mede- voorzichtig Zijn, ΝΕ doogend. 98 En degenen die in de ἢ 222) 28e Lt so os UML ΩΝ ou mededeelingen huns Heeren ἀμ TRE Cl 

gelooven, . | | σπσ---------- -  -- ὁ ᾽ο.᾽ ̓ : ὀ ἀ 

mondelinge overlevering als in de geschiedenis een nabi (profeet) genoemd wordt, 
stelt den tijd vas, wWaarin hij leefde, want de Moeslims erkennen, dat na hun 
Heïligen Profcet geen enkel profeet is gekomen. Verder is er een treffende 
gelijkenis tusschen de namen «685 en Jaséè; de laatste naam is de Arabtsche 
vorm van Jezus. Er is een treffende gelikenis in de leerstellingen van Jéès Asaf 
en Jezus; de gelijkenis van den zaaier bijv. (Matth. 13 : 3, etc.) kotïat in ,Barlaam 
en Josaphet” 00k voor, en J6ès Asaf noemt zijn leer Boesjr4, di. Evangelie, | gelijk de voigende passage uit de , Ikmäl-oed-Dîn” aantoont: »Toen begon hij den boom te vergelijken bi Boesjrd, die hij tot de menschen predikte”. Uit al 
deze omstandigheden volgt, dat Jezus Christus na de kruisiging naar Kasjmier 
ging en dat hij daar predikte, leefde en stierf. 
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âr. niet. 

Of, gij zult 
niet tegen 
Ons be- 
achermd 
duorden. 

Of, praatte 
dwaselijk. 

59 En degenen die niets 
met hun Heer vereenigen, 

60 En degenen die geven 
wat zij (als aalmoezen) ge- 
ven, terwijl hun harten vol 
van vrees zijn, dat zij tot hun 
Heer moeten wederkeeren, 

61 Dezen spoeden zich naar 
goede dingen en zij zijn de eer. 
sten om die (te verkriigen). 

62 En Wi leggen geen ziel 
een last op dan naar haar ver- 
mogen, en bij Ons is een boek, 
dat de waarheïd spreekt, en 
Ζ1)] zullen niet onrechtvaardig 
worden behandeld. 

63 Neen, hun harten zijn 
daaromtrent in grove onwe- 
tendheid en zïj hebben buiten- 
dien andere daden, die zi 
doen. " 

64 Tot, wanneer Wij dege- 
nen, die een gemakkelijk le- 
ven onder hen leiden, met een 
kastijding aangrijpen, zie! Zi) 
om hulp roepen. 

65 Roep heden niet om 
hulp; waarlijk ὦ φαΐ van Ons 
geen hulp worden gegeven.: 

66 Mijn mededeelingen wer- 
den u inderdaad voorgelezen, 
 maar gi) placht u op uw hielen 
om te keeren, 

67 Hoovaardig daarover 
sprekende; 91] trok u tot een 
afstand terug. 

68 Is het dan, dat zij niet 
nadenken over hetgeen is ge- 
zegd, of is het, dat tot hen 
datgene is gekomen, wat niet 
tot hun vroegere vaderen 

1 kwam? | 
69 Of is het, dat zij hun 

Apostel niet Kenden (en) hen 
derhalve loochenen ? 

10 Of zeggen zÿ: Er is be- 
zetenheid in hem? Neen! hi 
heeft hun de waarheid ge- 
bracht en de meesten hunner 
zijn afkeerig van de waarheiïd. 
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DE GELOOVIGEN 

71 En indien de waarheid 
hun lage begeerten gevolgd 
had, zouden de hemelen en de 
aarde en al degenen, die daar- 
in zijn, waarlijk vergaan zijn. 
Neen! ΝῺ hebben hun hun 
herinnering gebracht, maar 

| zi] wenden zich van hun her- 
innering af. 

72 Of is het, dat gij hun 
een vergelding vraagt? Maar 
ce vergelding van uw Heer 
is het best, en Hi is de Beste 
van degenen die onderhoud 

| geven. 
13 En waarlijk, gij noodigt 
nen tot een rechten weg. 

74 En waarlÿk, degenen die 
niet in het hiernamaals ge- 
looven, wijken van den weg 

15 En indien ΝῊ hun ge- 
nade betoond en het kwaad, 
dat zij hebben, weggenomen 
hadden, zouden zij blinde- 
lings voortzwervend in hun 
buitensporigheid hebben vol- 
hard. 

76 En alreeds hebben Wi 
hen met een kastijding aan- 
gegrepen, maar zij waren niet 
aan hun Heer onderworpen, 
noch vernederen zïj zich. 

77 Tot, wanneer Wij hun 
een deur van een gestrenge 
kastijding openen, zie! zij 
daaraan wanhopen. 
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PARAGRAAF 5 

Het polytheïsme door zichzelf veroordeeld 

.18---Ἀδ8, De ongeloovigen erkennen God als de ehéppés van 8116 
goedheid, maar ‘ontkent de opstanding. 84-89. God erkend als de | 
Allerhoogste Heer. 90--92. Deze erkenning geeft het polytheïsme 
den genadeslag. 

78 En Hi is het, Die voor 
u de ooren en de oogen en de 
harten heeft gemaakt: weinig 
is het, dat gïj dankt. 

JS RU CET Ge ὄν ï 9 

Θι, SU Ns 1 2155$ Er 
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Ar.en, 

a 486, 

Ar. en. 

ee  - 

79 En Hi is het, Die ἃ op 

de aarde vermenigvuldigd 

heeft, en tot Hem zult gi 

worden vergaderd. 
80 En Hij is het, Die leven 

geefr en sterven doet, en (in) 
Zijin (macht) is de afwisseling 
van den nacht en den dag; 
begrijpt gij dan niet? 

81 Neen, zij zeggen de ge- 
lijke vai wat de ouden zeiden: 

82 21] zeggen: Wat! wan- 
neer wij dood en stof en been- 
deren geworden zijn, zullen 
wij dan worden opgewekt? 

83 Voorzeker is ons dit be- 
loofd evenals vroeger onzen 
vaderen; dit is niets dan ver- 
halen der ouden. 

84 Zeg: Aan wien behoort 
de aarde en al wat daarop is, 

zoo gij (het) weet? 
85 Zij zullen zeggen: Aan 

God. Zeg: Zult gij dan niet 
nadenken ? 

86 Zeg: Wie is de Heer der 
zeven hemelen en de Heer van 
den machtigen troon? à 

87 Zij zullen zeggen: (Dit 

alles behoort) aan God. Zeg: 
Zuit gij ἃ dan niet (voor het 
kwaad) hoeden? 

88 Zeg: Wie is het, in 

Wiens hand het rijk aller 

dingen is en Die bijstand ver- 

leent, terwijl tegen Hem geen 

bijstand verleend wordt, zoo 

gij (het) maar weet? 

89 Zi zullen zeggen: (Dit 

behoort) aan God. Zeg: Van- 

waar zit gij dan misleid? 

90 Neen! Wij hebben hun 

de waarheid gebracht, en 

waarlijk, zi zijn leugenaars. 

91 Nimmer heeft God een 

zoon tot Zich genomen, en 

nimmer was er nevens Hem 

eenig (ander) god — alsdan 

zou ieder god zekerlijk weg- 

genomen hebben wat hij ge- 
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622 DE GELOOVIGEN . [DEEL XVIII. | 

Schapen heeft, en sommigen ᾿ 
hunner zouden zekerlijk ande- ? 2% (LE 227 ..1-- 3 ta 7 “δ Vis ἀλς. ren hebben overwonnen; glo- De ne αν τ 
rie zij) God boven hetgeen zij OL ALES di CE 
beschrijven! 

92 De Kenner van het on- 
geziene en het geziene: der- Vitae τὸν 
halve, verheven zij ΗΠ boven LS si 2 el ae 
hetgeen zij (met Hem) ver- αν. e- User (ES eenigen. Hé Σά. 

PARAGRAAF 6 

Berouw van de Verdorvenen 

93—95. Een belofte die geschieden zal. 96. Kwaad met goed ver- gelden. 97, 98. Toevlucht tot God te nemen. 99—114. Berouw van 
de verdorvenen. 115-118. De gevolgen moeten ondergaan worden. 

93 Zeg: O mijn Hecr! in- ᾿ 
dien Gij mij datgene laat zien, ὦ 
waarmede z2ij bedreigd wor- 
den: | 

94 Min Heer! plaats mij Pond est: RENTE 7 
dan niet bij de ongerechtigen. ii. 

95 En waarliÿk, Wij zin DAS de 5 wel in staat u datgene te laten ONE RENE ES 
zien, wWaarmede Wij hen be- NE 
dreigen. 

96 Weer het kwade af met PAS) AA TT es wat het best is; 928 Wij weten a SG τ het best wat zij beschrijven. Des οἰ ΣΤ CS 97 En zeg: Ο mijn Heer!ik er ΄ | neem mijn toevlucht tot U © + EL ET ER tegen de booze inblazingen d ἥν der duivelen: 929 | O GAar ET 

928 Het kwaad is iets, dat afgeweerd moet worden: daarbij dient het voor- 
schrift in acht te worden 8genomen, dat het afgeweerd moet worden door wat het 
beste is. Zoo gij een kwaad kunt afweren door daarvoor het goede te doen, dan 
is dat wat aanbevolen wordt; maar indien straf noodzakelijk is -— en de zacht- 
Zzinnigste volgeling van Christus moet de noodzakelijkheid van straf voor het 
kwaad erkennen — dan is dat een betere gedragslijin. 

929 De booze inbliazingen van de duivels waren inderdaad de booze inbla- 
zingen der verdorvenen:; zie vs. 99. Maar al vatten wij de woorden in algemeenen 
zin OP, dan toch kan er geen bezwaar tegen bestaan, want toevlucht in den Heer 
&oeken is het toppunt van goedheid. Een mensch heeft nergens een beter toevlucht dan in de Bron aller kracht, en geen sSterveling kan naar een hooger eer streven dan Zijn toeviucht te hebben in den Heer. Het gebod aan den Heiligen Profeet om dit te zeggen is inderdaad een beeld van het streven van zijn ziel, het diepste verlangen, dat hem een leidenden leefregel verschañft. Zijn ziel rustte in dien 



L 
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1 vlucht tot U, ὁ mijn Heer, 

Of, leven 
in vormen. 
a 430. 

Ar. hem, 
auriens 
weegscha- 
len. 

Ar. hem, 
wiens 
weegscha- 
len. 

98 En ik zoek mijn toe- 

tegen hun tegenwoordigheid. 
99 Tot, wanneer de dood 

een hunner overvalt, hi zegt: 
Zend mij terug, mijn Heer, 
zend mij terug. 930 

100 Wellicht zal ik goed 
doen wat ik heb nagelaten. In 
geenen deele! het is (niets 
dan) 
spreekt; en voor hen is een 
slagboom tot op den dag, dat 
zij opgewekt worden. 931 

101 Derhalve, wanneer er op 
de bazuin geblazen wordt, 8 
zullen er te dien dage geen 
banden der verwantschap 
tusschen hen zïn, noch zullen 
zij elkander vragen. 

102 En aangaande ken, 
ΤΟΥ goede werken overwe- 
gend zijn, dezen zijn de voor- 
spoedigen. 

103 En aangaande hen, 
wier goede werken licht zïjn, 
dezen zijn degenen, die hu: 
zielen verloren zullen hebben, 
in de hel wonende. 

104 Het vuur zal hun aan- 
gezichten verschroeïen, en zi) 
zullen daarin in zware ver- 
drukking zijn. 

105 Werden ἃ Mijn mede- 
deelingen niet voorgelezen ? 
Maar gij placht ze te verwer- 

BEROUW VAN DE VERDORVENEN 

een woord, dat hij 
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hocgern graad van veiligheid voor alle booze mblazing en, die de toevlucht in den 
Heëer wordt genoemd. 

980 In het Arabisch wordt het meervoud soms gebezigd om een herhaling 
van een enkelvoudig werkwoord aan te duiden; zoo wordt irdji6èni hier be- 
Schouwd als gelijkstaande met irdjÿni, tweemaal herhaald, en ik heb het Ζοο 
vertaald, 

931 Dat de dooden niet tot het leven terugkeeren, is een Ἐδεϊαβεῖ dat hier 
opnieuw wordt bevestigd; zie 21 : 95. Overeenkomstig den Heiligen Qoer-ân heeft 
de mensch drie levenstoestanden, nl. zijn leven in deze wereld, zijn leven in 
barzach en de groote openbaring van alle geestelijke waarheden, die op den 
dag der opstanding zal plaats hebben. De barzach-toestand is de tusschenliggende 
toestand, waarin de ziel na den dood tot de grootere opstanding leeft. Hier wordt 
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106 Zïj zullen zeggen: Ὁ 
onze Heer! onze tegenspoed 
beving ons en wij waren een 
dwalend volk: 

107 O onze Heer! 
ons daaruit;, indien wij dan 
(tot het kwade) vervallen, 
zullen wi] waarlijk onrecht-, 
vaardig zijn. 

108 Hij zal zeggen: Ga 
daarin weg en spreek niet tot 
Mi: 

᾿ 109 Waarlijk, er was een 
groep van Mijn dienaren, die 
zeiden: O onze Heer! wi) ge- 
looven; derhalve, vergeef ons 
en wees ons genadig, ‘en Gi 
zijt de Beste der genadigen; 

110 Maar gij hebt hen voor 
een spotternij gehouden, tot 
zij u Μη gedachtenis deden 
vergeten en βρῇ hen placht uit 
te lachen: 

111 Waarlijk, Ik heb hen 
heden beloond, omdat zij lijd- 
zaam waren, terwijl zij dege- 
nen zijn, die succes behalen. 

112 Hij zal zeggen: Hoe 
vele jaren zijt gij op de aarde 
gebleven ? 

113 Zïj zullen zeggen: Wij 
zijn een dag of een deel van 
een dag gebleven, maar 
vraag dengenen, die rekening 
houden. 

114 Hi zal zeggen: Gij zijt 
slechts een korten tijd geble- 
ven — hadt gij (het) maar 
geweten : 

115 Wat! denkt gij dan, 
dat Wi u tevergeefs hebben 
geschapen en dat gij niet tot 
Ons zult worden wederge- 
bracht ? 

neem 
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in duidelijke bewoordingen verklaard, dat niemand, die door de deur des doods 

in den barzach-toestand komt, in den vorigen toestand mag terugkeeren. 
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TT  ——————— 

116 Derhalve, verheven Zi) 

God, den Waarachtigen Ko- “2 512} 96h dc ar LS 

ning; er is geen god behalve OR ET NS. 

Hi, de Heer van den aanzien- Oo it oil Qu 

se lijken troon. & 
117 En wie nevens God een | 

anderen god aanroept — hi DILLN AN δὴ 82% 227 

heeft er geen bewijs voor — . ne a PÉ FR O2. 

zijn rekening is slechts bij ρα, CES? ἀν JS 

zijn Heer; waarlijk, het zal ET EUR 

den ongeloovigen niet vVoor- Θιζ 3» ἐξ! πον EU | Cr 

spoedig gaan. | ἡ 

118 En zeg: Ὁ mijn Heer!  ,,-,,,,., .2, , € 2- 

vergeef en wees genadig, en τ: Et SU OS 
ee Ν πὰ 
. él de Beste der genadi οἴ, "1 
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HOOFDSTUK XXIV 

HET LICHT 

(An-Nôèr) 

GEOPENBAARD TE MEDINA 

(9 paragrafen en 64 verzen) 

Samenvatting : 

* Par. 1. Wet aangaande ontucht. 
Par. 2  ’A'isjahs lasteraars. : 

Par. 3. Lasteraars van vrouwen. 

Par, 4. Voorzorgsmaatregelen tegen ontucht en laster. 

Par. 5. Openbaring van het Goddelijk licht in den Isläm. 

Par. 6. Openbaring van de Goddelijke macht. 

Par. 7. Bevestiging van het koninkrijk van den Islâm. 

Par. 8. Eerbied voor elkanders afzondering. | 

Par. 9. Staatszaken komen vô6r alle particuliere zaken. 

Algemeene opmerkingen: 

» HET licht”, de titel van dit hoofdstuk, is ontleend aan de in paragraaf 5 
voorkomende vermelding, waar aangetoond wordt, dat de Islâm de volmaakte 
openbaring van het Goddelïÿk licht is en waar die vergeleken wordt bij een meest 
gelouterd en schitterend licht, dat zoowel in het Westen als in het Oosten zal 
schïnen. 

De samenhang van de Mekkaansche openbaring, die met het 10de hoofdstuk 
begint, moge door het ter sprake brengen van een Medineesche openbaring 
oogenschïinlik plotseling afgebroken zijn, maar de lezer, die de reeks van bespre- 
kingen gevolgd heeft, welke de onafgebroken samenhang van het thema in deze 
rangschikking der hoofdstukken aantoonen, moët wel opmerken, dat de vorige 
groep van Mekkaansche hoofdstukken in nauw verband staat met deze Medinee- 
sche openbaringen. Gelijk in de algemeene opmerkingen over het vorige hoofdstuk 
reeds is aangetoond, handelt de groep van Mekkaansche hoofdstukken, die met 
het 17de hoofdstuk begi.. :n met het 23ste eindigt, over de groote en zegevieren- 
de toekomst van den Islâm, en daarom volgt er passend een hoofdstuk op, dat 
in de duidelijkste bewoordingen de bevestiging van het koninkrijk van den Islâm 
belooft. Het voornaamste punt, dat in dit hoofdstuk behandeld wordt, is feitelijk 
niet het onderwerp ontucht en de voorzorgsmaatregelen er tegen, maar het feit, 
dat het licht van den Islâm de reinste straal van het Goddelïjk licht is, dat het 
nimmer Zal uitgaan, dat zijn licht noch tot het Oosten noch tot het Westen 
beperkt zal zijn, maar dat het beide zal verlichten (vs. 35), en dat het koninkrijk 
van den Isläm voorgoed bevestigd zal zijn (vs. 55). Maar aangezien de bevesti- 
ging van een koninkrijk gemak en weelde meebrengt, welke aanleiding geven 
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| 

PARAGRAAF 1 

Wet aangaande Ontucht 

1, 2. Straf voor ontucht. 3. Echtbrekers en echtbreeksters moeten 
maatschappelijk vermeden worden. 4, 5. Straf voor een valsche 
beschuldiging van ontucht. 6—10. Beschuldiging van ontucht tegen 
een eigen vrouw. | 

In naam van God, den Wel-_ 
dadige, den Genadige. Qi 25 el &! rs 

1 (Dit is) een hoofdstuk, ΄ τς 
᾿ 24344: GE 215 ́  122 2 A5 9 dat Νὴ geopenbaard en ver- + 15 GUESS SGA ἔνα 

plichtend gemaakt hebben en Er 
waarin Wij duidelijke mede- οἱ TRE ass sut 5 
deelingen hebben  geopen- ὴ 
baard, opdat gij gedachtig 
zult zijn. | 

2 (Aangaande) de echt- Hero >5 ὦ 5 ΚΑ ἢ 
breekster en den echtbreker, τ, De int 
ransel ieder hunner (met) δ,» 8...» ἀλλὰ CE 
honderd slagen, en laat mede- NRCRUT Cuoe AC 
lijden met hen u niet van de 49 ὧϑΚ ὁ ἃν 
gehoorzaamheid aan God 4,2 Lt “9 2 22 Δὴ 
weerhouden, indien gijin God 7 Das αὐ ϑι ̓ τε 
en den jongsten dag gelooft, aLE USE ἀφ: EN 
en laat een groep van de ge- à 
loovigen van hun kastijding oUei C2 
getuige zijn. 932 

tot zulke maatschappelijke kwaden als ontucht en laster — kwaden, die een 
beschaafde samenleving ondermijnen —— wordt dit onderwerp hier ook behandeld, 
tegelijk met de voorzorgsmaatregelen, welke in allen deele geschikt zijn om deze 
kwaden tegen te gaan-. 

Het hoofdstuk begint dus met een veroordeeling van ontucht. De tweede 
paragraaf handelt over den ernst van de zonde dergenen, die een zeer onschul- 
dige vrouw, ’A'isjah, de vrouw van den Heiligen Profeet, belasterden. Hierop 
volgt een andere paragraaf, die ’A'isjahs lasteraars ver geeft en de lasteraars 
van vrouwen in het algemeen veroordeelt. De vierde paragraaf handelt over de 
maatregelen ter voorkoming van overspelige gemeenschap. Dan volgen drie 
paragrafen, die over het ontsteken van het Goddelijx licht in de harten der 
Moeslims en de openbaring van de Goddelijke macht bij het bevestigen van het 
koninkrijk van den Islâm handelen. De achtste paragraaf gewaagt wederom van 
het thema der eerste paragraaf, door eerbied te bevelé ‘ÿoor elkanders afzon- 
dering, dat er op berekend is om de tong van den lasteraar in toom te houden. 
De laatste paragraaf beveelt, dat particuliere zaken niet de voorrang moeten 
hebben boven staatszaken. 

Men is algemeen van meening, dat het geheele hoofdstuk een Medineesche 
openbaring is, en dat het grootste deel daarvan tot het vijfde jaar van Hedjira 
_behoort. 

932 In de moderne beschaafde samenleving kent men aan kuischheid, als 
deugd, niet de eerste plaats toe. Het materialisme heeft den beschaafden geest 
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3 De echtbreker zal nie- .,,, οἴ D Ρ 

mand huwen behalve een AS ΩΝ κί, Ÿ δ ai 

echtbreekster of een afgoden- 4,22. 29 Cent EE € 

dienares, en (aangaande) de as ῳ, 55) CAS RS AE 

echtbreekster, niemand zal ἘΞ “ες EG AE 
haar huwen behalve een echt- Ὁ»: 

breker of een afgodendie- RES BR ἀθβδς 

naar; en dit is den geloovigen | 

verboden. 953 GA ὧλ Ζρρῆ, vasae 20 Ge 
4 En (aangaande) degenen JS Sert ὦ γος ces 

die vrije vrouwen beschuldi- : ete ANS TOUT CLR 
gen en geen vier getuigen HE 1e BAS "Ὁ 

brengen, ransel hen (met) SD 5.25 N . os ne 

tachtig slagen, en neem van , :,; 12 = ὧν 
hen nimmer meer eenige ge- D Coke ANS GES LLE 
tuigenis aan; en dezen zijn het, 
die de overtreders zijn. 984 

: 5 Behalve degenen, die zich Ὁ 4: RUE 
27 | hierna bekeeren en recht han- > a GREC Et ἯΙ" 

delen; want waarlijk, God is PA DS DIRE αι GITE PACS 
Vergevensgezind, Genadig. Θ΄ 5.90 258: AU EEE 
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δ Δ 

| 

zoo sterk aangegrepen, dat zelfs kuischheiä, de kostbaarste parel aan de kroon 

der deugd van een vrouw, vergoed kan worden door enkele ponden sterling. 

De inbreuk op het grootste vertrouwen, dat in een man 9f een vrouw gesteld 

kan worden, de inbreuk, die gezinnen in het verderf stort, den huisvrede vernietigt 

en onschuldige kinderen van hun liefderijke moeders berooft, wordt zelfs niet 

zoo ernstig opgevat als de inbreuk ©p in bewaring gegeven goed van enkele 

ponden sterling. Vandaar schijnt de Islamietische wet den genotzieken Westerling 

te streng toe. Men houde echter in gedachte, dat doodsteenigen nergens in den 

Heiligen Qoer-ân vermeld wordt als straf voor ontucht. Integendeel, 4 : 25, 

volgens hetwelk de straf voor ontucht gehalveerd kan worden, levert een afdoend 

bewijs, dat de dood niet de straf is voor ontucht. Sommige overleveringen gewa- 

gen ongetwijfeld van een of twee gelegenheden, waarbij iemand doodgesteenigd 

werd: maar al nemen wij aan dat ze betrouwbaar zijn, dan toch is er niets dat 

aantoont, dat zoo'n straf na de openbaring van dit vers opgelegd werd. Wat de 

slagen betreft, dient opgemerkt te worden, dat djaldah niet dezelfde is als slag. 

Het beteekent slechts: met een stok of eenig ander ding slaan, zoodanig dat de 

uitwerking daarvan gevoeld kan worden op de djald, di. de huid. Blijkens de 

verslagen werd deze straf in vroeger dagen met een stok toegediend en soms 

zelfs met de hand, terwijl de gestrafte niet vastgebonden, of van zÿn kleeren 

ontdaan was. De straf schijnt meer schande dan pijniging meegebracht te hebben. 

933 Dit vers plaatst den persoon, die zich aan ontucht schuldig heeft gemaakt, 

onder een soort van ban. Zijn of haar gezelschap moet in die mate vermeden 

worden, dat het den hoereerders en hoeren niet vergund is, in een goede Moeslim- 

samenleving echtelijke betrekkingen te hebben. Dit zou, meer dan wat anders 

ook, de misdaad van de ontucht beteugelen. 

984 Dit is een doeltreffende beteugeling van laster en praatjes, die onschul- 

dige vrouwen zoo vaak een ramp bezorgen. 
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6 En (aangaande) degenen 
die hun vrouwen beschuldigen: 
en geen getuigen hebben be- 
halve zichzelf, de getuigen's 
van een hunner (zal) dan ; 
vier malen (worden afgeno- 
men), God getuigenis afleg- 
gende, dat hi waarliÿjk (een) 

1 En de vijfde (maal), dat . 
Gods vloek op hem zïù, indien 
hij (een) van de leugenaars 
15, 935 
8 En het zal de kastijding 

van haar afkeeren, indien zij 
vier malen getuigt, God ge- 
tuigenis afleggende, dat Ὠ1] 
waarlijk (een) van de leuge- 
naars 15; 
.9 En de νας (maal), dat 

Gods toorn over haar zi, in- 
dien hij (een) van de waar- 
heidlievenden is. | 

10 En waren het niet Gods 
goedertierenheid over u en 
Zn genade ---- èn dat God 
Menigvuldig wederkeerend is 
(tot genade), ΝΒ. 
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11 Waarlijk, degenen die 
de leugen verzonnen, zijn een £ - > 
geroep uit uw midden. 936 Be- 
schouw het niet als een 
kwaad voor u; neen, het is u 
goed. Ieder man hunner zal 

Las ΘΔ). co 
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935 Dit voorschrift heeft betrekking op het geval, dat mannen hun vrouwen 

van ontucht beschuldigen en geen getuigenis hebben. In dat geval wordt een 

echtscheiding tot stand gebracht: de man is voor de beschuldiging niet strafbaar, 

. hoewel hij geen bewijzen kan leveren, en de vrouw is voor het overspel niet 

strafbaar, indien zi de beschuldiging op de vermelde wijze ontkent. di Num. 

5 : 11—31. 

936 Het in deze paragraaf vermelde voorval had plaats, toen de Heilige 

Profeet, vergezeld van zijn vrouw ’A'isjah, van de expeditie tegen Banéè Moestaliq 

in het vijfde jaar van Hedjira terugkeerde. ΖΕ. ging uit om aan haar natuurliÿke 

behoeften te voldoen, maar toen zij terugkeerde, bemerkte zij, dat Ζῇ haar hals- 

snoer kwijt was. Zij keerde terug om het te zoeken. In haar afwezigheid vertrokken 
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hebben wat hij aan zonde Bu be NE AXE 0 
heeft verdiend; en (aangaan- 7 ” Sr | JE | 7. 2 
de) hem, die het voornaam- nu ὦ ἜΑ GA “310 
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hij zal een zware kastijding Obs Lis ἃ, ge ae 
hebben. 937 ΠΥ τυ LA 

12 Waarom dachten de ge. ὦν τ QE sam 5 Ὗ 5 
loovige mannen en de geloo- Vhnrscus- » 927 51 297 
vige ones toen gij het BUSUS pit Csirs 
hoorde, niet goed van hun ἂ aline 
eigen volk, en zeiden 7zï “à ἥ 
(niet): Dit is een duidelijke PC τον ὥδν, αἢ 
valschheid? 938 itada ane 

13 Waarom brachten 2ÿ À Le Don 22e state 
geen vier getuigen daarvan? CURE PAS ENSAEN 
Maar daar zij geen getuigen fo er? ve? 
hebben gebracht, zijn zij leu- DORE 28 aùt de 
genaars voor God. 

14 En waren het niet Gods 
goedertierenheid over u en 425255 Ci à SN 5: 
Zïn genade in deze wereld en 2 ,. 5, 12 + ἢ 
in het hiernamaals, een zware δ τ δ Ut ὡ 
kastijding zou u vanwege het “0. 
gesprek, dat gij hebt aange- (©? 
knoopt, zekerlijk aangeraakt 
hebben. | 

. 156 Toen gïÿ het met uw SACS δ ας is 
tongen otre en met uw Lysv An δ A ANS 51 
monden datgene spraakt, ,: SVT στ <ré 55 5.51 
waarvan gij geen kennis hadt, Be À où Ge ee 
en gij het een lichte zaak ORLE αὐ Re τ SUR ARTIST 2° LU 
achtte, terwijl het voor God ΄ 
zwaar Was. 

: he 2.92 20 
25 Lois € PARCS 

.” 

de volgelingen, in de veronderstelling, dat zij in haar howdah (een soort van 
palankin op den rug van een kameel) was, terwijl het al donker was. Toen Zi bij 

_ haar terugkeer bemerkte, dat de kameel en de menschen vertrokken waren, ging 
Zi daar zitten, en Safwan bracht haar naar Medina: hij kwam achteraan. Eenige 
boosaardige personen uit het midden der huichelaars verspreidden valsche geruch- 
ten, waarin zij haar belasterden, en sommige Moeslims sloten zich ook bij de 
lasteraars aan. Door deze openbaring werd "A'isjahs onschuld ten laatste beves- 
tigd, en degenen die aan de beschuldiging deelgenomen hadden, werden gestraft. 
Dit is de zware kastijding, waarvan de laatste woorden van het vers melding 
maken. 

937 Men zegt, dat de persoon, die het voornaamste deel daarvan op zich 
nam, ’Abdoella bin Oebajj bin Saloel was, de aanvoerder der huichelaars, omdat 
hij de leugen uitdacht en het valsche bericht verspreidde. 

938 Er was niet één getuige of omstandigheid, die aan het valsche gerucht 
een schijn van waarheid kon geven. 
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16 En waarom zeide gi 
niet, toen gij het hoorde: Het 
betaamt ons niet daarover te 
Spreken; glorie zij U! dit is 
een groote lastering ? 

17 God vermaant u, dat gij 
nimmermeer daartoe weder- 
keert, indien gij geloovigen 
Ζ]0. 

18 En God maakt ἃ de 
mededeelingen duidelijk: en 
God is Wetend, Wijs. 

19 Waarlik, (aangaande) 
degenen die wenschen, dat er 
laster aangaande degenen die 
gelooven rondgaat, zij zullen 
een pinlijke kastijding hebben 
in deze wereld en in het hier- 
namaals ; en God weet, terwiil 
51] niet weet. 

20 En waren het niet Gods 
goedertierenheid over u en 
Ziïjn genade, en dat God Lief- 
hebbend, Genadig is. 
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Lasteraars van Vrouwen 

21, 22. Lasteraars van ‘A’isjah te vergeven. 23-26. Lasteraars van vreuwen veroordeeld. 

21 O gïÿ die gelooft! volg 
niet de voetstappen van den 
duivel; en wie de voetstappen 
van den duivel volgt, dan 
’aarlÿk, hij beveelt de onze- 
delïjkheid en het kwade: en 
waren het niet Gods goeder- 
tierenheid over u en Zijn 
genade, niet een uwer zou 
immer rein zijn; maar God 
reinigt wien Hij wil; en God 
is Hoorend, Wetend. 

22 En laten degenen uwer, 
die goedertierenheid en over- 
vloed bezitten, niet zweren 
den nauwverwanten en den 
armen en dengenen die op 
Gods weg zijn gevlucht, niet 
te geven, en laten zij vergeven 
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en zich afwenden. Wenscht 

gij niet, dat God ἃ vergeeft? 

En God is Vergevensgezind, 

Genadig. 959 
23 Waarlijk, degenen die 

kuische geloovige vrouwen, 

(van het kwaad) onbewust, 

beschuldigen, worden in deze 

wereld en (in) het hierna- 

maals vervloekt, en zij zullen 

cen zware kastijding hebben. 

24 Ten dage als hun tongen 

en hun handen en fun voeten 

tegen hen zullen getuigen van 

wat zij gedaan hebben. 
25 Te dien dage zal God 

hun hun welverdiende beloo- 
ning ten volle terugbetalen, 

en zij zullen weten dat God de 
duidelijke Waarheid 1s. 

26 Onreine dingen zijn voor 

de onreinen en de onreinen 

zijn voor de onreine dingen, 

en de goede dingen zijn voor 

de goeden en de goeden zijn 
voor de goede dingen; dezen 
zijn vrij van wat zij zeggen; 
zij zullen vergiffenis en een 
aanzienlijk onderhoud hebben. | 
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PARAGRAAF 4 

Voorzorgsmaatregelen tegen Ontucht en Laster 

27 29. Huizen niet zonder verlof in te gaan. 30—31. Beschermde 

betrekkingen tusschen mannen en vrouwen. 32. De gehuwde staat 

te verkiezen boven de ongehuwde. 33, 34. Zelfbeheersching ingeval 

van onvermogen om te trouwen. 

27 O gi die gelooft! treed 

geen andere huizen binnen 

dan uw eigen huizen, tot gi] 

verlof gevraagd en de bewo- 
 ners daarvan gegroet hebt; 
dit is beter voor u, opdat gi] 

gedachtig zult zijn. 
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929 Dit vers werd geopenbaard in verband met de handeling van Aboe Bakr, 

die gezworen had, geen onderhoud te geven aan een van zijn bloedverwanten, 

Mistah genaamd, die aan de verspreiding der vailsche geruchten tegen ’A'isjah 

had deelgenomen. Het toont in de eerste plaats de vrijzinnigheid van den Heiligen 

Profeet aan, van wien verlangd werd den schuldigen, na hun de wettige straf 

te hebben opgelegd, niet kwaliÿk gezind te zijn en zelfs geen wrok te koesteren 
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28 Maar indien gij daarin #20 t 9 2,4 ste 
niemand vindt, treed ze dan Er SD IE AREA ve 

: : : 3 3, κα, ας TES LA28 à 9 niet binnen, tot u verlof is ge LB SOS CEE à 
geven, en indien u gezegd ρον ἐπεκηδυθ 
ἀρ ταῦ terug, keer dan "Sen τ ᾿ς ἐς} 
erug; dit 15 reiner voor u; en οὶ. plis 
God is Bekend met wat gij Os ὧδ 
doet. | 

29 Het is geen zonde in u, ITS Ave βεσῥο οί χρῶ 
dat gij onbewoonde huizen ὅπη λδυῦ ΟἹ FES UE GA 
binnentreedt, waarin gij uw 1-29 re, one dus AN φί3 2 1.225 as? behoeften hebt; en God weet de ὦ ΠΥ 2 “2 “» ΄ ) 2 Cp à du pp 57 wat gÿ openlijk doet en wat ECS τ το AS 
51] verbergt. 

30 Zeg tot de geloovige 
mannen, dat zij hun oogen λα λ Ce EE ESA) 5 
nederslaan en hun schaamte D LE as 0e 
bewaken; dat is reiner voor γ Ji λ 5.9 5.53.5 0 Βᾶρῦ 5 
hen; waarlijk, God weet wat Diirobte de DA. 2ij doen., 910 © Le Le UE AU Φὶ 

31 En zeg tot de geloovige 
vrouwen, dat zij haar oogen 25: ΠΣ : 

{Π| “. 3 3 γῇ τα τὰν à 2 914 ee. en ue rs ἰοῦ cuil (55 
EWaken en Baar sierselen 0, V4, ose ours. niet toonen, hbehalve wat LT VS Os CHE 5 

daarvan zich‘baar 15: 941 en SN 
AU Kane ΓΑ ᾿ laat haar heur hoofdbedek- ©7222 x Το 
4e yuque 

tegen de lasteraars van zijn eigen vrouw: de Openbaring verlangde zelfs van 
zijn vrienden, vriendelijk en vergevensgezind jegens hen te zijn. In de tweede 
plaats noemt het Aboe Bakr niet bij zijn naam, maar als iemand, genade en 
overvloed bezittende: het ecrste gedeelte doelt ΟΡ zijn zedelijke en geestelijke 
meerderheid en het laatste op zijn overvioed van rijkdom. 

940 De Heiliÿe Qoer-ân verbiedt niet alleen het kwaad, maar wijst ook den 
weg, door het bewandelen waarvan de mensch het kan vermijden. Uit dit bevel 
blijkt verder, dat het de vrouwen vrijstaat uit te gaan, als ζῇ het noodzakelijk 
achten; immers wahneer de vrouwen haar huis heelemaal niet mockhten verlaten, 
zouden de mannen hun oogen niet moeten neerslaan. Inderdaad verlangt de 
Heilige Qoer-ân niet alleen van de mannen, maar ook van de vrouwen, dat zij 
hun oogen neerslaan, opdat de mannen, wanneer 21} de vrouwen tegenkomen, 
haar niet zullen aanstaren en omgekeerd. Het in het daarop volgende vers aan 
de vrouwen gegeven bevel zou in een samenleving, waar de vrouwen zich nooit 
in het openbaar vertoonden, even ongerijmd ziÿn, indien zïj het erf om haar huis 
nooit verlieten. 

941 Wat daarvan z2ichtbaar is beteekent: datgene wat gebruikelijk en na- 
tuurlÿk is om onbedekt, te worden gelaten. Volgens de beste zienswijze worden 
het gezicht en de handen niet meegerekend. Het onbedekt laten van zulke 
lichaamsdeelen als den hals, den boezem of de armen is verboden; om die reden 
wordt het dragen van een hoofddeksel, dat den boezem bedekt, aanbevolen, Een 
overjas kan aan dat doel ook beantwoorden. 
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kingen over haar boezems ne ἀν ᾿ 
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en laat haar niet met haar voe- οὐ το 451 Gus ail GIID55 
ten slaan, zoodat wat zij van ΡΩΝ 
haar sierselen verbergen, be- © OP ει 

kend wordt: en wend u allen 
tot God, o geloovigen! opéat 
het ἃ voorspoedig zal gaan. 

32 En huw degenen order 7 ἀκ τα URL 17 

u, die ongetrouwd zijn en de. 7 66 GUILASTS 
genen die geschikt zijn onder δε ἢ τς ὯΝ 
uw slaven en uw slavinnen ΕΣ " τ "ΟΝ ὭΣ. 

uit; 942 indien zÿj behoeftig “7 ae O2 dit na TE 
zijn, zal God hen uit Zïjn GLS γα 
goedertierenheid van gebrek an κὸν 

bevrijden; en God is Over- ,, γι se oo: 
vloediggevend, Wetend. EE Oo δ Carat us 5 

33 En laat degenen die 41 15 ΡΠ re 

Of, midte. | geen partÿ vinden, kuisch AL δ dt θαλλὸν. 

omte | blijven, tot God hen uit Zijn 
trouwen. : goedertierenheid van gebrek , κοι .,… 5. 

bevrijdt. En  (aangaande) τ, LES CES 
degenen uit het midden van 9 2 7.92 27 », » 929€ » τ 

hen die uw rechterhanden Ne TS ΟἹ ραν CE 
bezitten, die om een geschrift ΚΣ Ζοΐ at 16 28 24721< 

vragen, θοῦ hum μοὶ ge 7 en ne 
schrift, indien gij eenig goed D} ΛΕ θυ ED) , 
in hen weet, en geef hun van | | 

Gods rijkdom, dien Hij u 

942 De Heilige Qoer-ân beschouwt den gehuwden staat als den normalen 

toestand, en daarom beveelt hij den ongehuwden voor zoover mogelijk te trouwen. 

Ook eischt hij, dat zoowel de slaven als de slavinnen in gehuwden staat worden 

gehouden. Het onderhouden van bijzitten of ongetrouwde slavinnen is klaarblij- 

kelÿk hiermee tegenstrijdig. 
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heeft gegeven; 943 en dwing 
uw slavinnen niet tot ontucht, 
wanneer 21) kuisch wenschen 
te blijven, ten einde het ver- 
gangkelïjke goed van het 
leven dezer wereld te zoeken; 
en wie haar dwingt, dan 
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ὃ nl NN LES GT 
RS Nr LUI 28 3 7 /L022 
ds d'OS CS EU 

997 A Gs59 4 # 
Θ.»»» 5 VE pl κα 

Waarlijk, na haar dwang is 
God Vergevensgezind, Gena- 
dig,. 944 | 

34 En voorzeker hebben ς ur LUNA 1217 22% 0 
Wij u duidelÿjke mededeelin. Ὁ 7 2: ES AD 
gen gezonden en een beschrij. >%°< RE ose Li 4 _ - -» A æ# ving van degenen, die u voor- 3 ΜῈ ξ, m3  ὩΡλΥ Le 5“ gegaan zijn, en een verma- ὦ CAR 4e 5 
ning voor degenen, die zich 
(voor het kwaad) hoeden. 

PARAGRAAF 5 
Openbaring van het Goddelijk Licht | 

39—38. Volmaking van het Goddelijk licht in den Islâm. 39. Tegen- 
stand aan de waarheid geeft, evenals een luchtspiegeling, valsche verwachtingen. 40. Vergelijking van het ongeloof bij duisternis. 

39 God is de (Gever van 
het) licht (in) de hemelen en 
(op) de aarde; een gelïjkenis 
van Zïin licht is als een pilaar, 
waarop een lamp is; de lamp 
is in een glas, (en) het glas 

ἢ 2, “΄ Ρ < 9 À sir 
F2 AIRIS ab} 

+ EG 5. «ὯΙ 1 Α 

rad ets ESS 
LES GB RENTAL ἢ 

Of, nis, 
waarin. 

943 Het wordt den slaaf op alle mogelijke manieren gemakkelijk gemaakt 
om zijn vrijheid terug te winnen. Ofschoon het vôér de komst van den Islâm 
gebruikeliÿjk was, dat de meester zoo'n contract met den slaaf sloot, voerde de 
Isläm toch deze beiangrijke verändering in, dat, wanneer een slaaf zoo’n contract 
wenschte te sluiten, de meester het niet moest weigeren. Twaalf eeuwen voordat 
iemand, wie ook, of een gemeenschap eenige poging deed om den slaven door 
wetgeving de vrijheid weer te geven, had een bewoner van de Arabische woestijn 
deze edele wet gesteld, dat, indien een slaaf zijn vrijheid bij geschrifte vroeg, _ de eigenaar hem niet alleen dat geschrift geven moest, maar hem ook geld moest 
geven om zijn vrijheid te koopen, terwil de eenige voorwaarde was: indien σὕ 
eenig goed in hen weet, d.w.z. indien hi geschikt is om te werken en in staat 
om den kost te verdienen. Is er ‘een andere godsdienstige leider in de wereld, 
die een soortgelijke wet voor de vrüheid der slaven stelde? En bovendien rust 
op den Staat de plicht om een deel der ingezamelde gelden aan armenbelasting : 00 daaraan te besteden, geliik in 9 : 60 vermeld wordt. | | 844 De prostitutie heerschte in Arabië νόου de komst van den Islâm, maar 
deze prostituees kwamen van de laagste klasse. De Islâm beval daarom, dat 
Zelfs slavinnen in gehuwden staat werden gehouden. Haar verbieden te trouwen 
stond gelijk met haar dwingen als prostituees te leven. De prostitutie, die in de 

53 
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ïs als het ware een schitte- ” 
ns et" «A D, sp 

rende ster, aangestoken van 4 855: OA VO GS 

een gezegenden olijfboom, die .- ,< VE 25 LG 959: | 

noch van het Oosten noch ἀπ V2 2:92.) ἡ & >) 

van het Westen is, Waarvan Ὁ. 2 22555 2934 Sr 

de olie schier licht geeft, re 2 9:65. 55. 

hoewel geen vuur ze aanraakt DR) 25 2 1e 925 EAST 

| Le dy ADS. > CT) 

__ licht op licht — God leidt ur nee ἊΝ 2 “Ὁ Ἵ " 
.… + . “9 Η͂ ᾿ δ “΄ 2“ 

tot Zin Licht wien Hij wil en OAV al De à ἡ ὦ 

God stelt den menschen ge- 7 θη," 4€. 75 ob ft 

lijkenissen voor, en God is Be- @ DAS US QE di 3 CL 

kend met alle dingen; 945 ὃ 

_ 36 In huizen, die God ver- 2722 ΠΝ" 

ocrloofd heeft om verheven te D 52 O1 αοἱ O2! 9.5: 

d dat daari 2. 
worden en OP à aarin aan w ÿ 92 “2. T0 ων 93 21/2 

Zijn naam. zal worden ge- SE) 2 & ge Au| ge 

dacht, 946 daarin verheer- 
ne WE 

ljken Hem in de ochtenden en CL ΄ 

avonden 

97 Menschen, die handel ον" τ τσ.» + 78 ge 
u θα 2 1 Ru 

| noch verkoop van de gedach- RS Ÿ5 55% SDS 

tenis Gods en het onderhou- Mens SN MAT RS 12 
| EL 5 8 AA 251 LS 

den van het gebed en het Η ἄ eu de 2 

᾿ᾳ ᾿ ᾿ς PRELANE NT δἠἠτ De τ 

geven van de armenbelasting ὡς, ὁ MAPS IEEE) 

aftrekken:; zij vreezen eerl ὌΝ 0 nas 

dag, waarin de harten en de Bu Le να 

oogen zich zullen omkeeren; 
| 

centra der Westersche beschaving heerscht, kan slechts verholpen worden, ais 

# Westen de wetten van den Islâm aanneemt. 

dat beschermd wordt, door Ὦ 

dooven; een licht, Zoo sch 

blinkende ster gelijkt. 

945 In de daarop volgende gelijkenis wordt de Isläm voorgesteld als het 

Goddeliÿjk Licht, een licht zoo hoog op een pilaar gepla 

wereld verlicht; een licht, 

zoodat geen zuchtje het kan uit 

zelf, waaïrin het geplaatst is, op een 

atat, dat het de geheele 

et in een glas te plaatsen, 

itterend, dat het glas 

Opgemerkt dient te 

worden, dat de Islâm in den Heiligen Qoer-àn herhaaldelijk het Goddeliÿÿk Licht 

wordt genoemd; Zie 9 : 32, 61 

Goddelijk Licht van den 1518 

aangestoken is, is hier een zinne 

beeld is van het Jodendom; Zi 

den Islâäm — behoort noch tot h 

Jslâm, die zoowel aan het Oosten als aan het Westen licht moet geven € 

_ niet inzonderheid aan eén van bei 

. 8. Het is dus duidelijk, 

m spreekt. De gezegend 

beeld van den Isläm, evena 

e 95 : 1. De gezegen 

et Oosten noch to 

de behoort. De zinsp 

dat de gelijkenis van het 

e olÿf, waaruit dat licht 

ls de vijg een zinne- 

de olijf — een zinnebeeld van | 

t het Westen. Evenzoo de 

eling schünt betrekking 

te hebben op het aaneensmeden van Oost en West in den Isläm, een voorspelling, 

die thans haar vervulling nadert in 

der Islâämietische beginselen Ὁ 

946 ΟΡ deze plaats wordt verkl 

Goddelijk Licht in zekere huizen wordt aangetroffen, 

at er aan den naam van G 

er Moeslims zijn. Het daarop volgende vers m kenmerk van die huizen is, d 

dus blijkt, dat het de huizen ἃ 

het feit, dat he 

ewust begint te worden. 

aard, dat het in het vorige ver 

t Westen van de waarheid 

s vermelde 

terwijl het onderscheidende 

οὔ wordt gedacht, waaruit 

aakt 

n dus 
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38 Opdat God hun de beste 
belooning zal geven van wat °: DS! ΝΣ SAT a ES 
Ζ) hebben gedaan en hun RTE Πῆ δ, ἘΣ 15 2 2 
meer uit Zijn goedertieren- LE ὦ Cu dt Lis de 
heid geven; en God geeft | 2 < 

| onderhoud aan wien Hÿ wil PSS 
zonder maat. 

39 En (aangaande) dege- τοτῷ 25 
nen die niet gelooven, hun Fes λῆς DRE É 
daden zijn als de luchtspiege- δ τ 2181 αὐ. 3. US 
ling in een woestijin, die de ᾿ OR: 
dorstige voor water houdt; ‘< és REA TE 
tot, wanneer hïj daarbij komt, 

Ἢ 

(2 13] 

hij vindt, dat ze niets is; en az À ἃς ὅτ δύ. ἐς 
daar vindt hij God, dan be- ὶ FAO ὦ 
taalt Hij hem zijn rekening 9 nl FT 
ten volle terug; en God is snel 
in het afrekenen; | D ne 

40 Of als volslagen duis. Faire SG NS ἢ 
ternis in de diepe zee: een LEE “πος 
golf bedekt haar, waarover “La σὴ GS 0 
een andere golf is waarover 
een wolk is, (lagen van) vol- -2:--,: .>- ΠΡ ας ΚΝ 
slagen duisternis, de een bo- FPS) ER 6 Lo 
ven de andere; wanneer ἢ ὁ Se a 
zijn hand uitsteekt, kan hïj ze - D 56 Ge ; 
bijna niet zien; en wien God ὦ,β ὦ: SUV 5 5 ΤΩΣ ον 
geen licht geeft, die heeft 
geen licht. 947 

| PARAGRAAF 6 
Openbaring van de Goddelijke Macht 

Al—44. Teeckenen van de bevestiging van Gods Kkoninkrik. 
45, 46. Verschillende graden van Gods schepping. 47—50. Degenen 
die zwak zijn in het geloof, keeren terug. 

41 Ziet gij niet, dat God Hij D ue 
is, Dien al degenen die in de à ἀξ 7 FE et 
hemelen en (op) de aarde Loue _— 
zijn, verheerlijken en (even- τὰ ft; 5 2 DÉS 
zoo) de vogelen met ‘uitge- | 

het duidelijker. Deze huizen zZullen — aldus wordt ons verder medegedeeld — 

hoewel nu nederig, te eeniger tijd verheven worden. En de verheffing der nede- 

rige hutten van de Arabische bewoners der woestijn tot vorstelijke paleizen is te 

duideliÿjk om nog eenige toelichting omtrent de waarheid van deze wonderbare 

voorspelling te behoeven. : 

._ 947 Terwijl het eerste gedeelte van de paragraaf een beeld geeft van het 

schitterende en verblindende Goddelijk licht, dat den geloovigen is gegeven, 

beschrijft het laatste gedeelte de volslagen duisternis van twijfel en onwetend- 

heid, waarin de ongeloovigen gehuld Zijn. Hun schijnbare hoop op succes wordt 
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a 16 : 79. 

b 644, 885. 

spreide vleugelen? ἃ Hij kent 
het gebed van een ieder en 
diens verheerlijking, en God 
is Bekend met wat zij doen. 

42 En aan God behoort 
het koninkrijk der hemelen en 
der aarde, en tot God is uit- 

_|'eindelïijke komst. 

43 Ziet gij niet, dat God de 
wolken voortdrijft, (en) ze 
daarna verzamelt, (en) ze 
daarna opeenstapelt, zoodat 
gij.den regen uit haar mid- 
den ziet voortkomen? En Hij 
zendt van de wolken neder 
wat (als) bergen zijn, waarin 
hagel is, daarmede treffende 

wien Hij wil en het afwenden- 
de van wien Hij wil; de straal 
van Zijn bliksem neemt schier 
het gezicht weg. 

44 God keert den nacht en 
den dag om; waarlijk, hierin 
is een les voor degenen die 
gezicht hebben. 

45 En God heeft van water 
elk levend schepsel gescha- 
pen: Ὁ zoo is er onder hen, 
die op zijn buik loopt, en on- 
der hen is er, die op twee 
voeten loopt, en onder hen is 
er, die op vier loopt; God 
schept wat Hij wil; waarlik, 
God heeft macht over elk ding. 

46 Voorzeker hebben Wij 
duidelijke mededeelingen ge- 
openbaard, en God leidt wien 
Hij wil naar den rechten weg. 

47 En zÿ zeggen: ἢ ge- 
looven in God en in den Apos- 
tel en ΜῈ gehoorzamen; dan 
keert een groep hunner zich 
daarna om, en dezen zijn geen 
geloovigen. 
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Ἐξ, 

t\ 0 
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Bees >% ACER 4 

ΜΡ fe 3255 
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τ τῶ βὰς des 
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NET ὁ Lire QUES Q 

Ge AUS db LEA GRAS 

UT OS ÈS “2.5 nee 

φύλλον ΑΛ; 

erpéiékes bij een luchtspiegeling, en wanneer hun oogen daarvoor geopend zijn, 

zullen zij zich in een duisternis geplaatst vinden, waarin Ζῇ niets zullen kunnen 

zien. 
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a 2 : 10, 

Ar. gezeg- 
de. 

Ar. ht. 

Ar, gehoor- 
£darit. 

Ar. vreest. 

Ar. is... 
κώπη. 

Re 

a 

48 En wanneer zij tot God 
en Zijn Apostel geroepen wWor- 
den, opdat hij tusschen hen 
Zal richten, zie! wendt een 
groep hunner zich af. 

49 En indien de waarheid 
aan hun zijde was, zouden zij 
Snellik, gehoorzaam tot hem 
gekomen zijn. 

90 5. er een krankheïid in: 
hun harten, ἃ of verkeeren Zi] 
in twijfel, of vreezen zij, dat 
God en Zïjn Apostel onrecht- 
vVaardig jegens hen zullen 
handelen? Neen! zijzelf zijn 
de onrechtvaardigen. 
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PARAGRAAF 7 
Bevestiging van het Koninkrijk van den Xslänm 

51, 52. De gehoorzamen zullen VOOrSpoed genieten. 53, 54. Gehoor- Zaamheid bevolen. 55. Bevestiging van het koninkrijk. 56, 57. De Oongeloovigen zullen den Islâm niet verzwakken. 

51 Het antwoorä cer ge- 
loovigen, wanneer zij tot God 
en Zijn Apostel genoodigd 
Worden, opdat hij tusschen 
hen zal richten, is slechts dat 
zij zeggen: Wij hooren en wi] 
gehoorzamen: en dezen zijn 
het, wien het voorspoedig zal 
gaan. RS) 

92 En 2ÿ die God en Zïjn 
Apostel gehoorzamen en God 
UTeezen en oppassend zijn 
VOOr (Run plicht jegens) 
Hem, dezen zijn het, die suc- 
ces behalen, 

53 En zij zweren bij God 
met den krachtigste hunner 
eeden, dat, indien gi hen be- 
veelt, χὶ] zekerlijk zullen OpD- 
trekken, Zeg: Zweer niet ; 
redelijke gehoorzaamheid (is 
sewenscht) ; waarlijk, Gcd is 
Zich bewust van wat gij doet. 

54 Zeg: Gehoorzaam God 
en gehoorzaam den Apostel: 
maar indien gij ἃ omkeert, 
dan rust op hem wat hem is 
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opgelegd en op ἃ rust Wat ἃ Lun, 9595, | 

is opgelegd; en indien gijhem Ὁ» DUR δὼ 015 AE 

ehoorzaamt, zijt gij op den : 32 5 pa «ὦ τ ΠΡΟ. 

chien weg: en niets rust Op . Dot AA VI σῷ. 

den Apostel behalve het dui- ν 

delijk overbrengen (van de 

boodschap). 

55 God heeft degenen uwer, >» -,p, 94 πῆι τ 51, σΖ 

die gelooven en het goede POS CARACAS 

doen, beloofd dat Hij hen ES) ὁ ne CE τῷ Ἢ 

ΟἹ, ορυοῖ- | zekerlijk tot regeerders op de 
gers. 

"6 - ss ΕΣ FA .- 

aarde zal maken, zooals ΗΠ “Ὁ γι Ὁ ες Ἢ AR EU 

Of, ορυοῖ- | degenen vor hen tot regeer- πο eee ῳ 
LT . “ “ PT d'A ΄» ᾿ 

ders maakte, en dat Hij Ζ6- | SX à Lo REC 

kerlijk voor hen hun gods- » ;54 7 24 »sgtust-, 51 

ien ἘΠ] PA Jen OA AN: De) 
dienst, dien Hij voor hen heeft £ À 07 À 2 

gekozen, zal bevestigen, en ?); 2 ot 21 “ 28 εἰδεή 

dat Hij hun zekerlijk, re hun 7 SE τ τ μον ἀ ΝΣ 

vrees, zekerheid in ruil zal ἐπ 5 x ie rs 

geven; zij zullen Mi dienen, 55% s9 AY 

niets met Mij vereenigende; . LD ri ob δῷ 

Ar.ondank] en wie daarna ondankbaar ᾿ ᾿ 

gers. 

baar is. “ “9 . 

Of, loo- zijn, dezen zijn het, die de 
chenen. | overtreders zijn. 9418 

56 En onderhoud het ge- %,6€ it SI S EL Gt 2315 

bed en betaal de armenbelas- us 6 de ̓ ons E 

ting en gehoorzaam den One x X ΚΑῚ “ PAS) ΕΙΣ 

Apostel, opdat u genade wor- dé 

| de bewezen. 
57 Denk niet, dat degenen : 

die niet gelooven, op de aar- (Cxæxe ὦ “5.1 G 222 

de zullen ontkomen, en hun :,,7 LE GR sé . D 

woning is het vuur; en het > AND LS AY ῷ 

toevluchtsoord is Zzekerlijk RAT : 

slecht! | Oeil ok 

948 Dit vers voorspelt niet aileen de bevestiging van het koninkrijk van 

den Isläm, maar ook de bestendigheid daarvan, zoodat er opvolgers van den. 

Heiligen Profeet verwekt en de Moeslims tot een heerschend volk op aarde 

gemaakt zullen worden. Ten tijde van de openbaring van dit hoofdstuk of van 

deze verzen was de 1518 7 nog steeds aan alle kanten door vijanden omringd; 

de geloovigen koesterden nog altijd vrees, zooals het vers duidelijk aantoont, 

en de afgodendienst had in Arabië nog steeds de bovenhand. De zege van den 

Islâm, die eerst in de gelijkenis van het C'oddelijk licht voorspeld en waarvan de 

 geleidelijke nadering naderhand vermeld wordt, wordt hier in de duidelijkste en 

krachtigste bewoordingen voorspeld. De laatste woorden toonen aan, dat de wereld- 

like macht der Moeslims verzwakt zal worden, indien Ζῇ ondankbaar zijn. 
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PARAGRAAF 8. 
Eerbied voor elkanders Afzondering 

58, 59. Persoonlijke afzondering. 60. Bejaarde vrouwen hoeven niet 
in afzondering te blijven. 61. Vertrouwelijke omgang in geval van 
nauwe verwantschap en vriendschap. 

58 O gi, die gelooft! laten 
degenen die uw rechterhan- 

_den bezitten en degenen uwer, 
die de puberteit niet hebben 
bereikt, drie malen verlof van 

| u vragen: vôôr het ochtend- 
gebed, en wanneer gij des 
middags uw kleederen aflegt, 
en na het avondgebed; dit 
zijn drie tijden van afzonde- 
ring voor u; het is noch voor 
u noch voor hen zonde bui- 
ten deze (tijden); ΒΟΙΠΠΠΕΟΠΙ 
uwer moeten rondgaan, an- 
deren  (bedienende) ; 
maakt God u de mededeelin- 
gen duidelijk, en God is We- 
tend, Wis. 

59 En wanneer de kinde- 
ren onder u de puberteit heb- 
ben bereikt, laat hen verlof 
_vragen, zooals degenen voor 
hen verlof vroegen; 
maakt God u Zijn mededee- 

aldus 

lingen duidelijk, en God is 
Wetend, Wis. 

60 En (aangaande) de be- 
jaarde vrouwen, 949 die niet 
Op een. huwelijk hopen, voor 
haar is het geen zonde, in- 
dien zij haar kléederen afleg- 
gen, zonder haar sierselen te 
toonen; en indien zij zich be- 
dwingen, is het beter voor 
haar; en God is Hoorend, 
Wetend. 

61 Er rust geen blaam op 
den blinde, noch rust er een 
blaam op den lamme, noch 
rust er. een blaam op den 
zieke, noch op uzelf, dat gij 

aldus 

"Ἐν 
At δον AE te GE 

Ne AE κί LE 
2 on 3 3 
Gr ΄ Ces she VE 

ὙΠ PME CRC 
as os EE) 
BIAC » 2 EN κῶς 

(Les ; ue AË ΐ ́ ΟΡ 

: ST 6 ὦ UE 

DES PE 5 

BE BEL, DES) 4119" 
BEN CEA CE ES 

ac NT CR, IT TAAVS 
PRES PS 215 

ἘΠ ἘΠ ΦΟΥ 2502 
CIC RENNES 
΄ “6 CHA AA 7, F0 LÉ | 

pda ASS 

AA A ee a 2256 
9 dj" COST »: ν᾿ 

SRB ἐπ GE 
ASE SA D'É VIE 

949 Lett.: vrouwen, die geen kinderen meer baren en geen maandstonder 

hebben. 
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Ar. uit, 
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in uw huizen eet, of (in) de 
huizen uwer vaders, of (in) 
de huizen uwer moeders, of. 
(in) de huizen uwer broeders, 
of (in) de huizen uwer zus- 
ters, of (in) de huizen uwer 
ooms van vaders zijde, of 
(in) de huizen uwer tantes 
van vaders zijde, of (in) de 
huizen van uw -oomsS van 
moeders zijde, of (in) de hui- 
zen van uw tantes van moe- 
ders Zzijde, of (in) datgene 
waarvan gij de sleutels hebt, 
of (in de huizen) van uw 
vriend. Het is geene zonde in 
u, dat gij tezamen of afzon- 
derlijk eet. Derhalve, wan- 
neer gij huizen binnentreedt, 
groet uw menschen met een 
groet van God, gezegend (en) 
schoon; aldus maakt God u 
de mededeelingen duidelik, 
opdat gi zult begrijpen. 

f Let e 

TRUE DAT OT ee 
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PARAGRAAF 9 | 
Staatszaken komen vôôr alle particuliere Zaken 

62. Het belang van staatszaken. 63, 64. De roepstem van den 
Heiligen Profeet stipt te gehoorzamen. 

62 Slechts diegenen zijn 
geloovigen, die in God en Zïjn 
Apostel gelooven, e11 wanneer 
zij bij hem zijn voor een ge- 
wichtige zaak, gaan zij niet 
heen, tot zij hem verlof heb- 
ben gevraagd. Waarlijk, die 
u verlof vragen, zijn degenen 
die in God en Zïijn Apostel ge- 

Derhalve, 
zij u voor de een of andere 
zaak hunner verlof vragen, 
geef verlof aan wien hunner 
ci wilt, en vraag God vergif- 
fenis voor hen; waarlijk, God 
is Vergevensgezind, Genadig. 

63 Beschouw den roep van 
den Apostel onder u niet 
als uw roep tot elkander; 
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Go kent inderdaad dege- 
nen uit uw midden, die :,,< ,: es "3. 25 M 
heimelijk heengaan, zich ver- © ‘ai Lex EE 
bergende; derhalve, laat de. 5 ne 26) a a De 28 ir 
genen die zich tegen zijn bevel ,, °° 

: D 2. 59/2 3 5.17 τ 5 2.15 “2 
verzetten, zich er voor wach- ἃ ΟἹ 8,2 PIC SEE 

ten, dat een beproeving hen BIRD 5 39/9 P 2% 
px) DT: | treft of een pijnlijke kastij- © 

ding hen overkomt. 
64 Nu waarlijk, aan God 

behoort wat in de hemelen en 
(op) de aarde is; Π kent in- , . <>: 
derdaad datgene, waarnaar Ἂν 
51) ἃ schikt; en ten dage als Fes 
zij tot Hem worden weder- ,, rs 

"4 Φ 4 ΕῚ A ως ᾿ς LL sous gebracht, zal ΗΠ) heninlichten (es Le SE SITES 
omtrent wat zi] gedaan heb- DS D ture ie ὦ 
ben; en God is met elk ding OL ER αὐ} 
Bekend. | 



HOOFDSTUK XXV 

DE ONDERSCHEIDING 
( At-Foerqän ) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(6 paragrafen en 77 versen) 

Samenvatting: . 

Par. 1. Een waarschuwer voor alle volken. 
Par, 2. De waarheid der openba:ing, 
Par. 3. De dag der onderscheiding. 
Par. 4. Ken les in het lot der vroegere voilken. 
Par. 5. Een les uit de natuur. 
Par. 6. De tot stand gebrachte verandering. 

” Algemeene opmerkingen: 

DIT hoofdstuk is getiteld de Foerqân, di. het onderscheid maken tusschen waarheid en valschheid. Het doel is aan te toonen, dat de Heilige Qoer-ân een 
verandering in het leven van zijn volgelingen zal teweegbrengen:; dat is te zeggen: 
hij zal hen zedelijk groot maken. Het vult dus als het ware aan wat in het vorige 
hoofdstuk is verklaard, nl. dat de Moeslims wereldlijk groot zullen worden. 

Het hoofdstuk begint met de verklaring, dat de boodschap van den Heiligen 
Profeet voor alle volken der wereld bestemd was, en als de laatste uiteenzetting 
van het leerstuk der Goddelijke Eenheid moet Zij alle volken vereenigen en alle 
soorten van polytheïsme uitroeien ; de Eenheid Gods en de eenheid van het 
menschdom moeten samengaan. De ongeloovigen maakten het bezwaar, dat δὴ 
een sterveling was, en dit wordt weerlegd in de laatste woorden van de tweede 
paragraaf, die de waarheid der waarschuwing bevestigt. De derde paragraaf 
wist er op, dat er tenslotte onderscheid zal worden gemaakt tusschen het goede 
en het kwade, en maakt melding van den dag des onderscheids. Op deze alge- 
meene verklaringen volgen concrete voorbeelden van het lot der vroegere volkeren, . 
Waarvan sommige Zeer in het kort vermeld worden in de vierde paragraaf, die 
besluit met melding te maken van den treurigen toestand, waarin Arabië voor de komst van den Islâm verkeerde. De vijfde paragraaf begint met de aandacht 
te vestigen op het feit, dat de duisternis, die over Arabië heerschte, langzamer- hand plaats maakte voor het licht van het nieuwe geloof, en dat er reeds teekenen van leven waren te bespeuren: dit wijst duidelijk op de groote verandering, die de Islâm moest teweegbrengen. Deze verandering  vormt het thema van de laatste paragrazf van het hoofdstuk. Het hoofdstuk is een latere Mekkaansche openbaring. | 
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PARAGRAAF 1 

Een Waarschuwer voor alle Volken 

1. Een boodschap voor de geheele wereld. 2, 3. De Goddelijke 

Eenheid. 4, 5, 6. De Heilige Qoer-ân openbaart een diepe kennis van 

de toekomst. 7-9. De Heilige Profeet verloochend en een bezetene 

genoemd. 

In naam van God, den Wel- 
dadige, den Genadige. 

1 Gezegend is Hij, Die de 
Onderschéiding op Zijn die- 
naar heeft nedergezonden, 
opdat hij een waarschuwer 
tot de volkeren zou zijn; 

2 Hij, aan Wien het ko- 
ninkrijk der hemelen en der 

Ar. noch. 

aarde behoort en Die geen 
zoon tot Zich heeft genomen, 

en Die geen deelgenoot in het 
koninkrijk heeft, en Die elk 
ding heeft geschapen, en 
daarvoor een maat heeft be- 
paald. 950 

8 En ziÿj hebben buiten 
Hem goden genomen, die 
niets scheppen, terwijl zij zelf 
geschapen zijn, en zij hebben 
voor zichzelf geen macht 
over eenig nadeel of voordeel, 
en zij hebben geen macht 
over den dood, noch over het 
leven, noch over het opwek- 
ken (der dooden). 

4 En degenen die niet ge- 
looven, zeggen: Dit is niets 
dan een leugen, die hïij ver- 
zonneri heeft, en andere men- 
schen hebben hem daarbij ge-. 
holpen; en inderdaad hebben 
zij onrechtvaardigheid ge- 
wrocht en valschheid (ge- 
sproken). 

5 En zÿ zeggen: De ver- 
halen der ouden —- hij heeft 
ze laten opschrijven — en ze 
worden hem des ochtends en 
des avonds voorgelezen. 
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950 Voor alles wat geschapen is, bestaat een maat; dat is de eenige fagdir, 

waarvan de Heilige Qoer-än spreekt. Taadir is dus de wet, waaraan alles onder- 

worpen is. 
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6 Zeg: Hij heeft dien ge- 
openbaard, Die het geheim in 
de hemelen en (op) de aarde 

| Kent; waarlijk, Hij is immer 
Vergevensgezind, Genadig. 

En 2j zeggen: Wat 
| Scheelt dezen Apostel, dat hi) 
Spÿs eet en op de markten 
wandelt; waarom is tot hem 
geen engel nedergezonden, 
Zoodat hij met hem een waar- 
Schuwer ΖΔ] zijn? ὁ. 

8 Of, (waarom wordt niet) 
een Sschat tot hem nederge- 
Zonden, of wordt hij in het be- 
zit gesteld van een tuin, waar- 
uit hij zal eten ? En de onrecht- 
Vaardigen zeggen: ΟἹ] volet 
niemand dan een man, van 
2ÿn verstand beroofd. 

9 Zie welke gelijkenissen 
zij ten uwen aanzien stellen ; 
maar Ζ1] zijn verdwaald, en Zi) 
zullen geen weg kunnen vin- 
den. 

Of, betoo- 
verd 
man. 

DE ONDERSCHEIDING . [DEEL XVIII. 

SC GUN ET 
A "πῇ LE \1 “ as CORSA ΣΦ gti) | 

OISE 
PUR To | » 1 ΄ ΄ US JEU HE 
VGA SE CAS LS 
CU TG “)γ,, ir, = 1,29 OL ae OS EC AT D 

DL, # PAT » ΄“ Υ17; “΄ ὡς JO ETES AU 31 
2 ἢ tite -΄ TS στρ, CRC 

99 SG Gt 554 2 ORNE EN GES 

sus ES} ς De: RS 

PRES CHRIS 

PARAGRAAF 2 
De Waarheid der Openbaring 

10. Den Heiligen Profeet wacht 
is het einde der verdorvenen, 15, 16. 17—19. Valsche 

10 Gezegend is Hij, Die, in- 
dien het Hem behaagt, u ge- 
ven Zal wat beter is dan dit: 
tuinen waarin rivieren stroo- 
men, en Hij zal u paleizen ge- 
ven. 951 

11 Doch zïj loochenen het 
uur, en Wij hebben voor hem, 
die het uur loochent, een 
Prandend vuur bereid. 

12 Wanneer het hen van 

Ar. onder. 

een ver verwijderde plaats in 
zicht komt, zullen zij zijn he- 
vig woeden en bulderen hoo- 
ren. 

goedheid. 11-14. Vernietiging 
Belooning der geloovigen. godheden. 20. Alle profeten waren Stervelingen, 

\ 
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951 De tuinen van Mesopotamië en de paleizen van Perzië en van de Cæsars werden aan de volgelingen van den Heiligen Profeet gegeven als bewijs van de waarheid dezer voorspelling. 
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13 En wanneer zij, gebon- 
den, in een enge plaats daarin 
geworpen worden zullen zïj er 
om verdelging roepen. 

14 Roep heden niet om een 
enkele verdelging, maar roep 
om vele verdelgingen. 

15 Zeg: Is dit heter of de 
blijvende tuin, welke denge- 
nen is beloofd, die zich (voor 
het kwaad) hoeden? Dat zal 
een belooning en een toe- 
vluchtsoord voor hen zijn. 

16 Zij zullen daarin heb- 
ben wat zij wenschen, (daar- 
in) wonende; het is een be- 
lofte, waarom van uw Heer 
behoort te worden gesmeekt. 

17 En ten dage als ΗΠ hen 
en al wat zij buiten God dien- 
den zal verzamelen, zal Hi 
zeggen: Zijt gij het geweest, 
die deze Mijn dienaren heeft 
misleid, of dwaalden zïj zelf 
van het pad af? 

18 Zïj zullen zeggen: Glo- 
rie zij U! het paste ons niet 
eenige bewakers buiten U te 
nemen, maar Gij hebt hen en 
hun vaderen doen genieten, 
tot zij de herinnering ver- 
zaakten en een verloren volk 
werden. 

19 Derhalve zullen zij u 
inderdaad heeten liegen wat 
ei zegt, en zult gij (de straf) 
niet kunnen afwenden, noch 
hulp krijgen; en wie onder u 
onrechtvaardig is, hem zullen 
Wij een groote kastijding 

| doen smaken. 
20 En Wij hebben voor ἃ 

geen boodschappers gezon- 
den, of zù aten waarlijk spijs 
en wandelden op de markten; 
en Ὁ hebben sommigen 
uwer tot een beproeving voor 
anderen gemaakt. Zult gij ge- 
duldig verdragen? En uw 
Heer is immer Ziende. 

DE WAARHEID DER OPENBARING 647 
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volstrekt 
verboden. 

DEEL XIX 

PARAGRAAF 3 
De Dag der Onderscheiding 

21, 22. Vraag om straf. 23, 24. De verdorvenen van de rechtscha- 
penen gescheiden. 25—29. Teekenen van den dag der onderscheiding. 
30, 31. Verwerping van den Heiligen Qoer-ân en vijandige gezindheid 

. daarteger. 32. Openbaring bij gedeelten. 33. Een volmaakte open- 
baring. 34. Het einde der verdorvenen. 

21 En degenen die niet op 
Onze ontmoeting hopen, zeg- 
gen: Waarom zijn geen enge- 
len -op ons nedergezonden, of 
(Waarom) zien wij onzen 
Heer niet? Nu inderdaad zijn 
zij te trotsch op zichzelf en 
zijn in grooten, opstand .0p- 
gestaan. 

22 Ten dage als zij de enge- 
len zullen Zien, te dien dage 

 zullen er geen blijde tijdingen 
zijn voor de schuldigen, en zij 
zullen zeggen: Laat er een 
onverbreekbare  versperring 
2ÿn. 

23 En Wij zullen stappen 
doen tot wat zij aan werken 
hebben gedaan, en die doen 
worden gelijk verstrooiïd stof. 

24 De bewoners van den 
tuin zullen te dien dage in een 
betere woonplaats en een be- 
tere rustplaats zijn. 

25 En op den dag, waarop 
de hemel met de wolken uit- 
een zal barsten, en de engelen 
een Zzending nedergezonden 
zal worden. 952 

26 Het koninkrijk zal te 
dien dage met recht aan den 
Weldadigen God behooren, 
en een zware dag zal die voor 
de ongeloovigen zijn. 
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952 Deze beschrijving van den dag van Badr wordt ook in 8:11 gegeven, 
waar het vallen van den regen duidelijk vermeld staat en waar bi dezelfde 
gelegenheid ook melding wordt gemaakt van de komst der engelen. Het daarop 
volgende vers toont aan, dat het een dag van overwinning zal zijn voor de 



HFDST. XXV.] DAG DER ONDERSCHEIDING 649 

6 
στ σου 

27 En de dag, waarop de A CA 

onrechtvaardige in zijn han- LYS CE BEI Gen en 

den zal biten, zeggende: Οἱ 1»25 235$ AS NES 

had ik een weg ne den ον»: D , JR 

Apostel genomen; | | CHETSTE 

O, wee mij! had ik niet : , DA nn 

_zulk een tot vriend genomen! SALES 2 πο Ὁ. 

29 Voorzeker bracht hi TR ne PES | 

mij van de herinnering af, . 

nadat die tot mij was geko- "22105 SNS SSI 

men: en de duivel helpt den *  ,,,, ἀπ se 

mensch niet. Q Ye US EE) > 

30 En de Apostel riep: O | 

mijn Heer! waarlijk, min ,, | 

volk heeft dezen Qoer-ân als 3065 GES JAUNES 

Of onge. | een verlaten ding behandeld. de ee χὰ Fu " 

Are 31 En zoo hebben Wi οι GANG 

voor ieder profeet een vijand 

uit het midden der schuldigen 

gemaakt, en genoegzaam 18. 5. é,. us op? 11 

uw Heer als Leidsman en οὐ» SE ES af 

Helper. . > χζιρτ ut \Urbr3 292 

32 En degenen die niet ge- best ETS ΤΣ | 

looven, zeggen: Waarom is de 

Qoer-ân niet alle tegelijk tot 
hem nedergezonden? (Wäÿ > | 

hebben dien) op deze wijze 41515? TAGS A CE 

(geopenbaard), opdat Wi ᾿Ξ: ῳ Α υ " à ς ? 
΄“ σϑιν ,κ 2 422 Δ 

daarmede uw hart zouden Gil ὁ δύο!» ae OA 
912% ΄ 9 bevestigen, en Wij hebben 2? 

dien in goede volgorde ge- © 
rangschikt. 958 

33 En zij zullen ἃ geen … 

Of, geval. argument brengen, of Wi ὧδ 

hebben ἃ (er een) gebracht, L 

met de waarheid en het best ON Gus 

in uitleg. 954 " 

ΠΟΡΥ ΨΟ  — 

Moeslims, di. degenen die in den Weldadigen God gelooven, en een harde dag 

voor de ongeloovigen. | | 

953 Dit beteekent, dat de Heïlige Qoer-àn bij gedeelten werd geopenbaard. 

opdat de Goddelijke openbaring onder de afwisselende omstandigheden, die de 

τ Heilige Profeet doormaakte, een bron van kracht zou zÿjn voor zijn hart, en, 

_ als het ware om eenig denkbeeld te weerleggen, dat de openbaring een wanorde- 

lijke verzameling van fragmenten zou blijven, geopenbaard onder verschillende 

. omstandigheden, terwijl Ζῇ geen verband met elkaar hielden, wordt er bijgevoegd, 

dat de geheele rangschikking 00k door God werd tot stand gebracht. Het vers 

weerlegt in de duidelijkste bewoordingen de valsche meening, volgens welke de 

_ Heilige Qoer-ân door Ab6è Bakr of ’Oetsmän gerangschikt zou zijn, want.de 

954 Zie volgende biz. | 
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34 (Aangaande) degenen " 
die op hun aangezichten tot (| PRES QE TES 70 Ge 
de hel zullen worden verza-. 2 CR US Le ᾿ τ δέ δ meld, zij zijn in een slechter OU! > CES LE ONEINUES toestand en dwalen verder Es “- van het pad af. | Ὁ gen 

PARAGRAAF 4 

Een Les in het Lot der vroegere Volken 

35—39. Verscheidene volken werden vroeger vernietigd. 40. De bewoners van Mekka laten zich niet door bun lot waarschuwen. 41—44. Zïj bespotten den Heiligen Profeet en volharden in hun dwaling, ; 

90 En voorzeker hebben ΓΕ - ἢ 
Wij Mozes het Boek gegeven αι 5 Le | 3e ΟἿΟΝ ».5 « 

> Lx en Wij hebben met hem Zijn ἜΡΩΣ ἀθλκξοσον 
broeder Aäron tot ‘helper (9 υπ25 2.» δῖΞ1 ὦ 

220:29. | aangesteld. a 
36 Toen zeiden Wij: Ga u : | 

beiden tot het volk, dat Borel ne) ΙΕ: 
Onze mededeelingen verwor- Ὁ re τς ο' ΒΑ Su pen heeft; toen verdelgden Ole 55 TS ESC 
Wi hen met een volslagen ὃ 
verdelging. | 

37 En (aangaande) het RE DE δ »" volk van N toen zij de [V2 LT 22» 255 apostelen verwierpen, ver- [7 2272 55. «' Gp PT dronken Wij hen, en maakten S9 ϑ ΞΘ} œUL io 
hen tot een teeken voor de ke GE GAME menschen, en Wij hebben ᾿ ΣΝ di =: 
voor de onrechtvaardigen een 
pinlijke kastijding bereid. Aa isa 2127 κατ 38 En ’Ad Ὁ en Tsämoèd ce Sr) mul σον 5 

on en de bewoners van dé Rass Ales ques [5.2 . 

FA Ps > ἐφ Ων ᾿ en vele geslachten tusschen Re, 
Ar. dat, | REn 955 | 39 En aan ieder gaven Wij 8,» 32 ES 2 | Le > me NS voorbeelden en ieder verdelg- É ἩΔΗ͂Ρ ἀνροι δ se 

“ “ Ed den Wij met een volslagen RE ES 
verdelging. 

ΠΝ —— "TT ̓ 

rangschikking daarvan was volgens dit vers een deel van het Goddelÿk voor- 
nemen, tot stand gebracht bij het leven van den Heiligen Profeet, die de ontvanger 
der Goddelijke openbaring was. | 

954 Di. alle tegenwerpingen zijn in den Heiligen Qoer-ân weerlegd. 
955 Volgens Zadjdjadj was Rass een land, waarin een deel van den stam 

van Tsäméèd woonde: anderen Zeggen, dat Rass de naam van een stad in 
Jamama was. 
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40 En voorzeker zijn zij de 
stad (menigmaal) voorbijge- 
gaan, Waarop een kwade 
regen werd geregend. 956 
Hebben zij die dan niet ge- 
zien? Neen! zij hoopten niet 
te worden opgewekt. | 

41 En wanneer zij u zien, 
houden zij u slechts voor een 
aanfluiting: Is dit hij, dien 
God verwekt heeft om een 
apostel te zijn? 

42 Hij had ons bijkans van 
onze goden afgebracht, indien : 
Wij hun niet geduldig trouw 
waren gebleven! 957 En wan- 
neer zij de kastijding zien, zul- 
len zij weten, wie verder van 
het pad afdwaalt. 

43 Hebt gij hem gezien, die 
zijn lage begeerten tot zijn 
god neemt? 958 Zult gij een 
beschermer van hem zijn ? 

44 Of denkt gij, dat de 
meesten hunner hooren of be- 
grijpen? Zij zijn slechts als 
vee; 955 neen, zij dwalen ver- 
der van het pad af. 

EEN LES UIT DE NATUUR 651 
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PARAGRAAF 5 

Een Les uit de Natuur. 

45—55. Goddelijke genade en ondankbaarheid van den mensch. 
56—-58. De Heilige Profeet moet op God vertrouwen. 59, 60. Godde- 
lijke weldadigheid en de loochening daarvan door de afgodendienaars. 

45 Hebt gij (het werk van) 
uw Heer niet beschouwd, hoe 
ἨΠ de schaduw uitspreidt ? 
En indien het Hem had be- 
haagd, zou Hij die zekerlijk 

[dur w Guy rot “| ju “ \ ELA ee 

ον 2} 93 21 
“32... hr Cote y ste 

956 Deze stad is Sodom, die aan den weg naar Syrié lag. 

957 De afgodendienst van Arabiëé was spreekwoordelijk onder de volken, 

maar toch was de prediking van den Heiligen Profeet zoo machtig, dat die dat 

geloof bina had doen wankelen, en louter uit hardnekkigheid bleven zïj nu 

daeraan trouw. . 

968 Dit vers toont aan, hoe ruim de gedachte aan sjirk of polytheïsme 

cvercenkomstig den Heiligen Qoer-ên is. Niet alleen de aanbidding van afgods- 

859 Ζίο volgende biz. | | 
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onbeweeglijk hebben ge- 
maakt; vervolgens hebben 
Wij de zon tot een aanwÿzing 
daarvan gemaakt. 

46 Vervolgens nemen Wij 
die tot Ons, geleidelijk ne- 
mende. 960 

47 En ΗΠ] is het, Die u den 
nacht tot bedekking heeft 
gemaakt en den slaap tot 
rust, en ΗΠ heeft den dag 
voor het opstaan gemaakt. 

48 En ΗΠ) is het, Die de 
winden als blijde tijdingen 
voor Zijn genade zendt; en 
ΝΠ zenden zuiver water van 
de wolken neder, 

49 Opdat νὴ daarmede 
leven zullen geven aan een 
dood land 961 en het als drank 
geven, aan het vee uit hetgeen 
Wij hebben geschapen, en aan 
vele menschen. 

50 En voorzeker herhalen 
Wij het hun in verschillende 
vormen, opdat zij gedachtig 
zullen zijn, doch het meeren- 
deel der menschen stemt met 
niets 
loochenen. 

91 En indien het Ons had 
behaagd, zouden Wij in iedere 
stad zekerlijk een waarschu- 
wer hebben verwekt. 

52 Derhalve, volg de onge- 
loovigen niet, en strijd daar- 
mede een machtigen strijd 
tegen hen. 962 

in behalve met het 

[DEEL XIX. 

CUT Aie SE 

1 τὸ Ζ 55 “51 AXE ASC 

mie SN 585 
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beelden, maar ook het blindelings volgen van eigen begeerten wordt nec 

als de afgodendienst veroordeeld. 

959 Deze woorden vatten den toestand van. Arabié voor de πριν: van den 

Islâäm samen. : 

960 De zon der rechtschapenheid was opgegaan, en er waren duidelijke 

aanwijzingen, dat de schaduwen der duisternis zouden verdwijnen: zij zouden 

echter, evenals in de stoffelijke natuur, niet plotseling, maar langzamerhand 

verdwijnen, allengskens afnemend. | 

961 Precies zoo kreeg Arabië nieuw leven. 

962 Dit vers levert een duidelijk bewijs van de beteekenis van het woord 

ΔΗ Πα, zooals het in den Heiligen Qoer-ân gebezigd wordt. De grootste djihäd, 



HFDST. ΧΧΥ.] 

Of. heejt 1 Lwee zeeën ongehinderd heeft ω..,...ν. son oo , SCT di | doen stroomen: de eene zoet, τῶν ροϊ 72e (58 5 die door haar zoetheid den AT AR EC κα | dorst lescht, en de andere ᾿ 7e re ne γα αἱ 
| zout, die door haar zoutheid OÙ nn > 5 LS 5 Lin 
| brandt; 968 en tusschen bei- | | | | de heeft Hij een slagboom en 
| een onverbreekbare versper- 

- ring gemaakt. » ὡς 54 En Ηῦ is het, Die den #24 SE 9011} 
mensch uit water heeft ge- Ête uit TEE 
schapen, dan heeft ΗΠ voor on neue hem bloedverwantschap en ΘΝ δὺς 
ZzWagerschap gemaakt, en uw | 
Heer is Machtig. | VE di! See. ἄν - 

99 En zij dienen buiten God παν δ δ εν ἡ τ vu Ar.mit_ | datgene, wat hun baat noch 536} ΟΕ 3 ἌΝ Ὁ SES hun. schaadt; en de ongeloovige is ER ἐς ορήρρ een helper tegen zijn Heer. EURE Gr dE 
56 En Wi hebben τ niet 29 Le zip < - Κα Χά gezonden dan als gever van Days 3 DEMI LC 

blijde tijdingen en als waar. 
schuwer. « > + Te ICE y Fe 51 D | a QE KE 5 07 Zeg: Ik vraag u daar- EME nee ho 
voor geen belooning, behalve EÙLS SOLS οἱ τι 5 dat hij, die wil, den weg tot : 
zijn Heer neemt. 

58 En vertrouw op den ,_. PROD .ἴ, σῇ PET D Eeuwiglevende, Die niet κω VO GK 
sterft, en verkondig Zijn lof: 7 DE Gt en Hÿj is Zich genoegzaam be τὴ τ δ que wust van de zonden Ziïjner Ole δος 
dienaren, os. 
59 Die de hemelen en de .. aarde en wat daartusschen is 1-- = τ TES 2 
in zes perioden heeft gescha- μὰ τος λας ᾿ ge A pen, en Hij heeft de macht op ESRI S à LME ere ἃ 485. den troon; a Weldadige God: La NE a TE 2927) _derhalve, vraag hem die weet, ἐσ Σ 

93 En ΗΠ is het, Die de 

EEN LES UIT DE NATUUR 653 

Of, omtrent daaromtrent. 
Hem. 

᾿ 

die een Moeslim kan voeren, is die door middel van den Heiligen Qoer-ân, waarop het persoonlÿk voornaamwoord hi aan het eind van het vers ontwijfelbaar slaat, 
en niet die met het zwaard. | | 

263 Dit schint respectievelijx betrekking te hebben op regenwater en zee- 
water. De slagboom is de wet, die het zout belet tegelik met water op te stijgen. 
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60 En wanneer hun gezegd 
wordt: Buig u neder voor den 
Weldadigen God, zeggen zij: 
En wie is de Weldadige God? 
Zullen wij ons nederbuigen 
voor wat gij ons beveelt? En 
het vermeerdert hun afkeer. à 

[DEEL XIX. 

A A πῇ 3. #7 ss 15 

AE Cr κι 

Gin HE VS Ὁ 
ΓῚ 

ut» 57 

+ Le 5.33.2 ἜΘ ΟΡ Ὁ 

| PARAGRAAF 6 
De tot Stand gebrachte Verandering 

61. De kleinere en de grootere lichten. 62. Na duisternis komt 

licht. 63—74, De verandering teweeggebracht door de komst van 

-den Heiligen Profeet: Een beschrijving van zijn volgelingen. 75. Hun 

belooning, 76, 77. Bestraffing van de loochenaars. 

61 Gezegend is Hïj, Die de 
sterren in de hemelen heeft 
gemaakt en daarin een ΦΟΉ 
en een lichtende maan ge- 
maakt heeft. 

62 En ΗΠ is het, Die den 
nacht en den dag elkander 
heeft laten volgen voor hem, 
die gedachtig wenscht te zijn 
cf dankbaar wenscht te zijn. 

63 En de dienaren van den 
Weldadigen God zijn dege- 
nen, die nederig op de aarde 
wandelen, en wanneer de on- 
wetenden hen aanspreken, 
zeggen Ζῇ: Vrede. 9604 

64 En degenen, die den 
nacht doorbrengen, zich voor 
hun Heer ter. aarde werpende 
en staande. 

65 En degenen die zeggen: 
O onze Heer! wend de kastij- 
ding der hel van ons af; 
waarlÿk, de kastiiding daar- 

| van is een blijvend kwaad: 

66 Waarlijk, het is een 
slechte woning en een (slech- 
te) plaats om te blijven. 

F0 Ἢ, 

ÉD ERNUERE 
DR SES S ÉLUS 

AIR OR IE Gift 16 

EC si LA Aus 

| ΘΙ ζ ξεν τι 
FESSES. ire 

SNA SES ν᾽ 
ας 

τ τς ἴθι Ἔν: , 

ÊTES 

PoLr 2 [ar 2, A NEC - 

SE Sel) OU SD CNE 

EURE Lise ας cu 
ῳ es οιφι CE 

Are 

964. De hier gegeven beschrijving van de rechtschapenen toont aan, hoe 

groot de verandering was, die de komst van den Heiligen Profeet had teweeg- 

gebracht: een volk, da£ in een afgrond van RReRFeNE gezonken was, veranderd 

in rechtschapen dienaren van God. 
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Ar. hÿ 
wendt. 
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' 

| 

67 En degenen die, wan- 
neer zij uitgeven, noch bui- 
tensporig noch karig zijn, en 
den middelweg daar tusschen 
(houden). 

68 En degenen die geen 
anderen god nevens God aan- 
roepen en niet de ziel dooden, 
die God vérboden heeft, be- 
halve om een rechtvaardige 
reden en (die) geen ontucht 
plegen; en hij die dit doet, zal 
een vergelding der zonde 
vinden; 

69 De kastijding zal hem 
ten dage der opstanding ver- 
dubbeld worden, en hïj zal 
daarin in vernedering wonen; 

70 Behalve hem, die zich be- 
keert en gelooft en een goed 
werk doet; en aangaande de- 
zen, God verandert hun booze 
werken in goede, en God is 
Vergevensgezind, Genadig. 

11 En wie zich bekeert en 
het goede doet, wendt zich 
dan waarlijk tot God een 
(schoone) wending. 

72 En degenen die geen ge- 
tuigenis afleggen van wat 
valsch is, en wanneer Ζ1) wat 
del is voorbijgegaan, gaan 
zÿ edelmoedig voorbi. 

13 En degenen die, wan- 
neer zij aan de mededeelingen 
van hun Heer herinnerd wor- 
den, daarbij niet doof en blind 
nedervallen. | 

74 En degenen die zeggen: 
O onze Heer! schenk ons in 
onze vrouwen en onze nako- 
melingschap de vreugde onzer 

| oogen, en maak ons tot leids- 
! lieden voor degenen, die zich 
| . (voor het kwaad) hoeden. 

| 

75 Dezen zullen met hooge 
plaatsen beloond worden, om- 

| dat Ζῇ geduldig waren, én zul- 
len daarin begroeting en vre- 
de ontmoeten, 
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76 Daarin wonende:; schoon 1S4$ 2 ἀξ 2 Ῥζ: 7 |. 
is de woning en de rustplaats. & Op 

77 Zeg: Mijn Heer zou Zich CIMtSE 
niet om τὶ hebben bekommerd, ,,, ΓΝ 
ware het niet door uw gebed; δ Υ 782 121: 
nu hebt gij inderdaad (de nur " ΣΝ. 

waarheid) verworpen zoodat a es DS STE 
de splijtende (kastijding) wel- δα PSS V3 
dra zal komen. 



HOOFDSTUK XXVI 

DE DICHTERS 

(Asj-Sjoe’arä’) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(11 paragrafen en 227 verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1. De Heilige Profeet wordt getroost. 
Par. 2—4. Geschiedenis van Mozes. 

Par. 5. Geschiedenis van Abraham. 

Par. 6—-10. Geschiedenis van Noach, Hôèd, Sâlih, Lot en Sjoe’aib. 
Par. 11. De bewoners van Mekka worden gewaarschuwd. 

Algemeene opmerkingen : 

DE titel van dit hoofdstuk, De Dichters, is ontleend aan een vermelding van 
dichters in vs. 224, waar duidelijk verklaard wordt, dat de Heilige Qoer-ân niet 
het werk van een dichter is, omdat die in geen enkel opzicht op het werk van 
dichters geliikt. Een der beschuldigingen, die zijn verbijsterde tegenstanders 
herhaaldelijk tegen den Heiligen Qoer-ân inbrachten, was dat die het werk van 
een dichter was. De Heilige Qoer-ân heeft deze beschuldiging dikwijls weerlegd. 
Dit is hier op afdoende wijze gedaan door aan te toonen, dat het werk en de 
prediking van den Heiligen Profeet in biÿzonderheden overeenkwamen met die 
der voorafgaande profeten en volstrekt géen gelijkenis vertoonden met het werk 
van dichters. à 

Terwijl de in dit hoofdstuk vermelde profeten dezelfde zijn als die, weike 
genoemd zijn in het 7de hoofdstuk, waar zij in chronologische volgorde vermeld 
staan, worden zij hier in een andere volgorde vermeld. In de eerste paragraaf 
van dit hoofdstuk wordt den Heiligen Profeet troost gegeven, en er wordt hem 
gezegd, dat hij niet te zeer bedroefd moet Zijn wegens het ongeloof der menschen 
en ook niet aan hun verbetering moet wanhopen, omdat de menschelijke natuur 
ten slotte in opstand moet komen tegen de aanbidding van voorwerpen, lager 
dan of gelÿjk aan haarzelf. De behandeling van de geschiedenis van Mozes wordt 
in de daarop volgende drie paragrafen ter hand genomen: van den tijd van zijn 
boodschap tot Faraü af tot den tijd, dat deze monaïrch met zijn legers zijn nood- 
lottige einde in de zee vond. De reden, waarom hier aan de geschiedenis van 
Mozes den vVoorrang wordt gegeven, wordt hieronder gegeven, waar de rang- 
schikking der hoofdstukken behandeld wordt. De vijfde paragraaf verplaatst ons 
in den tijd van Abraham, omdat deze atriarch ons de verbindende schakel geeft 
tusschen het huis Israëls en het huis Ismaëls, of tusschen de twee groote profeten 
Mozes.en Mochammad. De daarop volgende vijf paragrafen zijn gewijd aan de 
geschiedenis van Noach, H6èd, Sâlih, Lot en Sjoe’aib, in chronologische volgorde: 
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PARAGRAAF 1 
De Heilige Profeet wordt getroost 

1, 2. Een duidelijk Boek. 8, De Heilige Profeet moet niet treuren 
wegens het ongeloof der menschen. 4. Een teeken, dat hen zal ver- 
nederen. 5. Waarschuwers worden steeds bespot. 6. Gevoigen der 
spotternij. 7—9. Teekenen der waarheid. 

In naam van God, den Wel- Oise ol + | | 

dadige, den Genadige. ce dite 
1 Goedertieren, Hoorende, | Er 

Wetende God. 965 Ou 

2 Dit zijn de verzen van DRE dons. 
het Boek, dat duidelijk maakt, Oil EX τῷ 

---....᾿.... “mit 

het lot van de tegenstanders van jieder dezer profeten was als het ware een 

: Waarschuwing voor de tegenstanders van den Heiïligen Profeet: hierop wordt 

duidelijk gewezen in de laatste paragraaf, die de beschuldiging weerlegt; dat de 
Heilige Profeet een waarzegger of een dichter was. 

Het 26ste, 27ste en 28ste hoofdstuk vormt een groep van hoofdstukken, die 
niet alleen door het onderwerp samenhangen, maar ook tot hetzelfde tijävak 
behooren. Alle drie werden zij ontwijfelbaar in Mekka geopenbaard en behooren 

tot het Middel-Mekkaansch tijdvak. In elk is het voornaamste punt van behan- 
deling de geschiedenis van Mozes, waarmee zij alle beginnen, hoewel het 27ste 

hoofdstuk er slechts een korte toespeling op maakt. In ieder geval begint die. 
geschiedenis met de roeping van Mozes tot het profeetschap op den Berg Sinaï, 
met een speciale boodschap voor Faraëü, en eindigt met het verdrinken van Faraëb 
in de Roode Zee; de latere omzwervingen der Israëlieten worden in geen van 
die hoofdstukken vermeld. Deze gemeenschappelijke draad: van het verhaal in 
alle drie hoofdstukken geeft ons een sleutel van het thema en van het verband 
met wat daaraan is voorafgegaan. Merk op, dat het 25ste hoofdstuk van de 
foergân of het groote onderscheidende teeken spreekt, dat aan den Heiligen 
Profeet gegeven werd, en dat deze drie hoofdstukken inderdaad de foergân of 
het onderscheidende teeken leveren, dat aan Mozes werd gegeven, nl. het verdrin- 
ken van de Egyptenaren in de Roode Zee; vandaar wordt het verhaal in alle drie 
gevallen met dat voorval besloten. Deze groep van drie hoofdstukken kan dus 
een illustratie van het vorige hoofdstuk genoemd worden. 

965 Ik ναὶ ἐῶ op als een aanduiding van Lattf, di. Goedertieren, sîn als een 
aanduiding van Sam, di. Hoorende, en mim van ‘Alim, di. Wetende. Ik kan 
echter een andere interpretatie in overweging geven. Elk der drie hoofdstukken 
van deze groep begint met dezelfde letters: alleen in het 27ste hoofdstuk wordt 
de laatste letter mîim weggelaten. En daar deze hoofdstukken inzonderheid van 
de roeping van Mozes op den Berg Sinaï spreken, kunnen de letters f4 sin: 
TOèr-i-Sinâ of de Berg Sinci beduiden en mîim Mozes; in deze letters wordt dus 
de aandacht gevestigd op de roeping van Mozes on den Berg Sinaï, daar de 
Mozaïsche openbaring ongetwijfeld een getuigenis van de waarheid der open- 
baring aan den Heiligen Profeet is; zie 28 : 4649. 
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8 Wellicht zult gÿ u uit Ve τ οὐ EU οἰ 
droefheid dooden, omdat zij on ie 0 
niet gelooven. 966. À Ours 

4 Indien het Ons behaag- D a ἢ τ τῷ 
de, zouden Wij. op hen een εἰ λῶν λοι 
teeken van den hemel kun- a ΘΕΟΣ 
nen nederzenden, zoodat hun OS QG EU ES 80] 
halzen zich daarvoor zouden 
buigen. 967 PAIE Gé US 

5 En er komt tot hen geen AAA SIENS 
nieuwe herinnering van den © Gp ae »Ὸ Ὑ des 
Weldadigen God, of zij wen- 
den zich daarvan af. το ἐδ 

6 Nu, zij hebben inderdaad pe 
(de waarheid) verworpen, © SRE à de 
daarom zal de tijding van dat- _, . in ea 2 
gene wat zij bespotten, weldra SR y) Ἶ 5% 95 
tot hen komen. NT CR 

7 Zien zÿj de aarde niet — O2 70 dE Ge 95 
hoevele van jiedere edele 
soort Wij daarop hebben doen 
groeien? 6 OU LC τα LG 

8 Waarlijk, hierin is een D de ae. 
teeken, maar de meesten hun- OV 2 ES 
ner gelooven niet. 

9 En waarlijk, uw Heer is δ...» Ὁ122.2 121] 415: S 
de Machtige, de Genadige. Ὄς AE ΣΝ cé 

PARAGRAAF 2 

Geschiedenis van Mozes 

10 En toen uw Heer tot : Σὰ Ἔα 
Mozes riep, zeggende: Ga tot ὐὖω of LE τοῦ “50 5» Ed 

het onrechtvaardige volk | ἰὴ) 20 ? τῇ Ἷ | | 

11 Het volk van Faraô;: Me 2 
zZullen zij zich niet (voor het DIBGINAAL 5202 156 
kwaad) hoeden ? O UMA VOS 

966 Andere profeten mogen een geslacht vervloekt en het voor de kastijding, 

die het wacht, gewaarschuwd hebben, maar geen een was ooit zoo bezorgd over 

diens lot als de Heilige Profeet. Door de Goddelijke openbaring was hij van den 

ondergang van een boos geslacht verwittigd, maar in plaats van het.te vervloe- 

ken, spande hij zich heldhaftig in om zijn volk te redden, door een machtige 

verandering onder hen teweeg te brengen — een verandering, waar ἢ zoo vurig 

naar verlangde, dat hïj hier beschreven wordt als iemand, die uit droefheid de 

hand aan zichzelf zal slaan. Het was de uiterste grens van medegevoel voor 

het lijden der menschheid, het practische medegevoel van een waar hervormer, 

en niet het geklets in het wild of de sentimenteele praatjes van een droomer. 
967 Zoo’n teeken werd in Badr en ook bij de verovering van Mekka gezonden. 
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12 Hi zei: O mijn Heer! ᾿ς : _ 
waarlijk, ik vrees, dat σχῇ τ] OURS Οἱ CET GO 
zullen verwerpen. | 

13 En min borst me 
zich, en mijn tong is niet wel- TPM ENS Eure δ 
bespraakt ᾿ ἀετμ τίνα zend U JL ὥρη Ge Ce 
tot Aäron (om mij te hel- CUS. ΝΠ Le 

a 20 : 29. pen) .ἃ A 

14 En zij hebben een mis- 
daad tegen mij; derhalve 

ξ PET σ΄ -. ai“ - 

vrees ik, dat ziÿj τοὶ zullen Cie SG CE Ch 295 
dooden. 968 Ἶ ΄ 

15 Hij zei: In geenen deele; Rs τὰ 
ga ἃ beiden dus met Onze (ESC GES ἡ 
teekenen; waarlijk, Wij zijn do | 
met ἃ, hoorende: . COR 

16 Derhalve, ga tot Faraô 
en zeg: Waarlijk, wij zin de ?’;>°-1< 
boodschappers van den Heer Jia E 
der werelden: rt x | ́ 

Ar. Dat 17 Zend de kinderen lIs- DC En 
zend. se 

raëls met ons weg. 
18 (Faraô) zei: Hebben O2) US δι ϊ OT 

wij u niet als kind onder ons 
opgevoed? En gij zijt (vele) 10,5.» 17157: 2 χὰ 257 2.2 
jaren uws levens onder ons ΄ ̓  Ἡρῖο ὍΣ » si] JG 
gebleven: © Os See Ge Es CAS 

19 En gïj hebt uw daad ge- | ᾿ 
daan, welke gij gedaan hebt, 
en zij zijt (een) van. de on- τα D EE 
dankbaren. 2 Eds Δ SES Eds ; 

20 Hij zei: Ik heb het toen cie À < 
gedaan, terwijl ik (een) van OO los 
degenen was, die den rechten ὁ τε LOT TE γτρρλ στ κι, 
weg niet konden zien: 969 ΟΣ δὴ Ge GTS EL GE GE 

21 Derhalve vluchtte ik 

van ἃ, toen ik τὶ vreesde, en  :, γος C2: [τ 
se LA] + * à Le nn w | 2 # Cart mijn Heer heeft mij wijsheid de sis {1 ΕΝ 5 

geschonken en mij tot (een) @7172% 7, "τε τ γον 9. 
van de apostelen gemaakt: los GES UC G> 

Op de eerste plaats werden hun aanvoerders vernederd en op de laatste boden 

Ζῇ hun onderwerping aan. : 

._. 968 Dit heeft betrekking op het dooden van den Egyptenaar: zie 28 : 15. 
Opgemerkt dient te worden, dat Mozes ailleen zegt, dat het volk van Faraü hèm 
een misdaad ten laste legde, en niet dat hij werkelijk daaraan schuldig was. 

969 Een der beteekenissen van dalla is: hÿ was verbÿsterd, of verward, en 
niet in staat om 2zÿn rechten weg te sien. Dat Mozes zichzelf het recht verschafte 

een schuidig man te straffen, kwam doordat hïij op dat oogenblik verbijsterd was, 

welken stap ἈΠ doen moest; derhalve sloeg ἢ hem met τη vuist (28 : 15). De 
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a 498, 860. 

b 498, 860. 

Ar. weten- 
de. 

22 En is het een gunst van | 
datgene, waaraan gij mij her- 
innert, dat gij de kinderen 
Israëls hebt geknecht ? 

23 Faraÿ zei: En wie is de 
Heer der werelden ? 

24 Hij zei: De Heer der 
hemelen en der aarde en wat 
daar tusschen is, indien gij 
overtuigd wilt zijn. 

25 (Faraû) zei tot degenen 
rondom hem: Hoort gij niet ? 

26 Hi zei: Uw Heer en de 
Heer uwer vroegere vaderen. 

27 ΗΠ τοὶ: Waarlijk, uw 
apostel, die tot u is gezonden, 
is krankzinnig. 

28 Hij zeiï: De Heer van het 
oosten en het westen en wat 
daar tusschen is, indien gi 
begrijpt. 

29 ΗΠ zei: Indien gij een 
god buiten mij neemt, zal ik 
u zekerlijk tot (een) van de 
gevangenen maken. 

30 ΗΠ zei: Wat! al breng 
ik ἃ ook iets duidelijks Ὁ 

31 Hi zei: Breng het dan, 
indien gi] (een) van de waar- 
heidlievenden zijt. 

32 Derhalve wierp hij zijn 
staf neder, en zie! die was een 
duidelijke slang. ἃ 

33 En hij haalde zijn hand 
te voorschijn, en zie! zij zag 
er wit uit voor de aanschou- 
wers. b 
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Geschiedenis van Mozes 

34 (Faraô) zei tot de hoof- 
den rondom hem: Waarlijk, 
deze is een handige toovenaar, 

35 Die u met zijn tooverij 
uit uw land wenscht te zet- 
ten; wat raadt gij dan? 

SN EE TE 

τ CS 2 τ 
y 2% O\ 

© o Gt ASS 

dood was inderdaad toevallig en niet opzettelijk, daar een vuistslag dE 
niet genoegzaam is om een persoon het leven te benemen. 
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Ar. weten- 
de. 

Of, op de 
bestemde 
plaats. 

a 20 : 66. 

b 499, 

ο΄ : 120. 

DE DICHTERS 

36 Zïj zeiden: Geef hem en 
zijn broeder uitstel en zend 
boden in de steden: | 

37 Opdat zij u alle handige 
toovenaars zullen brengen. 

38 Toen werden de toove- 
naars ter bestemder ἐπα op 
den bepaalden dag verzameld, 

39 En er werd tot de men- 
schen gezegd: Zult gij u ver- 
zamelen ? 

40 Wellicht zullen wij de 
toovenaars volgen, indien zij 
overwinnaars zijn. 

41 En toen de toovenaars 
kwamen, zeiden zij tot.Faraô: 
Zullen wij een belooning krij- 
gen, indien wij overwinnaars | 
zijn ? 

42 ΗΠ] zei: Ja, en waarlijk, 
gij zult dan tot degenen be- 
hooren, die (τ) nabij zijn. 

43 Mozes zei tot hen: Werp 
| neder wat giïj zult nederwer- 
pen. 

44 Toen wierpen zij hun 
koorden en hun staven neder a 
en zeiden: Bïj de macht van 
Faraô, wi zullen waarlijk 
overwinnaars zijn. 

45 Toen wierp Mozes zïin 
staf neder, en zie! hij ver- 
slond wat zij verzonnen had- 
den. P 

46 En de toovenaars wer- 
den terneder geworpen, (zich) 
ter aarde nederwerpende. © 

47 Ζ1) zeiden: Wij gelooven 
in den Heer der werelden: 

48 Den Heer van Mozes en 
Aäron. ie 

49 Hi zei: Gi gelooft in 
| hem, alvorens ik u verlof 
| geef;, waarliÿjk, hij is uw 
hoofd, dat u de tooveri)j leert; 

| dan zult gij weten: Ik zal 
zekerlijk uw handen en uw 
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Of, van 

“43 uit 

{eaenstaint. 

2 0 0 0 © qq jo LULU ee 

| voeten aan de 
| gestelde zijden afsnijden, en 

tegenover- 

ik zal u allen zekerlijk krui- 
sigen. 

50 Zij zeiden: Geen kwaad; 
waarliyjk, tot onzen Heer kee- 
ren wi) weder: 

51 Waariÿjk, wij hopen, dat 
onze Heer ons onze onge- 
rechtigheden vergeeft, omdat 
wij de eersten van de geloo- 
vigen zijn. 
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PARAGRAAF 4 

Geschiedenis van Mozes 

52 En Wij openbaarden tot 
Mozes, zeggende: Reis met 
Min dienaren in den nacht; 
waarlijk, gij zult vervolgd 
worden. 

53 Toen zond Faraô boden 
in de steden: 

54 Waarlijk, dezen Ζ een 
kleine troep: 

σὺ En waarlijk, zij hebben 
ons vertoorna: 

56 En waarlijk, wij zijn een 
waakzame menigte. 

07 Toen brachten ΝῊ hen 
uit tuinen en bronnen, 

98 En schatten en voor- 
treffelijke woningen, 

99 Alzoo (geschiedde het). 
| Wii gaven die den kinderen 
Israëls tot erfenis. 970 

60 Toen vervolgden zïj hen 
bi het opgaan der zon. 

61 En toen de twee legers 
elkander zagen, riepen de ge- 
zellen van Mozes uit: 
Hjk, wi worden ingehaald,. 

62 Hi zei: In geenen deele: 
waarlijx, min fHeer is met 
mi; ; 
toonen. 

Waar- 

ΗΠ] zal mi den weg 

Le», (ΟΊ “Δι, 

OO red δ 

\ PP < à” ne ἃ 

ONE ΕΣ πῶ OS ES 

Lu 235 DAS 

ol GEST AS 

3 9 Ah 5 PF 59/2 

5 2,2 -- 

OMS Ὁ ω où (Ὁ JE # 

970 Het vocrnaamwoord die doelt op de tuinen en bronnen, enz. in het 

algemeen, er niet op de bijzondere tuinen enz., waaruit de Egyptenaren werden 
| 



δ64 DE DICHTERS [DEEL XIx. 

Of, gemeen-| Mozes: 
schap. 
8 49. 

ΘΩ͂ golf. 

Ἄ μι en. 

Ὁ 481. 

63 En Νὴ openbaarden tot 
Zoek met uw staf 

cen wWeg in de Zee. ἃ En zi 
scheidde zich vaneen, en iede- 
re partÿ was als een groote 
berg. 971 

64 En Wij lieten daar de 
_anderen naderen. 

65 En Wij bevrijdden Mo- 
zes en degenen met hem, allen 
hunner. 

66 Vervolgens verdronken 
: Wij de anderen. 

67 Waarlijk, hierin is een 
teeken, maar de meesten 
hunner gelooven niet. 

68 En waarlijk, uw Heer is 
de Machtige, de Genadige. 
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PARAGRAAF 5 

Geschiedenis van Abraham 

69 En lees hun het verhaal 
van Abraham voor. 

10 Toen hiïj tot zijn oude- 
re b en zijn volk zei: Wat 
aanbidt gij ? 

11 Ζῇ zeiden: ΝῊ aanbid- 
den afgodsbeelden en wij zul- 
len hun aanhangers zijn. 

72 Hij zei: 
wanneer gij roept? 

73 Of baten zij u of scha- 
den zij u? 

14 Zïj zeiden: Neen, wi 
vonden onze vaderen aldus 
doen. 

75 Hiïj zei: Hebt gij dan 
overwogen Wat gij aanbidt: 

76 ΟἿ en uw vroegere ou- 
deren ? 

Hooren zij ἃ, 

Po 
2 

CT IL 

54 WE 
" 

οὐ ́ ΕΝ 79 τὴ 

r 2 
σιν. 5 A6 se 

si F 
# 

PRES CS 

AA ai #5 θύρα 

(GRIS (se ον) »ϑὶ 

L 2 

G ν ῳ 

ἜΣ TES 
verdreven. De erfenis in den: vorm van tuinen en schatten werd gegeven aan de 
Israëlieten in het land Kanaän, het beloofde land vloeiende van melk en honig. 

971 De Zee was vaneengescheiden en afgeloopen, en liet dus voor de Israë- 
lieten een droog pad (20 : 77) vrij De woorden iedere partÿ kunnen Ôf op de 
Egyptenaren en de Israëlieten betrekking hebben, df op de verscheidene partijen, 
waarin het groote aantaï Israëlieten noodzakelijk verdeeld kon zijn. Of, het kan 

_ beteekenen, dat elke golf op een reusachtigen berg geleek, wanneer zij afliep. 
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Ar. en Hi; 
heeft mi 
gcleid. 

Of, ware, 

a 19 : 60. 

77 Waarlijk, zij zijn mijn 
vijanden, maar niet (alzoo) 
de Heer der werelden: 

78 Die mij geschapen en 
my geleid heeft. 

19 En Hÿ, Die miïj te eten 
en mij te drinken geeft: 

80 En wanneer ik ziek ben, 
dan geneest ἨΠ mi: 

81 En ΗΠ], Die mij zal doen 
sterven (en) mij leven zal 
geven: 

82 En Die mij, hoop ik, ten 
dage des oordeels mijn zon- 
den zal vergeven: 

83 Mijn Heer! schenk mij 
wijsheid, en vereenig mi) met 
de goeden: 

84 En beschik voor mij een 
schoone vermelding onder de 
nakomelingschap: 8 

85 En maak miïj tot (een) 
van de erfgenamen van den 
tuin der gelukzaligheid: 

86 En vergeef mijn oudere, 
want waarlijk, hij is (een) 
van degenen, die verdwaald 
zijn: 

87 En maak mij ten dage, 
als zij opgewekt worden, niet 
te schande, 

88 Den dag, waarop noch 
bezitting, noch zonen zullen 
baten, 

89 Behalve hem, die met 
een hart vrij (van kwaad) tot 
God komt. 

90 En de tuin zal voor de- 
genen die zich (voor het 
kwaad) hoeden, nabïj worden 
gebracht, 

91 En de hel zal den dwa- 
lenden openbaar worden ge- 
maakt, 

92 En er zal tot hen wor- 
den gezegd: Waar zijn dege- 
nen, die gi placht te aanbid-. 
den 

GESCHIEDENIS VAN ABRAHAM 665 
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Ar. en. 

a 488, 

00 Po 

DE DICHTERS 

93 Buiten God? Kunnen zï 
u helpen, of zichzelf helpen ? 

94 Dan zullen zïÿ daarin 
nedergeworpen worden, zïj en 
de dwalenden, 

95 En de legers van den 
duivel, allen. 

96 Ζ1) zullen zeggen, ter- 
wil zij daarin twisten: 

97 Bij God! wij waren ΖΘ: 
kerlÿjk in een duideliïjke dwa- 
ling, 

98 Toen Wij u met den 
Heer der werelden gelijk- 
stelden : 

99 En niemand heeft ons 
misleid, behalve de Schuldi- 
gen: 

100 En wi hebben geen 
middelaars, 

101 Noch een waar vriend: 

102 Indien wij dan maar 
eenmaal konden terugkeeren, 
dan zouden wi tot de geloo- 
vigen behooren. 

103 Waarlik, hierin is een 
teeken, maar de meesten hun- 
ner gelooven niet. 

104 En waarlijk, uw Heer 
is de Machtige, de Genadige, 
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PARAGRAAF 6 

Geschiedenis van Noach 

105 Het volk van Noach 
verwierp de apostelen. a 

106 Toen hun broeder No- 
ach tot hen zei: Zult gij u niet 
(voor het kwaad) hoeden? 

107 Waarlijk, ik ben ecn 
getrouw apostel tot ἃ: . 

108 Derhalve, hoed u voor 
(de straf van) God en ge- 
hoorzaam mi]: 

109 En ik vraag er ἃ geen 
belooning voor; mijn beloo- 
ning is slechts bij den Heer 

| der werelden: 

CESSE PATIO 

OS EST ἐν JG! 
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Ar. tus- 

schen hen. 

a 11 : 40. 

b 651. 

Ar. en. 

c 489. 

a — 2 ———— ———"— | ΄..ν»ῸρΡὺρᾺῸ»᾽....ϑ -Ξκἡ ἡ ὁ... 

᾿ 

110 Derhalve, hoed u voor 
(de straf van) Gcd en ge- 
hoorzaam mij. 

111 Zïj zeiden: Zullen wi 
in u gelooven, terwijl de laag- 
sten τὶ volgen? 

112 Hi zei: En wat kennis 
heb ik van hetgeen zij doen ? 

113 Hun  afrekening is 
slechts bij min Heer, zoo gij 
(het) weet: 

114 En ik zal de geloovigen 
niet verdrijven: 

115 Ik ben niets dan een 
duidelijke waarschuwer. 

116 Zij zeiden: Indien gi) 
niet ophoudt, o Noach, zult 
gi zekerlijk (een) van de 
doodgesteenigden zijn. 

117 ἨΠ zei: Mijn Heer! 
waarlijk, min volk heet mij 
liegen: 

118 Beslis daarom tus- 
schen mij en hen met een 
(rechtvaardige) beslissing en 
bevrijd mij en degenen van de 
geloovigen, die met mij zijn. 

119 Derhalve  bevrijdden 
ΝῺ hen en degenen met hem 
in de beladen ark. a 

120 En Wij verdronken na- 
derhand de overigen. b 

121 Waarlijk, hierin is een 
teeken, doch de meesten hun- 
ner gelooven niet. 

122 En waarlijk, uw Heer 
is de Machtige, de Genadige. 
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PARAGRAAF 7 

Geschiedenis van Hoed 

125 ’Ad noemde de apos- 
telen leugenaars. © 

124 Toen hun broeder Hcèd 
tot hen zei: Zult gij u niet 
(voor het kwaad) hoeden ? 

125 Waarlijk, ik ben een 
getrouwe apostel tot u: 
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DE DICHTERS 

126 Derhalve, hoed τ voor 
| (de straf van) God en ge- 

oorzaam mi): 

127 En ik vraag er u geen 
belooning voor; waarlijk, mijn 

Heer der werelden: 

128 Bouwt gij op iedere 
hoogte een gedenkteeken? 
IJdel is wat 51] doet: | 

129 En gi maakt sterke 
vestingen, opdat gi] wellicht 

_zult blijven: 

130 En wanneer gij uw 
handen (aan de menschen) 
slaat, slaat gij uw handen 
(als) tirannen: 

131 Derhalve, hoed u voor 
(de straf van) God en ge- 
hoorzaam mij: 

132 En wees oppassend 
voor (uw plicht jegens) Hem, 
Die u een overvloed van wat 
gÿ weet geschonken heeft: 

133 Hij heeft u een over- 
vloed van vee en kinderen 
geschonken: 

134 En tuinen en bronnen: 

135 Waarlÿk, ik vrees voor 
u de kastijding van een vree- 
selijken dag. 

136 Zïj zeiden: Het is ons 
gelijk, of gij vermaant dan of 
gij niet (een) van de verma- 
ners zijt: | 

137 Dit is niets dan een ge- 
bruik der ouden: 

138 En wij zullen niet ge- 
kastijd worden. 

139 En: zij noemden hem 
een leugenaar; derhalve ver- 
nietigden Wij ἤθη. Waarlik, 

ee ——— © Se me 

meesten hunner gelooven 
niet. 

140 En waarlijk, uw Heer 
is de Machtige, de Genadige, 

belooning is slechts bij der 

hierin is een teeken, maar de : 
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a 491. 

b 492. 

| 

| 

GESCHIEDENIS VAN SALIH 669 

PARAGRAAF 8 

Geschiedenis van Sâlih 

141 Tsamoëed ἃ noemde de 
apostelen leugenaars; 

142 Toen hun broeder Sâ- 
1 tot hen zei: Zuit gi u niet 
(voor het kwaad) hoeden ? 

143 Waarlïk, ik ben een 
getrouw apostel tot u: 

144 Derhalve, hoed u voor 
(de straf van) God en ge- 
hoorzaam mi. 

145 En ik vraag er u geen 
belooning voor; min beloo- 
ning is slechts bij den Heer 
der werelden: 

146 Zult gij in hetgeen hier 
is in zekerheïid worden gela- 
ten: 
147 In tuinen en bronnen, 
148 En korenvelden en 

palmboomen met teere bloei- 
kolven ? 

149 En gïj houwt uithbundig 
juichend huizen uit de ber- 
en: 
150 Derhalve, hoed u voor 

(de straf van) God en ge- 
hoorzaam mij: 

151 En gehoorzaam niet 
het bevel der buitensporigen, 

152 Die kwaad in het land 
stichten en niet recht han- 
delen. | 

153 21 zeiden: ΟἹ] zijt 
slechts (een) van de betoo- 
verden: 

154 Gïj zijt niets dan een 
Sterveling als wij; derhalve, 
breng een teeken, indien gij 
(een) van de waarheidlieven- 
den zit. 

155 Hi zei: Dit is een ka- 
meelin; Ὁ zij zal haar deel 
water hebben en gij zult uw 
deel water hebben op een be- 
paalden tid: 972 
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Ar. werden 
bodroefden, 

Ar. en 

Ά 494, 

| 
| 
᾿ 
| 

| heeft geschapen? Neen, gi 

DE DICHTERS [DEEL XIX. 

156 En raak haar niet met ΜΠ SN 
een kwaad aan, opdat de kas- RES FU Y° 
tijding van een vreeselijken ὁ ee 25, ke 
dag u niet overvalt. d 

157 Maar 21] staken haar 7  - 
dood en waren (daarover) COSTA ποι ὦ;,3» 
bedroefd: ii. 
_158 En de kastijding over- ER ἘΠ 6 Ὁ}! la PA ΠΩ 

viel hen. Waarlijk, hierin is 29, 39592 | 
een teeken, maar de meesten Cor ΔΑ ἰώ SE ΔΝ 
hunner gelooven niet. 

159 En waarlÿk, uw Heer RAS DS din à 
is de Machtige, de Genadige. So jets EU € 

PARAGRAAF 9 

Geschiedenis van Lot 

160 Het volk van Lot ἃ παν: | Ὁ 
noemde de apostelen leuge- © vue ἐ: 
naars. : 

161 Toen hun broeder Lot GUESS 
tot hen zei: Zult gij u niet 
(voor het kwaad) hoeden 7 

162 Waarlijk, ik ben een 
getrouw apostel tot u: DR to den 

163 Derhalve, hoed u voor Ouai Li 2e 

(de straf van) God en ge- EL PLANTE AT 
hoorzaam mij: O yat 5 at LE 

164 En ik vraag er u geen 
belooning voor; mijn beloo- (1°, 
ning is slechts bij den Heer NT LE 
der werelden: Vial ed Ce "ὦ 

165 Wat! komt gïj tot de 
mannelijke personen uit het à CURE ne ἜΠΟΣ ΞΕ 

| midden der schepselen, 
166 En verlaat gij wat uw > ss, pee de se 

He D où) ARE ET ᾿ς cer voor ἃ van uw vrouwen A BNC À 3 

zijt een volk, dat de perkente oc: 523 31 ren: 
buiten gaat. ΄ 

167 Zïj zeiden: Indien gi] 
niet ophoudt, o Lot! zult gij LE 
waarlijk (een) van de ver- _ Out Ce 
drevenen zijn. 

uit dit vers en 54 : 28 blÿkt, schijnen er weinig bronnen geweest te zijn, en de 

toegang daartoe werd vermoedelijk bijzonder bewaakt, zoodat zij slechts op 

bepaalde tijden toegankelijk waren. Sâlih schijnt te hebben geëischt, dat men de 

kameelin niet belette te drinken. : 
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495. 

GESCHIEDENIS VAN SJOE’AIB 671 

168 Hi zei: Waarlijk, ik 
ben (een) van degenen, die 
uw werk uitermate veraf- 
schuwen: 

169 Mijn Heer! bevrijd mij 
en mijn volgelingen van wat 
zij doen. 

170 Toen  verlosten Wij 
hem en al zijn volgelingen, 

171 Behalve een  oude 
vrouw onder degenen die 
achterbleven. 

172 Vervolgens vernietig- 
den Wij de anderen volslagen. 

173 En Wij regenden op 
hen een regen neder, ἃ en 
kwaad was de regen op de- 
genen, die gewaarschuwd 
werden. 

174 Waarlijk, hierin is een 
teeken, maar de meesten hun- 
ner gelooven niet. 

175 En waarlijk, uw Heer 
is de Machtige, de Genad.… : 
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PARAGR'AF 10 

Geschiedenis van Sjoe’aib 

176 De bewoners van het 
struikgewas 973 noemden de 
apostelen leugenaars. 

177 Toen Sjoe’aib tot ἤθη 
zei: Zult gij u niet (voor het 
kwaad) hoeden ? 

178 Waarlijk, ik ben een 
getrouw apostel tot u: 

179 Derhalve hoed u voor 
(de straf van) God en ge- 
hoorzaam mij: 

180 En ik vraag er u geen 
belooning voor; mijn beloo- 
ning is slechts bij den Heer 
der werelden: : 

181 Geef een volle maat en 
wees niet van degenen, die 
verminderen: 

182 En weeg (de dingen) 
met een rechte weegschaal: 

--..... 
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9783 Dit zijn dezelfde menschen als de bewoners van Midian. 
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Of, rech 
ten. 

Ar. en. 

ἘΣ PISHEESS 

183 En doe de menschen 
niet in hun goederen te kort, 
en handel niet verdorven op 
de aarde, kwaad stichtende: 

184 En hoed u voor (de 
straf van) Hem, Die u en de 
vroegere volkeren geschapen 
heeft. 

185 Ζ) zeiden: αἱ zit 
slechts (een) van de betoo- 
verden: : 

186 En gij zijt niets dan 
een sterveling als wij, en wi 
weten, dat gij zekerlijk (een) 
van de leugenaars zijt: : 

187 Derhalve, laat een deel 
van den hemel op ons neder- 
komen, indien gij (eer) van 
de waarheïidlievenden zit. 

188 Hij zei: Min Heer weet 
het best wat gi] doet. 

189 En Ζ1] noemden hem 
een leugenaar, en de kastij- 
ding van den dag der bedek- 
king overviel ἤθη; waarlik, 
het was de kastijding van een 
vreeselijken dag. 

190 Waarlijk, hierin is een 
teeken, maar de meesten 
hunner gelooven niet. 

191 En waarlijk, uw Heer 
is de Machtige, de Genadige. 

“ 
CZ Ne FC 2 ,% LES ΄ 

CIE IE CE 
» “᾽»)“,“3 

ON: 

Le PATENT etc Ζ LS 2: Ha rive 

fe ONE 3 Sp 2 

ee RSR ξ 

LR ANSE A7 ES 

PARAGRAAF 11 
De Bewoners van Mekka worden gewaarschuwd 

192-195. De Heilige Profeet waarschuwt de bewoners van Mekka. 
196-199. Voorspellingen in vroegere openbaringen. 200-—209. Zi 
haasten zich tot de kastijding. 210-223. Het uitnoodigen tot de 
rechtschapenheid en waarheid kan niet het werk van den duivel 
zijn. 224-227, De Heilige Qoer-ân is niet het werk van een dichter. 

192 En waarlijk, dit is een 
openbaring van den Le 
der werelden. 

193 De Getrouwe Geest is 
daarmede nedergedaald. 974 

ete 

Lit 7 ὦ 

Ἔ ἀκ DSP US 

974 De Getrouwe Geest is de engel Gabriël, die de Goddelijke openbaring 

tot den Heiligen Profeet bracht. 
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194 Op uw hart, opdat gi 
(een) van de waarschuwers 

zult zijn, 
195 In een duidelijke Ara- 

bische taal. 
196 En waarlijk, die is in 

de schriften der ouden. 9144 
197 Is het voor hen geen 

tecken, dat de geleerden der 
kinderen Israëls dien kennen ? 

198 En indien Wij dien aan 
iemand van de vreemden ge- 
openbaard hadden, 

199 En hi dien hun gereci- 
teerd had, zouden zij er niet 
in geloofd hebben. 

200 Aldus hebben Wij dien 
de harten der schuldigen doen 
ingaan. | 

201 Zïj zullen er niet in ge- 
| looven, tot zij de pijnlijke kas- 
tijding zien; 

202 En die zal onvoorziens 
tot hen komen, terwiil zi 
(die) niet bemerken; 

203 Dan zullen zij zeggen: 
Zal ons uitstel worden ge- 
‘geven ? 

974A 

te treffen. 

_ 204 Wat! zoeken zij Onze 
kastijding nog te verhaasten ? 

205 Hebt gij dan over- 
wogen: indien Wij hen jaren- 
lang laten genieten, 

206 (En) er vervolgens 
datgene tot hen komt, waar- 
mede 21) bedreigd zijn, 
207 Zal datgene wat zij te 

genieten hebben gekregen, 
hun niet baten? : 

208 En Wij hebben geen 
stad vernietigd, of zij heeft 
(haar) waarschuwers gehad 

209 Om te herinneren, en 
ΔΩ zijn nimmer onrecht- 
vaardig. | 
210 En de duivels zïin er 

niet mede nedergekomen ; 
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σε. UE RES De NN y 

OR Ge CSG EU 

LL 

RNA 

op m5, » BAIL τυ». Li 
OUEST LC LES 

EC L CEE 5532 L δ: 

᾽ AGE ΄ ob de ECS 
ne — 

zijn in de vroegere schriften aan 



674 

Ar. slaat 

uro vleugel 

DS τ ee ee gi men , 

DE DICHTERS 

211 En het betaamt hun 
niet, en zij zijn niet bij machte 
(het) te doen. 

212 Waarlijk, zij zijn zelfs 
van het hooren daarvan ver 
verwijderd. °75 

213 Derhalve, roep geen 
ander god nevens God aan, 
opdat gij niet van degenen 
zult zijn, die gekastijd wor- 
den. 

214 En waarschuw uw 
 naaste verwanten, 

neder voor. : 

mg . 

= ee τ ρον σον συν συ 

| 

215 En wees vriendelÿk 
jegens hem uit het midden 
der geloovigen, die u volgt. 

216 En indien zij u niet 
gehoorzamen, zeg dan::Waar- 
1ijk, ik ben vrij van wat gi) 
doet. 

217 En vertrouw op den 
Machtige, den Genadige, 

218 Die ἃ ziet, wanneer gij 
cpstaat, 

219 En de veranderingen 
uwer houding onder degenen, 
die zich (voor God) ter aarde 
werpen. 

220 Waarlijk, Hi) 
Hoorende, de Wetende. 

221 Zal ik u inlichten (om- 
trent hem), op wien de dui- 
vels nederdalen ? 

222 7ïj dalen op ieder lie- 

is de 

gend, zondig person neder:. 
223 Zij neigen hun ooren, 

en de meesten hunner zijn 
leugenaars. 

224 En aangaande de dich- 
ters: degenen die verdwalen, 
volgen hen. | | 

225 Zict gij niet, dat zij in 
iedere vallei verbijsterd rond- 
zwerven ? 
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975 Het argument is hier hetzelfde als dat, hetwelk Jezus Christus aan- 
voerde, toen hij zei: ,,En indien de Satan den Satan uitwerpt, zoo is hij tegen 
zichzelven verdeeld”. (Matth. 12 : 26). De Booze kan niet de bron van den 
Heiligen Qoer-ân Zn, want dit Boek roept tot rechtschapenheid, en de boos- 
doeners hooren zelfs zijn roep niet. Zie verder vss. 221-2923, | 
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226 En dat zij zeggen wat 
Zi] niet doen, 976 Y 8 ,κ 3. Ni ΄ NPA PAT 

227 Behalve degenen, die 2-2 Ÿ Le Οὗ» SET 
gelooven en het goede doen en 
God menigmaal gedenken en Sent st Gt $ 
zich verdedigen, nadat zijon- : PR I NA 
derdrukt zijn; en degenen die 5 5 1951] SES LES 5 
onrechtvaardig handelen, zul- «5. {,.,155 TT 
len weten, tot wat laatste ES 2h 5 VAE CG nc 

| plaats van wederkeer zij zul- RAS 7323» 1 | 
len wederkeeren. OS τ ἀπ 

976 De ongeloovigen wezen er eerst op, dat de Heiïlige Qoer-ân het werk 
van den duivel is. Toen aangetoond werd, dat dit onbestaanbaar was met diens 
karakter en met de rechtschapenheid, die hij predikt, wezen zZij er op, dat die het 
werk van een dichter was. Hiertegen werd hun medegedeeld, dat geen enkel 
kenmerk van het werk van een dichter in den Heiligen Qoer-ân is aan te treffen. 
De dichter volgt een doelloozen weg, terwijl de Heilige Qoer-ân zich een bepaald 
doel voor oogen stelt, nl. een reine verandering tot stand brengen in het leven 
dergenen, die hem volgen. In de tweede plaats zeggen de dichters dingen, die 2ij 
niet doen, terwijl de Heilige Profeet niet alleen een prediker van rechtschapenheid 
is, maar ook een voorbeeld, dat in practijk bracht wat hij in theorie had geleerd. 
En de belangrikste van alles is de omstandigheid, dat de dichters geen voorspel- 
lingen kunnen uitspreken, als die, welke in den KHeiligen Qoer-ân zijn aan te 

. vreffen. Hierop wordt in het daaropvolgende vers de aandacht gevestigd. 



 HOOFDSTUK XXVII 

DE NAML 

(An-Namil) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(7 paragrafen en 93 verzen) 

Samenvatting: | 

Par. 1. De Heilige Profeet ontvangt, evenals Mozes, een roeping. 

Par. 2,3. Geschiedenis ναι Sälomo. 

Par. 4. Sâlih en Lot. 

Par. 6. De geloovigen zullen verneven worden. 

Par. 6. De geestelijke verrijzenis. 

Par. 7. De tegenstand zal verdwijnen. 

Algemeene opmerkingen: 

DE titel van dit hoofdstuk is ontleend aan de vermelding in vs. 18 van een 

stam, die bekend staat onder den naam van Namli, in verband met Sälomo’ 8 tocht 

tegen de Koningin van Scheba. 

Wat het jaar der openbaring van dit hoofdstuk en zijn plaats in den Heiligen 
Qoer-ân betreft, zie de algemeene opmerkingen over het vorige hoofdstuk. Zooals 
daar opgemerkt is, het thema is nagenoeg hetzelfde als dat van het vorige hoofd- 
stuk. De Heilige Qoer-ân is het woord Gods, dat de Heilige Profeet van boven ont- 
ving, evenals Mozes een roeping op den Berg Sinaï ontving, en de vijanden van 
den eerste zouden op dezelfde wijze worden behandeld als die van den laatste, Dit 
is de hoofdinhoud van de eerste paragraaf. De tweede en derde zijn gewijd aan 
Sälomo’s geschiedenis, waarin de toekomatige grootheid van den Heiligen Profeet 

… aangeduid wordt. Het is inderdaad een deel der Mozaïsche geschiedenis, want het 
_ Israëlietische koninkrijk bereikt zijn hoogsten roem onder Sälomo’s regeering. 
Wat de rest van het hoofdstuk betreft, is er in de vierde paragraaf een korte 
vermelding van de geschiedenis van Sâlih en Lot, wier tegenstanders vernietigd 
werden, De vijfde paragraaf kan als het natuurlijke vervolg daarvan worden 
beschouwd, nl. dat de geloovigen verheven zullen worden. De zesde paragraaf 
verklaart echter, dat de overwinning van den Heiligen Profeet niet gekenmerkt 

Zou zijn door de totale vernietiging van zijn vijanden, zooals in het geval van 
deze profeten, maar door de uiteindelijke geestelijke verrtizenis dergenen, die 
heelemaal doof, stom en dood schenen te zijn. In de laatste paragraaf wordt aan- 
getoond, dat niemand anders zou verdwijnen dan de groote tegenstanders. 
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a 965. 

b 26 :2. 

Ar.ztt ge- 
maakt...tce 
ontvanyen. 

Of, datgene 
wat er ook 
in het vuur 
i8. 

DE HEILIGE PROFEET ONTVANGT EEN ROEPING 677 

PARAGRAAF 1 

. De Heilige Profeet ontvangt, evenals Mozes, een Roeping 

1-3. De Heilige Qoer-ân een leiding. 4, δ. Waarschuwing voor 
kwaadstichters. 7—12, Mozes ontving een roeping. 13, 14. Gevolgen 
van zijn verwerping. 

In naam van God, den Wel- 
dadige, den Genadige. 

1 Goedertieren, Hoorende 
God! 8 Dit zijn de verzen van 
den Qoer-än en het Boek, dat 
duidelijk maakt; Ὁ 

2 Een leiding en blijde tij- 
dingen voor de geloovigen, 

3 Die het gebed onderhou- 
den en de armenbelasting be- 
talen, en van het leven hierna- 
maals zijn Ζ1] verzekerd. 

4 Aangaande degenen die 
niet in het hiernamaals geloo- 
ven, Wij hebben hun werken 
hun waarlijk schoon doen 
schijnen, maar 21] zwerven 
blindelings voort. 977 

5 Dezen zijn degenen, die 
een kwade kastijding zullen 
hebben, en in het hiernamaals 
zuüllen 21] de grootste verlie- 
zers zijn. 

6 En waarlÿk, gi nebt den 
Qoer-ân van den Wijze, den 
Wetende ontvangen. 

1 Toen Mozes tot zijn gezin 
zei: Waarlijk, ik zie vuur; ik 
ΖΔ] er u een tijding van bren- 
gen, of ik zal er u een bran- 
dend stuk hout van brengen, 
opdat gij u zult verwarmen. 

8 En toen 1] daartoe 
kwam, werd er een stem ge- 
uit, Zeggende: Gezegend is 
hy, die op 20ek is naar het 
vuur en datgene wat er om 
heen is; en glorie zïj God, den 
Heer der werelden: 978 
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977 Met hun werken worden bedoeld: die daden, welke zij behooren te ver- 

richten, en niet de moedwillige daden, die zij bedreven. 

918 Dit beteekent, dat de plaats, waar hij het vuur zag, een gezegende 

plaats was; zie 28 : 30. | 



a 498, 860. 

b 498, 860. 

. ce 602. 

DE NAML 

9 O Mozes! waarlijk, ΓΚ 
ben God, de Machtige, de 
Wize: 

10 En werp uw staf neder. 
Maar toen ἢ dien zag be- 
wegen, alsof die een slang 
was, à keerde hi) zich om, zich 
terugtrekkende, 

niet; waarlijk, de apostelen 
zullen in Min tegenwoordig- 
heid niet vreezen. 

11 Noch hi, die onrecht- 
vaardig is geweest en in stede 
daarvan het goede doet na 
het kwade, want waarlijk, Ik 
ben de Vergevensgrzinde, de 

| Genadige: 

12 En steek uw hand in de 
opening van uw boezem, die 
zal (er) wit uit komen, zon- 
der kwaad: Ὁ onder de negen 
teekenen ὃ tot Faraû en zijn 

| volk; waarlÿk, 2 zijn een 
overtredend volk. 

13 Maar toen Onze tee- 
kenen tot ἤθη kwamen, zeiden 
zij: Dit is een duidelijke too- 
veri). 

14 En Ζ1] loochenden ze ten 
onrechte en hoogmoedig, ter- 
wijl hun zielen daarvan over- 
tuigd waren; overweeg dan, 
wat het einde der kwaad- 
stichters was. 
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PARAGRAAF 2 

Geschiedenis van Sâlomo 

, 15—19. Uitgestrektheid van Sélomo's koninkrijk. 20-81. De 
koningin van Scheba. 

15 En voorzeker gaven Wij 
aan David en Sälomo kennis, 
en zij beiden zeiden: Geloofd 
zij God, Die ons vele van Zïjn 
geloovige dienaren heeft doen 
overtreffen. 
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Ar, van e!& 
ding. 

Of. paar- 
en. 

16 En Sélomo was Davids 
erfgenaam, en hij zei: O men- 
Scken! ons is (de beteekenis 

| van) de taal der vogelen ge- 

.--ἔὅ.-ὄ 

leerd, 919 en overvloed is ons 
geschonken; waarlijk, dit is 
een duidelijke goedertieren- 
heid. 

17 En zijn legers van 
djinn 980 en menschen en 
vogelen werden tot hem ver- 
zameld, en zij werden in slag- 
orde opgesteld, 

18 Tot, toen zij tot de val- 
lei van den Naml kwamen, 
een Namliet zei: O Naml! ga 
in uw huizen, (opdat) Sälomo 
en zijn legers u niet zullen 
verpletteren, terwijl zij (het) 
niet weten. 981 

19 En hÿ glimlachte, zich 
verbazende over haar woord, 
en Zei: 982 Mijn Heer! geef 
dat ik dankbaar zij voor Uw 

GESCHIEDENIS VAN SALOMO 679 
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979 Zie 21 : 79, waar gezegd wordt, dat de vogels aan David dienstbaar zijn | gemaakt en waar het beteekent, dat de vogels als boodschappers gebruikt werden, gelik in de voetnoot is ‘aan 
klaarblijkelijk dezelfde beteekenis. Het hier 
ter aanduiding van de taal van den mensch 
wi, Strikt 

dat het wo 

die de vo 

getoond. Ons zijn de taal der vogelen geleerd heeft 
gebezigde woord mantiq wordt alleen 
&ebezigd (zie Raghib) en dus kunnen genomen, niet van de mantiq der vogelen spreken. Het is dus duidelik, ord hier overdrachtelijk wordt gebezigd, met betrekking tot de brieven, gels droegen en die ongetwijfeld de taal van 

Aangezien de vogel dienstbaar was bij 
plaats naar de andere, werden de brieve 
vogel. Opgemerkt dient te worden dat Säâlomo zei: ons is. welke meervoudsvorm klaarblijkelijk ΟΡ David zoowel als op 
David ook vogels voor hetzelfda doel gebruikte. 

980 Zie 34 : 12, 13, waar gezegd wordt, dat de 

den mensch bevatten. 
het overbrengen der brieven van de eene 
n in overdrachtelijken zin de taal van den 

. ÿeleerd, niet mt, 

Sälomo doelt, daar 

djinn sterkten en beelden, etc. voor Sälomo maakten, hetgeen maar al te duidelijk aantoont, dat Zij niemand anders waren dan de vreemdelingen, die 
gedwongen had. 

981 Wäd-in 

mieren, 

onder het grondwoord wadi), ligt Wâd-i 
. Namla is de naam van een stam, evenals 
der mieren. De Qâmôès, waarin onder het woo 
wateren van Namiuh, 

982 Sélomo was klaarbl 
tegen hem opvatten. 

Mûzin, 

Sälomo onderworpen en tot den dienst 

-Naml kan eigenlijk niet vertaald worden door de vallei der want het is een eigennaam en overeenkomstig de Tâdj-oel-’Aréès (zie 
-Nam!l tusschen Djibrîin en *Asqalôn. En 

dat letterlijk beteekent: de eieren 
rd barq staat: Abriga is een der 

zegt duidelijk, dat de Namlah een stam is. us 
ÿkeliÿk verheugd, dat de Namlieten de wapenen niet 

Ἶ 
ΓΝ 

ΠῚ 
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Of, paar- 
den. 

Ar. van elk 
ding. 

a 485, 536. 

. DE NAML 
--- 

gunst, die Gij mij en min 

ouders hebt geschonken, en 

dat ik het goede doe, waaraan 

Gij een welgevallen hebt, en 
laat mij door Uw genade on- 
der Uw dienaren, de goeden, 

binnentreden. 
20 En hij nam de vogelen 

in oogenschouw en zei: Hoe 
komt het, dat ik Hoedhoed 
niet zie, of is hïj onder de af- 
wezigen? 988 

21 Ik zal hem zekerlijk met 
een gestrenge kastijding kas- 
tijden, of hem dooden, of hij 
zal mij een duidelijke veront- 
schuldiging brengen. 

22 En hi bleef niet lang, 
en zei: Ik heb kennis opge- 
daan van wat gij niet weet en 
ik heb u een zekere inlichting 
van Scheba gebracht. 

23 Waarlijk, ik vond een 
vrouw over hen regeeren, en 
overvloed is haar gegeven en 
zij heeft een machtigen troon: 

24 Ik vond haar en haar 
volk de zon aanbidden in 
plaats van God, en de duivel 
heeft hun hun daden schoon 
doen schijnen en hen dus van 
den weg afgebracht, zoodat 
zij niet recht geleid zijn: 

25 Dat zij zich niet neder- 
buigen voor God, Die voort- 
brengt wat in de hemelen en 
(op) de aarde verborgen is, 
en weet wat gij verbergt en 
wat gij openbaart: 

26 God, er is geen god dan 
Hij; Hïj is de Heer van den 
machtigen troon. & | 
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983 Onder Hoedhoed moet niet worden verstaan de kievit, maar een persoon 

van dien naam. De Arabische schrijvers spreken van een koning van Himjar 

onder den naam van Hoedad, dat nagenoëg identiek is met den in den Heiligen 

Qoer-ân vermelden Hoedhoed. Dit toont aan, dat het volstrekt niet vreemd is, 

dat zoo'n naam aan een mensch is gegeven. De daarop volgende verzen toonen 

duidelijk aan, dat Sälomo van een zijner officieren sprak; dat zoo'n machtige 

monarch als Sälomo een kleinen vogel een strenge straf oplegde en dat een 
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Ar. Dat 
verhef. 

ar 

wachten om te zien, 

27 Hij zei: Wij zullen zien, 
of gij de waarheid hebt ge- 
sproken, dan of gij (een) van 
de leugenaars zïjt: 

28 Neem dezen mijn brief 
en overhandig hun dien; 
wend u vervolgens van hen af 
en Zie wat (antwoord) zï 
geven. 

29 ΗΠ zei: O hoofden! 
waarlÿk, een  aanzienlijke 
brief is mi) overhandigd': 

30 Waarlijk, hïj is van S4- 
lomo, en waarlijk, hij is in 
den naam van God, den Wel- 
dadige, den Genadige: 

31 Verhef u niet tegen mij 
en kom tot χη] als degenen, 
die zich onderwerpen. 

GESCHIEDENIS VAN SALOMO 681 

“3 ie < de Ἐν GG 

DOS EN ὦ: 

D aie Gens 2621 
OOREG HER OS 5 
SRI 

PARAGRAAF 3 

Geschiedenis van Sélomo 

32—44, Onderwerping van de koningin aan Sélomo. 

32 Ziïj zei: O hoofden! geef 
mij raad aangaande mijn 
zaak; ik beslis nooiïit een zaak 
tot gij in mijn tegenwoordig- 
heïid zïjt. 

33 Zij zeiden: Wij zijn bezit- 
ters van kracht en bezitters 
van grooten moed, en het 
bevel behoort aan u; der- 
halve, zie wat gij zult bevelen. 

94 Zi zei: Waarlÿk, de 
koningen — wanneer Zi) een 
Stad ingaan — verwoesten die 
en vernederen de aanzienlijk- 
sten van haar inwoners, en 
zoo doen zij (altoos): 

385 En waarlijk, ik zal hun 
een geschenk zenden, en Ζ8] 

wat 
(antwoord) de gezanten te- 
rugbrengen. 

AS SRE IS) si ᾧ HE 
AT dr al 

85e BE 

CCE aies 

ὡς 

bises” Ὁ D μΩΝ 32 ἢ} 

A EE 5. 

kievit het groote godsdienstige leerstuk der Henheid uiteenzette, gaat alle begrip 
te boven. 



682 

Ar. aleer : 
uw 00g tot 
- weder- 
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36 En toen hij tot Sälomo 
kwam, zei ἈΠ: Wat! zult gi 
mij met rijkdom helpen ? Maar 
wat God mij gegeven heeft, 
is beter dan wat ἨΠ ἃ heeft 
gegeven. Neen, gij zijt verrukt 
over uw geschenk: 

31 Keer tot hen terug, en 
wij zullen zekerlijk tot hen 
komen met legers, die zij niet 
kunnen wederstaan, en wi 
züllen hen zekerlijk vernederd 

| daaruit verdrijven, en Ζ1] zul- 
len in een schandelijken toe- 
stand verkeeren. 

38 Hiïj zei: O hoofden! wie 
uwer kan mij haar troon 984 
brengen, aleer zïj in onder- 
werping tot mij komen ? 

39 Een vermetele onder de 
djinn zei: Ik zal u dien bren- 
gen, aleer gij van uw plaats 
opstaat; 985 en waarlik, ik 
heb er de macht toe (en) ik 
ben betrouwbaar. 

40 ΗΠ die de kennis van 
het boek had, zei: 
dien in een oogwenk brengen. 
En toen hij dien bi zich ge- 
plaatst zag, zei hij: Dit is van 
de , goedertierenheid mijns 
Heeren, opdat ἘΠ mij zal be- 
proeven, of ik dankbaar of 
ondankbaar ben: en al wie 
dankbaar is, is slechts voor 
zijn eigen ziel dankbaar, en 
wie ondankbaar is, dan waar- 
lijk, mijn Heer is Zichzelf ge- 

" noeg, Geéerd. 
41 ΗΠ) zei: Verander haar 

troon voor haar; 986 wij zul- 
len zien, of zij den rechten 

Ik zal u. 

be ΜΉΤ fl 27.5.2 

[DEEL AIX. 
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984 Βἢ het in vs. 35 genoemde geschenk schiint ook een troon behoord te 

hebben, en dit is de troon, waarvan hier melding wordt gemaakt. 

985 D.i. voordat Sélomo bevel gaf, van de plaats waar ὨΪ zich bevond, op 

te rukken. 

. 986 Waarschijnlÿk was de troon met onzedelijke afbeeldingen of afgodische 

beelden versierd, en Sälomo beval dien weg te nemen. 
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weg volgt, of dat zij (een) DORE 
van degenen is, die niet recht 2074) SE ἘΣ SA 
geleid zijn. 

42 En toen zij kwam, werd : SE 
er gezegd: Is uw troon gelijk ‘ei GS TUE 
aan dezen? Zij zei: Hij is als 12 ον 
het. ware dezelfde, ἢ ons à [2.}} » ΟΣ a AE 
werd voor dien de kennis ge- 29 58 re »- » 
geven, en wi waren onder- CCM ke : QUE Ce 
worpen. 

43 En wat à buiten God 
aanbad, verhinderde haar, ,1, ;,: »v4 32 ἐς τατον 
want zij was van een ongeloo- ἀ[ῳ»Ο A EX Lt 
vig volk. Re rene) 

44 Er werd haar gezegd: Or 2 ὦ 
Treed het paleis binnen:; 
maar toen zij het zag, hield | 
zij het voor een groote uit- je 
gestrektheid van water en A7 0.9 σε οὐ ὗς 
bereidde zich voor om de ..::- “τες {τ » 2 
moeilijkheid te boven te ko- ὁ - ὦ : 25 AR as 
men. 987 Hij zei: Waarlijk, :7° 

. . JD = DE νῷ het is een paleis met glas ge ᾿ “7. “7 
. + . + $ fs 2 Same ΄ ΄, 

plaveid. Zïj zei: Μήη Heer! τ - Léo te 
waarlijk, ik ben onrechtvaar- ὃῸο. ἡ - Hs 
dig tegen mijzelf geweest, en Ockskale ὦ Ge AA 
ik onderwerp mij met Sälomo 
aan God, den Heer der werel- 
den, 988 

PARAGRAAF 4 

Sâlih en Lot 

45—58. Sâlih en zijn tegenstanders. 54-58, Lots volk wordt ver- 
nietigd. 

- 45 En voorzeker hebben | 
a 491. Wij tot Tsaméèd 8 hun broe- ". 5.7 f<25€ | ARE 

der Sâlih gezonden, zeggen- nee JE 
de: Dien God; en zie! χί Lite “ἀπ 81 Of bo 
werden twee met elkander | Se ae. 
twistende partijen. | Θ CES C3 2 

987 Het gebruik van het woord sûq in vele uitdrukkingen in den zin van 

moeilÿkheid of nood, is in de Arabische literatuur een gemeenplaats; Kasjf’antis- 

sâa is een welbekend idiomatisch gebruik van het woord; het ΒΒΈΘΘΕΘΗΙ: zich on 

de moeilijkheid voorbereiden. 

988 De beschrijving, die de Heilige Qoer-ân geeft van het paleis en het doel, 

waaraan het beantwoordt, toont de wijsheid van Sä&lomo aan bij het illustreeren 

van de werking der Goddelijke hand in de natuur, Hij had een glazen paleis 

gebouwd, waarvan de vloer ook van glas was; en daaronder stroomde water. 

- 
Mi 
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| NE : 

| 46 Hij zei: O min volk! 
af waarom zoekt gij het kwaad -- ARS DE ἰξ 

voér het goede te verhaasten? ΄ Ὁ os ; ne Ὁ “ἢ 
Waarom vraagt gij geen ver- DORE “νὼ 6 (LS: 
giffenis van God, opdat gi) a ἐν τον ΠΣ 
genadig zult worden behan- ΘΟ Endai 
deld ? | 

47 Ζ1) zeiden: Wij hebben 
| tegenspoed ondervonden, we- "157 2 1 τὴ κα ἦι: 
gens u en wegens degenen |" Te : RU ds 2 

| met u. Hij zei: De oorzaak SOS ae ἔτ (12 
van uw tegenspoed is bij God; δ ΑΝ 

| neen, gij zijt een volk, dat be- ϑθῷ À 
proefd wordt. 

48 En er waren in de stad_ 
negen personen, die kwaad in L4 7 PE Re | 
het land stichtten en niet I G da 
recht handelden, | ΘΟ ΟΝ. ζω Sd 3 UE 

49 Zïj zeiden: Zweer elkan- 
der ὈΠ God, dat wij hem en 
zijn gezin zekerlijk des nachts 4. >, ΤΣ 
plotseling zullen overvallen;,  45'>XX «ὃ GS ÿ G 
dan zullen wij tot zijn erfge- |: “1 τ᾿ 
naam zeggen: Wij waren niet EU e 422 SES 
getuige van de vernietiging φῶ Ξ Gi Fr ΝΜ 
van zijn gezin, en wij zin 
waarlijk waarheidlievend 989 , un ae ee 

50 En zij smeedden een ane Lies SC κ᾿; 
plan, en Wij maakten een 23524 A 
plan, terwil zij (het) niet be- OO Y Jos 
merkten. er ἜΤ. Γ 

51 Zie dan, wat het einde os Coast CES ἐς 
Ar. dat Wÿ] van hun plan was: Wÿ ver- TT US 

nietigden hen en hun volk, OU TE DS (FT 
allen (Runner). 

De πη δ van Scheba hield het glas verkeerdelijk voor het water, dat er onder 
stroomde, en toen Säiomo haar aandacht daarop vest igde, zag zij onmiddellijk 
ἈΔΆΡ dwaling in, di. de aanbidding van uiterlijke voorwerpen, Zooals de zon, 
terwijl de ware bron of de bron des levens God was. | 

De Heilige Qoer-ân spreekt in dit opzicht den Biübel tegen: de laatste toch 
zegt, dat Sälomo door Zijn niet-Israëlietische vrouwen tot den afgodendienst was 
overgegaan, terwijl de Heilige Qoer-ân verklaart, dat zijn vrouwen tot Ζῇ gods- 
dienst bekeerd waren en in de Goddelijke Eenheid geloofden. De critiek van den 
laatsten tijd neemt aan, dat de Bübelsche zienswijze onjuist is. 

989 Dit schijnt.een profetische zinspeling op de samenzwering tegen den 
Heiligen Profeet in te houden, want de Qoereisjieten waren het tenslotte over 
hetzelfde plan eens, d.i. hem vernietigen. Uit elken stam der Qoereisjieten werd 
één man gekozen, en allen hunner moesten hem gelÿktijdig met hun zwaard 
doorsteken, zoodat geen bepaalde stam ele kon worden geacht; tot dezen 
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a 494, 

b 495, 

Hem) plaatsen ? 

52 En deze zijn hun inge- 
storte huizen, omdat zij on- 
rechtvaardig waren; waarlijk, 
hierin is een teeken voor men- 
schen, die weten. 

93 En Wij bevrijdden de- 
genen die geloofden en zich 
(voor het kwaad) hoedden. 

94 En (Wij zonden) Lot, a 
toen hij tot zijn volk zei: Wat! 
begaat gij een onzedelijkheid, 

| terwil gij (die) ziet ? 
55 Wat! nadert gij inder- 

daad wellustig de mannen, 
inplaats van de vrouwen? 
Neen, gij zijt menschen, die 
onwetend handelen. 

56 Maar het antwoord van: 
zijn volk was niet anders dan 
dat zij zeiden: Verdrijf Lots 
volgelingen uit uw stad: 
Waarlijk, zij zijn menschen, 
die zich rein wenschen te 
houden! | 

97 En Wij bevrijdden hem 
en zijn volgelingen, behalve 
zijn vrouw; Wij bestemden 
haar, dat zij (een) van de 
achterblijvenden zou zijn. 

98 En Wij regenden op hen 
een regen, ἢ en kwaad was de 
regen dergenen, die gewaar- 
schuwd waren. 

DE GELOOVIGEN ZULLEN VERHEVEN WORDE 685 
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PARAGRAAF 5 
De Geloovigen zullen verheven worden 

59. Vrede voor de uitverkorenen. 60-—66. Macht en kennis van God. 

09 Zeg: Geloofd zij God en 
vrede over Zijn dienaren, die 
ΗΠ heeft uitverkoren, Is God 
beter, of wat zij (nevens 

fONLEN su LL pou De 

[<Té M ρον kr 5 2% 

< | A ay Ç&2el CRON 

» #s 9 7, $ 
M LA s és toi! 
D Le “ γῇ 

aanslag op het leven van den Heiligen Profeet werd onmiddelliÿk vôér zijn vlucht 
naar Medina besloten, en dus is het voorval, dat op Sâlih betrekking heet., als 
een voorspelling bedoeld. 
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DEEL XX 
60 Of Hÿ, Die de hemelen  ,u, is, «te » 61 

en de aarde geschapen en 57 Yt5 pi Ce Cf 

a 963. 

voor u water van de wolken 

nedergezonden heeft; dan 

doen Wij daardoor schoone 

tuinen ontspruiten; gij hebt 

het niet in uw macht de 

boomen daarvan te doen 
groeien. Is er een god nevens 

God? Neen! zij zijn menschen, 
die afdwalen. 

61 Of, Die de aarde tot een 
rustplaats heeft gemaakt en 
daarop rivieren heeft ge- 

maakt en daarop bergen heeft 

geplaatst, en tusschen de 

twee zeeën een slagboom 
heeft gesteld? 8 Is er een god 
nevens God? Neen! de mees- 
ten hunner weten niet! 

62 Of, Die den verdrukte 
verhoort, wanneer hij Hem 
aanroept, en het kwaad weg- 
neemt, en ἃ tot regeerders op 
de aarde maakt. Is er een god 
nevens God? Weinig is het, 
dat gij (er) acht op staat! 

63 Of, Die u in de duister- 
nis des lands en der zee leidt 
en Die de winden als blijde 
tijdingen voér Ζ΄η genade 
zendt. Is er een god nevens 
God? Verheven zij God boven 
wat zij (nevens) Hem plaat- 
sen. | 

64 Of, Die de schepping be- 
gint (en) haar vervolgens 
wederom voortbrengt, en Die 
u onderhoud geeft van den 
hemel en de aarde. Is er een 
god nevens God? Zeg: Breng 
‘uw bewijs bij, indien gïij waar- 
heidlievend 2170. 

65 Zeg: Niemand in de he- 
melen en (op) de aarde kent 
het ongeziene behalve God; en 
2] weten niet, wanneer zij 

| opgewekt zullen worden. 
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EE qq, 

Of, komnt... 

tot u, nadat |: 
ἐκ hcenge- 
gaan Len. 

| 

66 Neen! hun kennis van 
het hiernamaals is oppervlak- 
kig en haastig; neen, zij ver- 
keeren daaromtrent in twij- 
fel; neen, zij zijn er gansch 
blind voor. 

DE GEESTELIJKE VERRIJZENIS 687 

4 due 

ET PAL SL Ars ΄ - χυνεῖ os κι ξ 1. OH os DUREE? ὦ 

PARAGRAAF 6 

De geestelijke Verrijzenis 

| 67—69. Een les in het lot der vroegere menschen. 70-72. De tijd 
der vervulling. 73, Gods milddadigheid, 74, 75. Zïjn kennis. 76—79, Een 
leiding en een oordeel. 80—82. De dooven zullen hooren en de blinden 
zullen zien. 

67 En degenen die niet ge- 
neer wij stof zijn geworden en 
(ook) onze vaderen, zullen 
worden ? 

68 Dit is ons vroeger voor- 
looven, zeggen: Wat! wan- 
wij zekerlijk voortgebracht 
zeker belooïd, ons en onzen 
vaderen; dit zijn niets dan 
verhalen der ouden. 

69 Zeg: Reis op de aarde, 
en zie hoe het einde der schul- 
digen was. 

70 En treur niet over hen 
en wees niet bedrukt vanwege 
wat 21} smeden. 

71 En Ζὶ] zeggen: Wanneer 
zal deze bedreiging geschie- 
den, indien gij waarheïdlie- 
vend zit? . | 

12 Zeg: Wellicht is iets van 
wat 51] zoekt te verhaasten, 
u genaderd. Ms 

73 En waarlijk, uw Heer is 
de Heer der goedertieren- 
heid jegens de menschen, 
maar de meesten hunner zijn 
niet dankbaar. 

74 En waarlijk, uw Heer 
kent wat hun borsten verber- 
gen en wat zïj openbaren. 

75 En er is niets in den 
hemel en (op) de aarde ver- 
borgen, of het is in een dui- 
delijk boek. 
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76 Waarlijk, deze Qoer-ân 
verklaart den kinderen Israëls 
de meeste van datgene, waar- 
cmtrent zij verschillen. 

77 En waarlijk, het is een 
leiding en een genade voor de 
geloovigen. 

78 Waarlijk, uw Heer zal 
door Ziïijn oordeel tusschen 
hen richten, en Hij is de 
Machtige, de Wetende. 

79 Derhelve, vertrouw op 
God; waarlijk, gij (staat) op 
de duidelijke waarheïd. 

80 Waarlijk, gij doet de 
dooven den roep niet hooren, 
wanneer zij terugkeeren, zich 
terugtrekkende. °5 

81 Noch kunt gij voor de 
blinden een leidsman uit hun 
dwaling zijn; gij kunt nie- 
mand doen hooren, behalve 
degenen die in Onze mede- 
deelingen gelooven; en zij on- 
derwerpen zich. 

82 En wanneer het woord 
tegen hen zal geschieden, zul- 
len Wij voor hen een schepsel 
uit de aarde brengen, dat tot 
hen zal spreken, omdat de 
menschen niet in Onze mede- 
deelingen gelooven. 591 
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990 Dit vers levert een ἀπ 1 6 1}}} bewijs van wat er met het opwekken der 

dooden door den Heiligen Profeet bedoeld wordt; immers hier wordt ons gezegd, 

dat de Heïlige Profeet de dooden niet kan doen hooren, indien Ζῇ terugkeeren. 

Dit vers en de eerste woorden van het daarop volgende spreken klaarblijkelijk 

van de verworpelingen, die hun oogen en ooren voor alle waarheid sluiten. 

991 In de gezegden van den Heiligen Profeet staat omtrent de dûbbat-oel-ard 

(lett. het aardsche schepsel) vermeld, dat zij een der teekenen van het αν" 

was. De hier gegeven beschrijving daarvan, dat Ζὶ) spreken zal, toont duidelijk 

aan, dat de dâbbat-oel-ard menschen beduidt, die zich op aarde verlagen. Hen 

. voortbrengen is een soort straf voor de Moeslims, die zij zullen overwinnen. Of, 

indien toekalli-moehoem opgevat wordt in den zin van het 2al ἤθη wonden, kan 

het betrekking hebben op de plagen en pestilentiën der latere dagen. 



HFDST. XXVII.] 

goede en het kwade., 91. Mekka z 
Profeet vallen. 92, 93. Waarschuwi 

DE TEGENSTAND ZAL VERDWIJNEN 689 
--..------οὄ.ὄ. 

PARAGRAAF 7 
De Tegenstand zal verdwijnen 

83—86. De verwerpers in het gericht gebracht. 87, 88. De groote tegenstanders zullen vernederd worden. 89, 90. Vergelding van het 

83 En ten dage als Wij uit 
ieder volk een groep zullen 
vergaderen, uit het midden 
dergenen die Onze mededee- 
lingen verwierpen, zullen zij 
dan tot groepen worden ge- 
vormd. | 

84 Totdat, wanneer zij ko- 
men, ΗΠ] zal zeggen: Hebt gi) 
Min mededeelingen verwor- 
pen, terwijl gij geen uitgebrei. 
de kennis daarvan hadt? Of 
wat was het, wat gij deedt ? 

85 En het woordt zal tegen 
hen geschieden, omdat zij on- 
rechtvaardig zijn geweest: 
dan zullen zij niet spreken. 

86 Beschouwen zij niet, dat 
Wij den nacht hebben ge- 

| maakt, opdat zij daarin zullen 

Of, leven in! : 
de vormen. 
a 430. 

rusten, en den dag om licht 
te geven? Waarlijk, hierin 
zijn teekenen voor menschen, 
die gelooven. 

87 En ten dage als er op de 
bazuin zal worden geblazen, a 
zullen degenen die in de he- 
melen zijn en degenen die op 
de aarde zijn, dan verschrikt 
zijn, behalve dégenen die God 
wil, en allen zullen vernederd 
tot Hem komen. 

88 En gij ziet de bergen; 
5 denkt, dat zij stevig zijn, 
en Zi zullen heengaan gelijk 
het heengaan van de wolk — 
het handenwerk van God, Die 
elk ding volkomen heeft ge- 
maakt; waarlijk, ἘΠῚ is Zich 
bewust van wat gij doet. 992 

al in handen van den Heiligen 
ng voor tegenstanders. 
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992 Het verdwijnen der bergen bevat een duidelÿÿke zinspeling op de verwij- 
dering der machtige menschen, die zich tegen de prediking van den Heiligen 
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Ar. brengt, 
hij ταὶ. 

Âr. brengt. 

DE NAML 

89 Wie het goede brengen, 
zullen beter hebben dan dat; 
en zij zullen te dien dage: 
veilig zijn voor verschrikking. 

90 En wie het kwade 
brengen, dezen zullen op hun 
aangezichten in het vuur 
worden geworpen; zult gi 
(voor) jets anders worden 
beloond dan (voor) wat gi 
gedaan hebt? 

91 Mi is slechts bevolen, 
den. Heer van deze βίδα te 
dienen, Die haar heilig heeft 
gemaakt, en aan Hem be- 
hoort elk ding: en mij is be- 
volen, (een) van degenen te 
zijn, die zich onderwerpen; 

92 En den Qoer-ân te reci- 
teeren. Derhalve, wie recht 
gaat, gaat slechts voor zijn 
eigen ziel recht, en wie af- 
dwaalt, zeg (hem) dan: Ik 
ben slechts (een) van de 
waarschuwers. 

93 En zeg: Geloofd 51) 
God, ΗΠ] zal u Ziïjn teekenen 
toonen, opdat gi] die zult 

 kennen; noch is uw Heer ach- 
teloos omtrent wat gij doet. 

[DEEL XX. 
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La AE 61: 
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Ji 5 A “1 Ὁ33..,33 

Profeet verzetten, gelijk aangetoond is in de laatste woorden van het vers, dat 

duidetijk melding maakt van de straf voor de booze werken door Hem, Die Zich 

bewust is van wat zij doen. 



HOOFDSTUK ΧΧΝΠῚ 

HET VERHAAL 
(Ar-Qasas) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(9 paragrafen en 88 verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1-4. Geschiedenis van Mozes. 

Par. 5. Een profeet als Mozes. 

Par. 6. De waarheid der openbaring. 

Par. 7. De tesenstanders zullen vernederd worden. 

Par. 8. Korachs rijkdom stort hem in het verderf. 

Par. 9. De uiteindelijke overwinning van den Heiligen Profeet. 

Algemeene opmerkingen: 

DE gelijkenis met Mozes is het voornaamste thema van dit hoofdästuk, en er 

wordt hier gezegd, dat de openbaring aan Mozes een duideliÿke getuigenis is van 

de waarheid der openbaring aan den Heiligen Profeet Moehammad. De eerste 

vier paragrafen van het hoofdstuk verhalen de voornaamste gebeurtenissen in 

het leven van Mozes, van den tijd van zijn geboorte af tot hi de Israëlieten met 

succes uit Egypte leidde, te zamen met het verdrinken van het leger van Egypte. 

Vele bijzonderheden van dit tijdvak, welke elders niet vermeld worden, kan men 

hier vinden. Op het verhaal van Mozes volgt een paragraaf, die aantoont, dat 

nu een profeet als hïj verschenen was, van wiens waarheid de openbaring aan 

Mozes duidelijxk getuigde. De zesde paragraaf houdt de waarheid der openbaring 

van den Heiligen Qoer-än hoog, terwijl de zevende aantoont, dat zijn tegenstanders 

vernederd zullen worden. De ächtste haalt als voorbeeld Korach aan, wiens rijkdom 

hem te gronde richtte; het is een waarschuwing voor de Qoereisjieten om geen 

al te groot vertrouwen te stellen in aardsche bezittingen; of, het kan een waar- 

schuwing voor de Moeslims zijn tegen den tijd, wanneer ziïj rijk en machtig zullen 

worden. Het hoofdstuk eindigt met een verklaring van de uiteindelijke over- 

winning van den Heiligen Profeet en van zijn zegevierenden intocht in dezelfde 

stad, waaruit εἴ verdreven zou worden. | 
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Lett. maak- 
Le. | 

| Mozes’ 

HET VERHAAL : [DEEL XX, 

PARAGRAAF 1 

Geschiedenis van Mozes 

1, 2, Een boek dat duidelÿjk maakt. 3—6. Faraë vervolgt de Israëlle- ten. 7-13. Mozes als kind in een rivier geworpen, gered en tot zijn moeder teruggebracht. 

In naam van God, den Wel- 
dadige, den Genadige, 

1 Goedertieren, Hoorende, 
Wetende God! a 

2 Dit zijn de verzen van 
het Boek, dat duidelijk 
maakt. | 

3 Wij reciteeren u (iets) 
van het verhaal van Mozes 
en Faraô met waarheid, voor 
menschen die gelooyen. 
4 Waarlijk, Faraô verhief 

zich in het land en verdeelde 
de bewoners daarvan in par- 
tijjen, één partij ‘it hun mid- 
den verzwakke. 6; hij ver- 
moordde hun zonen en liet 
hun vrouwen leven ; waarlijk, 
hij was (een) 
stichters. 

5 En Wij wenschten den- 
genen, die zwak werden ge- 

yan de kwaad- 

acht in het land, een gunst te 
verleenen en hen tot leiders 
te maken en hen tot erfgena- 
men te maken, 

6 En hun macht in het 
land te schenken, en Faraô 
en Hâmäân en hun legers dat- 
gene van hen te doen zien, 
wat zij duchtten. 

T En Wij openbaarden tot 
moeder, zeggende: 

| Zoog hem; en wanneer gij 
voor hem vreest, werp hem in 
de rivier en vrees niet en wées 
ook niet bedroefd; waarlijk, 
Wij zullen hem u terugbren- 
gen en hem tot (een) van de 
apostelen maken. 

8 En Faraÿs gezin nam 
hem op, opdat hij een vijand 
en een verdriet voor hen zou 
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E Real tent EX) ls 

SES GA Ga SE PA 
| 2.24, 525) 2 φώ» οὐ 258) 0 

ce SANTE ΄“ν. se) 

az 5 G Ye Os» ©! 

RARES ass Gi GOT 

\ De eo A B EUX Su TS 

"ράφι RES BEN FU 
“2 2.» - mr” ὦ 

Ori ὦ LS 49] 

23 2.5 “2. {7591 ΄ .ν 

al PESTE 5; 
LCL LSA < “9 “22, De | 

| id 

ὦ ἀϑ νι 
fur D y . +< + _op< -" ,»“ 

ὀρ οι εκ: 
ΓΖ [70.293 ΄ ον νι LISE GS 

“5» 35. 

OU UN 

Reno EST 
PA CO CRE 

“ CA “6. | 
» EC trs ΄“΄ ᾿ BST CLOS SEE 0: 
PNR δος Pal ps see Do los ske 

p< συν, sn rs Tee : CR 2e. 

DA Gi Qt ARENC 



* Ar. verbo- 
don. het 
auigen. 

| zijn; waarlijk, Faraô en Hä- 
mân en hun legers waren 
zondaars. 

9 En Faraô’s vrouw zei: 
Een verkwikking van het o0g 
voor mij en voor u; dood hem 
niet; “wellicht zal hÿ ons 
nuttig wezen, of wij kunnen 
hem tot zoon aannemen, en 
21] bemerkten niet. 

10 En het hart van Mozes” 
moeder was vrij (van be- 
zorgdheid) ; zij zou het haast 
onthuld hebben, indien ἢ 
haar hart niet hadden ge- 
sterkt, opdat zij (een) van de 
geloovigen zou zijn. 

11 En zij zei tot zijn zuster: 
Volg hem. En zij sloeg hem 
op een afstand gade, terwil 
zij (het) niet bemerkten, 

12 En Wij stonden hem te 
voren niet toe te zuigen; toen 
zei zij: Zal ik u de bewoners 
vai een huis aanwijzen, die 
hem voor ἃ zullen ver- 
zorgen, en zij zullen hem wel- 
willend zijn ? 

13 Derhalve gaven Wi 
hem aan zijn moeder terug, 
opdat haar oog verkwikt zou 
worden en opdat zij niet treu- 
ren zou, en opdat zij weten 
zou, dat de belofte Gods 
waarachtig is; maar de 
meesten hunner weten niet. 

GESCHIEDENIS VAN MOZES 693 
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PARAGRAAF 2 
Geschiedenis van Mozes 

14-21. Mozes doodt een Egyptenaar en | ‘rdt voor een gevaar 

| gewaarschuwd. 

14 En toen hij zijn puber- 

teit had bereikt en volwas- 

sen was geworden, schonken 

Wij hem wijsheid en kennis; 
en aldus beloonen Wij dege- 

| nen die het goede doen. 

LS 157! AE % IA ΄ 
AS RAS ὁ. Ἀν 019 

24 Au Trbte? 142 
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RD ue. 2 »3 
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Ar. deze. 

Ar, deze. 

a 1147. 

| dend. 953 

HET VERHAAL 

15 En hi ging in de stad, 
op een tijd van achteloosheid 
van den kant van haar inwo- 
ners, en hij vond daarin twee 
mannen vechten, de een van: 
zijn partij en de ander van zijn. 
vijanden, en hïÿj die van zijn 
partij was, riep tot hem om 
hulp tegen dengeen, die van 
zijn vijanden was; derhalve 
sloeg Mozes hem met zijn 
vuist en doodde hem. ΗΠ zei: 
Dit is vanwege de handeling 
des duivels; waarlijk, hij is 
een vijand, openlijk mislei- 

16 Hij zei: Min Heer! 
Waarlÿk, ik heb mijzelf scha- 
de doen lijden, 994 derhalve 
bescherm 8 mi. En Hij be- 
Schermde ἤθη; waarlijk, Hij 
is de Vergevensgezinde, de 
Genadige. | 

17 Hij zei: Mijn Heer! daar 
Gÿ mïij een gunst hebt ver. 
leend, zal ik nimmer een on- 
dersteuner der schuldigen 
zijn. 

18 En hij was in de stad, 
vreezende, afwachtende, en 
zie! hij die den vorigen dag 
zijn bijstand had gevraagd, 
riep tot hem om hulp. Mozes 
zei tot hem: ΟἹ] zijt waarlijk 
iemand, die duidelijk dwaait. 

19 En toen hij hem, die 
hun beider vijand was, wilde 
grijpen, zei hij: O Mozes! wilt 
8ÿ mij dooden, zooals gij 

[DEEL xx. 
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998 Het woord dit in Mozes’ verklaring doelt op de straf, die hij den Egyp- 
tenaar had gegeven. Het beteekent, dat door zijn dûüivelsch werk de Egyptenaar 
op die wijze was gestraft. De Rabbijnsche verklaring van Exod. 2 : 12, dat van 
Mozes’ moord op den Egyptenaar gewaagt, is, dat de Egyptenaar den dood 
verdiende, ,omdat hij een Israëlietische vrouw gedwongen had ontucht met hem 
te plegen” (Jewish En., Vol. IX Ρ. 48). De Heilige Qoer-An noemt het vergrip niet, maar het lijdt geen twijfel, dat hÿj zijn vergrijp een duiveisch werk noemt. 
Vs. 17 toont duidelijk aan, dat Mozes zich niet alsiemand beschouwde, die onrecht 
had gepleegd of een schuldig persoon had geholpen. - 

994 Dit beteekent, dat hij een ander met levensgevaar had geholpen. 
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gisteren een persoon gedood 
hebt? ΟἹ] wenscht slechts een 
dwingeland in het land te 
worden, en gij wenscht niet 
tot degenen te behooren, die 
recht handelen. 

20 En een man kwam uit 
het afgelegenste deel der stad 
aansnellen. ΗΠ] zei: O Mozes! 
waarlijk, de hoofden houden 
te zamen raad om u te doo- 
den; derhalve, ga (terstond) 
heen; waarlijk, ik ben (een) 
van degenen, die ἃ welwillend 
zijn. 
21 Derhalve ging hïj daar- 

uit heen, vreezende, afwach- 
tende, (en) hij zei: Mijn Heer! 
bevrijd mij van de onrecht- 
vaardige menschen. 

# -" 
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PARAGRAAF 3 

Geschiedenis van Mozes 

22. 26. Vlucht naar Midian. 27, 28. Zijn huwelijk. 

22 En toen δἰ zijn aange- 
zicht naar Midian wendde, zei 
hi: Wellicht ΖΔ] mijn Heer mij 
op het rechte pad leiden. 

23 En toen hi tot het 
water van Midian kwam, 
vond hij daarop een groep. 
menschen (ἃ schapen) 
drenken, en hij vond behalve 
hen twee vrouwen (haar kud- 
de) terughouden. Hij zei: Wat 
scheelt u? Zij zeiden: Wi 
kunnen niet drenken, tot de 
schaapherders (hun schapen) 
uit het water hebben geno- 
men, en onze vader is een zeer 
oude man. 

24 Toen drenkte hïij (haar 
schapen) voor haar; vervol- 
gens keerde hij naar de 
schaduw terug en zei: Min 
Heer! waarlïk, ik heb wat 
goed ΟἿ᾽ ook tot mij moogt 

… nederzenden van noode. 
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25 En een der twee vrou- : " 
wen kwam tot hem, bedeesd Lot ce Ce PAPE τς 
loopende. Ζ1) zei: Mijn vader bad _ CLS ELEC ce 

= | 896 roept u, opdat hij er u de ᾿ξ» Σου. QI OI EE 
| belooning voor zal geven, dat ς CET ENS τον Loc Ὁ 

εὖ voor ons (de kudde) hebt Fe δ A οὔ Eos 
gedrenkt. En toen δ tot ie SXEULLEN 1e Pi) 

| hem kwam en hem het ver- 2. 96 mi 
haal vertelde, zei hij: Vrees | OOMREN 2) 
niet; gij zijt veilig voor de | 
onrechtvaardige menschen. ὌΝ 2e ᾿ 

26 Een van haar zei: O SE SAUUETTES ES 
mijn vader! neem hem in 19 RUE τῇ, vos, sue € 
dienst : waarlijk, de beste der. Co saÎ OR CI 

_ | genen, die gij in dienst kunt 
nemen, is de sterke man, de 
betrouwbare. 

27 Hij zei: Ik wil u eén van 
| deze mijn twee dochters ten (521 σι (1] TX Ke SE 

| huwelijk geven, onder voor- , | 

| 

| 

Ci SORA waarde dat gij mij acht jaren CCC : 
zult dienen; maar indien gij > - 15.1.2 ot otce “ 
(er) tien voltooit, zal het uit © ne. ; noel 5 Ft 
uw vrijen wil zijn, 996 en ik EE 4 οἰ τ τς 
wil niet hard zijn jegens ἃ; : vo si indien het God behaagt, zult al Ce τ Res 
81] ταῦ (een) van de oprech- 
ten vinden. 

28 ΗΠ] zei: Dit zal (een | 
overeenkomst) tusschen mij .2f%7éfr<-- »- et ré Am. | en % zijn; welken van beide __ te as JE 
bepaalde tijden ik ook vervul, μέ τ "2  ΟΙ NE 2255 
er Zal mij geen onrecht wor- - 
den gedaan; en God is Ge- δός > Ὁ. 
tuige van wat wij zeggen. 

PARAGRAAF 4 

| | Geschiedenis van Mozes 

29—35, Roeping van Mozes. 36— 39. Faraÿ’s redetwist met hem, | 40—42. Faraë wordt verdronken. ΝΕ 

29 En toen Mozes den be- | | ᾿ CE] 
- j # “» ΄ “5 - } “- # ““ paalden tijd had vervuld en dot AFRO TIME 

met zin gezin reisde, bemerk- 7,77": Ce 2 Ὁ 
| te hij aan deze zijde van den ον VUE YO Ge Gt 
| berg vuur. ΗΠ zei tot zijn ge- ᾿ 

PE 

996 Dit was Jethro of Sjoe’aib. | 
996 Overeenkomstig de Rabbiinsche verslagen leefde Mozes tien jaar lang met Jethro, hetgeen het Qoer-ânische verhaal in hoofdzaak bevestigt (zie Jervisk 
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a 20:10, 

. 0 498, 20 :20 

5 498, 860. 

zin: Wacht, ik heb vuur-ge- 
zien, wellicht zal ik er u eeni- 
ge tijding of een brandend 
stuk hout van brengen, opdat 
gÿ ἃ zult verwarmen. 8 | 

30 En toen hij daartoe 
kwam, kwam een stem van de 
rechterzijde der vallei op de 
gezegende plek van den 
struik, zeggende: O Mozes! 
waarlÿk, Ik ben God, de Heer 
.der werelden. 

31 En zeggende: Werp uw 
Staf neder. En toen hij dien 
Zag bewegen, alsof die een 
slang was, Ὁ keerde μὴ zich 
om, zich terugtrekkende, en 
keerde niet weder. O Mozes! 
treed naar voren en vrees 
niet; waarlijk, gij zijt (een) 
van degenen, die in veiligheid 
zijn : 

32 Steek uw hand in de 
opening van uw boezem; zij 
zZal (er) wit uitkomen, zonder 
euvel, € en wees moedig in 
vreeze: 9597 deze twee zullen 
dan twee bewijsgronden van 
uw Heer wezen tot Faraû en 
zijn hoofden; waarlijk, zij zijn 
overtredende menschen. 

33 ΗΠ zei: Min Heer! 
waarlijk, ik heb een hunner 
gedood; derhalve vrees: ik, 
dat zij mij zullen dooden: 

34 En mijn broeder, Aäron, 
hij is welbespraakter dan ik: 
derhalve, zend hem met mij 
als helper, τὰ] bevestigende: 
waarlÿk, ik vress, dat zÿj mij 
zullen verwerpen. 
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En.). Jakob had een soortgelijke overeenkomst met Laban gesloten (zie Gen. 29). 
Maar het Qoer-ânische verhaal bevat een duidelijke voorspelling aangaande den 
Heiligen Profeet, op wiens vlucht inderdaad een toespeling wordt gernaakt in de 
vlucht van Mozes. Eerst na acht jaar trad ἈΠ Mekka weer binnien (zie vs. 85, 
dat een duidelijke voorspelling bevat aangaande zijn terugkeer naar Mekka), 
terwil hïj in het geheel tien jaar in Medina tleef. | 

997 Lett.: trek uw οὔθ (of hand) tot n samen. De metaphoor is ontleend 
aan een vogel. die zulks doet, als hij zich veilig acht voor vrees. 
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HET VERHAAL 

35 ΗΠ zei: Wij zullen uw 
| arm door uw broeder sterken, 
en Wij zullen u beiden ‘een 
gezag geven, opdat zij u niet 
zullen bereiken; 
Onze teekenen; gij beiden en 
degenen die u volgen, zullen 
het hoogst zijn. 

36 En toen Mozes met On- 
ze duidelijke teekenen tot hen 
kwam, zeiden zïj: Dit is niets 
dan verzonnen tooverij, en 
nooit hebben wij daarvan on- 
der onze vroegere vaderen 
gehoord. 

37 En Mozes zei: Min 
Heer weet het best wie met 
de leiding van Hem kemt, en 
wien het goede einde der. 
woning toebehoort: waarlik, 
het zal den onrechtvaardigen 
niet voorspoedig gaan. 

38 En Faraû zei: O hoof- 
den! ik weet geen anderen 
god voor u dan mij; derhalve, 
steek mi vuur aan, o Hämän, 
op stof, en bereid mïij een 
hoog gebouw, opdat ik kennis 
van Mozes’ God verwerve; 998 
en waarlijk, ik denk, dat hï 
(een) van de leugenaars is. 

39 En hij was ten onrech- 
te hoovaardig in het land, hi 
en zijn legers, en zij dachten, 
dat zij niet tot Ons zouden 
worden wedergebracht. 

40 Derhalve grepen Wi 
hem en zijn legers aan, en 
wierpen hen in de zee; en zie 
hoe het einde der onrecht- 
vaardigen was. 

41 En Wij hebben hen tot 
leiders gemaakt, die tot het 
vuur roepen, en ten dage der 
opstanding zullen zij niet bÿ- 
gestaan worden. 
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998 Faraû spot met de gedachte aan den Heer der hemelen en der aarde en 

beveelt spottenderwijze een zijner dienaren baksteen te maken (dit is wat vuur 
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EE τοναντα μαι κώμη, πη οἷ ........ὄ .ὕ.»..0..-- 

42 En Wij hebben een 
vloek hen in deze wereld laten  5°47? Pal t] δ G PT 5 
volgen, en ten dage der op- _ à ὦ ᾿ 

| 
| 
| standing zullen Ζῇ tot dege- Θ ere GE τ σῶν 22 τὴ 

Of, gce- nen behooren die van het 
maakt ΒΕ 
worden ἐν .| gOede verwiÿderd worden. 
afzichteliÿk 
uit te zien. 

PARAGRAAF 5 

Een Profeet als Mozes 

43—-46. De Goddelijke openbaring verwittigde Mozes te voren van 
de komst van den Heiligen Profeet. 47—50. De Heilige Profeet komt 
in waarheid. 

43 En voorzeker gaven Wiÿ 22 CS 25 
Mozes het Boek, nadat Wij de ox É (A cs 
vroegere geslachten hadden LPC ΕΠ 
verdelgd, duideljke bewis- Ce NCA 
gronden voor de menschen en RACE RATES : 
een leiding en een genade, op- ECS Se ue ̓  
dat zij (er) acht (op) zullen 
slaan. 

44 En gij waart niet aan τ 231 PT, 
de westerzijde, toen Wij het LD SR 80: 

den, en gïj waart niet onder 
de getuigen; 999 

45 Maar Wij verwekten ge- 
slachten, en het leven werd Te tue pu 1171 
hun verlengd; en gij woonde PE OS; 
niet onder de bewoners van 75% AT 73 ISLE 228 1-729952 
Midian, hun Onze mededee-  ” OL ΒΚ St; 32 | 
lingen reciteerende, maar Wÿj Θώλλ ESS Eu AE 12e 
waren de Zenders. ᾿ 

46 En gij waart niet aan 
deze zijde van den berg, toen 
Wij riepen, maar (het is) een LS 4 LÉ τ τ 
genade van uw Heer, opdat Lab 5 51 | LAS eo 
gij een volk zult waarschu- (255 NIUE Ὁ ὍΣ) 
wen, waartoe voor u geen ΠΡ É 
waarschuwer is gekomen, op- AS. ὧν» VS ce 5 
dat zij (er) acht (op) zullen Se 22e 

slaan 1000 ᾿ Cut 
- 

op stof aansteken beteekent) en een hoog bou op te cbten opdat hïj in jat δῇ in de 

hermelen kan gluren, ten einde den Heer der hemelen en der aarde te ontdekken. 

999 De Herhaling van de zinsrede οὐ waart niet op die en die plaats, in dit 

vers en in de daarop volgende twee verzen, dient eenvoudig om den nadruk te 

leggen op de vervuiling van de voorspelling, die zoo duidelijk is, dat men moet 

denken, dat Mozes van iemand sprak, van wiens aanwezigheid ni toen volkomert 

bewust was. 

τ Dit vers stelt ἄς bedoeling van de daaraan voorafgaande verzen in het 

4 

600 ....  ..... -.-..-.-.-.-.. . το’ τ -’...ας-ς.-. ς:..----σ-Ῥὄ.-........----αοΑ.-ο-ςςςςςς.ς..-- 

—— ro 

»ῷ γα 

5. 

gebod tot Môozes openbaar- à oi Ge ET Ds SE à 

- 
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47 En opdat zïj, wanneer 
hen een verderf overkwam 

2,56 Buy “sp es ANS 

om wat hun handen hebben LS ,- λον ἌΣ Στ ἃ εἰ 
vooruitgezonden, niet zouden AD PACS tre PI 
zeggen: Onze Heer! waarom Me Bei opte 
hebt Gij geen apostel tot ons 5 ESA FÈS pre 7 
gezonden, opdat wij Uw mede- DO με Ge 
deelingen zouden volgen en 
van de geloovigen zouden 
zijn! 

48 Maar (nu), wanneer 
van Ons de waarheïid tot hen  ,,, ; , 4: ,,. γεν 
is gekomen, Zzeggen ζῇ: GEye 2 Gt EE 
Waarom is hem niet den ge- fr 159 9317 2 ons 2 37 
lijke gegeven van wat aan # Le és 0 
Mozes werd gegeven ? Wat! ÈS eus Gt Loti 
geloofden zij niet in wat vroe- ς΄. de ἢ : 
ger aan Mozes werd gegeven? | 
Zi zeggen: Twee. elkander DAV 15) 
steunende tooverïijen; en zi CLS GR Ὁ 
zeggen: Waarlijk, wij zijn de- 
genen die niet in alle geloo- 
ven. 1001 

49 Zeg: Breng dan van 
God eenig (ander) boek, dat 550% 2 2e LE 
een betere leiding is dan deze ὯΝ ee ce ἐν 6 5 
beide, (opdat) ik het volge, SET ΤΟ ΟΥ͂Ν ass A MER ST 
indien gij waarheïidlievend 
21}. 1002 

- 

licht: Οὐ waart daar niet, maar het was de Goddelijke genade, die Mozes een 

voorspelling aangaande u in den mond legde. Dit wordt verduidelijkt door de 

woorden een genade van uw Heer, opdat σὺ een volk eult waarschuwen .... Het 

volk, waartoe te voren geen waarschuwer gekomen was, was de Arabieren; zie 

82 : ὃ, 36 : 6. | 

1001 De ongeloovigen namen tegenover den Heiligen Profeet geen vaste 

houding aan, en telkens wanneer aangetoond werd, dat een zekere tegenwerping 

onjuist was, namen zij hun toevlucht tot een andere. Toen de Heilige Profeet 

verscheen, Zeiden zïÿj, dat hïj een openbaring moest hebben ontvangen als die aan 

Mozes, maar toen hun op de gelijkenis gewezen en gezegd werd, dat Ζῇ hetzelfde 

lot zouden ondergaan als de tegenstanders van Mozes, zeiden zij, dat beiden, d.i. 

_.Mozes en Moehammad, bedriegers waren, die de menschen door hun welspre- 

kendheïd betooverden, want heiden hielpen elkaar; en nn geloofden zij in 

den een noch in den ander. 

1002 Deze verklaring vestigt slechts de ceci op het feit, dat de aan 
Mozes en den Heiligen Profeet geschonken openbaring een hoogere plaats in- 
ueemt dan welke andere openbaring ook. En dit is inderdaad waar, want onder 
a de heilige boeken der wereld neemt de Biïjbel de tweede plaats in na den 
Heiligen Qoer-ân. 
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50 Maar indien χῇ u niet : Re 
antwoorden, weet dan, dat zÿ [451 2.2} Glen 9j OL 
slechts hun lage begeerten | Σ as ΒΕ Ά, ZX 2 3 “593. “ > 
volgen; en wie dwaalt meer On C2 225158 Dia 
dan hij, die zijn lage begeer- Z 5 2,4 9 FR χης 
ten volgt, zonder eenige lei. CLARA νι ὧν Fe | 
ding van God? Waarlijk, God UD Va ol “ab 2 
leidt de onrechtvaardige men- ἀν τε αν 
schen niet. GOT 2 EE 

PARAGRAAF 6 

De Waarheid der Openbaring 

51-53. Het verband met de vroegere openbaring bevestigd. 
54—57. De geloovigen moeten geduld hebben in beproevingen. . 
98—60. Reeds vernietigde steden geven een wWaarschuwing. 

51 En voorzeker hebben 
Wi het Woord vele punten , ,<,+ 2 » 41-125 21. 

van samenhang voor henlaten 9. οὐ" 5 δ Cle νῷ 
hebben, opdat zij (er) acht DOS EU 
(op) zullen slaan, 1003 

52 (Aangaande) degenen | 
wien Wij voôr hetzelve het TA LA AN MCE 
Boek hebben gegeven, zij ge- ὩΣ II ᾿ | Se 
looven daarin. OUR do ob 

53 En wanneer het hun . | 
voorgelezen wordt, Zeggen 4. 5 
Ζῇ: ὙΠ gelooven daarin, 4 LIN δίς CMS 12} 7 
waarlÿk, het is de waarheid .0.ς - _ : .» A5 
van onzen Heer; waarlijk, τῇ. Ci Ge 35} ἀϑι 
waren vOoôr dit degenen, die τῶ ot ee 
zich Dndermerpen Ὁ" Oise ἀν Ce 

94 Dezen zal hun belooning ΟΣ Στ τ ὦ χοῦ 
tweemaal worden gescion- (6550521 655 δῦ» 
ken, omdat zÿ standvastig .. © 2 oo 5e, 
zijn en het kwade met het LEE Ab Css 00 lite 
goede afweren en uitgeven A 2h29 τῷ " 
van wat Wij hun hebben ge- ao Fi μα rues 
geven. | | 

1003 Dit houdt in, dat God ervoor gezorgd heeîft, dat Zijn woord, zooals het 

in den Heiligen Qoer-ân voorkomt, vele punten van samenhang heeft met de 
vroegere openbaring, opdat het hun des te gemakkelijker zal zijn om aan zijn 
waarheid te worden herinnerd. Zelfs al geloofden zij niet in een vroegere open- 
baring, dan toch leveren de duidelijke punten van gelijkheid in de beginselen van 
twee verschillende profeten, die op zulxk een afstand van tijd, onder geheel ver- 
schillende volken en onder volkomen verschillende omstandigheden verschener, 
en de vervulling van de door den een uitgesproken voorspelling in den ander, een 
afdoend bewiïjs van hun beider waarheid. 
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95 En wanneer zij een ijdel 
gesprek hooren, wenden zij 
zich daarvan af en zeggen: 
Wij zullen onze werken heb- 
ben en gij zult uw werken 
hebben; vrede zij over u, wij 
wenschen de onwetenden niet. 

56 Waarliÿk, gij kunt niet 
leiden wien gij liefhebt, maar 
God leidt wien ΗΠ) wil, en Hi 
kent de volgers van den rech- 
ten weg het best. 

57 En 521] zeggen: Indien 
wij met u de leiding volgen, 
züllen wij uit ons land worden 

| weggerukt. Wat! hebben Wij 
hen niet op een veilig, heilig 
gebied doen vestigen, waar- 
heen vruchten van allerlei 
soort worden gebracht? Een 
onderhoud van Ons; maar de 
meesten hunner weten (het) 
niet. 1004 

58 En hoe menige stad, die 
over haar middelen van be. 
staan jubelden, hebben Wij 
verdelgd; en deze zijn hun 
woningen; Ze zijn na ἤθη 
slechts voor een korten tijd 
bewoond, en Wij zijn de erf- 
genamen. 

59 En uw Heer verdelgde 
de steden nooit, tot Hij in 
haar hoofdstad een apostel 
had verwekt, hun Onze mede- 
deelingen reciteerende, en Wij 
verdelgden de steden nooit, 
behalve wanneer haar inwo- 
rers onrechtvaardig waren. 

60 En welke dingen u 00k 
gegeven zijn, zijn slechts een 
voorziening van het leven de- 
zer wereld en haar sieraad, 
en al wat bij God is, is beter 
en duurzamer; begrijpt gi 
(het) dan niet ? | 

8 mo! στῶ LR CA NS AT 

[DEEL XX. 

D AA 2% D À 

SAS ET tie 1615 

St CES EUX EE 

DOS EST ES δ ὅ8ι 
οἷς Σ 587 Due: D WA 

7e CAE 

LEA ID" 83 5 οὐρα; 
2 ΜΈ.) 4 24 3.,Χ. 1.59 —_ ere Dee 

Ce 

CET ECTS: 
Has te 2 Ί 

2 4 A7 2520 or at 

ADS Ge CSS 
re ρος ἀπ λα - 

- AS xs 

SNS SI 2 2 24 se 9 USE TETE 
CCE SEE 

Eu A nr 
SES SGA ET 
QU CE GREEN 

ΘΟ UNSS) 

#2 À 

res He GE ; Su 
ÉGAESS TS Ὧι 

sets à 

1004 Het vers spreekt van de ongegronde vrees dergenen, die dachten, dat 

de zwakheïd der Moeslims op de overrompeling, den dood of de verdrijving van 

degenen zou uitloopen, die den Islâm aangenomen hadden. Zij krijgen ten ant- 



HFDST. XXVIII.] 

Of, ten 
wiens aan- 
zien het 
woord be- 
twaarheid. 

qq 1  ϑ 6Αὅ4ΔΑ(ΚὖῸΘὅΝΉ,Ἠ ὃ ϑΘΓΎᾳΤἜΌ:. ge —— 

DE TEGENSTANDERS VERNEDERD 703 

PARAGRAAF 7 
De Tegenstanders zullen vernederd worden 

61—-66. Leiders verlaten hun volgelingen. 67—73. Macht en kennis 
behooren aan God. 74, 75. De tegenstanders van hun machteloosheid 
doordrongen. 

61 Is hi, wien Wij een 
schoone belofte hebben be- 
loofd, die hij (waar) zal vin- 
den, gelijk hem, dien Wij van 
de voorzieningen van het 
leven dezer wereld' hebben 
voorzien; dan zal hij ten dage 
der opstanding (een) van de- 
genen zijn, die (ter bestraf- 
fing) zullen worden voorge- 
bracht. 

62 En ten dage als Hij hen 
zal roepen en zeggen: Waar 
zijn degenen, die gij voor Mijn 
deelgenooten hieldt ? 

63 Degenen over wie het 
vonnis bekrachtigd is, zullen 
zeggen: Onze Heer! dezen 
zijn degenen, die wij hebben 
doen dwalen; wij hebben hen 
doen dwalen, zooals wij zelf 
dwaalden; Τὺ verklaren wi 
ons vrij (van hen); zij dien- 
den ons nooit. 

64 En er zal gezegd wor- 
den: Roep uw deelgenoot- 
goden aan, Dan zullen zïj hen 
aanroepen, maar Zij zullen 
hun niet antwoorden, en zij 
zullen de kastijding zien: o, 
dat zij den rechten weg ge- 
volgd hadden! 

65 En ten dage als Hïj he 
zal roepen en zeggen: Wat 
antwoord hebt gi) den apos- 
telen gegeven ? 

66 Dan zullen de veront- 
schuldigingen hun te dien 
dage duister zijn, en zij zullen 
elkander niet vragen. 
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woord, dat de voorspellingen, die verklaren, dat Mekka een veilig en heilig gebied 
is, waarheen de menschen in alle eeuwen Zullen stroomen, in vervuiling moeten 
gaan. 
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67 Maar aangaande hem, 
die zich bekeert en gelooft en 

| het goede doet, wellicht zal : 
hi onder de YOOFRPOCCISER 
zijn. 

68 En uw Heer schept en 
kiest wien ΗΠ wil; het is niet 
aan hen om te kiezen; glorie 
σῇ God en verheven ζῇ] ΗΠ 
boven hetgeen zij (nevens 

| Hem) plaatsen. 

69 En uw Heer kent wat 
hun borsten verbergen en wat 
zij aan het licht brengen. 

70 En Hij is God; er is geen 
god dan Hij! Alle lof, komt 
Hem in deze (wereld) en (in) 

| het hiernamaals toe, en aan 
Hem behoort het oordeel, en 
tot Hem zult gij worden we- 
dergebracht. 

11 Zeg: Zeg mi, indien 
God den nacht aanhoudend 
over u liet voortduren tot den 
dag der opstanding, wie is de 
god buiten God, die u licht 

| zou kunnen brengen? Hoort 
gi dan niet? 

72 Zeg: Zeg mi, indien 
God den dag aanhoudend 
over u liet voortduren tot den 

| dag der opstanding, wie is de 
god buiten God, die u den 
nacht, waarin gij rust neemt, 

| zou kunnen brengen ? Ziet gi) 
dan niet ? 

73 En uit Zijn genade heeft 
Hïj voor u den nacht en den 
dag gemaakt, opdat gij daarin 
zoudt rusten en opdat gij van 
Zïjn goedertierenheid zoudt 
zoeken en opdat gij zoudt 

| danken. 

74 En ten dage als ΗΠ] hen 
zal roepen en zeggen: Waar 
zijn degenen, die gïj voor Mijn 
deelgenooten hieldt ? 
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75 En Wÿ zullen uit ieder ,, ,, 0 ., ». Do 
volk een getuige nemen en A 2 ai LÉ ὦ sa : 
zeggen: Breng uw bewijs bij; de το χε υἱὲ 
dan zullen zij weten, dat de à Sr FACE 
waarheid aan God behoort; ἜΤ τας mg ̓ 
en wat zij uitdachten, zal van 
hen verdwijnen. 

PARAGRAAF 8 

Korachs Rijkdom stort hem in het Verdert 

16—80. Korach staat tegen Mozes op en is verrukt over zijn 
‘ÿkdom. 81, 82. Ζῇ ondergang. 

76 Waarlijk, Korach was | τὰ 
van het volk van Mozes, maar Xe 255 6e ὧδ GE ὧι 
hij stond tegen hen op, en ἢ - Te 2 2 χρῷ χ᾽ PT 
hadden hem zooveel van de © SN 2 pl sé 
schatten gegeven, dat zijn à<2, 17-7574 ΑὙ251 0 -.r<- 
‘hoopen rijkdom zekerlijk een ἢ CE 3 ν᾽ ᾷ re 
groep menschen met groote Ὁ) ZX 4275 4j 531 
sterkte zouden nederdrukken. d és À AA 
Toen zijn volk tot hem zei: OUT Lou Ni 
Jubel niet; waarlijk, God 
heeft de jubelenden niet 
lief; 1005 

_ TT En zoek de toekomstige 12 pit A ἡ» 
woning door middel van wat 2 iQ at AS Ge LES a 
God u heeft gegeven en ver- -1-?2 λώζῥῷ GS 55 Ni 
onachtzaam uw deel van deze 1 db Ph 
wereld niet, en doe (anderen) DHEA A à Er LACS 
goed, zooals God u goed heeft Zur Gtb Νὴ À 
gedaan, en zoek geen kwaad Υ HE ES SE CS 
in het land te stichten: waar- © per a 
lHijk, God heeft de kwaad- 
stichters niet lief. | 

18 Hij τοὶ: Dit is mi) slechts QE ES) AE 
gegeven vanwege de kennis, Ye ae da 31 Lo] “δ 
die ik heb. Wist ἈΠ niet, dat 31 35 "ΖΔ Ξ 915“: 

| God voér hem degenen van be Ε * EE 35 
de geslachten had verdelgd, ἀΐ φὰς RTE OA C σιν, 
die machtiger dan hij in | 

1005 Het verhaal van Korach of Qärôèn, zijn opstand tegen de leiding van 

Mozes en Aëäron, en dat hïj door de aarde werd verzwolgen, staan vermeld in 

Numeri 16. De eenige bijvoeging van eenig belang tot het verhaal, zooals het in 

den Heiligen Qoer-ân staat, is de vermelding van zijn rijkdom, een feit, waarvan 
de Rabbijnsche literatuur gewaagt (Jewish En.), volgens welke de fabelachtige 
vermaardheid van zijn rijkdom Ζοο groot is, dat de sleutels van zijn schatkamers 
een vracht voor drie honderd muilezels vormden. 
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| 

| 15. beter voor hem, die gelooft 
en het goede doet, ‘en nie- 

HET VERHAAL [DEEL XX. 

sterkte waren en meer (rijk- 
dom) hadden vergaard? En 
de schuldigen zullen niet over: 
hun zonden ondervraagd wor- 
den. 1006 

19 Toen begaf hij zich in 
zijn pracht tot zijn volk. De- 
genen die het leven dezer 
wereld wenschten, zeiden: O, 
dat wij den gelijke van wat 
aan Korach is gegeven had- 
den! Waarlijk, hïij bezit een 
groot fortuin., 

80 En degenen wien . de 
kennis gegeven werd, zeiden: 
Wee over u! Gods belooning 

mand verkrijgt die behalve de 
lijdzamen. 

81 Aldus lieten Wij de aar- 
de hem en zijn woning ver- 
zwelgen; 1007 en hïij had geen 
troep helpers om hem tegen 
God bij te staan, noch was 

| hij onder degenen, die zich 
kunnen verdedigen. 

82 En degenen die den 
vorigen dag zijn plaats .be- 
geerden, begonnen te zeggen: 
Ach! (weet), dat God de mid- 
delen van bestaan uitbreidt 
en beperkt voor wien Hïj wil 
van Zïn dienaren; indien God 
ons niet genadig was geweest, 
zou Hij ons waarlijk hebben 
vernederd; ach! (weet) dat 
het den ondankbaren nimmer 
voorspoedig zal gaan. 
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1006 Ὁ... er zal om geen verklaring worden gevraagd, daar het een dag der 
openbaring van de gevolgen der daden zal zijn. Vel. 55 : 88—40. | 

1007 Dit beteekent, dat hi] verging. Chasf beteekent ook: een ander ver- 
lagen, verootmoedigen of vernederen. Zie het daarop volgende vers. 



HFDST. XXVIII.] 

Ar. hi zali. 

DE UITEINDELIJKE OVERWINNING 707 

PARAGRAAF 9 

De uiteindelijke Overwinning van den Heiligen Profeet 

83, 84. De deemoedigen zullen zegevieren. 85. Mekka zal door den 
Heiligen Profeet veroverd worden. 86—88. De Heïlige Profeet moet 
standvastig blijven. 

83 (Aangaande) die toe- 
komstige woning, Wij bestem- 
men die voor degenen, die 
zich op de aarde niet wen- 
schen te verheffen, noch 
kwaad te stichten; en het 
goede einde is voor degenen, 
die zich (voor het kwaad) 
hoeden. | 

84 Al wie het goede brengt, 
φαΐ een betere dan dat heb- 
ben, en al wie het kwade 
brengt — dengenen die het 
kwade doen, zal slechts ver- 
golden worden wat zij gedaan 
hebben. 

85 Waarlijk, Hij Die den 
Qoer-ân voor u bindend heeft 
gemaakt, zal u zekerlijk naar 

| de plaats van bestemming 
terugbrengen. 1008 Zeg: Mijn 
Heer kent hem het best, die 
de leiding heeft gebracht en 
hem, die in een duidelijke 
dwaling verkeert. 

86 En gij hebt niet ver- 
wacht, dat u het Boek zou 
worden ingegeven, maar het 
js een genade van uw Heer: 
derhalve, wees geen onder- 
Steuner van de ongeloovigen. 

87 En laten zij u niet van 
de mededeelingen Gods af. 
wenden, nadat die tot u zijn 
geopenbaard, en roep (de 
menschen) tot uw Heer en 
wees.niet (een) van de poly- 
theïsten. | 
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1008 Het woord για’ ἃ beteekent de laatste plaats, waarheen men terugkeert, 
en hier is het opgevat in den zin van Mekka, omdat de pelgrims telkens weer 
daarheen terugkeeren; zie 2 : 125, waar de Ka’ba een veel bezochte plaats voor 
de menschen wordt genoemd. Wij hebben hier dus een duidelijke voorspelling, dat 
de Heïlige Profeet uit Mekka ΖΔ] moeten vluchten en dat hij daarheen zal worden 



88 En roep nevens God Par 
geen anderen god aan; er is AS" mare 
geen god dan Hij; ieder ding », ἃ 52 16 
is vergankelijk, behalve Hÿ; ΄ 
aan Hem behoort het oordeel (ὦ os pet AGE 
en tot Hem zult gij worden δ QE La 
wedergebracht. 

teruggebracht, klaarbl{kelifk als een overwinnaar. Vollgens sommigen werd dit . 

vers bij het vertrek van den Helen Profeet van Mekka geopenbaard, di. op 

zijn weg naar Medina. » 



HOOFDSTUK XXIX 

DE SPIN 
(AL'’Ankabôèt) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(ΟἽ paragrafen en 69 verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1. Beproevingen louteren. 

Par. 2,3. Geschiedenis van Noach, Abraham en Lot. 

Par. 4. Zwakheid der valsche gelooven: Een les in het lot der vroegere 

volkeren. | 

Par. 5. De Heilige Qoer-ân loutert. 

Par. 6. De ongéloovigen gewaarschuwd en de geloovigen getroost. 

Par. 7. Overwinning der geloovigen. 

Algemeene opmerkingen: | | 

DIT hoofdstuk is getiteld De Spin op grond van het feit, dat valsche afgodi- 

sche en polytheïstische gelooven hier bij een spinneweb worden vergeleken. Dit 

hoofdstuk en de drie daarop volgende hoofdstukken vormen een andere groep 

van Mekkaansche openbaringen, elk aanvangende met de letters alif, lâm, mim. 

Dit hoofdstuk handelt voornamelijk over de vervolgingen tegen de Moeslims en 

de beproevingen, die zij doorstonden; maar het gemeenschappelijke thema van 

deze groep is, gelijk in het hierop volgende hoofdstuk verduidelijkt wordt, dat 

uit het doode land Arabië een groot volk zou worden verwekt. Het jaar van *hun 

openbaring kan bepaald gesteld worden op het vijfde of zesde jaar der bediening 

van den Heiligen Profeet, op grond van de voorspelling, die in het hierop voigende 

hoofdstuk voorkomt. 

Het vorige hoofdstuk voorspelt in duidelijke bewoordingen een zegevierenden 

terugkeer van den Heiligen Profeet naar Mekka en duidt dus de zege van den 

Islâm aan. Hier wordt ons medegedeeld, dat het groote doel, de overwinning der 

waarheid, nooit bereikt is dan door groote bezoekingen en zware beproevingen 

om harentwille te ondergaan. Daarom waren beproevingen en vervolgingen nood- 

zakelïk. Terwltil het aldus aanvangt, is er een toespeling op de vervolging van 

ouders tegen hun eigen kinderen, en dengenen die tot den Islâäm bekeerd Ζῇ, 

wordt medegedeeld, dat zïj zich in alle andere zaken naar hun ouders moeten 

schikken en dat zïj valsche leerstukken echter beslist moeten verwerpen. De 

tweede, derde en vierde paragraaf maakt in het kort melding van de geschiedenis 

van Noach, Abraham, Lot en andere profeten, daarmee aantoonende, hoe de 

rechtschapenen steeds beproevingen moesten ondergaan, hoe zij aan vervolgingen 

werden onderworpen en dat valsche gelooven echter geen grondslag hadden en 

_ Steeds door de waarheid weggemaaid waren. Aan het einde van de vierde para- 
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. Beproevingen louteren 

1——5. Beproevingen 7ijn noodzakelijk. 6, 7. Inspanning zal een 
belooning meebrengen. 8, 9, Gehoorzaamheid aan afgodische ouders. 

PARAGRAAF 1 

| 
10, 11. De vervolging scheiit de getrouwen van de huichelaars. 
12, 13. De last van het kwade. 

In naam van God, den Wel- (οὖ. ty : 2< Lo» 
 dadige, den Genadige. PRIE a Te 

1 Ik ben God, de beste 
Weter. a Eve 

Os it | 2 Denken de menschen, dat 
| zij met rust zullen worden ge- 
laten, omdat zij zeggen: Wij D LITE κξ 8 »7. PE re gelooven, en (dat) σχῇ niet 113 οι LS 
beproefd zullen worden? 1009 Se A Et 

3 En voorzeker hebben ᾿ nn 
Wij degenen (die) vô6r hen D ον ὩοΣ Δ 
(Ueefden), beproefd; en God δ. ἀλλ CU ES CG: 
zal degenen die waarheid- 2 : ; f PÈy Φ “9:1 
lievend zijn, zekerlijk kennen ὃ Le) ai ς EE 
en Hij zal de leugenaars το ph 
zekerlijk kennen. >. ie. È 

4 Of denken degenen die οὖν ἢ Ac PL 2 x 
het kwade doen, dat χ Ons 77, A 3 τ ΠΣ ἡ ᾿ 
zullen ontkomen? Slecht is OLARE CET Ge © 
wat zij oordeelen! | 

9 Wie God vreest te ont- 
moeten, de door God bepaal- 1-1: Mt TE 227 Ὁ 2 
de {4 zal dan waarlijk ΤΕΣ CS Κ᾽ SE st 
komen; en Hij is de Hooren. OS SA] HSE ai 
de, de Wetende. mo 

LÉ 

Of, hoopt. 

A “ΠΠΠΠΠΠΘΠΡΠΘΠΘΡὃΞ΄ὃΡῸὔὖὃὖΌὖΌὖΡὃΌὃὉὃΘὃΌῸὦῸΌ 

qe 
qq 

graaf worden de valsche gelooven bij een spinneweb vergeleken, waarmee dus 
geïllustreerd wordt, hoe uiterst zwak ze zijn. De vijfde paragraaf gewaagt van 
de louterende uitwerking van den Heiligen Qoer-ôn, en aan de herhaalde vraag 
om meerdere teekenen wordt voldaan met het eenvoudige antwoord, dat het 
Heilige Woord Gods op zichzelf reeds een genoegzaam duidelijk teeken was, omdat 
het een verandering in het leven dergenen, die het volgden, teweegbracht. De 
Zesde paragraaf licht de ongeloovigen in omtrent het lot, dat hun wacht en om- 
trent de gevolgen van hun wreede vervoigingen tegen de Moeslims: ze beurt de 
laatsten ook op door te verklaren, dat hun lijden weldra plaats zal maken voor 
een gelukkigen toestand. De zevende paragraaf toont aan, dat God, Die zelfs de 
ongeloovigen genadig behandelt, de inspanning der geloovigen om wille van de 
waarheid niet onvruchtbaar zal jaten blijven. 

1009 Dit doelt op de vervolgingen der ongeloovigen te Mekka tegen de ge- 
loovigen. 
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qq eq + .. 

‘&omt, 

6 En wie hard strijdt, 
strijdt slechts voor zijn eigen 
ziel; waarlijk, God is Zich- 
zelf genoeg, boven (de be- 
hoefte aan) de werelden ver- 
heven. 

7 En (aangaande) degenen 
die gelooven en het goede 
doen, ἢ zullen hun booze 
werken zekerlijk van hen 
wegnemen en Wïÿ zullen hun 
het beste van wat zïij gedaan 
hebben zekerlijk vergelden. 

8 En Wij hebben den 
mensch goedheid jegens zijn 
ouders bevolen, en indien zij 
met ἃ twisten, opdat gij 
(anderen) met Μη zult ver- 
eenigen, waarvan gij geen 
kennis hebt, gehoorzaam hen 
niet; 1010 tot Mij is uw we- 
derkeer; dan zal Ik u inlich- 
ten omtrent hetgeen gij ge- 
daan hebt. 

9 En (aangaande) dege- 
nen die gelooven en het goede 
doen, Wij zullen hen zekerlijk 
onder de goeden doen binnen- 
treden. 

10 En onder de menschen 
is er, die zegt: Wij gelooven in 
God; maar wanneer hij op 
(den weg van) God vervolgd 
wordt, houdt hij de vervol- 
ging der menschen voor de 
kastijding Gods; 1011 en in- 
dien er hulp van uw Heer 

zouden ζΖ1}] Zzekerlijk 
zeggen: Waarlijk, wij waren 
met u, Wat! is God niet de 

| beste Weter van wat in de 
borsten van het menschdom 
is ?. 

BEPROEVINGEN LOUTEREN 711 
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1010 Terwiïjl.dit vers op het belang van gehoorzaamheid aan ouders wijst, 

waarschuwt het tevens er voor, zelfs aan dezen kinderlijken plicht al te groot 

gewicht te hechten. Het toont aan, dat wanneer zelfs een belangrijke plicht met 

een nog hoogeren strijdt, de eerste aan den laatsten opgeofferd moet worden. 

1011 Dit beteekent, dat zij die zwak in het geloof zijn, de vervolging der 
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Of, τοὔά- 
verspreide 
ἀοσά. 
a 488. 

11 En God zal degenen die 
_gelooven, zekerlijk kennen en 
Hij zal de huichelaars zeker- 
ΤΠ kennen. 

12 En degenen die niet ge- 
looven, zeggen tot degenen 
die gelooven: Volg ons pad en 
wij Zullen uw zonden dragen. 

| En nimmer zuilen zij de dr&- 
gers zijn van eenige hunner 
zonden; waarlijk, Ζῇ zijn 
leugenaars. 

13 En ΖὶΪ zullen zekerlijk 
hun eigen lasten en andere 
lasten met hun eigen lasten 
dragen, en ziïj zullen ten dage 
der opstanding zekerlijk on- 
dervraagd worden aangaande 
wat zij verzonnen hebben. 

[132 PA DAT ht ETS 
DR ESS 

LR LS Eh JES 

Que is ELLES 

ἊΨ ΄ LT 29Κ 

DOrÈ EN El 5 
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F2 )σ 

CN κιεις 

PARAGRAAF 2 

Geschiedenis van Noach en Abraham 

14, 15. 
de plaats in van oude. 

14 En voorzeker zonden 
Wij Noach tot zijn volk, en hij 
bleef duizend jaar, op viftig 
jaar na, onder hen. 1012 En 
de zondvloed overviel hen, 
terwijl ziÿj onrechtvaardig 
waren, 8 

15 En Νὴ bevrijdden hem 
en de gezellen van de ark en 
maakten het tot een teeken 
voor de volkeren. LÉ 

16 En (Wij zonden) Abra- 
ham, toen hij tot zijn volk 
zei: Dien God en wees oppas- 
send voor (uw plicht jegens) 

| Hem; dit is het beste voor ἃ, 
indien gi] (het) wist. 

ς 

Noach. 16--18, Abraham. 19θ---22, Nieuwe γοκϑῃ nemen 

ER οἷο LE Eure 
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LA ἀ 5 ie 5 
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Eu y) 5. 8.535} dl 

Ὁ DES Ce 

ongeloovigen, die noodzalrelijk was om hun geloof te sterken en te reinigen, als 

een straf van God beschouwden voor hun verandering van geloof. 

1012 Het is niet onwaarschijnlijk, dat ’s menschen levensduur in vroeger 

dagen langer was dan tegenwoordig en dat ΝΌΘΟΙ een buitengewoon hoogen 

ouderdom onder zijn landgenooten bereikte. Er zijn evenwel omstandigheden die 

aantoonen, dat de vermelding hier betrekking heeft op het in stand blijven van 
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17 ΟἿ] aanbidt slechts af- 
godsbeelden buiten God en 
δὶ) schept een leugen. Waar- 
lijk, degenen die gij buiten 
God dient, hebben voor u geen 
macht over eenig onderhoud; 
derhalve, zoek van God on- 
derhoud en dien Hem en wees 
Hem dankbaar:; tot Hem zult 
gi worden wedergebracht. 

18 En indien gij (de waar- 
heid) verwerpt, dan hebben 
de volkeren vôér u inderdaad 
(de waarheid) verworpen; en 
niets rust op den Apostel be- 
halve het duidelijk overbren- 
gen (van de boodschap). 

19 Wat!  overwegen σῇ 
niet, hoe God de schepping 
begint (en) ze daarna weder- 
om voortbrengt? Waarlijk, 
dat is Gode gemakkelijk. 1013 

20 Zeg: Reis op de aarde 
en zie hoe Hij de eerste schep- 
ping maakt;  vervolgens 
Schept God de latere schep- 
ping; waarlijk, God heeft 
macht over elk ding. 

21 Hij kastijdt wien ΗΠ wil 
|en is genadig aan wien Hi 
| wil, en tot Hem zult gij wor- 
den wedergebracht. 

22 En gij zult niet ontko- 
men, noch op de aarde noch 
in den hemel, en gïj hebt 
buiten God geen beschermer 
noch helper. 

GESCHIEDENIS VAN NOACH EN ABRAHAM 
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de door Noach verkondigde wet gedurende 950 jaar, daar Abraham toen in zijn 
plaats kwam, die om die reden onmiddelliÿjk na ΝΌΘΟΣ wordt vermeld. 

1013 De wet der schepping en vernietiging der dingen, welke voortdurend 
in de natuur in werking is, komt in het leven der volken tot uitärukking: een 
volk wordt in het leven geroepen, daarna wordt het weggemaaid en een nieuw 
volk komt in zijn plaats. Op deze wet doelt het vers, als ecn waarschuwing voor 
de afgodische bewoners van Mekka, dat de Πα nu gekomen was, dat zij plaats 
moesten maken voor een ander volk. Dit wordt in de daarop volgende verzen 
duideliÿjk gemaakt. | 
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PARAGRAAF 3 

Geschiedenis van Abraham en Lot 

23—25. Abrahara wordt vervolgd, 26, 27. Hÿ vlucht en wordt ge- 
zegend. 28---80, Lot. | 

23 En (aangaande) dege- - ἸΏ Ὁ το Te 
nen die niet in de mededeelin- 2 > AU CUT 
en Gods en Zijn ontmoeting ΤΡ PRES ἸΣυῦΣ 
on zij wanhopen aan ML LEE à 7 Da 
Min genade, en dezen zijn CCR ee) 
het, die een pünlijke kastij- 
ding zullen hebben. 

24 En het antwoord van ΤΥ ST 0. 
zijn volk was niets anders dan HOT des Ce CE CS 

»? dat zùÿ zeiden: Dood hem of ΄σ p! VITE Dour € 53292 : Area AT Re a εἰ LA 

verbrand hem; maar God 7 # TRS 27277 8 5) 
HD 53 τῷ LT EN 20 Loybes bevrijdde hem van het O8 AY ιν HU 

vuur; 1014 a waarlijk, hierin 
zijn teekenen voor menschen 
die gelooven. | 

x 2 ἐς ds 3 uw 55, fra Δ“ 
25 En hij zei: Gij hebt voor αὐ! CE CNE) ἐὰν à 

uzelf afgodsbeelden buiten + ,; 7 > TOR 
God genomen om wille van REPAS 55 Ὁ 
vriendschap tusschen u in . 2 er ca μονὴ 
het leven dezer wereld; dan τξ and >. 8 

δ ἐὺ 295 ἐδ. 2 27 τ: 
zullen sommigen uwer ten ES DCS ox Ba (52 
dage der opstanding anderen 

: » 2472 τ 2 (Se 
loochenen en sommigen uwer GS ἜΣ) A 
anderen vervlioeken, en uw | 
woning is het vuur, en gïj zult 

na 891. 

ri 
L s 
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2 

geen helpers hebben. = 22 à) HO ES 955. Toute 
26. En Lot geloofde in hem, ΤΩΣ ἐδ » 4 QC 

en hij zei: Ik vlucht tot mijn OS ah 52 αὐ", cn 
Heer; waarlijk, Hij is de τ “ 
Machtige, de Wijze. 1015 

27 En Wij schonken hem on Ὁ fes: ᾿ 
b 48. Izak en Jakob, b en lieten het ζω: Dei » En) LI LMD 9 

profeetschap en het boek in ; au) ΄ s CLASS EL as ἧς 
zijn zaad blijven, en ΝῊ gaven ET Sos 
hem zijn belooning in deze σε ἐπ 
wereld, en in het hiernamaals ἘΞ ii 4) # Gi dE 
zal hij waarliÿk onder de © Ced-b) Ga 
goeden zijn. | 

- _ 0 pq + 
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1014 Evenals in 21 : 69 wordt ook hier niet vermeld, dat Abraham werkelijk 

in het vuur werd geworpen. Integendeel, het plan was: ὁ hem te dooden Ôf te 

verbranden. 

1015 De woorden Ik vwlucht lot min Heer Guiden op zijn vlucht naar een 

ander land, waarheen hïj door zijn Heer bevolen was te vluchten. Dit wordt 



HFDST. XXIX.] 

28 En (Wij zonden) Lot, 
toen hïÿj tot zijn volk zei: 
Waarlijk, gij begaat een onze- 
delijkheid, die geen der vol- 
keren v66r ἃ ooit heeft be- 
dreven: 

29 Wat! komt gij tot de 
mannen en pleegt gij roof op 
den grooten weg, en gi be- 
drijft booze werken in uw 
vergaderingen ? Maar het ant- 
Woord van zijn volk was niet: 

ZWAKHEID DER VALSCHE GELOOVEN 715. 

SÉRIE 
“““ LOL τα 

84} ὧς GR À Las Ξ " 

Ourshail οἱ 

SE Ep σε αν ΤΠ τὴν PDO δῦ δ ΑΝ 
2% PC LP κι, ΄“σι» , LE 5 ὥΚ 35:2] 

anders dan dat zij Zzeiden: LIT < Le LU AL ρ1τ2 Breng Gods kastijding over %# T7 Cr CS ÿl ons, indien gij (een) van de Ὁ Εν 22 2, Waarheidlievenden zijt. ne. 7e 30 Hi zei: Min Heer! help PE D ail Sy QU mi) tegen het misdadige volk. EI 2923 
Onde) | 

PARAGRAAF 4 
Zwakheid der valsche Gelooven: Een Les in het Lot der vroegere Volkeren 

31-35. Lots volk vernietigd. 86, 87. Het volk van Sjoe’aib. 88. ’Ad on Tsamôèd. 39. F'araë en anderen. 40. Straf in versChillende vormen. 41-44. Valsche gelooven vérgeleken bij een spinneweb. 

31 En toen Onze bood- 
schappers met blijde tijdingen 
tot Abraham kwamen, 8. zei- 11:69. 

EL LATE La LÀ ᾿ den zij: Waarlijk, wij zullen Xi δ. CHE θη de inwoners van deze stad Ὁ “Ὁ. Noces μή» verdelgen, want haar inwo- Ou 15 Le Gh' ῳ _ners zijn onréchtvaardig. 
| 32 Hij zei: Waarlijk, daarin 

is Lot. Zij;zeiden: Wij weten 2 τ γρἾ 7851 »ρ1{7ὅ.. 2). 212 wel wie daaïin is: wij zullen SL D Ke ὁ) κ᾿ ᾿ hem en zijn volgelingen zeker- ff 7 5.5] EEE Ce δ 1 lijk bevrijden, behalve ZM un TO, ee vrouw; zij zal onder degenen © al ee CSV Sat et NI zijn, die achterblijven. 
33 En toen Onze bood- | | Schappers tot Lot kwamen, ΤῊΝ rive Was hjij om hunnentwille be- rnb it droefd, en hij miste de kracht ἤν LLES Lu ÉLUS ἢ om hun zaak te volbrengen V2 525 og 29 og ee en 21] zeiden: Vrees niet en 

.’ duidelfker vermeld in 19 : 49, Zÿn vlucht near 
ες dus’ voor het vuur. | 

# 
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een ander land behoedde Abraham 

58 
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a 496, 

Of, sommi- 
ge van hun 
woningen 
σῷ τι. 

b 1005. 

c 28 : 6. 
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wees ook niet bedroefd; 

waarlijk, wij zullen ἃ en uw 
volgelingen bevrijden, behalve 

uw vrouw; zij zal onder de- 
genen, zijn, die achterblijven: 

34 Waarlijk, Wij zullen op 
de inwoners dezer βίδα een 

straf van den hemel doen 
nederkomen, omdat Ζῇ over- 

treden hebben. | 

35 En voorzeker hebben 

Wij daarvan een duidelijk 
men- 

schen die begrijpen. 1016 
36 En tot Midian (zonden 

Wij) hun broeder Sjoe’aib, ἃ 

en hij zei: O mijn volk! dien 

God en vrees den jongsten 

dag, en handel niet verdor- 

ven in het land, kwaad stich- 

tende. 
37 Maar zij verwierpen 

hem, en een zware aardbe- 

ving overviel hen, en zi 

werden onbeweeglijke licha- 

men in hun woning. ᾿ 

38 En (Ὁ verdelgden) 

Ad en Tsamoed, en aan hun 

woningen is u (dit) inder- 

daad duidelijk; en de duivel 

deed hun hun werken schoon 

toeschijnen; derhalve wend- 

de hij hen van het pad af, 

hoewel zij met doorzicht 

begaafd waren. 
839 En 

Korach D en Farao en 

| Hâmân;: © en voorzeker kwam 

 bewijsgronden, 

| 
+ 
: 

Mozes tot hen met duidelijke 
maar Zi 

gedroegen zich hoogmoedig 

in het land: toch konden 

zij (Ons) niet voorbijstreven. 

40 En Wij straften ieder 

om zijn zonde: en onder hen 

was er, over wien Wij een 

geweldigen storm nederzon- 

(Wij verdelgden) 
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1016 Sodom en Gomora --- de verwoeste steden — lagen in de buurt van 

de Doode Zee, aan den weg van Arabië, gelijxk vermeld is in 15: 76. 
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a 7 : 72, 
69 : 6, 7. 
Ὁ 493, 495. 

| 

c 1007. 

d 39, 
11 : 37-48, 
23 : 27—29.: 

qe 

den, 8 en onder hen was er, 
dien de dreuning overviel, b 
en onder hen was er dien Wij 
door de aarde lieten verzwel- 
gen, € en onder hen was er, 
dien ὙΠ verdronken: ἃ en 
het betaamde God niet 

 onrechtvaardig jegens hen te 
zijn, maar zij waren onrecht- 
vaardig jegens hun eigen 
zielen. 

41 De gelijkenis van dege- 
nen die bewakers buiten God 
nemen, is als de gelijkenis 
van de spin, die zich een 
woning maakt; en waarlijk, 
de zwakste der woningen is 
de woning van de spin — 
wisten zij (het) maar. 

42 Waarlijk, God weet 
wat zij buiten Hem aanroe- 
pen; en Hij is de Machtige, 
de Wijze. 

43 En (aangaande) deze 
gelijkenissen, Wij stellen ze 
den menschen voor, en nie- 
mand begrijpt ze, behalve de 
geleerden. 

44 God heeft de hemelen 
en de aarde met waarheid 
geschapen;, waarlijk, hierin 
is een teeken voor de geloo- 
vigen. 
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PARAGRAAF 5 
De Heilige Qoer-ân loutert 

DEEL XXI 
45, De Heilige Qoer-ân bevrijdt den mensch van de slavernij der 

zonde. 46. Beginsel der controverse, 47—49. De Heilige Qoer-ân bevat 
alle godsdienstige waarheden. 50, 51. De verandering, die de Heilige 
Qoer-ân teweeggebracht heeft, is een teeker van zijn waarheid, 

45 Lees voor wat u van 
het Boek is geopenbaard en 
onderhoudt het gebed; waar- 
[Πα het gebed houdt (den 
mensch) af van onzedelijkheid 

᾿ 1 ὦ Ἴ 2 + Sea  9} 
EL CA 

bte Tu Grbers < “7 5 
ῳ δ 8181 δὶ ἜΘΕΙ es 
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en kwaad, en de cdichtese PR oi Ne à, 
Gods is zekerlijk het grootst, Alan 05. CUS LE 
en God weet wat gij doet. 1017 Hspr 2ete DT D ù 

46 En twist niet met de COS Le δα 5 
volgelingen van het Boek | 

dan door hetgeen het hbeste 
is, behalve degenen hunner 3%, <, 1-77 ARS LA 

. À LAN DESNE 
die onrechtvaardig hande- ὅν 3 a 

Β . . ΄-΄ ΄ 2 . et ἐξ. # “" 

len, en zeg: Wij gelooven in δον Cet 
datgene wat tot ons is ge- Fi ere a 
openbaard, en wat tot u is 1 Ὁ) A FRET 

geopenbaard, en onze God en D Ne Per 

uw God is Eén en aan Hem “5 FAO) 2 Ὁ. Σ 

‘onderwerpen wij ons. 1018 : UP lis 
47 En aldus hebben Wij Θ Ur 

het Boek tot u geopenbaard; che: ns ΕΣ 
en degenen wien Wij het EL SH ST AS 
Boek hebben gegeven, geloo- “5 3 EPA »ι "τὴ 

ven daarin en onder dezen LS OP ASSURE £ 
zijn er, die daarin gelooven ; τ 2e Le AT ὁ: 

en niemand loochent Onze “3 ΩΣ CE εν» 
mededeelingen behalve de > 5 
ongeloovigen. EC 2 #1 Es 

48 En gij reciteerde daar- 
voor niet eenig boek noch SRE 3 ὧν" BR < τάων, 
schreeft gijer een af met 
uw rechterhand, want dan “9 AI 5] AS À εὐ Ξε 

zouden degenen die onwaar- Ne 

heden  Zzeggen,  getwijfeld Fe Mali 
a 618. hebben. 1019 a à 

1017 Dit vers stelt in de woorden: de gedachtenis Gods is het grootst, d.w.Z. 

de machtigste en doeltreffendste beteugeling der zonde, het rechte beginsel vast 

om zich van de slavernij der zonden te bevrijden. Het is een levend geluof in de 

Goddelijxe macht, kennis en goedheid, dat den riensch weerhoudt, in de wegen 

- van Zijn mishagen te wandelen, en dit houdt de gedachtenis Gods in. Een stellig 

en zeker weten, dat jiedere slechte daad een slecht gevolg heeft, dat er een 

Opperwezen is, δὲ weet wat voor het menschelijk oog verborgen is en Wiens 

zedewet doeltreffend is, waar de zedelijke dwang van een samenleving volkomen 

faalt, dat Hij de Bron van alle goedheid is en dat door goedheid de mensch 

gemeenschap met Hem kan hebben, dat zijn de cenige doeltreffende middelen om 

den mensch te weerhouden het kwade te doen. In deze beginselen geeft iedere 

nieuwe openbaring den Moeslims een levend geloof in. | 
1018 Dat is de kern der Islamietische controverse: Wÿ gelooven in daigene 

wat tot ons is geopenbaard en wat tot u is geopenbaard, en onze God en uw God 

is Eén. Het Islamietische begrip God is het zuiverste monotheïsme en het begrip 

Goddelijke openbaring is het ruimste, dat men maar kan vormen, daar het erkent. 

dat de Goddelijke openbaring in alle eeuwen aan alle volken is geschonken. 

1019 De ruime godsdienstige beginselen en de schoone zedelijke en geeste- 

lijke waarheden, die in den Heiligen Qoer-ân tot uitdrukking komen, kunnèu 
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49 Neen! dit zijn duidelijke 
mededeelingen in de borsten 
dergenen, wien Kkennis is 
geschonken; en  niemand 
loochent Onze mededeelingen 
behalve de onrechtvaardigen. 

50 En χίῇ zeggen: Waarom 
zijn van zijn Heer geen 
teekenen op hem nederge- 
zonden? Zeg: De teekenen 
zijn slechts bij God, en ik ben 
slechts een duidelijke waar- 
schuwer. 

51 Is het hun niet genoeg, 
dat Wij u het Boek hebben 
geopenbaard, dat hun wordt 
voorgelezen? Waarlijk, hierin 
is een genade en een herin- 
nering voor menschen die 
gelooven. 

᾿ € 1 -# 

“25 CRE En de 

CPR 

ῳς-».;"»..) 
“»». 

haie “A EN 

CES 

PARAGRAAF 6 

De Ongeloovigen gewaarschuwd en de Geloovigen getroost 

52—55. Zekerheid van de straf. 56—62. De geloovigen zullen een 
groote belooning krijgen. 63. De doode aarde zal in het leven terug- 
geroepen worden. 

52 Zeg: God is ïenoeg- 
zaam als Getuige tusschen 
mi) en u; ΗΠ weet wat in 
de hemelen en (op) de aarde 
is. En (aangaande) degenen 
die in de valschheid geloo- 
ven en niet in God gelooven, 
dezen zijn het, die de verlie- 
zers zijn. 

53 En zij vragen u de kas- 
tijding te verhaasten, en 

| indien er geen bepaalde tijd 
vastgesteld was, zou de kastij- 
ding zekerliÿk tot hen geko- 
men Zijn; en zekerlijk zal die 
onvyoorziens tot hen komen, 

| terwiil zij (die) niet bemerken. 

317 9 CR . 3.92% 1 7 9 

θαι CS αἷς ὦ ὁ 

BEN ΠΕ G AE 

Are ab ESS JL A 

CIO 

SAS SL AAC 
ts CU ἘΝ Ξ - 

0033 DENES 

ot 

niet verzameld zijn geweest —- aithans indien zoo'n verzameling door menschelijke 

inspanning mogelijk ware geweest -— dan door iemand, die kennis van al de 

vroegere schriften had; maar de Heilige Profeet had zelfs niet één boek gelezen, 

om maar niet te spreken van alle schriften. Wat men op een profeet als Jezus 

zou kunnen zeggen, dat hij de vroegere schriften gelezen en er sommige schoone 

 waarheden uit verzameld had, kan op den Heiligen Profeet niet worden gezegd, 



120 

Of, λοσ. 

DE SPIN 

54 Zi vragen ἃ de kas- 
tijding te verhaasten, en 
waarlijk, de hel omringt de 
ongeloovigen; 1020 

55 Ten dage als de kas- 
tijding hen zal bedekken, 
van boven hen en van 
beneden hun voeten; en Hi 
zal zeggen: Smaak wat gi 
gedaan hebt. 

56 O mijn dienaren, die 
gelooven!  waarliÿk, Min 
aarde is uitgestrekt; der- 
halve, Mi alleen zult gi 
dienen. 1021 

57 ledere ziel moet den 
dood smaken;  vervolgens 
zult gij tot Ons worden 
wedergebracht. 

. 58 En (aangaande) dege- 
ren. die gelooven en het 
goede doen, hun zullen Wi 
“zekerlijk een woning op de 
hooge plaatsen geven, in 
tuinen waarin rivieren stroo- 
men, daarin wonende; hoe 
voortreffelijk is de belooning 
der werkers: 

59 Degenen die lijdzaam 
zijn, en op hun Heer vertrou- 
wen Zi). 

60 En hoe menig schepsel 
(is er niet), dat zijn onder- 
houd niet draagt; God 
onderhoudt het en τι; en Hï 
is de Hoorende, de Wetende. 

61 En indien gij hun 
vraagt, Wie de hemelen en 
de aarde geschapen en de 
zon en de maan,. dienstbaar 
gemaakt heeft, zullen zi 
zekerlijk zeggen: God. Van- 
waar zijn zij dan afgewend? 

[DEEL XXI. 
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want de laatste kon lezen ἘΞ schrijven, en dit rORVeTRIOBeR is dus een bevesti- 

ging van zijn waarheid, 

1020 Dit wordt gezegd met betrekking tot den alomsluitenden aard van de 

straf, die hun geen weg zal open laten om te ontkomen. Het daarop volgende 

vers maakt dit duidelik. 

1021 Dit dient om de Moeslims, die de scherpe vervolging van hun vijanden 
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62 God. maakt de midde- 
len van bestaan overvlodig 
voor wien Hij wil van Zïjn 
dienaren, en beperkt ze voor 
wien (ΗΠ wil); waarlik, 
God is met elk ding Bekend. 

63 En. indien gÿ hun 
 vraagt: wie zendt water van 
de wolken neder en geeft 
er dan leven mede aan de 
aarde na haar dood, zullen 
zij Zekerlijk zeggen: 
Zeg: Alle lof komt God toe. 
Neen, de meesten hunner 
begrijpen niet 

God. 
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PARAGRAAF 7 
ι Overwinning der Geloovigen 

64-66. De Goddelijke genade Zelfs aan ongeloovigen betoond. 
67. Veiligheid van Mekka. 68, 69. De geloovigen zullen voorspoed 
genieten. 

64 En dit leven van de 
wereld is niets dan een 
ermaak en een 5061; en 

wat de volgende woning 
betreft, die is waarlijk het 
leven — wisten zij (het) 
maar! Ὁ 

65 En wanneer zij zich in 
de schepen  inscheepten, 
roepen zij God aan, Hem 
oprechtelik gehoorzaam zijn- 
de, maar wanneer ΗΠ ἤθη 
behouden aan land brengt, 
zie! zij plaatsen anderen 
(nevens Hem) : 

66 Opdat zij ondankbaar 
zullen zijn voor wat Wij hun 
gegeven hebben en opdat 
zij zullen genieten: maar zij 
zullen weldra weten. 

67 Zien zij niet, dat Wij 
een heilig gebied veilig 

de menschen met geweld 
hebben gemaakt, 8 terwil 
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moesten verduren, op te: ‘beuren. Zoo zij in Mekka vervolgd worden, zullen zij 
elders een toevlucht vinden, waar 21] niet tegenover zulke hinderpalen zullen 
staan. Er wordt hier dus duidelijk een vlucht naar een andere plaats voorspeld. 
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van rondom hen worden 
weggevoerd? 1022 Zullen zi 
nog in de valschheid geloo- 
ven en de gunst Gods 
loochenen ? | 

68 En wie is onrechtvaar- 
diger dan hij, die een leugen 
tegen God verzint of de 
waarheid verwerpt, wanneer 
die tot hem is gekomen? 
Zal niet in de hel de woning 
der ongeloovigen zijn ? 

69 En (aangaande) dege- 
nen die hard voor Ons 
strijden, Wij zullen ἤθη 
zekerlijk in Onze wegen 
leiden; en God is waarlijk 
met degenen die : het: ds 
doen. 

DS LEA GA 5 
RATE ait EL 5: » P 

1022 De haram omvat de stad. Mekka en verscheidene mijlen land daar- 
omheen. Binnen deze grenzen is de oorlog verboden. De vermelding, dat de 
menschen met geweld worden weggevoerd, heeft betrekking op de groote on- 
veiligheid van leven en bezittingen in Arabiëé, terwijl niemand de heiligheid van 
Mekka durft schenden. : 
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DE ROMEINEN 

(Ar-Roèm) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(6 paragrafen en 60 verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1. Een groote voorspelling. 

Par. 2. De twee partïtjen. 

Par. 3. Openbaring van de Goddelijke macht in de natuur. 
Par. 4. De Islâm beantwoordt aan de menschelijke natuur. 

Par. 5. Een verandering. ᾿ 
Par. 6. Verijdeling van den tegenstand. 

Algemeene opmerkingen: | 
DIT hoofdstuk ontleent zijn naam aan de belangrijke voorspelling aangaande 

de overwinning der Romeinen op de Perzen, die op den tijd dat deze voorspelling 
uitgesproken werd, het heele Romeinsche Rijk hadden afgestroopt en zoo goed 
als vlak voor de poorten van Constantinopel stonden, De beteekenis van dit 
hoofdstuk ligt evenwel niet in deze voorspelling alleen, maar ook in een andere 
en grootschere, die daarmee werd verkondigd. Dit is de voorspelling aangaande 
de overwinning der Moeslims op hun machtige vijanden, de Qoereisjieten: een 
omstandigheid, die, in het licht van alle gebeurtenissen beschouwd, waarop de 
menschelijke gissing gegrond kan worden, een even duidelijke onmogelijkheid 
was als die ooit in de-wereld bestond. Deze voorspelling ging in vervulling in den 
oorlog van Badr, die in hetzelfde jaar plaats had als de overwinning der Ro- 
meinen op de Perzen. Trouwens, het eenige wat deze vier Mekkaansche hoofd- 
stukken — het 29ste, 30ste, 31ste en 32ste hoofdstuk — die samen een groep vormen 
en alle met alif, lâm, mîm beginnen, met elkaar gemeen hebben, is de grootsche 
en verheven uitspraak, dat uit het doode land Arabië een groot volk zou worden 
verwekt, en deze voorspelling komt hier —— hoewel ze in al deze hoofdstukken 
duidelÿk vermeld wordt — het duidelijkst tot uitdrukking. 

Het hoofdstuk begint met een vermelding van de nederlaag der Romeinen, 
verkondigt onmiddelliÿjk daarop een voorspelling aangaande de overwinning der 
Romeinen op hun vijand, en voegt er een voorspelling bi aangaande een groote 
overwinning der Moeslims op hun onderdrukkers, die op denzelfden ttjd zou 

- plaats hebben, De tweede paragraaf spreekt van twee partijen, de geloovigen en 
de ongeloovigen, daarbïj verklarende, dat hun respectieve toestanden spoedig 
omgekeerd zullen worden: de Moeslims zullen de bovenhand krijgen. De derde 
paragraaf gewaagt van de openbaring der Goddelijke macht in de natuur, als een 
aanwijzing dat een openbaring van dezelfde macht den Isläm zal doen zegevieren. 
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PARAGRAAF 1 

Een groote Voorspelling 

1—3. Voorspelling aangaande de overwinning der Romeinen op de 
Perzen. 4—7, De Moeslims zullen te zelfder tijà de overwinning behalen 
op de ongeloovigen. 8—10. Machtige volken vernederd. 

In naam van God, den OS OR AT dt 2, 
Weldadige, den Genadige. ΄ nl ail + =. 

| 1 Ik ben God, de beste | EI 
a 6. Weter, a OI 

2 De Romeiïinen zijn over- TROT 
wonnen 7e 

3 In een nabij gelegen 2e Zu D De 5»Χδι LT: 
land, en zÿj zullen, na over- 7-07 ΟΣ ἃ 
wonnen te zijn, overwinnen, MR Le 
1023 L DOS a ME 

De vierde paragraaf toont aan, dat de geestelijke overwinning van den Islâm 
een zekerheid is, omdat hïj ten slotte tot ᾽Β menschen natuur moet spreken en 
algemeen moet worden aangenomen; de Islâm toch beantwoordt aan de mensche- 
like netuur en voldoet aan al de eischen van den natuurlijken godsdienst van 
den mensch. Deze overwinning zou, aldus wordt er in de daarop volgende para- 
graaf verklaard, door een groote en wonderbare verandering in Arabië worden 
teweeggebracht. In de laatste paragraaf wordt dengenen, die wegens den grooten 
tegenstand aan den vooruitgang van den Islâm, aan de tot stand koming van 
zulk een omwenteling twijfelden, medegedeeld, dat de verijdeling van den tegen- 
stand absoluut zeker was, | 

1023 De strijd tusschen Perzié en het Romeinsche Keizerrijk had reeds gerui- 
men {ἃ bestaan. De groote strijd, waarin Perzië de overwinning behaalde, begon 
in 602 der Chrisfelijke jaartelling, toen Choroës Ii van Perzië een oorlog tegen 
Rome begon, om den dood van Mauritius te wreken, die door Phocas werd. 
vermoord. ,Zïÿn legers plunderden Syrië en Klein-Aziëé, en in 608 rukte hij op 
naar Chalcedoon. In 613 en 614 werden Damascus en Jeruzalem door generaal 
Shahabaraz ingenomen en het Heilige Kruis werd in triomf weggevoerd. Spoedig 
daarop werd zelfs Egypte veroverd.#“De Romeinen konden slechts weinig tegen- 
stand bieden, daar Ζῇ door inwendige oneenigheden verdeeld waren en door de 
Avaren en de Slaven bestookt werden” (En. Br. Art. Chosroes II). Toen het 
nieuws van deze overwinning Mekka bereikte, waren de Qoereisjieten ten zeerste 
verheugd, daar zij meer voor de vuuraanbiddende Perzen dan voor de Christenen 
voelden, die Ζῇ bij dé Moeslims onderbrachten, aargezien zij volgers zijn van de 
schriften. Eén reden voor hün vreugde schijnt zich gegrond te hebben op het 
geloof, dat deze nederlaeg van de Christenen de overwinning der Moeslims voor- 
beduidde, wien de Heilige Qoer-ân herhaaidelijk succes en overwinning op hen 
had voorspeld. Het was in het jaaf 615 of 616, dat de Heilige Qoer-ân deze 
openbaring verkondigde, die twee verschillende voorspellingen inhield: een voor- 
spelling aangaande de overwinning der Romeinen, die toen geheel machteloos 
waren, op de zegevierende Perzen, die nu vlak voor de poorten van Constantinopel 
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_ 4 Binnen weinige jaren. > ,»243 à 272. «Ὁ 
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5 Over Gods ὃν}; ΗΠ -» 92 

helpt wien Hij wil; en Hi is 
de Machtige, de Genadige; Rss 

6 (Dit is) Gods belofte! | ΤΣ | 
God zal Ziïn belofte niet « HA PONS " . 
breken, maar de meeste CE al » gi ds 
menschen weten (het) niet. se _ SRE 

7 Zïj kennen het uiterlijke né | sil 
van het leven dezer wereld, ss hs χω, y ru” 591s 
en omtrent het hiernamaals SU SCA UAE Goo 
zijn zij gansch achteloos. A CT A 

8 Denken zÿj niet bij zich- © 8 #2 BANG 59) 
zelf na, (dat) God de heme- | 
len en de aarde en wat fc, 23% dE 
tusschen beide is slechts © C'ebl SL ᾿ 
met waarheid geschapen {22715565 DS 5 Droit στὰ 
heeft en (voor) een bepaal- Ὁ, κα 2 eur ὦ 
den {Π4 En waarlijk, de «ὦ 5 Ga ets ELU 
meeste menschen zijn looche- pu 5 2 
naars van de ontmoeting QE So DES 
huns Heeren. 

9 Hebben zij niet op de 

“κ΄ σ΄ cd 
all 

. . 29 22e T . SN 2, 5 2 or re 

aarde gereisd en gezien, hoe |: LMI Gt us 211 
het einde dergenen (die) vOÔr <> “σ» οἷ ον ἜΣ 

hen  (leefden), was? Zi AS Οὐ NI SE cé Cas 

waren sterker dan dezen in 

stonden; en een andere aangaande de overwinning van de handvol Moeslims op 

de machtige bewoners van Mekka (vss. 4, 5). 

Wat de vervulling van deze twee voorspellingen betreft, die binnen het korte 

tijdsbestek van negen jaren — d.i. de in de voorspelling vermelde tijdgrens (het 

woord bid’oen duidt, volgens alle autoriteiten, een tijdvak aan van drie tot negen 

of tien jaren) — de rollen heelemaal omkeerden, ten nadeele van het machtige 

Perzische Rijk en de sterke tegenstanders der machtelooze en daklooze Moeslims, 

heeft men slechts een blik te werpen op de geschiedenis in en na het jaar 624. 

in 624 rukte hij (Heraclius) op naar noordelijk Medië, waar hïij den grooten 

vuurtempel van Gandzak verwoeste” (En. Br. Art. Chosroes II). 

In hetzelfde jaar versloegen 313 Moeslims, waarvan vele ongeoefende, on- 

ervaren en ongewapende jongelieden waren, een sterke legermacht van bij de 

duizend Qoereisjietische krijgslieden totaal: al de aanvoerders werden gedood en 

een doodelijke slag werd de vijandelijke macht toegebracht. De successen van het 

Moeslim-leger eenerzijds en die der Romeïinen anderzijds duurden voort, tot de 

macht der Qoereisjieten door de verovering van Mekka in 630 totaal vernietigd | 

werd, terwijl ,,het Perzische Rijk, van de schijnbare grootheid, die het tien jaar 

te voren had bereikt, tot hopelooze anarchie verviel” (En. Br.). 
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a 4. 

Of, goden 
die 2ij met 
God hebben 
vereenigd. 

b 4. 

C4. 

moed en groeven de aarde 
op en bouwden daarop in 
grooteren  overvloed dan 
dezen daarop gebouwd heb- 
ben, en  hun  apostelen 
kwamen tot hen met duide- 
like bewijsgronden: en het 
betaamt God niet hen 
onrechtvaardig te behande- 
len, maar zij behandelen hun 
eigen zielen onrechtvaardig. 

10 Vervolgens was het 
einde dergenen die het kwade 
deden, slechi, omdat zij 
Gods mededeelingen verwier- 
pen en die plachten te 
bespotten. 

D po sper te ΩΣ To Ν 

DAV +5 Le TA | Gias 5 

ἜΝ = fn. Lrals IA LA 
ADO AL Οὐ SE 
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LR 59% < LT SE 
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“ 

te; αἰ CIRE ὁ 

PARAGRAAF 2 

De twee Partijen 

11—18. 
belooning 
opgewekt. 

11 God begint de schep- 
ping: daarna brengt Hij ze 
wederom voort: daarna zult 
gÿ tot Hem worden weder- 
gebracht. 

12 En ten tijde 8 als het 
uur Zzal komen, zullen de 
schuldigen in wanhoop ver- 
Kkeeren. 

13 En zij zullen geen 
middelaars hebben uit het 
midden hunner deelgenoot- 
goden, en 21] zullen looche- 
naars zijn van hun deelge- 
noot-£oden. 

14 En ten tijde b als het 
uur zal komen, te dier tijd ς 
zullen zj van  elkander 
gescheiden worden. 

15 En aangaande degenen 
die geloofden en het goede 
deden, zij zullen in een tuin 
gelukkig worden gemaakt. 

De rechtschapenen en de verdorvenen Zullen ieder hun 
krijgen. 19. Een levend volk zal uit den doode worden 

“39 592 RDA Peas 

Oslo AU ETS 1 
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Of, δῷ het 
vallen van 
den av 

ns. 

OPENBARING VAN DE GODDELIJKE MACHT ἡ 

16 En aangaande degenen 
die niet geloofden en Onze 
mededeelingen en de ontmoe- TNT LT ΤΥ 
ting van het hiernamals © RCE > 
verwierpen, dezen zullen 733 429 
aan de kastijding worden FT 
overgeleverd. 

17 Derhalve, glorie Zzÿ 72 7-27 at > 9< 
God, wanneer gij den tijd van 7° 277 7 
den avond ingaat en wanneer © Le 
gij den tijd van den ochtend d 
ingaat. HR ie pie γῶν 

18 En aan Hem behoort © Yi λα]: 
de lof in de hemelen en (op) 239 PE “2 21.4.25 
de aarde, en in den namiddag OUIME Css Less 
en wanneer gij in den middag : 
zijt. | 

19 Hij brengt het levende Pres «22 
uit het doode voort en brengt I 2 SE ce z ες 

+. 2 it Ge EI 
L'usps 18 

BORIS ὦ 

het doode uit het levende 
voort, en geeft leven aan 
de aarde na haar dood, en 
aldus zult gïj worden voort- 
gebracht. 

PARAGRAAF 3 

Openbaring van de Goddelijke Macht in de Natuur 

20—25. Verschillende openbaringen van de Goddelijke macht. 
26, 27. Alles onderwerpt zich aan Zijn macht. 

20 En een van Zïijn teeke- 
nen is, dat ΗΠ u uit stof as LE LV 

geschapen heeft; vervolgens, 7 “3 ae 
zie! zit gij stervelingen, OC BUS SSI 5 
(die) zich verspreiden. | 

21 En een van Zijn teeke- ne» 2 AT ce 4." 
nen is, dat Hij gaden voor ἃ LC EF O\< A 22 
heeft geschapen uit uw zelf, re [73] Ι 
opdat gij gemoedsrust în RER 4) : Es 
hen zult vinden, en Hij heeft AN ES διῶ. SA 

| liefde en erbarming tusschen FT op dre 2 
u geplaatst; waarlijk, hierin O ©: À, 2 
zijn teekenen voor menschen | 
die nadenken. 

22 En een van Zijn teeke- ὁ6ὃ9Ζὅθ.,. _ ,, 
nen is de schepping der οὐδ! Fe dsl Ce 5 
hemelen en der aarde en de <isse a see 2 » 
verscheidenheid uwer talen Cl SET D A ÉNSÈI 5 
en kleuren; waarlijk, hierin © Ο at ἢ SE ai à 
zijn teekenen voor de geleer- 
den. 
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Of, behoo- 

tributen. 

© ce 

DE ROMEÏNEN 

23 En een van Zijn tecke- 
nen is uw slaap en uw zoeken 
naar Zijn goedertierenheid 
bij nacht en (bij) dag; waar- 
Iÿk, hierin zijn teekenen voor 
menschen die luisteren. 

24 En een van Zijn teeke-. 
nen is, dat ΗΠ u den bliksem 
toont als een oorzaak van 
vrees en hoop, en dat Hij 
water van de wolken neder- 
zendt en daarmede leven 
geeft aan de aarde na haar 
-dood; waarlik, hierin zijn 
teekenen voor menschen die 
begrijpen. | 

25 En een van Zijn teeke- 
nen is, dat de heme] en de 
aarde op Ziïjn bevel bestaat:; 
vervolgens, wanneer Hi u 
met een (enkelen) roep uit 
de aarde roept, zie! komt gij 
(er uit) voort. 

26 En aan Hem behoort 
al wat in de hemelen en (op) 
de aarde is: alles is Hem 
gehoorzaam. 

21 En Hij is het, Die de 
schepping begint (en) die 
vervolgens wederom voort- 
brengt, en het is Hem 
gemakkelÿk; en aan Hem 
behooÿt de verhevenste staat 
in de hemelen en (op) de 
aarde, en Hij is de Machtige, 
de Wijze. 

[DEEL XXI. 
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PARAGRAAF 4 

De Islâm beantwoordt aan de menschelijke Natuur 

28, 29. De KEenheid spreekt tot de menschelïÿke natuur. "30-32. De 
natuurlijke godsdienst van den mensch. 33, 34, God wordt in tegen- 
spoed aangeroepen. 35—37. Geen gezag voor het polytheïisme. 
38—-40. Liefdadigheid voor den mensch en de Eenheid Gods zijn de 
twee beginselen van een natuurlijken godsdienst. 

28 Hïÿ stelt ἃ een gelijke- 
nis aangaande uzelf voor: 
Hebt gij onder degenen die 
uw rechterhanden bezitten, 
deelgenooten in wat Wij u 
als onderhoud hebben gege- 

OSCAR ANS ΚΊ ed bre bg 
4 » 5 3 PA “- σ΄ 3,3,» 5 PT Le ω 9 pr? 2 et ως Ἷ 

“ “οὐ Es κα 
“Κ΄ 2’ 2224 22e τ 2. 
εἰσ ὡς OU SRE CG 
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a 19, 611, 
718. 

b 322, 522. 

Se 6 2e CR 0e © Re Le 

ven, zoodat gij ten aanzien 

zijt — εἴ daarvan gelijk 
vreest hen, zooals gij elkan- 
der vreest? Alzoo maken Wi 
de mededeelingen duidelijk 
voor menschen die begrijpen. 

29 Neen'  degenen die 
onrechtvaardig zijn, volgen 
hun lage begeerten, zonder 
eenige kennis; en wie kan 
hem leiden, dien God in 
dwaling laat? à En Ζῇ zullen 
geen helpers hebben., 

30 Derhalve, richt uw 
aangezicht oprecht voor den 
odsdienst in den rechten 
staat — de door God gescha- 
pen natuur, waarin Hi de 
menschen geschapen heeft; 
er is geen verandering in 
Gods schepping; Ὁ dat is de 
rechte godsdienst, maar de 
meeste  menschen  weten 
(het) niet — 1024 

31 U wendend tot Hem, 
en wecs oppassend voor (uw 
vlicht  jegens) Hem, en 
onderhoud het gebed en wees 
niet van de polytheïsten. 

32 Van degenen die hun 
godsdienst verdeeld hebben 
en partijen zijn geworden, 
iedere sekte zich verheugen- 
de over hetgeen zij bij zich 
hadden. 

33 En wanneer een kwaad 
de menschen treft, roepen 
21 hun Heer aan, zich tot 
Hem wendende; vervolgens 
wanneer ΗΠ hen van Hem 
genade laat smaken, zie! 
beginnen sommigen hunner 
goden nevens hun Heer te 
plaatsen. 

| | > | Ε | 
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2 ee 

AS ῷ 

1024 De Islâm is overeenkomstig dit vers de natuurlijke godsdienst van den 

mensch, of een godsdienst, van welks waarheid de menschelijke natuur getuigt. 

Zïÿn grondbeginselen: de Eenheid en alomvattende voorzienigheid van God, de 

algemeenheid der Goddelijke openbaring en de verantwoordelijkheid voor 8116 

handelingen in een leven na den dood, zijn door alle godsdiensten en alle volken 
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: OVET, 

34 Opdat zij ondankbaar 
zullen zijn voor wat Wij hun 
gegeven hebben; maar geniet 
(een wijle), want gij zult 
weldra te weten komen. 

39 Of, hebben Wij op hen 
een gezag nedergezonden z00- 

dat het van datgene spreekt, 
wat zij nevens Hem plaatsen ? 

36 En wanneer Wij de 
menschen genade doen sma- 
ken, verheugen Ζ1] er zich 

en indien hun een 
kwaad wedervaart om wat 
hun handen alreede gewrocht 
hebben, zie! verkeeren zij in 
wanhoop. 

37 Zien zij niet, dat God 
de voorziening overvloedig 
maakt voor wien ΗΠ wil, en 
(die)  beperkt? Waarliÿjk, 
hierin zijn teekenen voor 
menschen die gelooven. 

38 En geef den naverwant 
wat hem toekomt, en den 
nooddruftige en den reiziger; 
dit is het beste voor degenen 
die Gods welbehagen wen- 
schen, en dezen zijn het, 
wien het voorspoedig gaat. 

39 En wat gij op woeker 
uitzet, opdat het zich met 
de bezittingen der menschen 
zal vermeerderen, Zzal bij 
God niet vermeerderen; en 
wat gij uit barmhartigheid 
geeft, Gods welbehagen wen- 
schende — dezen zijn het, die 
menigvuldig zullen krijgen. 

40 God 15 Hij, Die u 
geschapen heeft; vervolgens 
heeft Hij u onderhoud gege- 
ven; vervolgens lJaat hij ὦ 
sterven; vervolgens geeft 
Hij ἃ leven. Is er een uwer 
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erkend, en het feit dat ze algemeen aangenomen zïjñ, is een duidelijk bewijs, dat 

᾽Β menschen natuur zelf van de waarheid daarvani getuigt. De Islâm ruimt alle 

beperkingen aan deze drie grondleerstukken van äen godsdienst der menschheid 

xit den weg en geeft daaraan ecn even ruime ‘beteekenis als de menschheid zelf 



HFDST. XXX.] EEN VERANDERING 731 

deelgenoot-goden, die ïiets , : . , ur . 2 2 ENV D 
daarvan doet? Glorie zij Hem 5 2 Co GA OS 
en verheven zïj Hij boven LEA LL GA 99b, 2€ 9 u 
wat zÿ (nevens Hem) plaat- COS 0% Las Κρ 
sen. 

PARAGRAAF 5 

Een Verandering 

#1, 42. Heerschend verderf. 43—45. Volharding bij den rechten weg. 
46— 50. Teeckenen van de verandering die komen moet. 51—53, De 
dooden zullen geleideliÿjk opgewekt worden, | 

41 Verderf is te land en 
ter Zee verschenen, ter oor- .-ς >-2,- ΚΡ à see et 

l'a SU 4} | zake van wat de handen der Lo στρ NC CASE 
menschen hebben gewrocht, 2 552 tt cut ἀκ 
105 opdat Hi hen een del “Ὁ,. Tes à ςςν 
van datgene wat zij gedaan Os ALES GI Ces 
hebben, zal doen smaken, 
opdat zij zich (tot God) 
zullen wenden. PE ὐλιρλυ δ ερνεα | 

42 Zeg: Reis in het land, GS EC SE 3 5 
en zie hoe het einde dergenen ,:,-, , ce, μια 
(die) te voren (leefden), OS C2 y ἄς οἵ 
was: de meesten hunner 19 COUR 3 992 < σι 
waren polytheïsten. PONS SIRET GÉ 

Ar. ww aan. 43 En richt oprechtelïijk 2 w #2 due ed 
Ses. | op den rechten weg, alvo- © 251) élues SG 
dienst. rens van God de dag komt, 4 1.“ Go σεῖς >< >< 

die niet kan order afge- Le de ἢ ὡς OT US 
wend; te dien dage zullen 4 © LUS AY dt Ce 
gescheiden worden. DO ΄ 

44 Wie niet gelooft, op 1 “ DA MEUPIAN Se Lors à 
hem is zijn ongeloof, en wie FORT ES dd ΑἹ 5 

Ar.doet. | het goede doen, bereiden © RAT ae 

(het goede) voor hun eigen #0 SAS 
zielen, 

45 Opdat ΗΝ degenen die D loin 
gelooven en het goede doen, Salles: st CCR 
uit Zijn goedertierenheid zal D) CRAN pe di οὐ. 
beloonen; waarlijk, ΗΠ heeft Θο εξ τον a] As Le 
de ongeloovigen niet lief. 

1025 Voor de komst van oen Heiligen Profcet heerschte in alle landen der 
weréld verdorvenheid. Het Jodendom, het Hindoeïsme, het Boeddhisme, het Con- 
fusianisme en het Zoroasterianisme hadden reeds lang geen heilzaam effect meer 
op het leven van hun aanhangers, en de volgelingen van deze godsdiensten be- 
oefenden niet alleen niet langer meer de deugd, maar, wat het ergste was, zï 
begonnen ook de verdorvenheid als een deugd te beschouwen, en velen hunner 
schreven hun wijze mannen en hun goden onwelvoeglijke en onzedelijke praktijken 
toe. Het Christendom, dat de jongste van de toen heerschende godsdiensten der 

58 
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46 En één van Ziïjn teeke- 
nen is, dat Hij de winden 
zendt, blijde tijdingen over- 
brengende, en opdat Hi u 
van Zijn genade zal doen 
smaken, en opdat de schepen 
op Zïjn bevel zullen varen, 
en opdat gij van Zïjn goeder- 
tierenheid Zzal zoeken en 

| opdat gij dankbaar zult zijn. 
47 En voorzeker hebben 

| Wij voor u apostelen tot hun 
volk gezonden, en zij kwamen 
met duidelijke bewijsgronden 
tot hen; toen gaven Wij de 

| straf aan degenen die schul- 
| dig waren; en. het rust 
| immer op Ons de géloovigen 
te helpen. 

48 God ïis Hi, Die de 
winden zendt; en zij heffen 
een wolk op; en Hij spreidt 
die in den hemel uit, zooals 
het Hem behaagt, en Hij 
breekt die, zoodat gij den 

komen; en wanneer Hij dien 
op wien ΗΠ wil van Zijn 
dienaren laat vallen, zie! 
zijn zij blijde, 

49 Schoon zij voor dit, 
alvorens die op hen werd 
nedergezonden, in groote 
wanhoop verkeerden. 

50 Kïÿk dan naar de teeke- 
nen van Gods genade, hoe 
ΗΠ] leven aan de aarde geeft 
na haar dood. Waarlijk, Hij 
is de Levendmaker der doo- 
den; en ΗΠ heeft macht 
over elk ding. 

51 En indien ὙΠ een 
wind zenden en zij het geel 
zien worden, zouden zïj daar- 
na zekerlijk ongeloovig bli- 

regen uit haar schoot ziet 
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wereld was, had al zijn zuiverheid verloren. ,,Het Christendom der zevende eeuw 

was Zelf vervallen en verdorven”, luidt Muirs oordeel. 21) Zulk een wijd verspreide 

verdorvenheid had in de geschiedenis der wereld nooit te voren bestaan. | 

1026 Het woord het heeft in dit vers betrekking op het veldgewas, dat μ 



HFDST. ΧΧΧῚ VERIDELING VAN DEN TEGENSTAND 733 
+
 

92 Want waarlijk, gij kunt 
de dooden niet doen hooren , ,, 1, , 6 σι, ee ΩΝ ΄ + + NI lS en gi kunt de dooven den 2-5 % » Got moi σοῦ 
ΓΟΘΡ niet doen hooren, wan- te » D Es 4 “ at 
neer zij zich omkeeren, zich UM 72 LEE N τὶ 
terugtrekkende. 

53 Noch kunt gij de blin- | 
den uit hun dwaling leiden. 1: 4: 1 4 γηέτυ . . = un Î YO. « LS Gÿ kunt niemand don ‘#20 gs MEET CL 
hooren, behalve degenen die τὼ ee 5 Nos ΧΙ 2. dl 
in Onze mededeelingen geloo- ds: Re 

4. ᾿ = #2 32 % L'art ven, zoodat zij Moeslims οι 5 
zijn. 

PARAGRAAF 6 

Verijdeling van den Tegenstand 

54—57, De machtigen zullen verzwakt worden, 58, 59. Volharding ἡ 
bij de verwerping. 60. De waarheid der belofte. 

04 God is ΗΠ, Die u uit 
een zwakken toestand heeft ᾿ ἘΠ 

5, 1 δ δῆ, δι “ἢ w geschapen; vervolgens heeft D Qué LÉ SR SAUT αὐ] 
Hij ἃ na de zwakheiïd kracht ‘7,02 +: 0} 
gegeven, vervolgens heeft »2 ὅδ Card Ju δ» 
Hij na de kracht zwakheid Riu à des 
en grize haren bestemd: Ὡς SE 
Hij schept wat Hij wil, en Hi ER paa)l 555. su, Le CS 
is de Wetende, de Machtige. ἡ 

99 En ten tijde ἃ als het 
uur Zzal komen, zullen de 
schuidigen zweren, (dat) zij RE A AT EN ee ) se € Lou as LU STE slechts een uur zijn gebleven:; dé pe pri GUN 0 δ 4 
aldus zijn 21] immer afge- Vif HR AVR 
wend. 1 
_56 En degenen wien ken- OC 

nis en geloof zijn gegeven, 
zullen Zzeggen: Voorzeker -:,:..+ : ».o | 

*. . . ᾿ \ | ε 4 Î ἘΠΕ ἐν Le « zit gi overeenkomstig de KEY D DEN SUN CE 
ordinantie Gods tot den dag τς πα nt à 
der opstanding gebleven, 77” NL 
en dit is de dag der opstan- DE ΣΦ ἀμ! Se US ur 
ding, maar gij wist (het) ΠΤ 
niet. ΘΝ SU 

eq qq nt où qu . 
A a ue mt 

het daaraan voorafgaande vers door de uitdrukking aan de aarde leven geeft” 
wordt aangeduid; het beteekent, dat het veldgewas geel kan worden of dat een 
rukwind het kan doen wegkwijnen. Dit zinspeelt op de rampen, die de plannen 
der ongeloovigen een slag zouden toebrengen. Het zinspeelt ook op hun volharding 
in het ongeloof, in weerwil van de bezoekingen die zij zullen ondervinden, zovais 
den grooten hongersnood of de duidelijke teekenen der verzwakking van hu 
macht. Zooals zij die bij Badr en op andere slagvelden zagen. 
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57 Maar te dien dage zal 
hun verontschuldiging den- 
genen die onrechtvaardig 
waren, niet baten, noch 
zullen zij met welwillendheid 
worden aangezien. | 

58 En voorzeker hebben 
Wij in dezen Qoer-ân iedere 
soort van gelijkenis voor de 
menschen gesteld; en indien 
gij hun een mededeeling 
bracht, zouden degenen die 
niet gelooven, zekerlijk zeg- 
gen: Gïij zit slechts leuge- 
naars. 

59 Aldus stelt God een 
zegel op de harten dergenen 
die niet weten. 

60 Derhalve, wees gedul- 
dig; waarlijk, de belofte 
Gods is waarachtig, en laten 
degenen die geen zekerheid 
hebben, u niet geringschat- 
ten. 

97 +. "9.% 215 à “275 

σ 32 29.» ANT CELPREE, 

, y 2 OL 

ww 
“ A 

à 5 
«tt 2222 TS ὃς ? 2 

RL SEE ΟΣ ῳ; ῷ 

3 Ἐ 

“ 

-»42 σε.“ SIL 

QUES CAN En 

et BR Νηρ.) Spor σ \ 

ANS LE at xd OT 
“4. - 



HOOFDSTUK XXXI 

LOEQMAN 
(Loegmän)) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(4 paragrafen en 34 verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1. De geloovigen zullen voorspoed genieten. 
Par. 2. Loeqmäâns raad aan zijn zoon. 

Par. 3. Grootheid van de Goddelïijke macht. 

Par. 4. De kastijding komt, 

Algemeene opmerkingen: 

. DE naam van dit hoofdstuk is onueend aan dien van den wijze, van wiens 
verhaal het melding maakt. Loegmân was een Ethiopiër, en zijn vermelding hier 
getuigt van de breedheid der grondbeginselen van den Islâm, waarop in het 
vorige hoofdstuk een toespeling wordt g=maakt. Evenals' de andere hoofdstukken 
van deze groep, stelt ook dit hoofdstuk zich ten doel den geloovigen voorspoed 

_te verzekeren. ᾿ | 
Het hoofdstuk bestaat slechts uit vier paragrafen. De eerste paragraaf ver- 

kidart in ondubbelzinnige bewoordingen den voorspoed der Moeslims; de tweede 
gewaagt van den raad, dien Loegmân aan zijn zoon gaf en die nu voor de 
Moeslims bedoeld is; de derde spreekt van de grootheid der Goddelijke macht, 
die zulk een onmogelijkheid als de overwinning der Moeslims op hun vijanden 
tot stand kon brengen: en de vierde voorspelt de kastijding der machtige 
tegenstanders. | 

PARAGRAAF 1 
De Geloovisen zullen Voorspoed genieten 

1—5, Wie voorspoed zullen genieten. 6, 7. Een schandelÿke straf 
voor de verwerpers. 8---11, De geloovigen zullen gelukzalig σία, 

In naam van God, den RATS ? | Weldadige, den Genadige. Ὅτ We ais 
1 Ik ben God, de beste Lu Ὁ 

Weter. a Ὁ | | ῷ».-} 
2 Dit zijn verzen van het ns Re 

Boek der Wijsheid. © τς Ent EU EL 
PR ct 
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Of, die σὺ. 
kunt zien. 

Of, u voed- 
sel zouden 
geven. 
a 188. 

3 Een leiding en een 
genade voor degenen die het 
goede doen. 

4 Degenen die het gebed 
onderhouden en de armenbe- 
lasting betalen, en van het 
hiernamaals Zzïÿjn zij over- 
tuigd. 

5 Dezen zijn op een leiding 
van hun Heer, en dezen zijn 
degenen die voorspoed genie- 
ten. 

6 En onder de menschen 
is er, die instede daarvan 
een  beuzelachtig  gesprek 
neemt om (de menschen) 
zonder kennis van Gods pad 
af te brengen en or het voor 
een spotternij te houden; 
dezen zullen een vernede- 
rende. kastijding hebben. 

7 En wanneer hem Onze 
mededeelingen  voorgelezen 
worden, kKeert hi) zich hoo- 
vaardig om, als had hij ze 
niet gehoord, als ware er een 
zwaarte in zijn ooren; der- 
halve, verkondig hem een 
pinlijke kastijding. 

8 Waarlijk, (aangaande) 
degenen die gelooven en het 
goede doen, zij zullen tuinen 
der gelukzaligheid hebben. 

9 Daarin wonende: de 
belofte Gods: (een) waar- 
achtige (belofte), en ΗΠ is 
de Machtige, de Wijze. 

10 ἨΠ heeft de hemelen 
geschapen Zzonder pilaren, 
gelÿk σῇ die ziet, en Hij heeft 
bergen op de aarde ge- 
plaatst,.opdat zij niet met u 
geschokt zou, worden, ὃ en 
Hij heeft er dieren van iedere 
soort op verspreid; en Wi 
hebben water van de wolken 
nedergezonden en er (gewas- 
sen) van iedere edele soort 
op laten groeien, 
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11 Dit is Gods schepping, 
maar toon mij wat degenen - 
buiten Hem geschapen heb- 
ben. Neen, de onrechtvaar- 
digen verkeeren in een duide- 
Hjke dwaling. 

LOEQMANS RAAD AAN ZIJN ZOON 181 

FEECHEA RER 

SE το ὍΣΟΣ ES 

PARAGRAAF 2 

dLoeqmâns Raad aan zÿn Zoon 

12 En  voorzeker gaven 
Wij Loeqmâän wijsheid, 1027 
zeggende: Wees dankbaar 
jegens God. En wie dankbaar 
is, is slechts dankbaar voor 
zijn eigen ziel; en wie 
ondankbaar is, dan waarlijk 
God is Zichzelf genoes, 
Geloofd. | 

13 En toen Loegmäâän tot 
zijn zoon zei, terwijl hi hem 
vermaande: O mijn zoon! 
plaats niets nevens God; 
waarlijk, goden  (nevens 
God) plaatsen is een groote 
ongerechtigheid — 

14 En Wij hebben den 
mensch ten aanzien van zijn 
ouders bevolen -— zijn moe- 
der draagt hem met zwak- 
heid op zwakheïd in haar 
schoot en zijn spening neemt 
twee jaar — zeggende: Wees 
dankbaar jegens Mi en 
jegens uw beide ouders; tot 
Mij is de uiteindelijke komst. 
.15 En indien zij tegen ἃ 

strijden, opdat gij datgene 
met Mij zult vereenigen, 
waarvan gij geen kennis 
hebt, gehoorzaam hen niet, 
en houd hun in deze wereld 
op een goede wijze gezel- 
schap, en volg den weg van 
hem die zich tot Μ| wendt; 
daarna is tot Mij uw weder- 
keer, en Ik zal u inlichten 
‘omtrent wat gij gedaan hebt. 

{ 2 24 ἐν ἷ dd A ΄ν θεῖ ES AS 1 

D 2#1,6 si ὦ ́- PAR 

rss CA 5 db 
F . 62 . ΔΈ, Gé ὩΣ ss 
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1027 Uit wat er omtrent Loeqmân vermeld wordt, schijnt hij een Ethiopiér 

geweest te zijn, en het kenmerkende van den Heiligen Qoer-än is, dat hii 5rnfeten 
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16 Ο mijn zoon! waarlik, D σι. ΘΔ τ ΡΥ κΣ. ΤΣ Ὁ δ: 
indien het de zwaarte van (ras GE 5 ὠὶ SI ES 
een mosterdkorrel is en al ziÿj ,, en 3 5 
het in (het hart van) een Ξ- 
rots, of (hoog boven) in den 
hemel of (diep beneden) in ᾿ 
de aarde, God zal het (aan Ds οἷ 
het licht) brengen; waarlijk, is 
God is de Kenner van fijn- Ὁ 
heden, Zich bewust: 

17 O mijn zoon! onder- 4.77 7°} pa G£ 9 
houd het gebed en beveel het 7 1. δὲ ̓  SA »οἴοος 
goede en verbied het kwade, (CS KE A: ol θ᾽ 5.19 
en verdraag geduldig wat u € 922 de 2 μὲ ᾿ Ai. EL 
wedervaart; waarlijk, dit ον») 2 eV s Of LES 
is een der ernstig bevolen 
zaken: ᾿ 

18 En wend uw aange- ER τ 
zicht niet met minachting RE Son πα 
van de menschen af, en 
wandel niet hoogmoedig in 
het land; waarlijk, God heeft aus τ ES dE 
geen verwaanden snoever 
lief : 

19 En volg den rechten à 
weg in uw gang en laat uw ps ΤΕ 15 EE G RS: 2 

stem  dalen; waarlijk, de PARLE NT 
afschuwelijkste der stemmen F2 V) 2 Ç ΟΝ ae 

is het balken der ezels. 1028 GX 3 ie ἼΠ| 

PARAGRAAF 3 

Grootheid van de Goddelijke Macht 

20—26. De Goddelijke Zzegeningen en de verwerping daarvan. 
27. Gods woorden zullen geen einde nemen. 28. Arabië zal uit den 
slaap opgewekt worden. 29, 30. De valschheid zal voor de waarheid 
wijken, 

20 Ziet gi] niet, dat God 
u al wat in de hemelen en al Go Ze Fr - an 411355 25 

wat op de aarde is, dienst- sé 
baar heeft gemaakt, en Zn 215025 0 5 Si 
gunsten over u, uit- en - ᾿ 

van alle nationaliteiten erkent. Hoogstwaarschijnlijk is het Grieksche woord 
Æsopus een verbastering van -Ethiopiër en identisch met Loegmân., 

1028 In deze verzen worden nederigheid en zachtmoedigheid geleerd, en in 

enkele woorden wordt hier het wezen van de geheele Bergrede weergegeven, om 
aan te toonen, dat zelfs een Ethiophiër de zachtzinnigheid en nederigheld kon 
prediken, waarop de stoffeltjk meest vooruitgekomen volkeren van tegenwoordig 

wel trotsch kunnen zijn. 
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Ar. noch. 
Ar. noch. 

Ar. en hi 
18. 

inwendig, volmaakt heeft? 
En onder de menschen is er, 
die over God twist, zonder 
eenige kennis of leiding of 
een verlichtend boek te 
hebben. 

21 En wanneer hun ge- 
zegd wordt: Volg wat God 
geopenbaard heeft, zeggen 
zij: Neen, wij volgen datgene, 
wWaarop Wij onze vaderen 
hebben gevonden. Wat! hoe- 
wel de duivel hen tot de kas- 
tijding van het brandende 
vuur roept! 

22 En wie zich geheel aan 
God onderwerpt en de weldoe- 
ner (van anderen) is, heeft 
inderdaad het stevigste hand- 
vat vastgepakt; en aan God 
behoort het einde der zaken. 

23 En wie niet gelooft, laat 
zijn ongeloof u niet bedroe- 
ven; tot Ons is hun weder- 
keer, en Wij zullen hen inlich- 
ten omtrent wat zij gedaan 
hebben; waarlijk, God is de 
Kenner van wat in de borsten 
is. 

24 Wij geven hun een wei- 
nig te genieten; vervolgens 
zullen Wij hen tot een ge- 
strenge kastijding drijven. 

25 En indien gij hun 
| vraagt: Wie heeft de hemelen 
en de aarde geschapen, zul- 
len zïj zekerlijk zeggen: God. 
Zeg: (Alle) lof komt God 
toe: neen! de meesten hunner 
weten (het) niet. 

26 Aan God behoort al wat 
in de hemelen en (op) de aar- 
de is; waarlijk, God is de Zich- 
zelf genoegzame, de Geloofde. 
27 En was iedere boom die 

Op. de aarde is, (tot) pennen 
‘(gemaakt) en de zee (om ze 
van inkt te voorzien), met 
nog zeven zeeën om die te 3 
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vermeerderen, de woorden 
Gods zouden geen einde ne- 
men; waarlijk, God is Mach- 
tig, Wijs! 1029 

28 Uw schepping en uw 
opwekking zijn slechts niets 
dan als (die) van één ziel; 
waarlijk, God is Hoorende, 
Ziende. 

29 Ziet gij niet, dat God 
den nacht in den dag doet 
ingaan, en (dat) Hij den 
dag in den nacht doet in- 
gaan, en (dat) ΗΠ (ἃ) de 
zon en de maan dienstbaar 
heeft gemaakt; ieder volgt 
haar loop tot een bepaalden 
tijd, en dat God Zich bewust 
is van wat gij doet? 

30 Dit komt doordat God 
de Waarheïd is en dat wat 
21 buiten Hem aanroepen, de 
valschheid is, en dat God de 
Hooge, de Groote is. 

[DEEL XXI 

SE eBo ot #à Gb ΔΙ 
Θ ee + Fe. l'OL & 

| CE S) EE Ÿ5 - ACTE de 

mr 2 “« 

Ces Ares Ὧ ὧι “δός 

id οὗ 5 ὧν δῖ 5 ΖἿ. 

I AE 5 
pes TEE 
A - GS LU it © 

PARAGRAAF 4 

De Kastijding komt 

31, 32. Teekenen in de kleinere bezoekingen. 33, 34. De dag der 
bestraffing. 

31 Ziet gi niet, dat de 
schepen door Gods gunst op 
zee varen, opdat Hi u 
(sommige) van Zijn teekenen 
zal toonen? Waarlijk, hierin 
zijn teekenen voor ieder lijd- 
zaam volhardend, dankbaar 
(mensch). 

32 En wanneer de golven 
als deksels over hen komen, 
roepen zij God aan, Hem op- 
recht zinde in (hun) gehoor- 
zaamheid; maar wanneer 

52 CAE d ΄-- 

219 675 EI 6 ul 

ὁ) κι ώλ ΚΑ) ἀν φῶ, 

ak, Ke js PIE Ἢ 

D ἡ τ + ΄ PIS “ 

LES QE 755 SEE) 

1029 Merkwaardig, dat een man die zelf de pen niet kon hanteeren en in 
een land woonde, waar pen en inkt in ieder geval schaars waren, zulk een ge- 

dachte aan overvloed van pen en inkt tot uitdrukking bracht. De woorden be-. 

vatten een zinspeling op de uitgestrektheid der schepping van God, daar elk 
geschapen ding een woord van God genoemd wordt; vel. 18 : 109. 
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Hij hen behouden aan land 
brengt, volgen sommigen 
hunner den middelweg; en 
niemand loochent Onze tee- 
kenen, behalve ieder trouwe- 
looze, ondankbare. 

33 O menschen! hoed u 
voor (de straf van) uw Heer 
en vrees den dag, waarop 
een vader geenszins voor zijn 
zoon zal voldoen, noch zal 
het kind de gever van eenige 
voldoening voor zijn vader 
zijn. Waarliÿk, de belofte 
Gods is waarachtig; derhal- 
ve, laat het leven dezer we- 
reld u niet misleiden, en laat 
de aartsbedrieger u niet om- 
trent God misleiden. 

34 Waarlijk, God is ΗΠ], Ὀἢ 
Wien de kennis van het uur 
is, en ἨΐΠ zendt den regen 
neder en Hij weet wat in de 
baarmoeders is; en niemand 
weet wat hij morgen zal ver- 
dienen; en niemand weet in 
wat land hi] zal sterven: 
waarlijk, God is Wetend, 
Zich bewust. 
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HOOFDSTUK XXXII 

DE AANBIDDING 
(As-Sadjdah) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(3 paragrafen en 30 verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1. Een waarschuwing. 

Par. 2. De geloovigen en de ongeloovigen. 

Par. 3. Het oordeel., 

Algemeene opmerkingen: 

WAT het thema en het jaar der openbaring betreft, verschilt dit hoofdstuk 

niet veel van de drie daaraan voorafgaande hoofdstukken. Dit is het laatste van 

de groep van vier hoofdstukken, die met het 29ste begint, en bevat als het ware 

de hoofdinhoud er van, daar het een zinspeling bevat op .de toekomstige geschie- 

denis van den Islâm. In dit hoofdstuk wordt een waarschuwing gegeven, het lot 

van de geloovigen en de ongeloovigen vergeleken en het oordeel verkondigd. Aan 
deze drie onderwerpen zijn de drie paragrafen van dit hoofdstuk gewijd. 

PARAGRAAF 1 

Een Waarschuwing 

1—3. Een waarschuwing. 4—11, God, de Schepper en Kenner van 
het Heelal en de Schepper van den mensch. 

If naam van God, den Wel- 
dadige, den Genadige, Op cpl al os 

1 Ik ben God, de beste rs 
Weter. a τὰ 

2 De openbaring van het 2: “9 LFS$ , 
Boek — daaraan is geen twij- 5e Ÿ ls DS 
fel — (komt) van den Heer ὁ ὦ ωΐ ὦ: 
der werelden. 

39 Of zeggen Zij: Hi} heeft rh NES Ati te 

het verzonnen? Neen! het is Gi ΟΣ GC On 0 
de waarheid van uw Heer, ? RAGE Fi VE nu, 
opdat gij een volk zult waar- É ΟΣ 
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schuwen, waartoe vOôr ἃ geen oo no. 
waarschuwer is gekomen, ἡ sg ES ὁ US 
opdat zij den rechten weg zul- Det 
len volgen. 1080 : 5 ᾿ 

4 Godis Hij, Die de hemelen BEN HU GS Gt ἀν 
en de aarde en wat tusschen À, κα αι ς mr 
beide is in zes tijdperken ον θυ GC Ce: 

ORAN h heeft, en Hij heeft  ? ,,.:5 » 22% Le 5241 De geschapen he » 2 

σε (Zi) de macht op den troon; ὃ ἢ αὐ τ τ SU si 

ad hebt buiten Hem geen bewa- ÇA LENT ΤΊ Κα Δ Ξ 7 MIS 
a 485. 

Ar. noeh. | ker of middelaar; zult gij dan PS) Lis y 3 ἘΣ 

niet nadenken ? 
5 Hi schikt .de zaak van - ΜΝ 

den hemel tot de aarde; aid; ce Este ς ΧΟ 

daarna Ζ81 die tot Hem ορ-Ἔ >: he 

stijgen, op een dag waarvan 5) die 82 25 AA 735% Ὁ 

de maat duizend jaar is van 25 L 26144 312 7 

wat gij telt. 1031 OU Les Su QU 
‘6 Dit is de Kenner van het ::.-: LAN PL OS 

ongeziene en het geziene, de AE 853} Feb a 
Machtige, de Genadige. © CESSE 

7 Die ieder ding dat Hij ge- 225 2 

_schapen heeft, goed maakte, AE ἐσ" Se 253 ni 

en Hij begon--de schepping ᾿ se 

b 924. van den mensch uit stof. og 93 οὐ ESS | 

8 Daarna maakte ΗΠ zijn SD CT 

Τ᾿ nakomelingschap uit een ex- Se ae Ce “ ES Ne 5 

tract, uit geringgeschat wa- | Ξ 

ter. 
ὧ CS Ab: 

9 Daarna maakte ΗΠ hem as tre 2. 

volkomen en blies in hem van 423 508 88 TS 

ot inpira-| Zijn geest, en maakte vooru “(ΟὟ 5 EN VOS " 
tie. de ooren en de oogen en de ἊΣ De 

[’harten : weinig is het, dat gi DE 4.3 G$ BY 

| dankt. 1082 

1030 Vé6r de komst van den Heiligen Profeet Mochammad — de eenige 

profeet die onder de nakomelingen van Ismaël werd verwekt -— had Mekka geen 

profeet gezien. 

1031 .Dit: schijnt een zinspeling in te houden, dat de amr (vertaald door 

zaak; maar die ook gebod beteekent en het koninkrijk Gods beduidt, zooals de 

Islâm het voorstelt) eerst hecht op aarde zal worden bevestigd en dat het dan 

gedurende een tijdvak van duizend jaar achteruit zal gaan, Gedurende de eerste 

drie eeuwen van zijn opkomst ging de Islâm steeds vooruit, terwijl hïj zijn 

oorspronkelijke zuiverheid behield; maar daarna was er algemeen ôf een stilstand 

f een achteruitgang, terwijl de zuiverheid van de leer ook door vreemde invloe- 

den werd aangetast. De beperking van het tijdvak der achteruitgang tot duizend 

jaren toont aan, dat ΗΠ daarna weer de oppermacht zal hebben. 

1032 Dit toont aan, dat de Goddelijke geest ieder mensch wordt ingeblazen. 

Ieder mensch is dus zoowel een geest afkomstig van God als Ziÿjn woord. Merk 
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10 En zij zeggen: Wat! | 
wanneer Μη in de aarde (Φ|. ><} ταῦ 
verloren zijn, zullen wij dan cr PSG CIS 
waarlik in een nieuwe schep- (%GL 23 ΔΖ a 27 É Loc 
ping zijn? Neen! zij zijn EE ὦ ὁ er 
degenen die niet in de OURS 8) 
ontmoeting van hun Heer 
gelooven. 

11 Zeg: De engel des jf Aer 
dood$, aan wien gij toever- F5 ÿ 5 USE 2, τὸ pu 
trouwd zijt, zal u doen ster- CNED DCS JS > 

| ven; daarna zult gij tot uw 
Heer worgdën wedergebracht. 

PARAGRAAF 2 

De Geloovigen en de Ongeloovigen 

12—20. De schuldigen en de geloovigen en de vergelding voor ieder. 
21, 22, Een straf voor de schuldigen in dit leve. 

12 En kondt gij maar zien, 
wanneer de schuldigen hun , ,,,,54 ,9 5% ., v<>t- 
hoofden voor hun Heer zullen 2% BASE renal 5] 
laten hangen: Onze Heer! wi) Co 
hebben gezien en wij hebben 7 Fan 
gehoord; derhalve, zend ons 62/52 62 x Cob 
terug, wij zullen het goede 
doen; waarlijk, (nu) zijn wi 
overtuigd. 

13 En indien het Ons had τι 
behaagd, zouden Wij iedere (Gus κυ CSN πἀε᾽ ε: 
ziel Zzekerlijk haar leiding D in τὰν 
hebben gegeven, maar het HET je CINE CE 2 
woord ( dat) van Mij (was T9 22% <a 
uitgegaan), was waar: Ik zal 0 CAT ai ὁ 27 AVES 
de hel zekerlijk met de djinn 
en de menschen te samen 
vullen. ἘΝ | 

14 Derhalve, smaak, daar εἶ 1 21 229 καὶ 7222 αὶ 

gij de ontmoeting van dezen RCE ΤΩ ραν ας tbe 
uwen dag veronachtzaamd 4h 221634 s δῇ 
hebt; waarlijk, Wi verlaten ” 
u: en smaak de duurzame © CURE PC de 
kastijding voor wat gij gedaan | 
hebt. 

echter op, dat de geest niet de dierlijke ziel is; het is veeleer het oordeel des 
onderscheids waarmee de mensch begaafd is of het geweten, dat den mensch in 
étaat stelt te onderscheiden wat goed en wat kwaad is. 
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a 536. zin niet hoogmoedig. à 
16 Hun ziïjden verwijderen  :,, or  »pp»o99 1e 

zich van (hun) legersteden, GE BEN QE og re GS 
zij roepen hun Heer aan in :’ PRESSE EEE ES 
vreeze en in hoop, en zij geven “2 ᾿ ..2» 
(weldadig) uit van wat Wij O Le 
hun hebben gegeven. 

17 Derhalve, geen ziel weet :,2 HE ΤΟΣ ÿS 
Of, in voor-| Wat voor haar verborgen is ἐν ae dos 
50. van wat de oogen zal verkwik- O6 ver] » ἤναι, ABS CE: 5 

ken: een vergelding voor wat 
zij gedaan hebben. 1033 

18 Is hi] die een geloovige mt plots 3 2 12 39 712 ETS 

is, dan gelijk aan hem, dieeen UGC be υ O7 | 
overtreder is? Ζ1) zijn niet GOSN 
gelijk. 

19 Aangaande degenen die ἫΣ 
| gelooven en het ροθαθ doen, 3-2) Lee nr Pis uit ET 
de ‘tuinen zijn hun woon- ,:,.. D sise 
plaats; een onthaal voor wat “ Ὁ Dia) CRETE 
2} gedaan hebben. “53... 

20 En aangaande degenen a 
die overtreden, hun woon- ἢ je Re 
plaats is het vuur; telkenmale EST os EN ζ1: 
als zij daaruit wenschen te ee AC ΟΣ  Ί551 τ 
gaan, zullen zij daarin worden Es ΣΦ 250 
wedergebracht, en er zal hun το er Σ 
worden gezegd: Smaak de ΡΟΝ 5 PS5 GE 

| kastijding van het vuur, die ©» ES do ES ts) 
gij een leugen genoemd hebt. 

21 En zekerlijk zullen Wii 
hen van de meer nabije Tr 

Ar. buiten. | Kastijding doen proeven véér GS Si TEA AT EAROR 

15 Slechts Ζῇ gelooven in 

hun Heer verkondigen, en zi 

de grootere kastijding, opdat 
zij wellicht zullen weder- 
keeren. 1034 

DE GELOOVIGEN EN DE ONGELOOVIGEN 745 

Onze mededeelingen, die, {τ τ CNERL ἐ ἐν»: μη ES) 
wanneer zij er aan herinnerd καρ δ GS pa 1 
worden, nedervallen, zich ἣν MEN EE 
nederbuigende, en den lof van bn y 29 2 LS > 5 7 

OLES. Yo 

“ 5, < OX 35 ΜΡ ἧς el 
ἌΣ» ἜΣ QE 

1033 Dit is een getrouwe beschrijving van wat de zegeningen van het para- 
dijs zijn: Geen ziel weet wat voer haar verborgen is. Deze zegeningen zijn voor 
het stoffelijk oog van den mensch verborgen, en daarom is de beschrijving daar- 
van in woorden, die den menschelijken geest een idee van de zegeningen van dit 
leven geven, metaphorisch. Woorden kunnen ons den waren aard var die zege- 
ningen niet bloot leggen. De toelichting die de Heilige Profeet zelf van deze 

1034. Zie volgende blz. 
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| 22 En wie is onrechtvaar- 
diger dan hiÿj, die aan de . “ τ 
mededeelingen van zijn Heer ‘= AVC 2 ITS 

#2 392 herinnerd wordt (en) zich | ἜΣ pe 
| vervolgens daarvan afwendt ? Chapelle UE GEST ES 
Waarlijk, ὙΠ zullen den εἰς)» χτὸ » 
schuldigen een vergelding 

opleggen. 

PARAGRAAF 3 

Het Oordeel 

23. Mozes’ voorspelling vervuld. 24, 25. Zïÿjn volgelingen. 26. Een 
waarschuwing uit het lot van vroegere menschen. 27—30. Teekenen 
van het komende cordeel. 

23 En voorzeker gaven Wij >2=<\f< CN -22 m2) 3,212 

het Boek aan Mozes; der- CES CS 2 ES 2e ? 
halve, verkeer niet in twijfel (544 ἀ:125 Asa ὁ CEST 
omtrent het ontvangen ervan, EN 
en Wij maakten het tot een RO) A | 
leiding voor de kinderen : 
Israëls. 1035 ἴ ne ‘ HEC pre 5 Ὁ 

24 En Wij maakten uit hun si ARE 
midden leiders om op Ons be- @2%5% ESC WASTE ὦ 
vel te leiden, toen zij lijdzaam 
waren, en zij Waren van Onze 
mededeelingen overtuigd. 2,2: Po ie 2e 

25 Waarliÿjk, uw Heer zal DS οὔ 52 A7 δι 
ten dage der opstanding tus- a < 122 κα At 
schen Bei richten aangaande ΤῸ ἔων Ἂς JA 
datgene waarin zij verschillen. 
0, re ὄ.....ς .. οὕὄ..........--.-Ἐς-- 

woorden gaf, toont de waarheid dezer verklaring aan, want men zegt, dat hi 

beweerd heeft: ,God zegt: Ik heb voor Mïjn rechtschapen dienaren bereid wat 

geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat ’s menschen hart niet 

kan begrijpen.” 

1034 Met de meer nabÿe kasttjding wordt bedoeld: de aardsche straf, die 

als een waarschuwing kan dienen tegen de grootere straf van het hiernamaals. 

1035 Dit vers beteekent, dat aan Mozes een boek werd gegeven, dat een 
duidelijke voorspelling bevat aangaande den Heiligen Profeet. Het boek dat over- 

eenkomstig die voorspelling aan den Heiligen Profeet gegeven zou worden, wordt 
8&angeduid door het woord er. Trouwens, de Heilige Profeet wordt hier getroost 

door de wetenschap, dat al de omstandigheden die voor het bevestigen van die 

gelijkenis noodzakelijk zijn, in het leven zullen worden geroepen; de belangrijkste 

punten van gelijkenis zijn: het geven van een wet, het bevrijden van zijn volk en 

het verheffen van.zijn volgelingen tot den stand van een groot en. zegevierend 
volk. Of, het persoonlijk voornaamwoord in Ziqd'i-hi doelt op God, en het. betee- 
kent, dat de openbaring niet aan âen Heiligen Profeet alleen is gegeven: ze werd 
ook aan Mozes gegeven, daarom moet niemand aan de ontmoeting van .God 
twijfelen, 
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26 Wijst het hun niet den 
rechten weg, hoe vele van de 
geslachten, in wier woon- 

voor hen verdelgd hebben ? 
Waarlÿk, hierin zijn teeke- 
nen; zullen 21 dan niet luis- 
teren ? 

27 Beschouwen zij niet, dat 
Wij het water naar een land 
zonder planten drijven; dan 
brengen Νὴ) daarmede het 
veldgewas voort, waarvan 
hun vee en zijzelf eten; zien 
zij dan niet ? 

28 En zij zeggen: Wanneer 
zal het oordeel plaats hebben, 
indien gij waarheidlievend 
zijt ? 

29 Zeg: Ten dage des 
oordeels zal het geloof derge- 
nen die (nu) niet gelooven, 
hun niet baten, noch zal hun 
uitstel worden gegeven. 1036 

30 Derhalve, wend u van 
hen af en wacht; waarlik, 
00k zij wachten. 

Se qe 

HET OORDEEL | 

plaatsen zij rondgaan, Wij 
# Lcd 7 

΄ κατ IS EN Si 2 

Li RTS A GES 
… 1 92,2 » 

E Gus UM DANS 

SE D) VS 53 

ECEX 2 Ÿ ΡΝ 

ΡΣ ΝΣ τ στρα 3 εἴ: 

1086 Het is duidelijk, dat de dag des oordeels (jaum-oel fath) hier de dag 
is, waarop de macht van den υὐὐευ δὰ gebroken wordt (vs. 26) en de geloo- 
vigen zegevieren (vs. 27). 



HOOFDSTUK XXXIII 

DE BONDGENOOTEN 
(Al-Ahzéb) 

GEOPENBAARD TE MEDINA 

(9 paragrafen en 73 verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1. Geestelijke en stoffelijke verwantschap. 

Par. 2. De aanval der bondÿenooten op Medina. 

Par. 8. De vlucht der bondgenooten: Qoeraiza gestraft. 

Par. 4. De huiselijke eenvoud van den Heiligen Profeet. 

Par. 5. Het huwelijk van den Heiligen Profeet met Zaïinab. 

Par. 6. Tegenwerpingen op het huiselijk leven van den Heiligen Profeet. 

Par. 7. Gedragsregels betreffende huiselïke verhoudingen. 

Par. 8. Zïj die lasterpraatjes rondstrooien. 

Par. 9. Een vermaning voor de geloovigen. 

Algemeere opmerkingen: 

Dir ‘hoofdstuk hceeft als titel De Bongenooten, waarmee de Qoereisjieten 

worden bedoeld, die een verbond hadden aangegaan met andere afgodische stam- 

men en de Joden, zoowel die welke verdreven waren als die welke in Medina 

bleven. Al deze bondgenooten, met uitzondering van de laatstgenoemden, rukten 

tegen Medina op, om de Moeslims te vernietigen, De vlucht van het leger der 

bondgenooten cntmoedigde de vijanden van den Islâm zoodanig, dat zij nooït meer 

genoeg moed bijeenraapten om de Moeslims aan te vallen. Aangezien deze oorlog 

in de vroege geschiedenis van den Islâm een Zeer voorname plaats inneemt, ver- 

dient hij dus ruimschoots de beteekenis die daaraan is gehecht. 

Het jaar der openbaring van dit hoofdstuk, dat gehcel en al een Medineesche 

openbaring is, kan gemakkelijk worden bepaald, want de oorlog der Bondgenooten, 

of de oorlog der Gracht, had in Sjawwal van het vijfde jaar van Hedjira plaats. 

Daarin worden echter ook andere onderwerpen behandeld, die tot een veel later 

tijdvak behooren; het schijnt dus heelemaal tot in het negende jaar van Hedjira 

geopenbaard geweest te zïn. 

Dit hoofstuk handelt over de twee machtige wapens, die herhaaldelÿjk tegen 

den Islâm zijn gehanteerd. Het eerste daarvan is het aanwenden van bruut geweld 

om de Moeslims te verpletteren, en het tweede, de aanvallen op de reinheid van 

het huiselijk leven van den Heiligen Profeet, De vorige groep van Mekkaansche 

hoofdstukken, die hieraan voorafgaat, verkondigt een reeks van machtige voor- 

spellingen aangaande de latere grootheid der Moeslims en hier wordt ons aange- 

toond, ho de machten waarmee de Islâm vernietigd zou worden, gebroken wer- 

-. Es 
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den, zoodat voor de Moeslims de weg werd gebaand om de beloofde e te 
verwerven. 

| Het hoofdstuk begint met een bevel tot volkomen gehoorzaamheid aan God, 

zonder te letten op de wenschen of vitterijen der huichelaars en ongeloovigen. 
De eerste paragraaf behandelt de kwestie van de stoffelijke en geestelïjke ver- 
wantschap, waartoe bovengenoemd bevel een inleiding is, terwijl de geestelijke 
verwantschap als de eenige wordt beschouwd, die met den dienst ‘van een profeet 
bestaanbaar is. De machtige aanval der Qoereisjieten en hun bondgenooten ΟΡ 
de Moeslims, waarvan in de tweede en derde paragraaf melding wordt gemaakt, 
was een toevlucht tot bruut geweld, met het doel om den Islâm totaal te ver- 
nietigen. De daarop volgende paragrafen behandelen de tegenwerpingen, geop- 
perd tegen het huiselijk leven van den Heiligen Profeet. De ongeëvenaarde 
eenvoud van het leven van den Heiligen Profeet is de sleutel van de weerlegging 
van alle tegenwerpingen, en die eenvoud wordt in de vierde paragraaf a4nge- 

toond, in zijn bereidvaardigheid om zich van zijn vrouwen te scheiden, in&en 2ïj 

er op aandrongen van die gemukken des levens gebruik te maken, welke haar 
zusters in de huizen der Moeslims genoten. De Moeslim-gemeenschap leefde au 
in overvioed, en de vrouwen van den Heiligen Profeet verlangden natuurlijker- 

ΖΘ in de toenemende welvaart der gemeenschap te deelen. Dit werd haar 
evenwel niet toegestaan. Niet alleen bleef de Heilige Profeet zelf tot zijn laatste 
dagen toe den uitersten eenvoud des levens betrachten — er kwam geen verande- 
ring over hem, hoewel hij heerscher over heel Arabië was geworden --- maar 
ook stond hij zelfs zijn vrouwen niet toe, van dien hoogen standaard van eenvoud 
af te wijken. Hem een wellusteling te noemen is de grofste laagheid. De eenvoud 
des levens dien hij behield, terwijl hij daadwerkelijk over een land regeerde, was 
ongeëvenaard en is zelfs niet in het leven der edelste menschen aan te treffen. 
ΗΠ was wel bij machte om zijn vrouwen elk stoffelijk gemak te verschaffen, 
maar in plaats van haar aardsche begeerten te bevredigen, deelde hij haar mede. 
dat, indien zïÿj zulke dingen noodig hadden, zij niet tot zijn huisgezin konden 
blijven behooren. Dit bewijst ruimschoots de verheven zuiverheid van zijn motie- 
ven bij het sluiten van al deze huwelijken. 

De vifde paragraat handelt over het huwelijk van den Heiligen Profeet met 
Zainab en weerlegt de tegenwerpingen, die op dien grond tegen hem werden ge- 
opperd. De zesde veralgemeent de tegenwerpingen, geopperd tegen zïjn huiselijk 
leven. De zevende gewaagt van de valsche geruchten, die de huichelaars tegen 
den Heiligen Profeet verspreidden. De achtste zet de behandeling van dit onder- 
werp voort en spreekt van het einde dergenen, dje een opstand tegen den Heili- 
gen Profeet en de Moeslim-regeering verwekten, terwijl de negende het -hoofd- 
stuk besluit met de ΒΕΙΘΟΥ ΕΘΝ te vermanen, trouw te blijven aan wat hun was 
toevertrouwd. 
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PARAGRAAF 1 

Geestelijke en stoffelijke Verwantschap. 

1—3. De Heilige Profeet moet zich voor de huichelaars hoeden. 
4, 5, Verwantschap volgens verklaring, 6—8, Verhouding tusschen de 
geloovigen en den Heiligen Profeet. 

In naam van God, den On} "τι > 
Weldadige, den Genadige. RS 5 “ΞΕ “᾿ 

1 O Profeet! wees oppas- 
send voor (uw plicht jegens) 2 ΜΕ 

Of, gehoor-| God en schik u niet naar (de CES dE Es CN CC 
mit, | wenschen van) de ongeloo- #61. A Ba Î 

vigen en de huichelaars; CEE éd 0) ou; 
waarlijk, God is Wetend, 
Wijs:; 1037 

2 En volg wat ἃ van uw 34% 7, ΡΠ ΣΡ τ δι 
Heer is geopenbaard; waar- a O7 Sal Fr fe D 
lijk, God is bewust:van wat OLA Has O6 a Oo! 
gij doet; à 

3 En vertrouw op God; en 
God is genoegzaam als PR Σ 
Beschermer. at > Ta at JE Ὁ 3. » 5 

4 God heeft voor geen 
mensch twee harten in hem : DEP PE Red. 
gemaakt; noch heeft ΗΠ uw Le ᾿ © Je . 

Of,wier | vrouwen die gi verlaat, tot fl PE A Er ὑΣ 
DU dieu | UW moeders gemaakt;.109 Ὁ Ὁ κι προ βνη  . 
uw moeders| noch heeft Hij degenen die JC RCA USE 5 pr 
ἜΗΝ 51] uw zonen verklaart, tot | , 2 4 5€ bo “9 

uw ware zonen gemaakt; 1089 SSI AGE A4 ke Ce 
dit zijn de woorden uwer 73: 5 QE As AU 
monden; en God spreekt de LA 
waarheïid en ΗΠ leidt naar OK ̓  τὴ ὅν: | 
den weg. 

1037 Dit hoofdstuk werd geopenbaard op een tijd, toen de machtige en ver- 

bonden legermachten der Arabische stammen Medina van buiten bedreigden en 

de huichelaars hen van binnen bijstonden om de Moeslims te vernietigen. De 

Heilige Profeet moest niet voor hen bezwijken. 

1038 Zihâr was een technische term voor het in Arabië heerschende gebruik, 

volgens hetwelk een man tegen zijn vrouw placht te zeggen: giÿ φῦ voor mi als 

de Trug van min moeder. Het uiten van deze woorden had de verbreking der 

echtelijke betrekking tusschen man en vrouw ten gevolge, zonder dat er echt- 

scheiding plaats had gehad, Het was feitelijk een geval, waarin de man zijn 

_ vrouw verliet en waarin het haar niet vrijstond om elders te trouwen. Aan dit 

_ gebruik maakte de Islâm een einde. 

1039 Men sprak van een aangenomen Zoon, dat δ de ware zoon was van 

den man, die hem aannam. Ook aan dit gebruik werd een einde gemaakt. De 
Islâm staat de werkelijkheid voor; louter woorden van den mond, niet gebaseerd 
op de werkelïjkheid zijn in strijd met den geest van den Islâm. 
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5 Verklaar hun verwant- 
schap aan hun vaders; ditis 2. ὑπὸ πὰς συ: ̓  | 
bülijker bij God; maar indien FRE AC 1 Ed: 
gij hun vaders niet kcnt, dan RE MAUR ETAT a 
zijn zij uw broederen in het |, te jee C2 3 u 
geloof en uw vrienden; en er RUE ALTO TS) à 
rust geen blaam op u aan- ,< A At 127 A LS 
gaande datgene, waarin gi ECS; 5 ECS ds 
cen vergissing hebt begaan, À] Le RAGAU TE 
maar (âangaande) datgene re 
wat uw harten met opzet Re 
doen, (een blaam ruste op u), 
en God is VERS 
Genadig. 

6 De Profeet heeft meer ?, 2% > »T 4: ὧν 
aanspraak op de geloovigen' »Ὁ pas & DENT 
dan zij op zichzelf, en zijn CSN SR RSS 
vrouwen zijn (als) hun ὁ 
moeders; 1040 en de hezitters ie cs CAS JE 1 
van verwantschap ‘hebben 7 τῷ 775; 
volgens de ordonnantie Gods, ὧδ δὶς CSA) » Vie ὦ C2 
de een ten aanzien van den GE f2 2 L 21% 3e 
ander meer aanspraak op 52 NS à) BE 
erfenis, dan (de andere) de L< Ἶ γι 
geloovigen, en (dan) degenen of ΟΣ à Es 
die (hun huizen) zijn ont- 
vlucht, behalve dat gi uw 
vrienden goed doet; dit. is in 
het Boek geschreven. dus eu ΄ 

7 En toen Wij een verbond se ok ΓΙ, ἀ5 15] 2 
met de profeten sloten en met CIEL 
u en ee Noach en Abraham C7 SE "ἢ" Ὁ 25 des 
en Mozes en Jezus, den zoon 2% Areas 2 PES 
van Maria, en Wij sloten met FRONT 
hen een hecht verbond, 1041 | OU GES 

+ qq qq 

-----.. 

1040 De vrouwén van den Heiligen Profeet worden de moeders der geloo- 
vigen genoemd, niet alleen uit eerbied voor den Heiligen Profeet, dus aantoo- 
nende dat de vrouw in de eer van den man deelt, maar ook omdat zïj dienen | 
moesten als toonbeelden van reinheid en onbaatzuchtigheid voor de helft van het 
mensChelijk zas, di. het vrouwelijk geslacht, en ook omdat σῇ het nageslacht dat 
gedeelte der gezegden en handelingen van den Heiligen Profeet overleverden, 
die zijn vrienden niet konden weten: het gedeelte dat betrekking heeft op huise- 
ljÿke aangelegenheden en op het leven in het huis, het gedeelte waarvan het 
geluk van den mensch in zeer hooge mate afhangt. 

1041 Zie 8 : 80, waar het sluiten van een verbond met .de profeten vermeld 
wordt, en dat verbond wordt, met betrekking” op de verschining van den Heiligen 
Profeet, vermeld in Handelingen 3 : 21 en elders. De eenige moeilijkheid kan deze 
schijnen te zijn, dat hier ook sprake is van een verbond, dat met den Heiligen 
Profeet zelf is gesloten, Dit heeft HÉRFOIURQUR Are ΟΡ het feit, dat de 
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8 Opdat ΗΠ de waarheid- | “» PS 
lievenden over hun waarheid 3ère GE Chut CES 
zou ondervragen, en ΗΠ heeft ANA 421 
voor de ongeloovigen een OUT CRE) SE 

 pijnlijke kastijding bereid. 

PARAGRAAF 2 

De aanval der Bondgenooten op Medina 

9—11. Een hevige aanval van alle zïjden. 12—20. De huichelaars en 
| hun trouweloosheid. 

9 O gij die gelooft! herin- δ 5e 
ner u de gunst Gods jegens des Tu A S ES ŒU 
u, toen legers op u nederkwa- τῳ ie 9 39 at 
men, 1042 en Wij zonden tegen Res SE 
hen een sterken wind 1043 715775 NL E > SA : 
en legers die gij niet zaagt, TN TS re 
1044 en God ziet wat gij doet. Eng GAS 2 à GÉ 

10 Toen zij op τὶ nederkwa- | 
men, van boven u en van: ., noie 
beneden u, en toen de oogen (025 265 € CIE 5, 
dof. werden en de harten tot >», AR τ τὼ , 
in de kelen stegen en ρῇ ca 5 Lay SENS 

] - ct tan ἰδῇ verschillende gedachten om _ AE LG ES; ca 4 “ἢ 
trent God begont te denken. 
1045 

“το 

Heilige Profeet alle vroegere openbaringen bevestigde, gelÿk duidelijk gemaakt 

is in 3 : 80. 

1042 De in deze en in een deel van de daarop volgende paragraaf vertelde 

gebeurtenissen hebhen betrekking op het beleg van Medina door de verbonden 

legermachten van de Qoereisjieten en hun bondgenooten, nl. de Ghatfan, de 

’Asjdja’ en Moerra, de Fezara, de Soeleiïm en de Bani Sa’d en Asad, bijgestaan 

door den Joodschen stam Bani Nadir en Bani Qoeraiza, waarvan de laatste een 

bondgenootschap met de Moeslims had gesloten — de geheele legermacht telde 
van tien tot vijf en twintig duizend manschappen, terwijl er op zijn hoogst slechts 

drie duizend Moeslims waren. De Heilige Profeet besloot binnen de stad te 

blijven, en een gracht werd gegraven als verdedigingsmiddel tegen den storm- 

loop van het machtige leger. De oorlog duurde verscheidene dagen voort, tot de 

viÿjand ten slotte in een stormachtigen nacht op- de vlucht sloeg, zonder den 

Moeslims eenige schade te kunnen berokkenen. 

1043 Dit slaat op den hevigen orkaan, die den viand op de vlucht joeg. 

Muir zegt: ,Afgemat en bekoeld in geestdrift, viel de nacht over hen, koud en 

stormachtig. De wind en de regen beukte meedoogenloos het onbeschermde 

kamp. De storm groeide aan tot een orkaan. Vuren werden uitgedoofd, tenten 

omgewaaid, het kookgerei en andere toerustingen omvergeworpen.” 22) 

1044 De onzichtbare legers waren de engelenscharen, die den vijand ont- 

moedigden. 

1045 Deze woorden zin van toepassing τ τὼ huichelaars en de flauwbarti- 

gen: zie vs. 12; voor de gedachten der geloov :2". zie vs. 22. Van boven u en van 
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mm 

11 Daar werden de geloo- 
vigen beproefd en zij werden 
met een hevige schudding 
geschud. 

12 En toen de huichelaars 

en degenen in wier harten. 
een krankte was, begonnen te 
zeggen: God en Zijn Apostel 
hebben ons geen (overwin- 
ning). beloofd, behalve slechts 
om te bedriegen. 

13 En toen een partij hun- 
ner zei: O bewoners van Jas- 
trib! 1046 er is voor u (hier) 
geen plaats om te staan; der- 
halve, keer terug; en een par- 
ti) hunner vroeg den Profeet 
verlof, zeggende: Waarlijk, 
onze huizen zijn onbeschermd ; 
en zij waren niet onbeschut; 
21] wenschten slechts te vluch- 
ten. ᾿ 

14 En indien (door den 
vijand) van de aangrenzende 
gedeelten daarvan op hen 
ingegaan werd (en) hun 
vervolgens gevraagd werd om 
oorlog te voeren, zouden χ[]. 
het zekerlijk hebben gedaan, 
en zij zouden er slechts korten 
16 in gebleven zïn. 

* 15 En voorzeker hadden 
zij te voren een verbond met 
God gesloten, ἃ (dat) zij den 
rug niet zouden keeren; en 
naar Gods  verbond 
gevraagd worden. 

16 Zeg: De vlucht zal u 
geen goed doen, indien gij van 

vlucht, en alsdan zal het u 
niet vergund worden te genie- 
ten, behalve voor een korten 
tijd. | 
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# 2 

nés CRE LATE ARTE 

22.19% 252% 3 
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Cd 

+ pù tnt s D #2, 
5 dt GX RE e 

ζω. 4; 

SOA EE 
OS ee SE pee 

δι ΜῊ EN RU 

LT Gé À € ONE GUS 
We 

VE CA à LEE Fete 

Be SES 959 
n°227 

né EE db 

| DES ARE 08 den dood of de slachting 

CASE EST σι ΠΕ 
EX # 

_ beneden u hebben respectievelijk betrekking op de boven- en benedenzijde van 
de vallei. 

1046 Jaisrib was de naam, waaronder Medina vé66r de vlucht van den 
Heiligen Profeet naar die stad bekend stond. 
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a 33 : 24. 

Ar. noch, 

17 Zeg: Wie is het, die u 
voor God kan behoeden, 
indien ΗΠ u kwaad wil doen, 
of (wie kan u kwaad doen, 
indien) ΗΠ u genade wil 
betoonen? 8 En zïj zullen 
buiten God geen beschermer 
of helper voor zich vinden. 

18 God kent inderdaad 
degenen onder τι, die anderen . 
verhinderen en dégenen die 
tot hun broederen zeggen: 
Kom tot ons; en zij komen 
niet dan een weinig tot den 
strijd. δ τος 

19 Gierig zijnde ten uwen 
opzichte; maar wanneer de 
vrees komt, zult gij hen naar 
u zien kijken, hun oogen 
draaiende als een bezwijmen- 
de van wege den dood; maar 
wanneer de vrees voorbij is, 
slaan Ζ2) u met scherpe 
tongen, gierig zijnde met de 
goede dingen, Dezen hebben 
niet geloofd; derhalve heeft 
God hun werken te niet 
gedaan; en dit is God gemak- 
kelïjk. 

20 2) denken, 
bondgenooten niet heengegaan 
zijn, en indien de bondgenooten 
(wederom) kwamen, zouden 

‘zij wenschen in de woestijn 
bij de woestijn-Arabieren te 
wezen, om tijdingen vragen- 
de omtrent ἃ, en indien zij 
onder ἃ waren, zouden zi 
slechts een weinig gestreden 
hebben. | 
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PARAGRAAF 3 

Be Viucht der Bondgenooten: Qoeraiza gestraft 

21. De Heilige Profeet is een voorbeeld, 22--- 24, Het geloof der ge- 
loovigen door de voorspelling versterkt. 25. De vijand Kkeert vergeefs 
terug. 26, 27. Bestraffing van de Bani Qoeraiza. 

21 Voorzeker hebt gij in 
den Apostel Gods een uitne- 
mend voorbeeld voor hem, die 

ss" é pet . 28... “΄, rer εἰ 

δ5.- τ ἃ ΞΘ O6 οἱ 
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op God en den jongsten dag ->- LAS “ὦ rs 
hoopt en dikwerf aan God 45} ai! se sk ὦ One Lis 
gedenkt. 1047 OURS ἃ A es 4) 

22 En toen de geloovigen ee 
| de bondgenooten zagen, zeiden 

zij: Dit is wat God en Zijns. A) “53 st 215 
Apostel ons beloofd hebben » SIC Ὁ ̓ τὰ ᾿ 
en God en Zijn Apostel hebbèn dis. APTE 
de waarheid gesproken; en 2 , » ἀεὶ λάξνι 
het deed hen slechts ἴῃ N! DS Le SAT 5 ai 
geloof en onderwerping toe- (2 2 À LEATILE 
nemen. 1048 | ô US 

1047 Dit vers wijst op een hoogst belangrijke waarheid en een onderschei- 

dend kenmerk van den Heiligen Profeet, nl. dat hij het beste voorbeeld en het 
verhevenste toonbeeld van deugd voor de geloovigen is. Een sentimentalist zou 

ons zeggen, dat hij als vervolgd hervormer te Mekka een edel voorbeeld gaf, 

maar dat hij als hoofd van een staat te Medina oorlogen voerde, huwelijken sloot, 

bevelen gaf tot slachting van zijn vijanden en vele daden van dergelijken aard 

verrichtte, die beter ongedaan waren gelaten, Het doel van zijn komst was echter 

niet om sentimentalisten genoegen te doen, door eenige hoogdravende maar on- 

uitvoerbare zedelijke voorschriften te geven en door enkel een edel voorbeeld van 

Standvastigheid onder scherpe vervolgingen te geven, maar veeleer om aan in de 
wereld levende en werkende menschen richtsnoeren te geven en ze met zijn edel 

voorbeeld toe te lichten. Indien hij geen legers aangevoerd had, zou ἈΠ een gene- 

raal die legers ten strijde voert, niet tot voorbeeld kunnen strekken; indien hïÿ 
persoonlijk niet gevochten had, zou hij geen voorbeeld kunnen zijn voor een 

soldaat, die zijn leven om wille van de waarheid, rechtvaardigheid en vrijheid 

geeft; indien ἢ geen wetten had gesteld, waaraan zïjn volgelingen zich te hou- 

den hadden, zou hiÿj nimmer als een uitstekend voorbeeld voor een wetgever 
beschouwd kunnen zijn; indien hij geen zaken beslecht had, zou hïj niet als een 
licht kunnen dienen voor rechters en overheidspersonen; indien hij niet gehuwd 
was, zou hij de mannen practisch in de helft van hun dagelïjksche plichten niet 
hebben geleid en zou hij niet hebben kunnen aantoonen, hoe een goed en lief- 
hebbend man en een liefdevolle vader te zijn; indien hij zich niet op tirannen had 
gewroken wegens de ongerechtigheden, die zij onschuldige personen hadden aan- 
gedaan, indien hij zijn vijanden die hem vervolgden, niet overwonnen en ver- 
geven had, indien hïj de fouten dergenen die aan hem gehecht waren, niet door 

de vingers had gezien, zou Εἰ geen voortreffeliÿjk voorbeeld en volmaakt toon- 

beeld kunnen zijn, zooals hij hier wordt genoemd, 

1048 Dit heeft betrekking op de Goddelijke belofte, dat er een tijd zou 
komen, wanneer de verbonden legermachten van Arabië op de vlucht werd ge- 
slagen. Deze belofte werd langen tijd te voren gedaan, en op een tijd toen de 
Heilige Profeet en zijn weinige voigelingen te Mekka scherp vervolgd werden. 
Een z00'n voorspelling luidt aldus: ,Een machtig leger der bondgenooten zal hier 
op de vlucht worden gedreven” (38 : 11). En toen de verbonden legermachten 
Medina aanvielen, stonden de woorden van deze voorspelling ieder waar Moeslim 
duidelijk voor den geest. Zij verheugden zich, want Ζῇ waren er zeker van, dat 
de verbonden vijandelijke legermachten op de vlucht zouden worden gedreven. 
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23 Onder de geloovigen zijn 
! menschen, die getrouw zijn Brie 5 M Curl Ge 

God hebben gesloten: en SE CA SANS ΄ ee 

Ι 

| aan het verbond, dat zij met a cl 
| 
| onder hen is er, die χη LS us Ὁ ΒΑ ἐς 
gelofte vervuld hebben, en 
onder hen is er, die nog EUS Pie ar se 

Ar.riet | Wacht, en zij zijn geenszins 
mere | veranderd; δ) μος πο, ΟΝ Δι Ων ας )ὰ 
ring. 24 Opdat God de waarheid- 2242 OS yat dit Sim 

] n voor h rheid “23.0.5, «ἘΞ χσω»». lievenden voor hun waa CEA ON + Alter 
zal beloonen en de huichelaars 
straffen, indien het Hem ἢ 24 ώ ᾿ CA Le ΠῚ ES 
behaagt, of Zich (genadig) δύω δε ail € we 
tot hen wenden; waarlik, 
God is  Vergevensgezind, | 
Genadig. IS CI GW ρὰ 4.5.5 

25 En God dreef de onge- 59: . a ca] a 502 
loovigen in hun woede terug; Qi At SMS AE 
zij behaalden geen voordeel, 4 4, (2 κι sn συ μην, 
en God was den geloovigen DUC ab) Οἱ 9 JET 
in den strijd genoegzaam; en 
God is Sterk, Machtig. 

26 En Hij bracht degenen PT TT ER D 
der volgelingen van het Boek, Ja! QG 025 20 CH OST 
die hen ondersteunden, uit >: - »ΝϑῈ 
hun sterkten neder en Hi LUS eue Ce LES 
wierp schrik in hun harten; 32%: 1€? 3 Lit Sul 

4 “- 

© 
sommigen hebt gi gedood en 
anderen hebt gi] gevangen 
genomen., 1049 

1049 De Bani Qoeraiza had een verbond met den Heiligen Froteet = <esloten, 

en toen de vijanden voor Medina het beleg sloeg, waren zij verplicht om den 

aanval af te slaan. In plaats daarvan kozen zïj partij voor de belegeraars. Muir 

erkent, dat ,er overeengekomen werd, dat de Qoeraiza de Qoereisjieten zou 

bijstaan,” 23) en de woorden die hen van hun sterkten ondersteunden toonen 

aan, dat Ζῇ den vijand daadwerkelijk hielpen. Van bondgenooten waren Ζῇ dus 

vijanden geworden. Toen de belegeraars op de vlucht sloegen en de Qoeraiza 

uaar zijn sterkte terugkeerde, belegerde de Heilige Profeet ze daarom, want 

wanneer zoo’n inwendige vijand ongestraft werd gelaten, zou ΠΣ een bron van 

voortdurend gevaar voor de veiligheid der Moeslim-gemeenschap zijn. Vijf en 

twintig dagen lang bleven zij belegerd, en toen gaven zij hun bereidwilligheid 

te kennen om zich over te geven, op voorwaarde dat ziïj zich onderwerpen zouden 

aan het vonnis, dat door Sa’d bin Moe’az zou worden geveld. Hadden zij den 

Heiligen Profeet vertrouwd, dan zou deze hun waarschijnlijk dezelfde straf heb- 

ben opgelegd, als die welke hij de Qainoeqa’ gaf, nl. emigratie; maar Sa’d was 

door hun verraad verbitterd en onderwierp hen aan de strengheid der Joodsche 

wet: zijn vonnis luidde, dat de mannen die aan den strijd hadden deelgenomen, 

ter dood moesten worden gebracht en dat de rest gevangen moest worden gezet. 
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27 En Hij heeft u tot erfge. = he ne 
namen van hun land en bhun > ESS 95.4.5} CZ s 

À 
woningen en hun hbezittingen 556,97 2:% 02 54 9, 
gemaakt, en (van) een land O8 5 32h50) LEUT 3 
dat gij nog niet betreden EAU 24 ὦ À 91 
hebt; en God heeft macht en CS. Cu db 
over elk ding. 1050 

PARAGRAAF 4 

De huiselijke Eenvoud van den Heiligen Profeet 

28, 29. De echtgenooten van den Heiligen Profeet moeten den een- 
voud van haar leven behouden. 3032, Reinheid wordt haar voor- 
geschreven. 33, 34, Zij moeten haar opschik niet ten toon spreiden. 

28 O Profeet! zeg tot uw <222> AS LE A 
vrouwen: Indien gij het leven HET GE ὡς 
dezer wereld en zijn sieraad cé DS ἘΠῚ ιν ῶς τς 
wenscht, kom dan, ik zal u | 

. = SES 1.4 su 2 “55 ΄ 

een voorziening geven en ἃ ot 5 | ECS 
toestaan een schoon heengaan Ζ 
heen te gaan, 1051 OÙ GIE 

29 En indien gij God en ,15»» 5 κὰν 3 2 c285 ΄ 
Zijn Apostel en de laatste Δ“ 52. doses ©): 
woning wenscht, dan heeft % 27251 ὅς SN 212 
God voor degenen onder u die D 5) QUE " 
het goede doen, waarlijk een EÙES ΙΖ: FA ER cl 
machtige belooning bereid. | | 

30 Ὁ vrouwen van den 
Profeet! wie uwer een open- 42 Te 2 < AE 

ljke onzedelijkheid begaat, δ avé GA 
voor haar zal de kastijding AIG LS A ces EC EE, 
tweevoudig worden vermeer- ES 
derd; en dit is God gemak- Θὕλ ὦ 5h Gé ΠΕ Ὁ τ ωχ» 
kelïÿk. 

“ 

Drie honderd mannen werden krachtens dit vonnis terechtgesteld, en hun land 

viel in handen van de Moeslims. Te zeggen dat de Heilige Profeet hen wreed 

behandelde, is feiten negeeren. 22) Het vonnis werd door een scheidsrechter ge- 

veld, dien Ζῇ zelf hadden gekozen en zelfs paste scheidsrechter op hen de 

Joodsche wet toe.. 

1050. Het land dat σῇ nog niet betreden hebt slaat op de vreemde langer, 

die den Moeslims hier beloofd werden en die Ζῇ later veroverden. 

1051 Het voorval waarop deze verzen betrekking hebben, behoort tot het 

Seconde jaar van Hedjira. De Heilige Profeet was nu zoo goed als de meester 

van heel Arabië en de armoedige volkstoestand had plaats gemaakt voor een 
welvarende. In die omstandigheden was het zeer natuurlijk, dat de vrouwen van 

den Heiligen Profeet betere levensbehoeften verlangden te bezitten dan die, 

welke Ζῇ te voren hadden genoten. Maar juist op dien tijd was er een openbaring, 

die haar den striktsten eenvoud des levens voorschreef. Zulk een voorschrift zou 

niet van éen bedrieger afkomstig kunnen zijn, zelfs.niet van een man van de wereld, 
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DEEL XXI 

31 En wie uwer God en , ,,:, À κ»»» 292€ 57) 
Zïjn Apostel gehoorzaamt en > >": & δι, LR "9 
het goede doet, haar zullen ν᾽ 67.573 1772: 22 2}... 5, Ξ 
Wij haar belooning dubbel GI ωξ (GE eye ΕΣ 
geven, en Wij hebben voor ον 32 
haar een aanzienlijk onder- | 
houd bereid. 

32 O vrouwen van den 2. oo, κ τς τ Mo. 
Profeet! gij zijt niet als eenig ὧδ ste Cd Ta φῶς 
ander onder de vrouwen; in- “55 92 - LUCE TS PT 
dien gij in acht wilt nemen, € DS CET O] ταν 
wees dan niet zacht in (uw) ἃ  Φ 1 5’ [5123 μα 
taal, opdat hi, in wiens hart ᾿ " -5 Ὁ όοΣ ee 9 a. 
een krankte is, (u) niet zal Ts Jar 35 (AS 5 ὧδ 
begeeren; en spreek een goed 
woord. 1052 

33 En blijf in uw huizen en 
toon uw opschik niet, geliÿk °_,. ha τὴς Τρ δ 
het toonen van de vroegere Lao 9 OC ὃ Ολ5: 
tijden der onwetendheid; 1055 2, 0, 1,92 El τη, 5355 
en onderhoud het gebed en SAC Ἐν Lt ESS 
betaal de armenbelasting en fr, σ 9) {πὶ ve; 2 0 σα 
gehoorzaam God en Zijn . 21 ss HOT 
Apostel; God wenscht slechts SE: CUS At 2 ACTE 
de onreinheid van u wegte ᾿ς,» ac. ἢ 
nemen, o leden van het huis- © SE » C2 ΊΚἼ2] st) 
gezin! en u een (volkomen) | 
reiniging te reinigen. 

wiens macht en rijkdom met den dag toenamen. Indien de Heilige Profeet zijn 
vrouwen toegestaan had, in den algemeenen voorspoed der gemeenschap te 
deelen, zou er niet het minste bezwaar kunnen zijn. Maar hij had een openbaring 
ontvangen, die hem en dengenen die in nauwe betrekking tot hem stonden, die 
stoffelijke voordeelen onthield, welke anderen gemakkelijk konden verkrijgen. De 
pracht en praal dezer wereld konden verkregen worden en waren voor geen 
Moeslim verboden, maar zulke vergankelijke ijdelheden moesten niet in het 
huisgezin van Gods Profeet worden toegelaten, | | 

1052 Hoewel dit bevel inzonderheid aan de vrouwen van den Heiligen Pro- 
feet is gegeven, is het inderdaad een leefregel voor alle Moeslim-vrouwen en 
bevordert het de reinheid van hart en. de kuischheid in de verhouding tusschen 
de seksen. Het is haar niet verboden tot mannen te sprekeh, maar als voorzorgs- 
maatregel tegen een mogelijke neiging van het hart tot slechte gedachten, wordt 
haar gezegd om zich niet over te geven aan zachte en verliefdé gesprekken met 
het andere geslacht. | | 

1053 Er is in den Heiligen Qoer-ân of in de gezegden van den Heiligen 
Profeet geen bevel, dat de vrouwen verbiedt uit te gaan, integendeel, de Boechari 
vermeldt een duidelijk gezegde van den Heiligen Profeet, dat de vrouwr à toestaat 
om “voor haar behoeften uit te gaan; en inderdaad plachten de vrouwen in den 
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34 En houd in gedachte RE ὡς | 
wat er in uw huizen van de RÉ ÉTAT EE 
mededeelingen Gods en de ta 5 et 
wijsheid is voorgelezen: 1054 ΟἿ GC τὰ. ᾿ ee 
waarlijk, God is de Kenner bts υ 
van fijnheden, Zich bewust. 

PARAGRAAF 5 

Het Huwelijk van den Heiligen Profeet met Zainab. 

85, 86. De ordonnantiën Gods houden. 37—39. Zainab gescheiden en 
gebhuwd door den Heiligen Profeet. 40. Moehammad, als de laatste en 
volmaaktste der profeten, is de geestelijke vader van alle komende 
geslachten. 

95 Waarlijk, de mannen die 
zich onderwerpen en de vrou- 
wen die zich onderwerpen, en , 
de geloovige mannen en de -.»2,- 2e 22 597] S 
geloovige vrouwen, en de δον Los ἘΠ ol 
gehoorzamende mannen en de “ - 555 (ΑΣΑ 5 Οὐδ RAR 2 
gehoorzamende vrouwen, en di ur 
de waarheïidlievende mannen ΤΕΣ à AB) ANT 2 “ne 
en de waarheïdlievende vrou- 

.. ,.2, “2 1 ́ 1 

wen, en de lijdzame mannen 5 Cabà)l 9 Gaël 2 Ep 
en de lijdzame vrouwen, en Trek PINS CS … 
de nederige mannen en de COMITE ee 
nederige vrouwen, en de 7 avr ἘΝ Lits 
almoesgevende mannen en de ou 
almoesgevende vrouwen, en 1 ré ὦ ES vel 2 ἜΡΙΝ 
de vastende mannen en de , ,_.,, £ Di € σήν 
vastende vrouwen, en de (23 24 at Us DEA 
kuische mannen, en de kui- A ὩΣ Ads 5 
Sche vrouwen, en de marn- Θ 
nen die dikwerf aan God 
gedenken en de vrouwen die 
gedenken -— voor hen heeft 
God vergiffenis en een mach- ; 
tige belooning bereid ANS ἢ, DES 

5 sou OL ; 36 En het betaamt een 9“ τ Dar καί ἐξ τὰ DEN 
Ar. noch. | gelogvig man en een geloovige (2,115 3 pute y 2 δον sl 

vrouw niet, dat zij eenige rs ΠΣ 
keuze in hun zaak hebben, 2% ce ER 2% O: 

tijd van den Heiligen Profeet uit te gaan. Het verbod betreft hier slechts het ten 
toon spreiden van haar opschik, zooals de vrouwen in de dagen der onwetendheid 
deden, toen zij met ontbloote borsten en schouders uitgingen, 

1054 De vwijsheid beteekent, in onderscheiding van de Goddelijke mede- 
deelingen, d.i. den Heiligen Qoer-ân: de Soennah van den Heiligen Profeet. Dit 
toont duidelijk aan, dat één doel van de huwelijken van den Heiligen Profeet Was: 
zijn vrouwen behulpzaam te zïjn bij het overbrengen van zijn gezegden en ge- 
woonten thuis, die den geloovigen tot richtsnoer moesten dienen. 
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wanneer God en Zïijn Apostel 

in uw ziel wat God aan het 
licht zal brengen, en gij vreest 

{DEEL XXII. 

een zaak hebben besloten; en ὦ 39 7.2.2: à | 14. 
wie God en: Zïijn Apostel niet ΡΣ ἠῃ À ne 
gehoorzaamt, begaat dan ὁ: ἴ)5 Ὧ 
inderdaad een ἀπ] 6 16 
dwaling. 1056 

37 En toen gi} tot dengene 
wien God een gunst had 
betoond en wien gij een gunst κι ,, 2 +. »,2<2 
had betoond zei: Behoud uw “- ab\ sx) si O7 515 
vrouw voor uzelf en wees ÉTÉ a fa “24 ass 

oppassend voor (uw plicht 
jegens) God; en gij verbergt ΕἸ τ ΟῚ ᾿ PRIE 

20 9 

BST a Et SA 

de menschen, en God heeft 4°, ue rnærerers 12430 
er meer recht op, dat gij Hem WE TS ee LS ass OS 
vreest. Maar toer, Zaid ζῇ  ., “2 41 “ 
betrekking tot haar verbro- ES Y 7 Ὁ. 515 
ken had, gaven Wij haar aan δῳξο3ϊ ὕει 8x Eee Go) 
u als vrouw, opdat er geen re 
moeilijkheid voor de geloo (Ke 7"125: sh ge 
vigen zou zijn aangaande de 459527 
vrouwen van hun aangeno- 
men zonen, Wanneer zij hun 
betrekking tot haar verbro- 
ken hebben, en Gods gebod 
zal uitgevoerd worden. 1056 

38 Er steekt geen kwaad 
in, dat de Profeet datgene 
doet, wat God voor hem heeft 
geordineerd: zulks is de wet 
Gods geweest ten aanzien van 
degenen die voorgegaan zijn; 

2 + ut D ω ὦ CT 

755 Le CA EE GÉC 
CNErP Er LT at 555 

΄“» 

HA CRE 
AA en het gebod Gods is een SFA ARS 

besluit, dat besloten is: 

1055 Alle commentatoren zijn het met elkaar eens, dat dit vers geopenbaard 

werd, toen de Heilige Profeet Zainab, zijn nicht en dochter van zijn tante, ten 

huwelijk vroeg voor Zaid, zijn vrijgemaakte slaaf, Zoowel Zainab als haar broer 

had een afkeer aan dit huwelijk, omdat Zaid een vrijgemaakte slaaf was. Ge- 

hoorzamende aan deze openbaring kwamen Ζῇ hun gemoedsbezwaren te poven 

en Zainab nam Zaid als man aan. 

1056 Dit vers bestaat uit twee verschillende en afzonderlïijke deelen: het 

eerste handelt over Zaids echtscheiding van Zainab en het tweede, aanvangende 

met maar toen Zaid zijn betrekking etc., handelt over het huwelijk van den Heili- 

gen Profeet met Zainab. Wegens zijn groote gehechtheid aan den Heiligen Profeet 
werd Zaid de zoon van Moehammad genoemd, en hij was een der eersten die tot 

den Islâm bekeerd waren. Hierop hebben de eerste woorden van het vers betrek- 

king, als Ζῇ van Zaid spreken als iemand, wien God zoowel als de Heïlige Profer* 
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39 Degenen die de bood- {525 he, Ga CT 
schappern Gods overbrengen 7, A ον τον ΑΑ ὩΣ ὰ 
en Hem vreezen en niemand CE 2 621 Os Y ; 
vreezen behalve God; en God # 2 
is genoegzaam om rekenin Eee ὡς 
te houden. | 

40 Mochammad is de vader ASS cave COS GC 
van niemand uwer menschen, 1777-77 ἡ nee 
maar hij is de Apostel Gods  GASN SC 5 dt JS OU 
en de laatste der profeten; en δια ὡς, SA τῶν 
God is met “él ding ὄϊς Ἐξ." = O8 
Bekend, 1057 | 

Of, het 
zegel. 

PARAGRAAF 6 
Tegenvwerping op het huiseliÿjk Leven van den Heiligen Profeet 

41-44, De geloovigen uit de duisternis genomen. 45--48, Aanstoote- 
jk gepraat der ongeloovigen. 49-52, De huwelïjken en echtscheidin- 
gen van den Heiligen Profeet. 

41 0 gïj die gelooft!' gedenk SX 411°* LATE 72 LATE: 
aan God met een menigvul- 53 5} A CRUE 
dige gedachtenis. Bt LÉ 

42 En verheerlijk Hem des οἵ "τ: 8.2 5; ὑτὰ -ς 

ochtends en des avonds. 

een gunst had betoond. Zainab was de dochter van de tante van den Heiligen 
Profeet zelf; ζῇ was een der eersten die tot den Islâm bekeerd waren, en de 
Heilige Profeet stelde haar broer voor, haar aan Zaid ten huwelïijk te geven. 
Zoowel de broer als de zuster had een afkeer van dit huwelfjk, en slechts door 
dwang van den Heiligen Profeet gaven zij toe: zie hiervoor de vorige noot. Beiden 
wensChten, dat de Heilige Profeet zelf met Zainab in het huwelijk trad, doch de 
Profeet drong er ΟΡ aan, dat zij Zaid aannam, 

Het was evenwel geen gelukkig huwelik. Er rezen geschillen en Zaid besioot 
Zich van Zainab te laten scheiden. De tijding hiervan smartte den Heiligen 
Profeet diep, want hij was het, die op het huwelijk had aangedrongen, en hÿ gaf 
Zaid Gen raad zich niet van haar te laten scheiden en God te vreezen. Het vers 
zegt niet precies wat het geschil was, maar het toont duidelïÿk aan, dat Zaid 
ongelijk had, want er wordt gezegd, dat hïÿ de menschen vreest. 

Toen zij gescheiden was, trad de Heilige Profeet met haar in het huwelïjk: 
dit was de wensch van Zainab en haar bloedverwanten vô6r zïj met Zaid huwde 
Nu het huwelijk dat de Heilige Profeet geregeld had, ongelukkig bleek te zijn, 
Was ἢ Zzedelijk verplicht aan de wenschen van Zaïinab en haar bloedverwanten 
te voldoen. Het vertelsel, volgens hetwelk de Héilige Profeet door haar gchoon- 
heid bekoord werd, toen ἈΠ een vluchtigen blik op haar wierp, en dat Zaid zich 
om die reden van haar liet Scheiden, is geheel en al in strijd met geschiedkundige 
feiten. 25) 

1057 Na Mochammad zal er geen Profeet meer komen, omdat de gods- 
dienst met hem volmaakt was (5 : 8) en omdat hïj als profeet voor alle volken 
der wereld en voor 886 eeuwen werd verwekt. Nochtans spreekt God, zooals een 
8ezegde van den Heiligen Profeet zegt, tot de rechtschapenen onder ziün volge- 
lingen, hoewel zij geen profeten zïÿn. | ΝΕ 

# 
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43 ἨΠ is het, Die Ziÿn 
zegeningen over u zendt, en 
(zoo doen) Zijn engelen, 
opdat Hij u van de duisternis 
tot het licht zal brengen; en 
Hij is Genadig jegens de 
geloovigen. 

44 Hun groet ten dage als 
zij Hem ontmoeten, zal zijn: 
Vrede, en Hij heeft hun een 
aanzienlijke belooning bereid. 

45 O Profeet! waarlik, 
Wij hebben u als een getui- 

ge gezonden, en als een over- 
brenger van blijde tijdingen 
en als een waarschuwer. 

46 En als iemand die met 
Zijn verlof tot God noodigt, 
en als lichtgevende zon. 1058 

47 En geef den geloovigen 
de blijde tijdingen, dat zij van 
God een groote goedertieren- 
heid zullen hebben. 

48 En  gehoorzaam de 
ongeloovigen en de huiche- 
laars niet, en sla geen acht op 
hun aanstootelijk gepraat, 
1059 en vertrouw op God; en 
God is genoegzaam als 
Beschermer. 

49 O giïj die gelooft! wan- 
neer gij de geloovige vrouwen 
huwt (en) vervolgens van 
haar scheidt voor gij haar 
hebt aangeraakt, hebt gij in 

Ar. "iddat. | haar geval geen tijd van 
| wachten, dien gij rekent; 
| derhalve, tref eenige voor- 
ziening voor haar en zend 

| haar een schoone heenzending 
| heen. 
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1058 De woorden waarin hier van den Heiligen Profeet melding wordt ge- 

maakt, zijn een weerlegging van wat blinde critici beweren, die de reinheid van 

zijn huiselijk leven aantasten. Een onkuisch man, een man die zich liet meeslee- 

pen door zijn zinnelijke begeerten, een slaaf van zijn hartstochten, zou anderen 
geen licht kunnen geven en een heel land uit den afgrond van verdorvenheid en 
onzedelijkheid kunnen verheffen tot het toppunt van reinheid en volmaaktheid. 

1059 Deze woorden doelen op de vitterijen van voornoemde critici, De Hei- 

lige Profeet was nu een vorst die te Medina regeerde, maar er werd van hem 
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50 O Profeet! waarlijk, Wij 
hebben u uw vrouwen geoor- 
loofd gemaakt, wie gij haar -.,-2--; TT EnLet- 
bruidschatten hebt gegeven, SE A SELS Ὁ SE | 
en degenen die uw rechter- ETS (5 5 5422 22252; 
hand bezit uit het midden SE nd ΟΣ 
dergenen, die God u. als 
krijgsgevangenen heeft gege-  , D να, 
ven, en de pe AE Ἂν Sy φῶ ὧὐἱ το RS 
oom van vaders zijde en de —. nee (Ὁ 
dochters uwer tantes van AE SX SEXE ταῦ abs 
vaders zijde, en de dochters . ,. ν.0. σηνεν 9. ΜᾺ 
van uw 00m van moeders zijde δα it a 
en de dochters uwer tantes :--1+ >--- 18< ere 
van moeders zijde, die (hun OS 
huizen) met u ontvluchtten; en ts Ἐπ Se) ὋΣ we 
een geloovige vrouw, indien 7, a Fo E 
21] zich aan den Profeet gaf, OA sal US CCE ΚΕ 
indien de Profeet  haar bo Θ ΩΝ 
wenschte te huwen — bijzon- +455 9 
derlijk voor u, niet voor de : 3 SBtuor sg 
(overige) geloovigen: Wi ἡ" XS BU CC; 2 
weten wat Wij hun aangaande OULSVSÉE A 2. AG 
hun vrouwen hebben geordi- ὃ 
neerd 1060 en degenen die uw 
rechterhanden bezitten, opdat 
geen blaam ἃ aankleve; en 
God is Vergevensgezind, 

| Genadig. 

verlangd, de vitterijen en beschimpingen van zijn eigen onderdanen geduldig te 

verdragen., | 
1060 Dit toont duidelijk aan, dat dit vers geopenbaard werd na 4 : 3, d.i. het 

vers, dat polygamie van de vervulling van zekere voorwaarden afhankelijk stelt 

en niet meer dan vier vrouwen toestaat, al deden zich de noodzakelijke omstan- 

digheden ook voor; immers het vers zegt ons duidelijk, dat het in het geval van 

den Heiïligen Profeet toelaatbaar was, maar niet in dat der andere geloovigen. 

Zïjn vrouwen werden den Heiligen Profeet geoorloofd gemaakt, hetgeen duidelijk 

aantoont, dat δῖ] zich van het meerdere aantal vrouwen zou hebben gescheiden, 

indien dit vers niet geopenbaard was. In de meeste gevallen had ἢ feiteltik 

weduwen in bescherming genomen, als gezellinnen en leden van het gezin, en 

het zou deze vrouwen hard gevallen zijn, indien haar nu de groote eer waartoe 
zij gekomen waren, onthouden was, zonder schuld barerzïjds. Sommige van deze 
verbintenissen waren bovendien aangegaan om de verhouding tusschen de ver- 
scheidene stammen te bevestigen; in andere gevallen was een of ander kwaad 
verholpen, zooals in het geval van het huwelijk met Zainab: en allen strekten 
ziÿj de vrouwen in het algemeen tot voorbeeld van deugd en onbaatzxchtigheid. 
Zÿ waren inderdaad zoovele toonbeelden van deugd en leeraressen in recht- 
schapenheid. De Heilige Profeet zou het zonder een of eenigen of allen van haa 
gesteld kunnen hebben, en hij zou met één vrouw geleefd kunnen hebban, zooals 

0] 
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51 Gij moogt ἃ scheiden 
van wie gi) wilt, en gi) moogt ΤΡ Fee 
tot ἃ nemen wie gi wilten σι ,LE 
wie gij wenscht van degenen, Des 5% 15 pee 2 
die gi tijdelijk hadt geschei- ρου εὖ 

{ den, geen blaam kleeft uaan; <<<» ΤΩ: τς σῶν: 
dit is Zeer voegzaam opdat ον 
haar oogen verfrischt zullen TGS ESS GE 
zijn en zij niet treuren zullen, “ὃ ,.,... LD 
en opdat ζῇ), allen van haar, AY Ds al Ὁ C6 CH 
ingenomen zullen ziÿjn met ANA AT A EE 
wat gij haar geeft; 1061 en ELA Cie ait © 35 
God weet, wat in uw harten 

‘is; en God is Wetend, Ver- 
draagzaam. 

92 Het is ἃ niet vergund A το λῆς τ ὩΣ 
Des Omer Dr Os Rx COPERUEST heu Ÿ 
noc 8 81 aa? egen AUS 2 XL “1 . 4 ΄ ELA 

andere vrouwen te verwisse- ei) 75 ὧς DE US 
len, al behaagt haar schoon- DÉSE CE "172 GS 63959 
heid u ook, behalve wat uw 

0 © ὃ ὃἙὁἝἙἝΞΒῬ. 

ST τς, 

> — © © τ - τ Ο  “--ς τὰ τ" 

rechterhand bezit; 1062 en | BUS LÉ u ΠῚ | 

God is Waakzaam over elk D HS 55 
ding. 

 hij het deed tot op een leeftijd van vijf en viftig jaar, toen hïj een zeer oud man 
᾿ς was; maar het zou onrechtvaardig tegen de vrouwen Zijn, haar van de eer te 

berooven, die haar bewezen was, hoewel Zij die wel verdiend hadden. Vs. 28, 
waar den Heiligen Profeet duidelijk bevolen wordt, al zijn vrouwen weg te 
zenden, indien zij eenig verlangen naar de wereld en haar siesaden koesterden, 
levert het zekerste bewijs, dat hïj haar niet noodig had ter bevrediging van zijn 
hartstochten. Hartstochten had hi feitelijx niet, zooals zijn leven tot op een 
hoogen ouderdom van vif en viftig jaar aantoont. 

1061 Dit vers moet met vs. 28 en 29 gelezen wordèn, waar de vrouwen van 
den Heiligen Profeet de keuze wordt &elaten tusschen bij hem blijven of heen- 
gaan. Een dergelijke keuze wordt hier den Heiligen Profeet zelf gelaten., En toen 
zijn vrouwen liever een eenvoudig leven met hem wenschten te leiden, dan aard- 
sche goederen te zoeken door hem te verlaten, was de Heilige Profeet niet minder 
attent voor haar gevoelens, want hoewel hem de keuze werd gelaten om die 
vrouwen te behouden, als ἢ wilde, maakte hïj er geen gebruik van ten nadeele 
van wie 00k van haar, maar behield hij al zijn vrouwen, daar zij verkozen hadden 
bij hem te blijven. Het zou haar ongetwijfeld smarten, indien zij van die groote 
eer was bérodfä, welke haar als gezellinnen van den Heiligen Profeet bewezen was. 

1062 Ofschoon de huwelijken die de ‘Heilige Profeet reeds gesloten had, 
wettig verklaard waren, was het hem toch niet vergund een ander huwelijk aan 
te 8aan, Zelfs niet om zich van een zijner vrouwen te scheiden en een andere in 
haar plaats te nemen. Dit toont duidelÿk aan, dat eenig voorrecht, dat den Heili- 
gen Profeet toegekend werd, eenvoudig ter wille van de vrouwen was en niet ter wille van den Heiligen Profeet zelf. Men houde in gedachte, dat het woord hoësn, hier vertaald door Schoonheid, meer de schoonheid van zeden dan die van 
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PARAGRAAF 7 

_Gedragsregels betreffende huiselijke Verhoudingen 

53, 54. Het huis van den Heiligen Profeet en het afscheiden van de 
voor vrouwen bestemde afdeelingen. 55. Toestemming voor de naver- 
wanten, 56—58. Valsche beschuldigingen tegen den Heiligen Profeet 
en de geloovigen, 

53 O gäÿj die gelooft! treed 
de huizen van den Profeet. 
niet binnen --- tenzij u verlof 
wordt gegeven -— voor een 
maaltijd, niet wachtende tot 

. de bereiding daarvan vol- 
bracht is, —— maar wanneer 
gij. uitgenoodigd χης, treed 
binnen, en wanneer gij het 
eten gebruikt hebt, ga dan 
uiteen — niet trachtende te 
luisteren naar een gesprek; 
waarlijk, dit veroorzaakt den 
Profeet last, maar hi) 
schaamt zich voor u, en God 
schaamt Zich niet voor de 
waarheid, En wanneer gij 
haar iets goeds vraagt, vraag 
haar van achter een gordijn, 
1063 dit is reiner voor uw 
harten. en (voor) haar har- 
ten; en het betaamt u niet, 
dat gij den Apostel Gods last 
veroorzaakt, noch dat gij zijn 
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vrouwen voor altijd na hem 
huwt; 1064 want dit is vree- 
selijk in Gods oogen. fut GT 2222 LoTté2t 2922 9 

54 Indien gij een zaak open- CARD SEA TE) 
lijk of die in het verborgen 495,“ 34 m£ + (4 
doet, dan waarlijk is God met προς Η O6 
elk ding Bekend. 

het lichaam beteekent. Behalve wat uw rechterhand bezit beteekent: de vrouwen 
die gÿ wettig hebt getrouwd. 

1063 Men houde in gedachte, dat elke gedragsregel dien men met betrek- 
king tot den Heiïligen Profeet in acht moet nemen, inderdaad een gedragsregel : 
is, wWaaraan allen Zzich in hun maatschappelijke PONCRE te houden heb- 
ben. 28) 

1064 De vrouwen van den Heïligen Profeet genoten een eer, die σῇ niet. 
zouden kunnen behouden, indien zij, als weduwen, een ander huwelijk hadce: 
gesloten. Buitendien zou het doel, d.i. dat de vrouwen van den Heiligen cran 
haar leven moesten wijden aan de getrouwe mededeeling van wat 73 in het huis 
van den Heiligen Profeet hadden geleerd, niet bereikt kunnen zi,, indien een 
van haar, wie ook, een nieuwe huwelijksverbint»nis had es τ 
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Ar, noch, 

ÂAr. dragen. 

| 
| 

Ar. noch. 

Ar. noch. 

Ar. noch. 

DE BONDGENOOTEN 

55 Er rust geen blaam op 
haar ten aanzien van haar 
-vaders, of haar zonen, of haar 
broeders, of de zonen van 
haar broeders, of de zonen 
van haar zusters, of haar ei- 
gen vrouwen, of van wat haar 
rechterhanden bezitten; en 
wees oppassend voor (uw 
plicht jegens) God; waarlik, 
God is Getuige van elk ding. 

56 Waarlijk, God en Zin 
engelen zegenen den Profeet; 
O gi die gelooft! vraag 
(Goddelijke) zegeningen over 
hem en groet hem met een 
(voegzamen) groet. 
57 Waarlijk, (aangaande) 

degenen die van God en Zïÿn 
Apostel kwade dingen spre- 
ken, 1065 hen héeft God in 
deze wereld en in het hierna- 
maals vervloekt, en ΗΠ] heeft 
hun een vernederende kastij- 
ding bereid. 
58 En (aangaande) dege- 

nen die kwade dingen van de 
geloovige mannen en de ge- 
loovige vrouwen spreken, 
zonder dat “χὶῇ (die) verdiend 
hebben, zij maken 2ich inder- 
daad schuldig aan een valsche 
beschuldiging en een duide- 
lÿke zonde. 

[DEEL XXII. 
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PARAGRAAF 8 

Zij die Lasterpraatjes rondstrooien 

59. Vrouwen moeten een overkleed dragen, opdat zij geëerbiedigd 
worden. 60—62. Bestraffing van de huichelaars. 63-68. Bestraffing 
van de ongeloovigen. 

59 Ο Profeet! zeg tot uw. 
vrouwen en uw dochters en 
de vrouwen der geloovigen, 
dat zij haar overkleederen 
over zich nederlaten; dit zal 

ur w πὸ LS ὁ5 EE GE 
7 - use “5. 28 

OX NS | 

1065 Dit slaat op de huichelaars, die kwaad van den Heiligen Profeet spra- 
ken en valsche geruchten verspreidden, Sommige van zulke geruchten vinden 
hun weg in de PR nEen van ΟΥ̓ΘΥΙΕΥΘΣΙΕΡΈΒ, 
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a 662. 
Ar. noch, 

voegzamer zijn, opdat zij her- 
kend zullen worden, (en) zoo 
zal haar geen last worden 
veroorzaakt:; en God is Ver- 
gevensgezind, Genadig. 1066 

60 Indien de huichelaars 
en degenen in wier harten een 
krankte is en de opstokers in 
de stad niet ophouden zullen 
Wij u zekerlijk over hen 
stellen; dan zullen zij daarin 
niet uw naburen zïjn, behalve 
voor een korten tijd. 

61 Vervloekt; waar zij ook 
gevonden worden, zullen zïj 
worden aangegrepen en met 
een (gruwelijken)  moord 
vermoord. 1067 

62 (Zulks is) de wet Gods 
(geweest) jegens degenen die 
voorgegaan zijn; en gij zult 
geen verandering in de wet 
Gods vinden. 

63 De menschen vragen u 
omtrent het uur. Zeg: De 
kennis daarvan is slechts ki 
God, en wat zal u doen begrij- 
pen, dat het vuur wellicht 
nabij is. 

64 Waarlïik, God heeft de 
ongeloovigen vervloekt en 
hun brandend vuur bereid, 

: 65 Om daarin voor een 
zeer langen tijd te wonen; à 
zij zullen geen bewaker of 
helper vinden. 

66 Ten dage als hun aan- 
gezichten in het vuur omge- 
wend zullen worden, zullen 
zij zeggen: O, dat wij God 
gehoorzaamd hadden en den 
Apostel gehoorzaamd had- 
den! 
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1066 Hieruit. blijkt, dat de Moeslim-vrouwen te Medina nog steeds RES 

werden. 

1067 Dit waren de menschen, die anderen tot opruïng aanzetten en het 

gezag van het Moeslim-Gouvernèment ondermijnden; zij waren feïitelijk oproer- 

lingen, die door heimelijke handelwijzen opstand trachtten te verwekken, 
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DE BONDGENOOTEN 

67 En zij zullen zeggen: 

68 Ο onze Heer! geef hun 
een dubbele kastijding en 
vervloek hen met een grooten 
vloek. 

[DEEL XXII. 
--.π-:,-...-. 

ohze Heer! waarlijk, wij heb- UE: TS SES cé {:: 7: ES 
ben onzen leiders en onzen on 

grooten mannen  gehoor- EX οὐτῷ | 
zaamd, en zij hebben ons van 
het pad afgeleid: 

14220 ΄ 21 το. 5 τ, 
Dit De me 21 EST 

£ 295 “ ΄ AE Ἷ | 

CE SCA RATAITES 

PARAGRAAF 9 

Een Vermaning voor de Getrouwen 

69. Valsche aantijgingen tegen Mozes. 70, 71. De weg naar succes. 
72. De hemel en de aarde gehoorzamen de wet, maar r t den mensch. 
18. Bestraffing van de huichelaars en de ongelooviger. 

69 Ο gij die gelooft! wees 

71 Hij zal uw werken voor 
u verbeteren en u uw zonden 
vergeven; en wie God en Zijn 
Apostel gehoorzaamt, heeft 
inderdaad een groot succes 
behaald. 

72 Waarlijk, Wij hebben 
den hemelen en de aarde en 
den bergen het (hun) toever- 
trouwde gegeven, maar zi) 
hebben geweigerd er ontrouw : 
aan te zijn en hebben daar- 
voor gevreesd, en de mensch 
heeft zich ontrouw daartoe 
gewend; waarlijk, hij is on- 
rechtvaardig, onwetend; 1089 

Ῥὸν ἴ 15345 NUS 7 ὡς, 
ns. HE 

| 
niet als degenen die kwade 722%) 22.211217 
| dingen van Mozes spraken, οὐ > Dal GNT M i 

1068 maar God guiverde hem "915 Le at 515Χ9 (φῦ 2 1251 
van wat zij zeiden, en hij was εν 
bij God der achting waardig. © ges ab οὖς Οὐ 5 
| 10 Ο gij die gelooft! wees 
oppassend voor (uw plicht ,,,9,.1 De 23 A pAatr 

| jegens) God en spreek het 19% 2 4} LEE τ γα 
| rechte woord; δἰ 

| 
| 

«de ES 

4) su 3 40] 

SE US ne 

τὐλεηδεισοδιαις τ 
CS Ja Si £ 

: ἀκ 3 CT se 

πότε AE Gé 43) νι 

1068 Voor een valsche beschuldiging tegen Mozes van den kant van zijn 
eigen volk en zelfs van zijn eigen zuster, zie Num. 12. Daar dit hoofdstuk over 
valsche beschuldigingen handelt, wordt het geval aangehaald, waarin de profeet, 

in wiens gelÿkenis de Heilige Profeet kwam, valschelijk beschuldigd werd, en de 

dandacht wordt gevestigd op het lot dergenen, die : aan de beschuldiging hadden 
déeigenomen. 

1069 Dit beteekent, dat de natuur de WEUEn trouw in acht neemt, die hsar 
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| 73 Derhalve zal God de 
huichelachtige mannen en de " sh : 7. use 
huichelachtige vrouwen en BEA ἃ -: 
de polytheïstische mannen en “ ne ́ 3570 v29 297 "2 

de polyteïistische vrouwen Lis Ξ τῷ HORDE 
kastijden, en God zal Zich ᾿ς 7 λυξ ἦι LE A 
(genadig) tot de geloovige Luce rs \E: Β 
mannen en de geloovige EURE γα db le 
vrouwen wenden, en God is 
Vergevensgezind, Genadig. 

ontwikkeling teweegbrengen; de mensch evenwel neemt de.wetten, die de ont- 

wikkeling van zijn vermogens teweegbrengen en waarvan dus ziïÿn wezenlijk 

geluk afhangt, niet trouw in acht. 



HOOFDSTUK XXXIV 

DE SABA 

(As-Sabä) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(6 paragrafen en 5} verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1. Het oordeel is zeker. 

Par. 2. Gunsten gevolgd door vergelding. 

Par. 3. Een overwinning voor de Moeslims. 

. Par. 4. De leiders van het kwade, 

Par. 5. Machteloosheid der goden. 

Par, 6. De waarheid zal gedijen. 

Algemeene opmerkingen: 

DE titel van dit hoofdstuk is ontleend aan den naam van een stad, di. Sabd, 
die in Jemen lag en door een vloed verwoest werd. De in dit hoofdstuk gegeven 

waarschuwing is van toepassing op aille volken, die tot grootheid en voorspoed 

verheven zijn, maar tot weëlderige gewoonten vervallen. Gemak baart kwaad, 

dat verval en ondergang meebrengt. Het was dus ongetwtjfeld een waarschuwing 

voor de Qoereisjieten, maar het was evengoed een waarschuwing voor de Moes- 

lims, die tot meesters der aarde gemaakt zouden worden, opdat zij niet tot een 

gemakkelijke en weelderige levenswtijze vervallen en de slechte gevolgen daarvan 

ondervinden zouden. 

De eerste paragraaf verklaart de waarheid van het oordeel, een oordeel, van 

welks waarheid men niet alleen in het leven na den dood zal getuigen, maar ook 

reeds in dit leven duideliÿjk getuigt. Dit oordeel treft zoowel enkelingen als vol- 

keren, en in de tweede paragraaf worden twee voorbeelden aangevoerd: dat van 

Sälomo's koninkrijk en Sabâ — hoe welvarende volkeren weggemaaid worden, 

wanneer zij tot slechte gewoonten vervallen. Het oordeel zal de Qoereisjieten 

derhalve treffen, en in de derde paragraaf wordt ons medegedeeld, dat hun 

valsche godheden hen hoegenaamd niet zullen baten en dat er een treffen tus- 

schen de twee partijen zal worden teweeggebracht, hetwelk op de overwinning 

der Moeslims zal uitloopen. De vierde paragraaf beschrtjft den toestand der 

leiders van het kwade: de leiders en de volgelingen geven elkaar de schuld. De 

vifde paragraaf verklaart, dat zelfs hun godheden hen niet zullen kunnen helpen 

en dat zÿ gestraft zullen worden, zooals loochenaars van de waarheid steeds 

. gestraft zÿn. De laatste paragraaf verklaart, dat de waarheid gedtjen zal en dat 

de valschheid voor haar zal verdwiinen. 

Van dit hoofdstuk tot en met het 89ste hebben wi een andere groep van zes 
hoofdstukken, die alle verklaren dat de Moeslims tot een groot volk verheven 
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RP
 τς δ τε ΞΟ ξειν, πο :-ῖΞ ΟΞ πε ἐεθε: 

 PARAGRAAF 1 

Het Oordeel is zeker 

In naam van God, den ne ἃ : 

Weldadige, den Genadige. On pm ai Lee 

| 1 (Alle) lof komt God toe, 

aan Wien behoort wat in de 

hemelen en wat op de aarde ὡουϑ Ὁ ἃ SJ db EST 

is, en aan Hem komt-(alle) 12 . ps or «τ΄ 1” 

lof in het hiernamaals toe: en BEN A ol 4 » LA VI Les 

Hij is de Wiÿze, Degene Die Pa LANTA 

Zich bewust 15. Oslo Ds 

2 Hij weet wat in de aarde | 

nedergaat en wat er uit ΠῚ 

voortkomt, en wat van den #00 IG κλα ρου 

hemel nederdaalt en wat ,,,,, mi. 2010, ὧν 

daarheen opstijgt; en Hij is ΕΜ a C8 AA 

de Genadige, de Vergevens- Do 41 02 TNA TES 

gezinde. | ov Loin 2 gs 

3 En degenen die niet 

gelooven, zeggen: Het uur ᾿ | 

zal niet over ons komen. Zegi we pates 72% 7 

Ja! bij mijn Heer, den Kenner ANGES CAN O 

van het ongeziene, het zal € "κ΄ ACCOR 5 Nb 

zekerlijk over ἃ komen; niet a So. ar 2 δὲ μὰ 

het gewicht van een atoom 2} ὁ 8.5 AC LAN 

is van Hem verborgen, in ὅθ, , +1. .»k7n : ” 

ar.non. | hemelen of op de aarde, noch ls λοι V3 026 > 

kleiner dan dat noch groûter, y 2 À ἀν 2 ἀρ τε: 

maar (alles) is in een duide- ὦ τ, SEINS ἜΝ 
lijk boek, | 

4 Opdat Hij degenen die” 

gelooven en het goede doen; 2,1, = :9-1 2. 5.52 

zal beloonen; dezen zijn het, Gall 1 3 130 en) GA 

voor wie vergiffenis en een bo 2 4.3. CB-.2% 39TATA 

aanzienlijk onderhoud zijn. OT 55 2. ET »᾽ EN 

5 En (aangaande) degenen 

die hard strijden in het ον κα an 

wederstaan van Onze mede- “."-. 215) 7 20. Φοῦ 

deelingen, dezen zijn het, voor Orge CRT Lee CAN) “" 

A 
» ᾿ς \s\! « se ee. es +: “΄ m w LE Cd 

wie een pinlijke kastijding © 2 2 ϑλόρ κι ἘΝ 

Οὗ, wegens | van een kwade soort 18. | τς 

a ge” 
Ταῦ. “τον πὸ --- ---- 

zullen worden en hen tevens waarschuwen, dat zij van de hoogte die χῇ zulle 

hebben bereikt, zullen neerstorten, indien zij, evenals volkeren die vé6r he 

leefden, tot gemak en weelderigheid vervallen. Al deze hoofdstukken behoore 

tot het Middel-Mekkaansch tidperk en kunnen op een tijd tusschen het 6de € 

het Ode jaar der bediening van den Heiligen Profeet worden geplaatst. 
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Ar. dat is 
de. 

Ar, ver ver- 
widerde. 

Of, doen : 
verdiwignen. 
Of, van den 
hemel een 
deel neder-' 
brengen. 

DE SABA 

6 En degenen wien de 
kennis is gegeven, zien dat 
wat u van uw Heer is geopen- 
baard, de waarheiïd 5 en dat 
het in het pad van den 
Machtige, den Geloofde leidt. 

7 En degenen die niet 
gelooven, zeggen: Zullen wi 
Ὁ een man aanwijzen, die ἃ 
inlicht, dat, wanneer gij met 
een volslagen verstrooiing 
verstrooid zijt, gij dan 
waarliÿk (tot) een nieuwe 
schepping zult worden  (op- 
gewekt) ? 

8 ἨΠ heeft een leugen 
tegen God verzonnen of er is 
bezetenheid in hem. Neen! 
degenen die niet in het hier- 
namaals gelooven, zijn in 
marteling en in groote 
dwaling. 

9 Overwegen zij dan niet 
wat voor hen en wat achter 
hen is van den hernel en de 
aarde? Indien het Ons be- 
haagt, zullen Wij hen in het 
land verlagen of over hen 
nederbrengen wat hen van 
den hemel zal bedekken. 
Waarlÿk, hierin is een teeken 
voor ieder dienaar, die zich 
(tot God) wendt. 

oo - τὺ π-ᾷιὡπττπττο -΄ἷ --..--.--..... 

d ; 
Go NS ESS ὁ 2 EN 

“" L 

ES USER; 
DISAIS 
EE GES 

-" 

δ 3: L'Euro es 975 
SG SRE GE SE 

2 À 22e A sir 

DES Je dy ΟΝ 

PARAGRAAF 2 

Gunsten gevolgä door Vergelding 

10—14. Hoe het koninkrijk van David en Sélomo vernietigd werd. 
15—19. Sabâ in voorspoed verdelgd, 20, 21. De duivel leidt van den 
rechten weg af. 

10 En voorzeker gaven Wij 
David een uitnemendheid van 
Ons: O bergen! herhaal den 
lof (van God) met hem, en 
de vogelen; en Wij maakten 
het ijzer scepel voor hem, 1070 

se 

Ve NE Le τς τ 9 
or Mer IT Core re 

a) LENS 9}. ane GS 

| 1070 JIJzer soepel voor hem maken beteekent, dat hij in zijn oorlogen over- 
vloedig gebruik maakte van ijzer; evenzoo de maliëénkolders in het daarop voi- 
gende vers. 
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Of, verricht| 11 Zeggende: Maak ruime | | 

ioke daden. | (Mmaliënkolders), en meet de 40 13 ER est Oo! 

schalmen (daarvan) en doe “Ὁ, es; 2 ui 
het goede: waarlijk, Ik zie Ote02 0 0) Gels 
wat gij doet. 

12 En aan Sälomo (maak- 
ten Wij) den wind (dienst- 

| a 898. baar), & die een reis van een 

maand in den ochtend en | 

een reis van een maand in τῷ 2%1/494 Zu Δ ΡΊ 2. 1 

den avond maakte, 1071 en 2 35 Live FD Ces 

Of, een fon-| Wij deden een overvloed van De αὐτο 
gesmolten koper voor hem ,, 004 τὼ 22 or 

: | vloeien: 1972 en onder de Gba 25 El 

djinn waren er, die vôôr hem ..»; 2<>2-vu- 21 5472 

ΟΠ werkten op bevel van zin “9: : Ὁ) 4 5 Y5L ae 

Heer ; 1073 en wie zich uit hun 7 Gn, TS 2 22.20 37,32 

midden van Ons gebod ON QUE CE ASS be Css 

afwendt, hem deden Wij van 

de kastijding van het branden 
smaken. 

13 Zij maakten voor hem 

Ar.van. | wat hem behaagde, zooais ᾿ Σ 

sterkten en beelden en οὐκ FSC SO 

(groote) schotels,  zooals τ eo 

waterbakken en kookpotten,  L255 a6 x JEU 
die zich niet van hun plaat- a ia τὺ Di 

sen zullen bewegen; 1074 ISERE SSS QU FFT 

dank, o gezin van David! en 122 M ENS ὧν BL. 
. © cs à «55. ̓ς > CA CA 2 

zeer weinigen Miner dienaren ous DAS 

zijn dankbaar. 
oo oo {-οὍ050ὕ..--.-..»»--- 

.---΄.-. .. 

. 1071 Dit beteekent, dat Sälomo’s schepen, ten gevolge van de gunstige 

winden, in één dag een reis van een maand volbrachten, Voor Sälomo’s vloot zie 

1 Koningen 9:26. Of het beteekent, dat 2ün schepen voor een reis van een 

maand uitvoeren en van een reis van een maand terugkwamen; het toont dus de 

uitgestrektheid van zijn gebied aan of die van den handel, dien hïj bleef drijven. 

| 1072 ,,Daartoe maakte hïj de gegotene zee; van tien ellen was Ζῇ, van harer 

eenen rand tot haren anderen rand” (2 Kronieken 4 : 2). 

1073 Deze djinn waren niets anders dan de vreemdelingen, die Sälomo 

onderworpen en tot den dienst gedwongen had. Zie 2 Kronieken 2 :17-18. Merk 

op, dat de djinn van dit vers de sjajâtin zijn van 88 : 37, waar gezegd wordt: 

,Wiïj onderwierpen aan Sälomo de duivelen, iederen bouwer en duiker”. De Hei- 

ρα Qoer-ân verklaart dus zelf, dat de s jajâtin of duivelen niets anders Ζί dan 

de bouwers en duikers, die Sélomo tot den arbeid had gedwongen. | 

1074 Voor het graveeren van cherubijnen aan de wandën, zie 2 Kronieken 

8:7; voor het gieten van runderen 2 Kroniekeñ 4 :3; voor het maken van 

_ waschbekkens, potten, vaten etc., 2 Kronieken 4 : 11, 14. 
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en Μὴ 

DE SABA 

14 Maar toen Wij den dood 
voor hem besloten, toonde 
hun niets zijn dood, behalve 
een schepsel der aarde, dat 
zijn staf wegvrat ; 1075 en toen 
dien nederviel, kwamen de 
djinn duidelijk te weten, dat, | 
indien zij het ongeziene had- 
den gekend, zïj niet in verne- 
derende marteling  zouden 
gebleven zin. 

15 Voorzeker was er een 
teeken voor Sabâ in hun 
woonplaats: 1076 twee tuinenñ 
ter rechter- en ter linkerziïjde ; 
eet van het onderhoud uws 
Heeren en dank Hem: een 
goed land en een Vergevens- 
gezinde Heer! 

16 Maar zi wendden ch 
af; derhalve zonden Wij over 
hen een overstrooming, waar- 
van de vaart niet wederstaan 
kon worden, en in plaats van 
hun twee tuinen gaven Wi 
hun twee tuinen, die bittere 
vruchten voortbrachten en 
tamarisken en weinige lotus- 
boomen. 

17 Hiermede vergolden 
Wii, omdat zij niet geloofden; 

straffen niemand 
‘behalve de ondankbaren. 

[DEEL Xx11. 

25 Sa Ses 

ACCES ΜῊ βιμῃ: 

6 D LIÉE. 

τεῷ FE) “2 EE δι Gé 

ΤΕ ὙΠ - 

Cat 5 Gi ὁ: HS 
,< {( 62,” 

(3) οὐ ἃ L EN 

AE 4:12 cet GE at 

IG er A ΄ 

SE He 5 2 | 
--» 

| 21< ,,ω 2 w 

OC pos 0 

, TRUE ως EL EE 

1075 Een schepsel der aarde, dat zijn staf wegvrat slaat op de zwakke regee- 
ring Van zijn Zoon, onder wien het rijk van Sélomo uiteenviel. Het blikt, dat 
Sälomo’s opvolger, Rehäbeam, een weelderig en gemakkelijk leven leidde, en 
in plaats van overeenkomstig den raad der ouderen te handelen, gaf hïj gehoor 
aan de wenschen van zijn genotzieke vrienden (1 Koningen 12 : 13): en op zin 
weelderige gewoonten en gemakzuchtige levenswijze zinspeelt de Heilige Qoer-An, 
als hij hem een schepsel der aarde noemt. Het wegvreten van zÿn staf beteekent 
de scheuring van het koninkriÿk, De djinn beteekent, gelijk reeds opgemerkt 1s, 
de oproerige stammen die door Sélomo onderworpen waren en die een tÿdlang 
aan de Israëlieten onderworpen bleven, tot het koninkrijk uiteenviel. 

1076 Sabâ was ,,een stad van Jemen, ook Ma’ärib genaamd; het lag onge- 

veer drie dagï*izen van San'’aa. De doorbraak van den dam van Ma’ârib en de 
verwoesting van de stad door een overstrooming zijn geschiedkundige feiten en 

hadden ongeveer in de eerste of tweede eeuw onzer jaartelling plaats” (Palmers 
noot), 27) 
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Ar. fus- 
schen de. 

18 En Wi maakten 
tusschen hen en de steden 
die Wij gezegend hadden, 
(andere) steden die gemak- 

kelÿk te zien zijn, en Wi 
1077 meten de reis daarin: 

Reis er door, bij nacht en bi 
dag, in veiligheid. 

19 En zij zeiden: O onze 
Heer! maak de afstanden 
tusschen onze reizen langer; 
en zij waren onrechtvaardig 
tegen  zichzelf;  derhalve 
maakten Νὴ hen tot verhalen 
en verstrooiden hen met een 
volslagen verstrooïing. Waar- 
lÿk, hierin zijn teekenen voor 
ieder lijdzame, dankbare, 

20 En voorzeker vond de 
duivel, dat zijn gissing 
omtrent hen waar was; en 
zij volgen hem, behalve een 
een groep der geloovigen. 

. 21 En hïÿ heeîft geen macht 
over hen, dan opdat Wij hem 
die gelooft, in het hierna- 
maals zullen onderscheiden 
van hem die daaromtrent in 
twijfel verkeert; en uw Heer 
is de Bewaarder van elk ding. 

EEN OVERWINNING VOOR DE MOESLIMS 7175 

Del ile τ Σ 11. RSS 5 

GS SG 

54 2] GS D En Gs 

ECS! 01 

«4 0123 
252 ““ τ CAS “. “93. 

> ot | 

᾿Ὁ- 

σ΄ “5. 23 

- “θά ω- ἵν 

τῶν tk 

KES SAC ἰδὼν GAL ES 
w Lt “ < - “re 

E Cest GA ESS 

Ÿ ue Of ὁ6 0 

ON ὁ LS 
dE dE Sr AS GG 

so ENS 2 + 
LA > GS 

PARAGRAAF 3 

Een Overwinning voor de Moeslims 

22—24. Leiders zullen niet helpen. 25-27. Een oorlog en een beslis- 
sing. 28. De Heilige Profeet een waarschuwer voor alle volkeren. 
29, 30. Tijd van de belofte, 

_ 22 Zeg: Roep degenen aan, 
die gij buiten God verklaart; 
zij hebbén geen macht over 

| de zwaarte van een atoom in 
de hemelen of op de aarde, 

| en zÿ hebben in geen van 
beide eenig deelgenootschap, 
noch heeft Hij onder hen 
iemand om (Hem) te steunen, | 

LB GE 5 GS Ne 
Li 803 οἰῶ, ὥς, CON a 

#9, 7 ELLE - Σ | 

CAS BST 5 Er 
A {πὶ Ε. 2% 2 

Fe DA De 5 AE 

1077 De steden lagen zoo dicht bï elkaar, dat de eene stad van de andere | 
kon worden gezien, of zij vielen van den weg af dadelÿjk in het oog. Dit wijst op 
de groote welvaart van het land. De gezegende steden zijn steden van SJ 
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23 En bemiddeling zal bÿ ὁ : a 
Hem niets baten, behalve van “2. ϑιδαὶς ASE RUE NS 

22:48 | hem wien Hij (het) vergunt. 8 ἜΣ or 
si Tot, wanneer de vrees van ERURE Ce 5: 2. ea] 

hun harten weggenomen Ζ8] 4πλγ 31 }05»Χ AUENL 
zin zij zullen zeggen: Wat ? ©) ιν} δ΄ κεν 26 3 
heeft uw Heer gezegd? Zi LE Hit 52 
zullen zeggen: De waarheid. O2 D 
En ΗΠ is de Allerhoogste, de 
Groote. 

24 Zeg: Wie geeft u het _,1+,- 
onderhoud van de hemelen a CA ἀξ 5 τ 24 
en de aarde? Zeg: God, En Feb. TÉL S'a Se 
waarlijk, wi of gij zijt op een van 2 
rechten weg of in een duide- OA φᾷ APT: ee 
{0 dwaling. 

25 Zeg: Gij zult niet onder- 
vraagd worden omtrent Le CENT GES 
datgene waaraan wij ons JE Ÿs ΠΌΣΙΝ EE 
schuldig hebben gemaakt ter bes] AS 
noch zullen wi) ondervraagd | 
worden omtrent wat gij doet. 

26 Zeg: Onze Heer zal ons , 
allen verzamelen; vervolgens es 2 AS SSUSESZS a à κε, 
zal Hij met de waarheiïd FoVoreue ne 

tusschen ons richten; en Hij ® TT Es sat 
[is de grootste Rechter, de 
Alwetende ? 1078 

27 Zeg: Toon mij degenen, , , | PAPE ir 
die gij als deelgenooten met 56554 SJTT Ca Giro 

: Hem hebt vereenigd; geens- _,, > »,..2 Du Soi 
: zins (kunt gij het doen). CAE] Ἵ ya e αὐ 52 D: 
Neen! Hï is God, de Mach- | 
tige, de Wijze. 

28 En ΝῺ hebben u niet pk. sus < Tr 
gezonden dan tot alle men- ἀπο ES ai | 
schen, als een overbrenger En TRE T Sense τα 
van blijde tijdingen en als A | ? 
een waarschuwer, maar de | θῶ αν 
meeste menschen weten niet. | ᾿ 

29 En zij zeggen: Wanneer , , ,.». Sn nes pas 
zal deze belofte (vervuld) Old spi ie CUS 
worden, indien gi)j waarheid- ER ορῦλνς ον nn 
lievend zijt ? | PUS Je ES 

---  --ἔἰ--... — 

---. . 

weaarmee zij handel dreven. Muir zegt, dat het aantal Ἐ ΘΙΒΕΒΕΒΙΒΒΙΒΕΒ Ὁ van Hadra- 
maut tot Ajla zeventig was, zooals het heden nog is. 38) 

1078 Dit is een voorspelling die in vervulling ging in den eersten beslis- 
senden slag, welke het geschil tusschen de Moeslims en de ongeloovigen op klare 
wijze bijlegde. 
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Of, verber- 
gen. 

EE og nee 

-.---.-- 

90 Zeg: αἢ hebt de bepa- 
ling van een dag, waarvan gi) 
geen oogenblik kunt uitstel- 
len, noch kunt gij dien 
vervroegen. 

DE LEIDER VAN HET KWADE 777 

? Ὥϑ..». PAG 5,9 “39.1.5 ., 3 PTT u 3 FH "ὡς 

DES 2% 30 ἡ ὁ5 

PARAGRAAF 4 

De Leider van het Kwade 

31—33. Leiders en volgelingen geven elkaar de schuld. 34—36. Ge- 
mak baart kwaad. 

31 En degenen die niet 
gelooven, zeggen: Geenszins 
zullen wij in dezen Qoer-ân 

—————————— em 

+ 

gelooven, noch in datgene 
wat daarvoGr is; en indien gi 
kondt zien, wanneer de on- 
rechtvaardigen voor hun Heer 
gezet worden, elkander woor- 
den wisselende! Degenen die 
voor zwak gehouden werden, 
zullen tot degenen die 
hoovaardig waren, zeggen: 
Waart gij het niet, (dan) zou- 
den wij zekerlijk geloovigen 
Zijn. 

32 Degenen die hoovaardig 
waren, zullen tot degenen die 
zwak werden geacht, zeggen: 
Hebben wij ἃ van de leiding 
afgewend, nadat die tot u ge- 
komen was? Neen, ΡῈ) (zelf) 
waart schuldig. 

33 En degenen die zwak 
werden geacht, zullen tot de- 
genen die hoovaardig waren, 
zeggen: Neen, (het was) het 
smeden van plannen bij nacht 
en bij dag, toen giïj ons be- 
vaalt, niet in God te gelooven 
en gelijken nevens Hem te 
plaatsen. En zij zullen berouw 
toonen, wanneer zij de kasti- 
ding zullen zien; en Νὴ zullen 
kluisters leggen op de nekken 
dergenen die niet geloofden: 
hun zal niets worden vergol- 
den dan wat zïj gedaan heb- 
ben. 

᾿ς LATTES 
Le OP Cdi 3) 

$ 

€E_ CA Ἑὰ 

\ ΠἾ | Vv δι : 
ε \ 
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Ar, doet. 

Ar. gelooft. 

Σ - 

DE SABA 

34 En Wij zonden nooïit een 
waarschuwer tot een stad, of 
degenen die daarin een ge- 
makkelijk leven leidden, zei- 
den: Wij zijn waarlijk degenen 
die niet in datgene gelooven, 
waarmede gij gezonden zijt. 

35 En zÿ zeggen: Wij heb- 
ben meer bezittingen en kin- 
deren, en wij zullen niet ge- 
kastijd worden. 

36 Zeg: Waarlik, mijn Heer 
breidt de middelen van be- 
staan uit voor wien Hij wil en 
beperkt (ze voor wien Hi 
wil), maar de meeste men- 
schen weten (het). niet. 

[DEEL XXII. 

AAC EC O6 SL 
ÈS 4. 

ὭΜ: GER CEARIET 

CU SNEE ts 

es) GED ᾿ς δ ́ one 

PERTE 
SOA Ÿ 

PARAGRAAF 5 

Machteloosheid der Goden 

37—39. Hoe tot God nader te komen. 40—42. Hun goden loochenen 

hun aanbidding en kunnen hen niet helpen. 43-—45. Het verwerpen van 

de waarheid wordt steeds vergolden. 

37 En niet uw bezittingen, 
noch uw kinderen, zijn de 
dingen die u tot Ons nader in 
rang brengen; maar wie ge- 
looven en het goede doen 
dezen zijn het, voor wie een 

dubbele belooning is voor wat 

2} doen, en zij zullen veilig OP 

de verhevenste plaatsen zijn. 

38 En (aangaande) dege- 

nen die Onze mededeelingen 

trachten te wederstaan, zij 

zullen tot de kastijding wor- 

den gebracht. 

39 Zeg: Waarlijk, mijn Heer 

breidt de middelen van be- 

staan uit voor wien Hij wil 

van Zijn dienaren en beperkt 

(ze) voor wien (ΗΠ wil), en 

wat ding gij ook uitgeeft, Hij 

overtreft het in belooning, en 

Hi; is de Beste der onderhou- 

ders. 
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40 En ten dage als Hij hen 
_allen zal verzamelen, zal ΗΠ] 
vervolgens tot de engelen 
zeggen: Aanbaden dezen u? 

41 Zïj zullen zeggen: Glo- 
rie zij U! ἢ zijt onze Bewa- 
ker, niet zij: neen! zij aanba- 
den de djinn; de meesten 
hunner waren degenen die in 
hen geloofden. 

42 Derhalve zal te dien 
dage de een uwer geen macht 
hebben over eenig voordeel of 
nadeel voor den ander, en Wi 
zullen tot degenen die on- 
rechtvaardig waren, zeggen: 
Smaak de kastijding van het 
vuur, die gij een leugen hebt 
genoemd. 

43 En wanneer hun Onze 
duidelijke mededeelingen voor- 
gelezen worden, zeggen zij: 
Dit is niets dan een man, 
die u wenscht af te wenden 
van wat uw vaderen aanba- 
den. En zij zeggen: Dit is niets 
dan een verzonnen leugen. 
En degenen die niet gelooven, 
zeggen van de waarheid, wan- 
neer die tot hen komt: Dit is 
slechts een duidelijke tooverij. 

44 En Wij hebben hun geen 
boeken gegeven, die zij lezen, 
noch hebben Wij νόόγ u een 
waarschuwer tot hen gezon- 
den. 

45 En degenen (die) voor 
hen (leefden), verwierpen (de 
.waarheid), en deze hebben 
nog niet het tiende gedeelte 
bereikt van wat νὴ: hun ga- 
ven, maar zij noemden Mijn 
apostelen leugenaars; hoe 
was dan de openbaring van 
Mijn afkeuring? 
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Ar. dat. 

Of, werpt 
… tegen de 
lougen. 

Ar. zal de 
schepping 
van een 
ding niet 
beginnen. 
Ar. het niet 

Of, hoe. 

DE SABA [DÉEL XXII. 

‘PARAGRAAF 6 

| De Waarheid'zal gedijen | 

_46—50, De waarheid zal de valschheid vernietigen. 51—54. De be- 
straffing. 

46 Zeg: Ik maan u slechts 
tot één ding aan, namelÿk: 
Richt u om Godswil op, twee 

| aan twee en afzonderlik; 
overweeg daarna: er is geen 
bezetenheid in uw medebur- 
ger; hïj is slechts een waar- 
schuwer voor u vôôr een ge- 
strenge kastiïding. 

47 Zeg: welke belooning ik 
u ook vraag, die is slechts 
voor u. Mijn belooning is 
slechts bij God, en ΗΠ) is van 
elk ding Getuige. 

48 Zeg: Waarlijk, mijn Heer 
spreekt de waarheid wit, de 
groote Kenner van het onge- 
ziene. 

49 Zeg: De waarheid is ge- 
komen en de leugen φαΐ ver- 
dwijnen en niet wederkeeren. 

: 50 Zeg: Indien ik dwaal, 
dwaal ik slechts ten nadeele 
van mijn eigeñ ziel, en indien 
ik een rechten weg volg, is 
het ter oorzake van wat mijn 
Heer tot mij geopenbaard 
heeft; waarlijk, Hi is Hoo- 
rende, Nabïÿ. 

51 En indien gij kondt zien, 
wanneer zij verschrikt zullen 
zijn: dan zal er geen ontko- 
men zijn en zij zullen van een 
nabij zijnde plaats worden 
aangegrepen, 1079 

52 En zij zullen zeggen: 
Wij gelooven daarin. En van- 
waar zal het bereiken (van 
het geloof) hun mogelijk zijn, 
van een afgelegen plaats? 
1080 - 
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1079 Ζῇ werden bij Badr en verder te Mekka aangegrepen. 

1080 Want dan zal de dood hen naar de andere wereld hebben overgebracht. 
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59 En χὶ] geloofden er te ΤΣ ἜΣ ον voren niet in, en zij spraken JÉNE 3 JS re AS 53 gissingen uit ten aanzien van DCR CR het ongeziene, van een afge- OR S TS S legen plaats. 1081 | 
04 En een slagboom zal 

worden geplaatst tusschen ,:-:. >.» σι9 νυ 
ne, | EN en wat ziÿj begeeren, z00- #2 Le VA 5 SA Ces 

à + “ w - 21 - À 9 als tevoren met hun geljken 252 Bit ds CT werd gedaan; waarliÿk, zij te Mie . 
€ τι W bd Ω 2% LR 2 , verkeeren in een onrustba- Si ke GS ail renden twijfel. 

TT 
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1081 Omdat ζῇ geen toegang hebben tot het ongeziene. 



HOOFDSTUK XXXV 

DE SCHEPPER 

( AI-Fâtir) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(δ paragrafen en 1 verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1. De waarheid der Goddelijke belofte. 

Par. 2. De waarheid zal zeggevieren. 

Par. 3. Een nieuw geslacht zal verwekt worden. 

Par. 4. Vrede en veiligheid aan de geloovigen beloofd. 

Par. 5. Straf is aan slechte daden toe te schrijven, 

Algemeene opmerkingen: 

DE titel van dit hoofdstuk is ontleend aan het Goddelijk attribuut, dat in het 

eerste vers vermeld wordt, want wat in dit hoofdstuk verklaard wordt, is inder- 

daad een openbaring van dit attribuut, omdat de Schepper der hemelen en der 

aarde de oude orde wegmaait en een nieuwe schept. Indien de waarheid gedijen 

moet, gelijk het vorige hoofdstuk nadrukkelijk verklaart, dan moet er een nieuw 
geslacht verwekt worden om die waarheid te propageeren. 

In de eerste paragraaf verklaart het nadrukkelijk de waarheid der Godde- 

lijke belofte, waarmee het vorige hoofdstuk eindigt, en in de tweede verklaart 

het wederom met klem de belofte, dat de waarheid zal zegevieren. De derde 

paragraaf maakt melding van het opkomen van een nieuw geslacht, dat de 

plaats moet innemen van het oude, dat ongeschikt is gebleken om de zaak der 

waarheid en rechtvaardigheid in de wereld te behartigen. De daarop volgende 

paragraaf belooft den geloovigen vrede, veiligheid, succes en overvloed, terwijl de 

laatste paragraaf verklaart, dat zij die het μα smeden om de waarheid uit te 

roeien, zelf zullen vergaan. 
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Âr n nie- 

mand kan 
het dan. 

ÂÀr, nie- 
mand kan 
het dan. 

Of, hoe. 

DE WAARHEID DER GODDELIJKE BELOFTE 783 

PARAGRAAF 1 
De Waarheilä der Goddelijke Belofte 

1—4, God is de Schepper, Gever en Beheerscher. 5, Gods belofte is 
waaraChtig. 6. De vijandschap van den duivel.. 7. Goed en kwaad ver- 
golden. 

In naam van God, den Wel- 
dadige, den Genadige, 

1 (Alle) lof komt God toe, 
den Schepper der hemelen en 
der aarde, de Maker der en- 
gelen, boodschappers met 

| vleugelen, twee en drie en 
vier; 1082 Hij doet in schep- 
ping toenemen wat Hij wil; 
waarlijk, God heeft macht 
over elk ding. 

2 Wat God den cnshen 
| van (Zijn) genade ook 
schenkt, kan niemand terug- 
houden, en wat Hij terug- 
houdt, kan niemand daarna 
zenden, en Hiïj is de Machtige, 
de ΖΘ. 

3 O menschen! herinner u 
de gunst Gods over u: is er 
eenig schepper buiten God, 
die u onderhoud van den he- 
mel en de aarde geeft? Er is 
geen God dan Hij; vanwaar 
Ζ gij dan afgewend? 

4 En indien zij u een leuge- 
naar .noemen, dan werden 
apostelen voor ἃ inderdaad 
leugenaars genoemd, en tot 
God worden alle zaken terug- 
gebracht. 
5 Ο menschen! waarlik, de 

derhalve, laat het leven dezer 
wereld u niet bedriegen, en 
laat de aartsbedrieger 8 u niet 
omtrent God bedriegen. 

belofte Gods is waarachtig; 
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_1082 Engelen zijn volgens den Heiligen Qoer-ân onstoffelijke wezens, die 

als dienaars handelen, om de bevelen van de Voorzienigheid of Zijn oordeel ten 

uitvoer te brengen. De voorstelling van engelen als wezens met vleugels, treft 

men in de gewijde geschiedenis aan, maar de djanûh of vleugel van een engel 

beduidt volstrekt niet het voorste lidmaat van een vogel, dat hem in staat stelt 

te vliegen. Het is een zinnebeeld van macht, die deze onstoffelijke wezens in staat 
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a 19, 611, 
718. 

DE SCHEPPER 

6 Waarliÿk, de duivel is uw 
| vijand; derhalve, houdt hem 
voor een vijand; hij noodigt 
slechts zijn partij, opdat zi 
bewoners van het brandende 
vuur zullen zijn. | 

7 (Aangaande) degenen di 
niet gelooven, zij zullen een 
gestrenge kastijding hebben, 
en (aangaande) degenen die 
gelooven en het goede doen, 
zij zullen vergiffenis en een 
groote belooning hebben. 

[DEEL XXII. 
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PARAGRAAF 2 

De Waarheid zal zegevieren 

8. De Heilige Profeet moet niet over het heerschen van het kwaad 
treuren, 9, Zij die geestelijk dood zijn, zullen in het leven worden terug- 
geroepen. 10. Alle plannen om de waarheid te vernietigen zullen te 
niet gaan. 11. Groote dingen hebben een kleinen corsprong, 12 Goede 
en Slechte leerstukken bij zoete en zoute zeeën vergeleken. 13. De dag 
der waarheid volgt op den nacht der onwetendheid. 14, Valsche goden 
zullen niet helpen. 

8 Wat! is hij wiens slechte 
daad hem dermate schoon- 
schijnend is gemaakt, dat hij 
die goed acht, (gelijk aan hem 
die het goede doet)? Nu. 
waarlÿk; God laat in dwaling 
wien Hij wil 8 en leidt recht 
wien Hij wil;: derhalve, laat 
uw ziel niet van verdriet over 
hen wegteren; waarlijk, God 
is Bekend met wat zij doen. 

9 En God is Hij, Dié de 
winden zendt; en zij doen een 
wolk oprijzen, en Wij drijven 
die naar een dood land en 

| geven daarmede leven aan de 
aarde na haar dood: 21z00 is 
de opwekking. 

10 Wie eer wenscht, dan 
behoort de eer ganschelijk 
aan God. Tot Hem stijgen de 
schoone woorden op, en 
(aangaande) de  schoone 
daad, die verheft ΗΝ; en 
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stelt hun functies te vervullen; en in het Arabisch beduidt het woord djanâh: 
macht. 
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ἃ 468, 924, 

b 16 : 4. 

Ar. deze. 

Ar. deze, 

Ar. de wit- 
te punt op 
den rug 
van een 
dadelpit. 

(aangaande) degenen die 
slechte daden smeden zi 
zullen een gestrenge kastij- 
ding hebben; en (aangaande) 
hun plan, het zal te niet 
gaan. 1083 un 

11 En God heeft u uit stof 
geschapen, ἃ vervolgens uit 
de levenskiem, b vervolgens 
heeft ΗΠ u 
gemaakt; en geen vrouwelijk 
persoon is zwanger, noch 
brengt zij voort, dan met Zijn 
kennis; en niemand wiens 
leven verlengd is, heeft zijn 
leven verlengd, noch wordt er 
iets van iemands leven afge- 
nomen, of alles is in een boek: 
waarlijk, dit is God gemak- 
kelijk. | 

12 En de twee zeeën zijn 
niet gelijk: de een zoet, die 
door haar buitengewone zoet- 
heid den dorst lescht, aange- 
naam om te drinken: en de 
andere zout, die door haar 
zoutheid brandt; nochtan: eet 
gij uit ieder daarvan versch 
vleesch en haalt gij (er) 
sieraden uit, die gij draagt : 
en 51] ziet de schepen haar 
klieven, opdat gij van Zin 
goedertierenheid zult zoeken 
en opdat gi dankbaar zult 
zijn. Ὁ 

18 ΗΠ doet den nacht in 
den dag ingaan, en Hij doet 
den dag in den nacht ingaan, 
en ΗΠ heeft (ἃ) de zon en de 
maan diensthbaar gemaakt: 
ieder volgt haar loop tot een 
bepaalden tijd; dit is God, uw 
Heer; aan Hem behoort het 
koninkrijk; ὁ degenen die gij 
buiten Hem aanroept, heeft 
geen macht over een stroo- 
halm. | 

DE WAARHEID ZAL ZEGEVIEREN 
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1083 De uiteindelÿke overwinning van de waarheid en de vernietiging van 
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14 Indien gij hen aanroept, | 
zullen zij uw roep niet hooren, XX CA VAL LS) 2%E 35 Ϊ 
en al konden Ζ1] ook hooren, "ΜΝ 
zij zouden u niet antwoorden; x nero ds Lie 
en ten dage der opstanding Ω ee VER 
zullen zij loochenen, dat δὶ SE D 
hen (met God) hebt ver- £ > < A2, 
eenigd:; en niemand kan u OI re : 
inlichten als Hi, Die Zich | | | 
bewust is. 

PARAGRAAF 3 

| Een nieuw Geslacht zal verwekt worden 

15—18, De rechtschapenen zullen meesters zijn. 19—23. Het goede 
en het kwade kunnen niet gelijxk worden behandeld. 24—26. Hoe waar- 
schuwers ontvangen worden. 

15 O menschen! gij zijt 
e hr Ft pmreD PLAT rhtr degenen die God van noode ὑφ. 5) FE οὶ HN GC 

hebben, en God, is ΗΠ Die ps “3. 220 3νλ,52 
Zichzelf genoeg is, de OUasl GET 28 αὐ; 
Geloofde. | 

16 Indien het Hem be- er | 
haagt, zal Hij u wegnemen en urdéc ne AE S ot 

Ar. nieuwe | Een nieuw geslacht brengen. | Be ire ἀν Goo mt ΟΣ 4 AQU moellik. 
ΝΗ 

΄“» 129 #9 10, RCA 
den last van een andere niet As Cétyros ΠΡ CE ἢ 

18 En een beladen ziel kan 

a 6 : 165; dragen ; 8 en indien een zwaar 
beladene (een ander) roept ΒΕ "9 πεν ό τσ 
om haar last (te dragen), zal ES MERE 
niets daarvan worden gedra- rene AE TI 
gen, al zij hij ook nauw Ts δὲ #5 ἐν 
verwant. ΟἹ waarschuwt [ἀκ[τι δε ER πα ας 
slechts degenen, die hun Heer ge 2 ΠΡ τῶν 
in het verborgen vreezen en dns »-: 5 EE τὰς > Vs SLI 
het gebed onderhouden; -en ne 
wie zich reinigt, reinigt zich Ce αὐ! Le 
slechts voor (het welzijn van) | ΝΣ 
zijn eigen ziel; en tot God is 
de uiteindelijke komst. VU Li ve 
| 19 En de blinde en de Éd: SI GE ώ 5. 
| ziende zijn niet gelijk, | 

Ar. nork, 20 Noch de duisternis en A φ νον οὐ κι δ 
| het licht. ΘΝ» CAB 

de valschheid zouden niet in duidelijker woorden uitgedrukt kunnen worden, dan 

die welke in dit vers gebezigd zijn. 
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Ar. noch. 

Ar. noch. 

a 3 :.188. 

Of, kleu- . 
ren, 

— 

21 Noch de schaduw en de 
hitte. 

22 Noch zijn de levenden 
en de dooden gelijk. Waarlijk, 
God doet wien Hij wil hooren, 
en gij kunt degenen die in de 
graven zijn, niet doen hooren. 

23 Gi zijt slechts een waar- 
schuwer. | 

24 Waarlijk, Wij hebben u 
met de waarheid gezonden, 
als een overbrenger van 
blijde tijdingen en als een 
waarschuwer; en er is geen 
volk, of een waarschuwer is 
onder hen geweest. 1084 

25 En indien χῇ u een 
_leugenaar noemen, dan noem- 
den degenen (die) vôôr hen 
(leefden), (hun apostelen) 
inderdaad leugenaars: hun 
apostelen waren tot hen geko- 
men met duidelijke bewijs- 
gronden en met schriften en 
met het verlichtende boek. Ὁ 

26 Vervolgens straîfte Ik 
degenen die niet geloofden; 
hoe was dan de openbaring 
van Min afkeuring ? 
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PARAGRAAF 4 
Vrede en Veiligheid aan de Geloovigen beloofd 

27, 28. Verschillen onder de menschen. 29—35. Den geloovigen wor- 
den overvloed, vrede en veiligheid beloofd. 36, 37. Bestraffing van de 
verdorvenen. 

27 Ziet gij niet, dat God 
water van de wolken neder- 
zendt? En ἢ brengen daar- 
mede vruchten van verschei- 
dene soorten voort; en in de 
bergen zijn strepen wit en 
rood, van menigerlei tinten 
en (andere) ravenzwart ? 

AAA ΄ 

LANG JET € | 
br, 4 Cr AT | TUE Sa A 
gs 79 < CRT LE Ar ΄ 
D, | 9 © À 50æ Οὐ" 25 

Gp»? 3523 
O5 HUE S GOT AS € 

1084 Dit breede leerstuk, volgens hetwelk onder ieder volk een profeet werd 

verwekt, wordt in den Heiligen Qoer-ân herhaaldelijk geleerd, en zonderling ge- 

noeg, het is zoowel in de vroegere openbaring te Mekka als in de latere te Medina 

aan te treffen. Deze groote waarheid, die gedurende duizenden jaren voor de meest 

wize menschen ter wereld verborgen was gebleven, scheen op een ongeleerd 

2. .. 
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28 En onder de menschen 
en dieren en het vee zijn ins- 
gelÿks verscheidene soorten 
daarvan; slechts diegenen 
Zijner dienaren, die kennis 
bezitten, vreezen God: waar- 
liÿjk, God is Machtig, Verge- 
vensgezind. 

29 Waarlijk, degenen die 
het Boek Gods lezen en het 
gebed onderhouden en in het 
verborgen of openlijk uitge- 
ven van Wat Wij hun hebben 
gegeven, hopen op een gewin 
dat niet zal vergaan, 

30 Opdat ΗΠ hun hun 
belooningen ten volle zal 
terugbetalen en hun meer uit 
Ziÿjn  goedertierenheid  zal 
geven; Waarlijk, Hiïj is Verge- 
vensgezind, Verménigvuldiger 
van belooningen. 

31 En datgene wat Wij u 
van het Boek hebben geopen- 
baard —- dat is de waarheid, 
bevestigende & wat daarvôér 
is; Wwaarlijk, ten aanzien van 
Zïjn dienaren is God Zich 
bewust, Ziende. 

32 Vervolgens hebben Wij 
het Boek als een erfenis gege- 
ven aan degenen, die Wij uit 
het midden Onzer dienaren 
kozen; maar onder hen is er, 
die zijn ziel schade doet lijden 
en onder hen is er, die den 
middelweg houdt, en onder 
her’ is er, die met Gods verlof 
de eerste is in goede werken: 
dit is de groote voortreffelijk- 
heid. | 
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Arabier, die zelfs niet geweten kon hebben, welke volkeren er toen bestonden en welke schriften Ζῇ bezaten, Alleen dit breede Jeerstuk kan de grondslag van de algemeenheid eener ‘Goddelijke boodschap tot het geheele menschdom vormen. Slechts hij die breedheid van inzichten had om de waarheiïd in allen te erkennen, kon alle menschen in één godsdienst veréeni 
huldigen. 

gen en hen één Heilig Boek doen 
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33 Tuinen van eeuwigheid: 
zij zullen die binnentreden; zij_ 
zullen daarin getooid worden 
met armbanden van goud en 
paarlen, en hun kleeding zal 
daarin van zijde zijn. 

34 En zij zullen zeggen: 
(Alle) lof komt God toe, Die 
de smart van ons heeft weg- 
genomen; waarlijk, onze Heer 
is Vergevensgezind, Verme- 
nigvuldiger van belooningen. 

35 Die ons uit Zijn goeder- 
tierenheid heeft doen neder- 
dalen in een in eeuwigheid 
blijvend huis: vermoeiende 
arbeid zal ons daarin niet 
aanraken, noch zal vermoeie- 
nis ons daarin treffen, 1085 

36 En (aangaande) dege- 
nen die niet gelooven, voor 
hen is het vuur der hel: het 
zal met hen niet ganschelijk 
worden volbracht, zoodat zij 
zouden sterven, noch zal hun 
de kastijding daarvan verlicht 

| worden: alzoo vergelden Wij 
ieder ondankbare. 

37 En zij zullen daarin om 
hulp roepen: O onze Heer! 
neem ons (er) uit, wij zullen 
goede werken doen, anders 
dan die wij plachten te doen. 
Hebben Wij u niet lang 
genoeg in leven gehouden, 
opdat hij die gedachtig wilde 
zijn, daarin gedachtig zou 
zijn? En de waarschuwer 
kwam tot u. 
smaak; want er is geen helper 
voor de onrechtvaardigen. 

VREDE EN VEILIGHEID BELOOFD 

Derhalve, 

789 

CE CH Gt ὧν SNS 
CAES ze rt) “55 τ 
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ais ea ts GET. ὑπῇ 

ER dr $ 
et ES 

AVEC PA ᾿ 
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NEA 

Gad Ver lite va te 
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ζ ACL, Ὁ 21% 

ÉsÉs αν ἘΠῈ 
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1085 De scdacute aan een ak paradis wordt hier in de LS 
bn uitgedrukt. 
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PARAGRAAF 5 | 

Straf is aan slechte Daden toe te schrijven 

38, 39. Ongeloof brengt verlies mee, 40. Het polytheïsme veroordeeld. 
41. De straf onthouden. 42-44. Booze plannen zullen hun ondergang 
bewerken. 45. Een uitstel. 

38 Waarlijk, God is de 
Kenner van het ongeziene in 
de hemelen en (op) de aarde; 
waarlijk, Hij. is Bekend met 
wat er in de harten is. 

39 ΗΠ is het, Die u tot 
regeerders in het land heeft 
gemaakt; derhalve, wie niet 
gelooft, tegen hem is dan zijn 
ongeloof; en hun ongeloof 
doet de ongeloovigen bij hun 
Heer in niets toenemen dan in 
haat; en hun ongeloof doet 
de ongeloovigen in niets toe- 
nemen dan in verlies. 

40 Zeg: Hebt gij uw deelge- 
nooten beschouwd, die gi 
buiten God aanroept? Toon 
mij,, welk deel der aarde zi 
geschapen hebben, of hebben 
zij eenig aandeel in de heme- 
len; of hebben Wij hun een 
boek gegeven, zoodat zij een 
duideliÿjken bewijsgrond daar- 
van volgen ? Neen, de onrecht- 
vaardigen voorspiegelen el- 
kander geen beloften, dan om 
slechts te bedriegen. 

41 Waarlijk, God steunt de 
hemelen en de aarde, opdat 
zij niet te niet zullen gaan; 
en indien zij te niet gingen, 
zou niemand na Hem ze kun- 
nen steunen; waarlijk, Hij is 
de Verdraagzame, de Verge- 
vensgezinde, 

42 En zij hebben bij God 
met den krachtigste hunner 
eeden gezworen, dat, indien 
een waarschuwer tot hen 
kwam, zij beter dan welk der 

| volkeren ook geleid zouden 
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D.i. zÿn 
boodschar. 

Ar. noch. 

et 

zijn; maar toen een Waarschu- 
wer tot hen kwam, deed het 
hen in niets toenemen dan in 
afkeer, 

43 (In) het zich trotsche- 
lijk gedragen in het land en in 
het smeden van kwaad; en 
het booze plan zal niemand 
omsingelen dan de smeders 
daarvan. Wachten zij dan op 
iets anders dan de manier van 
de vroegere menschen? Want 
eij zult geen wijziging in de 
wet Gods vinden; en gij zult 
geen verandering in de wet 
Gods vinden. 

44 Hebben zij niet in het 
land gereisd en gezien, hoe 
het einde dergenen was (die) 
voor hen (leefden), terwijl Ζῇ 
sterker in kracht waren dan 
dezen ? En God is niet zooda- 
nig, dat eenig ding in de 
hemelen of op de aarde Hem 
kan ontkomen; waarlijk, Hij 
is Wetend, Machtig. 

45 En indien God de 
menschen strafte voor wat 
Ζῇ verdienen, zou Hij op den 
rug daarvan geen schepsel 
hebben gelaten, maar Hij 
geeft hun uitstel tot een 
bepaalden tijd; en wanneer 

hun tijd komt, dan waarlik, 
God is Ziende ten aanzien van 
Zijn dienaren. 
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HOOFDSTUK XXXVI 

JASIN 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(5 paragrafen en 83 verzen ) 

Samenvatting: 

Par. 1. De waarheid van den Heiligen Qoer-ân. 
Par. 2. De bekrachtiging daarvan. 
Per. 3. Teekenen van zijn waarheid. 
Par. 4. De rechtschapenen en de verdorvenen. 
Par. 5. Het koninkrijk van den Isläm. 

Algemeene opmerkingen: 

. DE titel van dit hoofästuk is ontleend aan de aanvangsletters j4, sin, waar- 
mee de Heilige Profeet aangesproken wordt. Evenals de twee vorige hoofdstuk- 
ken en de ârie hierop volgende, voorspelt dit hoofdstuk, dat de Isläm in het land 
bevestigd zal worden en allen tegenstand zal overwinnen. Het behoort tot het- 
zelfde tijdvak, d.i. het Middel-Mekkaansch tijdvak. De Heïlige Profeet wordt hier aangesproken met mensch, in toespeling op het feit, dat de menschheid door hem haar volmaaktheid bereikt. 

Dit hoofdstuk verklaart de waarheid van den Heiligen Qoer-ân, welks won- derbare macht om leven aan een dood volk te geven het thema der eerste para- 
graaf 15. De tweede spreekt in een gelijkenis van de bekrachtiging daarvan in de 
vroegere openbaringen. De derde vestigt de aandacht op zekere teekenen die 
aantoonen, dat de waarheid succes zal hebben. De vierde toont aan, dat de aan- nemers en de verwerpers daarvan verschillend zullen worden behandeld, zoodat hun belooning en vergelding een getuigenis van de waarheid van den Heiligen Qoer-ân zal zijn, De laatste paragraaf vestigt de aandacht op de afgeleefdheid, die op de kindsheid volgt, aldus zinspelende op de wet van de opkomst en den ondergang der volkeren, en besluit met den nadruk te leggen op de groote macht van den Almachtige om een wedergeboorte teweeg te brengen, 
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PARAGRAAF 1 

De Waarheid van den Heiligen Qoer-ân 

1-6. De Heilige Qoer-ân is een openbaring die waarschuwt. 7—10. 
De ongeloovigen zijn onverschillig, 11—12, Geloovigen en. ongeloovigen. 

In naam van God, den Wel- 
dadige, den Genadige. Or st it φο 

1 Ο mensch! 1086. ἐς. ἢ ταν 
ἃ 1101. 2 Beschouw à den Qoer-ân, OL 

vol van Wijsheid; PE δι 
3 Waarlik, gij zijt een der Op) Ut 

apostelen, RE CT ΖΦ 
4 Op een rechten weg. | © Oh It Gel SET 
5 Een openbaring van den Lee σὰ ὦ 

Machtige, den Genadige, Op Lie ke 
6 Opdat gij een volk.zult Me ed 

waarschuwen, welks vaderen Ooset jp at S 
niet gewaarschuwd werden . Ὁ ee ,, ' 
dt Ζῇ achteloos zÿn. τ πρῶ FA CESANS 

7 Voorzeker is het woord 239 ,) > 94 
ten aanzien van de meesten : OLUIARE og 
hunner bewaarheid, derhalve , +2: _+., 522, Ce sur 
gelooven zij niet. 1087 PS Ce COS D 

8 Waarliÿjk, Wij hebben 202 2 ATIPT 
ketenen op hun  halzen OUren Vo. 
geplaatst, en deze reiken tot “1: NAT ASSET Re te 
aan hun kinnen, zij SE ᾿ nd pe Ὁ) 
stijfhoofdig zijn gemaakt. [1088 φῶ 35 5235 OS 1 

9 En Wij hebben vô6r hen , UT EL IS ΣΟ; 
een slagboom gemaakt en een ὦ ὑ  ὡς ὡς: 
slagboom achter hen; en Wij 2 »54 > s12<2r04 à» 2° 
hebben hen bedekt, zoodat zij Ve PSE δῦ μίς 
niet zien. | Den 

FRE. 

1086 In het dialect van Tajj beteekent jâsin: ja-insân-0e, di. O mensch! of 
O volmaakt mensch! Er is nagenoeg eenstemmigheid van meening, dat deze 
afkorting op den Heiligen Profeet zelf slaat. | 

1087 Sale’s meening, dat het woord het vonnis der verdoemenis beteekent, 
. dat door God bij den val van Adam werd uitgesproken, is een Christelijke ver- 
klaring van een Islamietisch leerstuk. 39) Het 1s duidelijk, dat het ,woord, dat 
bewaarheid is” ten aanzien van de bewoners van Mekka, in de daaraan vooraf- 
gaande woorden vervat is: 2ÿ zÿn achteloos, d.w.z. zij geven niets om de waär- 
schuwing van den Heiligen Profeet, en het gevolg daarvan is, dat σχῇ niet 
gelooven, | | _— 

1088 Dit is een beschrijving van de trotsche houding der ongeloovigen 
tegenover de prediking van den Heiligen Profeet, De ketenen van den hoogmoed 
en van de wederspannigheid zijn inderdaad de dingen, die hen beletten naar de 
boodschap van den Heiligen Profeet te luisteren en die aan te nemen, De slag- 
boornen van het daarop volgende vers zin die welke hen beletten vooruit te gaan, 
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or à <q eo 

10 En het is hun gelijk, Of  ,,, pe, 4e -- 
Ar.ofoÿ | gij hen waarschuwt of niet: p)2 PE 7 ON AE Ὁ ΣΟ 

# hen niet x: à 
| τ. 

waar- zij gelooven niet. 8 D58 Rat 29 22 

re 11 Οἵ kunt slechts hem QUE ΟΝ by 

waarschuwen, die de herinne- . ᾿ Ἔν 

ring volgt en den Weldadigen ἊἋ.Ἐ50.}} Fe ω» FX ἡ 
God in het verborgen ‘vreest; 5, u 0% s2 15 4 
derhalve, kondig hem vergif- 8225 Lit Cet CES 
fenis en een aanzienlijke LS 
belooning aan. og Ep Sie 

12 Waarlijk, Wij zullen , 
leven aan de dooden geven, Dés RATE, 

1089 en ἢ schrijven op wat tra x 

zij vooruit hebben gezonden É ASE 256! 518 
en hun voetsporen, en Wi re 

hebben elk ding in een duide- Ce = ἜΣ ΑΝ 

lijk geschrift bewaard. 1090 ἜΝ. 

e 

LA 

τ Ce 

PARAGRAAF 2 

De Bekrachtiging vau de Waarheid 

13—19. Een geltjkenis van profeten die elkaar opvolgen. 20—-27. De 
geloovige wordt beloond. 28—32. De spotters worden met straf over- 
vallen. 

13 En stel hun een gelijke-  , , _, , +. 9 
nis van de bewoners der stad 42291 Ca5f ES pe] ὦ δι "ἢ 
voor, toen de boodschappers À PDA 2 
daartoe kwamen. CONS Ὁ} Si 

14 Toen Wij twee (bood- 
schappers) tot hen zonden, ἜΣ ὦ 2 es 
verwierpen zij hen beiden, en AIN E ὃς CAS! 5932 τ Ὁ] 

Wij versterkten (hen) met a; 103 δι ΡΒ" 

een derde, en zij zeiden: ΤΙΝ JEU 13 : 
Waarlijk, wij zijn boodschap- 
pers tot τὶ. 1091 

1089 Deze woorden hebben ook betrekking op het geestelijk leven, dat door 

middel van den Heiligen Qoer-ân aan het doode volk der Arabieren gegeven 

zou worden. | ἐν 

1090 Wat τῇ vooruit hebben gezonden is hun daden en hun voetsporen zijn 

de indrukken, die zij voor anderen achterlaten om te worden gevolgd. 

1091 Opgemerkt dient te worden, dat dit in het vorige vers een gelijkenis 

wordt genoemd; het is derhalve een dwaling om een bijzondere ‘stad en drie ge- 

zanten te noemen, die gezamenlijk daarheen zouden zijn gegaan. 30) De voor- 

gestelde gelïjkenis wiïst slechts op de waarheid van den Heiligen Profeet. De 

twee te voren gezonden boodschappers zijn Mozes en Jezus, die de verschining 

van den Heiligen Profeet duidelijk voorspelden, en de derde, met wie zij versterkt 

zijn, is niemand anders dan dé Heilige Profeet zelf: de vervulling der voorspel- 

ling in zijn persoon toch versterkt ongetwijfeld de waarheid der vroegere open- 

baringen. Zoowel de volgélingen van Mozes als die van Jezus hadden getracht, 
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| 15 Ζῇ zeiden: ΟἿ᾽ zijt niets GES ee 771] Fe 
dan stervelingen als wij, en δ δ δ D ΡΟΣ Die 
de Weldadige God heeft niets +510 ASS HS ὧν» μῦν Οὐ} 
geopenbaard: gtj liegt slechts. , 

16 Zij zeiden: Onze Heer θῶ» EE) 
weet, dat wij waarlijk bood- 
schappers tot u zijn: 

17 En niets rust op ons dan 
het duideliÿk  overbrengen 
(van de boodschap). 

ST COR AEE 
oh AGE US 

18 Zij zeiden: Waarlik, wÿ CN "2e, CASENDEG 
voorzien kwaad van u; indien 15,451 >#5,5 47 ne 
gi niet ophoudt, zullen wij u CES; RCE 

Of, be- zekerlijk Seenigen, en een 95 γἵ en 
schimpen. | Dijnlijke kastijding zal u van CCE ie 

ons treffen. DATE ITR 
19 Zij zeiden: Uw ongeluk- 25535 CR SRSACAEIE 

kig lot is met u; wat! indien ΦΩ͂Σ. SIA τ AT 
οὐ herinnerd zÿt! Neen, εἴ OP ps 855 ST Ce 
zijt een buitensporig volk. 

20 En van het afgelegen TA te 
deel der stad kwam een man (CS LS Le οἰξ 
toegesneld; ὨΪ] zei: 1092 Ο mijn At SALE LE LS 
volk! volg de boodschappers: 

21 Volg hem die u geen 
belooning vraagt, en zij zijn 
de volgers van den rechten 
weg : 

Qi »-»" “1 3479 4 

ph RO 

DEEL XXII 

22 En wat reden heb ik, 
dat ik Hem niet zou dienen, 
Die mij geschapen heeft? En op 
tot Hem zult gij worden Nr Se 
wedergebracht : 

23 Wat! zal ik buiten Hem 
goden nemen, wier bemidde- 2 #/142 322€ » 2815 

ling, indien de Weldadige God 9 RON La 2 Μά μ᾿ 
mij met een kwaad wenschtte οὐρά ὁ QU La Ce 
treffen, mi) niets zal baten LA ENT (DE 
en die mij ook niet zullen kun- © QUANY ὅς 
nen bevrijden ? 
24 Alsdan zou ik waarlijk 

in een duidelijke dwaling ver- 
keeren: 

Arabië te bekeeren en van den afgodendienst terug te roepen, maar al hun 
pogingen faalden en een derde boodschapper werd nu gezonden. #1) | 

1092 Deze man stelt den geloovige in de gelijkenis voor. Ieder profeet heeft 
iemand uit het volk zelf, die van zijn waarheid bn pis aflegt. 

63 
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25 Waarliÿk, ik geloof in 
uw Heer; derhalve, hoor mij. 

26 Er werd gezegd: Treed 
den tuin binnen. Hij zei: O, 
dat τη volk wist ᾿ 

21 Datgene, ter oorzake 
waarvan mijn Heer mij verge- 
ven en mij tot (een). der 
geéerden heeft gemaakt! 

28 En ὙῈ zonden na hem 
geen leger van den hemel op 
zijn volk neder, noch zenden 
Wij (die) ooit neder. 1098 

29 Het was niets dan een 
enkele kreet en zie! Ζῇ werden 
stil. 

30 Ach, de dienaren! er 
komt geen apostel tot hen, of 
zij bespotten hem. 
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31 Beschouwen zij niet, 

hoevele van de geslachten Wij 
vôôr hen verdelgd hebben, Ne HE io 
omdat zij zich niet tot hen ÉÉPES Ag TOP 
wenden. ILE 

32 En allen hunner zullen CO 
waarlijk voor Ons worden | 5 
gebracht. 

PATE “΄- τ 

κως Ὁ] OÙ 

PARAGRAAF 3 

Teekenen van zijn Waarheid 

33—86. De doode aarde wordt levend gemaakt, 37--40, De dag volgt 
op den nacht. 41-45. Tegenstanders worden genadig behandeld, 
46—50. Maar Ζῇ verwerpen (οὐδ mededeelingen; vandaar de bestraf- 
fing. 

33 En een teeken voor hen 
is de doode aarde: Wij geven 
haar leven en brengen daaruit 
graan voort, en daarvan eten 
zij. 1094 

1093 Dit ruimt een misvatting omtrent de komst der straf uit den weg. Er 
worden geen legerscharen van boven nedergezonden om de verdorvenen te kas- 
tüden, maar oorzaken worden op deze aarde in het leveñ ‘geroepen. 

1094 ,,De doode aarde levend maken” wordt herhaaldelijk vergeleken bij de 
verandering, die de Heilige Qoer-An zou teweegbrengen. Hoe dood de aarde, en in 
het bijzonder Arabië, bij de komst van den Heiligen Profeet was, kan in het 
kleine bestek van een voetnoot niet worden beschreven. Indien de stoffelijke 
wereld de werking der Goddelijke wet aantoont, dat de aarde na haar dood. in het 
leven wordt teruggeroepen, waarom zou dezelfde wet dan niet in de geestelijke 
wereld van kracht 2ÿn? 

GATE D, ὡ 81 οἵ 

x BEsS RU mate 
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Of, naar 
het einde 
van haar 
loop. 

| 

34 En ἢ maken daarin 

tuinen van palmen en wijn- 

_stokken, en Νὴ doen daarin 

bronnen vloeien, 
35 Opdat zij van de vrucht 

daarvan zullen eten, en hun 

handen hebben die niet 

gemaakt; zullen zij dan niet 

dankbaar zijn? | 
36 Glorie zij Hem, Die van 

alle dingen paren schiep, van 

wat de aarde voortbrengt en 

van hun soort en van wat zi] 

niet kennen. 1095 
37 En een teeken voor hen 

is de nacht: Wij nemen er den 

dag uit, en zie! zij zijn in de 

duisternis; 1096 
38 En de zon beweegt zich 

tot een daarvoor bestemden 

tÿd voort; dat is de ordonnan- 

tie van den Machtige, den 
Wetende. 1097 : 

39 En (aangaande) de 

maan, Wij hebben voor haar 

phasen bepaald, tot zij weder- 
om als een ouden drogen 

palmtak wordt. 
40 Het is de zon niet geoor- 

| loofd, dat zij de maan inhazlt, 
noch kan de nacht den dag 
voorgaan; en ieder zweeft in 
een sfeer voort. 1097 À | 

41 En een teeken voor hen 

is, dat Wij hun nakomeling- 

| schap in het beladen schip 
dragen; ΒΡ | 

42 En Wij hebben voor hen 

daaraan gelijk geschapen wat 

zij zullen berijden. 1098 
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1095 Dit vers stelt een groot wetenschappelijk beginsel vast, nl. dat er in 

alle schepping paren bestaan. De Arabieren wisten dit stellig niet; dat wist 

eenig ander volk toen evenmin. 

1096 Dit zinspeelt op de duisternis, die er vô6r de komst van den Islâm 

heerschte. | " ᾿ 

1097 Deze verklaring kan betrekking hebben op de revolutie van de zon 

in het luchtruim, of op den ἃ wanneer zïj geen licht meer zal geven. 

1097A Het zweven der hemellichamen in hun sferen was een verklaring, die 

buiten het bevattingsvermogen van den Arabier van 1800 jaar geleden lag. 

1098 Zie volgende b1z. | | 

Ἂ 
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nn ΩΨΗ 43 En indien het Ons 
behaagt, verdrinken Wij hen: 
dan zal er geen helper voor 
heñ zijn, noch zullen zij gered 
worden, 

44 Behalve (door de) gena- 
de van Ons en als een genie- 
ting tot een tijd. | 

45 En wanneer tot hen 
wordt gezegd: Hoed u voor wat 
voôr u en wat achter u is, op- 
dat gij genade zult erlangen. 

46 En er komt tot hen geen 
mededeeling van de mededee- 
lingen huns Heeren, of zij 
wenden zich daarvan af. 

47 En wanneer tot hen 
wordt gezegd: Geef uit van 
wat God u gegeven heeft, 
zeggen degenen die niet geloo- 
ven, tot degenen die gelooven : 
Zullen wi hem spijzigen, 
dien God zou kunnen spijzigen, 
indien het Hem behaagde? 
ΟἹ verkeert slechts in een 
duidelïjke dwaling. 

48 En zij zeggen: Wanneer 
zal deze bedreiging geschie- 
den, indien gij waarheidlie- 
venden zijt ? 

49 Ζ1) wachten op niets 
dan een enkelen kreet, die hen 
Zal overvallen, terwijl zij nog 
met elkander twisten. . 

50 En zÿ zullen geen 
legaat kunnen maken, noch 
zullen 2ij tot hun gezinnen 
terugkeeren. 

Of, κι». 

———_——— τ᾽ 

[DEEL XXII]. 
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PARAGRAAF À 
De Rechtschapenen en de Verdorvenen 

51-54. De opstanding. 5558, Belooning der getrouwen, 59—67. Be- . Straffing der ongeloovigen. 

Of, in de 
vormen. ne geblazen worden, a wanneer 

zie’ uit hun graven zullen zij 
zich tot hun Heer haasten. 

51 En er zal op de bazuin &yr #3 s 50,4 ᾿ 3, LÀ ξερό δῶ G A5 Re 
# A9 ue 

ELU TC 
1098 De Schepping van den »&eliÿjke” der schepen slaat klaarblijkelijk Op luchtschepen. 
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eZ, 

52 Ζ1) zullen zeggen: O wee 
over ons! wie heeft ons van 
onze slaapplaats gewekt? Dit 
is wat de Weldadige God 
beloofd heeft en de apostelen 
hebben de waarheid gespro- 
ken. 

03 Er zal niets dan een 
enkele kreet zijn, wanneer zie! 
21) zullen allen véér Ons 
worden gebracht. 

_04 En heden zal geen ziel 
in het minst onrechtvaardig 
worden behandeld: en u zal 
niets worden vergolden dan 
wat gij gedaan hebt, 

09 Waarlijk, de bewoners 
van den tuin zullen te dien 
dage gansch gelukkig in een 
bezigheid zijn. 

56 21) en hun vrouwen zul- 
len in schaduwen zijn, achter- 
over leunende op verheven 
rustbanken. 

97 Zij zullen daarin vruch- 
ten hebben, en zij zullen 
hebben wat zij wenschen. 

98 Vrede: een woord van 
den Genadige Heer. 

99 En scheid ἃ heden af, 
o schuldigen! 

60 Heb Ik u niet bevolen, 
o kinderen van Adam! dat gi 
den duivel niet zoudt dienen ? 
Waarlijk, hïj is uw openlijke 
vijand, | 

61 En dat gi Mij zoudt 
dienen; dit is de rechte weg. 

_ 62 En voorzeker heeft hij 
talrijke menschen uit uw mid- 
den verleid. Wat! hebt gij 
(het) niet kunnen begrijpen ? 

63 Dit is de hel, waarmede 
gÿ bedreigd werdt. 

64 Treedt die heden bin- 
nen, omdat gïij niet geloofde. 
65 Te dien dage zullen Wij 

een zegel op hun monden stel- 
len, en hun handen zullen tot 
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Ons spreken, en hun voeten 
zullen getuigenis afleggen 
van wat zij verdiend hebben. 

66 En indien het Ons 
kehaagde, zouden Wij hun 

_oogen wegnemen; dan zouden 
zij strijden om het eerst tot 
den weg te komen, maar hoe 
zouden zij zien ? 

67 En indien het Ons 
behaagde, zouden ΝῺ hen 
zekerlijk op hun plaats van 
gedaante doen veranderen; 
dan zouden zïij niet vooruit 
kunnen gaan, noch zullen Zi 
terugkeeren. 

[DEEL XXII. 

ἔχ 1412242 LA D 7 54. 
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BASES EE GATE 15 
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OO Y 5 Ke ALRAICS 

PARAGRAAF 5 

Het Koninkrijk van den Isläm 

68. Afgeleefdheid volgt op de kindsheid en kracht. 69, 70. De voer- 
spelling is geen beuzelpraat van een dichter. 71—73. Geschonken 
voordeelen, 74—76. Zij zullen niet geholpen worden. 7783. Macht en 
koninkrijk behooren aan God. 

68 En wien Wii een lang 
leven geven, (hem) brengen 
Wij tot een lagen staat in 
gestel terug; begrijpen Zi 
(het) dan niet? 1099 

69 En Wij hebben hem de 
dichtkunst niet geleerd, noch 
past 21) hem; het is niets dan 
een herinnering en een duide- 
lijke Qoer-än, 1100 | 

70 Opdat hïij hem zal waar- 
schuwen, die leven hebben, 
en (opdat) het woord tegen 
de ongeloovigen bewaarheid 
zal zin. 8 | 

71 Zien zij niet, dat Νὴ uit 
hetgeen Onze handen hebben 
geworcht, het vee voor hen 
hebben geschapen, en zij zijn 
de meesters daarvan ? 
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1099 Het is een algemeene natuurwet, dat elk levend ding slechter wordt; 

dit is hier zoowel op enkelingen als op volkeren van toepassing. 

1100 De ontkenning daarvan als dichtkunst is bedoeld om den ernst der 

voorspellingen van den Heiligen Qoer-ân uit te druxken. 

À 
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Ar. sommi- 
ge daarvan 

A1) τά, 

b2 : 117. 

72 En Wi hebben het hun 
onderworpen ; derhalve, op 
sommige daarvan rijden Zi), 
en andere eten Zi). 

73 En daarin hebben zi 
voordeelen en dranken; zullen 
zij dan niet dankbaar zijn? 

74 En zÿj hebben goden 
buiten God genomen, opdat zij 
geholpen zullen worden. 

75 (Maar) zij zullen hen 
niet kunnen helpen, en zi 
zullen een leger zijn, dat νόόγ 
hen voorgebracht wordt. 

76 Derhalve, laat  hun 
gesprek u niet bedroeven; 
waarlijk, Wij weten wat zij 
in het verborgen en wat zi 
openlijk doen. 

77 Ziet de mensch niet, dat 
Wij hem uit de kleine levens- 
kiem hebben geschapen ? 8 En 
zie! hij is een openlijke 
twister. | 

78 En hij stelt een gelijke- 
nis voor Ons en vergeet zijn 
eigen schepping. ΗΠ zegt: 
Wie zal de beenderen leven 
geven, wanneer zij verrot 
zijn? 

79 Zeg: Hij zal hun leven 
geven, Die hen het eerst in 
het wezen heeft geroepen, en 
Hi is met elke ἌΒΘΟΘΡΡΙΙΕ, 
Bekend, 

80 Hij Die voor u het vuur 
heeft gemaakt (om) uit den 

! groenen boom (te branden), 
zoodat gij daarmede (vuur) 
ontsteekt. | 

81 Is ΗΠ Die de hemelen 
en de aarde geschapen heeft, 
niet in staat om hun gelijke 
te scheppen? Ja! en Hi is de 
Schepper (van alles), de Ken- 
ner. 

82 Zïjn gebod, wanneer ΗΠ) 
iets wenscht, is slechts daar- 
toe te zeggen: Word, en het 
wordt. Ὁ 
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83 Derhalve, glorie Ζ ;, » » «9. 
Hem, in Wiens hand het ἃ: SNS BJ SUN 
koninkrijk van elk ding is, en br 2520 NT "2 
tot' Hem zult gij worden OU RES EG 
wedergebracht. | 
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211 DIE ZICH IN ORDE SCHAREN 

(As-Séffàt) 
GEOPENBAARD TE MEKKA 

(ὃ paragrafen en 182 verzen) 
Samenvatting : 

Par. 1. De Eenheid zal zegevieren. 

Par. 2. Het oordeel. 
Par. 3. Prediking van Noach en Abraham. 
Par. 4. Mozes, Elia en Lot. | 
Par. 5. Jona en de zege van den Heiligen Profeet. 

Algemeene opmerkingen : 

DE titel van dit hoofdstuk As-Sffût, is ontleend aan zijn begin, dat aan de 
beschrijving van de geloovigen gewijd is. De δὲ Zijn degenen, die zich in ge- 
lederen opstellen; dit doelt op de geloovigen, die zich bij het bidden in rijen 
Schaarden en zich later in hun oorlogen tegen den vijand in slagorde moesten 
scharen, | 

Dit hoofdstuk verkondigt in de eerste paragraaf een duidelijke voorspelling 
aangaande de uiteindelijke overheersching der Eenheid en verklaart in de tweede 
de waarheid van het oordeel: in de derde, vierde en vijfde paragraaf vestigt het 
de aandacht op de prediking van Noach, Abraham, Mozes, Elia, Lot en Jona 
en besiuit met een duidelijke voorspelling aangaande de overwinning van den 
Heiligen Profeet, 

PARAGRAAF 1 
De Eenheid zal zegevieren 

. 1-5, Een voorspelling aangaande de uiteindelijke overwinning der Eenheid. 6—10. Tegenstand van wWaarzeggers en wichelaars, 11-—-21, De spotters zullen vernederd worden. 

In naam van God, den Wel- TN EN αν] à 
dadige, den Genadige. QE ab 

1 Beschouw 1101 degenen NE οὐ. οὐ ὃν 
die zich in orde scharen, ς Où ee Fe 

1101 Ik vertaal wéw (lett. en) door beschouw. Op zulke plaatsen 18 de wdw 
gewoonliÿk vertaald door bÿ, in den zin van een eed. Men houde evenwel in ge- 
dachte, dat de eed in zulke gevallen eenvoudig de aandacht vestigt op een zekere 
getuigenis. Het afleggen van een eed stelt zich ten doel, een verklaring over- 
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2 En degenen die zich be- ἜΑΡΟΣ ΠΕ ἡ 
dwingen, zich in bedwang bier pi 
houdende, _ 

3 En degenen die recitee- jifre He 
ren, gedachtig zijnde, OÙ SANG 
4 Waarlijk, uw God [15 

Eenig; 1102 one “sx 2) ὁ 
5 De Heer der hemelen en 

der aarde en wat tusschen - an ue 
Of, costen. | beide is, en de Heer der ooste- L25 LS ἘΠΕῚ C2 

κα landen. Φψσσου 

6 Waarlijk, Wij hebben den © AU ἰῷ 9 Cie 

meest nabijzijnden hemel ver-  . >. (τὸ κατ 
sierd met een versiersel, de 2 Li Go ST ESS Gi 

sterren, 
> ré) 

7 En (er is) een bescher- Ce 2 
: ζ “ τέ» τά Ὁ ming _tegen iederen weder Ba οὐχ Ὁ: CNT 

spannigen duivel. 1108 d 

tuigender te maken. In den Heiligen Qoer-ân echter wordt de overtuiging, wan- 

neer zoo’n vorm gebezigd wordt, niet door een bloote bewering aangevoerd, 

zooals bij een gewonen eed, maar door den een of anderen duidelijken bewijs- 

grond, die de waarheid der afgelegde verklaring bevestigt, Τὰ deze eeden wordt 

de aandacht soms gevestigd op duidelijke wetten der natuur, zooals de afwisse- 

ling van dag en nacht, enz.,, om er geestelijke wetten uit af te leiden, en bi 

andere gelegenheden onthuit de eed een soort van voorspelling, zoodat de ver- 

vulling van de voorspelling de waarheid der prediking vrn den Heiligen Profeet 

duidelijk maakt. Dit is hier het geval. 

1102 De in de eerste drie verzen gegeven beschrijving is op de geloovigen 

van toepassing. Het eerste vers toont aan, dat zij 2ich in«orde Scharen, wat de 

Moeslims dagelijks vijf keer doen bij hun gezamenlijke gebeden en wat profetisch 

hierop kan zinspelen, dat zij zich later in de slagvelden tegenover hun vijanden 

in gelederen zullen scharen. Het tweede vers beschrijft hen als menschen, die 

hun hartstochten bedwingen, zoodat een volk, dat door hartstochten werd gere- 

geerd, zoo’n algeheele verandering had ondergaan, dat het zin hartstochten 

volkomen meester was. De woorden houden echter ook ee- profetische zinspeling 

in op hun in bedwang houden van een machtigen vijand, die besloten hadden 

hen uit te roeien. In het derde vers staat duidelijk vermeld, dat Ζῇ den 

Heiligen Qoer-ân reciteerden, en dit stelt, inderdaad afdoend vast, dat in alle 

drie verzen van de Moeslims gesproken wordt. EIk der eerste twee kenmerken 

getuigt van de waarheid der grootsche boodschap van den Islâm: de Goddelijke 

Eenheid; want terwijl eenerzijds de wonderbare verandering, in Arabié teweeg- 

gebracht door de verbetering van een volk, dat zedelijk diep gevallen was, een 

duidelijk bewijs was van de reinheid en den Goddelijken oorsprong dier bood- 

schap, was anderzijds de wonderbare voorspelling aangaande de overwinning 

der vervolgde geloovigen op hun machtige vijanden een niet minder duidelijk 

bewijs, dat een zekere machtige hand aan het werk was tot steun van den Hei- 

ligen Profeet; en dit toont ook de waarheid der Goddelijke Eenheid aan. 

1103 De prediking van den Heiligen Profeet ondervond tweeërlei tegen- 

stand: den tegenstand der werelälijke klassen, gegrond op stoffelijke macht, en 
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8 Zi kunnen niet naar de 747277 '""πβρηκ422 

ou vergadering listes . 787 ὡς SIC … RM 

| ren en zij worden van alle ἄς de 

Of, be- zijden verweten, 1104 | a 

os 9 Teruggedreven, en voor ) | 

hen is een eeuwige kastijding, ὼ Pr he ie 

10 Behalve hem, die sicchts 

eenmaal wegrukt : dan volgt 4, 7 τὴ ΝΣ ἢ 

hem een helder blinkende αὐ (515 EH hs ce AS) 

vlam. 1105 
Dur Dre 

: ὁ 8.» Ὁ Ὁ ,Ἡ “ 

11 En vraag hun, of zi] ΝΣ 

sterker in schepping zijn οὗ | 

die (anderen), welke Wi (étés sf Sat og (s 
geschapen .hebben. Waarlik, ΤΉΝ | es 

Wij hebben hen van vaste klei Oui LE alé CT US 
geschapen. 1106 

12 Neen! gi verwondert 
u, terwijl zij spotten. 

13 En wanneer zij herin- 
nerd worden, slaan zij (er) CNRS ENT EL ES w 9 ACT 

geen acht (op), ΗΝ 
14 En wanneer zij een tee- Ε ἊΝ 

ken zien, zetten zij elkander  & SRE ἈΠ γ:11} 
aan om te spotten. 
| 15 En zij zeggen: Dit is κ᾿ 
| ΠΣ dan een duidelÿjke too. Gas Si QUES 

den tegenstand van de priesterklasse, de wichelaars en de waarzeggers, de klasse 

die bekend staat onder den naam van k@hin. Het zijn deze waarzeggers, die de 

wederspannige duivelen worden genoemd, omdat zij dachten, dat Ζῇ geesten 

aanroepen en de hun gestelde vragen over de toekomst beantwoorden konden. 

Deze vorm van opstand werd voor den krachtigen vloed der Islamietische waar- 

heid evenzeer weggemaaid, en met de vooruitgang van den Islâm verdween het 

beroep van de kâhin van Arabië. De vermelding van hemel en sterren in het ᾿ 

vorige vers slaat op het volksbijgeloof, dat de wichelaars en waarzeggers hun 

kennis van de toekomst aan de sterren ontleenden. | 

1104 Dit heeft betrekking op de gissingen der waarzeggers betreffende de 

toekomst, waarmee zij hun overwicht op de massa handhaañfden. In dit vers 

wordt er op gewezen, dat Ζῇ volstrekt niet aan de bron der voorspelling konden 

komen. | 

1105 Dit beteekent: indien een waarzegger ook maar één gunstige gele- 

genheid krijgt, volgt er spoedig een vlam, die door de duisternis dringt; m.a.w. 

de duisternis waartoe de waarzegger de menschen leidt, wordt verdreven. De 

vlam die de duisternis verdrijft, duidt de machtige voorspellingen van den Hei- 

ligen Profeet aan. 

1106 Ζῇ die van vaste klei geschapen zijn, zijn de ΤῊΝ volmaakte 

menschen, de profeten. Het vers wijst op den tegenstand der waarzeggers aan 

den Heiligen Profeet en waarschuwt de eerstgenoemden, dat de Heïlige Profeet 

zegevieren zal, omdat hij door Gods hand is volmaarkt. 
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Of, kreet. 

Of, wach.. 
ten. 

16 Wat! wanneer wij dood 
zijn en stof en beenderen zijn 
geworden, zullen wij dan 
waarlijk opgewekt worden ? 

17 Of onze vroegere vade- 
| ren? 

18 Zeg: Ja! en gij zult 
verachtelijk zijn. 

19 En er zal slechts een 
enkele berisping zijn, wanneer 
zie! zij zullen zien, 

20 En zij zullen zeggen: 
O, wee over ons! dit is de dag 
der vergelding. | 

21 Dit is de dag des oor- 
deels, dien gij een leugen hebt 
genoemd. 
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Outer a ECS ES 
523 9 de ne »55 15 . 

ξ, “συ Te D 
OC ST € 

PARAGRAAF 2 

Het Oordeel 

| _22—84, De schuldigen gaan hun straf tegemoet. 35—39. De Heilige 
Profeet een bezeten dichter genoemd. 40--50. De geloovigen be- 
loond. 51-—61. Zij zien hun schuldige vrienden in de hel. 62-68. Voed- 
sel en drank der schuldigen. 69-74, Zij sloegen geen acht op de 
waarschuwing. 

22 Vergader degenen die 
onrechtvaardig waren en hun 
deelgenooten, en wat zij 
plachten te aanbidden 

23 Buiten God, en leid hen 
tot den weg naar de hel. 

24 En houd hen op, want 
zij zullen ondervraagd wor- 
den. 

25 Wat scheelt u, dat gij 
elkander niet helpt ? 

26 Neen! te dien dage zul- 
len zij onderworpen zijn. 

27 En sommigen hunner 
zullen naar de anderen toe 
gaan, elkander  ondervra- 
gende, 

28 Zij zullen zeggen: Waar- 
lÿk, σὺ placht van de rech- 
terzijde tot ons te komen. 

29 Ζ1) zullen zeggen: Neen, 
ΕἾ] (zelf) waart geen geloo- 
vigen: 

2 Porn “9.71 “3 «οἵ PP, 29 

ρον ον Lt 
53. 1 A ge # VU #59 

ὃ Ds Ram Ste Le ; 

» ? 26 bp 2 Ὁ Τὼ 2} | 
«2. 2 so au 5 re 

Θ prit LE 

Y. 92 222% > 2% 2 EL 
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Ar. uil. 

ee — im mm, 

| 30 En wij hadden geen 
macht over u, maar gij waart 
een buitensporig volf : 

31 Derhalve is het vonnis 
onzes Heeren tegen ons 
geschied: (nu) zullen Wij 
Waarlijk (de kastijding) 
smaken : | 

ee 

32 En wij hebben u misleid, 
want wij dwaalden zelf. 

33 En zij zullen t& dien 
dage gezamenlijk deelgenoo- 
ten zijn van de kastijding. 

34 Waarlijk, alzoo behan- 
delen Wij de schuldigen. 

35 Waarlÿk, zij plachten 
zich hoovaardig te gedragen, 
wanneer er tot hen gezegd 

| werd: Er is geen god behalve 
God: 

36 En te zeggen: Wat! 
zullen τ»; inderdaad onze 
goden verlaten om wille van 
een bezeten dichter ? 
δ Neen: hij is met de 

Waarheid gekomen'en heeft 
de apostelen bevestigd. 

38 Waarliÿjk, gij zult de 
pinlijke kastijding smaken. 

39 En gij zult niet beloond 
worden, dan (voor) wat gi 
gedaan hebt, 

40 Behalve de dienaren 
Gods, de gereinigden. 

41 Voor hen is een bexend 
onderhoud, 1107 

42 Vruchten, en Ζ1} zullen 
_uitermate geëerd worden, 

43 In lusthoven, | 
44 Op rustbanken, tegen- 

Over elkander (zittende). 
45 Een beker zal onder hen 

rondgebracht worden met uit 
bronnen stroomend water, 

46 Wit, heerlijk voor dege- 
nen die drinken. 

HET OORDEEL 807 
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ΟΝ Ζ 
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EU 329 CT Lee 906 CEE VERS KE 

Ù » < 22 «ΡΞ - GOSSES CS) “χες, [22 

ν 58 γώ 9,3 pr. 9 
CES Cou og) ET; 

᾿ ss. Ps fus σ΄ O OT λάσ ὰ ες. 

| leur cs, 
Ὁ SI CS ἃ 
2 PA | 

CIC ESA 
PE γῳ D 3 07e 9 “D | 

+ ἢ», - 
BEA El δ \ 21e 

; … Le TE Fr … 

1107 De woorden bekend onderhoud toonen duidelijk aan, dat God de ge- loovigen reeds in dit leven de zegeningen van het paradijs doet smaken; anders Zouden zïj niet bekend. gen0emd kunnen worden. | 
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ee ee 

. 47 Daarin zal geen onge- RS Le 

mak zijn, noch zullen zii daar- ee Ge 529 5 () Les V 

door uitgeput zijn. 1108 

48 En bij hen zullen dege- EE At Pur τ lue 

|nen zijn, die de oogen bedwin- RC Re 

gen, met schoone o0gen, a 

49 Alsof zij zorgvuldig be- RES vas CPL 

schermde eiïeren waren. 1109 

50 Dan zullen sommigen 

naar anderen toe gaer, elkan- jp EE Δ Δ dé 

ἐξ ondervragende. YEAR LP Fr 

| 51 Een spreker uit hun 

midden zal zeggen: Waarlik, à 

ik had een vriend, : 

52 Die zei: Wat! zijt gi 

inderdaad (een) van degenen . ,, Hi re Î A6 TV 

die (de waarheid) aannemen ? ᾿ Ce JE 

53 Wat! wanneer wij dood D'UN Glen e TL OT 

en stof en beenderen gewor- Le 5 8.599 4,15} 

den zijn, zullen wi dan waar- 
ΨΥ ES 

ljk ter verantwoording wor- © Le DIS 

den geroepen ? 
“το. νος τ παν crée 

1108 Het geheel van deze beschrijving toont op ondubbhelzinnige wijze aan, 

dat de vermelde zegeningen niet de zegeningen van deze wereld zijn, maar 

geestelijke zegeningen. De dranken van dit leven bezorgen de menschen soms 

last, daar ζῇ uitputting veroorzaken, maar zulks zijn de dranken van het vol- 

gende leven niet. Ziÿ hebben denzelfden naam, maar niet denzelfden aard. 

1109 De op deze plaats gegeven beschrijving van vrouwen vestigt de aan- 

dacht op de uitnemende karaktertrekken van een goede vrouw. In de eerste 

plaats worden Ζῇ beschreven als vrouwen die haar oogern bedwingen, en 2Z00 

wordt de aandacht gevestigd op het feit, dat de hoogste deugd van een vrouw die 

voortreffelijke kuischheïd is, welke hier beschreven wordt als het bedwingen of 

het vrij-zijn van de oogen van zinnelijken lust. Dan wordt de schoonheid van haar 

oogen geprezen; dit wijst er duidelijk op, dat de reinheid van het oog tot zijn 

schoonheid leidt, of dat de ware gachoonheid van het oog in zijn reinheid bestaat. 

In de tweede plaats worden Ζῇ beschreven als zorgvuldig beschermde eieren, 

hetgeen op haar rein en onbezoedeld karakter doelt. Dit is wellicht een beschriÿ- 

ving van de rechtschapen vrouwen, die haar mannen zullen vergezellen. Een 

gezegde van den Heiligen Profeet, vermeld in Tirmizi, verklaart duidelïÿjk, dat 

de Heilige Profeet een soortgeliÿjke beschrijving van vrouwen in het paradijs, 

gegeven in 56 : 35—38, toepasselijk maakte op deugdzame vrouwen, die naar het 

paradijs zullen gaan. Opgemerkt dient evenwel te worden, dat wat oogenschijnliÿk 

een beschrijving van vrouwen is, in waarheid een beschrijving is van de vruchten 

van in dit leven verrichte daden, daar de gebezigde woorden op beide van toe- 

passing zijn; dit zijn derhalve slechts geestelijke zegeningen, de gevolgen van 

de in dit leven verrichte goede daden, geopenbaard in het volgende, waarvan 

zoowel mannen als vrouwen zullen genieten. Eén ding is zeker: de Heilige 

Qoer-ân zegt nergens, dat de echtelijke verhoudingen in het leven na den dood 

gehandhaafd bliÿven. Welke zegeningen hij ook belooft, ze ziÿn evengoed voor 
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94 Hij zal zeggen: Wilt σῇ HAN D 2 
omlaagkijken, | EL) sale Si Je UE 

99 En hi keek omlaag en - | 
7ag hem in het midden van de τ Δ: Ἶ se Ἐ 2 γ72 ἰδ | 

06 Hij zal zeggen: Biïj God! 
1 hadt mij bijk d ET À DE T Core, se tee 
en le duc haut dés EL ENS È At JE 97 En was het niet de re rate. 
gunst mijns Heeren geweest, Ge ES Ov CSD EEE 
(dan) zou ik zekerlijk onder σ᾽. 4282, 
degenen zijn, die (voor straf) OC red | | 
voorgebracht worden. D ur ur »:τ 4T 58 Is het dan, dat wi niet Cie 086 CS. 
zullen sterven, Εν δ 2:5 

59 Behalve onzen vorigen use CA C5 ASIE Ÿ) 
dood? En zullen wij niet Ft ΄“ 
gekastijd worden ? 

60 Waarlik, dit is het »5 μα, 2227 71 τ groote succes. Dal ET SES ὁ] 61 Derhalve, laten de wer- a τς τ 
kers voor de gelijke hiervan © à ̓ς JS JS IL a 
werken. 

62 Is dit beter als onthaal, HU Ὡς 20] 
of de boom Zagqoôem ? | PENSE SNS δ. US 63 Waarlÿjk, Wij hebben. 227712 
dien tot een beproeving κ᾽ itéez. μη σα τς 
voor de onrechtvaardigen OOMMEL LS UT. 

a 780, gemaakt. à ; 
64 Waarliÿk, het is een M “ὰν too 

boom, die op den bodem der CNE] 4 
hel groeit: : ᾿ 
65 Het voortbrengsel daar- CÉbr El 00325 AE CA 

van is als het ware de koppen sd - 
van slangen. 1110 Core CA lost 66 En zij zullen er waarlijk OU Go CAEN EE 
van eten en (hun) buiken mee ἜΝ MENT Ὁ. Χο ne | GO Ge 

57 Vervolgens zullen zij | 
daarna waarlijk van een 2 ul 2 dr 21. mengsel drinken, bereid in Oo ΟΣ D) Ge 59 OL "ὁ ziedend water. | 

mannen als voor vrouwen bestemd; één ding is daaromtrent Zeker: zïj zijn van een anderen aard dan de stoffelijke zegeningen van dit leven. 
1110 Zagqgéèm, die de naam van een stinkenden en bitteren boom is, be- . teekent. ook eenig doodeliÿk voedsel, en als zoodanig is het, volgens den Heiligen Qoer-ên, het voedsel van de bewoners der hel. In één dialect past men dat woord toe op versche boter met dadels, en daarom is het een beproeving voor de onge- loovigen genoemd, omdat zij er mee spotten. Het woord Sjaitân, dat in vs. 65 voorkomt, wordt ook ΟΡ een Soort van slang toegepast. 
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68 Vervolgens zal hun TI TNT 22L2S τι 15 

wederkeer waarlijk tot: de Or AL gare OLSS 

hel zijn. 1111 | ἘΣ ΤΗΣ πότ τὰ 
69 Waarlijk, zÿ vonden ἐδ» 230) eat » 4) 

hun vaderen afdwalen, εν nn 
70 En in hun voetstappen DU 00 STE 5.6 

worden zij verhaast. ΝΝ 

71 En voorzeker dwaalden D IMAGE TD A στα 

voér hen de meesten der OONSSI so 2 

ouden; | #3 23 7 pstonnr 

72 En voorzeker zonden  @ Guy SORTE 
Wij onder hen waarschuwers. d “ 

73 En zie wat het einde van “» 429 rats ΡΥ: 
de gewaarschuwden was, θώ ον CAO ss 

74 Behalve de dienaren La CN MSN 

Gods, de gereinigden. PO a 

PARAGRAAF 3 

Prediking van Noach en Abraham 

7582. Noach wordt'bevrijd en zijn vijanden vergaan. 83—96. Abra- 
ham predikt tegen den afgodendienst. 97—99. Hij wordt van zïn 

vijanden verlost, 100-—111. Het offeren van Ismaël, 112, 113. ΗΠ wordt 

met een anderen zoon, Izak, gezegend. 

75 En  voorzeker  Triep à, »»» 4, Trip “12 {23.112 

Noach Ons aan, en Wij zijn ΘΔ ἌΚΩΝ ΘΟΕ 

de allervoortreffelijkste Ver- 
hoorder van gebeden. é οὐ ἢ TTT ALES 

76 En Wij verlosten hem ΄ ΄ GNNGEABUAESS 
en zijn volgelingen van de re | 

a 651. groote ramp. 8 ARS EC TAC 

77 En ΜῊ maakten zijn ie ere 
nakomelingschap tot de over- 
levenden. NOTES φάῤειξ.5: 

78 En Wij vereeuwigden 
voor hem (den lof) onder de ἦν» διά À NON à 
latere geslachten. Dai 75 de ob 

79 Vrede zïj over Noach 
onder de volkeren. y ἌΡ ,.3 4 Χ2.ν»2 τῇ 

80 Waarlijk, alzoo beloo- CIE A) GI AS | 
nen Wij degenen die het goede | τς À 

_doen. | λυ Es dre (8) 
81 Waarlijk, hij was (een) PE Ne 

van Onze geloovige dienaren. γῷ +146 2020 
82 Vervolgens verdronken Θ᾽ CESSE 5.9 

Wij de anderen. | | | | | 
83 En waarlijk, van zijn Do: ANT EU SNS A 

groep was Abraham. ÉSREY Vert 02013 

1111 Deze woorden toonen duidelijk aan, dat de vorige verzen den toestand 

der schuldigen in dit leven slechts overdrachtelijk beschrijven. 
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Ar. ben 
iek ziek. 

Of, koester 
wrok tegen, 

re y 

ne 

84 Toen hij met een vrij 
hart tot zijn Heer kwam, 

89 Toen hij tot zijn oudere 
en zijn volk zei: Wat aanbidt 
gi: 

86 Een leugen — goden 
buiten God — wenscht gij? 

87 Wat is dan uw meening 
omtrent den Heer der werel- 
den ? 

88 En hïij keek naar de 
sterren, eenmaal opkijkende, 

89 En zei: Waarlijk, ik 
ben (uw aanbidding hiervan) 
moede. 1112 

90 En ziïj gingen van hem 
heen, terugkeerende. 

91 En hij wendde zich in 
het verborgen tot hun goden 
en zel: Wat! eet gij niet? 

92 Wat scheelt u, dat gi) 
niet spreekt ? 

93 En hïj keerde zich in het 
verborgen tegen hen, hen met 
de rechterhand slaande. 

94 En zÿÿ kwamen zich 
haastende op hem af. 

95 ΗΙΪ zei: Wat! aanbidt 
gÿ wat gi) uithouwt ? 

96 En God heeft u en wat 
gij maakt geschapen. 

97 Ζ21) zeiden: Bouw voor 
hem een gebouw, en werp hem 
in het brandende vuur. 

98 En zij wenschten oorlog 
tegen hem, maar Wij verne- 
derden hen. 

99 En hij zei: Waarlijk, ik 
vlucht tot mijn Heer: Hij zal 
mi leiden: 

100 Mijn Heer! schenk mij 
(een zoon die een) van de 

 rechtschapenen (zal zijn). 
101 Derhalve gaven Wij 

hem de blijmare van een 
verdraagzamen jongen. 

PREDIKING VAN NOACH EN ABRAHAM 811 
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1112 Deze menschen aanbaden de sterren, en Abraham zei, dat ἢ] van hun aanbidding van zulke dingen moe was. 
andere ziekte leed en een einde wensch 
met zijn volk. 

Of, het kan zijn, dat hïj aan de een of 
te te maken aan de gedachtenwisseling 

θ4 
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102 En toen hij (den ouder- 
dom van) het werken met 
hem bereikt had, zei hij: O 
mijn zoon! waarlÿk, ik heb in 
een droom gezien, dat ik u 
ten offer breng; overweeg 
dan wat gij ziet. Hij zei: Ὁ 
miin vader ! doe wat u bevolen 

. indien het God behaagt, 
τὴ gij mij (een) van de lijd- 
zamen vinden. 1113 

103 Derhalve, toen  zi 
beiden zich onderwierpen en 
‘hij hem op zijn voorhoofd 
nederwierp, 

104 En Wij tot hem rie- 
pen, zeggende: O Abraham! 

105 Inderdaad hebt δῦ de 
waarheid van het visioen 
aangetoond; waarlijk, alzoo 
beloonen Wij degenen die het 
goede doen: 

106 Waarlijk, dit is een 
duidelijke beproeving. 

107 En Wij kochten hem 
met een groot offer vrij. 1:14 

108 En Wij vereeuwigden 
(den lof) voor hem onder de 
latere geslachten. 

109 Vrede zij over Abra- 
ham. 

110 Alzoo beloonen Wij 

degenen die het goede doen. 
111 Waarlijk, hij was (een) 

van Onze geloovige dienaren. 

" ι 252 ἢ 

ὅς Οἵ 3 ἀτὸ 50 
. CEE Ag A 
SU OC σφι EC 
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Θώ al Ge EU 
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"7... 393 ne 
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2 CAL 

ΕΣ 2.5 .25 σῷ ιν 2 

OCT Le ὦ 43] 

113 De droom beduidt waarschiïjnlijk, dat Ismaël geofferd zou moeten worden 

door hem uit zijn huis te zetten en in een vreemd land te verlaten. Dat het hier 

vermelde kind Ismaël was en niet Izak, wordt door vs. 112 duidelijk gemaakt. Dit 

weerlegt ongetwijfeld de verklaring van den Bijbel; maar het feit dat Ismaëls 

nakomelingen deze offerande in de jaarlijksche bedevaart naar Mekka gedenkt, 

toont duidelijk aan, dat Ismaël en niet Izak, de zoon was, dien Abraham moest 

offeren; en die offerarnde werd in zekeren zin door Abraham volbracht, door 

Ismaël in een vreemd land achter te laten, d.i. te Mekka in Arabië. De Bijbel 

spreekt zich zelf tegen, als die bij Izak de woorden wwen 200on, wwen eenigen 

(Gen. 22 : 2) voegt, want Ismaël was zestien jaar ouder dan Izak, en de woorden 

eenige zoon konden vé6r de geboorte van Izak slechts op Ismaël toegepast 

worden. 

1114 Het groote offer was het offer van een lam, en het is groot genoemd, 

omdat het tot op dezen dag herdacht wordt. 
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112 En Wij gaven hem de 
olijmare van Izak, een profeet 

uit het midden der rechtscha- 
penen. 

113 En Νὴ stortten Onze 
zegeningen op hem en op Izak 
uit: en onder hun nakome- 

lingschap zijn degenen die het 
ecede doen, en (ook) degenen 
die duidelijk onrechtvaardig 
zijn jegens hun eigen zielen. 

MOZES, ELIA EN LOT 813 

Es AE 
Do ÉS LEE 

2 HUE a. OA Ce PE σειν “ 

ὧς CP) 5 4e CS 

ἐφ». D» ner e 2 PT nuÂ 

Ds a) UF Craie os 

PARAGRAAF 4 

Mozes, Elia en Lot 

114-122 Mozes en Aäron worden bevrijd en hun vijanden vergaan. 

125. 132. Elia wordt bevrijd. 133—138. Lot wordt bevrijd en zijn 

vijanden vergaan. 

114 En voorzeker hebben 

Wij Mozes en Aäron een 
gunst geschonken. 

115 En Wij verlosten hen 

beiden en hun volk van de 
groote ramp. 

116 En Wij hielpen hen; 
zoodat zij de overwinnaars 
werden. 

117 En ὙΠ gaven hun 
beiden het Boek, dat (de 
dingen) duidelijk maakte. 

118 En Wij leidden hen 
beiden op den rechten weg. 

119 En Wij vereeuwigden 

voor hen (den lof) onder de 

latere geslachten ; 

120 Vrede zij over Mozes 
en Aäron, | 

121 Waarlijk, alzoo beloo- 
nen Wij degenen die het goede 
doen. 

122 Waarlijk, χ᾽ waren 

beiden onder Onze geloovige 
dienaren. | | 

123 En waarlijx, Elia was 
(een)van de apostelen. 

124 Toen hij tot zijn volk 
zei: Hoedt gij u niet (voor het 

kwaad) : 
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ZIJ DIE ZICH IN ORDE SCHAREN [DEEL XXI. ἡ 

125 Wat! roept gij Ba’l 
1115 aan en verlaat gij den 
Beste der scheppers, 

126 God, uw Heer en den 
Heer uwer vroegere vaderen ? 

127 Maar zij noemden hem 
een leugenaar; derhalve zul- 
len zij (voor straf) waarlijk 
voorgebracht worden, 

128 Maar niet de dienaren 
Gods, de gereinigden. 

129 En Μὴ vereeuwigden 
voor hem (den lof) onder de 
latere geslachten; 

130 Vrede zij over Elise. 
131 Waarlijk, alzoo belou- 

nen Wij degenen die het goede 
doen. 

132 Waarlijk, hij was (een) 
van Onze geloovige dienaren. 

133 En waarlijk, Lot was 
(een) van de apostelen. 

134 Toen Wij hem en zijn . 
volgelingen bevrijdden, allen, 

135 Behalve een oude 
vrouw, (die) onder degenen 
(was) die achterbleven. a 

136 Vervolgens verdelgden 
Wi de anderen. 

137 En waarlijk, gij gaat 
hem des ochtends voorbij. 

138 En des nachts: begrypt 
gij dan niet? 
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PARAGRAAF 5 
Jona en de zege van den Heiligen Profeet 

139—148. Jona wordt van een ramp verlost, 149-163. De afgoden- 
dienst en de demonenleer der bewoners van Mekka worden veroor- 
deeld. 164-169, Ware aanbidders van God. 170—182. De zege der 
apostelen tot een zekerheid verklaard. | 

139 En waarlijk, Jona was 
(een) van de apostelen. 

140 Toen ἢ] naar een 
geheel beladen schip vlucht- 
te: 1116 

re mn 
A à 

ὁ MOT GS ES 

ὦ grid gén δ) ETSL 
——. 

1115 Ba’l beduidt de zon, of de zonnegod, ἊΣ 
1116 Het is absoluut zinledig te Zeggen, dat Jona van God wegviuchtte, Het 

is duidelijk, dat hij van zijn volk of van den koning wegvluchtte. 
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141 Derhalve deelde hi 
(met hen), maar hij was 
(een) van de afgeworpenen. 
142 En de visch trok hem 

in zijn mond, terwil hij dat- 
gene deed, waarom ἢ] berispt 
werd. 
‘143 Maar was 

(een) van degenen geweest, 
die (Ons) verheerlijken, 

144 Hij zou zekerlijk in zijn 
buik gebleven zijn, tot den 
dag waarop zij opgewekt 
worden. 1117 

145 En Wij wierpen hem 
op een open oppervlak der 
aarde, terwijl hij ziek was. 

146 En Wii deden voor hem 
een pompoenplant groeien. 

147 En Wij zonden hem tot 
een (volk van) honderd dui- 
zend, of meer. 

148 En zij geloofden; der- 
halve gaven Wij hun een 

| voorziening tot een tijd. 

A mp A qq .. .. 

149 En vraag hun, of uw 
Heer dochters heeft en zi 
zonen hebben. 
- 150 Of hebben Wij de enge- 
len vrouwelijk . geschapen, 
terwil Ζῇ getuigen waren ? 

151 Nu waarlik, het is van 
hun eïgen leugen, wat zi 
zeggen: | 

152 God heeft gebaard; 
en waarlik, zij zijn leugenaars. 

153 Heeft Hij dochters 
boven zonen verkozen? 

154 Wat scheelt u: hoe 
oordeelt gi; ? 

155 Zult gi 
nadenken? Ὁ 

156 Of hebt gi) een duide- 
ljk gezag ? | 

dan niet 
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1117 De Heilige Qoer-ân verklaart nergens, dat Jona door den visch ver- 
zwolgen werd, want het woord iltagama, dat hier gebezigä wordt, beteekent niet 
nooûdzakelijk de daad van het verzwelgen, maar eenvoudig die van het in den 
mond trekken of nemen, 
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Ar, tus- 
schen de, 

αὖ met. 

a ————— qq ς-ὀ  Ὡ ---- 

Z1J DIE ZICH IN ORDE SCHAREN 

157 Breng dan uw boek, 
indien gij waarheidlievend 
zijt. | 

158 En zÿj stellen een 
verwantschap tusschen Hem 
en de djinn; en voorzeker 
weten de djinn, dat zÿ (voor 
straf) waarlijk voorgebracht 
zullen worden; 

159 Glorie zij God boven 
hetgeen zij beschrijven; 

160 Maar niet al zoo de 
dienaren Gods, de gereinig- 
den. 

161 En waarlijk, gij en wat 
gij aanbidt, 

162 Tegen Hem kunt gi 
memand in verzoeking doen 
vallen, 

163 Behalve hem, die ter. 
helle zal gaan. 

164 En er is niemand van 
ons, of hij heeft een bestemde 
plaats, 

165 En waarlijk, wi] zijn 
degenen die zich in orde 
scharen, 

166 En waarlijk, wij zijn 
degenen die de glorie (Gods) 
verkondigen. 1:18 

167 En waarlik, zij plach- 
ten te zeggen: 

168 Indien wij een herinne- 
ring van de ouden hadden, 

169 Zouden wij zekerlijk de 
dienaren Gods zijn — de 
gereinigden. 

170 Maar (nu) gelooven 
zij daarin niet; maar zij zul- 
len te weten komen. 

171 En voorzeker is Ons 
woord alreede uitgevaardigd 
ten aanzien van Onze diena- 
ren, de apostelen: 

172 Waarlijk, zij zullen 
degenen zijn die bijgestaan 
worden, | 
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1118 Deze woorden zijn den geloovigen in den mond gelegd. 
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173 En Waarlijk, Ons leger 
alleen zal de overwinnaars 
zijn. 

174 Derhalve, wend u van 
hen af tot een tijd. 

175 En zie hen (dan), want 
ook zij zullen zien. 

176 Wat! vwillen ziÿj dan 
Onze kastijding verhaasten? 

177 Maar wanneer zij in 
hun hof zal nederdalen, zal 
de ochtend der gewaarschuw- 
den slecht zijn. | 

178 En wend u van hen af 
tot een tijd, 

179 En zie (dan), want ook 
zij zullen zien. 
den Heer der Eer, boven het- 

180 Glorie zij uw Heer, 
geen zij beschrijven. 

181 En vrede zij over de 
apostelen. 

182 En alle lof komt God 
toe, den Heer der werelden. 
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HOOFDSTUK XXXVIII 

SAD 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(ὃ paragrafen en 88 verzen) 

Samenvatting : 

Par. 1. Een voorspelling aangaande de nederlaag der vijanden. 
Par. 2. Davids vijanden, 

Par. 3. Sélomo en zÿn vijanden. 
Par. 4. Job en de overwinning der rechtschapenen, 
Par. 5. Tegenstand aan de profeten. 

Algemeene opmerkingen: 

DIT hoofdstuk is getiteld Sûd, ontleend aan zijn aanvangsletter. Het be- 
schrijft het lijden der profeten door de hand van hun vijanden. Zelfs profeten 
als David en Sâlomo, die over machtige koninkrijken regeerden, en Jacob, wien 
overvloed was geschonkxen, konden den tegenstand niet ontkomen en moesten 
door de hand van hun vijanden veel leed verdragen. De Profeet van Arabië kon 
daarop geen uitzondering zijn, Maar God was, zooals de naäm van het hoofdstuk 
beduidt, een Waarheidlievend God Die, toen de tegenstand het toppunt had be- 
reikt, voorspelde, dat de vijand de nederlaag zou lijden, dat de waarheid zege- 
vieren en Zïÿn belofte in vervulling zou gaan, evenals die vervuld was in de 
verlossing der ‘vroegere profeten uit de handen hunner vijanden. 

De eerste paragraaf spreekt ten duidelijkste van den vastberaden tegenstand 
van den vijand en voorspelt de verijdeling daarvan; de tweede verklaart, hoe 
zelfs een koning-profeet als David zijn vijanden had en hoe hij uit hun handen 
werd verlost; de derde gewaagt, dat zelfs Sälomo, met al zijn roem, den tegen- 
stand van zijn vijanden niet kon ontkomen: toch was het de goedertierenheid 
Gods, en niet de roem van zijn koninkrijk, die hem van zijn vijanden bevrijdde. 
In de vierde paragraaf wordt melding gemaakt van Jobs lijden en de overwin- 
ning der rechtschapenen wordt er duidelijk in vermeld, en de karakteristieke 
tegenstand van den duivel vormt het thema van de laatste paragraaf, 
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| 

| 

a 1101. 

Ar, niet, 

PARAGRAAF 1 

Een Voorspelling aangaande de Nederlaag der Vijanden 

1-8, Een waarschuwing. 4---8, De polytheïsten blijven trouw aan 
hun goden. 9—11. Een voorspeiling aangaance de nederlaag der ver- 
bonden legermachten, 12-—14, De tegenstanders der vroegere profeten 
werden vernietigd. 

In naam van God, den Wel- 
dadige, den Genadige. 

1 God is waarheidlievend. 
1119 Beschouw 8 den Qoer-ân, 
die grootheid bezit. 1120 

2 Neen! degenen die niet 
gelooven, zijn in zelfverhef- 
fing en verzet. 

3 Hoe menig geslacht heb- 
ben Wij voor hen verdelgd, en 
zij riepen, terwijl de {ἃ van 
ontkomen voorbi was. 

4 En zij verwonderen zich, 
dat tot hen een waarschuwer 
uit hun midden is gekomen, 
en de ongeloovigen zeggen: 
Dit is een toovenaar, een 
leugenaar: 

5 Wat! maakt hij de goden 
tot één God? waarlijk, dit is 
een vreemde zaak! 

6 En de hoofden onder hen 
gingen rond, zeggende: Ga en 
blif standvastig trouw aan 
uw goden; dit is waarlijk een 
gewenschte zaak, 1121 

T Wi hebben hiervan nim- 
mer in het vroegere geloof 
gehoord; dit is niets dan een 
verzinsel: 
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1119 Sd, dat ook de naam van dit hoofdstuk is, duidt aan: As-S@diq, di. 
Waarheidlievende God, 

1120 Dzikr beteekent hier, evenals in 48 : 44, grootheid. Het tot getuige 

roepen van den Heiligen Qoer-ân die grootheid bezit, wijst er op, dat de waarheid 
van den Heiligen Qoer-ân duidelijk zal worden door de grootheid, waartoe ht 
degenen die hem volgen, zal verheffen. 

1121 Onder een gewenschte saak moet worden verstaan: Ôf iets dat de 
Heilige Profeet wenscht, maar niet kan krijgen, ὁ daarmee wordt bedoeld, dat 
de prediking van den Heiligen Profeet een zaak is, die door het lot is beslist. Zt 
beschouwen het als een ongeluk dat hen overkomen moët, omdat het lot zoo 
heeft beslist, 
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Ar. wat 
een. 

Of, van 
een sterk 
gebied, 

a 732. 

-.-..“ 

SAD 

8 Is de herinnering tot 
hem uit ons midden geopen- 
baard? Neen! zij verkeeren 
in twijfel omtrent Mijn herin- 
nering. Neen! zij hebben Mijn 
kastijding nog niet gesmaakt! 

9 Of hebben zij de schatten 
der genade van uw Heer, den 
Machtige, den grooten Gever ? 

10 Of behoort aan hen het 
koninkrijk der hemelen en 
der aarde en wat tusschen 
beide is? Laat hen dan door 
de middelen opvaren. 1122 

11 Een machtig leger der 
bondgenooten zal hier op de 
vlucht worden gedreven. 1123 

12 VO6r hen verwierpen 
het volk van Noach, en ’Ad, 
en Faraô, de heer der legers, 
(de apostelen). | 

13 En Tsaméèd en het 
volk van Lot en de bewoners 
van het struikgewas: à dit 
waren de partijen. 

14 Er was niemand hun- 
ner, Of zij noemden de poste- 
len leugenaars:  derhalve, 
Min vergelding ‘was recht- 
vaardig. 

PARAGRAAF 2 

(DEEL XXII. 
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Davids Vijanden 

15, 16, Het oordeel hangt den bewoners van Mekka boven het 
hoofd, 17-20. Ken groot koninkrijk werd aan David gegeven. 21-25. Een aanslag op Davids leven verijdeld. 26. Zijn goedheid en wijsheid. 

15 En  dezen  wachten 
slechts op een enkele kreet: 
daarvoor, is geen uitstel, 

16 En zij zeggen: O onze 
Meer! verhaast voor ons ons 
deel véér den dag der reke- 

| ning. 
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E pit 25 OS 

= 

1122 Asbdb (enk. Sabab) beteekent koorden of middelen, en door de mid- 
delen opvaren beduiât: toevlucht nemen tot middelen, ten einde hun macht te 
handhaven en de kastijding die hun wachtte, te vermijden. | 

1123 Dit is een voorspelling, die betrekking heeft op de volkomen nederlaa 
en vernietiging van de tegenstanders van den Isläm, op een tijd dat zij alle 
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17 Verdraag geduldig wat 
zij zeggen en gedenk aan 
Onzen dienaar David, den 
bezitter van macht; waarlik, 
hi wendde zich menigvuldig 
(in ootmoed tot God). 

18 Waarlijk, ΝῺ maakten 
de bergen aan hem onderwor- 
pen, om de glorie (Gods) des 
avonds en bij zonsopgang te 
verkondigen, 

19 En de vogelen verzamel- 
den zich; allen waren hem 
gehoorzaam. 

20 En Wij versterkten zijn 
korinkrijk en Νὴ gaven hem 
wijsheid en een helder oordeel. 

21 En is het verhaal der 
tegenstanders tot u gekomen, 
toen zij het privévertrek 
binnenkwamen door over de 
muren te klimmen ? 

22 Toen zij tot David bin- 
nenkwamen en hij bevreesd 
voor hen was, zeiden zïj: Vrees 
niet ; twee procedeerende par- 
tijen, waarvan de een onrecht- 
vaardig  heeft  gehandeld 
jegens de andere; derhalve, 
beslis tusschen ons met recht- 
vaardigheid, en handel niet 
onrechtvaardig, en leid ons 
naar den rechten weg; 

23 Waarlijk, dit is min 
broeder; hi heeft negen en 
negentig ooien en ik heb één 
ooi: en hij zei: Draag die mi] 
over, en hij had op mij de 
overhand in het gesprek. 

24 Hij zei: Waarlijk, hij is 
onrechtvaardig tegen ou 
geweest, door uw ooi te vra- 
gen (om ze) bij zijn eigen 
ooien (te voegen); en waar- 
lijk, de meesten der deelge- , 
nooten handelen onrechtvaar- 
dig jegens pros behalve 
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mogelijke machten daartegen zullen vereenigen. Dit gebeurde in den oorlog, die 

bekend staat onder den naam van den oorlog der Bondgenooten; zie 33 : 22. 
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SAD 

degenen die gelooven en het 
goede doen, en zeer weinig 
zijn z2ij. En David was er zeker 
van, dat Wij hem beproefd 
hadden; derhalve zocht hij de 
bescherming ἃ zijns Heeren, 
en hij viel neder, zich buigend 
en wendde zich telkenmale 
(tot Hem). 1124 
25 Derhalve herstelden Wij 

dit voor hem, Ρ en waarlijk, 
hij had een nabïjheid tot Ons 
en een voortreffelijk toe- 
vluchtsoord. 

26 O David! waarlijk, Wij 
hebben u tot een regeerder in 
het land gemaakt; derhalve, 
richt tusschen de menschen 
met rechtvaardigheid en volg 
niet de begeerte, opdat ziïj u 
niet van het pad Gods zal 
afleiden; 1125 (aangaande) 
degenen die van het pad Gods 
afdwalen, waaïlijk, zij zullen 
een gestrenge kastijding heb- 
ben, omdat zij den dag der 
rekening vergaten. 
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PARAGRAAF 3 

Sâälomo en zijn Vijanden 

21—29. De rechtschapenen en de kwaadstichters worden niet ΟΡ dezelfde wijze behandeld, 30---33, Sélomo’s grootheid. 34, De onwaar- digheid van zijn opvolger, 35-40. Sélomo’s vijander. aan hem onder- worpen. 

27 En ὙΠ) hebben den 
hemel en de aarde en wat 
tusschen beide is niet voor 
niets geschapen: dat is de 
meening van degenen die niet 
gelooven; en wee over dege- 
nen die niet gelooven, van- 
wege het vuur. 

C5 SSL EL; 
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… #9 Bugs ve 
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1124 De menschen die David zoo aanvielen, door over de muren te klimmen, 
waren Zooals de Heilige Qoer-ân duidelij 
gedacht David te overvallen en hem te 
hoewel verschrikt, gereed om hen moedi 

k verklaart, zijn vijanden, Zÿ hadden 
r dood te brengen. Maar David was, 
g tegemoet te treden, en toen de twee 

mannen bevonden, dat *hun plan verijdeld was, boden zij hun verontschuldigingen 
1125 Zie volgende bldz. 
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Ϊ 28 Zullen Wij degenen die > 
gelooven en het goede doen, = 2 ESS RE 
behandelen als degenen die 5 
kwaad op de aarde stichten ? JS NS CR 
Of zullen Wij degenen di 92 ᾿- 
zich (voor het kwaad) hoe- EE RE 
den, als de verdorvenen 
behandelen ? 

29 (Het is) een gezegend 
Boek, dat Wij tot u hebben 5059 
eopenbaard, opdat zij over αὶ 8 2 & ἜΝ Au δὰ 
En verzen den done anus Y! x s\ ke τε 
en opdat de met verstand 
begaafde menschen gedachtig 
zouden zin. | Noos 2, τ 12 A LP 54 . - 

30 En Wij gaven aan David SHARE: ? 
Sälomo:; uitnemend is de die- | © SN KE 
naar! Waarlijk, ἢ wendde 
zich menigmaal (tot God). 

31 Toen hem des avonds ᾿ 
(paarden) werden gebracht, EN ÉLIN ES à ai, x 
stil als ze stonden, snel als ze 
loopen — | 

32 En hÿ zei: Waarlijk, ik 000...» ->, _ + » 17) AE 
bemin de goede dingen van- © Pt Le ἘΝ OU 
wege de gedachtenis van min Ὁ» {5.1 2,-1$ 2547 οἷς 

»» * — RE Che “- Heer — tot zij achter den o% ? 
sluier verborgen waren, (zei 
ἈΠ): El, RS SE (227 

33 Breng hen weder tot mij. Sue ὅλ ΟΣ 2335 
En hij begon (hun de) pooten où 5 

oo 
en halzen te streelen. 1126 

34 En voorzeker beproef-  , Lt: ne ον τ 
den Wij Sälomo en plaatsten LE RC ÉS 3 
(niets meer dan) een lichaam ᾿ 
op zijn troon, en hij wendde - SET: Δ por rer | 
zich (tot God). 

aan, dat zij op zoo’n ongewone manier tot hem waren gekomen. De Heilige 
Qoer-ân zegt nergens, dat zij engelen waren: dit denkbeeld is bovendien onbe- 
staanbaar met hun beschrijving als tegenstanders en met hun klimmen over de 
muren. Het verhaal, volgens hetwelk David overspel pleegde en twee engelen 
tot hem kwamen om hem aan deze zonde te herinneren is een kinderachtige 
leugen. 32) De Bïjbel is aansprakelijk voor het verhaal, — dat de Heilige Qoer-ân 
absoluut valsch acht — dat David overspel pleegde. 88) | 

1125 Rechtvaardig regeeren is derhalve, volgens den Heiligen Qoer-ên, het 
pad Gods, 

1126 Deze duidelijke woorden “ἔα verdraaid tot het kinderachtige vertelsel, 
dat Sälomo, woedend doordat de paarden hem van zijn middaggebeden afhielden, 
hun de pooten en halzen begon af te snijden, alsof de paarden, en niet hi, er de 



824 SAD [DEEL XXII. 

35 Hij zei: Mijn Heer! ver- DEUICS SE Et © JE 
geef mi en schenk mi Dé 
een  koninkrijk, dat het “Ξι ὁ Da 9 Je (ane 
niemand na mij betaamt (te ὌΝ “5: 
gronde te richten); waarlijk, τ τς NE 
Gij zit de groote Gever. 1127 seL GS 7 725) A τὸς 

36 En Wij maakten hem αν ane μς, 
den wind dienstbaar: die Gobet ἐξ τ 
waaide op Zïijn gebod zacht, 
werwaarts hij ook wenschte, SH re ne 

Ar/iodes 37 En de duivelen, alle Θω φιλεῖ CA AIR bouwer en 
duiker, bouwers en duikers, 

38 En anderen in ketenen 542. Bébes ete ) 

F ; FE geboeid. 1128 O2 REY ὰ; ESF O2 

39 Dit is Onze gift — der- >, ; à scepeseee 
μεῖνε, geef mildeljk of si 1 ΟΣ 5e pe 
onthoud — zonder rekening. Q Le 

40 En waarlijk, hij had een ,; 1 _,,. 1 TE 
nabïjheid tot Ons en een CEA C2 CR SE αἷ ὃ & 2 
uitnemend toevluchtsoord. 

PARAGRAAF 4 

Job en de Overwinning der Rechtschapenen 

4144. Job voor zijn geduld beloond. 45---δ4, Alle rechtschapen 
-dienaren werden beloond. 55-58. Het kwaad overkwam hun tegen- 
standers, 59—-64. De kwaadstichters verwijten elkaar. 

41 En gedenk Onzen die- TT 
naar Job, toen hij zijn Heer 4) (Obs OST CR SES 
aanriep: De duivel heeft mi {+ 1225 Ro τ, ἐς ΡΝ 
bezocht met vermoeidheid en "2493 τον Οὗνὰ 
faltering. | 

schuld aan hadden. 54) De Heilige Qoer-än zegt echter volstrekt niet, dat Sélomo 
eenig gebed verzuimde, doordat hij de paarden beschouwde: die zegt ook niet, 
dat hij hun de pooten en halzen afsneed. | 

1127 Het bliÿkt, dat Sälomo wist, dat zijn zoon Rehäbeam, de rechtmatige 
troonopvolger, ongeschikt was om te regeeren, en toen ἢ duidelijke teekenen 
van de scheuring van het koninkrijk zag, of toen ἈΠ door Goddelijke openbaring 
daarvan op de hoogte was gesteld, wendde ἨΔ zich daarom tot God. Met /niets 
meer dan) een lichaam, dat op Zijn troon werd geplaatst, wordt Ôf zijn zoon 
Rehäâbeam bedoeld, die de trouw van allen, behalve één stam van Israël, ver- 
loren had (I Koningen 12:17), ὁξ Jerôbeam, die den opstand tegen het huis 
Davids leidde, en die, toen hij koning van tien stammen was, de beeldenaanbid-. 
ding invoerde te Dan en Beth-El, waarbïj de twee gouden kalveren voor beelden 
van Jehova werden gehouden (I Koningen 12 : 28), en ook een begin maakte 
aan de aanbidding van gegoten beelden (I Koningen 14 : 9). Vandaar bidt Sälomo 
hier om een geestelijk koninkrijk, want dat is het eenige koninkrijk, dat niet aan. 
het gevaar blootstaat, door een erfgenaam te gronde te worden gericht. 

1128 De op deze plaats gegeven beschrijving van de duivelen toont duidelijk 
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42 Zet met uw voet aan; “Ἢ ἐπ 1 δε: ΠΣ Ja 
hier is koel (water) voor een D cop 
bad en tot drank. ῳ SA UV 

| 43 En Wij gaven hem zijn 
Οὗ volge- | gezin en de gelijke van hen a a. Ce 
FA bij hen, 1129 als een genade RD de 

van Ons, en als een herinne- CUBE IFRENAU TEE, 
ring voor de met verstand 
begaafde menschen. w, 2  Af<tés 

44 En neem in uw hand HE SL 32 
cen bundel twijgen en sla 2-21: <ius , 
daarmede, 1130 en neig u niet Ve 5 δὶ ΡΟΝ 3 
tot wat valsch is; waarlijk, EST AE pr2 0-7 τ. 
Wij vonden hem geduldig; ; εὐ Lex 
uitmuntend 15 de dienaar! 5 
waarlijk, hij wendde zich me- Gels Sie 115 544: τ 
nigmaal (tot God). US Does on. 

45 En gedenk Onze diena- ΘΟ LS 
ren Abraham en Izak en : 
Jakob, menschen van macht 
en inzicht, ξ κί eur 52. TT 

46 Waarlijk, Wij hebben CEE ΕΟ] 
hen door een rein eigenschap 
ereini het gedenken aan oo» 2 τ,» 9ρῆ, à nov 9» 
ct tete) vérblif. CHE PANNE 

47 En waarliÿjk, zij waren 
met Ons, onder de uitverkore- , 
nen, de besten. LC 2777 ie A a 

48 En gedenk Ismaël en ον 5 δι 5 ὌΝ 
Elisa en Dzoelkifl; à en ζὶ] | MAMIE EN 
waren allen onder de hesten, 

0 ὁ... 

a 896, 

————_———H— SOA à 7 

SR ΠΕΙΒΕ ΕΞ ΟΜΓ ΙΕ: ἘΞ ΝΟ ΧΕΞΕ ΕΟ Ὁ εν PE 

49 Dit is een herinnering; > τ», - TALENTS 
REA . ιῳ - ᾿ ᾿ D ᾿ > LD : 

en waarlijk, er is een uitne- Cut ὦ : 
- “-" mend toevluchtsoord voor de Re ἐὲ ΚΑἢ 

rechtschapenen, 

aan, dat de aanduiding van toepassing is ΟΡ de mannen der vreemde stammen, 

die Sâlomo onderworpen had, want zij waren het, die Sälomo heerendienst liet 

verrichten. | 

1129 De vermoeidheid en foltering, waarover Job klaagt, schijnt betrekking 

te hebben op een zekeren tocht, dien δἰ in de woestijn onderneemt, waar hïj, 

ten gevolge van de vermoelenis van den tocht en den dorst die hem kwelt, in een 

ongunstigen toestand verkeert, Er wordt hem gezegd, den moed niet te verliezen 

en voort te gaan, tot hij ziÿn gezin of ζῇ volgelingen vindt. Het lijdt geen 

twifel, dat dit een profetische zinspeling inhoudt op de vlucht van den Heiligen 

Profeet naar Medina en dat hij er niet alleen Ζῇ Mekkaansche vrienden zou 
aantreffen, maar ook de geliÿke van hen bij ἤθη, d.i. de Ansâr van Medina. 

1130 Gewoonlijk onderstelt men, dat dit betrekking heeft op Jobs vrouw, 
wie ἨΠ zwoer honderd slagen te zullen geven. Het verband toont echter aan, dat 
däarmee zijn vijanden worden bedoeld, die de oorzaak van zijn verdriet waren; 
en hen met een bundel twijgen slaan beteekent: hen zacht behandelen. Of, de 
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a 1109. 

oo qq Ve ne nes 

SAD 

00 De tuinen van eeuwig- 
heid, (waarvan) de deuren 
voor hen geopend zïn. 

01 Daarin achterover leu- 
nende, daarin roepende om 
menige vrucht en drank. 

92 En bij hen zullen dege- 
nen zijn, die haar oogen 
bedwingen, 4 gelijken in 
ouderdom. 1181 

93 Dit is wat u voor den 
dag der rekening is beloofd. 

54 Waarlijk, dit is Ons 
ôonderhoud: het zal nimmer 
een einde nemen. 

99 Dit (zal zoo wezen) : en 
waarlijk, er is een slecht 
toevluchtsoord voor de bui- 
tensporigern : | 

96 De hel: zïj zullen die 
ingaan, en slecht is de rust- 
plaats. 

97 Dit (zal zoa wezen); 
derhalve, laat hen dat sma- 
ken, ziedende en ijzig koude 
(drank). 1152 

58 En een andere (straf) 
van dezelfde soort -— van ver- 
scheidene soorten. 

99 Dit is een schaar, die 
zich blindelings met u instort; 
geen verwelkoming voor hen; 
waarliÿjk, zij zullen het vuur 
ingaan. 

60 Zïj zullen zeggen: Neen! 
5 — geen verwelkoming 
voor τ; gij hebt het voor ons 
vooruitgezonden; en slecht is 
de rustplaats. 
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woorden kunnen ook aldus worden vertaald: Neem in uw hand wat van de aard- 
gche goederen en wees er tevreden mee, | 

1131 Voor degenen die haar oogen bedwingen, zie de noot bij 37 : 49, maar 
hier worden zij bovendien gelÿÿken in ouderdom genoemd, welke beschrijving, in 
toepassing gebracht op deugdzame vrouwen, duidelijker wordt gemaakt in 56 : 35: 
Waarlÿk, Wiÿ hebben hen tot een (nieuwen) groei doen groeien. En opgevat in 
den zin van de vruchten van goede werken, is de beteekenis duidelijk, nl. dat 
hun groei met den groei van het geesteliÿk leven in den mensch begint. | 

1132 Ζῇ zullen een zeer heeten en ijzig kouden drank drinken, omdat zij 
tot de twee uitersten zijn vervallen en niet den middelweg hebben gehouden. 
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61 Zij zullen zeggen: Onze ΠΡ ὙΠΟ 
Heer! wie het vroeger voor 832 US CSG 
ons bereid heeft, voeg tot A Te 
hem een dubbele kastijding δῇ CAEN 
in het vuur. | 

62 En ziÿ zullen zeggen: .,,. 4. ἀπο ie ον» ” 
Wat scheelt ons, dat wi niet LENS, GE 35: | 
de menschen zien, die τῇ pop AR δὼ » D ἢ» 
onder de verdorvenen plach- OUEN GE κυ 
ten te rekenen ? | 

63 Was het, dat wij hen 2 AIX 72.253. 552 πτπ 
(slechts) verachtten, of zijn -Ξ εν 2 δ al 
onze oogen (nu) van hen ΓΈ σιν, 9 #22 
afgewend ? | : 

64 Waarlijk, dat is de ᾿ 
Waarheid: het onderling twis- ὁ τῷ οἵ τ τι πὶ 
ten van de bewoners van het ® ds = A5 Ἐν 
vuur. 

PARAGRAAF 5 
Tegenstand aan de Profeten 

65—68. De waarschuwing van den Heiligen Profeet. 69, 70. Ken beslissing van boven. 71—85. De tegenstand van den duivel 2an Adam als een karakteristiek geval van den tegenstand aan de profeten. 
86-—88. De waarheid der Voorspelling zal duidelijk worden gemaakt. 

65 Zeg: Ik ben slechts een | Re 0 4 
Waarschuwer, en er is geen do Rss GT CS | 
god dan God, de Eenige, de DCR DT PANNE 
Onderwerper (van alles), ASS AD) | 

66 De Heer der hemelen en 5-2 2 33,5 ON EN A7 
der aarde en wat tusschen US bo 5)» 2 ̓ | ne 
beide is, de Machtige, de © y Dit 
hoogst Vergevensgezinde. , 

67 Zeg: Het is een gewich- Dos [575 52 (5 
tige boodschap, 1133 un 

68 Gij wendt u daarvan af: DO yes AE ET 
69 Ik had geen kennis van ΚΡ 

de verheven hoofden, toen zij PATTES ῷ Les Le 
twistten: 1134 | ας ἢ 

70 Niets is mij geopen- ὃ ᾿ ᾿ " ̓  ὦ 
baard, behalve dat ik een dui- ..90᾽ 46. ASIE ESC: 
delïjke waarschuwer ben. Los ΛΟ ῷ Ὁ 

-Δ---.:.-.-.---᾽ ᾽ἠοὠἠἈ-θ--.--ς-ς-ς-.-᾽.Ἐ-Ἐ-Ἐ-’ Ἔ ἘΦ  ......Ὀ..ςὁὁ...., _— rm 

1133 De gewichtige boodschap is de voorspelling aangaande de volkomen 
nederlaag der tegenstanders van den Heiligen Profeet. 

1134 De verheven hoofden zijn de hemelsche wezens. Wat de twist was, 
wordt in de daarop volgende verzen vermeld. | 
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71 Toen uw Heer tot de 
engelen 8 zei: Waarlijk, Ik zal 

een sterveling scheppen uit 

stof. 1155 
72 En wanneer Ik hem vol- 

komen gemaakt en in hem 

van Mijn inspiratie geblazen 

heb, val dan neder., ἃ voor 

hem nederbuigende. 
73 En de engelen bogen 

zich neder, Ὁ allen hunner, 

74 Maar Iblis (deed het 

niet); © hij was hoogmoedig 

en hij was (een) van de onge- 

loovigen. 
75 Hij zei: O Iblis! wat 

verhinderde u, u voor hem 

neder te buigen;: dien Ik met 

Mijn beide handen heb 

geschapen? Zijt gÿ hoogmoe- 

dig of zijt gij (een) van de 

verhevenen ? 
76 Hij zei: Ik ben beter dan 

hij: Gij hebt mij uit het vuur 

geschapen, en hem hebt Gi 

uit stof geschapen. 

77 Hijzei: Ga dus weg van 

daar, want waarlik, gij zit 

verdreven: 
78 En waarlijk, Mijn vloek 

rust op u tot den dag des oor- 

deels. 
τὸ Hij zei: Mijn Heer! geef 

mij dan uitstel tot den dag, 

waarop zij worden opgewekt.d 

80 Hij zei: Waarliÿk, gi) zijt 

(een) van degenen wien 

uitstel is gegeven, 
81 Tot het bekend gemaak- 

te tijdvak. € | 
82 Hij zei: Dan, bij Uw 

macht, ik zal hen verleiden, 
allen (hunner), | 

83 Behalve Ὅν dienaren 
uit hun midden, de gereinig- 
den. 

--.----...---- 
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1135 De schepping van Adam en de onderwerping der engelen stellen zin- 

uebeeldig het verwekken van een profeet voor en de onderwerping van de goeden 

en de rechtschapenen aan hem. 
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| ee δα À | | δά Hij zei: (Dit) dan is de PAT RSA sécu 1 | waarheid en de waarheid BOT ENS ST JE spreek Ik: ARRET AI δὰ 2 νης 85 Dat Ik de hel zekerliÿjk ES τ Ee ΑΞ ENS zal vullen met u en met dege- 
nen onder hen die u volgen, 

- 3 2m 3 Ρ3 

ἌΣ] ogie 
allen. Le D νδοισ, κε, ὡς 86 Zeg: Ik vraag u daar- Je Ge IE SAC ἀξ voor een belooning; noch 7 |," un ΤΣ ben ik (een) van degenen die COST Ge GTC 3 huichelen. 

ET 87 Het is niets dan een BULLE ὦ,“ . herinnering voor de volkeren. © Cha 593.) ἢ ὁ 88 En zekerlijk zuit gij na A ϑλρξλ, πὶς, δτιδν δι, cenigen tijd de aankondiging Be CS ETES daarvan te weten te komen. 



HOOFDSTUK XXXIX 

DE GROEPEN 

 (Az-Zoëemar) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(8 paragrafen en 75 verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1. Gehoorzaamheid aan God. 
Par. 2. Geloovigen en ongeloovigen. 

Par. 3. De Heilige Qoer-ân is een volmaakt richtsnoer. 
Par. 4. De verwerpers zullen vernederd worden. 
Par. 5. Het kwaad zal niet afgekeerd worden. 
Par. 6. Goddelijke genade. 

Par. 7. Het laatste oordeel. 

Par. 8. Iedere partij krijgt wat haar toekomt. 

Algemeene opmerkingen: 

DE naam van dit hoofdstuk, De Groepen, heeft betrekiking op de twee klas- 
sen, de geloovigen en de ongeloovigen, die respectievelijk de waarheid aannemen 
en verwerpen. Dit hoofästuk behandelt het lot van elk. 

In de eerste paragraaf worût geho0orzaamheid aan God geëischt. Degenen 
die gehoorzamen, zijn de geloovigen en degenen die weigeren te gehoorzamen, 
zijn de ongeloovigen; van hbeiden wordt in de daarop volgende paragraaf ge- 
Sproken, De derde toont aan, dat de Heiïlige Qoer-ân een volmaakt richtsnoer 
is en de vierde, dat degenen die hem verwerpen, gestraft zullen worden. Terwij] 
de viüfde den nadruk legt op de bestraffing der verwerpers, door te verklaran. 
dat het kwade niet afgekeerd zal worden van hen, die bij hun verwerping vol- 
harden, vestigt de zesde de aandacht op de Goddelijke genade, die steeds gereed 
is om degenen die zich bekeeren, bij de hand te nemen, en daarom hebben de 
zondaren geen reden om te wanhopen. De laatste paragrafen spreken van de 
komst van het oordeel, wanneer elk der twee partijen datgene zal smaken, wat 
zij verdient, 
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GEHOORZAAMHEID AAN GOD 831 

-π--..ὕ..- ὁ πΠΠ͵.... ...--.-τ.--- ὁ... 

PARAGRAAF 1 

Gehoorzaamheid aan God 

1—3, Gehoorzaamheid geëischt. 4 God heeft geen Zzoon, 5, 6. Zïijn 
openbaring in Zïjn schepping. 7. ΗΠ heeft dankbaarheid bij den mensch 
lief. 8 De mensch roept God slechts in tegenspoed aan. 9. Geloo- 
vigen en ongeloovigen zÿn niet gelijk. 

. In naam van God, den Wel- 
dadige, den Genadige. 

1 De openbaring van het 
Boek is van God, den Mach- 
tige, den Wijze. 

2 Waarlijk, Wij hebben ἃ 
het Boek met de waarheid 
geopenbaard; derhalve dien 
God, oprecht zijnde jegens 
Hem in (uw) gehoorzaam- 
heid. | 

3 Nu waarlijk, oprechte 
gehoorzaamheid komt God 
(alleen) toe; en (aangaande) 
degenen die bewakers buiten 
Hem nemen, (zeggende) : Wij 
dienen hen niet, dan opdat zij 
ons (God nader brengen: 
waarlijk, God zal tusschen 
hen richten aangaande dat- 
gene, waaromtrent zij ver- 
schillen;, waarlijk, God leidt 
hem niet, die een leugenaar, 
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ondankbaar is. 
4 Indien God een zoon tot 

Zich wenscht te nemen, zal 
ΗΠ zekerlijk degenen uit wat 21: LES Ts es 
Hij geschapen heeft kiezen, DU ARS ΟἿ au 510] " 
die Hem behagen. 1136 Glorie An 7: ἜΣ τ; AE Re Ξ s ΟΣ Fr Ζ) Hem; Hiÿ is God, de | | 
Eenige, de Onderwerper van οὐϊῦι ἀ ει 
alles. | ΄ 

9 Hij heeft de hemelen en 
de aarde met de waarheid 
geschapen; ΗΠ laat den nacht 
den dag overdekken en laat 

AT. 
(= 

Eu « ? Pin 

GAL VAN Del 

1136 Er wordt hier op gewezen, dat niemand in een bijzondere betrekking 
tot God staat als zoon en dat het echter Zïÿn uitverkoren dienaren zïjn, uitver- 
koren boven anderen onder Zijn schepping, die metaphorisch Zijn zonen worden 
genoemd; want als openbaringen van de Goddelÿke attributen, staan zij tot God 
in dezelfde betrekking als een zoon tot een vader; Ζῇ zijn spiegelbeelden van die 
attributen, Zooals een zoon een spiegelbeeld is van een vader. 
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Zn pad zal doen afdwalen. 

DE GROEPEN 

den dag de nacht overdekken, 
en Hij heeft de zon en de 
maan dienstbaar gemaakt, 
ieder beweegt zich tot een 
bepaalden tijd; nu waarlik, 
Hij is de Machtige, de Groote 
Vergever. 

6 Hij heeft u uit een enkel 
wezen geschapen; vervolgens 
heeft ΗΠ diens gade van 
dezelfde (soort) gemaakt, ἃ 
en Hij heeft voor u acht van 
het vee bij paren geschapen. 
1137 Hij schept u in de baar- 
moeders uwer moeders — 
schepping op schepping — 
in drievoudige duisternis; dat 
is God, uw Heer. Aan Hem 
behoort het koninkrijk : er is 
geen god dan Hïÿ, vanwaar 
zijt gij dan afgewend ? | 

7 Indien gi ondankbaar 
zijt, dan waarlijk, God is Zich- 
zelf genoeg, boven alle 
behoefte aan u verheven; en 
Hij bemint geen ondankbaar- 
heid bij Zijn dienaren, en 
indien gij dankbaar zijt, 
bemint Hij die bij u; en geen 
drager van een last zal den 
last van een ander dragen; b 
vervolgens is tot uw Heer uw 
wederkeer, en ΗΠ zal u 
inlichten omtrent wat gij ge- 
daan hebt; waarlijk, Hij is 
Bekend met wat in de borsten 
18. 

8 En wanneer een kwaad 
een mensch treft, roept hij 
zijn Heer aan, zich menigvul- 
dig tot Hem wendende; 
vervolgens, wanneer ΗΠ) hem 
van Zich een gunst schenkt, 
vergeet hïij datgene waarvoor 
hi Hem te voren aanriep, en 
plaatst gelijken nevens God, 
opdat hi (de menschen) van 
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1137 Zie G : 144, 145. 
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Zeg: Geniet een weinig van 
| uw ondankbaarheid; waarlijk, 

gij zijt (een) van de bewoners 
van het vuur. : 

9 Wat! hij die gehoorzaam 
is gedurende de uren des 
nachts, zich ter aarde wer- 
pende en staande, draagt zorg 
voor het hiernamaals en 
hoopt op de genade zijns 
Heeren. Zeg: Zijn degenen die 
weten en degenen die ‘niet 
weten gelijk? Alleen de met 
verstand begaafde menschen 
zijn gedachtig. 

GELOOVIGEN EN ON GELOOVIGEN 833 
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PARAGRAAF 2 
Geloovigen en Ongelooviger 

10. Het goede voor hen, die het 
Profect een oprecht geloovige. 15-—-1 
17—20. 

goede doen, 11—14. De Heilige 
6. Verlies voor de ongeloovigen. 

De godvruchtigen zullen verheven worden. 21. Een les in de 
ontwikkeling en verval, die in de stoffelijke natuur zijn waar te 
nemen. 

10 Zeg: O mijn dienaren, 
die gelooven! wees oppassend 
voor (uw plicht jegens) uw 
Heer; voor degenen die in 
deze wereld het goede doen, 
is het goede, en Gods aarde is 
uitgestrekt; slechts den lijd- 
zamen zal hun belooning ten 
volle worden terugbetaald, 
zonder maat. 

11 Zeg: Mi is bevolen God 
te dienen, oprecht zijnde 
jegens Hem in (miïjn) gehoor- 
zaamheid, | n 

12 En mij is bevolen de 
eerste dergenen te zijn, die 
zich onderwerpen. 

13 Zeg: Ik vrees, indien ik 
min Heer niet gehoorzaam, 
de kastijding van een grooten 
dag. 

14 Zeg: Ik dien God, op- 
recht zijnde jegens Hem in 
mijn gehoorzaamheid: | 
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15 Dien dan wat gi wilt 
buiten Hem. Zeg: Waarlik, 
de verliezers zijn degenen, die 
ten dage der opstanding zich- 
zelf en hun gezinnen verloren 
zullen hebben; nu waarlik, 
dat is een duidelijk verlies, 
16 Zij zullen boven hen 
bedekkingen van vuur hebben 
en bedekkingen beneden hen; 
daarmede doet God Zïn die- 
naren vreezen; derhalve, wees 
oppasend voor (uw plicht 
-jegens) Mi, o Mijn dienaren! 

17 En (aangaande) dege- 
nen die zich van de aanbid- 
ding der afgoden afhouden en 
zich tot God wender, zij zul- 
len blijde tijdingen hebben; 
derhalve, geef blijde tijdingen 
aan Mijn dienaren, 

18 Degenen die naar het 
woord luisteren en het beste 
daarvan volgen; dezen zijn 
degenen die God heeft geleid, 
en dezen zijn het, die de met 
verstand begaafde menschen 
zijn. 

19 Wat dan aangaande hem, 
wien het vonnis der kastijding 
toekomt: Wat! kunt gij hem 
oevrijden, die in het vuur is? 

20 Maar degenen die op- 
passend zijn voor (hun plicht 
jegens) hun Heer, zullen 
verheven plaatsen hebben, 
daarboven verhevener plaat- 
sen, 1138 (voor hen) gebouwd, 
waarin rivieren stroomen; 
(dit is) de belofte Gods; God 
zal (Zijn) belofte niet breken. 

21 Ziet gij niet, dat God 
water van de wolken neder- 
zendt, en het als bronnen op 
de aarde doet vloeien? Ver- 
volgens brengt hij daarmede 
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1132 Dit toont aan, dat er een onophoudelijke vooruitgang is in het leven 

na den dood, want boven de hooge plaatsen, waar de rechtschapenen Zullen 

xomen, Ζ er nog hoogere. Het Islamietisch paradijs is dus geen plaats voor 

genieting, maar voor een onophoudelijke vooruitgang. 
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man. 
24 Is dan hÿ, die zich ten 

dage der opstanding met zijn 
eigen persoon voor de kwade 

| planten van  verscheiden 
Of, kleuren| SOorten voort; vervolgens », 1£ + 52 στὰ 5 292-2815, 
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ken vergruisd ding? Waarlijk, OL Si pire: Ὁ εὦ EN 
hierin is een herinnering voor 
de met verstand begaafde 
menschen. 

PARAGRAAF 3 

De Heilige Qoer-ân is een volmaakt Richtsnoer 

22, 23. De Heïlige Qoer-ân is een licht. 24-26, Zïj die hem ver- 
werpen, zullen te schande worden gemaakt. 27, 28. De Heiïlige Qoer-ân 

| een volmaakt Boek. 29—31. Algeheele onderwerping aan God is nood- 
zakelijk. 

Ar. bor- 22 Wat! is hïj, wiens hart 
sten. | God voor den Islâäm heeft _… TON? olire 4 τὰ 

geopend, zoodat hij in een #PA- HE di 7 où cit 
licht van zijn Heer is, (gelijk Du Dong su À 
aan hem, wiens hart verstokt Amd JS #2 CGT ἘΣ 
is) ? Neen, wee over degenen, GT 2 ὧς BARS 

: ; Ὅς "ὦ > (: 
wier harten tegen de gedach- νι HE | 
tenis Gods verhard zijn; die LE JE ô 
verkeeren in een duidelijke 
dwaling. 

23 God heeft de beste aan- 
kondiging geopenbaard, een 
boek, overeenkomende in zijn Ro λας δα 2 
verscheidene deelen, herha- Lie Le σι JS ab 
lende, waarbij de vellen ,:,»3 » χφκα τε κα 
dergenen die hun Heer vree- SES Last 503 que 
zen, huiveren; vervolgens 72 ,< 4% VE 22 73, .% 
worden hun vellen en hun Fi 2. “Ὁ = C0) 
harten teeder-bij de gedach- "4, 412828523342 
tenis Gods; dat is Gods  _ _ ,  νῚ 
leiding, Hij leidt daarmede ἐξόν ον at (Ra Gi 

ι, wien Hij wil; en (aangaande) PNR Ὑυμῖς 
hem dien God in dwaling ©2400 C5 abt ei 2 

219, 611, | laat, à hj heeft geen leids- 

kastijding heeft te hoeden HOME Pags Ἐπ C1 
(gelÿjk aan hem, die het goede ο (55 A ΠῚ κπὶ 
doet) ? En er zal tot de on- “5 
rechtvaardigen worden ge- @ CRE ie : . 
zegd: Smaak wat gij verdiend . 
hebt, 



836 

Ι 
᾿ 
! 
! 

Ι 

DE GROEPEN 

25 Degenen (die) νόόγ hen 
(leefden), verwierpen (de 

_ profeten) ; derhalve kwam de 
_ kastijding tot hen, vanwaar 
_ Zi) (die) niet merkten. 

“.-.--- -“- —— 

----------᾿;;-:,͵Π᾽΄  ΤΤ[ῥᾷῷ“--.-ς- ὁ Ὠ;,Ὦε!οΟ ὃ  ἮῪῃ:᾿ 

26 En God deed hen in het 
leven dezer wereld schande 
Smaken, en de kastijding van 
het hiernamaals is zekerlijk 
grooter; wisten zij (het) maar! 

27 En voorzeker hebben 
Wij den menschen in dezen 
Qoer-ân iedere soort van gelij- 
kenis voorgesteld, opdat zi) 
zouden nadenken; 

28 Een Arabische Qoer-ân 
zonder  eenige  kromheid, 
opdat χῇ zich (voor het 
kwaad) zouden hoeden. 

29 God stelt een gelijkenis: 
Er is een man, ten wiens aan- 
zien er (verscheidene) twis- 
tende mede-eigenaars zijn, en 
er is een andere man (die 
zich) geheel (toewijdt) aan 
een man. Ziïjn de twee in 
toesStand gelijk. (Alle) lof 
komt God toe. Neen! de mees- 
ten hunner weten (het) niet. 

30 Waarlik, gi) zult ster- 
ven en Waarlijk, (ook) zij zul- 
len sterven. | 

31 Vervolgens zult gïj ten 
dage der opstanding waarlijk 
met elkander voor uw Heer 
twisten. 
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PARAGRAAF 4 
De Verwerpers zullen vernederd worden 

32. Verwerping der waarheid. 33-35. Belooning dergenen die haar 
aannemèên, 36, 37. God is genoegzaam voor Zijn dienaar. 38-40, Een 
vernederende straf. 41. De Heilige Qoer-ân een ware openbaring. 

DEEL XXIV 
32 En wie is onrechtvaar- 

diger dan hij, die een leugen 
omtrent God spreekt en (hij 
die) de waarheïd een leugen 
noemt, wanneer zij tot hem 
komt; is niet in de hel een 

| woning voor de ongeloovigen ? 
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718, 

33 En hi die de waarheid 
brengt en (hij die) ze aanneemt 
— dezen zijn het, die zich 
(voor het kwaad) hoeden. 

34 Zïj zullen bij hun Heer 
hebben wat zij willen; dat is 
de belooning van degenen die 
het goede doen; 

35 Opdat God het ΠΡ 
281 wegnemen van wat zi 
gedaan hebben en hun hun 
belooning geven voor het 
beste van wat zij doen. 

36 Is God niet genoegzaam 
voor Zijn dienaar? En zij 
zoeken u te verschrikken met 
degenen buiten Hem; en (aan- 
gaande) hem dien God in 
dwaling laat, a hij heeft geen 
leidsman. 

37 En (aangaande) hem 
dien God leidt — er is nie- 
mand, die hem kan doen 
dwalen; is God niet Machtig, 
de Heer der vergelding ? 

38 En indien gij hun 
vraagt: Wie heeft de hemelen 
en de aarde geschapen ? zullen 
zij zekerlijk antwoorden: God. 

 Zeg: Hebt gij dan datgene 
seschouwd, wat gij buiten 
God aanroept; zouden zij, 
indien God mij met een kwaad 
wenscht te treffen, degenen 
zijn, die Zijn kwaad wegne- 
men, of (zouden zij), indien 
God mij genade wenscht te 
betoonen, degenen zïn, die 
‘Zïjn genade terughouden ? 
Zeg: God is mij genoeg; op 
Hem vertrouwen degenen die 
vertrouwen. 

39 Zeg: O mijn volk! werk 
op uw plaats; waarlijk, ik 
ben een werker; derhalve 
zult gij te weten komen 

40 Tot wien een kastijding 
zal komen, die hem te schande 
zal maken, en wien een duur- 
zame kastijding zal toekomen. 
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41 Waarlijk, Wij hebben 
u het Boek met de waarheiïd 
geopenbaard om der men- 
schen wil; en wie den rechten 
weg volgt, het is voor zijn 
eigen ziel, en wie dwaalt, 
dwaalt slechts te haren 
nadeel; en gij zijt geen waker 
over hen. 

é Won 

PARAGRAAF 5 

Het Kwaad z2l niet afgekeerd worden 

42, De dooden zullen niet tot het leven terugkeeren, 43—48. Bemid- 
deling en vrijkooping zullen niet baten. 49---52. L'e ongeloovigen zul- Ὁ 
len de slechte pevolgen ondervinden. 

42 God neemt de zielen op 
den tijd van haar dood, en 
degenen die niet sterven, 
.gedurende haar slaap; en Hij 
houdt haar terug, omtrent 
wie ἨΠ het besluit des doods 
heeft genomen en zendt de 
anderen tot een bepaalden tijd 
terug. 1139 Waarlijk, hierin 
zijn teekenen voor menschen 
die overwegen. 

43 Of, hebben zij midde- 
laars buiten God genomen ? 
Zeg: Wat! al hebben zij geen 
macht over iets, noch begrij- 
pen Zi. 

44 Zeg: Aan God behoort 
de bemiddeling ganschelik; 
aan Hem behoort het konink- 
ΓΙ der hemelen en der aarde; 
vervolgens zult gi] tot Hem 
worden wedergebracht. 

45 En wanneer God alleen 
wordt vermeld, krimpen de 
harten dergenen, die niet in 
het hiernamaals gelooven, in- 
een en wanneer degenen bui- 
ten Hem worden vermeld, 
zie! zijn zij blijde. 
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1189 Dit vers levert een doorslaand bewijs, dat de Heilige Qoer-ân niet 

erkent, dat degenen die werkelijk dood zijn, tot het leven in deze wereld terug- 

keeren. Het verklaart, dat de ziel Ôf in den slaap weggenomen wordt, in welk 

gevai zij wordt teruggebracht, Ôf bij den dood, in welk geval zij teruggehnouden 
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Of, aan- 
raakt. 

46 Zeg: O God! Schepper 

der hemelen en der aarde, 

Kenner van het ongeziene en 

het geziene! ΟἿ richt tus- 

schen Uw dienaren aangaan- 

de datgene waaromtrent zij 

verschillen. 

47 En indien degenen die 

onrechtvaardig zijn, alles 

hadden wat op de aarde 15. en 

den geliïke daarvan daarbij, 

zouden Ζῇ het ten dage der 

opstanding zekerlijk als los- 

prijs geven (om) van het 

kwaad der kastiïding (verlost 

te worden) : en datgene waar 

“ἢ nimmer aan gedacht heb- 

ben, zal hun van God duidelik 

worden. 1140 | 

48 En de slechte (gevol- 

gen) van Wat Zi gewrocht 

hebken, zullen hun duidelijk 

worden, en datgene waarmede 

zij gespot hebben, zal hen 

omringen., 
49 En wanneer een kwaad 

een mensch treft, roept hij Ons 

aan; vervolgens, wanneer Wi 

hem van Ons een gunst geven 

χερὶ hij: Die is mi slechts 

wegens (mijn) kennis gege- 

ven. Neen, het is een beproe- 

ving, maar de meesten hun- 

ner weten (het) niet. 

50 Degenen (die) vô6r hen 

(leefden) zeiden het inder- 

daad, msar wat ziÿ verdien- 

den baatte hun niet. 
51 En de slechte (gevol- 

gen) van wat zij verdienden 

overkwamen hen; en (aan- 

gaande) degenen uit het 
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wordt en niet mag terugkeeren. Het toont ook aan, dat de ziel die bij den dood 

weggenomen wordt, overeenkomstig den Heiligen Qoer-ân, dezelfde is als die 

welke in den slaap wordt weggenomen. In beide gevallen is het de ziel, die het 

goede en het kwade doet, die weggenomen wordt. | 

1140 Datgene waar 2iÿ nimmer aan gedacht hebben beteekent de omver- 

werping van hun macht in dit leven en de openbaring der slechte gevolgen 

hunner daden in het hiernamaals. | | 
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midden dezer, die onrecht- 
vaardig zijn — de slechte 
(gevolgen) van wat zij ver-. 
dienen zullen hen overkomen, 
en zij zullen niet ontkomen. 

92 Weten zij niet, dat God 
de middelen van bhbestaan 
overvloedig maakt voor wien 
ΗΠ wil en (dat) ΗΠ (ze) 
beperkt; waarlijk, hierin zijn 
teekenen voor menschen die 
gelooven. 
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PARAGRAAF 6 

Goddelijke Genade 

53. Ὡς zondaars moeten niet wanh 
60—63. De wet der verge.ding. 

53 Zeg: O Mijn dienaren! 
die buitensporig hebt gehan- 
deld tegen ww eigen zielen, 
wWanhoop niet aan de genade 
Gods; waarlijk, God vergeeft 
de zonden heelemaal: waar- 
1ÿk, Hij is de Vergevensgezin- 
de, de Genadige, 

94 En wend u menigmaal 
tot uw Heer en onderwerp u 
aan Hem, alvorens de kastij- 
ding tot u komt, (want) dan 
zult 61] niet worden geholpen. 

99 En volg het beste, dat 
u van uw Heer is geopen- 
baard, alvorens de kastijding 
onvoorziens tot u komt, ter- 
ΜῊ gij (die) zelfs niet 
bemerkt : 

96 Opdat een ziel niet zal 
zeggen: O wee over mij! om 
wat ik van mijn plicht jegens 
God verzuimd hebt, en waar- 
lijk, ik was (een) van dege- 
nen, die (met. waarheïd) 
spotten ; 

97 Of .(opdat) zïj niet zal 
zeggen: Indien God mij geleid 
had, zou ik zek rlijk (een) 
van de rechtschapenen ge- 
weest zijn; 

open. 54—59. Een waarschuwing. 
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a 3 : 106. 

58 Of (opdat) zij niet zal 
zeggen, wanneer zij de kastij- 
ding ziet: Was er maar een 
wederkeer voor mij, ik zou 
(een) van degenen zijn, die 
het goede doen. 

59 Ja! Mijn mededeelinge: 
kwamen tot u, maar gi 
verwierpt ze, en gij waart 
hoogmoedig en gij waart 
(een) van de ongeloovigen. 

60 En ten dage der opstan- 
ding zult gij degenen zien, die 
omtrent God hebben gelogen: 
hun  aangezichten  zullen 
zwart worden gemaakt. ἃ Is 
niet in de hel een woning 
voor de hoogmoedigen ? 

61 En God zal degenen die 
zich (voor het kwaad) hoe- 
den, met hun succes bevrij- 
den: het kwaad zal hen niet 
aanraken, noch zullen zi 
treuren. 

62 God is de Schepper van 
elk ding en Hij waakt over elk 
ding. 

63 Aan Hem behooren de 
schatten der hemelen en der 
aarde; en (aangaande) dege- 
nen die niet in de mededee- 
lingen Gods gelooven dezen 
zijn het, die de verliezers zïÿn. 

HET LAATSTE OORDEEL 841 

PL PE is 

D 'AGNGS Ce 

ER ce CSC ἘΝ LE 

er ELITE et SET ASE 

RANGS Cas en 

9€ Tu ὦ ὡ “ι.ῦ, “55 “ 

BITES ANSE 
dis 3), 2 8 »9 p 

CNT ESS δι οὶ 223 at ὧξ 
pe ΓΝ Cu D Te 2. 1 ce 9 

OL) LS 5 SU G 

TES 

FER φο ie AURESST 

OK SEE OT PE RE ὌΝ; 

91 ““ “Ὁ 

΄ 

4 κε }3,.9 3 

αν 5 

PARAGRAAF 7 

Het Laatste Oordeel 

64-—67. Het polytheïsme veroordeeld. 68-70, Het ten oordeel roepen 
en het geven van belooningen. 

64 Zeg: Wat! beveelt gi 
mij dan, anderen dan God te 
dienen, ὁ onwetende men- 

| schen ? 

65 En voorzeker is tot u 
en tot degenen vôGr τὶ geopen- 
baard: Waarlijk, indien gi 
een deelgenoot (met God) 



842 DE GROFPEN [DEEE XXIV. 

a 08. ᾿ 

Ὁ 480. 

vereenigt, zal uw werk zeker- 
lÿk op niets uitloopen, en gij 
zult zekerlijk onder de verlie- 

| zers zijn. 
66 Neen! maar dien God 

alleen en wees onder de dank- 
baren. 

67 En ζῇ hebben God niet 
geéerd met de eer, die Hem 
toekomt ; en de gansche aarde 
zal ten dage der opstanding 
in Ziïjn greep zijn en de heme- 
len zullen opgerold in Zijn 
rechterhand wezen; & glorie 
zij Hem, en verheven zij Hij 
boven wat zij (met Hem) 
vereenigen. 

68 En er zal op de bazuin 
worden geblazen:; Ὁ en al de- 
genen die in de hemelen en al 
degenen die op de aarde zijn, 
zullen in zwijm vallen, behalve 
hem wien het Gode behaagt. 
Vervolgens zal er wederom 
worden geblazen, wanneer zie! 

-π------------------- ---------. -------------.-.---ςς-ςἘς........,...., ὁ 

zij Zullen opstaan (en) 
wachten. 

69 En de aarde zal met het 
licht van haar Heer stralen, 
en het Boek zal worden neder- 
gelegd, en de profeten en de 
getuigen zullen worden voor- 
gebracht, en er zal met recht- 
vaardigheid tusschen ἤθη 
worden geoordeeld, en zij 
zulen niet onrechtvaardig 
worden behandeld, | 

70 En ïiedere ziel zal ten 
volle worden terugbetaald 
wat zij gedaan heeft, en Hïij 
weet het best wat zij doen. 
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PARAGRAAF 8 

Jedere Partij krijgt wat Haar toekomt 

71, 72, De verdorvenen worden naar de hel gedreven. 73-75. De 
goeden in het paradijs opgenomen, 

11 En degenen die niet 
gelooven, zullen bij groepen 
naar de hel wordén gedreven : 
tot, wanneer zïj daar komen, 
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Ar. woord. 

worden en de bewakers daar- 

van tot hen zullen zeggen: 

Zijn er geen apostelen uit uw 

midden tot u gekomen, u de 

mededeelingen uws Heeren 

reciteerende en τὶ waarschu- 
wende voor de ontmoeting 
van deze uwen dag ? Zij zullen 

zeggen: Ja! Maar het vonnis 

der straf kwam den ongeloo- 
vigen toe. 

72 Er zal worden gezegd: 

Treed de poorten der hel bin- 

nen om daarin te wonen; 

derhalve, slecht is de woning 

der hoogmoedigen. 
73 En degenen die oppas- 

send zijn voor (hun plicht 

jegens) hun Heer, zullen bi 

groepen naar den tuin worden 

geleid; tot, wanneer zij daar 

komen, en zijn deuren ge- 

opend zullen worden, en de 

bewakers daarvan tot hen 

zullen zeggen: Vrede zij over 

u, gi zult gelukkig zijn; 

derhalve, treed het binnen om 

(daarin) te wonen. 
74 En zïj zullen zeggen: 

(Alle) lof komt God toe, Die 

Ziïjn belofte aan ons vervuld 

heeft, en Hij heeft ons het 

land doen erven;, wij mogen 

in den tuin wonen waar Wi 

willen : derhalve, schoon is de 

belooning der werkers. 
75 En gij zult de engelen 

‘om den troon heen zien gaan, 
den lof huns Heeren verkon- 

digende; en er zal met recht- 

vaardigheid tusschen ἤθη 

geoordeeld worden, en er zal 

gezegd worden: Alle lof. komt 

ΑΝ: toe, den Heer der werel- 

en. | 

IEDERE PARTIJ KRIJGT WAT HAAR TOEKOMT 

haar deuren geopend aullen 
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DE GELOOVIGE 

(AI-Moe'min) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(9 paragrafen en 85 verzen) 

Samenvatting : 

Par. 1. Bescherming der geloovigen. 

Par. 2. Mislukking van den tegenstand, 

Par. 3—5. Een waarschuwing in Mozeg’ geschiedenis. 

Par. 6. De apostelen worden bijgestaan. 

Par. 7. De macht van God. 

Par. 8, 9. Het einde van den tegenstand. 

Algemeene opmerkingen: 

VAN dit hoofstuk tot en met het 46ste hebben wi een andere groep van zeven 

hoofdstukken, die alle met H4 mîim beginnen en daarom dewût-i-Hämim worden 

genoemd, d.w.z. de hoofdstukken die met HG mîim beginnen. Zïj behooren alle tot 

het tijdvak, toen de tegenstand aan den Heiligen Profeet op zïjn hoogst was en 

behooren dus waarschijnlijk tot de eerste dagen van het Middel-Mekkaansch 

tCijdperk. Al deze hoofdstukken zijn voorts aan elkaar verwant, aangezien zïj alle 

den vervolgden Moeslims troost geven, de vervolgers waarschuwen en de over- 

winning van de waarheid en de mislukking van den tegenstand voorspellen. 

Trouwens, de mislukking van den tegenstand der machten is het voornaamste 

thema van deze hoofdstukken. Er is een weinig geschiedenis van de vroegere 

profeten, met uitzondering van Mozes en Abraham, en bioote vermeldingen van 

andere of van het lot van hun volk, 

Dit hoofdstuk begint met een verklaring aangaande het Goddelijk voornemen 

ter bescherming van de geloovigen, wien medegedeeld wordt, dat zij niet misleid 

moeten zijn door de macht der tegenstanders, wier macht weldra gebroken zal 

worden. De 246 paragraaf zet de behandeling van het onderwerp voort; ze legt 

slechts meer nadruk op de mislukking van den tegenstand en op de nadering van 

hun kastiïjding, wanneer zij geheel machteloos zullen zijn, De daarop volgende 

drie paragrafen herhalen de waarschuwing met betrekking tot Mozes’ geschie- 

denis. De zesde verklaart, dat de apostelen Gods en degenen die in hen gelooven, 

steeds tegen hun tegenstanders geholpen worden, terwijl de zevende de aandacht 
vestigt op de Goddelijke gunsten, die God den mensch schenkt. De laatste twee 
paragrafen behandelen weer het einde van den tegenstand, waarbïj de ongeloo- 
vigen herhaaldelijk worden gewaarschuwd. 
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BESCHERMING DER GELOOVIGEN 845 

PARAGRAAF 1 
Bescherming der Geloovigen 

1, 2. De openbaring., 3-6. De macht der tegenstanders zal gebroken 
worden. 7—9. De geloovigen zullen beschermd worden. 

In naam van God, den Wel- 
dadige, den Genadige, 

1 Geloofde, Glorierijke 
God! 1141 

2 De openbaring van het 
Boek is van God, den Mach- 

| tige, den Wetende, | 
3 Den Vergever der zonden 

en den Aannemer van berouw, 
Gestreng in het straffen, den 
Heer der milddadigheid: er 
is geen god dan ΗΠ’; tot Hem 
is de uiteindelijke komst. 

4 Niemand twist over de 
mededeelingen Gods behalve 
degenen die niet gelooven; 
derhalve, laat hun heen en 
weder gaan in de steden u 
niet misleiden, 

5 Het volk van Noach en 
de partijen na hen verwierpen 
voôr hen (de profeten), en 
ieder volk smeedde plannen 
tegen hün apostel om hem 
aan te grijpen, en zij twistten 
met de valschheid, om daar- 
door de waarheïd te niet te 
doen; derhalve verdelgde Ik 
hen; hoe was dan Min vergel- 
ding! 

6 En aldus is het woord 
uws Heeren tegen degenen die 
niet geloofden, bewaarheid, 
dat Zi) de bewoners van het 
vuur zijn. 

7 Degenen die den troon 
dragen en degenen om Hem 
heen zijn, 1142 ἃ verkondigen 
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1141 De δά duidt aan: Hamid, di. de Geloofde en de mim: Madjtd, di. de 

Glorierÿke, de twee namen van het Goddelijk Wezen, die vaak tegelijk voorko- 

men. De twee letters kunnen ook aanduiden: Ar-Rahmân en ATOS d.i. de 

Weldadige, de Genadige. 

1142 Het schijnt, dat er op dés plaats van twee klassen van engelen wordt 

gesproken, 
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DE GELOOVIGE 

den lof huns Heeren en geloo- 
ven in Hem en vragen 
bescherming voor degenen 
die gelooven: Onze Heer! Gij 
omvat elk ding in genade en 
kennis; derhalve, schenk 
dengenen die zich (tot U) 
wenden en Uw weg volgen, 
bescherming Ὁ en bevrijd hen 
van de kastijding der hel: 

8 Onze Heer! en laat hen 
de tuinen van eeuwigheid 
binnentreden, die Gi hun 
beloofd hebt en dengenen van 
hun vaders en hun vrouwen 
en hun nakomelingschap, die 
het goede doen; waarlijk, αἱ 

‘zijt de Machtige, de Wijze, 
9 En bewaar hen voor 

slechte daden, en hij dien αἱ 
heden voor slechte daden 
bewaart, hem zijt Gi inder- 
daad genadig, en dat is het 
groote succes. 
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PARAGRAAF 2 

Mislukking van den Tegenstand 

10, 11. De ongeloovigen hebben spijt van hun handelingen. 12—14. 
Gods koninkrijk zal bevestigd worden. 15—20. Hun lot wordt recht- 
vaardig beslist. 

10 Waarlijk, degenen die 
niet gelooven, zullen worden 
toegeroepen:. (Gods  haat 
(tegen ἃ}, toen gij tot het 
geloof werdt geroepen en 
verwierpt, is zekerlijk grooter 
dan uw haat tegen uzelf, 1143 

11 Zij zullen zeggen: Onze 
Heer! tweemaal hebt Gij ons 
doen sterven en tweemaal 
hebt αἱ] ons leven gegeven; 
1144 en wij belijden onze zon- 
den: is er dan een weg om 
(er) uit te komen? 

DS 2% 07 [ 5» 

_ LE ὥ που pris 
225) SES ὦ f Ί 

σα συν ἧι is 
ee 

© CE 

CAM ETE JESE CIE AE S 2 Ἐξ 

EE οὐδ ἐξ Ὁ FRE cr ΩΣ 

\ 

ER CE: # PR 
----..οοὈὨ.-ς . 

1143 De diepe haat, ‘Waarvan hier melding wordt gemaakt, is de haat der 

kwaadstichters tegen zichzelf, wanneer de slechte gevolgen van hun booze wer-. 

ken hun duidelijk worden. 

1144 De eerste dood is die, ἀκ het einde van het leven in deze wereld 
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12 Dat komt, doordat gi) 
niet geloofde, wanneer God 
alleen werd aangeroepen, en 
(doordat) ε΄] geloofde, wan- 
necer Hem deelgenooten werd 
gegeven; derhalve, het oor- 
deel behoort aan God, den 
Hooge, den Groote. 

13 ἨΠ is het, Die u Zijn 
teekenen toont en voor u 
onderhoud van den hemel 
nederzendt, en 
Slaat (daarop) acht, behalve 
hij die zich menigmaal (tot 
Hem) wendt. 

14 Derhalve, roep God aan, 
oprecht zijnde jegens Hem in 
(uw) gehoorzaamheid, hoewel 
de ongeloovigen afkeerig zijn: 

15 Verhooger van rangen, 
den Heer van den troon: ἃ 
ΗΠ laat den geest op Ziïn 
bevel nederdalen op wien Hïij 
wil van Zijn dienaren, 1145 
opdat ὨΪ (de menschen) voor 
den dag der ontmoeting zal 
wearschuwen, 

16 (Van) den dag waarop 
zij te voorschijn zullen komen: 
niets aangaande ἤθη blijft 
voor God verborgen. Aan 
wien behoort heden het 
koninkrijk? Aan God, den 
Eenige, den Onderwerper 
(van alles). 

17 Heden zal ïieder ziel 
beloond worden voor wat zij 
verdiend heeft; geen onrecht- 
vaardigheid (zal) heden (ge- 
daan worden) waarlijk, God 
is snel in het rekenen. 

MISLUKKING VAN DEN TEGENSTAND 
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aanduidt, en de tweede is de geestelijke dood, die de hel van het volgende leven 
is. De twee levens zïjn het natuurlijke leven van den mensch en zijn opwekking 
om de gevolgen van zijn werken te smaken. Men is echter gewoonliÿk van mee- 
ning, dat de eerste toestand des doods de toestand van het niets-zijn is, waaruit 
de mensch in het aanzin wordt geroepen. | 

1145 De geest (Ar. r68h) beduidt hier de openbaring, die aan profeten is 
geschonken, Daar God tot de rechtschapenen onder de volgelingen van den Hei- 

_ ligen Profeet spreekt, rekent het vers ook de moecdjaddids mee, d.w.z. hervor- 
mers, die den Moeslims aan het begin van iedere eeuw Zijn beloofd. 
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18 En  waarschuw ἤθη 
voor den dag die nabij komt, 
wanneer de harten tot in de 
kelen zullen opstijgen, inwen- 
dig smartende; de onrecht- 
vaardigen zullen geen mede- 
doogenden vriend, noch een 
middelaar hebben, die gehoor- 
zaamd moet worden. 

19 Hij kent de steelsche 
blikken en wat de borsten 
verbergen. 

20 En God oordeelt met de 
waarheid; en degenen die zij 
buiten Hem aanroepen, kun- 
nen niets oordeelen; waarlijk, 
God is de Hoorende, de 
Ziende. | 
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PARAGRAAF 3 

Een Waarschuwing in Mozes’ Geschiedenis 

21, 22. Hoe de vroegere volkeren ten onder gingen. 23, 24. Mozes’ 

waarschuwing aan Faraü en Korach. 25-27. Faraû vervolgt de 

Israëlieten, 

21 Hebben zij niet op de 
aarde gereisd en gezien, hoe 
het einde dergenen was, die 
voôr hen waren? Machtiger 
dan dezen waren zij in kracht 
en in sterkten in het land, 
maar God verdelgde hen om 
hun zonden; en er was nie- 
mand om hen tegen (de straf 
van) God te beschermen. 

22 Dat kwam doordat hun 
apostelen met  duidelike 
bewijsgronden tot hen kwa- 
men, maar zij geloofden niet; 
derhalve verdelgde God hen; 
waarlijk, ΗΠ is Sterk, 
Gestreng in het vergelden. 

23 En  voorzeker zonden 
Wij Mozes met Onze mededee- 
lingen en een duidelijk gezag. 

24 Tot--Faraë en Hâmäân 
en Korach, maar zij zeiden: 
Een liegende toovenaar. 
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25 En toen hij van Ons de 
waarheïd tot hen bracht, zei- 
den zij: Dood de zonen derge- 
nen die met hem gelooven en 
spaar hun vrouwen; en de 
strijd der ongeloovigen liep 
slechts op verderf uit. 

26 En Faraôû zei: Laat mij 
begaan, opdat ik Mozes doode 
en laat hem zijn Heer aanroe- 
pen; waarlijk, ik vrees, dat 
hij uw godsdienst zal veran- 
deren of dat hij kwaad in het 
land zal doen verschijnen. 

27 En Mozes zei: Waarlijk, 
ik zoek een toeviucht bij mijn 
Heer en uw Heer, tegen ieder 
hoogmoedige die niet in den 
dag der rekening gelooft. 

PARAGRAAF 4 

EEN WAARSCHUWING 
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Een Waarschuwing in Mozes’ Geschiedenis 

28—35, Een persoon die in het geheim gelooft. 36, 37. Faraûô ver- 
werpt Mozes en de booze plannen van Faraû en HâmäAn. 

28 En een geloovig man 
van Faraÿ’s volk, die zijn 
geloof verborg, zei: Wat! zult 
gij een man dooden, omdat hij 
zegt: Μη Heer is God, en 
inderdaad heeft hij van uw 
Heer duidelijke bewijsgronden 
tot u gebracht? En indien hij 
een leugenar is, zal op hem 
zijn leugen zijn, en indien hij 
waarheidlievend is, zal u een 
deel van datgené overkomen, 
waar (-mede) hij ἃ bedreigt: 
waarlijk, God leidt hem niet, 

| die buitensporig, een leuge- 
naar is: 

29 O mijn volk! aan ὦ 
behoort heden het koninkrijk, 
meesters zijnde in het land, 
maar wie zal ons tegen de 
straf Gods helpen, indien die 
tot ons komt? Faraô zei: Ik 
laat u slechts datgene zien, 
wat ik (zelf) zie, en ik laatu 
slechts den rechten weg vol- 
gen. 
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30 En hij die geloofde, zei: 
O mijn volk! waarlik, ik vrees 
voor u den gelijke van wat 
de partijen overkwam: 

31 Den gelijke van wat het 
volk van Noach en ’Ad.en 
Tsaméèd en degenen na hen 
overkwam, en God wenscht 
geen onrechtvaardigheid voor 
(Ziÿn) dienaren: 

32 En, Ο mijn voik! ik vrees 
voor u den dag der aanroe- 
ping, 1146 

33 Den dag waarop gi 
terug zult keeren, u terug- 
trekkende: er zal voor u geen ς 
beschermer zijn tegen God, 
en hem (aangaande), dien 
God in dwaling laat, ἃ hi. 
heeft geen leidsman: 

34 En voorzekat kwam 
Jozef te voren met duidelijke 
bewijsgronden tot u, maar gij 
bleeft immer in twijfel ver- 
keeren omtrent wat hi 
bracht; tot, toen hij stierf, gi] 
zeide: God zal na hem nim- 
mermeer een apostel verwek- 
ken. Aldus laat God hem die 
buitensporig, een RARE 
is, in dwaling, | 

35 Degenen die over de 
mededeelingen Gods twisten, 
zonder eenig gezag, dat Hij 
hun heeîft gegeven: zeer ge- 
haat is het door God en door 
degenen die gelooven. Aldus 
stelt God een zegel op het 
hart van ieder verwaande, 
hoogmoedige. 

36 En Faraû zei: 0, Hâ- 
mân! bouw mij een toren, 
opdat ik de middelen van 
toegang verkrijge, 
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1146 De dag der dhnroeping van dit vers en de dag die nabÿ komt van vs. 

18 beteekent de dag der ramp voor de schuldigen, waarop zij elkander om hulp . 
roepen, dar niemand hen kan helpen: het slaat zoowel op den dag des pc 

als op den dag van hun kastijding in dit leven. 
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37 De middelen van toe- 

| gang tot de hemelen en den 
God van Mozes bereike, en 

waarlijk, ik houd hem voor 

een leugenaar. En zoo werd 

het kwaad van zijn werk 
Faraô schoonschijnend ge- 

maakt en hij werd van den 

weg afgewend en de strijd 

van Faraô (zou) slechts op 
(zijn) ondergang (uitloopen). 

die hen volgen, verwijten elkaar. 

38 En hij die geloofde, zei: 
O mijn volk! voig mij, ik zal 

u op den rechten weg leiden: 

39 O mijn volk! dit leven 
der wereld is slechts een 
(voorbijgaand) genot, en 
waarliÿjk, het hiernamaals is 
de woning om (er) zich (in) 
te vestigen: 

40 Wie kwaad doet, zal dan 
slechts (met) den gelijke 

en wie goed doet, hetzij een 
mannelijk of een vrouwelijk 
persoon, en een geloovige is 
— dezen zullen den tuin in- 
gaan, waarin hun onderhoud 
zal worden gegeven zonder 
maat: | 

het, dat ik u tot de verlossing 
roep en gij mij tot het vuur 
roept ? 

42 Gij noodigt mij, niet in 
God te gelooven en datgene 
met Hem te vereenigen, waar- 
van ik geen kennis heb, en 
ik riep u tot den Machtige, 
τε hoogst Vergevensgezin- 
e: 

EEN WAARSCHUWING 

daarvan vergolden worden, 

41 En, o min volk! hoe is 
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| PARAGRAAF 5 

Een Wäarschuwing in Mozes’ Geschiedenis 

38. 44. De geloovige laat zÿn waarschuwing opnieuw gelden. 45. De 

kastijding overvalt Faraë. 46—50, De leiders des kwaads en degenen 
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DE GELOOVIGE 
D 

43 Daar is geen twijfel aan, 
dat datgene waartoe gij mi 
roept, er geen aanspraak op 
heeft aangeroepen te worden, 
in deze wereld noch in het 
hiernamaals, en dat onze 
wederkomst tot God is, en dat 
de buitensporigen de inwo- 
ners van het vuur zijn: 

44 Derhalve zult gij herin- 
neren Wat ik πὶ zeg, en ik 
vertrouw God mijn zaak toe: 
Waarlijk, God ziet de diena- 
ren. 

45 En God beschermde 
hem voor de slechte (gevol- 
gen) van wat zij smeedden, 
en de slechtste kastijding 
overviel Faraÿ’s volk: 

46 Het vuur: 
(iederen) morgen ‘en avond 
daarvoor worden gebracht, 
en ten dage als het uur zal 
geschieden, (zal er worden 
gezegd): Laat Faraô’s volk 
de gestrenge kastijding in- 
gaan. . 

41 En wanneer zij met el- 
kander in het vuur zullen 
twisten, zullen de zwakken 
dan tot degenen die hoog- 
moedig waren, zeggen: Waar- 
lÿjk, ἢ] waren uw volgers: 
wilt gij dan een deel van het 
vuur van ons afwenden ?. 

48 Degenen die hoogmoe- 
dig waren, zullen zeggen: 
Waarlijk, wij zijn er allen in: 
waarlijk, God heeft tusschen 
de dienaren geoordeeld. 

49 En degenen die in het 
vuur zijn, zullen tot de wach- 
ters der hel zeggen: Roep ur, 
Heer aan, opdat ΗΠ cons voor 
één dag de kastijding ver- 
lichte, , 

50 Zi zullen zeggen: Kwa- : 
men niet uw apostelen met 
duidelijke bewijsgronden tot 
u? Zij zullen zeggen: Ja. Zij 

zij Zzullen 
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zullen zeggern. Roep dan. En Ξ ; te Σ « 72 DE 2% 9 

D one aen γυπὸς. ρον 
geefs roepen. | 

PARAGRAAF 6 

De Apostelen worden bijgestaan 

51. De apostelen worden in dit leven geholpen, 52. Het slechte ein de : 

der onrechtvaardigen. 53—55, De Heilige Profeet zal, evenals Mozes, 

succes behalen. 56--60, De hoogmoedigen zullen te schande worden 

gemaakt. 

51 Waarlijk, Wij helpen on > < 0 50 ρη714 
Onze apostelen en degenen die sv) EN SES a CI 

gelooven, ‘in het leven dezer  Appr2a 5227 ΣῊ 5 Si 

wereld en ten dage als de CAES PR GOT S 

getuigen zullen opstaan, | 

52 Den dag waarop hun »»..»»3.5.»7 >  s<2 2» 

verontschuldiging de onrecht- “θα CM au 25 

vaardigen niet zal baten, en BHO S > 5902 256 

voor hen is een vloek en voor OI 530 0413 AU 

hen is de slechte woning. : 

53 En voorzeker gaven ΝΠ , y» σοῦ μη »<7- 

Mozes de leiding, en Wijlieten ἐσ υτι 7 EST OU 
de kinderen Israëls het Boek 

» 

erven, D Cheat Wsloul 
54 Een leiding en een se 

innering voor de met verstan 242 MC ,29 

begaafde menschen. ei INDES 

55 Derhalve, wees seau 

dig: waarlijk, de belofte Gods > .25:<%. 1,727 02 

nr νην en zoek Gods els Ὁ ὦ» Ὁ 

bescherming voor uw feil 1147 «24 5 2 aus ai 

en verkondig den lof uws 7 RS RER 

Heeren des avonds en des | ACDIE 

ochtends. | 

1147 Uw feil is in dit geval de toekomatige feil, want ieder menschelijk 

wezen kan die begaan. Ghafr, dat het stamwoord van istighfâr is, beteekent het 

bedekken van iets met datgene, wat het tegen vuiligheid beschutten zal, en 

istighfär is derhalvé het zoeken van bescherming. Dit nu geschiedt gelijk Qastalani 

zegt, op twee manieren: (1) de bescherming van den mensch voor zonde, en (2) zijn 

bescherming voor de gevolgen der zonde of de straf voor de zonde. In het geval 

van iemand die een zonde heeft begaan, heeft istighfâr dus de beteekenis van 

vergiffenis, terwtjl het in het geval van iemand die geen zonde heeft begaan, het 

zoeken van Gods bescherming voor het begaan van zonde beduidt. In dezen 

_ Jaatsten zin wordt het woord hier gebezigd, daar de Heilige Profeet herhaal- 

delÿjk beschreven wordt als iemand die anderen van zonde reinigt; zie 62 : 2, 

9 : 108, 3 : 168, enz. Maar zelfs de Heilige Profeet had er behoefte aan, de God- 

delijke bescherming voor het begaan van zonde te zoeken, en dit was juist de 

reden, waarom hfj vrtj van zonde was, want hÿj zocht voortdurend Gods bescher- 

ming. Inderdaad is het voortdurend zoeken van Gods bescherming de eenige 
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DE GELOOVIGE 

56 Waarlijk, (aangaande) 
degenen die over de mededee- 
lingen Gods twisten, zonder 
eenig gezag dat tot hen is 
gekomen, er is in kun borsten 
niets dan (een begeerte) 
om groot te worden, die σι 
nimmer zullen bereiken: der- 
halve, zoek een toevlucht bij 
God; waarlijk, ΗΠ is de 
Hoorende, de Ziende. 
“57 De schepping der heme.- 

len en der aarde is zekerlijk 
grooter dan de schepping der 
menschen, maar de meeste 
menschen weten (het) niet. 
1148 

08 En de blinde en de 
ziende zijn niet gelijk, noch 
degenen die gelooven en het 
goede doen en de boosdoener : 
welnig is het dat gij #edach- 
tig zit. 

99 Waarlijk, het uur komt, 
daar is geen twijfel aan, maar 

vw 

ὗ \ Ée- 
t!\ ou "€ 
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ς 
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3 aa st Gr 
CAC IDUESE MID 

“D a, ZT ere ct 

Las C5 AN ἀξ $i 
3 #4 \ 

0 Qt RE EN: 
de meeste menschen gelooven | 
niet. 

60 En uw Heer zegt: Roep 
ΜῈ aan, Ik zal τὶ verhooren. 
Waarlijk, degenen, die te 
hoogmoedig zijn voor Mijn 
dienst, zullen weldra de hel 
vernederd ingaan. 

LS > ARS 55 98 y σ LA 
2 οὐ ESC 5504652 

5. r DA “59 use ND GS « 

95 ἀξ CES GE) 
EM Ver hs ou, 

O Cres RM OEUVRES 
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PARAGRAAF 7 

De Mscht van God 

61—64. God is de Schepper van alles, 65, 66, Hij alleen verdient aan- 
gebeden te worden. 67, 68. De Schepper van den mensch. 

61 God is Hij, Die voor u 
den nacht heeft gemaakt, 
opdat gij daarin zoudt rusten, ::-.:, ue »» “ξρ 1 ω’: 
en den dag om te zien. Waar- 2.00 al δὶ are ALES 

»» 4 
FR Li 

΄». à 
+ ll 

- - IN GE GUN if 

om mr md 

bron van sterkte voor den mensch, en vandaar worden in 3 : 16 de moestaghfirin, 
d.w.z. degenen die Gods bescherming zoeken, zelfs boven de lijdzamen en de 
getrouwen geplaatst. | 

1148 Onder an-nûs of de menschen verstaan sommigen ud-dadjdjäl of de 
Antichrist, hetgeen aantoont, dat Antichrisi niet de naam van een persoon is. 
Deze verklaring grondt zich op een &Sezegde van den Heiligen Profeet: , Van de 
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Of. hoe, 

Of, de wol- 
ken tot cen 
ce elf. 

b 468, 924, 

: 4, c 16 

: 22. 

lijk, God is Goedertieren je- 
gens de menschen, maar de 
meeste menschen danken niet. 

62 Dat is God, uw Heer, 
de Schepper van ieder ding: 
er is geen god dan ἘΠ; van- 
waar zijt gij dan afgewend ? 

63 Aldus werden degenen 
die de mededcelingen Gods 
loochenden, afgewend. 

64 God is Hiïj, Die voor u 
de aarde tot een rustplaats 
en den hemel tot een gebouw 
heeft gemaakt, 8 en ΗΠ heeft 
u gevormd en uw vormen 
schoon gemaakt, en ἘΠῚ heeft 
u van schoone dingen voor- 
zien; dat is God, uw δου: 
derhalve, gezegend is God, de 
Heer der werelden. | 

65 Hij is de Levende, er is 
geen god dan Hij; derhalve, 
roep Hem aan, oprecht zijnde 
jegens Hem in (uw) gehoor- 
zaamheïid: (alle) lof komt 
God toe, den Heer der werel- 
den. 

66 Zeg: Mï. is verboden, 
degenen te dienen, die gij 
buiten God aanroept, wanneer 
van mijn Heer duidelijke 
bewijsgronden tot mij zijn 
gekomen, en mi is bevolen, 
mij aan den Heer der werel- 
den te onderwerpen. 

67 ΗΠ is het, Die u uit stof 
heeft geschapen, Ὁ daarna uit 
een kleine levenskiem, € daar- 
na als een klonter, daar- 
na brengt ΗΠ] u als een kind 
voort, daarna opdat gij uw 
puberteit zult bereiken, daar- 
na opdat gij oud zult zijn — 
en onder τὶ zijn er, die (God) 
te voren heeft doen sterven 
— en opdat gij een bepaalden 
td zult bereiken, en opdat 
gij zult begrijpen. 

DE MACHT VAN GOD 
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schepping des menschen tot de komst van het Uur is geen schepping grooter in 

verzoeking dan die van den Antichrist”. 
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DE GELOOVIGE 

68 Hij is het, Die leven 
geeft en sterven doet; en 
wanneer Hij een zaak besluit 
zegt Hij daartoe slechts: 
Word, en die wordt. 

is P# 239 ,, 
LE ξ 

- 2 

oder κα 
ES 9 νος 

PARAGRAAF 8 
Het Einde van den Tegenstand 

69—71. De toestand der verwerpers. 72-76. Hun machteloosheid. 
717. De waarheid der Goddelijke belofte. 78. De tegenstand aan de apos- 

telen is steeds op een mislukking uitgeloopen. 

69 Hebt gij degenen niet 
gezien, die over de mededee- 
lingen Gods twisten: vanwaar 
zijn zij afgewend? 

70 Degenen die het Boek 
en datgene verwerpen, Waar- 
mede Wij Onze apostelen heb- 
ben gezonden; maar zij zullen 
weldra te weten komen. . 

71 Wanneer de kluisters 
en de ketenen om hun halzen 
zullen zijn; zij zullen gesleept 
worden 

72 In heet water: vervol- 
gens zullen zij in het νυ 
worden verbrand; 

73 Vervolgens zal er tot 
hen worden gezegd: Waar is 
datgene wat gi placht te 
plaatsen ᾿ 

74 Nevens God? Zïj zullen 
zeggen: Zij zijn van ons ver- 
dwenen; neen, wi] plachten te 
voren niets aan te roepen. 
Aldus brengt God de ongeloo- 
vigen in verwarring. 

75 Dat komt, doordat gi 
onrechtmatig in het land 
gejubeld en doordat gi u 
onbeschaamd hebt gedragen. 

76 Treed de poorten der hel 
binnen om daarin te wonen; 
slecht is de woning der hoog- 
moedigen. 

77 Derhalve, wees gedul- 
dig; waarlijk, de belofte Gods 
is waarachtig. En indien Wij 
u een deel van datgene laten 
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zien, waarmede Wij hen 
bedreigen, of (indien) Wij u 
doen sterven zullen zij tot Ons 
worden wedergebracht. 

78 En voorzeker hebben 
Wij voor u apostelen gezon- 
den: sommigen hunner heb- 
ben Wii. u genoemd en 
anderen hebben Wij u niet . 
genoemd; en het betaamde 
een profeet niet, een teeken 
te brengen, behalve met Gods 
verlof; maar wanneer het 
gebod Gods kwam, werd het 
oordeel met waarheid gege- 
ven, en degenen die (het) als 
een leugen behandelden, wa- 
ren verloren. 

HET EINDE VAN DEN TEGENSTAND 857 

»“ pe Le - Gr TG “« 

Θώ ENG ASE 

2 - der » 2, “55.1.5 

2 Α 0 5 Ne Eos ce sg 

PARAGRAAF 9 
Het Einde van den Tegenstand 

19, 80. Gods gunsten, 81-84. Fen les in het lot der vroegere volken. 
85. De straf wordt niet afgekeerd, als ze komt. 

19 God is Hïj, Die voor ἃ 
het vee heeft gemaakt, opdat 
51] op sommige daarvan zoudt 
rijden, en sommige daarvan 
eet gi). 

80 En daarin zijn voor u 
voordeelen, en opdat gij daar- 
op een behoefte die in uw 
borsten is, zult bereiken, en 
daarop en op de schepen 
wordt ΟἹ] gedragen. 

81 En Hij toont u Zijn tee- 
kenen: welke van Gods teeke- 
ren zult gij loochenen ἢ 

82 Hebben zij dan niet in 
het land gereiïsd en gezien, 
hoe het einde was van dege- 
nen (die) vé6r hen (leefden) ? 
Zi waren meer (in getal) dan 
dezen en grooter in kracht en 
sterkten in het land, maar 
wat zij verdiend hebben, baat 
hen niet. 

83 En toen hun apostelen 
met duidelijke bewijsgronden 
tot hen kwamen, juhelden zï 
over wat zij van de kennis bij 
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zich hadden, en datgene waar- 
| mede χὶ] den spot plachten te 
drijven, omringde hen. 

84 Maar toen zij Onze 
straf zagen, zeiden Ζῇ: Wi 
gelooven in God alleen en wi] 
loochenen wat wij met Hem 
plachten te vereenigen. 

85 Maar hun geloof zou 
hen niet baten, toen zij Onze 
straf gezien hadden : (dit is) 
Gods wet, die inderdaad ten 
aanzien van Zijn dienaren 
heeft gegolden, en daar zijn 
de ongeloovigen verloren. 

([(DEEL XXIV. 

Le Bu Trace δι στ: Le 

GC οὐ ον. 

à AS τῷ < ot" ee 

λυ dt elite 
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HA MIM 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(6 paragrafen en dk verzen) 

Samenvatting : 

Par. 1. Uitnoodiging tot de waarheid. 

Par. 2. De waarschuwing. 

Par. 3. Getuigenis van den mensch tegen zichzelf, 

Par. 4. De geloovigen gesterkt. 

Par. 5. Uitwerking van de openbaring. 

Par. 6. Geleidelijke verspreiding der waarheid. 

Algemeene opmerkingen: 

. DIT hoofdstuk draagt den naam van zijn aanvangsletters, maar hierbij wordt 

het woord foessilat, d.i. duidelÿk gemaakt, gevoegd om het van de andere hoofd- 

stukken van dezelfde groep te onderscheiden. Het is het tweede hoofdstuk van de 

H4 mim-groep. Wat zijn thema, jaar van openbaring en verband met het vorige 

hoofdstuk betreft, de algemeene opmerkingen over het vorige hoofdstuk 15. vol- 

doende. De eerste paragraaf bevat een uitnoodiging tot het aannemen van de 

waarheid; de tweede geeft een waarschuwing in geval van volharding bij het 

verwerpen, de derde maakt melding van de getuigenis der vermogens van den | 

mensch zelf tegen het verwerpen van de waarheid: de vierde toont aan, dat de 

geloovigen door inspiratie gesterkt worden; de vijfde wijst op de uitwerking van 
de openbaring, welke leven geeft aan degenen die zedelijk en geestelijk dooû zijn, 
en de geestelijke ziekten van den mensch geneest, De laatste paragraaf echter 
Zegt ons, dat, indien men op al deze waarschuwingen en argumenten geen acht 
slaat, de kastijding onvermijdelijk is, van welker teekenen men getuige kan zijn 
in de geleidelijke verspreiding der waarheid. 

 PARAGRAAF 1 

Uitnoodiging tot de Waarheid 

1-. 4, Een openbaring om blijde tijdingen aan te kondigen en om te 
bee 5. De verwerping daarvan. 6—<8. Geloovigen en onge- 
oovigen., 

In naam van God, den Wel- 2 : Lan ἃ 3 
dadige, den Genadige, pi ᾿Ξ Ὁ “δ 5- 

1 Geloofde, Glorierijke > + 
a 1141. God! a | OV 
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2 Een openbaring van den | 
a den Genadigen 3 hs 4] Lo "ΟΣ ΤΗΣ, κω LAS de ̓ 

3 Een Boek waarvan .de | ᾿ en 
verzen duidelik zijn gemaakt, 16,52 (5125 41 CL CIS 
een Arabische Qoer-ân voor *? RS 

een volk dat weet: ὌΝ COLE LS 
4 Een aankondiger van “-»--" 

blijde tijdingen en een waar- A SLA ὍΔ “ 
schuwer, maar de meesten ἰδ ον 
hunner wenden zich af, zoo- su > CINÉ 

dat zij niet hooren. | 
5 En zij zeggen: Onze har- 

ten zijn onder deksels voor T245(€2 TG He Ile 
datgene' waartoe gij ons 59.) 
roept, en er is een zwaarte in EX ONE LEE ἊΣ | 

. onze ooren, en een sluier © 625" 4 τς G54 AI 
Ar. tus- hangt tusschen ons en ; der- Os tÉ Let 3 a ̓ achen 1. ᾿ τ DL 

halve, werk, ook wij wer- 
ken. 1149 Tr T29 2278 2 Pr re 

6 Zeg: Ik ben slechts een δὶ RAGE GI CS) d5: 
sterveling als gi; het is mi) ἍΝ 
geopenbaard, dat uw God een 2: RASE Gi ral RAT (29) 
eenig God is; derhalve, volg ΕΣ ἯΣ TRE 
den rechten weg naar Hem en DES ss ὃ Ba al 5 4 
vraag Zïijn vergiffenis; en 
wee over de polytheïsten, τ ὙΕΤΝ 

7 (Over) degenén die gen 245 SE Ὁ VC 
aalmoezen geven, en zij zijn 59 :b 28 SN 
degenen die niet in het hier- OURS 5h PIE » A 
namaals gelooven. 

8 (Aangaande) degenen die “ν᾿ | Dos 230% 4 
gelooven en het goede doen, ων. [».ο] ΟΊ ὦ! OL 
2) zullen een belooning heb- 2495 37 1.937. 
ben, die nimmer zal worden Ὁ ὙΠ 2 5} Es] | 
afgesneden, 

PARAGRAAF 2 
De Waarschuwing 

9—12. Ongeloof in den Schepper. 18. Een waarschuwing als die aan 
‘Ad en Tsaméèd. 14-18. Hoe die volken behandeld werden. 

9 Zeg: Wat! gelooft gi “:» CAR 26 < NA 
waarlijk niet in Hem, Die de sie os HARAS 05 
aarde in twee tijdperken ge- δ, τ) A5; en ἃ ECS 
schapen heeft, en plaatst gi | 25 eo m4 <2S 
gelijken nevens Hem? Dat is ® ? Lai à ὧν, 2 23 VS 
de Heer der werelden. | 

1149 De deksels van de harten, de zwaarte in de ooren en het hanger van 
de sluiers zijn gebezigd eenvoudig om aan te duiden, dat zij de waarheid vast- 
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10 En Hij heeft daarop DR De TRS  - 
bergen op haar oppervlakte GES ὦ (ls Le Ce 
gemaakt, en ΗΠ heeft daarop 52-2502. τ 271 7, 27 5 
gezegend en daarop haar + di LE PE τ τῶι "δ᾽ 
voedingsmiddelen gemaakt, in © CAL US σεῖς Tasset fi 
vier tijdperken: 1150 gelijkelijk Do | 
voor degenen die zoeken. | 

11 Vervolgens richtte ΗΝ ss +. τὸ τον ς 2 
Zich op den hemel en die is C2 (2 gl QT CAT 85 
damp; 1151 en Hij zei daar- 12». RUES 
tée en tot de aarde: Kom bei- ” Se 5 ae : 
de, gewillig of ongewillig. Bei- OO οι τς. 
de zeiden: Wij komen gewillig. " | 

12 Dan bepaalde Hij ze tot | 
zeven hemelen in twee tijd- TR ολδεῶν, πρὸ 
perken, 1152 en openbaarde in OH G φρο 
iederen hemel zijn zaak; en (ζζτ κυ 7757 ve uÿ > 1 
Wij versierden den lageren 5 - πα pe À Φ ΟΣ 12 
hemel met schitterende ster. (SSL Ca TN 

| ren en (lieten dien) bewa- RP DETTE 
2116. 1 ken; 8 dat is het besluit van ©skat Sat US GE: 

den Machtige, den Wetende. 
13 Maar indien zij zich af- L£ 129 PI TI DRE 532,5 7 315 

wenden, zeg dan: Ik heb u Aie PSS ST BEST CE 
voor een geesel gewaar- RIT SE à ès 
schuwd, geliïjk de geesel van Rire δ: 3 * d 
"Ad en Tsamôèd. 

14 Toen hun apostelen tot ΤΟΣ 
hen kwamen, van voor henen Ἀν ἽἼ 2-2 5 gs St 
van achter hen, zeggende: FX GS or 0 

Le 

‘beraden verwierpen; zij besloten hun hart niet voor de waarheid te opener, opdat 
deze er niet in zou gaan, noch het oor er aan te leenen, opdat zij de prediking 
van den Heiligen Profeet niet hoorden. 

1150 De hier genoemde tijdperken zijn dezelfde als die, welke elders ver- 
meld zijn en duiden slechts zoovele phasen aan, die een ding heeft doorloopen. 
Hier wordt ons gezegd, dat de aarde zes phasen heeft doorloopen. Zij wordt 
eerst beschreven als te zijn geschapen in twee tijdperken, d.w.z. zÿj heeft twee 
phasen doorloopen. De eerste phase was die, waarin zïj in gloeienden toestand 
verkeerde en de tweede die, waarin een korst werd gevormd. Dan zijn er de vier 
phasen van vs. 10; het maken van bergen, en het zegenen van de aarde of het 
doen stroomen van wateren en ten laatste de schepping van voedingsmiddelen 
daarop, waarin de schepping van het plantenleven in de derde phase en die van 
het dierlijk leven in de vierde vervat zijn. | | 

1151 Die is damp. Dat is de eerste phase. Deze beschrijving van den hemel 
toont bovendien aan, dat de Heïlige Qoer-ân het met de toen heerschende denk- 
beelden over den hemel niet eens was. 

1152 De twee tijdperken voor het scheppen van hemellichamen komen over- 
een met de twee tijdperken voor het scheppen van de aarde in vs, 9. De laatste 
Woorden van vs. 11 doelen er op, dat er in het gansche heelal één wet heerscht. 
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Dien niets dan God, zeiden 
2}: Indien het Onzen Heer 
had behaagd, zou Hij zeker- 
lijk engelen hebben nederge- 
zonden; derhalve waarliÿk, wi 
zijn degenen die niet in dat- 
gene gelooven, waarmede gij 
gezonden zijt. 

15 En aangaande ’Ad, zij 
waren ten onrechte hoogmoe- 
dig in het land, en zij zeiden: 
Wie is sterker in kracht dan 
wij? Zagen zij niet, dat God 
Die hen geschapen had, ster- 
ker was in kracht dan zij, en 
Ζ1) loochenden Onze mede- 
deelingen ? . 

16 Dérhalve zonden Wi 
over. hen een hevigen wind in 
onzalige” dagén;, ‘opdat Wij 
hen de kastijding der schande 
in het leven dezer wereld zou- 
den doen smaken: en de’kas- 
tiding van het hiernamaals 
is Zekerlijk scharidelijkér, en 
Zi) zullen niet geholpen wor- 
den. 

17 En aangaande Tsamoéd, 
Νὴ leidden ἤθη, maar zij ver- 
kozen de dwaling boven de 
leiding; derhalve overviel hen Ὁ 
de geesel eener vernederende 
kastijding om wat zij verdien- 
den. 

18 En Wij bevrijdden de- 
genen die gelogden en zich 
(voor het kwaad) hoedden. 
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Getuigenis van den Mensch tegen Zichzelf 

| 19 En: ten dage als de 
vijanden Gods tot het vuur 

| verzameld zullen worden, zul- 
| len zij dan tot groepen wor- 
| den gevormd. 

19—23. Getuigenis der ooren en oogen. 24, 25. Verontschuldigingen. 
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Ar. noch. 

Ar. noch. 

20 Tot, wanneer zij daar- 
toe komen, hun ooren en hun 
oogen en hun lichamen tegen 
hen zullen getuigen omtrent 
wat zij gedaan hebben. 

21 En zïj zullen tot hun 
lichamen Zzeggen: 
hebt gij tegen ons getuigd? 
Zi zullen zeggen: God, Die 
elk ding heeft doen spreken, 
heeft ons doen spreken, en 
Hij heeft u in het eerst ge- 
Schapen, en tot Hem zult gi) 
worden wedergebracht, 

22 En gïj bedekte τὶ niet, 
opdat uw ooren en uw oogen 
en uw lichamen niet tegen u 
zouden getuigen, maar gi 
dacht,: dat God het meeste 
van wat gij gedaan had, niet 
kende. 

23 En dat was uw (booze) 
gedachte, die gij omtrent uw 
Heer dacht, die u in het ver- 
derf heeft gestort; derhalve 
zit gij van degenen geworden, 
die verlorenen zijn. 

24 En indien zij het ge- 
duldig uithouden, dan nos is 
het vuur hun woning, en in- 
dien zij om welwillendheid 
vragen, dan zijn zij niet onder 
degenen wien welwillendheid 
Zal worden geschonken. 

25 En Wij hebben voor hen 
gezellen bestemd, zoodat zij 
hun $schoon hebben doen toe- 
Schijnen wat vo6r hen en 
wat achter hen is, en het 
wWoord is tegen hen bewaar- 
heïid -— onder de volken van 
djinn en menschen, die νόου 
hen zijn heengegaan — dat zij 
waarlÿk verliezers zullen zijn. 
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ΗΑ ΜΙΜ [DEEL XXIV. 

PARAGRAAF 4 

De Geloovigen gesterkt 

26—29. Flannen der ongeloovigen om den Heiligen Qoer-ân te V Le 
bieden. 30—32. De geloovigen door engelen gesterkt. 

26 En degenen die niet ge- 
looven, zeggen: Luister niet 
naar dezen Qoer-ân en maak 
drukte daarin, wellicht zult 
gÿ de overhand hebben. 

27 Derhalve zullen Wi de- ὁ 
genen die niet gelooven, ze- 
kerliÿjk een gestrenge kastij- 
ding doen smaken, en Wi 
zullen hen zekerlijk beloonen, 
om de booze werken die zij 
plachten te doen. 

28 Dat is de vergelding 
der vijanden Gods — het 
vuur; voor hen zal daarin het 
huis van lang verblÿf zijn; 
een vergelding omdat zïj On- 
ze mededeelingen plachten te 
Jloochenen. 

29 En degenen die niet ge- 
looven, zullen zegsgen: Onze 
Heer! toon ons degenen uit 
het midden van de djinn en 
de menschen, die ons verleid 
hebben, opdat wij hen onder 
onze voeten zullen vertrap- 
pen, zoodat zij onder de laag- 
sten zullen zijn. 

30 (Aangaande) degenen 
die zeggen: Onze Heer is God, 
en op den rechten weg bli- 
ven, op hen dalen de engelen 
neder, zeggende: Vrees niet, 
en treur ook niet, en ont- 
vang de blijde tijdingen van 
den tuin, die u beloofd werd: 

31 Wij zÿn uw bewakers 
in het leven dezer wereld en 
in het hiernamaals, en gij zult 
daarin hebben wat uw zielen 
wenschen en gij zult daarin 
hebben wat gij vraagt: 1153 
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1168 Dit vers en het hieraan voorafgaande toonen duidelijk aan, dat de 
engelen in dit leven op de geloovigen nederdalen en hun de blijde tijding geven, 
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32 Een onthaal van den 
= 9 (ή 3 “ w 792 

Vergevensgezinde, den Gena- CODES δύ 

dige. | : 

PARAGRAAF 5 

Vitwerking van de Openbaring 

33—36. Het kwade af te weten met het goede. 37—39. De openbaring 
brengt licht en geeft leven. 40-——43, De valschheid kan daartoe niet 
komen. 44. Ze is een geneesmiddel. 

33 En wie spreekt beter  1T--°%%4% 72727 
dan hij, die tot God roept, ter- ων : τὸ ΄ αι ̓  κὔξ 
wil hij het goede doet en (GS) O0 5e hs 5 al 
zegt: Waarlijk, ik ben (een) | 23 1254 
van degenen die zich onder- . © Ch 
werpen ? | 

34 En niet geliÿjk zijn het fu ὁ {6 σι. ΔΑ: 
Ar.noh. | goede en het kwade. Weer SENS dr ᾿ς »» 

(het kwade) af met wat best GNT ὥστ LES) 
a 928. is, & en zie! hij, tusschen wien > th Bree were ΠΝ ce 
Ar.tu- | en 10 vijandschap is, zal zijn, @ouQ ὁ sie du ES 
achen u. τὰ ᾿ | 

of hij een boezem vriend was. 

35 En niemand wordt het 
| geschonken, behalve denge- te - ΄σ3 τ ἃ σρ 

nen die lijdzaam zijn, en “ie- _ \Ÿ) Gi C5 
mand wordt het geschonken, » ὦ TT 
behalve : dengene die een er _ 5} τῶ 

groot geluk hebben. | 

| 36 En indien een inmen- 
ging van den duivel u kwaad ᾿ 2 GATE 
berokkent, 1154 zoek een toe- ων ss Gil | 
vlucht bij God; waarlijk, Hi οὐ 222158 St SO 
is de Hoorende, de Wetende. œ | 

37 En onder Ziïijn teekenen. οἰ 5 
zijn de nacht en de dag en de 2 ue 2 de | du O2 L 
zon en de maan; buig u niet ,2* ; »- Peu) 
voor de zon neder, noch voor 50 à | 
de maan; en buig u neder ue dt ἐν ΤΣ "δ 
voor God, Die ze geschapen D oh 
heeft, indien gij Hem dient. Ὁ GE 44 So GS 

Pr 

dat zij geen vrees moeten hebben. Het is een dwaling te denken, ἂν deze komst 

van de engelen op het volgende leven betrekking heeft. 88) Juist in dit leven, 

wanneer de geloovigen vervolgd en onderdrukt worden en ‘wanneer de machten 

des kwaads de bovenhand hebben, zijn die verzekeringen hoogst noodig. 

1154 De duivel duidt hier de kwaadstichters aan, die de ὙΘΟΣΙΒΙΒΒΠΕ van de 

waarheid bemoeilijken, 
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38 Maar indien zij hoog- 
moedig zijn, verheerlijken de- 
genen die met uw Heer zïn, 
Hem toch gedurende den 
nacht en den dag, en zij Ζ 
niet moede. ἃ 

39 En onder Ziïijn teekenen 
is dit, dat gïj de aarde stil ziet 
 maar wanneer Wij er water 
op zenden, beweegt zij zich en 
zWelt op; Ὁ waarlik, Hij Die 
haar leven geeft, is de Gever 
van even aan de dooden: 
waarlijk, ΗΠ} heeft macht over 
elk ding, 1155 

40 Waarliÿjk, degenen die 
aangaande Onze mededeelin- 
gen van den rechten weg af- 
dwalen, zijn voor Ons niet 
verborgen. Wat! is hij die in 
het vuur geworpen:is, dan 
beter, of hij die ten dage der 
opsStanding in veiligheid 
komt? Doe wat gij wilt; 
waarlijk, ΗΠ ziet wat gij doet. 

41 Waarlijk, degenen die 
niet in de Herinnering ge- 
loofden, toen die tot hen 
kwam, ... en waarlijk, het is 
een Machtig Boek: 

42 De valschheïd zal daar- 
toe niet komen, van véér 
hem noch van achter hem: 
een openbaring van den Wijze, 
den Geloofde. 

43 Er wordt u niets anders 
gezegd, dan wat inderdaad tot 
de apostelen vé6r u gezegd 
werd; waarlijk, uw Heer is de 
Heer der vergiffenis en de 
Heer der pijnlike vergelding. 

44 En indien Wij dien een 
Qoer-ân in een vreemde taal 
hadden gemaakt, zouden zij 
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1155 De uitwerking. die de regen op de aarde heeft, wordt vergeleken bij de 
uitwerking van den Heiligen Qoer-ân ΟΡ de harten der menschen, en aldus wordt 
de aandacht gevestigd op de getuigenis van de waarheid van den Heiligen 
Qoer-ân. Het woord dooden in αὶ 
die geestelijk doodwijn. 

ever van leven aan de dooden, beteekent degenen 



Wat! (is) een vreemde (taal) οἴζ 
en het Arabisch (gelijk) ? 1156 s 
Zeg: Het is voor dengenen die | 
gelooven, een leiding en een w DL 
geneesmiddel; en (aangaan- à 
de) degenen die niet geloo- Æ& > + pe 4 > σύ ῃν 
ven, er + een zwaarte in hun © TX es CE CSC 
ooren en het is hun duister; | 
dezen zullen van een ver ver- 
wijderde. plaats worden toe- 
geroepen. | 

PARAGRAAF 6 

Geleidelijke Verspreiding der Waarheid 
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zekerlijk hebben gezegd: 
Waarom zijn zijn mededeelin- #46, 2, 

ἢ “Ὁ Sd ES INA EL EU gen niet duidelijk gemaakt ? τῷ PCs At Es δ 2] 
y < | 

9 GAS Οὐδ τ 65 
- 

3 -.» “,.2 

MOSS ICAUE 

45-47, Zekerheid der kastijding. 48. Valsche goden zullen niet 
helpen. 49, Ζῇ wanhopen, als het kwaad hen treft. 50. Loochening 
van het πὰ}, 51. Bede om de verwijdering daarvan. 52--54 De waar- 
heid wint veld. 

45 En voorzeker gaven Wij 
Mozes het Boek, maar zij ver- 
schilden daaromtrent: en in- 
dien er van uw Heer niet al- 
reede een woord ware uitge- 
gaan, het oordeel zou tusschen 
hen zekerlijk gegeven zijn, en 
waarlijk, zij zijn in onrustba- 
renden twijfel daaromtrent. 

46 Wie het goede doet, het 
is voor zijn eigen ziel, en wie 
het kwade doet, het is tegen 
haar; en uw Heer is geens- 
zins onrechtvaardig jegens 
de diènaren. 

DEEL 

47 Aan Hem is de kennis 
van het uur overgedragen. En 
er komt geen van de vruchten 
uit haar omhulsels, noch is 
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1156 D.w.z. een vreemde taal zou het Arabisch in het gemakkelijk uitdruk- 

ken van gedachten niet kunnen evenaren. Maar A'’djam beteekent ook duister, 

terwijl ’Arabi datgene beduidt, wat dui. lijk is gemaakt; bijgevolg kan deze 
plaats beteekenen: En indien Wij den Qoer-ân duister hadden laten blijven, enz. 
De eerste uitspraken van den Heiligen Qoer-ân aangaande het lot der verdor- 
venen, zijn meestal met metaphorische taal omkleed en de alternatieve bette- 
kenis schijnt meer met het verband overeen te stemmen. 
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een vrouwelijk persoon zwan- 
ger, noch baart zij dan met 
Zïijn kennis; en ten dage als 
Hiïj hun zal toeroepen: Waar 
zijn (degenen die gij) Min 
deelgenooten (hebt  ge- 
noemd) ? zullen zij zeggen: 
Wij verklaren U, niemand 
onzer is een getuige. 

48 En wat zij tevoren aan- 
riepen zal van hen verdwijnen, 
en zij zullen zeker weten, dat 
er geen ontkomen voor hen is. 

49 De mensch is het nim- 
mer moede om het goede te 
bidden en indien het kwade 
hem aanraakt, is hij dan wan- 
hopig, hopeloos. 

50 En indien Wij hem van 
Ons genade laat smaken na 
eenig kwaad, dat'‘hem heeft 
aangeraakt, zou hij zekerlijk 
zeggen: Dit is van mi, en ik 
denk niet, dat het uur zal 
geschieden, en indien ik tot 
mijn Heer word wedergezon- 
den, zal ik bij Hem waarlijk 
het goede hebben; maar Wi 
zullen degenen die niet geloof- 
den, zekerlijk inlichten om- 
trent wat zij] gedaan hebben, 
en Wij zullen hen zekerlïjk een 
harde kastijding dcen smaken. 

51 En wanneer Wij den 
mensch een gunst betoonen, 
wendt hij zich af en trekt 
zich terug; en wanneer een 
kwaad hem aanraakt, doet | 
hij lange smeekbeden. 

52 Zeg: Zeg mij, indien het 
van God komt en gij daarin 
niet gelooft, wie is in grootere 

| dwaling dan hi, die in een 
verlengden wederstand is ? 

503 ΝΠ zullen hun weldra 
Onze teekenen in afgelegen 
streken en onder hun æigen 
volk toonen, 1157 tot het hun 
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1157 Zoowel de menschen van de grenzen van Arabië als die uit het midden 

der bewoners van Mekka zelf gevoelden zich tot den Islâm aangetrokken. Dit 
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gansch duidelïjk zal worden, Da tre ἄς» 
dat het de waarheid is. Ishet, 257.) "Ga se 
wat uw Heer aangaat, niet 52< ;<21-,< ur ce 
genoegzaam, dat Hij van εκ ©" S œ ESS A 
ding Getuige is ? 

94 Nu waarlijk, zij verkee- Lee su? 54 
ren in twijfel omtrent de à Fri JA 2 LV 
ontmoeting huns Heeren; nu @ 
waarlik, ἨΔ omvat elk ding. è Liu s 

2 

was een duideli k teeken, dat de waarheid ondanks den scherpsten tegenstand 

vooruitging en dat een onzichtbare hand werkte tot steun van den Heiligen 

Profeet; immers, was dat niet het geval geweest, dan zou de krachtige en vast- 
beraden tegenstand, dien zij ontmoette, den Islâm totaal vernietigd hebben, Dat 
was een teeken voor de bewoners van Mekka. Maar het woord âfâq, d.i. grenzen 
of uiteinden der aarde of haar afgelegen ziÿjden, toont aan, dat deze plaats be- 
teekent, dat de Islôm zich tot in de verst verwijderde streken der aarde zal ver- 

spreiden, terwijl anfoesi-him, hun eigen volk of de Arabieren aanduidt. Wat hier 
verklaard wordt is dus dit, dat de Islâm zich sñel zal verspreiden, niet alleen in 
Arabiëé, maar ook in verafgelegen streken der aarde: deze voorspelling is vervat 
in een hoofdstuk, dat te Mekka werd geopenbaard, toen de Moeslims Sscherp 
vervolgd werden en de boodschap van den Islâm oogenschijnliijk weinig hoop had, 
waar dan ook te worden aangenomen. 



HOOFDSTUK XLII 

DE BERAADSLAGING 
(Asj-Sjoèrd) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(5 paragrafen en 53 verzen) 

Samenvatting : 

Par. 1. Goddelijke genade in het waarschuwen. 
Par. 2. Er zal een oordeel gegeven worden. 
Par. 8. Gods behandeling is rechtvaardig. 
Par. 4. De geloovigen moeten geduldig zijn, 
Par. 5. De openbaring leidt recht. 

Algemeene opmerkingen: 

DIT is het derde hoofdstuk van de Ηᾶ mim-groep en staat bekend onder den 
naam van De Beraadslaging. De titel is ontleend aan vs. 38, dat de Moeslims 
beveelt zich tot regel te stellen, bij alle gewichtige zaken met elkaar te raad- 
plegen. Dit bevel legt inderdaad den grondslag van een regeering door beraadsla- 
ging of een parlementaire regeering, 

Wat het jaar der openbaring en het verband betreft, zie de algemeene op- 
merkingen over hoofdstuk 40. Daar de gevolgen van het verwerpen der waarheid 
reeds in het vorige hoofdstuk behandeld Zijn, wordt ons hier medegedeeld, dat de 
Goddelïÿjke genade alle andere Goddelijke attributen overheerscht, en bijgevolg 

_Zegt de eerste paragraaf, dat zelfs het waarschuwen een genadige daad van den 
kant van het Goddelijk Wezen is, want Hij openbaart Zijn wil door Zijn profeet, 
terwtjl Zijn engelen vergiffenis voor de menschen vragen. De tweede paragraaf 
verklaart, dat het Goddelijk oordeel gegeven moet worden om verschillen bij te 
leggen. De derde geeft blijde tiÿjdingen aan de geloovigen. De vierde vestigt de 
aandacht op het feit, dat zelfs de onrechtvaardigen niet onverwacht om hun 
tekortkomingen gestraft worden, maar dat God, hun Schepper, geduld met hen 
heeft en Zzelfs hun leed wegneemt: daarom moeten de geloovigen geduldig zijn 
onder beproevingen en hun vijanden vergeven, De laatste paragraaf verklaart, 
dat de Heïlige Qoer-An recht leidt, daar hij een openbaring van het ,Goddelijk 
Wezen is; daarom zullen Zÿ, die zÿn voorschriften niet volgen, in armzaligen 
toestand verkeeren. 
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a 1141, 

PARAGRAAF 1 
Goddelijke Genade in het waarschuwen 

1—4. God openbaart Zijn wil steeds aan Profeten. 5. De engelen 
vragen vergiffenis voor allen, die op de aarde se 6. God waakt over 
allen, 7. De Heïlige Profeet waarschuwt. 8, 
schermer. 

In naam van God, den Wel- 
dadige, den Genadige. 

1 Geloofde, Glorierijke, 8 
_ 2 Wetende, Hoorende, 
Machtige God. 1158 

3 Alzoo openbaart God, de 
Machtige, de Wijze, tot u, en 
(alzoo openbaarde Hij) tot 
degenen voor u. 

4 Aan Hem behoort al wat 
in de hemelen en al wat op 
de aarde is, en Hij is de 
Hooge, de Groote. 

5 De hemelen scheuren 
van boven hen schier vaneen 
en de engelen verkondigen 
den lof van hun Heer en 
vragen  vergiffenis voor 
degenen die op de aarde zijn; 
1159 nu waarlijk, God is .de 
Vergevensgezinde, de Gena- 
dige. 

6 En (aangaande) degenen 
die bewakers buiten Hem 
nemen, God waakt over hen, 
en gi] zijt æeen waker over hen. 

7 Enalzoo hebben Wiju een 
Arabischen Qoer-ân geopen- 
baard, opdat gij de moeder- 
stad en degenen daaromheen 
zoudt waarschuwen, en opdat 
gij waarschuwen zoudt voor 
den dag der vergadering, 
waaraan geen twijfel is; een 
partij zal in den tuin zijn en 
(een andere) partij in het 
brandende vuur. 

. God is de ware Be- 
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1158 De eerste twee letters zijn dezelfde als die aan het begin van hoofdstuk 

40. Wat de laatste drie letters betreft, ain duidt aan: 

sam?, of Hoorende, qâf: qadir of Machtig. 

1159 Het Goddelijk mishagen over de verdorvenheid van den mensch is zeer 

groot, maar Ziïijn genade verdringt alles, zoodat Zijn engelen vergiffenis voor de 

menschen vyragen. | 

’alim of Wetende, sin: 
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8 En indien het God hau 
behaagd, zou ΗΠ hen zekerlijk 
tot één volk hebben gemaakt 
maar Hi laat wien Hij wil in 

zijn de onrechtvaardigen, die 
geen bewaker of helper zul- 
len hebben. 

9 Of hebben zij bewakers 
buiten Hem genomen? Maar 
God is de Bewaker, en Hi) 
geeft leven aan de dooden en 
ΗΠ} geeft macht over elk ding. 

10 
der 1: 

19, Kracht en Macht van God. 

10 En over welke zaak gi] 
het ook oneens zït, het oor- 
deel daarover is (in) Gods 
(hand); dat is God, min 
Heer; op Hem vertrouw ik 
en tot Hem wend, ik mi 
menigvuldig. 

11 De Schepper der heme- 
len en der aarde; Hij heeft 
vrouwen voor u uit uw Zzelf 
geschapen en ook weifjesdie- 
ren van het vee, u daardoor 
vermenigvuldigende; niets is 
als Zijn gelijkenis; en ἘΠ] is 
de Hoorende, de Ziende. 1160 

12 Aan Hem behooren de 
schatten der hemelen en der 
aarde; ΗΠ breidt de middelen 
van bestaan uit voor wien 
ΗΠ wil en beperkt (ze); 
waarlik, Hij is met elk ding 
pese 

Zïjn genade ingaan, en het. 

[DEEL XXV. 
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PARAGRAAF 2 

Er zal een Oordeel gegeven worden 

"2. God beslist over 8116 verschillen. 13. De ware godsdienst 
eten. 14. Een tijd wordt bepaald. 15. Er moeëet een strijd plaats 

hebben. 16. Bestraffing der ongeloovigen. 17, 18. Het uur is nabij. 
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1160 Zoo bovenzinnelijk is het Goddelïjk Wezen en zo00 zeer hoven alle 

begrippen van stoffelijke dingen verheven, dat men zich, zelfs overdrachtelijk, 
geen gelijkenis van Hem kan voorstellen, want niet alleen is niets Hem gelÿk, 

maar ook is niets — Zooals hier wordt verklaard — als Zn gelïÿkenis. 
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Ar, dat. 

Ar. tus- 
schen τι. 

| geopenbaard 

13 ΗΠ heeft u van den 
godsdienst duidelijk gemaakt 
wat ΗΠ Noach voorschreef 
en datgene wat Wij u hebben 

Abraham en Mozes en Jezus 
voorschreven, namelÿk: houd 
u aan gehoorzaamheïd en 
wees daarin niet verdeeld; 
hard is voor de ongeloovigen 
datgene, waartoe gi ἤθη 
roept; God kiest voor Zich 
wien ΗΠ] wil en leidt hem tot 
Zich, die zich menigvuldig 
(tot Hem) wendt. 

14 En zij :waren niet ver- 
deeld, dan nadat de kennis 
tot hen was gekomen, uit 
onderlingen nijd; en indien 
van uw Heer niet een woord 
ware uitgegaan, tot een 
bestemden  tijd, zou het 
oordeel tusschen hen zekerltijk 
gegeven zijn ; en degenen wien 
het Boek na hen als een erfe- 
nis gegeven werd, verkeeren 
daaromtrent zekerlijk in on- 
rusthbarenden twifel. 

15 Bflijf daartoe uitnoodi- 
gen en blijf standvastig op 
den rechten weg, zooals u is 
bevolen, en volg niet hun lage 
begeerten, en zeg: Ik gcloof 
in wat God van het Boek 
heeft geopenbaard, en mij is 
bevolen recht tusschen u te 
doen; God is onze Heer en uw 
Heer; wij zullen onze werken 
hebben en gij zult uw werken 
hebben; er is geen twist 
tusschen ons en x: God 7al 
ons vergaderen, en tot Hem 
is de wederkomst. 

16 En (aangaande) dege- 
nen die over God twisten, 
nadat Hem gehoorzaamheid 
is bewezen, hun twist zal 
nietig zijn bij hun Heer, en 
Op hen is toorn, en voor hen 
is een gestrenge kastijding. 
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17 God is ΗΠ, Die het Boek unit “τῷ ΔΉ ΣΉ T 
met waarheid en de weeg- ὄξος CN) GS) ᾿ 
schaal geopenbaard heeft AS ee, “7: CESSE 
1161 en wat zal u.doen weten, A w> << in 
dat het uur wellicht nabij is. OL de 

18 Degenen die daarin niet . . :- 
gelooven, wenschen ποὲ κἴ: OS VENT NET 
verhaasten en degenen die D, oo +, ne ὙΠ 
gelooven, zijn daarvoor in 2? Le να ρΑ] car 
vreeze, en χῇ weten, dat het ->.< σῇ τηρᾷ  <e He 
de waarheid is. Nu waarliÿjk, CA! OL VO GG Ge 
degenen die stiïfzinnig over RONA DATE A UEZI ) __. Ouxe, MENTALE 
het uur twisten, verkeeren in A éd Ξε a ῳ Os Le 

Déderde | groote dwaling. | | 
19 God is goedertieren ne νι ρου oO σφιν 

jegens Zijn dienaren: ἨΠ CCS GUY pl ΘΙ 
geeft onderhoud aan wien 
ΗΠ wil; en Hij is de Sterke, 
de Machtige. 

| PARAGRAAF 3 

Gods behandeling is rechtvaardig 

20—23., Een ieder maait wat hij gezaaid heeft. 24 De waarheid 
zal bevestigd worden. 25, 26, God is Goedertieren, 27. Overvloed 
maakt den mensch opstandig. 28, 29. ΗΠ vermenigvuldigt Zïjn genade. 

20 Al wie het gewin van 
het hiernamaals wenscht, 
hem zullen Wij meer van dat 
gewin geven; en al wie het 
sgewin dezer wereld wenscht, 
hem geven Wij daarvan, en 
in het hiernamaais 28] hi 
geen aandeel hebben. 

21 Of hebben zïj deelgenoo- 
ten, die hun een godsdienst 
hebben voorgeschreven, dien 
God niet veroorlooft? En 
ware het niet het woord des 
oordeels, er zou zekerlijk een 
beslissing tusschen hen gege- 
ven zijn; en waarlik, de 
onrechtvaardigen zullen een 
pijnlijke kastijding hebben. 
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» γ᾽ ὥνάς CNT Eu 
PRE GT bIIL9 y AT | 322 9 
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Don GREY CRE 

1161 De weegschaal beteekent de wef, waarmee de rechten en plichten der 

menschen gewogen worden. Merk op, hoe de Heïilige Qoer-ân ter aanduiding van 

geestelijke dingen termen bezigt, die op stoffelijke dingen toepasselijk zijn. Een 

recht begrip van dit punt ruimt vele moeilijkheden bij de bestudeering van het 

Heilige Boek uit den weg. 
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22 Gïj zult de onrechtvaar- 
digen zien vreezen, ter oor- 2:2 2. 
zake van wat zij verdiend κα ὦ, De TAN Γ ἐς 
hebben, en het moet hen 2241 23,% HS Re 
overkomen; en degenen die 5 Va as à sg Se 
gelooven en het goede doen, δ πο ως “ως J JE 
zullen in de bloeiende weiden Ta > 
der tuinen zijn; zij zullen bi CE DA 5 Ke ©: Lo D 
hun Heer hebben wat zi | 7 247 
wenschen; dat is de groote EE) ant ss 
goedertierenheid. 

23 Dat is het waarvan God À, Ne, , « 
blijde tijdingen aan Zn die- Geste Lt LES Gt As 
naren geeft, (aan) degenen <<, :, , 22) 
die gelooven en goede werken bts ball is STE 
doen. Zeg: Ik vraag er u geen C7) Qi 12 PAPE 
belooning voor, behalve lief- ss DIESEL NE 
de voor verwanten; 1162 en τ Ἔσο 
al wie het goede verdient, ne doi γῶν: 
hem geven Wij daarin meer QUE PRE Gt ÉLUS 
van het goede; waarlijk, God 
is Vergevensgezind, Dank- 
baar. 

24 Of zeggen 21}: Hij heeft 25.2 1 - es, os, 
een leugen tegen God verzon- SE a JE EN os Hd | 
nen? Indien het God behaag- » 11) 43 5.3 9) 
de, zou ΗΠ uw hart verzege- . es a LE ce 
len; 1163 en God zal de ES Se: 1 Cie Te as 
valschheid te niet doen en “ ες ἌλτΩ, 
de waarheid door Zïjn woor- Ou30a)l y TUE αθὶ 
den bevestigen; waarlijk, ΗΠ 
is Bekend met wat in de 

Ar. bor- harten is. 

| 25 En ΗΠ] is het, Die van 
Ar.het. | Zïijn dienaren hun berouw 

aanneemt en de booze werken οἵ 25 % fe y. EX ἢ 
begenadigt, en Hij weet wat Fee, lo Se 
gi doet; © Lo ha 

1162 Dat de Heilige Profeet geen belooning vroeg, wordt in den Heiligen 

Qoer-ân herhaaldeliÿÿk verklaard. Liefde voor verwanten was een der groote bood- 

schappen, die hïij bracht. De Arabieren waren één volk, maar zij waren hopeloos 

verdeeld, en hen vereenigen was het eerste groote werk, dat verricht moest 

worden, Deze woorden kunnen echter ook deze beteekenis hebben: Ik vraag er u 

859: belooning voor, behalve liefde voor het bereiken van de nabÿjheid tot God. 

Eïders staat: ,Ik vraag u daarvoor geen belooning, behalve dat hij, die wil, den 

weg tot zijn Heer neemt”’ (25 : 57) | 

1163 Het verzegelen van het hart van den Heiligen Profeet beteekent niet, 
dat het verzegeld werd voor de waarheid, die aan hem werd geopenbaard, maar 

f8 



Ar. noch, 

dat het beveiligd werd voor hun beschimpingen, want Zi beschimpten den Heili- 

26 En Hij verhoort dege- 
nen die gelooven en goede 
werken doen, en geeft hun 
meer uit Zijn goedertieren- 
heid; en (aangaande) de 
ongeloovigen, zij zullen een 
gestrenge kastijding hebben. 

27 En indien God de voor- 
Ziening voor Zijn dienaren 
overvloedig maakte, zouden 
zij zekerlijk op de aarde Op- 
staan; maar Hij zendt ze 
neder overeenkomstig een 
maat, zooalës het Hem 
behaagt ; waarlijk, Hiïj is Zich 
Zijn dieneren bewust, Ziende. 

28 En Hij is het, Die den 
regen nederzendt, nadat zi) 
gewanhoopt hebben, en Hi 
spreidt Zïjn genade uit; en 
ΗΠ is de Bewaker, de 
Geloofde. 

29 En een Zijner teekenen 
is de schepping der hemelen 
en der aarde en wat Hij in 
beide aan levende wezens ver- 
spreid heeft; en wanneer het 
Hem behaagt, is Hij almach- 
tig om hen te vergaderen. 
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PARAGRAAF 4 

De geloovigen moeten geduldig zijn 

30—36. De Goddelijke behandeling van den mensch is door genade 
gekenmerkt. 37, 38. De geloovigen moeten het kwaad mijden en door 
beraadslaging geleid worden. 39—43, Zïj hebben het recht om zich te 
verdedigen, maar lijdzaamheid is beter, 

30 En welke ramp u ook 
overkomt, ze is wegens dat- 
gene wat uw handen hebben 
gewrocht, en  (nochtans) 
vergeeft Hij de meeste (van 
uw zonden). 
81 En gij kunt op de aarde 
niet ontkomen, en gij zult 
geen Bewaker : of Helper Ὁ bui- 
ten God hebben. 

zen Proféet en noemden hem een bedrieger. 
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Ar. kwaad. 

EE Lg δι 

DE GELOOVIGEN MOETEN GEDULDIG ZIJN 
RE  .ὕ.. . 

32 En onder Ziïjn teekenen 
zijn de schepen in de zee, als 
bergen. 

33 Indien het Hem behaagt, 
doet Hi den wind bedaren, 
zoodat zij onbeweeglijk op 
haar rug liggen; waarlik, 
hierin zijn teekenen voor 

-leder lijdzame, dankbare: 
34 Of Hïj kan ze doen ver- 

gaan om wat zij verdiend 
hebben, en (zelfs dan) veel 
begenadigen ; 

39 En (opdat) degenen die 
over Onze mededeelingen 
twisten, weten, (dat) er voor 
hen geen toevluchtsoord is. 

36 Derhalve, wat ding u 
00k gegeven wordt, dat is 
siechts een voorziening van 
het leven dezer wereld, en 
wat bij God is, is beter en 
duurzamer voor degenen die 
gelooven en op hun Heer 
vertrouwen. 

37 En degenen die de groote 
zonden en onzedelijkheden 
vermijden; en wanneer Zi 
toornig zijn, vergeven Zi. 

38 En degenen die naar 
hun Heer luisteren en het 
gebed onderhouden —— en hun 
zaak wordt (door) onderlinge 
beraadslaging (beslist) — en 
die uitgeven van wat Wij 
hun hebben gegeven. 1164 

39 En degenen die, wan- 
neer een groot onrecht hen 
treft, zich verdedigen. 

40 En de vergelding van 
het kwaad is een straf daar- 
aan gelijk, maar wie vergeeft 
en zich betert, zal van God 
zin belooning hebben: waar- 
lijk, Hi heeït de onrechtvaar- 
digen niet lief. 1165 
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1164 Het is duidelijk dat de Moeslims in dit vroege  tidvak geen 1 belangrilke 
Zaken hadden te beslissen, waarvoor zij met elkander moesten beraadslagen; 
toch is tusschen de twee geboden, die de grondslag zijn van een waar Islamietisch 

1165 Zie biz. 879. 
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a 

Ar, ver- 41 En wie zich verdedigen, DL, τ , , 
ἌΣ | nadat σῇ onderdrukt Z2ÿn — is Ab ἃ ὦ at Cr 
is. dezen zijn het, tegen wie geen ᾿ 

| weg is (om te berispen). ὑμεῖς ve νῷ SK C 
42 De weg (om te beris- 

pen) is slechts tegen degenen, 
die de menschen onderdruk- Aie NE ἐ 1 5 1.5 3, 
ken en ten onrechte op de ἊΣ ὌΝ F ΡΟ" 
aarde opstaan; dezen zullen ESS) DFI ἯΙ ον. LE 

| pinlijke kastijding heb ee , EE 2 ait al 

43 En al wie lijdzaam en 
vergevensgezind is — waar- - Fr 2. 
lijk, dat is (een) van de Ge Si É ᾿ς τῳ γε ς 
zaken, tot het verrichten LR 2 
waarvan moet worden CA DL 2) 
besloten. 

PARAGRAAF 5 

De Operbaring leidt recht 

44-47, Slechte toestand der onrechtvaardigen. 48, Ondankbaar- 
heid van den mensch. 49, 50. God vermenigvuldigt. 51. Hoe openbaring 
geschonken wordt. 52, 53, De Heilige Qoer-ân is een licht. 

44 En hij dien God in | 
219,611, | dwaling laat, ἃ heeft na Hem  ,<7 ,:fe<si, 28 τὴς 
os geen Éenalee en gij zult ἃ τσ Ὁ a US αἰ: 

onrechtvaardigen,' wanneer ΠΩ 
zij de kastijding zien, zien | no 
zeggen: Is er een weg om (il ἘΝ ere tel es 
terug te keeren ? RS TT. 

45 En gij zult hen daarvé6r ῷ ne ὡ 3.9 
gebracht zien, zich veroot- 
moedigende van wege de 27 11-17 72726 22,52 
vernedering, kijkende met Ciair Ge - die 
cen beschroomden blik. En 

leven, een derde ingelascht, dat voorschriüft, dat er in den regel geraadpleegd 

moet worden. Het is duidelijk, dat dit gebod bedoeld is om hen er op voor te 

bereiden, de gewichtige staatszaken en alle zaken die met het wel en wee van 

het volk verband houden, te leiden: Trouwens, het woord amr, dat ik door zaak 

heh vertaald, beteekent gebod, en amr-oei-Allah of Gods gebod heteekent vaak 

de bevestiging van het koninkrijk Gods, dat een Islamietisch koninkrijk beduidt. 

Het gebruik van het woord amr heeft hier derhalve betrekking op het Islamie- 

tische koninkrïijk, waarvan de zaken door beraadslaging moeten worden geleid. 

In dezen heeft de Isläm den grondslag gelegd voor een parlementaire regeering, 

en deze gedachte komt duidelijk en practisch tot uitdrukking in de eerste dagen 

van het Kalifaat, toen de Chalifa elke belangrijke zaak in handen moest stellen 

van een Madijlis-i-Sjéèrâ (raad). Het is waarlijk vreemd, dat de Europeanen nu 

de parlementaire regeering als een insteling beschouwen, die den Islâm abso- 

luut onbeked en voor het Moeslims-volk ongeschikt is. 
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« ἐξ ́ 
degenen die gelooven, zullen Ὁ «Ὁ SE OS ̓ ue Cr 

b 19, 611, 
118 
Ar. λὴ zal. 

à) 0 + ὖὁὉ ὁ. ὁ... 

zeggen: Waarlijk, de verlie- 
zers zijn degenen, die ten dage 
der opstanding zichzelf en 
hun volgelingen hebben ver- 
loren. Nu  waarlijk, de 
onrechtvaardigen zullen in 
een duurzame kastïjding zijn. 

46 En zïj zullen buiten God 
geen vrienden hebben om hen 
te helpen; en hïij dien God in 
dwaling laat, Ὁ 2al geen weg 
hebben. 

47 Luister naar uw Heer, 
aleer van God de dag komt, 
waaraan geen afkeeren zal 
zijn; gi zult te dien dage 
geen toevluchtsoord hebben, 
noch zult gij in staat zijn te 
loochenen. 

48 Maar indien zij zich 
afwenden, hebben Wij u niet 
als een waker over hen gezon- 
den; op u rust slechts (de 
plicht de boodschap) over 
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te brengen; en waarlijk, wan- ES At τ ὄν ς EL _ 
neer Νὴ den mensch van Onze nt 4 Ὅν ΟΣ" CS 
genade doen smaken, ver- 
heugt hij zich daarover; en 
indien hen een kwaad treft, 

24% ἀρσλρας “ess 
CAE EE οὶ Avr 

PE 

(9 52 

OyRE= SN 26} ἀφοῦ 
Se 

wegens wat hun handen al- 
reeds hebben gedaan, dan is 
de mensch waarlijk ondank- 
baar. 

1165 Hier wordt een gulden regel voorgeschreven, die betrekking heeft op 

het vergeven van het kwaad, De vastgestelde regel is deze, dat het kwäaad ver- 

golden moet worden met een straf, die daaraan evenredig is. Merk op, dat de 

straf die voor een kwaad toegediend wordt, een sajjiah of een kwaad wordt 

genoemd, want de Arabieren spreken van de vergelding van een kwaad in termen 

van dat kwaad. Merk ook op, dat de straf evenredig moet zijn aan het kwaad. 

Voorts, dat vergiffenis niet over het hoofd wordt gezien, en ook niet zoodanig 

gepredikt, dat die onuitvoerbaar is. In den Islâim hebben wij noch het eene 

uiterste van tand om tand (Ex. 21 : 24-25), noch het andere uiterste van 200 wie 
w op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe (Matth. 5 : 39), of 200 
iemand met u rechten wil, ex uwen rok nemen, laat hem ook den mantel 
(Matth. 5 : 40); het is de gulden en de schoone middelweg, dat vergiffenis ge- 
schonken kan worden, indien Ζῇ de zaak verbeteren en den misdadiger zelf goed 
doen zal. Het doel dat men zich voor oogen moet stellen, is verbeïeren, onver- 
Schillig of het bereikt kan worden door een evenredige straf cp te leggen of 
door vergiffenis te schenken. | 
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koninkrijk der hemelen . en LEE NS ὥλνσι A a 
der aarde; Hij schept wat Hi BUS ΠΟΙ 
wil; Hi schenkt aan wien Hi ἅτ: 1: ACTE ex ag US G 

Ar. vrouwe| ‘WI ‘dochters en schenkt aan à . ee > » στα 
ἰὔκο τε | wien Hij wil zonen. wa 5 Le 25 πὸ ? 
Br manne | 50 Of ΗΠ maakt hen van 
ÿke per- 

beide soorten, mannelijk en  +ef#r- mt » sos 
vrouwelijk; en Hïj maakt wien ‘ : CLS és 3 652550] 
ΗΠ wil onvruchtbaar; waar- 45 "Las ets ee 
lijk, Hij is de Wetende, de ᾿ ie 
Machtige. US BE 

51 En het is niet voor τα ποιὰ, πεν ι 
welken sterveling ook (weg- Ὑ1 αὐ αζ κ᾽ ES US ss 

“ 

sonen. 

49 Aan God behoort het 

gelegd), dat God tot hem + ,,- … 0 
toespreken behalve door inge- OH 3 lez > 73 Ce AC 
ving of van achter.een sluier, DÉS D 394 45 . 
of door een gezant te zenden “Ὁ, AS &5L DE 
en met Zijn verlof te openba- pre LE 

ren wat Hem behaagt; 1166 AE À 

waarlijk, ΗΠ is Hoog, Wijs. "Ὁ AU 2250 LC 

52 En aldus openbaarden κι ὅς: οἵ EUX 

Wij op Ons bevel een geïnspi- 5. ΕΠ 4 ae EXC: ce 

reerd boek tot u. 1167 αἴ wist ὃ, re 
niet wat het Boek was, noch 253 ΔΕ 0 AUS DE 
(wat) het geloof (was), maar , ν΄ , Le, 
Wij maakten het tot eenlicht, » ἌΝ CRT 
daarmede leidende wien Wij re ον LE dl ζ SA cé 
willen van Onze dienaren: DE TE Ve D 

naar het rechte pad: TR 
53 Het pad Gods, aan Wien D oeil ὥς BA ai ble 

behoort al wat in de hemelen di ANYTE LV 

en al wat op de sarde is; nu AT QI NT O7 Vi Les 

waarlik, tot God komen ten se | < 

slotte alle zaken terug. ss 

1166 Overeenkomstig dit vers spreekt God op drie manieren tot den mensch: 

(1) Door wahj, dat letterlijk beteekent: een haastige inblazing of een gedachte 

weardoor de mensch bezield wordt. Dit is de eigen!iÿke openbaring niet, aangezien 

den ontvanger geen woorden worden medegedeeld. (2) Van achter een sluier, zooals 

een visioen of een kasjf, in welke beide gevallen de persoon in den slaap of in 

wakenden toestand éen visioen ziet, of een ihâm, waarbij de ontvanger woorden 

hoort of geschreven ziet of die onwillekeurig uit. Deze laatste is de hoogste vorm 

van openbaring, welke niet-profeten ontvangen. (3) Wat technisch openbaring 

wordt genoemd, d.i. woorden die de engel den ontvanger der openbaring over- 

brengt. Dit wordt wahj-i-matloeww of gereciteerde openbaring genoemd, en deze 

vorm van openbaring wordt slechts aan profeten Gods geschonken, 

1167 Het Arabische woord is réèh, dat zoowel geest als openbarirg betee- 
kent, want de openbaring geeft geestelijk leven. Vandear de vertaling. 

| en Waarlik, gij wijst den weg 

| 

-........,............αἙ...............-.-.-..-ο-ς-ςς-..... 



HOOFDSTUK XLIII 

GOUD 

(Az-Zoechroef) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(7 paragrafen en 89 verzen) 

Samenvatting : 

Par. 1. Goddelïÿjke Eenheid, 

Par. 2. Het polytheïsme veroordeeld. 

Par. 3. Gods keuze van een profeet. 

Par. 4. Ken middel om tot grootheid te komen. 
Par. 5. Faraô’s tegenstand aan Mozes. 

Par. 6. Jezus als profeet. 

Par. 7, De twee partijen. 

Algemeene opmerkingen: 

DIT is het vierde hoofdstuk van de Hâ mim-groep. De naam is ontleend aan 

de vermelding van goud in vs. 35, waar verklaard wordt, dat God een mensch 
niet kiest wegens zijn overvloed van goud en zilver, maar wegens de groote 
eigenschappen van hoofd en hart. 

Het hoofdstuk begint, evenals alle hoofdstukken van deze groep, met een 
verklaring van de openbaring van den Heiligen Qoer-ân door den Almachtigen 
God. Daarna verklaart het, dat ondanks de buitensporigheid der Arabieren, de 
berinnering hun niet onthouden wordt. De Goddelijke Eenheid wordt vervolgens 
verklaard, omdat die het hoofddoel is, dat de Goddelijke openbaring moet be- 
vestigen. De tweede paragraaf is gewijd aan een veroordeeling van de verschil- 
tende soorten van polytheïsme., De derde begint met een vermelding van Abraham, 
den vader van vele uitverkorenen Gods, en na van dé verwerping van den Heili- 
gen Profeet gewag te hebben gemaakt, beantwoordt die de tegenwerping, waar- 
om geen invloedrijk of vermogend persoon uitverkoren werd om. de Goddelijke 
boodschap over te brengen. Daarop volgt de vierde, die verklaart, dat slechte 
daden slechte gevolgen moeten hebben. De vijfde toont aan, hoe een groot regeer- 
der 815 Faraÿ verdelgd werd, toen hij Mozes bestreed en de zesde maakt melding 
van Jezus’ profeetschap en het bezwaar der afgodendienaars daartegen; er wordt 
hun medegedeeld, dat Jezus slechts een profeet was en dat zijn positie hun 
afgodendienst niet rechtvaardigt. De laatste paragraaf stelt den laatsten toe- 
stand der twee partijen, de geloovigen en de ongelooviger, tegenover elkaar. 

ARR A SA mt D 20 2 CAM κίονα mn he 



GOUD [DEEL XX. 

Goddeliÿjke Eenrheid 

1-4. Een Arabische Qoer-ân. 5. De herinnering wordt een buiten- 
Sporig volk niet onthouden. 6—8. Vroegere volken bespotten hun 
apostelen en werden vernietigd. 9—15. De Eenheiïid Gods afgeleid uit 
Zïja schepping en Zïjn gunsten jegens den mensch, 

PARAGRAAF 1 

| 

| 
In naam van God, den Wel- προς is 0 3 

dadige, den Genadige. DRE QT il ons 
1 Geloofde, Gloriertijke | | 

a 1141. God! a | rt 
Ἢ Β1101. 2 Beschouw Ὁ het Boek, ANNE 

dat duidelijk maakt. ÿ 2 p 10 2 
3 Waarlÿk, Wij hebben het _ Mr F 

tot een Arabischen Qoer-ân : > <<. 
gemaakt, opdat gij zoudt Pa 
verstaan. ° 

4 En waarlïÿk, hetisinhet | s " 
oorspronkelijke van het Boek (SX ἀς9}} οἱ ὦ 46}. 
bij Ons, waarachtig νου νθῃ, OT 7 PL 

vol van wijsheid, 1168 DES Ga 
PA 5. Wat! zullen Wij de her- ie 202 215% 9 72 
heid. | innering dan ganschelijk vanu pen) 

afwenden, omdat gij een bui- © τι ̓ ̓ LEA 
tensporig volk zÿjt? 

6 En hoe menig profeet & CSS ét in. 
hebben ΝῊ onder de ouden 
gezonden. SE Ὧι CS CA Bat CS 

7 En geen profeet kwam 5. 
tot hen, of Ζῇ] bespotten hem. 063 SET «Ὁ 

8 Derhalve verdelgden Wij 
degenen, die in moed sterker ès #01 ÿ 2 < LLC ee, 

waren dan dezen, en het LR 2 ES 2 ARE D | ECG : 
voorbeeld der ouden is voor- ἢ INR see 

9 En indien gi) hun vraagt: 
Wie heeft de hemelen en de EE 235 "10 
aarde geschapen, zullen χἱἧ] ZE EE Caire Cr 
zekerlijk zeggen: De Mach- ;:- 3 à ὦ τς ET LRU 
tige, de Wetende heeft ze REA οὐ Ce PSV 
geschapen: 

10 Hi, Die de aarde tot een 15551275 τοι € 1-2 ? 
rustplaats voor u maakte, en ee Re » # Ca Ὧν 
daarop wegen voor ἃ maakte, GG ES Ni Gi SG 

| opdat gij recht zoudt gaan, 

1168 Oemm-oel-Kitéb beteekent letterlijk moeder of oorspronkelijke van het 
Boek, en het openingshoofädstuk van den Heiligen Qoer-An staat ook onder dezen 
naam bekend, want het bevat in zijn wezen den geheelen Qoer-ân. Maar hier 
beteekent het de ocrspronkelijke bron, waaruit de Heilige Qoer-ân komt, di. de 
CnAdoltite Kennis. 
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Ar. van de 
schepen. 

a 16 : 62. 

à ..... 

11 En ἨΠ Die water van 
de wolken nederzendt, over- 
eenkomstig een maat; en Wij 
wekken daarmede een dood 
land op; alzoo zult gij worden 
voortgebracht: 

, 12 En Hij Die paren van 
alles geschapen heeft en voor 
u de schepen en het vee heeft 
gemaakt, dat σῇ] berïjdt, 

13 Opdat gij stevig op hun 
ruggen zoudt zitten en aan 
de gunst van uw Heer zoudt 
gedenken, wanneer gij stevig 
daarop gezeten zïjt, en zoudt 
zeggen: Glorie zij Hem, Die 
dit aan ons dienstbaar heeft 
gemaakt en wij waren niet in 
staat het te doen, 

14 En waarlijk, tot onzen 
Heer moeten wij wederkeeren... 

15 En 21 schrijven Hem 
een deel Zijner dienaren toe; 
waarlik, de mensch is klaar- 
blijkelijk ondankbaar. 
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PARAGRAAF 2 

Het Polytheisme veroordeeld 

16—19 Zi schrijven God dochters toe. 20-23. Zïj volgen hun voor- 
vaders. 24, 25. Het lot dergenen, die de waarheid verwerpen. 

16 Wat! heeft Hij van wat 
ΗΙ] geschapen heeft, dochters 
tot Zich genomen en u uitver- 
koren om zonen te hebben? a 

17 En wanneer een hunner 
-de tiding wordt gegeven van 
datgene, waarvan hij een 
gelïjkenis voor den Weldadi- 
gen God plaatst, wordt zijn 
gezicht zwart en hi is vol 
van razernij. 

18 Wat! datgene wat in 
versierselen is gemaakt en 
wat zich in twist niet ver- 
staanbaar kan maken! 1169 

NU EX ΄ 

50 5.22 1519 
Le: a225 ANSE « οὐδόν 

Sp: 

LU 535 

US É “Ὁ - 

sr” 

ed GES ὦ 91 

MRRTT ἊΣ DE ἰδ) 

1169 De Arabieren hadden hun godinnen en Ζῇ nôemden de engelen dochters 

van God. Toch beschouwden zij de geboorte van een dochter als een ramp, geliÿk 
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Ar. op een 
godedienst. 

Ar. op een 
godsdienst. 

Ar. datgene 
waarop. 

19 En zij maken de engelen 
— degenen die de dienaren 
van den Weldadigen God zijn 
— tot vrouwelijke (godhe- 
den). Wat! zijn Ζῇ getuigen 
van hun schepping geweest ? 
Hun getuigenis zal opgeschre- 
ven worden en zij zullen 
worden ondervraagd. 

20 En zij zeggen: Indien 
het den Weldadigen God had 
behaagd, zouden Wi hen nooiït 
hebben aangebeden. Zïj' heb- 
ben er geen kennis van; zi 
liegen slechts. 

21 Of hebben Wij hun voor 
dit een ncek gegeven, zoodat 
Zi) daaraan vasthouden ? 

22 Neen! zij zeggen: Wi 
vonden onze vaderen een 
godsdienst volgen en waarlik, 
door hun voetstappen zijn wij 
geleid. 

23 En Ζοο zonden Wij voôr 
u geen waäarschuwer in een 
stad, of degenen die een 
gemakkelijk leven leidden, 
zeiden: Waarlijk, wij vonden 
onze vaderen een godsdienst 
volgen, en waarlijk, wij zijn 
volgers van hun voetstappen. 

24 (De waarschuwer) zei: 
Wat! al breng ik u ook een 
betere leiding dan wat 51] uw 
vaderen vond volgen? Zi 
zeiden: Waarlijk, wij zijn 
degenen die niet in datgene 
gelooven,  waarmede  gij 
gezonden zijt. 

25 Derhalve legden Wi 
hun een vergelding op; en zie 
wat het, einde der verwerpers 
Was. 
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in vs. 17 is vermeld. Vs. 18 geeft hun gedachten weer, of het doelt op de afgods- 

beelden, die met versierselen waren bedekt. 
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Ar. rangen. 

GODS KEUZE VAN EEN PROFEET 

PARAGRAAF 3 

Gods Keuze van een Profeet 

26—28, Abrahams prediking. 29, 80. Loochening van den Heiligen 
Profeet. 31—35, Waarom de keuze niet op den een of anderen be- 
roemden leider valt, 

26 En toen Abraham tot 
zijn oudere en zijn volk zei: 
Waarlijk, ik ben vrij van wat 
gl) aanbidt | 

27 Behalve Hem, Die mi 
geschapen heeft, want waar- 
πη, ΗΠ] zal mij leiden. | 

28 En hi maakte het tot 
een woord 1170 om onder zijn 
nakomelingschap voort te 
duren, opdat zij zouden terug- 
keeren. 

29 Neen! Ik heb hun en 
hun vaderen laten genieten, 
totdat de waarheid en een 
Apostel die (de waarheid) 
duidelijk maakte, tot hen 
kwamen. 

30 En toen de waarheid tot 
hen kwam, zeiden zïÿ: Dit is 
tooverij, en waarlijk, wij zijn 
degenen die er niet in geloo- 
ven. 

31 En zij zeggen: Waarom 
werd deze Qoer-ân niet tot 
een groot man van de twee 
steden geopenbaard? 1171 

32 Deelen zij de genade van 
uw Heer uit? Wij deelen hun 
levensonderhoz:d onder hen 
in het leven dezer wereld uit, 
en Wij hebben sommigen 
hunner in rang boven de 
anderen verheven, opdat som- 
migen hunner de anderen tot 
onderwerping zouden bren- 
gen; en de genade van uw 
Heer is beter dan wat zij 
vergaren. 1172 

1170 Di. de Goddelïjke eenheid. 
1171 De hier vermelde twee steden zïÿn Mekka en Tâif. 2ïj wilden slechts 

een aanzienlijk man van de wereld voigen. Zoo laag en wereldsch waren hun 
begeerten, dat zedelijke grootheid geen waarde in hun oogen hadden. 

1172 D:wz. gelïjk er verschillen zijn in den uiterlijken toestand der men- 
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33 En ware het niet van 
wege het feit, dat alle men- 
schen één klasse zouden zijn 
Wij zouden voor degenen die 
niet in den Weldadigen God 
gelooven, de daken hunner 
huizen en de trappen, waar- 
langs zij opklimmen, van 
zilver hebben gemaakt, 

34 En de deuren hunner 
huizen en de rustbanken, 
waarop zij achterover leunen, 

90 En van goud; en dit 
alles is niets dan een voorzie- 
ning van het even dezer 
wereid, en het hiernamaals 
is bij uw Heer: slechts voor 
degenen die zich (voor het 
kwaad) hoeden. 
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PARAGRAAF 4 

Een Middel om tot Grootheid te komen 

36, 31. Slechte deelgenooten. 38, 39. Hun berouw. 40. Zïÿ zïjn doof 
en blind, 41, 42. De slechte gevolgen. 43, De Heïlige Profeet moet aan 
de openbaring vasthouden. 44. Zïj zal de Arabieren tot grootheidä ver- 
heffen. 45. Alle profeten predikten de Eenheid, 

36 En wie zich van de ge- 
dachtenis van den Weldadi- 
gen God afwendt, voor hem 
bestemmen Wij een duivel; 
derhalve wordt hïj zijn met- 
gezel. 1173 

37 En waarlik, zij wenden 
hen van het (rechte) pad af, 
en zij denken, dat zij recht ge- 
leid zijn. 

38 Tot, wanneer hij tot 
Ons komt, hi zeggen zal: O, 
dat er tusschen mij en “ den 
| afstand van het Oosten tot 
het Westen ware; 1174 en 
slecht is de metgezel! 

βοῶ 2 

DES NUS Ge Ga 5 
FT Arp" 

EU 475% GLES ἡ 

# - Ds 3 
D Feet pus 

19 "9 Dos 

O LDARRES Cr 

© US TS ARE οἷ 

rt 

schen, zoo zïjr er ook verschillen in hun geestelijke en moreele eigenschappen, 

en Gods keuze voor het profeetschap hangt niet van rijkdommen af, maar van 

de innerlijke waarde, 

1173 Zooals de daarop volgende woorden aantoonen, is de duivel hier nie- 

man anders dan de slechte vriend van den menscCh, die hem tot het kwade leidt. 

1174 Het woord, dat ik door het Oosten en het Westen vertaal, is masjriqain, 
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| - er 
ι 39 En daar gij onrecht-  :: TL TÉL EI τς 0 1 
| vaardig zijt geweest, zal het ROC SL sai si 9 Ὁ 
| u heden niet baten, dat gi ce LE CNE ὦ 
| deelgenooten van de kastij- si 7 τ 
| ding zult zijn. 
: 40 Wat! kunt gi) dan den 522? DLoTé Lun s 2 ΟΝ 

doove doen hooren of den “ἢ Re ὅδ κι ὦ bi 
‘ blinde en hem die in duidelijke EUR dk à ete 
: dwaling verkeert, leiden ἢ RS. Ὁ 
᾿ς 41 Maar indien Wij ἃ weg- | 
, nemen, Zzullen Wij hun dan »,»222 92 {τ <<< icr< 
, nog een vergelding opleggen; CO ογλοθ Sy CM LG 

Ατ ἡ. | 42 Veelcer zullen Wij u 
| zekerlijk datgene toonen, wat +5, 4 , os >» .9 “5 27 
| Wij hun hebben beloofd; LL Spies tels 1 
want waarlijk, Νὴ zijn de Be- © cr LEE Ὁ #6 
zitters van volle macht over DE ἐδ 

| hen. 1175 | 5 ΝΕ 
| 43 Derhalve, houd vast EE GA Ζ ue ZAC 
| aan datgene wat tot u is ge- NS 
openbaard; waarlijk, gij zijt Doris Li (Le 
op het rechte pad. | 

44 En waarlijk, het is een -,--2. ,- - << 
Of, groot- | herinnering voor ἃ en voor τ 7.2 AD 5.3 “ὃς 
neue | uw volk, en gij zult weldra ἀξ: 

| worden ondervraagd. 
45 En vraag dengenen On- >; κοὐ : κυ 

| zer apostelen, die Wi vééru - $C ELU Ce 50: 
hebben gezonden: Hebben " τη, "Ὁ: Haba : 
ΝῊ ooit goden buiten den 750 . 53:3 οἷ 
Weldadigen God gemaakt om νῷ ἃ 5} 
aangebeden te worden? 

PARAGRAAF 5 

Faraë’s Tegenstand aan Mozes 

46, 47: Faraô en zijn volk bespotten Mozes’ boodschap. 48-54. 
Teekenen worden getoond, maar vergeefs, 55, 56. Zÿ worden ver- 
dronken. | 

46 En voorzeker zonden | 
Wij Mozes met Onze mededee- ΟῚ ΠΡ τ 

| lingen tot Faraô en zijn ὦ» οἱ REA χλο σι υἁ]) 
1 hoofden, en hij zei: Waarlijk, 7, , 5,5, + a - : ΜΙ τς 42311063 NS 

ik ben de apostel van den Snealen Jos D JUS a 
Heer der werelden. 

man 

dat letterlijk beteekent: de twee oosten. Maar het dubbele getal duidt in zulke 
gevallen vaak het genoemde voorwerp met zijn tegendeel aan. | 

1175 In dit vers wordt de duidelijke belofte van straf, die de tegenstanders 
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47 En toen hij met Onze 
teekenen tot hen kwam, zie! 
(toen) lachten zïj hen uit. 

48 En Wi toonden hun een 
teeken, maar het was grooter 
dan zijn gelijke, 1176 en Wij 
grepen hen aan met de kastij- 
ding, opdat zij zouden terug- 
keeren. 

49 En zÿj zeiden: © too- 
venaar! roep uw Heer om on- 
zentwil aan, gelijk ΗΠ] het ver- 
bond met u heeft gemaakt; 
wij zullen waarlijk de volgers 
van den rechten weg zijn. 

50 Maar toen Wij de kas- 
tijding van hen wegmamen, 
zie! (toen) braken zij hun be- 
lofte. 

51 En Faraô verkondigde 
onder zijn volk: O mijn volk! 
is het koninkrijk van Egypte 
niet min? En deze rivieren, 
die onder mij stroomen? Ziet 
51) dan niet ? | 

52 Neen! ik ben beter dan 
deze persoon, die verachtelijk 
is en die nauwelijks duidelijk 
kan spreken: 

93 Maar waarom zijn op 
hem geen armbanden van 
goud geplaatst, of waarom 
zijn met hem geen engelen als 
gezellen gekomen ? 

94 En hi zette zijn volk tot 
lichtzinnigheid aan en zij ge- 
hoorzaamden hem; waarlijk, 
zij wWaren een overtredend 
volk. 

09 En toen zij Ons mis- 
haagden, legden Wij hun een 
vergelding op en verdronken 
hen allen, 
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van den Heiligen Profeet tijdens zijn leven overviel, in krachtige bewoordingen 
verklaard, 

1176 Dit beteekent, dat er groote teekenen werden 
grooter was dan het voorgaande. 

getoond, waarvan elk 
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| 56 En Νὴ maakten hen tot “2 τὶ 
iets dat voorbij is gegaan en. © 2x SU NET AUS 

een voorbeeld voor de latere | : 

geslachten, 

PARAGRAAF 6 

Jezus als Profeet 

57—60. Het bezwaar der bewoners van Mekka tegen Jezus. 61, 62. 
Jezus als teeken van het einde der Joodsche bediening. 63-65. Jezus’ 
prediking en de ontvangst daarvan. 66, 67. Het αὐτὶ 

57 En wanneer een be- τ 5e 
Schrijving van den zoon van Ὁ SES Fo EG SE 

! “τ Maria gegeven wordt, zie! M ὦ . < FE CU 
(dan) heft uw volk. daarop 
een getier aan. 

58 En zï zeggen: Zinonze Rs ΟΣ θεν ον αδνς δ 
goden beter of hij? 1177 Ζῇ ne | Le TX A) MIT 2 
stellen het u niet voor, danals ANS TE 
twist; neen, zij zijn een twist- Θῴ ENTES JS) - 
gierig volk. 

59 Hij was niets dan een 
dienaar, wien Wij een gunst 455 αἷς ce] SRE 
hebben geschonken, en Wi CR IT 
hebben hem den kinderen Is- ὡ τ ee ENS 
raëls tot voorbeeld gesteld. 

60 En indien het Ons be- 
haagd had, zouden Wÿ onder #4 Z LE LL 5 Dee 2 
u zokerlijl engelen kunnen 9 εν SE AY 
maken om regeerders in het OC ES à 
land te zijn. 

61 En waarlijk, het is de 
kennis van het uur; der- GS DONS RUE 4912 halve, twijfel er niet aan en  :,.,, κ΄ s$ volgt mij: dit is het rechte 9x2 Ῥέμον OST 5 
pad: 1178 

"177 Waarom, zeiden zij, zou hun nationale goden niet dezelfde eer worden 
bewezen, als de goden van een ander volk — namen niet de Christenen Jezus 
aan als God? Het antwoord hierop is in het daarop volgende vers vervat: ΗΝ 
werd vereerd, niet omdàt hij als een god werd beschouwd, maar omdat hij een 
uitverkoren dienaar van God was. 

1178 Het verband toont duidelijk aan, dat het voornaamwoord er op den 
Heiligen Qoer-äân slaat; het beteekent, dat de Heïlige Qoer-ân de kennis van het 
uur geeft, waarmee ὁ de opstanding Ôf de kastïjding van ziÿn tegenstanders 
wordt bedoeld. Vatten wi het voornaamwoord hôè in innah6è op in den zin, dat 
het op Jezus slaat, dan beteekent het, dat Jezus de kennis van de kastijding van 
het Israëlietische volk gaf, daar hij zijn laatste profeet was, en dat na dien de 
gave van het profeetschap van het huis Israëls weggenomen werd. 



[DEEL XX. 
ET 

a 19 : 86. 

Of, metge- 
Uen. . ze 

62 En laat de duivel u niet 
hinderen; waarlijk, ὨΠ is uw 
openlijke vijand. 

63 En toen Jezus met dui- 
delijke bewijsgronden kwam, 
zei ὨΠ: Ik ben inderdaad met 
wijsheid tot ἃ gekomen, en 
opdat ik u een deel van dat- 
gene waaromtrent gij ver- 
schilt, duidelijk zal maken; 
derhalve, wees  oppassend 
voor (uw plicht jegens) God 
en gehoorzaam mij: 

64 Waarlijk, God is mijn 
Heer en uw Heer; derhalve, 
dien Hem; dit is het rechte 
pad. ἃ 

65 Maar de partijen onder 
hen verschilden; derhalve, 
wee over dengenen die. on- 
rechtvaardig waren, van wege 
de kastijding van een pinlij- 
ken dag. 

66 Wachten zij op iets an- 
ders dan het πὰ, dat het on- 
voorziens over hen zal komen, 
terwijl Ζῇ (het) niet bemer- 
ken ? 

67 De vrienden zullen te 
dien dage elkanders vijanden 
zijn, behalve degenen die zich 
(voor het kwaad) hoeden. 
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PARAGRAAF 7 

De twee Partijen 

68—73. Belooning der geloovigen. 74—78. Straf voor het kwasd. 
79, 80. Hun beslissing. 81, 82, Loochening van het zoonschap. 83—86. 
De ondergang. 87—89. De Heilige Profeet moet wachten. 

68 O Mijn dienaren! er is 
heden géen vrees voor u, 
noch zult gïj treuren, 

69 Degenen die in Onze 
mededeelingen geloofden en 
onderworpen waren: 

70 Treed den tuin binnen, 
gi en uw vrouwen; gij zult 
gelukkig worden gemaakt. 

5 FA SAISUE GENS τῷ, 

ξ “55.353 τὸ. 99,9 

DOS Set 

EX ἀμ λό: LEGS ΜΈΝ 

CEA ΞΡ. 
er AST SIA ES 

NT LS μὲ 
O sn 



HFDST. XLHI.| DE TWEE PARTIJEN so1 
+ eq . ......ςἘ-:͵.....--ς-ςςςς-ς.-ς-.ὄΨ.. 

ne om ae 20 ee op 

71 Er zullen voor hen gou- PR ον, τ His 

den schalen en drinkbekers de Se SX Ets 

worden rondgebracht, en EI 
à AE LES D! 

daarin zal datgene zïjn, waar- ù a ONCE 2 
Μ PL #9 Sole ces nn er “΄ 

naar hun zielen smachten en ὦ ὡ» LS GS Ste 
(waarin) de oogen behagen 
zullen scheppen, en gi zult 

“2 τι 

-......ὄ . ..... ...-..-.-. .....--- --- 

daarin wonen PILES 42422 
L br , : 1 5. ἢ A) 5 

72 En dit is de tuin, die u EAST μι: er 
815 een erfenis is gegeven, sb us 

wegens wat gij gedaan hebt. 
73 Voor u zijn daarin vele GS MES dues φῶ 5 

vruchten, waarvan gij zult 2 332 
eten. | SEL 

74 Waarlijk, de schuldigen 7 Near 1.4) 

zullen in de kastijding der hel PRE Gide d on © 
ἐξ \ 

wonen. AO 
75 Zij zal niet voor ἤθη SOL 5 285 RE x 

verminderd worden en zij zul- Ὃς “τὰ Le DS DE ÿ 

len daarin wanhopen. ter a. ses ΕἾ το εἴς 
76 En Νὴ waren niet on- 

rechtvaardig tegen hen, maar Θ ὉΠ re 
zijzelf waren onrechtvaardig. 

77 En zij zullen uitroepen: PAZ, LE AL 127 

O Mâlik! 1179 dat uw Heer EC δῷ Le SV 

een einde aan ons make. Hij ἘΠῚ ΤΕ AG οὔ 

zal zeggen: Waarlik, σῇ zult 
blijven. »"ῇ χὰ ἐπὶ Δ ΑΘ, ἐρθα 

78 Voorzeker hebben Wi. οὐ τσ SU ANS 
u de waarheid gebracht, doch χὰ ὦ τω ἢ 

de meesten uwer hebben een DOS CGÙ 

afkeer van de waarheid. 
79 Of hebben zij een Zaak 2 © 5 > prgrz 6 59-27 24 

geschikt? Maar waarlijk, ἢ OU LL Le \3e% | el 

zijn de Schikkers. 1180 | 

80 Of denken zij, dat νη PEL [ge 75’ “55 

niet hooren wat zij verbergen Su AO NÉ ER JA 
en hun geheime besprekin- ASS LS 247 

gen? Ja! en Onze boodschap- ue ἐς {0 39 

pers, bij hen, teekenen op. | | 
81 Zeg: De Weldadige God τς 9 17 12411 712 > 1 214 

heeft geen zoon; derhalve ben GE: re CE ὁ, 5 

ik de eerste van degenen die τ 

dienen. 1181 | Crysol 051 

TS qqn 7 mm mm uen 69 pe ee 

a, À, -Ἠ. --......--..--..- -- τ -.------------ 

1179 Μαϊῖκ beteekent letterlijk Meester. Hier duidt het den engel aan, die 

_ over de bewoners der hel gesteld is. 
͵ 1180 D.i. hun plannen tegen den Heiïligen Profeet zullen hem geen kwaad 

doen, want alle zaken worden in waarheid door God geschikt. | 

1181 Het woord in is hier nâfiÿjah (d.w.z. als een ontkenning bedoeld). Reeds 

69 
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Of, hoe. 

| 

GOUD 

82 Glorie zij den Heer der 
nemelen en der aarde,; den 
Heer van den troon, boven 
wat zij beschrijven. 

83 Derhalve, laat hen zich 
overgeven aan valsche 
gesprekken en zich vermaken, 
tot Ζῇ hun dag ontmoeten, 
waarmede zij bedreigd zijn. 

84 En ΗΠ) is het, Die God 
in de hemelen en God op de 
aarde is; en Hïj is de Wijze, 
de Wetende. 

85 En gezegend is Hij, aan 
Wien het koninkrijk der 
hemelen en der aarde en wat 
tusschen beide is behooren, 
en bij Hem is de kennis van 
het uur, en tot Hem zult gij 
worden wedergebracht. 

86 En degenen die zïj bui- 
ten Hem aanroepen, hebben 
geen macht van bemiddeling, 
behalve hïj die van de waar- 
heid getuigt, en zij kennen 
(hem) . 1182 

87 En indien 9] u hun 
vraagt, Wie hen geschapen 
heeft, zulien zij zekerlijk zeg- 
gen: God. Vanwaar zijn 21} dan 
afgewend? 

88 En zijn geroep (is Gode 
bekend): O mijn Heer! zij 
zijn menschen die niet geloo- 
ven. 1183 

[DEEL XXY. 
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het gebruik van den Goddelijken naam Rahmên op deze plaats toont dat duidelijk 

aan; Zie 19 : 92. Het zoonschap is in ΒΒΈΠΕΡΙΒΕΝ met het Goddelÿk attribuut 

rahmaniÿjat. 

1182 ΗΠ die van de waarheid getuigt, is niemand anders dan de Heilige 

Profeet, en zij kenden hem goed, want hij was de Amîn die nooit had gelogen. 

Dit vers bevestigt in duideliike bewoordingen niet alleen de bemiddeling van 
den Heiligen Profeet ten behoeve van zijn velgelingen, maar zegt ons cok, dat 

een duidelijk bewijs van zijn bermiddeling gegeven zal worden, door zijn volge- 
lingen tot grootheid te verheffen, terwijl zijn vijanden verslagen zijn, daar hun 
afgoden niet te hunnen behoeve kunnen voor spreken, 

1183 Aldus stort de man zÿn hart uit, de man die, na jaren van hard wer- 
ken onder zijn volk en na onderworpen te zijn aan de scherpste vervolgingen, 
bevindt, dat zïij een aanslag op zijn leven beramen. ΗΠ bidt niet om hun verdel- 

ging, maar eenvoudig, opdat zij zullen gelooven. 
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| 89 Derhalve, wend u van νοὶ - 22 - > 527 27 2t< 
SR hs NS rio hen af en zeg: Vrede, want Cod ε τι 

1] 
ET PT rt : SR weldra te weten ΤΕ le Er 



HOOFDSTUK XLIV 

DE DROOGTE 

(Ad-Doechän) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(3 paragrafen en 59 verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1. Op de lichtere.straf volgt de zwaardere. 

Par. 2, 3. Het goede en het kwade vergolden. 

Algemeenë opmerkingen: 

DIT is het vijfde hoofdstuk van de πᾶ mim-groep. De titel, De Droogte, is 

ontleend aan de voorspelling van de droogte in vs. 10. Op deze voorspelling volgt 

een andere, die er op wijst, dat een zwaardere straf volgen zou, indien de onge- 

loovigen zich niet bekeerden. Daarna wordt het geval van Faraûü aangehaald, die 

verdronken werd, omdat zijn hart verstokte. De overige twee paragrafen van het 

hoofdstuk zijn gewijd aan een beschrijving van den toestand der rechtschapenen 

en verdorvenen, waarin wij verklaard vinden, dat ieder hunner naar zijn ver- 

diensten beloond wordt, Dit hoofdstuk is als het ware een uiteenzetting van wat 

er bedoeld wordt met den ondergang der Qoereisjieten, die aan het einde van het 

vorige hoofdstuk vermeld is. De hongersnood was de lichtere straf, terwijl de 

geweldigste aangrijping van vs. 16 een voorspelling was, die betrekking had op 
de volslagen nederlaag der Qoereisjieten, welke teweeggebracht zou worden in de 
oorlogen, die op de Vlucht naar Medina volgden. 

PARAGRAAF 1 

Op de lichtere Straf volgt de zwaardere 

1—5, Een beslissing. 6—9. Een genadige Heer, 10—15. Een voor- 
| spelling aangaande den hongersnood en hun bede om dien weg te 
nemen: 16. Ζ1) vervallen tot hun verdorvenheid en een zwaardere 

; Straf voigt. 17—29, Faraô en zijn volk werden verdronken, omdat 
21) niet naar de waarschuwing luisterden. 

In naam van God, den Wel- 
dadige, den Genadige. Os el at ee 

1 Geloofde, Glornierijke | hi 
a 1141. God! a ΠΝ 
510. | 2 Beschouw Ὁ het Βοοῖς, 

dat waarheid) ἀπ] 6 }}Κ USA ete 
maakt. | ΟΝ D 
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3 Waarlijk, Wij hebben het - 2 + A 5 CITE:
 

in een gezegenden nacht ge ” ν΄. βἔι 

openbaard 1184 — waarlijk, O Cd 2283 

Wij wâaarschuwen immer — ττς 
ΔΕ Le . 

A Daarin wordt iedere wijze Ones pet ζᾺ55 res ur 

zaak duidelijk gemaakt, 1185 : 

5 Een gebod van Ons; D oo dt nu 

waarlijk, Wij zijn de Zenders ® Liu ÉEEe ot 

(van apostelen), 
6 Een genade van uw ὧν} Ἀνά}: οὖν as 

Heer; waarlijk ΗΠ is de Ou | 

Hoorende, de Wetende, “: sn τ ΠΩΣ, ναὶ 

7 De Heer der hemelen en LS Vs ul 

der aarde en van wat tus- PLU TOR 

schen beide is, indien gi OLIS pe 

overtuigd zijt. 
8 Er is geen god dan Hi, oo» νον 9 »,,9 € τὴ τῷ 

Hij geeft leven en doet ster- AY ae 2 ge #2 LL 

ven; uw Heer en de Heer D MRUSZ Τὰ ἃ 22 

uwer vroegere vaderen. Θ ΟΜ] οέαις lou 

9 Neen, zij verkeeren in : 

twijfel, zij vermaken zich. © LÉ ÉLE Ë 28 0 
10 Derhalve, bliÿf op den Lu | 

dag wachten, wanneer de à Γ “- 

hemel een duidelijke droogte Qi LANGE 28 HE 

zal brengen, 
11 Die de menschen za}! be- LS 

vangen; dit is een pinlijke Φ SA OS ls LUN SES 

kastijding. | | 

12 Onze Heer! neem de 228 28 TE “ire 2 Ὁ [25 

kastijding van ons weg; waar- + AIRE qe 

lijk, wij zullen gelooven. 1186 

13 Hoe zullen zij herinnerd Ge 2615-80 75, .«ἷν « 

zin, en een Apostel kwam 0 COR 

hun (de waarheïid) duidelijk 

maken, 

\ 

118. Aan de openbaring van den Heiligen Qoer-ân in een gezegenden macht 

ligt ee. diepere beteekenis ten grondslag dan het bloote feit, dat de openbaring 

in der gezegenden nacht begon, die elders lailat-oel-qadr worût genoemd (97 : 1), 

di. een der laatste tien nachten in de maand Ramadän. De nacht duidt een {8 

van duisternis aan, en vandaar een tfjd van onwetendheid, wanneer ware kennis 

van de wereld verdwijnt. Zoo'n duisternis ging steeds de komst van een profeët 

vooraf, en toen de Heilige Profeet Moehammad verscheen, heerschte zulk een 

duisternis in alle landen, Deze nacht wordt een gezegende nacht genoemd, omdat 

daarop de grootste openbaring van het Goddelïÿk licht volgde. 

| 1185 Omdat de Goddelijke openbaring de waarheid van de valschheid onder- 

scheidt en den menschen de schatten der wtisheid onthult. | | 
1186 De in deze verzen gemaakte vermeldingen zijn alle profetisch, evenzoo 

de verklaring in vs, 15: W4 2ullen de kastijding een weinig wegnemen, want op 



896 DE DROOGTE [DEEL Xxv. τες το τες ΡΤ ΔΥΥ͂Ι 
14 Nochtans keerden zij ΒΝ ἜΣ hem den rug toe en zeiden: ὦ λα 97 αἰ SS 

Een (door anderen) onder- 
richt persoon, een bezetene, ds en τως 

15 Waarliÿk, Wij zullen de CCE) Sa ιι 
kastijding een weinig wegne- | 
men, (maar) gij zult waarlijk LD LRS TE Re LR Dose 
(tot het kwade) terugkeeren. Que U) SN LEA SL Pa 

16 Te dien dage als Wi 
(hen) met de geweldigste ZE ὩΣ ΤΣΣ aangrijping zullen aangrijpen ; AS DER LS DS CSS Ὁ» 
waarlijk, Wij zullen een ver- | À 62 15 5 7 gelding opleggen. 1187 OS ὑῶν 

7 En voorzeker beproef- 
den Wij vôôr hen het volk 
van Faraô, en een edel apos- 
tel kwam tot hen, 

18 Zeggende: Draag de 
dienaren Gods aan mij over: 
Waarlik, ik ben een betrouw- :: , 

᾿ς 
᾿ RSC 

, 

2] 341 ΄-- τώ» τς 

baar apostel tot u, | RS δι at τε, 
Ar. en dat. | 19 En verhef u niet tegen ne 

God; waarlijk, ik zal een dui- Eee 
delijk gezag tot u brengen: | 

20 En waarlijk, ik zoek een D 59934 0 χιττρε τ λιν κι τ 
toevlucht bij mijn Heer en uw Le CESHESACTE D 

Of, emaden| Heer, dat gij mij zult dooden : 
21 En indien gÿ niet in mÿj © HU 132 15 15 gelooft, laat mij dan alleen. ᾿ | 
22 En hij riep zijn Heer μεν ἢ ses Dezen zijn een schuldig OL S NE SL volk. DS. 
23 Reis dan bij nacht met Ÿ ODA > ve 4, Min dienaren; waarlijk, οἱ COR GINS μοι 

zult vervolgd worden: | | I - 

het wegnemer van de droogte volgde de geweldigste aangräüping, die de ver- overing van Mekka met zich meebracht. Boechari gewaagt aldus: ,Toen de Qoereisjieten den Heiligen Profeet (moôgen vrede en de Zeégeningen Gods op hem rusten) wederstonden, bad hf, dat zïÿj door jaren van droogte bevangen zouden worden, zooals de jaren van Jozef (d.i. zeven jaren): en hongersnood en ellende overvielen hen, totdat zij beenderen en doode lichamen aten: en een persoon placht naar den hemel te kijken, en hij zag tusschen hem en dien zooiets als rook van wege de harde bezoexing” 
| _ 1187 Deze Voorspelling schijnt betrekking te hebben op de nederlagen, die de Qoereisjieten in de oorlogen voortdurend zouden lijden, aanvangende met den corlog bij Badr en uitloopende op de definitieve omverwerping van hun macht door de verovering van Mekka. Ibn-i-Mas’oed zegt, dat met geweldigste aangriüping bedoeld wordt: de dag van Badr. 



HFDST. XLIV.] HET GOEDE EN HET KWADE VERGOLDEN 897 
— ————————————————————————— — —— 2 —— — ————— © à .-ς--............- 

“3 Of, kalm. 24 En laat de zee tusschen- 22 SEINS RUN 35 
gelegen achter; 1188 waarlijk | 22% 
zij zijn een leger, dat verdron- CONS 
ken zal worden. ἌΣ ΤΥ 

25 Hoevele van de tuinen CNE CNE OS vf HA 
en bronnen hebben zi achter- 
gelaten! 5935 

26 En korenvelden en voor- bee “ 5 25. 9 
treffelijke plaatsen! 

21 En schoone  dingen, oi us Gr ἰξ. as 5 
waarin Zi) zich verheugden! 

28 Zoo (was het), en Wi . 

gaven die als een erfenis aan G(x:5 ΣΙ» ACTA ES 
a 970. een ander voilk. a 

29 En de hemel en de 
aarde hebben niet over hen Ces 02 1 ne οἴ ῷ 

geweend, noch werd hun uit- re ane ὐιξ: 

stel gegeven. 

PARAGRAAF 2 

Het Goede en het Kwade vergolden 

30-—38. De Israëlieten van Faraû bevrijd. 84-—36. De Qoereisjieten 
loochenen de verantwoordelijkheid voor daden. 37. Verdelging van 
Toebba's volk. 38—42, Zekerheid van het oordeel. 

30 En voorzeker bevriji- Re LS a 45.547: 
den Wij de kinderen Israëls 7 Dsl cg GES 25 
van de vernederende kastij- À “7 ΤΣ 
ding, θῳ ἐφ ον 

81 Van Faraôü; waarlik, ) Ἄν 
hij was hoogmoedig (en een) (AE ὠς" 4} 9 οὐ 
van de buitensporigen. | RATE 

. 82 En voorzeker kozen Wij 
hen met (Onze) kennis boven 6Θὁὃ9ὟῪὝΟ,, », 4 pis χ72 
de volkeren. Éufai ὡξ De ἄγ σι D 2 

33 En Wij gaven hun van si 
de mededeelingen, waarin LA se PA ΟΝ 32 TS 

RE — ro mm, = mm em 

D 

een duidelijke zegen was. NT 

34 Waarlijk, dezen zeggen: » 2 ART KA τὶ 
35 Er is slechts onze eerste Gym 5Y58 

dood en wij zullen niet opge- 241 [21:5 Ei 29. 2 
wekt care PET CES GONE Ÿ té 

36 Breng dan onze vaderen CROSS 
(terug), indien gij waarheid- ον 2 ζει SE 
lievend zijt. | O UE ΞΘ T 

1188 Rahw, hier vertaald door Shore en, beteekent ook kaim, d.w.Z. 

er was geen storm op Zee. toen de Israëlieten die verlieten. 
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14 Nochtans keerden zij A pe ΑΣ ας αΣ hem den rug toe en zeiden: GS ας ASS Een (door anderen) onder- | 
richt persoon, een bezetene. HR ds ν 15 Waarlÿk, Wij zullen de GC A NAS 
kastijding een weinig Midi 
men, (maar) gij zult waarlij SLT a LA eee 
(tot het kwade) terugkeeren. δον UCI LENS DS Pa, 

16 Te dien dage als Wi 
(hen) met de geweldigste 2 
aangrijping zullen aangrijpen ; PAS GERLS ACCES 
waarlijk, Wij zullen een ver- | ur τῷ Ὁ} 
gelding opleggen. 1187 0e Ur 

17 En voorzeker beproef- 
den Wij vôôr hen het volk A τι εν ΣΡ τε van Εαγδῦ, en een edel apos. 5.9: 0 dut τς 2153} ὁϊ 
tel kwam tot hen, τϑν αὐγον 

18 Zeggende: Draag de 
dienaren Gods aan mij over; 
waarlijk, ik ben een betrouw- 59 Re ee baar td tot u, | Pl SL at EASVATS 

Ar. en dat. | 10 En verhef u niet tegen ΠΕ ΚΟ 
God; waarlijk, ik zal een dui- Ζ Ω 
delijk gezag tot u brengen: | 

20 En waarlijk, ik zoek een G@ »»»»ς Pfakurros ro ni toevlucht bij mijn Heer en uw ὍΣ Οὐ» ϑφέίθος ἢ} Of, emaden| Heer, dat gij miïj zult dooden: χὰ ΑΕ 
21 En indien gij niet in mij O LCL Uri Te 

gelooft, laat mi) dan alleen. 
22 En hij riep zijn Heer παι  . “Ἐπ Dezen zijn een schuldig CORRE LS NE ὉΠ ES volk. | 
23 Reis dan bij nacht met D D OoPARIA tt D ρὲ; Min dienaren: waarlijk, 51] CU EINCS Ξῷ Ὁ , 

zult vervolgd worden: ---.«ὁ:-τε.-.-.. ὁ ὁΘθὃὁὅᾷϑὅ:5Σ:τοῃοὋο7οῦο᾽ὔ:ἝᾺ᾽᾽ϑ᾽ϑοϑι7 7ι.ὶ᾽. 
het wegnemen van de droogte volgde de geweldigste aangriping, die de ver: overing van Mekka met zich meebracht. Boechari gewaagt aldus: , Toen de Qoereisjieten den Heiligen Profeet (mogen vrede en de zegeningen Gods ΟΡ hem rusten) wederstonden, bac hf, dat zÿj door jaren van droogte bevangen zouden worden, zooals de jaren van Jozef (di. zeven jaren): en hongersnood en ellende overvielen hen, totdat zfj beenderen en doode lichamen aten: en een persoon placht naar den hemel te kÿken, en hïÿj zag tusschen hem en dien zooiets als rook van wege de harde bezoeking” | | _ 1187 Deze voorspelling schijnt betrekking te hebben op de nederlagen, die de Qoereisjieten in de oorlogen voortdurend zouden lijden, aanvangende met den oorlog bij Badr en uitloopende op de definitieve omverwerping van hun macht door de verovering van Mekka. I bn-i-Mas’oed zegt, dat met geweldigste aangrüping bedoel& wordt: de dag van Badr. 

᾿ 



HFDST. XLIV.] 

ar. van 
füne. 

a 1109, 
1288. 

51 Waarlijk, de rechtscha- 
penen zijn op een veilige 
plaats, 

92 In tuinen en (te midden 
van) bronnen; 

53 Ζ1) zullen fÿne en dikke 
zijde dragen, tegenover elkan- 
der (zittende) ; 

04 Zoo (zal het zijn), en 
Wij zullen hen met reine 
schoonen vereenigen. ἃ 

δῦ Zij zullen daarin in 
zekerheid om iedere vrucht 
roepen ; 

06 Zij zullen daarin den 
dood niet smaken, behalve 
den eersten dood, en Hij zal 
hen voor de kastijding der hel 
hoëden. 

δὲ Een  goedertierenheid 
van uw Heer; dit is het groote 
succes. 

58 Derhalve hebben Wi 
het in uw taal gemakkelijk 
gemaakt, opdat zij gedachtig 
zouden zijn. 

59 Derhalve, wacht; waar- 
10κ, ook zij wachten. 
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HOOFDSTUK XLV 

DE NEDERKNIELING . 

(AI-Djâtsiÿah) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(4 paragrafen en 37 verzen) 

De waarheid der openbaring van den Heiligen Qoer-ân. 

Samenvatting : 

Par. 1. Loochening der openbaring. 

Par. 2. 

Par. 3. Loochening van het oordeel. 
Par. 4. De ondergang. 

Algemeene opmerkingen: 

DIT is het zesde hoofdstuk van de H@ mîim-groep. De titel daarvan is ont- 
leend aan vs. 28, dat zegt, dat ieder volk naar verdienste voor de groote macht. 
van God op de knieën wordt gezet. De eerste twee paragrafen handelen over de 
openbaring. Deze komt van een Machtigen, Wijzen God: en er zijn vele teekenen 
van haar waarheid, maar toch verwerpen de ongeloovigen ze. De teekenen van 
haar waarheid worden in de tweede paragraaf vermeld. De derde paragraaf 
gewaagt van het oordeel en het verwerpen daarvan door de ongeloovigen, wegens 
de verstoktheid van hun harten. De vierde spreekt van den ondergang der onge- 
loovigen en vermelden, dat de geloovigen in hun plaats worden gesteld, 

a 1141. 

PARAGRAAF 1 

Loochening der Cpenbaring 

1, 2. De openbaring’ van den Heiligen Qoer-âu. 3—6. Gods open- 
baring in Zijn werken. 7—11. De loochenaars zullen gestraft worden. 

In naam van God, den Wel- 
dadige, den Genadige. 

1 Geloofde, Glorierijke 
God! 8 

2 De openbaring van het 
Boek komt van God, den 
Machtige, den Wijze. 
8 Waarlik, in de hemelen 

en (op) de aarde zijn teeke- 
nen voor de geloovigen. 

ζω 1 

ῷ,»..» 

2,#71 dr” | SA ES 

RENAN Ce Ent C3 0 
| 3 “2 

Done) πο: ᾿ 

An 3 ὦ 
| 

| \ ᾿ s< 2 -“- - Νὰ | e 

AV YU oeil οἱ 
2 
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b 2 : 164, 

à 

4 En in uw (eigen) schep- 
ping en in wat Hij van dieren 
verspreidt, zijn teekenen vocr 
menschen die overtuigd zijn: 

5 En (in) de wisseling van 
den nacht en den dag, en (in) 
wat God aan onderhoud van 
de wolken nederzendt, en 
daarmede leven geeft aan de 
aarde na haar dood, en (in) 
de verandering der winden, 
zijn teekenc'1 voor menschen 
die begrijpen. Ὁ 
6 Dit zijr de mededeelingen 

Gods, die Wij u met waarheid 
voorlezen; en in wat aankon- 
diging zouden zij na God en 
Zijn mededeelingen gelooven ? 

7 Wee over ieder zondig 
leugenaar, | 

8 Die de mededeelingen 
Gods tot hem hoort voorgele- 
zen (en) vervolgens trotsche- 
liÿjk volhardt, alsof hij ze niet 
hoorde; derhalve, kondig hem 
een piünlijke kastijding aan. 

9 En wanneer hi iets van 
Onze mededeelingen  weet, 
houdt hij ze voor een gekker- 
nij;, dezen zijn het, die een 
vernederende kastijding zul- 

len hebben. 
10 Vôôr hen is de hel, en 

niets van wat zij verdiend 
hebben, zal hun baten, noch 
degenen die zij tot bewakers 
buiten God namen, en zij zullen 
een zware kastijding hebben. 

11 Dit is de leïiding: en 
(aangaande) degenen die 

niet in de mededeelingen van 
hun Heer gelooven, zij zullen 
een pinlijke kastijding heb- 
ben van wege (hun) onrein- 
heid. 

LOOCHENING DER OPENBARING 901 
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Of, de 
profetie. 

ag : 41. 

DE NEDERKNIELING 
A nt er te din Se 

[DEEL XXV. 

PARAGRAAF 2 

De Waarheid der Openbaring van den iigen Qoer-ân 

12—15. Veroveringen aan de geloovigen beloofd. 16, 17. Voorspel- 

lingen aangaande de verschijning van den Heiligen Profeet. 18—21. 

De Heilige Qoer-ân is een ware leiding. 

12 God is Hi, Die u de zee 

diensthbaar heeft gemaakt, 

opdat de schepen daarop Op 

Zijn bevel zouden zeilen en 

opdat gij van Ziün genade 

zoudt zoeken, en opdat gi 
zoudt danken. 

13 En Hij heeft u dienst- 

baar gemaakt wat in de 

hemelen en wat op de aarde 
is, alles van Hem (afkom- 

stig): waarlijk, hierin zijn 

teekenen voor menschen die 
nadenken. | 

14 Zeg tot degenen die 

gelooven, (dat) zij dengenen 

die de dagen Gods 1190 niet 

vreezen, vergeven, opdat Hij 
een volk beloone voor wat 
het verdient. | 

15 Wie het goede doet, het 
is voor zijn eigen ziel, en wie 
het kwade doet, het is tegen 
hemzelf; vervolgens zult gi 
tot uw Heer worden weder- 
gebracht. 

16 En voorzeker hebben 

Wij het Boek en de wijsheid 

en het profeetschap aan de 

kinderen Israëls gegeven, en 

hen van de schoone dingen 

voorzien en hen de volkeren 

te boven doen gaan. ἃ | 
17 En Wij hebben hun dui- 

delijke bewijsgronden aan- 

gaande de zaak gegeven, 1191 

maar zij verschilden niet, dan 

nadat de kennis tot hen was 

“΄ 5 . "23%? 986 0 À ΄ > .% Pur 

BBA TN NI Tee NN αν 
D # - 4 292? 

Ce VE 5 820 θῶ 
ἮΝ CR RS Te EE DORE SENS 5 4h 

- # 

ef “ 2204 à 9 9 y 1% 

SENS 
PEL A τ 3255 

TG RE ςΣ 

o SAKISE 

θοῦ 

οὐὐ τόσ CE 

“ζῶ 

SOLE ENS 
GE 11222 

1190 De dagen Gods zijn de oorlogen, waarin de rechtschapenen succes 

zullen behalen. | 

1191 De zaak of amr beteekent hier het profeetschap van M oehammad, ten 

aenzien waarvan de Israëlieten de duidelijkste voorspellingen ontvingen. Het 

daarop volgende vers verduidelijkt dit. 
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A 71: 72: 

. b16,611,. 
718. 

eq © > > © à , ............ ὁ Ce A -. 00|τ--- .--ἜὠὠὨἙὨἙὩ --::- -  Πὁ-ὄῸὋ--τ-----τ----ς-ς-ςς-ς- 

gekomen, uit onderlingen 
nid; à waarlijk, uw Heer zal 
ten dage der opstanding 
tusschen hen richten. aan- 
gaande datgene, waaromtrent 
211 verschild hebben, 

18 Vervolgens hebben Wi 
u een weg in de zaak doen 
volgen; derhaive, volg dien 
en volg niet de lage begeerten 
Sergenen die niet weten. 

19 Waarlijk, ziÿj zullen u 
gansch niet tegen God baten; 
en waariik, de onrechtvaar- 
digen zijn elkanders vrienden, 
en God is de bewaker derge-. 
nen, de zich (voor het 

kwaad) hoeden. 
20 Dit zijn duidelijke tewij- 

zen voor de menschen, en een 
 leiding en een genade voor 
menschen die overtuigd zïn. 

21 Neen! denken degenen 
die booze werken hebben 
gewrocht, dat Wij hen als 
degenen zullen maken, die 
gelooven en het goede dcen 
— dat hun leven en hun dood 
celijk zullen χη ἢ Slecht is 
wat zij oordeelen. 

LOOCHENING VAN HET OORDEEL 903 

. 2.“ AT Éd a LE 
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3.2 27. de RE ER ES 

POICMEUT: car PRET 
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RATER: SALE 

wat zij verdiend heeft, en 

PARAGRAAF 3 

Loochening van het Oordeel 

22. Rechtvaardigheid heerscht in het heelal, 23. De verworpelingen. 
24—26, Loochening van het oordeel. 

22 En God heeft de heme- 
len en de aarde met waarheid SR δον δι οδτ τ τς ὩΟΡΘΡ ; Ἶ » " Ν Ϊ ee \ | Ἶ | . 

señcharcn en opdat iedere TS PE ἘΠ, “1 αὖ 
. » 2 2 > 

ziel belcond zal worden voor τ _ ἴα Ὁ ὁ δέ ἐξ ΣΕ 

CAEN haar zal geen onrecht worden 
gedaan. 

23 Hebt gij dan hem 
beschouwd, die zijn lage “2. "ἘΣ at SH, A sarl 
begeerte tot zijn god ncemt, 
en God heeft her met kennis 
in dwaling gelaten, Ὁ en een 
zegel op zijn oor en zijn hart 

da EL 

LE SES οἷς JE αὖ 
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DE NEDERKNIELING 

pr en een bedekking over 
zijn oog gepaatst, a Wie kan 

: hem dan na God leiden? Zult 
gij dan niet gedachtig zijn? 

24 En zij zeggen: Er is 
slechts ons leven op deze 
wereld; wij leven en sterven 
en niets vernietigt ons behalve 
de tijd, en zij hebben er geen 

. kennis van, zi gissen slechts. 

25 En wanneer hun Onze 
duidelijke mededeelingen 
voorgelezen worden, is hun 
bewijsgrond niets anders dan 
dat zij zeggen: Breng onze 
vaderen (terug), indien gi 
waarheidlievend:zijt. 

26 Zeg: God geeft u leven; 
vervolgens doet Hij u sterven; 
vervolgens zal ΗΠ u tot den 
dag der opstanding verzame- 
len, waaraan geen twijfel is; 
maar de meeste menschen 
weten (het) niet. 

[DEEL XXV. 
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PARAGRAAF 4 

De Ondergang 

27— 29. Ieder volk heeft zijn ondergang. 30. De geloovigen zullen 
succes behalen. 31--35. De ongeloovigen zullen hun kastijding ont- 
moeten. 86, 37. De Goddelïijke glorie zal bevestigd v'orden. 

27 En aan God behoort 
het koninkrijk der hemelen 
en der aarde; en ten dage als 
het uur zal geschieden, te 
dien dage zullen de leuge- 
naars vergaan. 

28 En 91] zult ieder voilk 
zien nederknielen; ieder volk 
zal tot zijn boek geroepen 
worden: 1192 heden zal u 
vergolden worden wat gij hebt 
gedaan. 

-" 

FD pm ou “573 P = 
(χ3 τ Ar 

55502915 SE AS 

CE) 

MELErIEE Fe 

1192 Het boek beteekent het boek der daden. Dat ieder volk een boek zal 

hebben, toont aan, dat volken ook naar hun daden worden gecordeeld; de wet 

die op het geval van enkelingen toepasselijk is, is ook op volken van toepassing. 

Volken worden in dit leven geoordeeld; derhalve is de dag, waarop ieder voik 

tot zijn boek geroepen wordt, de dag van zijn ondergang. 
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Of, Vers 

geten. 

Of, ver. 
geten. 

en —— — 

29 Dit is Ons boek, dat 
zich met rechtvaardigheid 
tegen u uitspreekt; waarlijk, 
νη hebben opgeteekend wat 
gi hebt gedaan. | 

30 En aangaande degenen 
die geloofden en het goede 
deden, hen zal hun Heer in 
Zijn genade doen ingaan; dat 
is het duidelijke succes. 

31 En aangaande degenen 
die niet geloofden: Wat! 
werden u Mijn mededeelingen 
niet voorgelezen? Maar pi) 
waart hoogmoedig en gi 
waart een schuldig volk. 

32 En wanneer er gezegd 
werd: Waarlijk, de belofte 
Gods is waarachtig, en aan- 
gaande het uur, daar is geen 
twijfel aan, zeide σῇ: Wi 

weten niet wat het πὰ} is: wij 
denken niet (dat het geschie- 
den zal), behalve (dat het) 
een vluchtige gedachte (is), 
en Wwij zijn geenszins over- 
tuigd. 

33 En de kwade (gevol- 
gen) van wat zij #edaan heb- 
ben zullen hun duidelijk 
worden en wat zij bespot 
hebben, zal hen omringen. 

34 En er zal worden gezegd': 
Heden verlaten Wij u, gelijk 
gij de ontmoeting van dezen 
uwen dag veronachtzaamd 
hebt, en uw woning is het 

| vuur, cn er zijn voor u geen 
helpers ; 

39 Dat komt doordat gij 
de mededcelingen Gods voor 
een gekkernïj gehouden hebt 
en het leven dezer wereld u 
misleid heeft. Derhalve zullen 
zij te dien dage er niet uit 
worden gebracht, noch zal 
hun 
bewezen. 
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0 

36 En Gode komt (alle) .- 

lof toe, den Heer der are 

en den Heer der aarde, den ἀν LAN 

Heer der werelden. | BE ὯΔ 

37 En aan Hem behoort  .,, 

grootheid in de hemelen en ον» 

(op) de aarde, en Hij is de : DE | 

Machtige, de Wijze. 6 Ex 2 pal 
qq 



HOOFDSTUK XLVI 

DE ZANDHEU V''LS 
(Al-Ahqâf) 

GEOPENBAARD TE M KKA 
(4 paragrafen en 35 τ “rzen | 

Samenvatting: 

Par. 1. De waarheid der openbaring. 
Par. 2. Getuigenis der waarheiq. 
Par. 8. Het lot van ’Ad. 
Par. 4. Een waarschüwing. 

Algemeene opmerkingen: 

Dit is het laatste hoofdstuk van de Μὰ mim-groep en is De Zandheuvels ge- 
naamd, Deze titel is ontleend aan de zandstreken, die tot :e vernietiging var. den 
stam van 'Ad meewerkten (vs, 21 ), Dit feit wordt verm:ld om de Arahteren te 
wWaarschuwen, dat, als het lot van een volk beslist is, et bewerke*:lligd kan 
worden door de zee, zooals in het geval van Faraëü en zÿfr iegers, of in het zand, 
Zooals in het geval van den stam van ‘Ad. 

Het hoofdstuk zet de behandeling van het thema var net vorige hoofästuk 
voort; in de eerste paragraaf handelt het over de waarheid der openbaring en in 
het tweede over de getuigenis van de waarheid. De laatste twee paragrafen be- 
vatten, na melding te hebben gemaakt van het lot van ‘Ad, een waarschuwing 
voor hen, die de waarheid verwerpen, 
qq qq éme 

PARAGRAAF 1 

De Waarheid der Openbaring 

1, 2. De Heïlige Qoer-ân 15 een Goddelÿfke openbaring. 3-6. Het polytheïsme heeft geen argument. 7, 8. De openbaring is geen ver- Zinse], 9, 10, Een waarschuwing. | 

DEEL XXVI | 
In naam van God, den Wel- ANS à SAS 

dadige, den Genadige. Re te 2 1 Geloofde, Glorierijke 
a 1141. God! a Sa ως 

2 De cpenbaring van het 
Boek komt van God, den 
Machtige, den Wijze. | ONCE AA IS LE 

| 70 
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Ar, tus- 
schen u. 

Ar, noch. 

1193 D.w.z. v66r hem waren profeten verschenen, en hïj moest op de zelfde 

DE ZANDHEUVELS 

3 Wij hebben de hemelen 
en de aarde en wat tusschen 
beide is slechts met waarheiïd 
en (voor) een bepaalden tijd 
geschapen; en degenen die 
niet gelooven, wenden zich 
van datgene af, waarvoor Zi) 
gewaarschuwd zijn. 

4 Zeg: Hebt gij beschouwd 
wat gij buiten God aanroept? 
Toon mij wat Zzij van de 
aarde heeft geschapen, of 
hebben zij aandeel in de heme- 
len ? Breng mij een boek voor 
dit of een spoor van weten- 
schap, indien gij waarheidlie- 
vend zïüt. 

5 En wie is in grootere 
dwaling dan hi, die buiten 
God degenen aanroept, die 
hem tot den dag der opstan- 
ding niet zullen verhooren, 
en zij zijn achteloos omtrent 
hun roep? 

6 En wanneer de menschen 
verzameld zijn, zullen ziïj hun 
vijanden en loochenaars van 
hun aanbidding zïn. 
7 En wanneer hun Onze dui- 

delijke mededeelingen voorge- 
lezen worden, zeggen degenen 
die niet gelooven, van de waar- 
heiïd, als Ζῇ tot hen komt: Dit 
is duidelijke tooveri]. 

8 Neen! zij zeggen: Hij 
heeft dien verzonnen. Zeg: 
Indien ik dien verzonnen heb, 
hebt gij voor mij geen macht 
over jets (dat) van God 
(komt) ; ΗΠ kent het beste, 
wat gi] daaromtrent uit; Hi is 
genoegzaam als Getuige tus- 
schen mij en « en Hij is de Ver- 
gevensgezinde, de Genadige. 

9 Zeg: Ik ben niet de eerste 
der apostelen, 1193 en ik weet 
niet, wat met mij of met u 
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zal worden gedaan; ik volg 2% 5e, ASE TAC 5 niets dan datgene wat tot τ} “τ “" Le 
is geopenbaard, en ik ben (|: 5 ὃ ἡ ἄν ΜΟΥ ©} 
niets dan een duidelijke waar- a ὥτ ᾿ PR 
schuwer. O Cégi Us VI 

10 Zeg: Hebt gi] (er over) 
nagedacht, indien het van |, , , ς ν,, ἘΣ 
God is, en βἢ er niet in φορὰς ὦ ὧδ ὁ τ 5 
gelooft, en een getuige uit het >: .% PR ..» 
midden der kinderen Israëls ὧΖ ABLE Do LD οὕ 2 
heeft getuigenis αἴροιθρα van -- (2,5 
eu τὰ hem, Τρ ἔν hij ὡς aie ὦ Le] GE 
geloofde, terwijl gij opgebla- RENE δ] Pie | 

zen zijt van trots; waarliÿk, ro 

God leidt de onrechtvaardige Ô Chan ei 
menschen niet. 

PARAGRAAF 2 

Getuigenis der Waarheid 

11, 12, Mozes’ getuigenis. 13—20. De geloovigen en de ongelnovigen . 
zullen in hun leven van de waarheid getuigen. 

11 En degenen die niet 
gelooven, zeggen aangaande .. 
degenen die gelooven: Indien Foret Dudl t, 
het iets goeds ware, zouden » ἀπ IS 
zij ons daarin niet voorge- 77 | 
gaan zijn. En daar zij er niet δῦ κοῦ de LUS 1: 
door geleid wenschen te wor- un 
den, zeggen zij: Het is een ρον 5 ὥς 3] 
oude leugen. 

12 En voor hetzelve was het 
boek van Mozes een gids en ἊΣ 
een genade: en dit is een : Ze) 5" ν τοῦ ASE ee 
Boek, (hetzelve) bevestigende ,,,,: 4, 2 DEA LÉ 7325 

a 86. a in de Arabische taal, opdat 35 Je νο de he 
het degenen zal waarschuwen, *<2 > 2 AA 2 ire 
die onrechtvaardig zijn en Ὁ EAU AS 
goede tijdingen (zal geven) ÊCE ἜΤΙ ÈS 
aan degenen die het goede 
doen. 

13. Waarlijk, degenen die ΠΡ ue € 
zeggen: Onze Heer is God, en 5. ax 1% 6 oi ol 
op den rechten weg blijven, 5 ὦ 57 CE ἄς. 7) 
zullen geen vrees hebben, noch DRE Ὁ» Ἂς d Ὁ os 
zullen zij treuren. SAS EST DE 

1194 De getuige uit het midden der kinderen Israëls, die van iemand als hem 

getuigt, is Mozes; zie Deut. 18 : 18, 19. Vs. 12 maakt dit duidelijk. 
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14 Dezen zijn de bewoners 
van den tuin, daarin wonen- 
de: een belooning voor wat 
zij gedaan hebben. 

15 En Wiÿj hebben den 
mensch geboden, zijn ouders 
goed te doen; zijn moeder 
heeft hem met moeite gedra- 
gen en hem met moeite 
gebaard; en zijn dragen en 
zijn spenen waren dertig 

n: w er hij PR RD RS CS maanden; tot, wanneer hi A AC CT) 
zijn puberteit bereikt en veer- 
tig jaren bereikt, hij zegt: 

| Min Heer! geef mij, dat ik 
voor Ἂν gunst, die Gij mij en 
mijn ouders hebt bewezen, 
danke en dat ik het goede dat 
Ὁ behaagt, doe en doe mij 
goed ten aanzien van mijn 
nakomelingschap: waarlijk, 
ik wend mij tot U, en waarlik, 
ik ben (een) van degenen die 
zich onderwerpen. 

16 Dezen zijn degenen, van 
wie Wij het beste aannemen 
van wat zij gedaan hebben en 
over wier booze werken Wij 
heenstappen, onder de bewo- 
ners van den tuin: de belofte 
der waarheid, welke hun werd 
beloofd. 

17 En hij die tot zijn ouders 
zegt: Foei, schaam u! dreigt 
gi mij, dat ik voortgebracht 
zal worden, wanneer geslach- 
ten vé6r mij heengegawn zijn ? 
En Ζ1] roepen beiden Gods 
bijstand in: Wee over u! 
geloof; waarlijk, de belofte 
Gods4is waarachtig. Maar hij 
zegt: Dit zijn niets dan verha- 
len der ouden. | 

18 Dezen zijn degenen, 
_tegen wie het woord onder 
volken van djinn en men- 
schen, die νόόγν hen zijn heen- 
gegaan, bewaarheïid is; waar- 
ik, zij zijn verliezers. 
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19 En voor allen zijn 
rangen oOvereenkomstig wat 
zij gedaan hebben, en opdat 
ΗΠ hun hun werken ten 
volle zal terugbetalen, en 
hun zal geen onrecht wor- 
den gedaan. 

20 En ten dage als degenen 
die niet gelooven, voor het 
vuur zullen worden gebracht: 
Gi hebt uw goede dingen in 
uw leven der wereld wegge- 
gooiïid en ἢ hebt die voor een 
korten tijd genoten; derhalve 
zult gij heden met de kastij- 
ding der vernedering beloond 
worden, omdat gij ten onrech- 
te hoogmoedig in het land zijt 
geweest en omdat gi, overtre- 
den hebt. 

-21 En vermeld den broeder 
van ‘Ad; à toen hij zijn volk 
in.de zandige vlakten waar- 
schuwde, — en inderdaad 
kwamen vé6ér hem en na hem 
waarschuwers --- zeggende: 
Dien niemand dan God’ waar- 
I5Kk, ik vrees voor u de kastij- 
ding van een grooten dag. 
.22 21] zeiden: Zijt gij tot ons 

cekomen om ons van onze 
goden af te wenden? Breng 
ons dan datgene, waarmede pi) 
ons dreigt, indien gij (een) van 
de waarheïdlievenden zit. 

23 Hïij ze: De kennis is 
slechts bij God, en ik breng 
u de hoodschap over, waar- 

| mede ik gezonden ben; maar 
ik zie, dat gij een volk ziïjt, 
dat onwetend is. 

24 En toen zij het als een 
wolk aan den hemel zagen 
verschijnen, naar hun vallei- 
en voortdrijvende, zeiden zij: 
Dit is een wolk, die ons regen 
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zal geven. Neen! het is wat 
gij wenschte te verhäasten, 
een wind waarin een pijnlijke 
kastijding is, 

25 EIk ding op het bevel 
van zijn Heer vernietigende, 
en zij werden zoodanig, dat 
er niets was té zien, behalve 
hun woningen. Alzoo beloonen 
Wij de schuldige menschen. 

26 En voorzeker hadden 
Wij hen in datgene bevestigd, 
waarin Wij u niet hebben 
bevestigd, en Wij hadden hun 
ooren en oogen en harten 
gegeven, maar noch hun 
ooren, noch huñ oogen, noch 
hun harten baatten hen iets, 
daar zij de mededeelingen 
Gods loochenden, en datgene 
wat zij bespotten, omringde 
hen. 
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PARAGRAAF 4 

Een Waarschuwing 

27, 28. Een les in het lot van degenen, die op de grenzen van 

Arabië woonden. 29-—32. Eenige geloovigen. 83-85, De straf moet 

de tegenstanders overvallen. 

27 En voorzeker hebben 
Wij de steden rondom u ver- 
nietigd, en ἢ herhalen de 
mededeelingen, opdat  zi 
zouden terugkeeren. 

28 Waarom hielpen dege- 
nen die zij tot goden buiten 
God aannamen, hen dan niet 
om (hen tot Hem) te doen 
naderen? Neen! ziÿj waren 
voor hen verloren; en dit was 
hun leugen en wat zij verzon- 
nen hebben. 

29 En toen Wij een troep 
van de djinn tot u wendden, 
die naar den Qoer-ân luister- 
den; 1195 derhalve toen zi 
daartoe kwamen, zeiden zij: 

27 σι Ya pe ed or ΄ ἢ 27? 51 ΠΝ ef 
(4 TEL EG ΠΝ 
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CARTES rer 

1195 De in dit vers vermelde djinn geloofden niet alleen in den Heiligen 

Qoer-ân, maar werden ΟΟΪΚ waarschuwers voor hun voik; Ζῇ waren derhalve 
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a 936. 

EEN WAARSCHUWING 

Zwijg; en toen het geëindigd 
was, keerden zij tot hun volk 
terug, (het) waarschuwende. 

30 Zij zeiden: Ο ons volk! 
wi] hebben naar een na Mozes 
geopenbaard Boek geluisterd, 
bevestigende datgene wat 
daarvôôr is, 8 leidende tot de 
waarheid en tot een recht 
pad: 

31 O ons volk! neem den 
roeper Gods aan en geloof in 

Arvanuw.| Hem; Hij zal u uw feilen 

ee 

vergeven en ἃ voor €en pijn- 
lijke kastijding beschermen. 

32 En wie den roeper Gods 
niet aanneemt, zal op de aarde 
niet ontkomen en hïij zal 
geen bewakers buiten Hem 
hebben: dezen verkeeren in 
een duidelijke dwaling. 

33 Hebben zij niet be- 
schouwd, dat God, Die de 
hemelen en de aarde gescha- 
pen heeft en door de schen- 
ping daarvan niet vermoeid 
werd, in staat is om leven 
aan de dooden te geven? Ja! 
waarlijk, Hij heeft macht over 
elk ding. 

34 En ten dage als degenen 
die niet gelooven, voor het 
vuur zullen worden gebracht: 
Is het niet waar? Zïj zullen 
zeggen: Ja! bij onzen Heer! 
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menschelijke wezens, omdat de Heilige Qoer-ân en feitelijk elk geopenbaard 

boek voor menschen gezonden wérd, en niet voor welke andere klasse van wezens 

ook. Aan de zonen van Adam werd medegedeeld, dat tot hen apostelen zouden 
worden gezonden (2:38; 7: 85). Nergens wordt ons in den Heiligen Qoer-ân 

gezegd, dat er onder of voor de djinn of onzichtbare wezens, apostelen werden 

verwekt. En, gelijk in de voetnoot bij 6 : 129 is aangetoond, het woord djinn is 

ook op menscher toepasselijk, en de hier vermelde djinn schijnen sommige niet- 

Arabieren te zijn, die naar den Heiligen Profeet kwamen luisteren. Ibn-i-Mas’oed 

zegt ons in een verslag, dat de Heilige Profeet hen, vergezeld door hem, op een 

plaats buiten Mekka ging bezoeken en dat hij. met hen praatte. Waarschijnlijk 

was dit een Joodsche deputatie, gelijk de vermelding van Mozes in het daarop 

volgende vers aantoont. 
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Hij zal zeggen: Smaak dan 
de kastijding, omdat gij niet 
geloofd hebt. 

35 Derhalve, verdraag ge- 
duldig, gelijk de met stand- 
vastigheid begaafde aposte- 
len met geduld verdroegen en 
tracht niet (hun kastijding) 
voor hen te verhaasten. Ten 
dage als zij zullen zien wat 
hun beloofd is, zullen zïj zin, 
alsof ζῇ slechts een uur van 
den dag gebleven waren. Een 
genoegzame  uiteenzetting! 
Wie anders zal dan vernietigd 
worden, behalve de overtre- 
ders ? 
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HOOFDSTUK XLVII 

MOEHAMMAD 

GEOPENBAARD TE MEDINA 
(4 paragrafen en 38 verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1. De tegenstanders zullen in den oorlog sneuvelen. 

Par. 2. Onderdrukkers zullen vernederd worden. 

Par. 3. De flauwhartigen. 

Par. 4. Een aansporing. 

Algemeene opmerkingen: 

Dit hoofdstuk is getiteld Mohammad en voorspelt de verbetering in den 

materieelen toestand dergenen, die in den Heiligen Profeet Moehammad ge- 

loofden, Zïj verkeerden ten tijde van de openbaring daarvan in een zeer machte- 

loozen toestand, aangezien zij hun heil in het ontvluchten van hun huizen hadden 

gezocht en een machtige vijand hen in πὰ nieuwe vaderland bedreigde. De om- 

verwerping van de macht van dien vijand was een noodzakelijke voorbereiding 

tot de verbetering van den toestand der Moeslims, en deze omstandigheid geeft 

ons den sleutel van het verband van dit hoofdstuk met het laatste der vorige 

groep. In dat hoofdstuk hebben wij slechts een herhaalde waarschuwing voor 

de kastijding, die den tegenstanders boven het hoofd hangt, terwijl ons hier 

duidelijk wordt medegedeeld, welken vorm die kastijding zal aannemen. Dit 

hoofdstuk en de twee hierop volgende hoofdstukken behooren tot de Medineesche 

openbaring, maar tot drie verschillende tidvakken, nl. het vroeg-, het middel- 

en het laatste Medineesche tijdvak. 

Het hoofdstuk is in vier paragrafen verdeeld. Beginnende met de verklaring, 

dat de pogingen dergenen die den menschen beletter de waarheid aan te nemen, 

absoluut vruchteloos zullen zijn, terwiïjl de geloovigen zich weldra in een verbete- 

ring van hun toestand zullen verheugen, verklaart het, dat deze veranderde 

toestand door oorlogen zal worden geschapen, en geeft het vervolgens een 

voorschrift betreffende de krijgsgevangenen. De tweede paragraaf is in hoofd- 

zaak aan hetzelfde onderwerp gewijd en verklaart verder, dat Mekka zal worden 

onderworpen, dat de ongeloovigen vernederd zullen worden en dat de geloovigen 

zullen zegevieren, De derde en de vierde paragraaf gewaagt van degenen, die 

dit, de rechtvaardigste oorlog in de geschiedenis, als een ramp beschouwden en 

- die daarom, door een huichelachtige houding aan te nemen, langzamerhand tot 

het ongeloof vervielen, Ten slotte spoort het de Moeslims ook aan, zich voor de 

waarheid tot het uiterste in te spannen, want indien Ζῇ daarin te kort schoten, 

zou er een ander volk worden verwekt om hun plaats in te nemen. 

De openbaring van dit hoofdstuk behoort ongetwijfeld tot een tijdvak, toen 
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PARAGRAAF 1 

De Tegenstanders zullen in den Oorlog sneuvelen 

1-3. De pogingen der tegenstanders zullen vruchteloos zijn en de 
toestand der geloovigen zal worden verbeterd. 4. De ongeloovigen zul- 
len in den oorlog overwonnen worden, 5-—-7. Hulp en succes voor de 
geloovigen. 8—11. Vernietiging wacht den ongeloovigen, - 

In naam van God, den Wel- > < \ μων 3 
dadige, den Genadige. Ogre Qt ab au 

1 (Aangaande)  degenen 
die niet gelooven en zich van D κυ ραν DCS Me 
Gods weg afwenden, Hij zal Ge ETUSS AS CN | 
hun werken zonder uitwer- Ole, king doen zijn. FLE OT a 

2 En (aangaande) degenen | 
die gelooven en het goede ne à 
doen, en geloaven in wat aan Jai ἱκς ss is 
Moehammad is geopenbaard ,5, χρνρ τσιω Fr 
— en het is de waarachtige 22e Ὁ OS tel rai s 
waarheid (die) van hun Heer > »:- Ty ou 5 LB 
(komt) — Hij zal hun kwaad DE FEV OC) 
van hen wegnemen en hun τω 
toestand verbeteren, 1196 246 ᾿Ξ RES 

3 Dat komt doordat dege- 
nen die niet gelooven, de ,5-%,, »7ὉωἡἪ2 > .4 44 σῇ] 
valschheid volgen en doorda! Lee CN EL es 
degenen die gelooven, de ! sl se Ba a ; (LE 
waarheid volgen (die) van , , ,. 1. ἢ S 
hun Heer (komt) : alzoo stelt 7% AS AE 2 CP] 
God den menschen hun voor- DPTteoe eue! 
beelden voor. On EST EL ὧν 

4 Derhalve, wanneer gij 
degenen die ongeioovig zijn, 5: <<,»#%- 2.4 PR TITLE 
in den strijd ontmoet, sla κε τ > Sn LE 
dan hun halzen, tot wanneer LÉ ASS) RSA 1520} 
gÿj hen overwonnen hebt, | 
maak (hen) tot gevange- 2 .rc,-2-e ee à: SN eV MS ᾿ς τό AE ICA 

΄“΄ 

nen, en naderhand, laat hen in 
| Ôf vri als een gunst, ὁξ BA TIR 2 22 27 2 

(zich) vrijkoopen, tot de strijd HT Ie PO 

de oorlog tegen de bewoners van Mekka nog niet begonnen was, maar toen zich 
omstandigheden voordeden, die er op wezen, dat oorlog onvermijdelijk was. Het 
werd waarschinlijk in het eerste jaar van de Hedjira geopenbaard. 

1196 De duidelijke voorspellingen van het eerste en het tweede vers werden 
verkondigd op een tijd, toen de viand er in geslaagd was, de Moeslims uit hun 
huizen te Mekka te verdrijven en de Heilige Profeet zijn heïl in de vlucht moest 
zoeken. 
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Ar, χη 
wapenen 

nederlegt. 

Of, zeker- 
lijk van 
hen het 
verschul- 
digde 
eischen. 

Of, gunsten 
zou bewij- 
zen door. 

geëindigd is. 1197 Dat (zal zoo 
wezen): en indien het God 
had behaagd, zou Hij hun 
zekerlÿk vergelding hebben 
opgelegd, maar (dit is zoo) 
opdat Hij sommigen uwer 
door anderen zou beproëven; 
en (aangaande) degenen die 
op Gods weg gedood zin, Hij 
zal hun werken geenszins te 
loor doen gaan. 

5 ΗΠ zal hen leiden en hun 
toestand verbeteren, 

6 En hen den tuin den 
binnentreden, dien Hij hun 
heeft bekend gemaakt. 

7 O gij die gelooft! indien 
gij (de zaak van) God helpt, 
zal Hij u helpen en uw schre- 
den versterken. 

8 En (aangaande) degenen 
die niet gelooven, voor hen is 
verdelging, en ΗΠ heeft hun 
werken zonder uitwerking 
doen zijn. 

9 Dat komt, docrdat 21] af- 
keerig waren van wat God 
geopenbaard heeft; derhalve 
maakte ΗΠ hun werken 
nutteloos. 

10 Hebhen zij dan niet in 
het land gereisd en gezien, 
wat het einde was van dege- 
nen (die) voér hen (leefden) : 

| God bracht verdelging op 
hen neder, en de ongeloovigen 
zullen de gelijke daarvan 
hebben. 

-.......ὄ. 
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1197 Deze passage vermeldt het eenige geval, waarin menschen in den 

oorlog gevangen kunnen worden genomen, en veroordeelt dus de praktijk der 

slavernij, overeenkomstig welke menschen overal gevat en als slaven verkocht 

konden worden, Krijgsgevangenen kunnen slechts gevangen genomen worden na 

een viand in een werkelijken oorlog te hebben getroffen, en zelfs in dat geval 

moeten zij in vrijheid worden gesteld, hetzij uit gunst, of na een losprijs te heb- 

ben geëischt. De Heilige Profeet koos in de meeste gevallen het eerste; b.v. in 

het geval van de gevangenen van den Bani Moestaliq, waarin honderd gezinnen 

in vrijheid werden gesteld, en in het geval van Hawazin, waarin volle zes duizend 

krijgsgevangenen louter uit gunst vrijgelaten werden. Alleen in het geval van de 

zeventig, in den oorlog btj Badr, gevangen genomen krijgslieden wordt er ver- 

meld, dat σῇ zich moesten vrijkoopen, 
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11 Dat komt, doordat God 
de Beschermer is van degenen 
die gelooven, en doordat de 
ongeloovigen geen bescher- 
mer voor zich zullen hebben. 

PARAGRAAF 2 

Onderdrukkers zullen vernederd worden 

eZ ne 
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12, 18, Mekka zal onderworpen worden. 

[DEEL XXVI. 
-.-.Ἐ-Ἐ -ὀ  5...ὦ....Ἑ.-.-...,.. 

pee er: à 

ARRETE 

14—19. De toestand der 
geloovigen en ongeloovigen tegenover elkaar gesteld. 

12 Waarliÿk, God zal dege- 
nen die gelooven en het 
goede doen, tuinen doen 
ingaan,  Waarin  rivieren 
stroomen; en degenen die 
niet gelooven, genieten en 
eten zooals de dièren eten, en 
het vuur is hun woning. 

13 En hoe menige stad, 
welke veel machtiger was dan 
uw stad, die u verdreven 
heeft: Wij verdelgden hen, en 
er was geen helper voor hen. 

14 Wat! is hïj die van zijn 
Heer een duidelijken bewijs- 
grond heeft, gelijk hem, wien 
het kwaad van zijn werk 
schoonschijnend is gemaakt ; 
en zij volgen hun lage begeer- 
ten. 

15 Een gelijkenis van den 
tuin, die dengenen die zich 
(voor het kwaad) hoeden, is 
beloofd: Daarin zijn rivieren 
van water, dat niet verandert, 
en rivieren van melk, waar- 
van de smaak niet verandert, 
en rivieren van wijn, heerlijk 
voor degenen die drinken, en 
rivieren van  gezuiverde 
honing; en voor hen zijn 
daarin alle vruchten en be- 
scherming van hun Heer. 
1198 (Zïijn dezen) gelijk denge- 
nen die 1 in het v vuur wonen en 
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1198 De hier gegeven beschrijving vermeldt de werkelijke Zzegeningen van 
het paradijs niet, want χῇ zijn zegeninken, ,die het ΟΟΣ niet heeft gezien, en 
het oor niet heeft gehoord, en in ’s menschen hart niet is ingegaan om er een 
denkbeeld van te vormen’”, maar het is slechts een gelïÿÿkenis, en een voorbeeld 
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8 11. 

ι 
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wien ziedend water te drinken 
is gegeven, zoodat het hun 
ingewanden verscheurt ? 

16 En onder hen zijn dege- 
nen, die naar u zoeken te 
luisteren, tot wanneer zij van 
u heengaan, zij tot degenen 
wien de kennis is gegeven, 
zeggen: Wat zei hij dasreven ? 
Dezen zijn degenen, op wier 
harten God een zegel heeft 
gesteld ἃ en ζῇ volgen hun 
lage begeerten, 
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17 En (aangaande) dege- 
nen die den rechten weg 
volgen, hen zal Hij in leiding 
doen toenemen en hun (de 
belooning voor) hun hoeden 
(voor het kwaad) geven. 
18 Wachten zij dan op iets 

anders dan het uur, dat het 4, ας re 
onvoorziens tot hen komt? Nu, +4$0 Qi USINE δῷ 
inderdaad zijn de teekenen 551400 2 ee 2. 
daarvan (alreeds) gekomen, GE ΟΣ SC Casa 
maar hoe zullen zij, wanneer ὧς» Les μι [21 
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2 ιν 5:2", 
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het over hen komt, hun her- 
innering hebben? 1199 

19 Derhalve, weet dat er 
niets is, dat aangebeden 
verdient te worden, dan God, 
en vraag bescherming tegen 
uw feil Ὁ en voor de geloovige 
mannen en de geloovige 
vrouwen: 1200 en God kent 
de plaats van uw wederkeer 
en uw woonpiaats. 

dat aantoont, waaraan zlj geljken. Er zïÿn rivieren van water, dat de Jevensbron 
is en rivieren van melk, die kracht geeft en rivieren van win, die opvrooitjkt 
en rivieren van honing, die geneest. Opgemerkt moet worden, dat maghfirat of 
Goddelfke bescherming ook een der zegeningen van het paradis 1s, 

1199 Onder het. uur moet worden verstaan, het uur van hun kasttjding of 
de omverwerping van hun macht, waarvan fn de vorige verzen duideltjk wordt 
gesproken. De teekenen daarvan hadden zich reeds vertoond, want “ἢ hadden 
gezien, hoe de Isläm met den dag vooruitging en hoe’ al hun pogingen om ztjn 
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vooruitgang te stuiten, op een mislukking waren uitgeloopen. 
1200 Zie voor uw feil, welke beteekent: de feilen, die de Heiïlige Frofeet als 

sterveling kon begaan, de noot bij 40 : 55, Opgemerkt moet worden, dat het 
wWoord dranb een zeer ruime beteekenis heeft en dat het niet noodzakeltjk onde 
beduidt. Integendeel, iedere feil of tekortkoming van de menschelijke natuur is 
een deanb. | 
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MOEHAMMAD [DEEL XXVI. 

PARAGRAAF 3 

De Flauwhartigen 

20. De lafhartigen zijn afkeerig van den strijd. 21, 22. Noodzake- 
lijkheid van den oorlog. 23—28. Ζ vervallen tot het ongeloof. 

20 En degenen die geloo- 
ven, zeggen: Waarom is er 
geen hoofdstuk geopenbaard? 
1201 Maar wanneer een beslis- 
send hoofdstuk geopenbaard 
en daarin de strijd vermeld 
wordt, ziet gij degenen, in 
wier harten een krankte is, 
u aankijken met den blik van 
iemand, die van wege den 
dood in onmacht valt. Wee 
over hen! 

21 Gehoorzaamheid en een 
goed woord (waren voeg- 
zaam); maar wanneer de 
zaak besloten is en indien zi] 
trouw aan God blijven, zou 
het zekerlijk beter voor hen 
zijn. 

22 Maar indien gij de 
macht in handen hadt, zoudt 
gi stellig kwaad in het land 
stichten en de banden der 

verwantschap afsnijden. 
23 Dezen zijn het, die God 

vervloekt heeft, en Hij heeft 
hen doof gemaakt en hun 
oogen verblind. 

24 Peinzen zij dan niet over 

den Qoer-ân? Neen, op de 
harten zijn hun sloten. 

25 Waarlijk, (aangaande) 
degenen die zich op hun rug- 
gen omkeeren, nadat hun de 
leiding duidelijk is geworden, 
de duivel heeft het hun verge- 
makkelijkt: en Hij geeft hun 
uitstel. 

26 Dat komt, doordat Ζῇ. 
tot degenen, die afkeerig zijn 
van wat God geopenbaard 
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1201 De Moeslims waren met grenzenlooze wreedheid vervolgd: zij waren 

onderdrukt, gedood en uit hun huizen verdreven. Vandaar verlangden Ζῇ natuur- 

ljkerwijÿze, dat hun toegestaan werd zich te verdedigen. Met een hoofdstuk wordt 

een openbaring bedoeld, die hun toestaat, ter zelfverdediging te vechten, 
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Ar. hun 
aangezich- 
ten en hun 
ruggen. 

Ar. geval- 
len. 

heeft, zeggen: Wij zullen u in 
sommige der zaken gehoor- 
zamen; en God kent hun 
geheimen. 

21 Maar hoe zal het zin, 
wanneer de engelen hen, hen 
in het aangezicht en op den 
rug Slaande, doen sterven ? 

28 Dat komt, doordat zi 
volgen wat God ongevallig is 
en van Zijn welbehagen af-. 
keerig zijn; derhalve heeft 
Hi hun werken nutteloos 
gemaakt. 
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PARAGRAAF 4 

Een Aansporing 

29—31. De huichelaars en de geloovigen zullen gescheiden worden. 
32. De ongeloovigen zullen den Moeslims geen kwaad doen. 33—-38, De 
geloovigen tot inspanning aangespoord. 

29 Of denken degenen, in 
wier harten een krankte is, 
dat God hun wrok niet te 
voorschin zal brengen ? 

30 En .indien het Ons 
behaagd had, zouden Wij u 
hen hebben doen kennen, Ζοο- 
dat gij hen zekerlijk aan hun 
teekenen zoudt hebben her- 
kend; en zekerlijk kunt gij 
hen aan de bedoeling van 
(hun) gesprek herkennen: en 
God kent uw werken. 

31 En Wij zullen u zekerlijk 
beproeven, tot Wij degenen 
onder u, die zich hard inspan- 
nen en de lijdzamen hebben 
gekend, en (tot) Wij uw geval 
duidelijk maken. 

32 Waarlijk, degenen die 
niet gelooven en zich van 
Gods weg afwenden en den 
Apostel wederstaan, nadat 
de leiding hun duidelijk is 
geworden, kunnen God. 
gansch geen kwaad doen, en. 
ΗΠ zal hun werken nutteloos 
maken. 
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33 O giÿ die gelooft! 
gehoorzaam God en gthoor- 
zaam den Apostel, en laat uw 
werken niet zonder uitwer- 
king zijn. 

34 Waarlijk, degenen die 
niet gelooven en zich van 
Gods weg afwenden (en) 
vervolgens sterven, terwijl zij 
ongeloovigen zijn, hun zal 
God geenszins vergeven. 

35 En wees niet traag, 
zoodat gij om vrede roept en 
gij hebt de bovenhand, en God 
is met u, en Hij zal uw werken 
niet te loor doen gaan. 

86 Het leven: dezer wereld 
is glechts een ijdel vermaak 
en spel, indien gij gelooft en 
u (voor het kwaad) hoedt, zal 
Hij u uw belooningen geven 
en van u uw bezittingen niet 
vragen. 

37 Indien ΗΝ ze u vroeg en 
u aanspoorde, zoudt gij gierig 
zijn, en Hij zal uw wrok te 
voorschijn brengen. 

38 Zie! gij zijt degenen, die 
geroepen zijn om op Gods 
weg uit te geven, maar onder 
u zijn er die gierig zijn, en 
wie gierig is, is gierig tegen 
zijn eigen ziel; en God is 
Zichzelf genoeg en gij hebt 
(Hem) van noode: en indien 
gij ἃ omkeert, zal Hij een 
ander volk in uw plaats stel- 
len; dan zullen χὶ ἃ niet 
gelijk zijn 
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HOOFDSTUK XLVIII 

DE OVERWINNING 

(AI-Fat-h) 

GEOPENBAARD TE MEDINA 

(4 paragrafen en 29 verzen) 
Samenvatting : 

Par. 1. De wapenstilstand van Hoedaibijja was een overwinning. 

Par. 2. Degenen die hun plicht verzuimen. 

Par. 8. Verdere overwinningen voor den Isläm. 

Par. 4. De overwinning van den Islâm op alle andere godsdiensten. 

Algemeene opmerkingen: 

DiT hoofdstuk is getiteld De Overwinning; het is een zeer passende naam, 

“omdat het de overwinningen van den Islâm behandelt: van de in Hoedaibija 

behaalde groote zedelijke overwinning af, die in het eerste vers vermeld wordt, 

tot de definitieve overwinning van den Islâm op alle andere goüsdiensten der 

wereld (vs. 28). Het woord fat-h zelf komt in dit hoofdstuk verscheidene keeren 

voor. Opmerkenswaard is het, dat, hoewel de Moeslims reeds in verscheidene 

veldslagen de zege hadden behaald, geen van die overwinningen behalve een 

wapenstilstand, die oogenschijnlijk nadeelig voor de Moeslims was, tot grondslag 

voor den zegevierenden loop van den Islâm is gemaakt. Dit wijst er ongetwijfeld 

op, dat, ofschoon de oorlog den Islâm opgedrongen was en de Moeslims over- 

winningen hadden behaald, zijn wezenlijke zege toch in zijn zedelijke overwin- 

ningen ligt; de eerste daarvan was het na de Viucht schijnbare nadeel, maar 

inderdaad de zedelijke overwinning, behaald te Hoedaibijja. Er werd niet gestreden, 

maar een wapenstilstand werd gesloten, die -— hoewel die de Moeslims verbood, 

cen van Mekka uitgeweken Moeslim bij zich te houden — door het staken der 
. viandelijkheden den menschen niettemin gelegenheid gaf om over de schoon- 

heden van den Islâm na te denken. De wapenstilstand van Hoedaibïijja was dus 

een Zedelijke overwinning en daar die als de grondslag van de toekomstigr 
 overwinningen van den Islâm beschouwd is, wist die er duidelïjk op, dat zede- 
lÿke overwinningen als de wezenlijke overwinningen van den Isläm werden be- 
Schouwd. Zèlfs het belang van de verovering van Mekka ligt in de verovering 
der harten, die de Heilige Profeet won door een voorbeeld van vergevensgezind- 
beid te geven, welke ongeëvenaard is in de geschiedenis van het menschelijk ras. 

Het verband tusschen dit hoofdstuk en het vorige is duidelïik. Terwijl het 
vorige hoofdstuk van den ondergang der tegenstanders van den Islâm in de 
oorlogen en van de verbetering van den toestand der Moeslims spreekt, wordt 
ons hier medegedeeld, hoe die verbeterde toestand in de aangelegenheden der 
Moeslims tot stand gebracht werd. Het lijdt geen twijfel, dat een in den oorlog 



G24 DE OVERWINNING [DEEL XXVI. 

PARAGRAAF 1 

De Wapenstilstand van Hoedaibijja was een Overwinning 

1-5. Een groote overwinning volmaakt de Goddelijke gunsten 
jegens den Heiligen Profeet en de geloovigen. 6. Een straf voor 
huichelaars en afgodendienaars. 7—10, De hulp en trouw der ge- 
loovigen aan den Heiligen Profeet. 

In naam van God, den Wel- δου σὺ ὙΦ ? 
dadige, den Genadige. Op! sl ait 5.-Ὁ 

1 Waarlijk, ὙΠ hebben u Hu πε δι 
cen duidelijke overwinning OURS US ὦ el ESS Er 

AT, ge. 1202 2. gegeven, 150 
- 

2 Opdat God voor u verbe- ce 5 rase Da 
tere wat van de u toegeschre- Ὅς ̓  τὰ αὐ SES 
ven feilen is voorgegaan en IV αἱ re) re Selles 
wat achter blijft, 1203 en Zïijn 

behaalde overwinning de onmiddellijke oorzaak is van den ondergang van een 

vÿand, die den Isiâm met geweld van aardsche wapenen wenschte te vernietigen, 

maar het wezenlijke succes van den Islâm ligt in zijn zedelijke overwinningen. 

Wat het jaar der openbaring van dit hoofdstuk betreft, daaromtrent kan geen 

meeningsverschil bestaan. Wij vinden ‘'Oemars getuigenis in de geschiedenis ver- 

meld, dat de Heilige Profeet het voor het eerst reciteerde, toen hij van Hoe- 

daïbijja terugkeerde, en daarom behoort de openbaring daarvan tot het zesde 

jaar van de Hedjira. " 

Het hoofdstuk begint met te verklarer, dat de wapenstilstand van Hoe- 

daibfjja een wezenlijke overwinning is, en na gewag te hebben gemaakt van de 

teleurstelling der huichelaars en afgodendienaars, besluit het met een vermelding 

van de hulp en trouw, die de geloovigen den Heiligen Profeet betoonden. De 

tweede paragraaf behandelt de valsche verontschuldigingen der geveinsden en 

zondert hen van de geloovigen af, door hen te verbieden aan de expedities der 

Moeslims deel te nemen. De derde paragraaf voorsnelt meerdere overwinningen in 

den oorlog; dit doelt klaarblijkelijk op de overwinning bij Chaibar en de ver- 

overing van Mekka. De vierde paragraaf besluit het hoofdstuk met de belang- 
rÿke aankondiging, dat God den Islâm over alle andere godsdiensten der wereld 

glansrijk zal doen zegevieren. 

1202 Volgens Boechari is de hier vermelde overwinning geen andere dan 

die, welke door den wapenstilstand te Hoedaibijja werd behaald. Het feit, dat er 
te Hoedaïbijja geen daadwerkelijke oorlog plaats had, heeft velen tot de ge- 
dachte gebracht, dat de woorden een voorspelling bevatten aangaande de ver- 

overing van Mekkaf waarvan echter verder op, in de derde paragraaf van dit 

hoofdstuk, melding wordt gemaakt. De wapenstilstand te Hoedaibijja was voor 

de Moeslims een werkelijke cverwinning, omdat die den weg opende voor de 

propaganda van den Isläm onder de ongeloovigen en door aan alle vijandelijk- 
heden een eind te maken, den tegenstanders gelegenheid gaf om over de wezenlijke 
waarde van den godsdienst na te denken, dien zÿ tot dan toe vergeefs door het 
zwaard hadden trachten te vernietigen. 

1203 Daar de menschen gedurende langen tÿd voortdurend op vijandigen 
voet met elkaar stonden, hadden zïj nooïit gelegenheid gehad om over de schoon- 
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Ar. onder. 

gunst jegens u volmake en 
u op een rechten weg leide, 
1204 

3 En opdat God u met een 
machtige hulp helpe. 

4 Hÿ is het, Die gerustheid 
in de harten der geloovigen 
nederzond, opdat zij geloof tot 
hun geloof toegevoegd zouden 
hebben — en aan God behoo- 
ren de heirscharen der heme- 
len en der aarde, en God is 
Wetend, Wijs — 

5 Opdat Hij de geloovige 
mannen en de geloovige vrou- 
wen tuinen zal doen binnen- 
treden, Waarin  rivieren 
stroomen, om daarin te wonen 
en (opdat) ΗΠ] van hen hun 
kwaad zal wegnemen: en dat 
is een groot succes bij God: 

6 En (opdat) ΗΠ de hui- 
chelachtige mannen en de 
huichelachtige vrouwen en 
de polytheïstische mannen en 
de polytheïstische vrouwen, 
degenen die booze gedachten 
omtrent God denken, zal kas- 
tijden. Op hen is de kwade 
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heden van den Islâm.na te ‘denken, en slechts een duister beeld daarvan stond 
hun voor den geest. Daarom beteekent dzanbi-ka op deze plaats de tekort- 
komingen en gebreken, die de tegenstanders den Heiligen Profeet toeschreven;: 
en de wapenstilstand van Hoedaibijja gaf gelegenheid om ze uit den weg te 
ruimen, want eerst daarna werd hun de lichtzijde van het beeld voor den geest 
gebracht. Zie 5:29, waar ifsmi, lett. mÿn zonde, in werkelijkheid beteekent: 

- de zonde die tegen mÿ is begaan, en evenzoo beteekent sjoerakâi, lett. min deel- 
genooten, steeds: de deelgenooten die mÿ rÿn toegeschreven, En ghajr beteekent 
Zoowel beschermen als verbeteren. Er wordt hier ook melding gemaakt van 
datgene wat achterblÿft. Hiermede worden de latere vitterÿen. der vÿanden van 
den Islâm bedoeld. Zooals ik reeds opmerkte, dit hoofdstuk handelt niet alleer τ Over de onmiddellÿjke overwinning van den Islâäm, maar ook over zijn definitieve 
overwinning op alle godsdiensten, Vandaar zit hierin een belofte, dat niet alleen 
die waanvoorstellingen verbeterd zullen worden, welke reeds bestaan, maar dat 
00k die, welke achterblijven en later door de vijanden. van den Islâm verspreid Zullen worden, uit den weg zullen worden geruimd, en dat de Islâm dus niet alleen in Arabië, maar ook in de geheele wereld in vollen luister zal schitteren. 

1204 Het volmaken van gunsten werd door de verspreiding van den Islâm tot stand gebracht, en op den rechten weg leiden beteekent: leiden op den rechten weg naar succes. no 



926 DE OVERWINNING 

vloekt en de hel voor hen 

bereid, en slecht is het toe- 

vluchtsoord. 
7 En aan God behooren de 

heirscharen der hemelen en 

der aarde; en God is Machtig, 

Wis. 
8 Waarlijk, Wij hebben u 

als een getuige en als een 

overbrenger van blijde tijdin- 

gen en als een waarschuwer 

gezonden, 
9 Opdat gij in God en Zïÿn 

Apostel zal gelooven en hem 

zal bijstaan en .hem eeren; 

en (opdat) gi Ziÿn glorie 

zal verkondigen, des ochtends 

en des avonds. 

10 Waarlijk, degenen die u 

trouw zweren, zweren slechts 

God trouw:; de hand Gods is 

boven hun handen. Derhalve, 

al wie (zijn trouw) breekt, 

breekt het slechts ten nadeele 
van zijn eigen ziel, en al wie 

datgene vervult, waartoe hij 

zich tegenover God heeft ver- 

bonden, hem zal Hij een groote 
belooning schenken. 1205 

wisseling, en God is op hen 
vertoornd en heeft hen:ver- 

| 
| 
| 
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Degenen die hun Plicht verzuimen Ve 

11-14, Verontschuldiging aangeboden door hen, die in gebreke 

Moeslims deelnemen, behalve later. 17. Wie verschoond kunnen 

worden. 

11 Degenen van de bewo- 
ners der woestijn, die achter- 
gelaten werden, zullen tot u 
zeggen: Onze bezittingen en 
onze gezinnen hebben ons 
bezig gehouden  derhalve, 

qq ----- --ὄ ,...ὄ...ὕ.΄.....--....---ς.-..-.---. 

blijven te verschijnen. 15, 16. Zij zullen niet aan de expedities der 

| 

A ΣΝ ΣᾺΝ οὐ ος ΩΣ 
SOCIETES | 

MTS IE £g CT dE - 

1205 De hier vermelde eedsaflegging van trouw had plaats, voordat de 

wapenstilstand gesioten werd. De. Heilige Profeet was met ziÿn menschen’ ver- 

trokken, met het doel om een bedevaart te doen, maar toen hïj in Hoedaïbijja 

kwam, beletten:de bewoners van Mekka den Heiligen Profeet Mekka in te gaan. 

Daarop zwoeren de vrienden van den Heiligen Profeet hem trouw (zooals in 

vs. 18 vermeld staat, onder een boom), dat ztj hem tot elken pris zouden be- 
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Of, van het 
goede ont- 
bloet is, 

vraag vergiffenis voor ons. Zi) 
zeggen met hun tongen wat 
niet in hun harten is. Zeg: 
Wie heeft dan voor u macht 
over iets (dat) van God 
(komt}), indien Hij u kwaad 
wil doen, of indien Hiïj u goed 
wil doen; neen! God is Zich 
bewust van wat gij doet. 

12 Neen! gij hebt veeleer 
gedacht, dat de Apostel en 
de geloovigen nimmermeer 
tot hurn gezinnen zouden 
wederkeeren, en dat werd uw 
harten schoonschïinend ge- 
maakt en gij hebt een booze 
gedachte gedacht en gij waart 
een volk, dat gedoemd is te 
vergaan. 

13 En al wie niet in God 
en Zijn Apostel gelooft, dan 
waarlik, 'Wij hebben bran- 
dend vuur voor de ongeloovi- 
gen bereid. 

DEGENEN DIE HUN PLICHT VERZUIMEN 

25 2 τι 3 ων 

5 ἌΝ LUE dt 
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GRANT QI ἐῶν 
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ol CRE 
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14 En aan God behoort het 22 023V15 Css] ass 3 
koninkrijk der hemelen en der 
aarde; ἘΠ) vergeeft wien Hi 
ΜῈ en kastijdt wién ἘΠ wil, 
en God is Vergevensgezind, 
Genadig. 

15 Degenen die achtergela- 
ten zijn, zullen, wanneer gi 
vertrekt om aanwinsten te 
verkrijgen, zeggen: Sta ons 
toe u te volgen. Zij wenschen 
het woord Gods te veranderen. 

| Zeg: Geenszins zult gij ons 
volgen; alzoo zeide God te 
voren. 1206 Maar zïj zullen 
zeggen: Neen! gij zijt naïjve- 
rig op ons. Neen! zij begrijpen 
slechts een weinig. 
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schermen en dat zij aan zijn zijde zouden sterven. De noodzakelijkheid hiervoor 

schijnt gerezen te zijn geweest uit het feit, dat de Qoereisjieten oprukten om 

de Moeslims te bestrijden, die onvoorbereid waren vertrokken, daar Ζὶ slechts de 

bedevaart wilden doen. Dit vers toont buitendien aan, dat baÿat of het trouw 

zweren een noodzakelijkheid wordt, wanneer men een groot doel beoogt. 

1206 D.w.z. voordat ztj met dat verzoek kwamen. Dit hoofdstuk werd ge- 
openbaard, toen men op weg naar Medina was, terwijl deze menschen met hun 

verzoek kwamen, toen de Heilige Profeet in Medina was gekomen. 
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16 Zeg tot degenen van de 
bewoners der woestijn, die 
achtergelaten werden: Gij 
zult weldra geroepen worden 
(om) tegen een volk van 
grooten moed (te strijden) ; 
gÿ zult hen bestrijden, tot ziïj 
zZich onderwerpen; en indien 
gi gehoorzaamt, zal God u 
een goede belooning schen- 
ken; en indien gij u omkeert, 
Zooals gij ἃ te voren omkeer- 
de, zal Hij u met een pijnlijke 
kastijding kastijden. 1207 

17 Er is geen kwaad in den 
blinde, noch is er eenig kwaad 
in den kreupele, nach is er 
eenig kwaad in den zieke (in- 
dien zij niet vertrekken) ; en al 
wie God en Zijn Apostel ge- 
hoorzaamt, hem zal Hij tuinen 
doen binnentreden, waarin 
rivieren stroomen, en al wie 
zich omkeert, hem zal Hij met 
een pijnlijke kastijding kastij- 
den. 
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PARAGRAAF 3 

Verdere Overwinningen voor den Islâäm 

18—20. Overwinning in Chaibar. 21. Verovering van Mekka,. 
22, 23. De ongeloovigen zullen verslagen worden, indien Ζῇ vechten. 
24. Zi worden van den oorlog in de vallei van Mekka weerhouden. 
25, 26. Ζῇ beletten den Moeslims naar de heilige moskee te gaan. 

18 Voorzeker had God een 
welgevallen aan de geloovi- 
gen, toen Ζῇ u onder den 
boom trouw zwoeren, en Hij 
kende wat in hun harten was, 
en Hij zond gerustheid op hen 
neder en beloonde hen met 
een nabij gelegen overwin- 
ning, 1208 . 

CG SE SAN CS SA 

‘ 
1207 De macht van den Mekkaanschen vijand was nu geébroken, gelijk be- 

wezen werd door het feit, dat de Moeslims twee jaar later tegen Mekka opruk- 
ten. Daarom werd dengenen die hun plicht verzuimden, medegedeeld dat ζῇ 
opgeroepen zouden worden om zich bij de strijdkrachten van den Islâm te voegen 
tegen een anderen machtigen vijand. Dit zinspeelt profetisch op de oorlogen 
tegen het Romeïinsche en het Perzische Rÿk in den tijd der eerste Chaliefen. 

1208 De hier voorspelde nabÜÿgelegen overivinning werd te Chaïibar behaald, 
spoedig na den terugkeer van Hoedaibijja. 
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19 En vele aanwinsten, die 
zij zullen nemen; en God is 
Machtig, Wijs 1209 

20 God beloofde τὶ vele 
aanwinsten, die gij zult 
nemen, en vVerhaastte deze 
(aanwinst) voor u en hield de 
handen der menschen van u 
terug, en opdat het een teeken 
Zal zijn voor de geloovigen en 
opdat ΗΠ u op een recht pad 
zal leiden: 

21 En andere (aanwins- 
ten), die gij nog niet hebt 
kunnen verkrijgen; inderdaad 
heeft God ze omsloten, en 
God heeft macht over elk 
ding. 1210 

22 En indien degenen die 
niet gelooven, tegen u strij- 
den, zullen zij zekerlijk (hun) 
ruggen omkeeren; vervolgens 
zullen zij geen beschermer 
of helper vinden. 

23 Zulks is de wet Gods. 
geweest, die te voren inder- 
daad haar loop heeft gehad, 
en gi) zult geen verandering 
in Gods wet vinden. 

24 En Hij is het, Die hun 
handen van u en uw handen 
van hen in de vallei van 
Mekka terughield, nadat Hi 
u de overwinning op hen nad 
gegeven; en God ziet wai gi 
doet. 

25 Ζ1) zijn het, die niet 
geloofden en u van de Heïlige 
Moskee afwendden en de offe- 
rande (terughielden), weer- 
houden om haar plaats van 
bestemming te bereiken; en 
indien het niet de geloovige 
mannen en de geloovige vrou- 
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1209 Deze aanwinsten waren de latere veroveringen in den {tjd van den 

Heiligen Profeet, waaronder de verovering van Mekka de eerste plaats innam. 

1210 Dit doelt op de groote veroveringen der Moeslims onder de opvolgers 

van den Heiligen Profeet. De onderwerping van den vijand wordt auidelijk in 
het daarop volgende vers vermeld, 
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wen Waren geWeest, Nas δὲ 
hen, niet gekend hebbende, .».:.0 5. ; ox > © 255591 

zoudt. hebben vertreden, en 2 F8 0 Re 
u dan, zonder (het) té weten, ἡ.) τ ίᾷι 7% 742 

droefheid van wege hen zou Jr 2 Fe ie . ᾿ ̓ 
hebben getroffen — opdat ᾿μ6»» 2) ὦ» des αὖ 
God in Ζῇπ genade zou doen ,,, ,,<x > LÉ τ 
ingaan wien ἨΐΠ wil; indien og 155 CHI RU 
zij ver van elkander geschei- λα ὦ ΘΈΑ 

den waren geweest, zouden ELA LE 

Wij degenen uit hun midden, 
die niet geloofden, zekerlijk 
met een pijnlijke kastijding 
hebben gekastijd. | A T Εν 

26 Toen degenen die niet $sy\5 à Er δ ΟΣ 

geloofden, (gevoelens van) , mue ae ee + 
verachting, de verachting van ἀμ] JrE Qt Lu dx)! 

(de dagen der) onwetendheid, 77. 257, -- »9- 1,4 

in hun harten koesterden, Ce OST CCM Es 
maar God zond Zijn gerust- ES AN AE 22575 
heid op Zijn Apostel en op de .. HAE TS 

“ Gr ré geloovigen neder en deed hen OS UGS CS 
het woord der rechtschapen- ne ue ΤΣ 

heid houden, en zij hadden er © Le E(S® y 
recht op en waren het waar- | 
dig: en God is met elk ding 
bekend. 1211 
qq 1 mo q À CS σον οὐὐὐὐννος 

1211 De Qoereisjieten gaven lucht aan hun gevoelens van verachting, door 

den Moeslims te beletten een bedevaart te doen; het woord der tagwa of recht- 
schapenheid, dat de Moeslims hielden, was het aanvaarden van den wapenstil- 

stand om een eind aan den oorlog te maken, alhoewel de voorwaarden van den 

wapenstilstand voor hen vernederend waren, De voornaamsie voorwaarden van 

het verdrag waren: (1) Dat de Moeslims, zonder een bedevaart te doen, moesten 

terugkeeren. (2) Dat het hun het daarop volgende jaar vergund moest worden, 

een bedevaart te doen, maar dat zïj niet langer dan drie dagen moesten biï- 

ven. (8) Dat een bekeerde ongeloovige, indien δἰ tot de Moeslims overliep, 

overgeleverd moest worden, maar dat een Moeslim, indien hïj tot de ongeloovigen 

overliep, niet aan de Moeslims moest worden teruggegeven. Vooral de Jlaatste 

voorwaarde van het verdrag stelde de Moeslims teleur; maar het toont de vaste 

overtuiging aan, die de Heilige Profeet van de waarheid van den Islâm had, 

want hÿ was er zeker van, dat niemand van zijn vrienden tot het ongeloof zou 

overgaan en Zich bi de Qoereisjieten zou aansiuiten; en ook, dat zij die tot den 

Islâm waren bekeerd, door de vervolging of omdat de Moeslims hen niet be- 

schermden, dien niet afvallig zouden worden. En zoo gebeurde het, dat de bewo- 

ners van Mekka, die tot den Islâm waren bekeerd, een eigen onafhankelïjke 

nederzetting vormden, daar Ζῇ zich niet :n Medina mochten vestigen; en daarmee 
gaven zij blijk, een‘ware overtuiging en een rotsvast geloof te bezitten, 
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De Overwinning van den Islâm op alle andere Godsdiensten 

27. Een nabij gelegen overwinning. 28. De definitieve overwinning. 

| 29. Geleidelijke ontwikkeling. 

Of, zal ... 27 Voorzeker had God Zn ὁ,  ,-,5 sir « "7 »<f 

vervullen. | A postel het visioen met waar- LG 55) a) 500 di | Guue a 

heid getoond: 1212 gÿ zult de 2 - 2 PAT 251. 

Heilige Moskee, indien het pbs rs] SUN C7 JL 
442 

| Gode bechaagt, zekerlijk in 72 -ἡ χὰ; eu TE ἜΝ 
‘ : à TIRRRSES “(rte dj ἢ 

veiligheid binnentreden, εν δον των εν. ὩΣ 

(sommigen) met hun gescho- ROME DEC" Ἐν, DES 

ren hoofden en (anderen) met  ,,, 0e 57 > 1 

gesneden haar; gij zult niet C5 JE NS Le es 

vreezen: maar Hij wist wat 22 Φτ2λτ ΤῊ: 

| gij niet wist; derhalve bracht CLÉS ζω AS 

ἘΠῚ véér dien een nabij gele- 
gen overwinning tot stand. 

28 ΗΠ is het, Die Zn ps soc ee 
Apostel met de leiding en den κ pb AJ ne Che EMA * 

| 
| 

o 

waren godsdienst heeñft un Ve copier 2 

gezonden, opdat Hij dien over JNTC ὃ 5 A Ci Cr 

alle godsdiensten zou doen Old τ LeTuE 

zegevieren; en God is genoeg- ie ÿ | > 4 

zaam als Getuige. 1213 

1212 De tocht van den Heiligen Profeet naar Mekka om met een 1500 

vrienden een bedevaart te doen, werd ondernomen op grond van het op deze 

.plaats vermelde visioen. In een visioen had hij gezien, dat hij en zijn vrienden 

een bedevaart deden. Overtuigd van de waarheïd van zijn visioen ging hi op 

weg, met het doel om een bedevaart te doen. De bewoners van Mekka verhin- 

derden het hem echter te Hoedaïibijja, en er werd een wapenstilstand gesloten, 

krachtens welken de Heilige Profeet terug moest keeren, zonder een bedevaart 

te doen. De waarheid van het visioen wordt hier derhalve krachtig verklaard. 

Er wordt duidelijk gemaakt, dat de terugkeer van den Heiligen Profeet het 

visioen niet logenstraft, dat in het daarop volgende jaar in vervulling Zou 

gaan en ging. Hun geschoren hoofden en gesneden haar slaan op het in acht 

nemen van al de ceremoniën der bedevaart, die met deze handeling eindigt. 

1213 Deze voorspelling aangaande het zegevieren van den Islâm over alle 

andere godsdiensten is een voorspelling, die zich tot in de verre toekomst uit- 

strekt. Arabië had haar in vervulling zien gaan tijdens het leven van den 

Heiligen Profeet. De overheersching van den Islâäm en het politieke oppergezag 

van zijn aanhangers te allen tijde zijn evenwel niet synoniem; ook beteekent de 

voorspelling niet, dat de andere godsdiensten te eeniger tijd heelemaal zullen 

verdwijnen: zij wijst er slechts op, dat de meerderheiïid van den Islâm ten slotte 

zal zin bevestigd en dat de Islâm de godsdienst van het meerendeel der volkeren 

van de aarde zal zijn. Geen andere schrift voorspelt de overwinning van den door 

haar gepredikten godsdienst in zulke ondubbelzinnige bewoordingen. 



932 DE OVERWINNING 
2 —_—_——_—_——— —— — 

29 Moehammad is de Apos- 
tel Gods en degenen (die) 
met hem (zïjn), zijn standvas- 
tig tegenover de ongeloovi- 
gen, 1214 mededoogend onder 
elkander; gij zult hen zich 
zien nederbuigen, zich ter 
aarde werpende, van God 
goedertierenheid en welbeha- 
gen zoekende; hun teekenen 
zijn in hun aangezichten, van- 
wege het gevolg van het ter 
aarde werpen: dat is hun 
beschrijving in de Thora en 
hun beschrijving in het Evan- 
gelie; gelijk aan het veld- 
gewas, dat zijn scheut uitslaat 
en dien versterkt; dan wordt 
die krachtig en staat steen- 
vast op zijn stengel, de zaai- 
ers verheugende, opdat ΗΠ 
de ongeloovigen toornig zal 
maken ter oorzake van hen: 

1214 
beteekent. 

God heeft dengenen onder 
hen, die gelooven en het 
goede doen, vergiffenis en een 
groote belooning beloofd. 
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HOOFDSTUK XLIX 

DE VERTREKKEN 
(Al-Hoedjoerût ) 

GEOPENBAARD TE MEDINA 
(2 paragrafen en 18 verzen ) 

Samenvatting : 

Par. 1. Eerbied voor den Heiligen Profeet. 
Par. 2. Eerbied voor elkaar. 

A!-ermeene opmerkingen: 

DIT hoofdstuk ontleent zijn titel aan vs. 4, dat den Moeslims beveelt, den Heiligen Profeet niet van achter de particuliere vertrekken te roepen. Daar dit hoofdstuk op een tijd werd &eopenbaard, toen groote massa's menschen den Islâm begonnen te omhelzen en de eene deputatie na de andere naar Medina ging, was het noodzakelijk om deze massa’s menschen Zoowel goede manieren als goede Zeden te leeren, en hier wordt ons medegedeeld, dat wij niet alleen de particuliere aangelegenheden van den Heiligen Profeet moeten eerbiedigen, Maar ook die van ieder Moeslim individueel. De Heilige Profeet was niet alleen geestelijk hoofd van een volk: hi moest de menschen ook in hun godsdienst- en wereldsche zaken leiden. Hij moest hen manieren zoowel als zeden leeren; hun zaken beslissen en wetten voor hen maken; hen tot het gebed leiden om zich voor God te buigen en in het slagveld om tegen een macChtigen vijand te strijden: en dus was het noodzakelijk, dat degenen die pas tot den Islâm bekeerd waren, de waarde van zijn tiïjd kenden. 
Het hoofdstuk werd te Medina &eopenbaard, in het jaar 9 n.H. De eerste verzen plaatst men eenstemmig in den tijd, toen de deputatie van Bani Tamin den Heiligen Profeet bezocht. Het vorige hoofdstuk spreekt van de overwin- uingen der Moeslims, en overwinning brengt gemak mee. Daarom veroordeelt dit hoofdstuk de ondeugden van een beschaafde maatschappij, die in gemak en weelde leeft. De eerste vif verzen leeren, welke manieren men tegenover den Heïligen Profeet in acht moet nemen;, de daarop volgende drie verlangen van de . Moeslims, dat alle belangrijke zaken in handen van den Heiligen Profeet worden gesteld en de paragraaf wordt besloten met een verklaring, die van den Moes- lims verlangt, dat Zij twee elkaar bestrijdende Moeslim-partijen met elkaar ver- Zoenen. De tweede paragraaf leert den Moeslims eenige van de maatschappelïjke deugden, prent hun aChting voor elkaar in en legt den grondslag voor de groote Islamietische broederschap, een broederschap die niet gegrond is op stam- en gezinsverschillen, maar ΟΡ Vroomheid en rechtschapenheid, zoodat de recht- Schapenste persoon de meest geëerbiedigde ECS 



DE VERTREKKEN [DEEL XXVI. 

| PARAGRAAF 1 
| | 

| Eerbied voor den Heiligen Profeet 

| 
| 1-5. De geloovigen moeten den Heiligen Profeet eerbiedigen. 
| 6—8. Alle belangrijke zaken moeten in zijn handen worden gesteld. 
9, 10. Verzoening tusschen de geloovigen. 

In naam van God, den Wel- 
dadige, den Genadige. 

1 Ο gij die gelooft! wees 
niet vrÿpostig in tegenwoor- 
digheid van God en Zïn 
‘Apostel, 1215 en wees oppas- 
send voor (uw plicht jegens) 
God;  waarlÿk, 
Hoorend, Wetend, 

2 O gi die gelooft l verhef 
uw sStemmen niet boven de 
Stem van den Profeet, en 
spreek niet luide tot hem, 
zooals gij luide tot élkander 
spreekt, opdat uw werken niet 

God is 

UT et PEUR 

ue Ja GE 
5) Ὁ D: 7 4555 di ὅλ 

ORALE Pa Ab 

ἤθους, oh EG 
af 259 5 mA HG 55 

ON Ka RAC vruchteloos worden, terwijl gi 
(het) niet bemerkt. 1216 

3 Waarlijk, degenen die 
hun stemmen voor Gods 
Apostel doen dalen, zijn zi 
wier harten God voor de 
rechtschapenheid heeft be- 
proefd; zij zullen vergiffenis 
en een groote belooning heb- 

CE) 92, a? - ΄ 3 

QE RES ASUET LS R 

oo me 

eee & 9 GR E ὌΠ 

LES GS As dt 325 | 
», 249 - ζ -΄ 

SFR RCA δι 
ben. CENRATEL ES 

©) be \ 
4 (Aangaande)  degenen our TEE 

die u van achter de particu- τρῶς ΧΑ A 

‘ere vertrekken  roepen, 273 re € Ὁ. O! 

Sn Re GES RES BE 
5 ©n indien zi geduldig 

wacht: en, tot gij tot hen naar 
buiten treedt, zou het zeker- 
lÿjk beter voor hen zijn, en 
God is  Vergevensgezind, 
Genadig. | 

2 5 “Hs ἡ ὼ ce. se ΄σ». 9 Te 77 

A) FRS RS οὶ 99 
97 Æég52< 9! OS ea #h9 9 τς “΄» Gé 

1215 De tegenwoordigheid van God beteekent de tegenwoordigheid van Zin 
geboden. Deze woorden sluiten absolute gehoorzaamheid in. 

1216 Een luide stem drukt, wanneer er geen noodzakelijkheid voor bestaat, 
laatdunkendheid of granschap uit. | 
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Ar. oveT- 
treder. 

PEER RRQ ὦ΄------------- - 

6 O gi die gelooft! indien 
een onrechtschapen mensch 
met een tijding tot u komt, 
onderzoek Ze nauwkeurig, 
opdat gij niet uit onwetend- 
heid menschen kwaad doet 

en berouwvol zijt om wat gi 
eedaan hebt. 

7 En weet, dat onder u Gods 
Apostel is; indien hi ἃ in 

menige zaak gehoorzaamde, 
zoudt gij in nood vervallen, 
maar God heeft u het geloof 

dierbaar gemaakt en het in 

uw harten schoon gemaakt, 

en Hij heeft u het ongeloof 

en de overtreding en de onge- 

hoorzaamheid hatelijk ge- 
maakt:; dezen zijn het, die de 

volgers van een rechten weg 

zijn, 
8 Bij de goedertierenheid 

van God en als een gunst; en 
God: is Wetend, Wijs. 

9 En indien twee par- 

tijen der geloovigen twisten, 

breng dan verzoening tus- 

schen hen tot stand; maar 

indien een hunner onrecht- 
vaardig tegen den ander han- 
delt, bestrijd dan degeen die 

onrechtvaardig handelt, tot 
zij tot Gods gebod weder- 
keert: en indien zij weder- 
keert, breng dan met recht- 
vaardigheid verzcening tus- 
schen hen tot stand en handel 
onpartijdig; waarlijk, God 
bemint degenen die onpartij- 
dig handelen. 1217 

10 De  geloovigen zijn 
slechts broeders; derhalve, 
breng verzoening tusschen 
uw broeders tot stand en 
wees oppassend voor (uw 
plicht jegens) God, opdat gi 

| genade zult verwerven. 

EERBIED VOOR DEN HEILIGEN PROFEET 

ROUES 

CARO IE 408. τι 
σ“»" 

935 

2.9 σ΄. 

pese πα οὐ δῷ GC 
SITE ET ΑΖ AR SAR) ἊΝ 

΄σ ! + “ 
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OST À ; 92 EL 

΄- b À 23%" ΞΡ 3." 

3 a 5 ONE 
La “αὶ ANT _ ὁ ρον 9 
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SM) RACE ῳ ÿ; 
des 

TENTE 

BALE φως 
σα 

“δ 5 ἃ. 7 5 δ Less 

2 - PAS 

2,29 #2 

GG A 
“" 

RATE 27 ὀϊ κι ροΣ "Ὁ 

2 

Οὐ. 
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SCC OS TRE 
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κίων LÉ 

ἢ 
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1217 Dit vers verlangt van de Moeslims, niet onverschillig te zijn, als twee 

partïjen uit hun midden met elkaar twisten, Zi moeten in zulke gevallen, voor 

zoover mogelijk, alle pressie uitoefenen op de partij, die in dwaling verkeert. 



936 DE VERTREKKEN [DEEL ΧΧΥ͂Ι. À 

PARAGRAAF 2 

Eerbied voor elkaar 

1, 12. Den Moeslims bevolen, datgene te mijden wat tot oneerbie- digheid tegenover anderen leidt. 18. Het beginsel der menschelïike broederschap vastgesteld. 14—18, Nieuwelingen in den Islâm. 

11 Ο 51] die gelooft! laat de 
menschen geen (andere) men- PR te schen uitlachen: wellicht zijn PES) PAIE Let 
zij beter dan Ζ1); en laat de ἅο 2: τ ,»» τ ν τ 5 
vrouwen geen (andere) vrou- Das 1535 οἰ 
wen  (uitlachen): wellicht LE AIT NT 2220 zin zÿ beter dan zij; en vit pl ιν το ΠΟΥ͂: 8 
niet op uw volk, en nom HE 95 ὥμ2 113 EN O1 elkander niet bij bijnamen: ᾿ς A a nc 
kwaad is een slechte naam na LESC BAUME 
het geloof, en wie zich niet RE αν ΠῚ 

Ar. bekeert| békeeren, dezen zijn het, die δ CS να! ων Os 
de onrechtvaardigen zijn, 1218 7 7, ,, PEER EE #2 TE Α͂ ὶ 

120 gÿ die gelooftt OOo AR οὐ. Ar.van | vermijd de meeste verdenkin- 
ko Gen, want waarlijk, verden- 

king is in sommige gevallen 
een zonde, en bespied niet >> >, 9. 22. ta 
en laat sommigen uwer niet Le Del ci Sri EU 
van anderen achterklappen. δ Sel CIRE ELA CA 
Houdt een uwer er van a ie ue 
het vleesch van zijn dooden Es CES - Ὁ Ν xs 
broeder te eten? Maar gi », τη Ce τ] oUo0t 9 pe 
hebt er een gruwel van. En <&°% £V οἱ ps το 
wees oppassend voor (uw <=} Ré ΡΣ VA (227 
plicht jegens) God; waarlijk, nc ὧΣ | " Σ ΕΝ 
God is Veelvuldig wederkee- Dore, OS al 
rend (tot genade), Genadig. 

13 Ο gij menschen! waar- 
Ijk, Wij hebben u van een 
mannelijk en een vrouwelijk 
persoon geschapen, en u tot >, u HITS TL τότ stammen en gezinnen ge- 23 O7 | ας 
maakt, opdat gij elkander zult ANGERS 
kennen,; waarlijk, de achtens- RE 
waardigste van u is bij God 

- 
΄ 

Ξ 

1218 Dit vers en de daarep volgende verzen handelen over de euvelen, ‘die 
in een beschaafde samenleving hoogttj vieren en die de samenleving door en 
door verderft. Deze euvelen ontstaan meestal met den rijkdom, want, daar de 
menschen een gemakkelijk leven leiden, stellen zïj er hoofdzakeliÿjk belang in, 
elkanders gebreken te Zoeken, en zoo maken wederzijdsche liefde en onderlinge eendracht plaats voor onderlinge haat. | 
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degeen onder τὰ, die het best 5,4; 2e 2 
(voor zijnen plicht) oppast: HE ue SCT EL NESCS 
waarlijk, God is Wetend, RS Gal AN) . | Zich bewust. 1219 D υὐνδνεν. 

14 De bewoners der woes- : ἘΠ 
tin Zzeggen: Wij gelooven. Pers ΓΑ ἢ τὰ ἔν ὮΝ GE 
Zeg: Gij gelooft niet, maar RO 
zeg: Wij onderwerpen ons; (eu ΠΏ» ON; : 
en het geloof is in uw harten A DA Es A CAC A AN) 
nog niet ingegaan; en indien Le OÙ AE 3 cu 
gÿ God en Zijn Apostel PE 2 a T4 Too 2 “αὶ 
gehoorzaamt, zal Hij niets he SEK γὼ δ 
van uw werken afdoen; waar- D ee 5] 
lijk, God is Vergevensgezind, D ere ré αὐ © 

"UD die. dt Le e geloovigen Zn δι #1 ->.% or χρή 0€ 
slechts degenen, die in God en able ji} Es C5) 
Ziÿn Apostel gelooven, (en) 1% a SELS SS ae 
vervolgens niet twijfelen en nn ΘοΝΟριας . 
hard met hun bezittingen en (λα Ὁ ἢ δρῦς ὙΦ AE 

\—— 

hun leven op Gods weg strij- 2 
den; zij zijn de waarheidlie- @ŒOU#y il 4 élit al 
venden. 

16 Zeg: Stel gij God met TRE Th 2842 214 
uw godsdienst in kennis, en ἢ ̓  DS é a _ 7 À À 
God kent wat in de hemelen CG GC 
en wat op de aarde is: en God He SA ὡς ὰ dr 
is met elk ding Bekend. EE ES" JE, al » 

17 Zïj denken, dat zij u aan ᾿ : 
zich verplichten door Moes- Ν᾽ ve AU ee 
lims te worden. Zeg: Ver- A  αρυδι σ λυ ῦα 
plicht mij niet door uw Islâm: 5 4 LAN SC VUS 
veeleer verplicht God u aan , NTI She arte 
Zich door ἃ tot het geloof te οὧὦ QU ὅλ Οἱ SE 
leiden, indien gij waarheid- | T2 sus ἐς 0 
lievend zijt. VUE | 

18 Waarlijk, God kent de - _:: Gp “24 DT el, « 
ongeziene dingen der hemelen Ἴ 7 a 2) “dsl Ὁ 
en der aarde; en God ziet wat ΟἸοιτ σι #7 5 sie . an gij doet. | C2 Σ “Ὁ AW du pi 

1219 Het hier vastgestelde beginsel van de broederschap der menschen 
rust op den breedsten grondslag. De woorden zijn hier niet tot de geloovigen 
gericht, zooals in de vorige verzen, maar tot de menschen in het algemeen, wien 
medegedeeld wordt, dat zij allen als het ware leden van één gezin zijn, en dat. 
hun verdeeling in volkeren, stammen en gezinnen niet tot vervreemding, maear 
tot een beter kennis van elkaar moet leiden. De meerderheid van den een boven 
den ander hangt in deze broederschap niet af van nationaliteit, rijkdom of stand, 
mear Van de nauwgezette plichtsvervulling, en dus van moreele grootheid. 



HOOFDSTUK L 

QAF 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(3 paragrafen en ζ5 verzen) 

Samenvatting : 

Par. 1—3. De Opstanding. 

Algemeene opmerkingen: 

DIT hoofdstuk, getiteld de ὦ, ontleend aan zijn aanvangsletter, die de 

aandacht op de grootheid der macht van het Goddeliïjk Wezen vestigt, handelt 

over de opstanding. De eerste paragraaf vestigt de aandacht op de getuigenis 

der natuur en op het feit, dat er een les is in het lot der vroegere menschen; de 

tweede toont aan, dat iedere daad haar gevolg heeft en dat deze gevolgen ten 

dage des oordeels duidelijk zullen worden gemaakt; en de derde verklaart, dat 

_de goeden en de slechten ontvangen moeten wat hun toekomt en dat het oordeel 

zoowel in dit leven als in het hiernamaals moet worden tot stand gebracht. 

Het vorige hoofdstuk handelt over zekere manieren en zeden, die met een 

toestand van gemak noodzakelijk moeten samengaan. En aangezien deze toe- 

stand van gemak tot het veronachtzamen van het hiernamaals bijdraagt — en 

het oordeei dat de menschen zoowel hier als in het leven na den dood overvalt, 

wordt heelemaal over het hoofd gezien, als men dezen toestand bereikt — is 

het verband tusschen dit hoofdstuk en het vorige duidelïÿjk. Men is eenparig van 

oordeel, dat dit hoofdstuk een Mekkaansche openbaring is, en het kan geplaatst 

worden in het eerste Mekkaansche tijdperk. Van dit hoofdstuk af tot en met het 

_ béste hebben wij weer een andere g:0ep van Mekkaansche hoofdstukken, die alle 

tot het eerste Mekkaansche tidperk behooren. 
oo ΌΎ. ὦ "ὦἷ΄ἷ΄..β.-..............,.... 

PARAGRAAF 1 

De Opstanding 

1--5. De ongeloovigen verwonderen zich. 6-——11. De natuur be- 
vestigt de waarheid der opstanding. 12—15. Een les in het lot der 
vroegere, mensChen, 

In naam van God, den Wel- » € 2h 
dadige, den Genadige. | Op \ CA a 2e, 

1 Almachtige God en de ᾧ ει | Date -Ξ 

Glorierijke Qoer-ân! 1220 ΄ ῳ A5 | 

-------.- 

1220 De letter qûf duidt df den naam Qôêdir, df Qadir van het Goddeliÿk 
Wezen aan, welke Almachtige God beteekent. Het vers is een uitdrukking van 



HFDST. L.] DE OPSTANDING 

_ 2 Neen! zij verwonderen 
zich, dat uit hun midden een 

waarschuwer tot hen is geko- 

men; en de ongeloovigen zeg- 

gen: Dit is een wonderbaar 

ding. | | | 5 

3 Wat! wanneer wij doo 
zijn en stof zijn geworden? 
Dat is een ver (van de waar- 

schinlijkheid) verwijderde 
terugkeer. 

4 Wij weten inderdaad wat 
de aarde van hen afdoet, en 

bij Ons is een geschrift, dat 
bewaart. 1221 

5 Neen, zij verwierpen de 
waarheid, toen zij tot hen 
kwam;: derhalve zijn zij (nu) 
in een verwarden toestand. 

6 Kijken zij dan niet naar 

den hemel boven hen, hoe Wi 

dien gemaakt en dien ver- 

sierd hebben, en die heeft 

geen spleten ? 
7 En de aarde, Wij hebben 

haar uitgespreid en er bergen 
op geworpen en Wij hebben : 
er van iedere schoone soort 

op doen groeien, 
8 Als een gezicht te geven 

en als een herinnering voor 

jeder dienaar, die zich menig- 
vuldig (tot God) wendt. 

9 En Wij zenden water van 

de wolken neder, overvloeien- 

de van het goede; en Wij doen 

daarmede tuinen en het graan 

dat gemaaid wordt, groeien, 

10 En de hooge palmboo- 

men met over elkander bela- 
den bloeikolven. | 

11 Een onderhoud voor de 

dienaren, en Wij geven daar- 

mede leven aan een dood land; 

alzoo is de opwekking.. 1222 
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verwondering over het ongeloof der bewoners van Mekka. Zelfs al in dit vrcege 

tijdperk wordt de geheele Qoer-ân als één boek vermeld. | 

1221 Dit slaat op een opteekening van de gevolgen van iemands hence- 

1222 Zie volgende b1z. | 

72 
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a 955. 
b 489, 491, 
α 489, 491. 

d 782. 

e 1189. 

Àr, werd … 
bewaarheïid.! 

1 430. 

QAF 

12 (Anderen die) voor hen 
(leefden), verwierpen (de 
profeten); het volk van 
Noach en de bewoners van 
Ar-Rass ἃ en Tsamoôèd, ἢ 

13 En ’Ad ὁ en Faraû en 
Lots broederen, 

14 En de bewoners van het 
struikgewas, 4 en het volk 
van Toebba’; e allen verwier- 
pen de apostelen; derhalve 
geschiedde Mijn bedreiging. 

15 Waren Wij dan van de 
eerste schepping vermoeid ? 
Toch verkeeren zij in twijfel 
omtrent een nieuwe schepping. 

2, p 

NS 86 955 3 AN Lam s 

Ὁ» SLA DEN 2 TZ 
DNS CS VS QU 

γ ἢ SA SN AE τ 
2 ΒΡ πε L RL 

2 w 2.5." ss, ΄ 4 

DU Ce UE GE ὦ A 

PARAGRAAF 2 

De Opstanding 

16—-18. Ieder woord en iedere daad van den mensch wordt be- 

waard, 19—22. Verwijdering van den sluier. 23—29. De onthulling 

van de hel. 

16 En voorzeker hebben 
Wij den mensch geschapen, 
en Wij weten wat zijn ziel 
hem influistert, en Wij zijn 
hem nader dan zijn halsader. 

17 Wanneer de twee ont- 
vangers ontvangen, zittende 
ter rechter- en ter linkerzijde. 

18 Hij spreekt geen woord 
uit, of bij hem is een waker 
nabij, 1223 

19 En de verdooving des 
doods zal in waarheid komen; 
dat is wat gij zoudt willen 
mijden. 

20 En er zal op de bazuin 
worden geblazen; ἔ dat is de 
dag der bedreiging. 
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a | 
Cyr 

- Arras ἀδιν ie Os Ὁ Ab Ζῶ: 

lingen; wat voor het leven na den dood noodzakelijk is, is in zijn geheel 

bewaard. 

1222 Dit doelt op de geestelijke wedergeboorte, die de Heilige Qoer-ân tot 

stand zal brengen. | 
1223 De drie verzen prenten den mensch in, dat al zijn daden en woorden 

vruchten dragen, m.a.w. dat dat niets vergeëfs gezegd of gedaan wordt. De 

jamin of rechterzijde stelt de goeden voor, en de sjimâl of linkerzijde, de boozen 
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21 En__iedere ziel zal Or LL τόγονς ui se 
komen, (en) met haar een “2: PES ἰέ ὡς 3 
drijver en een getuige. 1224 

22 Voorzeker waart gi 
daaromtrent achteloos, maar ᾿ ΣΙ Σ Pr 
nu hebben Wij uw sluier (its Saxe, ENS Νὰ 
van u afgenomen; derhalve ἬΝ a LA 
is uw gezicht heden scherp. ΘΑ ΑΞ ses SE KE 
1225 

23 En zijn metgezel zal : 
zeggen: Dit is wat bÿ mÿ ὁ πάσα NS US 
gereed is. δὼ | ds 

24 Werp 1226 ieder ondank-  ,  _, _ 7 
bare, wederspannige in de Ou Je à Ci 
hel, 

25 Verbieder van het Y 3 À 28 Ὁ 2e κκ(ς 
goede, overschrijder der gren- © 52° Ye TP σὺ 
zen, twifelaar, 

26 Die een anderen god {ζει νι 552 Les 2. 
nevens God plaatst; derhalve, at OPEN ETC 
werp hem in de gestrenge θυ οὐ ἃ 
kastijding. δ 

21 Zijn metgezel zal zeg- = Pr ET 
gen: Onze Heer! ik heb hem ὁ. £a GUESS αὐ" JU 
niet in buitensporigheid ge- D'A δ᾿ d'os τὼ 
leid, maar hij (zelf) verkeerde OUùZ Je G οὗ 

Ar. ver ver- in een groote dwaling. 

ire 28 Hij zal zeggen: Twist »-<222. «1,55 22 τῇ AL: 
niet in Min tegenwoordig- LS δ» GAS V0 
heid, en inderdaad heb Ik u les 

-vooraf de bedreiging gege- ΠΤ Ξ τ 
ven: | Re 

‘29 Het woord zal μὴ Mj (ἴω: 5 38 OUR 
niet worden veranderd, en Ik A & γ΄ 
ben geenszins onrechtvaardig SRE 2 hs 

| tegen de dienaren. 

1224 De driver beteekent de aanzetter tot het kwade of de duivel, en de 

etuige de roeper tot de waarheid of de engel. 
1225 Dit vers toont duidelijk aan, dat de gevolgen van slechte daden, die in 

ait leven voor ’s menschen oog verborgen blijven, na den dood duideliÿjk zullen 

worden gemaakt. Dit is de beteekenis van het gezicht, dat scherp 13 gemaakt, 
zoodat het dan datgene zal zien, wat het hier niet kan zien. Zulks is de hel 
overeenkomstig de leerstellingen van den Heiligen Qoer-ân, nl. de verborgen 

gevolgen der slechte daden van een mensch worden zijn hel, wanneer ze hem 

duidelïjk zijn gemaakt. 

1226 De tweevoudige vorm in alqÿ@ wordt db om kracht aan te duiden. 
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PARAGRAAF 3 

De Opstanding 

30—35. Het kwade en het goede worden elk vergolden. 36, 37. Een 
waarschuwing. 38, De macht van God. 39, 40. Geduld is πος ‘zakelijk. 
41—45. De verdelgende kreet. 

30 Ten dage als Wiÿ tot de 
hel zullen zeggen: Zit gi 
opgevuld? En zij zal zeggen: 
Ziïn er nog eenige? 1227 

31 En de tuin zal dengenen 
die zich (voor het kwaad) 
hoeden, nabij worden ge- 
bracht, niet verre: 

32 Dit is wat ι΄. beloofd 
werd: (het is) voor een ieder 
die zich veelvuldig (tot God) 
wendt, (Zijn perken) houdt; 

33 Die den Weldadigen 
._ God in het verborgen vreest 
en met een boetvaardig hart 
komt: 

34 Treed dien in vrede 
binnen, dat is de dag des ver- 
blifs. 

35 Zi hebben daarin wat 
zij wenschen en er is bij Ons 
meer. 

36 En hoe*menig geslacht 
hebben Wij voor hen verdelgd, 
dat machtiger dan Ζῇ in moed 
was, zoodat zij de landen 
doorliepen; is er een toe- 
vluchtsoord? 

37 Waarlijk, hierin is een 
herinnering voor hem, die een 
hart heeft of het oor leent en 
een getuige 1s. 

38 En voorzeker hebben 
Wij de hemelen en de aarde 
en wat tusschenbeide is in zes 
tijdperken geschapen, en 
geen vermoeienis heeft Ons 
aangeraakt. 1228 
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1227 Men houde in gedachte, dat het woord qaut (zeggen) in het Arabisch 

niet altijd beteekent: met de tong spreken; het wordt zeer dikwijls gebezigd om 

den toestand van iets uit te drukken, en zoo is het hier. Gelijk de hebzucht van 

den mensch geen einde kent, alzoo ook de hel, die een openbaring is van die 

hebzucht. | 

1228 De Bijbel zegt: ,En God heeft den zevenden dag gezegend, en dien 
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DE OPSTANDING 

39 Derhalve, verdraag ge- 
duldig wat zij zeggen, en ver- 
kondig den lof uws Heeren, 
voor zonsopgang en voor 
zonsondergang, 

40 En verheerlik Hem in 
den nacht en na de gebeden. 

41 En luister op den dag, 
als de roeper van een nabijge- 
legen plaats Zal roepen. 

42 De dag waarop zij den 
kreet in waarheïid zullen hoo- 
ren; dat is de dag der ver- 
schining. 

43 Waarlijk, Wii geven 
leven en doen sterven, en tot 
Ons is de uiteindelijke komst; 

44 Ten dage als de aarde 
beneden hen vaneen al 
splijten, zullen zij zich haas- 
ten; dat is een verzameling, 
die voor Ons gemakkelïijk is. 

45 Wij weten het beste wat 
zij zeggen, en gij zijt niet 
iemand om hen te dwingen; 
derhalve, herinner door den 
Qoer-ân hem, die Mijn bedrei- 
ging vreest. 
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geheïligd, omdat ΗΠ op dezelven gerust heeft van al Zïn werk, hetwelk God 

geschapen had, om te volmaken” (Gen. 2 : 3). Slechts ὨΠ die vermoeid is, neemt 

rust, en vandaar verwerpt de Heilige Qoer-ân iedere soortgelijke gedachte aan 

God, Die geen rust noodig heeft. De zes trappen der schepping zfjn vermeld in 

verband met de geleidelijke verspreiding van den Isliâm. 



HOOFDSTUK LI 

DE VERSPREIDERS 
(Adz-Drriät ) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(3 paragrafen en 60 verzen) 

Samenvatting : 

Par. 1. De valschheid is veroordeeld, 
Par. 2. Het lot der vroegere volkeren. 
Par. 8. De bewoners van Mekka zullen veroordeeld worden. 

Algemeene opmerkingen: 

DE titel van dit hoofdstuk is ontleend aan de vermelding van de Ver- 
Spreiders der waarheid in het eerste vers. Het handelt over het feit, dat de 
bewoners van Mekka, die de waarheid verwerpen, veroordeeld zullen worden. De 
eerste paragraaf vestigt de aandacht op den geleidelijken vooruitgans: der waar- 
heid, welke inderdaad met den dag veld won, en de geheele paragraaf legt den 
nadruk op de zekerheid van het oordeel: de tweede paragraaf die met de aan- 
kondiging van de geboorte van een zoon aan Abraham begint (van wien de 
grootste der profeten afstamde), handelt over het lot van eenige vroëgere vol- 
keren, die wegens hun slechte daden veroordeeld werden; en de derde waar- 
schuwt, na een aansporing om toevlucht tot God te nemen — immers, de dienst 
van God is het doel van ’s menschen schepping — de bewoners van Mekka weer, 
dat hun beurt van geluk voorbij zou zijn en dat zij, evenals degenen die vô6r hen 
leefden, veroordeeld zullen worden. 

Terwijl het vorige hoofdstuk over de opstanding handelt —— zoowel de OD- 
standing der dooden in het leven na den dood, als die dergenen die geestelijk 
dood waren — verklaart dit hoofdstuk, dat degenen die deze waarheid logen- 
straffen, naar hun slechte daden geoordeeld zullen worden. Het hoofdstuk is 
ongetwijfeld een vroeg-Mekkaansche openbaring en kan zonder den minsten 
twifel in het Vroeg-Mekkaansche tijdperk geplaatst worden. | 



HFDST. {1.1} DE VALSCHHEID IS VEROORDEELD 945 

PARAGRAAF 1 
De ,alschheid is veroordeeld 

1-6. Duidelijke getuigenis van’ de komst van het oordeel 7-9. Ge- 
tuigenis der natuur. 10—14. Bestraffing dergenen die liegen, 15—19. 
Belooning der goeden. 20—23. Teekenen van de waarheid van het 
oordeel, 

= — 5 2 ᾿ ; 7: 

: In naam van God, den Wel- Os Cd D ur 
dadige, den Genadige. 

a 1101. 1 Beschouw ἃ degenen die os-3 mel 
wijd en zijd verspreiden, ES NE ον, 

2 En degenen die den last Os o φιλ, 
dragen, | ia sf 8. 

3 En degenen die met ge- Obs Lu CG 
mak loopen, παν τ" 

4 En degenen die de zaak CIE SAIE 

verdeelen; 1229 ὙΕ ΩΣ οἰρυυδολν τις | 
5 Waarlijk, datgene waar- OCT GRECE 

mede gij bedreigd Ζῇ is waar; . ) “ 
6 Ἐπ᾿ waarlÿk, het oordeel Det CU ©! ἢ 

moet geschieden. ᾿ ϑ 
h 1101. 7 Beschouw Ὁ den hemel, OLIS Les: 

| vol van wegen; 1250 

1229 Men is gewoonlijk van oordeel, dat met degenen die urjd en 2ijd ver- 

spreiden, de winden bedoeld worden, die stof doen opwaaien, voordat er een wolk 

komt. Degenen die den last dragen, zijn de wolken die met regen bezwangerd 

σία; degenen die met gemak loopen, zijn de winden die de wolken meevoeren en 

degenen die de zaak verdeelen, zijn de winden die den regen verdeelen; in deze 

beschrijving wordt de aandacht gevestigd op een dergelijke regeling in de geeste- 

lijke wereld, waardoor de waarheid geleidelijk vooruitgaat. Maar wij kunnen 

ook zeggen, dat hierin de aandacht gevestigd wordt op de duidelijkere feiten, op het 

wijd en χα verspreiden van de waarheid door den Heiligen Profeet en zijn 

getrouwe volgelingen, hetgeen tengevolge had, dat sommigen den last daarvan 

droegen, als waren Ζῇ met waarheid bezwangerd, terwiïjli anderen met gemak 

tot het aannemen van de waarheid overgingen. Weer anderen worden genoemd: 

degenen die de zaak verdeelen; dit zijn degenen die elders moegtasimin of dege- 

nen die verdeelen zijn genoemd, want door het eene deel van den Heiligen 

Qoer-An aan te nemen en het andere te verwerben, scheidden zïj dien in deelen 

(15 : 90). In het bestaan van deze drie klassen, waarvan de eerste twee met den 

dag in aantal toenamen, terwijl de derde gaandeweg daarin afnam, was een 

duidelijk teeken, dat de overwinning van den Islâm weldra in het land bevestigd 

zou worden. | 

1230 De beschrijving van “en hemel als een ruimte vol van wegen is een 

 beschrijving, die-een gewoon Arabier van 1800 jaar geleden niet kon geven. 

Het is echter in volkomen overeenstemming met de nieuwste wetenschappelijke 

ontdekkingen, die aantoonen, dat iedere ster een middelpunt is, waarom planeten 

wentelen, evenals onze zon het middelpunt is, waarom de aarde en verscheidene 

andere planeten wentelen. De wegen in de hemelen zïjn de banen der verscheidene 

planeten. 
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DE VERSPREIDERS 

8 Waarlik, gij zijt het met 
el:ander oneens over wat gi) 

zegt; 
9 Daarvan wordt afge- 

wend wie zich afwendt. 
10 Vervloekt zijn de leuge- 

haars, | 
11 Die in een klove (van 

onwetendheid) zijn, achte- 
10os; 

12 Zïj vragen: Wanneer is 
.de dag des oordeels? 

13 (Het is) de dag, waar- 
op zij in het vuur beproefd 
zullen worden. 

14 Smaak uw vervolging; 
1231 dit is wat gij zoudt willen 
verhaasten. 

15 Waarlijk, de rechtscha- 
penen zullen in tuinen en (te 
midden) van bronnen zijn, 

16 Nemende wat hun Heer 
hun geeft; waarlik, zij waren 
voor dien degenen die het 
goede deden. 

17 Zi plachten 
nacht slechts weinig te 
slapen. | 

18 En in den orhtend vroe- 
gen zij vergiffenis. 

19 En in hun bezittingen 
was een deel, dat den bedelaar 
en hem wien (het goede) 
werd onthouden, toekwam. 
1232 

20 En op de aarde zijn tee- 
kenen voor degenen die over- 
tuigd zijn, 

21 En (ook) in uw eigen 
zielen; zult δ] dan niet zien? 

22 En in den hemel is uw 
onderhoud en datgene waar- 
mede gij bedreigd zijt 1233 
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1231 D.i. χῇ verdienden gestraft te worden, omdat zij de Moeslims hadden 

. vervolgd. 

1232 Sommigen vatten het woord mahréèm op in den zin van een arme die 

niet bedell, anderen in dien van een wezen dat geen spraakvermogen heeft, 

d.w.z. de stomme dieren. 

1233 Dat is: God hecft zoowel een schoon onderhoud als een straf in voor- 

raad, en Hij zal u geven wat u verdient. 
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a 11 : 69. 

b 656. 

Ar. haar. 

e 496. 

eines 

23 En bij den Heer der 
hemelen en der aarde! waar- 
lijk, het is de waarheid, 
precies zooals gij spreekt. 

HET LOT DER VROEGERE VOLKEREN 

Betis TNA ot 
Ὁ» τ } σ΄. “ « 

Ce LOVE S 

ε πολι τ. ALqTo 215 
τῷ το ον Σ ἂν 

O UE pseùt DL, μκῶ 

PARAGRAAF 2 

Het Lot der vroegere Volkeren 

46. Noachs volk. 

24 Is de tijding 
Abrahams geëéerde 

| tot u gekomen ? 
25 Toen zij tot hem ingin- 

gen, zeiden zij: Vrede. Vrede, 
zei hij, menschen (die) vreem- 
delingen (zijn). 

26 En hij ging in het ver- 
borgen ter zijde tot zijn gezin 
en bracht een vet (geroos- 
terd) kalf. a 

27 En hij bracht het bij 
hen. Hij zei: Wat! wilt gi 
niet eten? D 

28 En hi vatte vrees op 
ter oorzake van ἤθη. Zi 
zeiden: Vrees niet. En ζὶ 
gaven hem de blijmare van 
een jongen, die kennis bezit. 

van 
gasten 

groote smart, en zij sloeg zich 
in het aangezicht en zei: Een 
oude onvruchtbare vrouw! 

30 Zïj zeiden: Alzoo zegt 
uw Heer; waarlijk, Hi is de 
Wijze, de Wetende. 

29 En zijn vrouw kwam in 

| 24—37. De geboorte van een zoon aan Abraham aangekondigd en 

| Lots volk vernietigd. 38—40. Faraô, 41, 42. ’Ad .43--45. Tsamoôèd. 
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31 Hij zei: En wat is uw 
zaak, o boodschappers! 

32 Ζ1) zeiden: Waarlik, wi) 
zijn tot een schuldig volk 
gezonden, 

33 Opdat wi steenen van 
klei op hen zouden néderzen- 
den, 

den voor de buitensporigen. € 
34 Van uw Heer uitgezon- 
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DE VERSPREIDERS 

35 En Wij brachten dege- 
nen voort, die daarin van de 
geloovigen waren. 

36 Maar Wij vonden er 
slechts een (enkel) huis in 
van degenen die zich onder- 
wierpen. 

37 En Wij lieten daarin een 
teeken voor degenen, die de 
pinlijke kastijding vreezen. 

38 En (er was een teeken) 
in Mozes, toen Wij hem met 
een duidelijk gezag tot Faraû 
zonden. 

39 Maar hïij wendde zich 
met zijn strijdkrachten af en 
ΖΘ]: Een toovenaar of een 
bezetene. 

40 Derhalve grepen Wi 
hem en zijn legers aan en 
wierpen hen in de zee, en hij 
was berispelik. 

41 En in ’Ad, toen Wij over 
hen den verdelgenden wind 
zonden. à 

42 Hij liet niets achter, 
waar hij op blies, of hi 
maakte het als asch. 

43 En in Tsamôked, toen er 
tot hen werd gezegd: Geniet 
voor een korten tijd. 

44 Maar zij stonden tegen 
het gebod van hun Heer op; 
en de dreuning overviel hen b 
terwijl zij zagen. 

45 En ‘zij waren niet in 
staat op te staan noch konden 
21] Zzich verdedigen; 

46 En te voren het volk 
van Noach: waarlijk, zi 
waren een overtredend volk. 
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DE BTWONERS VAN MEKKA VEROORDEELD 949 

PARAGRAAF 3 

De Bewoners van Mekka zullen verocordeeld worden 

47—51. Toevlucht tot God te nemen. 52—55, Een waarschuwing 
wordt gegeven. 56—58. De mensch is geschapen om God te dienen. 
59-—60. Hun kastiïding zal geschieden. 

47 En den hemel, dien 
richtten Wij hoog op met 
macht, en waarlijk, Wij zijn 
de Maker van ruime dingen. 

48 En de aarde, die hebben 
Wij tot een wijde uitgestrekt- 
heid gemaakt; hoe voortreffe- 
lijk hebben Wij (haar) dan 
uitgespreid. 

49 En van ieder ding heb- 
ben Wij paren geschapen, 
opdat gij gedachtig zuit zijn. 

50 Derhalve, vlucht tot 
God: waarlijk, ik ben een dui- 
delijke waarschuwer, (die) 
van Hem tot u (komt). 

51 En plaats nevens God 
geen anderen god: waarlik, 
ik ben een duidelijke waar- 
schuwer, (die) van Hem tot 
u (komt). 

52 Alzoo kwam tot dege- 
| nen (die) voor hen (leefden) 
geen apostel, of zij zeiden: 

| Een toovenaar of een be- 

| zetene. 

| 53 Hebben zÿj elkander 
hiermede belast? Neen! zi 
zijn een buitensporig νοὶ, 

54 Derhalve, keer hun den 
rug toe, want gi) zijt niet be- 
rispelijk : 

55 En blijf herinneren, 
want waarlijk, de herinnering 

| baat den geloovigen. 

56 En Ik heb de djinn en de 
menschen niet geschapen, 
dan opdat zij Mij zouden 
cienen. 

57 Ik wensch van hen geen 
onderhoud en Ik wensch niet, 
dat Ζῇ) ΜΗ spijzigen. 
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58 Waarlijk, God is de 
Schenker van onderhoud, de 
Heër der Macht, de Sterke. 

59 En vwaarlijk, degenen 
die onrechtvaardig zijn, zullen 
een deel hebben, als het deel 
hunner metgezellen; derhalve, 
laat hen Mij niet vragen (het) 
te verhaasten. 

60 En wee over degenen 
die niet gelooven, van wege 
hun dag, waarmede χ᾽] be- 
dreigd worden! 
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HOOFDSTUK LII 

DE BERG 

(At-Toër) 
GEOPENBAARD TE MEKKA 

(2 paragrafen en 49 verzen) 

Samenvatting : 

Par, 1. Succes van de Geloovigen, 

Par. 2. De tegenstanders veroordeeld. 

Algemeene opmerkingen: 

Dr Berg, waarheen Mozes geroepen werd, wordt in het eerste vers vermeld 

en duidt aldus op de overeenkomst tusschen den Heiligen Profeet en den 

Israëlietischen wetgever, want de Heilige Profeet ontving de roeping ook op een 

berg. De eerste paragraaf spreekt van de belooning der geloovigen en de tweede 

van de straf dergenen, die tegen de prediking der waarheid in verzet kwamen en 

plannen smeedden om haar in de kiem te smoren. Het oordeel van de ver- 

dorvenen, dat in het vorige hoofdstuk behandeld is, vereischt een verzekering 
van succes voor de geloovigen, en die verzekering te geven is het wezenlijke 
doei van dit hoofdstuk. De openbaring daarvan behoort tot het Vroeg- 
Mekkaa»nsche tijdperk. 

PARAGRAAF 1 

Succes der Geloovigen 

1—6. Een vergelijking met Mozes. 7—16. Zij die in verzet komen, 
Züllen gestraft worden. 17—28. Belooning der geloovigen. 

| 

| 

᾿ > < 1 24 Ji μὴ 2 
| In naam van God, den Wel- BE Ge D us), 

| 
| 
| 
| 

dadige, den Genadige, ἃ lt 
a 1101. 1 Beschouw 2 den Berg, ss cb) τ 

2 En het Boek, geschreven ὥρας ΔΕ) 
3 In een uitgespreid velijn, Y 22€ 0 7 
4 En het bezochte Huis, Ouygaes ὡν Le 
5 En het verheven balda- νι. 717 

kin, | - 38 5,2 ee _. 

Of, ledige. 6 En de gezwollen zee; OF >] nee 2 
7 Waarlijk, de kastijding . A | Re) 

van uw Heer zal geschieden; , _ ΤΣ ue 
1284 ἀ ἌΣ EL Οιὰς οἱ, 

1234 De eerste zes verzen vestigen de aandacht op eenige parallel ioopende 

feiten in de openbaring aan Mozes en Moehammad — vrede zfj op hen. In het 
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8 Er zal niemand Ζ om dns de 
haar af te keeren: OZ DES ω «ὦ 

9 Ten dage als de hemel 
zich van de eene zijde naar ESS 229 τ στα 
de andere zal bewegen, | MTS LD 23 

10 En de bergen heen zul- » ED 2 Pire 2, 93 LL 

len gaan, (ganschelijk) heen- Os Es! es 2 
gaande. | 

11 Derhalve, wee te dien ὦ CRE LEE 
dage over degenen die (de CHE en Van 
waarheid) verwerpen, 1255 ΤΩ Pre 

12 Degenen die zich verma- ρας ων» re GQ 2 Cr οἷ 
ken met ijdele gesprekken 
aan te knoopen. LT Χο δι 2585 Ὁ. 

13 De dag waarop zij met OÉS SEL do ρος. Ὁ 
geweld naar het vuur der hel 
zullen worden gedreven. 

14 Dit is het vuur, dat gi) 
placht te logenstraffen, | 

15 Is het dan tooverij, of ς- “»» ἘΜΈΘΕΝ V2 27 
ziet gij niet? OO Po A 

16 nn pe ὌΝ 
wees geduldig of onge ἱσ; φγσε»», 55 Se 
Het 4e oo dede - SES Le phone 
slechts vergolden worden wat © ACER 223 RCE 
gij gedaan hebt. 

17 Waarlijk, degenen die 
zich (voor het kwaad) Fr. 
den, zulien in tuinen en geluk- ν LA ἀν 2 72.092 
zaligheid zijn, dan φῶς ἃ CU 

18 Zich es Le 
oorzake van wat hun Heer ,::1…, "87 TA “9 | 
hun gegeven heeft, en ne 3 pa) Le > CMS 
Heer heeft hen voor de kas- τσ 59h 
tijding van het brandende opes DE ED 
νυ bewaard. 

28% “ 32,9 ; CLÉ GI RAA ECTS 

” 

qq qq qq  -.--  -----.- 

eene geval hebben wij den berg Sinaï en in het andere Hirx; het Boek beduidt de 

Thore en de Qoer-ân; het bezochte Huis en het verheven baldakijn slaan eener- 

zijds op den tabernakel, dien Mozes voor de Israëlieten bouwde, als een heilige 

plaats waar zij God aanbaden en offers brachten, en anderzijds op het Heilige 

Huis te Mekka, dat het centrum van de Moeslims uit alle volkeren, landen en 

eeuwen zou zijn en waar zij offers zouden brengen, De gezwollen Zee stelt de 

zee voor, die Faraôü en zijn legers vernietigde, terwil den vianden van den 

Heiligen Profeet in het daarop volgende vers wordt medegedeeld, dat de straf 

van hun Heer hen stellig op het land zal overvallen, zooais die de vijanden van 

Mozes in de gezwollen 2ee overviel. | 

1235 De wonderbaarlijkste verandering, die teweeggebracht zou worden door 

de vernietiging van een machtig volk en door de verheffing van iemand, die als 

eeri bezetene werd beschouwd, tot de hoogste waardigheid, wordt afgebeeld in de 



HFDST. 111.} SUCCES DER GELOOVIGEN 953 

19 Eet en drink aange- 2, ps me DENT 
naam om wat gij gedaan hebt. ÉCS ΟΊ DS; 26 

20 Achterover leunende op 
in rijen geplaatste tronen, en A  — 
Wi zullen hen vereenigen met 7455208 je A 

Of, witoogi| reine schoonen. 1236 ΄ > 39 991272 
HS 21 En (aangaande) dege- OU URSS PARU 

nen die gelooven en wier na- 
komelingschap ἤθη in het PLUS γρλασζ κι ρον 99 Ve 
geloof volgt — Wij zullen met 2225 pal lsnel Colt 
hen hun nakomelingschap [ὩΣ AE Bi LES ον 

? Ρ 

Ψ Cv 

vereenigen en Wij zullen hun 
; Ζ b 3% 9 w 9 ““ Tu 5 Di2TT niets van hun werk afdoen; “é'"È OA EE | 

Ar,ver. | ieder mensch is verantwoor- ΜΝ 
pau delijk voor wat zij zal hebben O US CS Lo ὦ 5) 

gewrocht. 
22 En Wij zullen hen met Tue ὦ) CRUE 

vrucht en vleesch helpen, BJ 3 Kg "95 
: AEATTE zooals zïj het wenschen. DOSAGE 

woorden, dat de hemel zich var de eene zijde naar de andere zal bewegen en 
dat de bergen (groote menschen die tegen den Heiligen Profeet in verzet kwa- 
men) heen zullen gaan. 

1236 Het woord h6èr komt in den Heiligen Qoer-ân viermaal voor: hier en 
in 44:54, 55 : 72 en 56 : 22. Het is het meervoud van ahwar (toegepast op een 
man) en van haur&â (toegepast op een vrouw), dat beteekent: iemand die ooyen 
heeft, welke gekenmerkt zÿn door de hoedanigheid hawar, d.i. sterke witheid 
van het wit van het oog en sterke zwartheid van het awart daarvan. Het andere 
woord, ‘in, is het meervoud van a’jan (di, een man met groote oogen) en van 
’ain@ (d.i. een vrouw met schoone en groote oogen). Het laatste woord beteekent 
00k een goed of schoon w00rd of gezegde. Men kan opmerken, dat witheid ook 
een Zzinnebeeld van volmaakte en onbevlekte reinheid is, en vandaar beduiden 
de twee woorden hôèr en ‘in inderdaad reinheid en schoonheid ; en daarom kies 
ik, in plaats van witoogige grootoogigen, welke woorden een meer letterltike 
beteekenis van de oorspronkelijke woorden geven, de woorden reine schoonen, 
aangezien deze de ware beteekenis beter tot uitdrukking brengen. 

Wat zijn deze reine schoonen of de witoogige grootoogigen? ΤᾺ heb reeds 
verklaard, dat de Heilige Qoer-ân niet zegt, dat de echtelijke betrekkingen in 
het hiernamaals in physischen zin gehandhaafd worden. Bovendien verklaart de 
.Heïlige Qoer-ân duidelijk, dat de zegeningen van het paradijs, waarvan htj 
spreekt, slechts gelijkenissen zijn: zie 47 : 15. - 

Nog kan er gevraagd worden: Waarom staan deze Zegeningen in woorden 
beschreven, die op vrouwen van toepassing zijn? De waarheid is, dat de op deze 
plaats vermelde belooning inzonderheid op de reinheid van karakter en de schoone 
werken der rechtschapenen slaat, en dat de vrouweliükheid, en niet de manne- 
liÿkheid, een zinnebeeld van reinheid en Schoonheid is. 

Er kan echter bijgevoegd worden, dat, indien de reine schoonen van deze 
verzen opgevat worden in den zin van vrouwen, Ζῇ de vrouwen der geloovigen 
Zijn, daar hun nakomelingschap in vss. 21 en 24 en hun gezinnen (zoowel de 
vrouwen als de kinderen) in vss. 26 genoemd worden. 
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23 Zij zullen daarin een 
beker van den een naar den 
ander  doorgeven, Waarin 
niets ijdels noch eenige zonde 
zal zijn. 

24 En hun knapen zullen 
om hen heen gaan, als waren 
zij verborgen parelen. 

25 En sommigen hunner 
zullen naar anderen toe gaan 
elkander vragende, 

26 Zeggende: Waarlÿk, 
wij vreesden eertijds van wege 
onze gezinnen; 

27 Maar God is ons genadig 
geweest en Hij heeft ons voor 
de kastijding van den heeten 
wind bewaard: 

28 Waarlijk, wi riepen 
Hem eertijds aan: Waarlijk, 
Hij is de Genadige, de Barm- 
hartige. 

GR 42. ᾿Ξ SA 
Da 

[DEEL XXVII. 
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es UN 
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PARAGRAAF 2 

De Tegenstanders veroordeeld 

29— 34. Gissingen der tegenstanders aangaande den Heiligen Pro- 
feet. 35—43. De tegenstand zal niet baten. 44-49, De bestraffing 

hier en in het hiernamaals. 

29 En ἈΠΕ herinneren, 
want bij de gratie van uw 
Heer, gij zijt noch een waar- 
zegger noch een bezetene. 

30 Of zeggen zij: Een 
dichter, wij wachten voor hem 
de wederwaardigheden des 
tijds ? 

31 Zeg: Wacht, want waar- 
lijk, ook ik ben met u (een) 
van degenen die wachten. 

32 Neen! beveelt hun ver- 
stand hun dit? Of zijn zij een 
buitensporig volk? 

33 Of zeggen zij: Hij heeft 
dien verzonnen? Neen! ziïj 
gelooven niet. 

34 Laat hen dan een aan- 
kondiging brengen als deze, 
indien zij waarheidlievend 
zijn. 
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35 Of werden zij zonder 
iets geschapen, of zijn zij de 
scheppers ? 

36 Of hebben zij de heme- 
len en de aarde geschapen* 
Neen! zij hebben geen zeker- 

1 heid. 

Ar. een 
schuld. 

a 192, 

Of, van hun 
verstand 
beroofd. 

1237 Dit vers toont aan, dat de Arabische sterrenwichelaars e 

37 Of hebben zij de schat- 
ten van uw Heer bi zich? Of 
zijn zij met volstrekte macht 
bekleed ? 

38 Of'hebben zij de midde- 
δὴ, waarmede zïj luisteren ? 
Laat hun luisteraar dan een 
duidelijk gezag brehgen. 1237 

39 Of heeft Hij dochters, 
terwiÿl gij zonen hebt? 

40 Of vraagt gij hun een 
belooning, zoodat zij met 
Schulden overladen zïn? 

41 Of hebben 21 (kennis 
van) het ongeziene, zoodat 
zij (het) opschrijven ? 

42 Of wenschen 21 een 
oorlog ? Maar degenen die niet 
gelooven, zullen de overwon- 
nelingen in den oorlog zin. 
1238 

43 Of hebben zij een ande- 
ren god dan God? Glorie zij 
God boven wat ζῇ (nevens 
Hem) plaatsen. 

44 En indien zij een deel 
van den hemel zagen neder- 
komen, 8 zouden zij zeggen: 
Opeengestapelde wolken. 

45 Derhalve, laat hen, tot 
| Zij hun dag ontmoeten, waar- 
ΟΡ zij door een straf getroffen 
zullen worden: 

46 Den dag waarop hun 
strijd hun niets zal baten, 

37 

ὉΣΟΝ πω 
rs, 

807 BY ὦ. 

ὅδ πο ΣΤ 2e. 18 
᾿οδαὶ ν΄ eo We οἱ 

To9t2 “91 
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οὐ πὸ “λα te ΤΣ 

λ LS Patte 

PRET LCA > 
@ Lol να 

Τα 53 LAS “τ τ 50e Le 

LA IE 5.9 si ae! 

P 3 $ 

ὝΕΣ 
2 2»»,,,, OC DIT 8 9 “95 Ed 

se RÉ ns A 2e a 

ὦ ao 

al Ce ab RE TU 29 21 

il des Εἰς 
»»:2 

REA 
2... ὦ pro 52) 5 2 

SA og HV AS 23/05 
y #99 39 

ὁ (ARR) ἀ ὁ. 
- CPR A 

BE ARS ARE GES 25 

noch zullen zij geholpen 80; ee 25 Y5 ὃ 
worden. ΝΞ 

Four, + : ᾿ , 

waar- 

zeggers voorgaven, naar de geheimen van de toexomst te kunnen luisteren, en 

dat hun gissingen omtrent de toekomst echter geen indruk konden maken, daar 

ze niet uitkwamen, | | | 
1238 Merk de duidelijke taal op, waarin in dit vroege tijdperk melding 
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47 En waarlijk, degenen 
die onrechtvaardig zijn zullen 
buitendien een kastijding heb- 
ben, maar de meesten hunner 
weten (het) niet. 1259 

48 En wacht het oordeel 
van uw Heer geduldig af, 
want waarlijk, gij zijt voor 
Onze oogen, en verkondig den 
lof van uw Heer, als gij op- 
staat, 

49 En des nachts, verheer- 
lijk Hem ook, en bij het onder- 
gaan der sterren. 

CSC UARE Cao δι: 
M2D TI AT SEE ἡ Pr DORA AT ESS ὡὶ 

ξ ρον κι D 5 ΄ “ - 

Es ll à DEL SARA TS 
“ “"" 

tt 

wordt gemaakt van oorlogen en van de daaruit volgende nederlaag der onge- 

loovigen en de omverwerping van hun macht. 

1239 De twee soorten van straf, waarmee de tegenstanders bedreigd werden, 

worden in dit vers ten duidelijkste genoemd, nl. een straf, die hen reeds in dit 
leven zou treffen en een straf in den vorm van geestelijke marteling in het 

andere leven. 
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DE STER 

(An-Nadjm) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(3 paragrafen en 62 verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1. De grootheid waartoe de Heilige Profeet moet komen. 
Par. 2. Niets zal tegen de waarheid baten. 
Par, 3. Gods macht geopenbaard in de vernietiging der valschheid. 

Algemeene opmerkingen: 

HET woord Ster, waaraan dit hoofdstuk zijn naam ontleent, komt in het 
eerste vers voor. Het vorige hoofdstuk handelt over het succes der geloovigen 
en dit spreekt van de grootheid, waartoe de Heilige Profeet moet komen —- aldus 
Staan de twee hoofdstukken met elkaar in verband. De eerste paragraaf verklaart, 
dat de Heïlige Profeet niet dwaalt en dat hij derhalve — daar hij op den rechten 
weg is — tot de verhevenste grootheid moet komen, waartoe een mensch zich 
Mmaar kan verheffen; ze veroordeelt den afgodendienst, die den mensch belet naar 
grootheid te streven en zich tot de hooge verhevenheid te verheffen, waartoe hiïj 
kan opklimmen, De tweede paragraaf verklaart, dat niets tegen de waarheid kan 
baten, terwijl de derde melding maakt van Gods macht, zooals die in de ver- 
pietiging der valschheid is geopenbaard. 

De openbaring van dit hoofdstuk kan geplaatst worden in het vijfde jaar 
der Roeping, en bigevolg behoort het, evenals het vorige hoofdstuk, tot het 
Vroeg-Mekkaansche tijdperk. Se ie 

PARAGRAAF 1 

De Grootheid waartoe de Heilige Profeet zal komen 

1-6. De Heilige Profeet dwaalt niet. 7—18. De verheven grootheid 
Waartoe hi zal komen. 19—25. De afgodendienst veroordeeld. 

In naam van God, den Wel- ἀν οὐὔχι. τὸς ϑυτ ς τ 2 
; : DR) > | D ὦ dadige, den Genadige. Tue ἊΨ ᾿ 

ὍΣ λυ ρος 1 Beschouw ἃ de ster, wan- - 
deelte dat " A A 1240 y DC y “΄ “ & | - σαοροης neer φῇ ondergaat. Dior 5) et 5 
aara is, 

-...........-. 

1240 In het ondergaan van de ster wordt de aandacht gevestigd op de 
rampen, die den tegenstanders van den Heiligen Profeet wachtten. Maar het 
wWoord nadjm beteekent 00k een deel van den Heiligen Qoer-ân, en in dat geval 
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2 Uw metgezel dwaalde 
niet, noch week hij af; 1241 

3 Noch spreekt hij uit 
begeerte. 

4 Het is niets dan een ge- 
openbaarde openbaring; 

5 De Heer der Machtize 
Kracht heeft hem onderricht, 

Ar. kwam 
naderbiÿ. 

| 

6 De Heer der Sterkte; en 
hij bereikte de volmaaktheïd, 
1242 

{ En hÿ is in het hoogste 
gedeelte van den horizon. 1243 

8 Vervolgens naderde hi 
en werd nederig, 

9 Zoodat hij de maat van 
twee bogen was of nog dich- 
ter bij. 1244 

10 En ΗΠ] openbaarde tot 
Zijn dienaar wat ΗΠ open- 
baarde. 

11 Het hart loog (hem) 
niet wat hij zag. 

12 Wat! twist gij met hem 
over wat hij zag?, 

13 En voorzeker zag hi 
Hem in een andere nederda- 
ling, 

14 Bij den verst verwijder- 
den | den lotusboom; 1245 

[DEEL XXVII. 

re Lie VAE 

“ΜῊ ar 

GUEST EU 525 

wordt de aandacht gevestigd op ieder geopenbaard deel van den Heiligen Qoer-ân. 
1241 Dit vers bevestigt de volkomen zondeloosheid van den Heiligen Pro- : 

feet, die, gelijk ons duidelijk wordt gezegd, nooit dwaualde of afweek, d.w.z. ὩΣ 
volgde zoowel in gedachte als in daad den rechten weg. 

1242 Daar in geen van de verzen van Gabriél melding wordt gemaakt, 
slaat het persoonlijk voornaamwoord dus niet op hem. 35) Het is de Heilige 
Profeet, van wien hier gezegd wordt, dat hij de volmaaktheid heeft bereikt, 
omdat de Almachtig Zelf zijn Leermeester was. 

1243 De Heilige Profeet is in het hoogste gedeelte van den horizon, doelt 
op het toppunt van de zedelijke grootheid, dat hij bereikte en waartoe geen 
ander menschelijk wezen ooit kwam. | 

1244 φᾶδα qausain is een Arabisch spreekwoord ter aanduiding van de 
innige verwantschap tusschen twee personen, Het is net of hun bogen, waarmee 
Zi) Zich verdedigen of een vijand aanvallen, bij elkaar gevoegd zïjn, zoodat één 
pit daaruit wordt afgeschoten. Het duidt dus op de grootst mogelijke nabijheid 
van den Heiligen Profect tot het Goddelijk Wezen. 

1245 Dit heeft betrekking op de Mÿrédj, het beroemde visioen van den 
Heiïligen Profeet, dat inderdaad de verhevenheid aanduidde, waartoe de Heilige 
Profeet en zijn godsdienst zouden komen. De verst verwiÿderde lotusbocm be- 
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15 Biïj welken de tuin van 
het verblijf is. Se "Ξ AS Le 

16 Toen datgene den lotus- re. 
boom bedekte, wat bedekt: à Qi Le Br ceci LE: 3] 

17 Het οορ wendde zich 
niet af, noch overschreed het Ὁ Bt | ξιΞ ὦ 
de grens, us 

18 Voorzeker zag hi red ile For 
mige van de grootste tecre- RON SE alors sw E 
nen van zijn Heer. ER 57:5 

19 Hebt gij dan de Lât en 5 35} Eh ESS 
de ’Oezzâ beschouwd, , 

20 En Μαηβδί, de derde, de DE SES) ἌΞΩΝ ξ.λ5 5 
laatste ? 

21 Wat! voor u de zonen ’ 
en voor Hem de dochters? Θ # Sas 14 δ) SN 
1246 

22 Dit 15 inderdaad een ῷ GR LL 518 ai 
onrechtvaardige verdeeling! 

23 Zi] zijn niets dan namen, 
die gij genoemd hebt, gij en "ἢ Ste 00e A ESA 
uw vaderen; God heeft voor , Ὁ" He ANT à 
hen geen gezag gezonden. Zÿ (Le «it οὐ ΤῺ 55] 2 
volgen niets dan een gissing .,κσ στ σον τιν 29 
en de lage begeerten, nee Us Sel δ ON O| Ca 
(hun) zielen neigen; en voor- 47%. 24T τ D 22% 
zeker is van hun Heer de lei- C2 τς ΠΣ β 
ding tot hen gekomen. ëG Kat 28 

teekent de plaats, tot waar de menschelijke kennis zich uitstrekt, gelijk Kasjsjaf 

zegt: ,De Kennis van engelen en anderen eindigt daar”’. De woorden beteekenen 

dus, dat de kennis van den Heiligen Profeet van de Goddelijke dingen de hoogste 

is, die een mensch kan worden gegeven. 

1246 Vss. 19-21 zijn ten grondslag gelegd aan het vaische vertelsel van 

wat Christen-schrijvers de ,,Misstap van Moehammad”, of \Compromis met den 

afgodendienst” noemen. Het heet, dat de Heilige Profeet, in plaats van vs. 21, de 

volgende woorden las: ,,Dat zijn de verhevenste en schoonste juffers op wier 

tusschenkomst gehoopt wordt”. 56) Maar de inlassching van deze enkele woor- 

den in een hoofdstuk, dat geheel en al tegen den afgodendienst is gericht, is 

absoluut misplaatst: vs. 23 veroordeelt de afgoden; vs. 26 loochent hun bemid- 

deling, vs. 28 veroordeelt het geyen van namen van vrouwelijke godheden aan 

engelen, en zoo verder. Men beweert voorts, dat 22 : 52 in verband met deze 

verandering werd gecpenbaard, maar opgemerkt moet worden, dat er tusschen 

de openbaring van dit vers en die van 22 : 52 een tijdvak van ten minste acht 

jaren verstreken moet geweest zijn. Bovendien, indien de Heilige Profeet werke- 

10 een dergelijk compromis had aangegaan, kon het niet plotseling plaats 
hebben gehad, en sporen daarvan zoùden aangetroffen kunnen zijn in andere 
hoofdstukken, die ongeveer op denzelfden tijd geopenbaard werden. Een nauw- 
keurig onderzoek hiervan toont echter duidelijk aan, dat de verocrdeeling van 
den afgodendienst door den Heiligen Qoer-ân nooit gekenmerkt was door de 
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Lett. hun 
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kennis. 
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tweet. 
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24 Of zal de mensch heb- 
ben wat hij wenscht ? 

25 Neen! voor God is het 
hiernamaals en het vorige 
(leven). 

[DEL XXVIL. 

PARAGRAAF 2 

Niets zal tegen de Waarheid baten 

26, 27. 

26 En hoe menige engel 15 
er in de hemelen, wiens 
bemiddeling gansch niet baat, 
behalve nadat God‘ verlof 
heeft gegeven aan wien Hij 
wil en (wien Hi) kiest. 

27 Waarlijk, degenen die 
niet in het hiernamaals geloo- 
ven, noemen de engelen met 
vrouwelïke namen. 

28 En zij hebben daarvan 
geen kennis; zïj volgen slechts 
een gissing, en waarlijk, een 
gissing baat geenszins tegen 
de waarheid. 

29 Derhalve, wend u af van 
hem, die Onze herinnering 
den rug toekeert en slechts 
het leven dezer  ‘vereld 
wenscht, 

30 Dat is het doel van hun 
kennis; waarlijk, uw Heer 
weet het best wie van Zijn pad 
afdwaalt en Hij weet het best 
wie den rechten weg volgt. 

31 En aan God behoort 
wat in de hemelen en wat op 
de aarde is, opdat ΗΠ degenen 
die het kwade doen, beloonen 
zal naar wat zij doen, en 

De bemiddeling der engelen zullen niet baten. 28—30. 
Gissingen baten niet tegen de waarheid. 31, 32. Het goede en het 
kwade worden vergolden. 
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minste verandering. De eenige verslagen betreffende dit voorval zijn aan te 
treffen in Waqidi en Tabri, van wie de eerste als onbetrouwbaar en als een 
verzinner van verslagen bekend staat, en de laatste zich min of meer schuldig 
maakte aan ,,blindelingsche erkenning”, gelijk Muir erkent. Zoowel uiterlijke 
als innerlijke cu δι is dus tegen het vertelsel van de ,»misstap”. 
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1247 Een terloopsche geda 

(opdat) Hij degenen die het 

goede doen, met goedheid zal 

beloonen. 

32 Degenen die de groote 

zonden en de onzedelijkheden 

schuwen, behalve de terloop- 

sche gedachte; 1247 waarlik, 

uw Heer is mild in het verge- 

ven. Hij kent u het best, wan- 

neer Hij u uit de aarde voort- 

brengt en  wanneer gi 

embryo’s in de baarmoeders 

uwer moeders zijt; derhalve, 

schrijf uw zielen geen rein- 

heid toe: Hij weet het best 

wie zich (voor het kwade) 

hoedt. 

GODS MACHT GEOPENBAARD 

1 

239,427 “Ὁ... 
Nas. : 
“ΖΦ “5 δ συν : 
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PARAGRAAF 3 

Gods Macht geopenbaard in de vernietiging der valschheid 

425. 41, De mensch wordt naar verdienste beloond. 42-46. God is 

de Voortbrenger en den Verdelger. 47—-54. Volkeren die te voren 

verdelgd zijn. 55—-62. Waarschuwing voor de komende kastijding. 

33 Hebt gij dan hem gezien, 

die den rug keert, 

34 En een weinig geeft en 

(dan) onthoudt ? 

35 Heeft hij de kennis van 

het ongeziene, zoodat hij 

(het) zien kan? 

36 Of is hij niet ingelicht 

omtrent wat in de schriften 

van Mozes is? 

27 En (van) Abraham, die 

(de geboden) vervulde: 

38 ‘Dat geen drager van 

een last den last van een 

ander zal dragen; ὃ 

39 En dat de mensch 

slechts datgene zal hebben, 

waarnaar hij streeft; 

40 En dat zijn streven 

weldra gezien zal worden; 

᾿ς 

poging om een zonde te begaan, want zij laat 

SE
 ARR LL 

LA SE τ: 
τ χω ». DAS 

chte is heel anders dan een voornemen of een 

op het gemoed geen indruk achter. 
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a 924. 

-Ὁ-----.-..-..  - 

0 0 qe 

EE qu + ὃς ---9ΨὌ.όηἅΗΎϑθο.-.. . 

TT ee à ee 

ξένε: => 

me Le am 

DE STER 

41 Vervolgens zal hïij er 
met de volste belooning voor. 
veloond worden, 

42 En dat tot uw Heer het 
doel is; 

43 En dat Hi het is, Die 
(de menschen) doet lachen 
en weenen; 

44 En dat Hij het is, Die 
doet sterven en leven: 

45 En dat Hij paren schiep, 
het mannelijke en het vrou- 
welijke, 

46 Uit de kleine levens- 
kiem, à wanneer die aange- 
past is; 

47 En dat op Hem het 
voorthrengen voor de tweede 
maal rust; | 

48 En dat ΗΠ het is, Die 
verrijkt en bezittingen geecft; 

49 En dat ΗΠ) de Heer van 
de Hondsster is; : 

00 En dat ἘΠῚ den vroege- 
ren (Stam van) ’Ad verdelgde, 

51 En Tsamoëd: en Hi 
spaerde nict, 

o2 En het volk van Noach 
voortijds; waarlijk, zij waren 
uitermate onrechtvaardig en 
buitensporig. 

99 En de omvergeworpen 
steden wierp Hi omver, 

54 En datgene  bedekte 
haar wat bedekte. 

09 Over welke van uws 
Heeren weldaden zult gij dan 
twisten ? 

06 Dat is een waarschuwer 
der vreegere waarschuwers. 

91 De nabije gebeurtenis 
nadert. 1248 

98 Niemand behalve God 
zal die wegnemen. 

99 Verwondert gij u dan 
over deze aankondiging ? 

[DEEL XXVII. 

2 
7 29» 132 
ν al SE 

CHINE: 

AE ς  οἷς 
322 δ; ὼ ei ΘΟ ΣΑΣ ΙΑ 

9 » 45 κι AY cé 
L TA À ? 2 jé 11 DIE ab οὐδ ὦ ET 

pi Slt us ML LEE D ORS AASN IE Cas 

1248 De nabije gebeurtenis is de ondergang der Qoereisjieten, de omver- 
werping van hun macht, die nu tegen den Islâm werd aangewend. 
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60 En zult gij lachen en Ἐπ ; tape Lot ae PRES 

niet weenen ? Θι εξ V5 O2 : 

otuver. | 61 Terwijl gij achteloos DOS UT 5 
maakt, ver- 1? 
büsterd züt| ΤΟ: 

62 Derhalve, buig u neder ὃ (22 ets A τυ AE 
voor God en dien (Hem), 1249 

1249 Hier hebben wij een gebod om zich neder te buigen, dat letterlijk door 

alle Moeslims gehoorzaamd wordt, wanneer zij den Heiligen Qoer-ân reciteeren 

of dien hooren reciteeren. Toen dit hoofdstuk voor het eerst geopenbaard werd, 

werd het voorgelezen in een groote bijeenkomst, bestaande uit ongeloovigen en 

Moeslims, Toen de Heilige Profeet zich overeenkomstig het gebod nederboog, 

bogen zich niet alleen de Moeslims neder, maar zelfs de afgodendienaars waren 

zoodanig van ontzag bevangen, dat ook zij zich nederbogen. 

Het is dit eenvoudige voorval, dat met het vertelsel van de zoogenaamde 

,Misstap” in verband wordt gebracht en dat als een bewijs van de waarheid 

daarvan wordt aangevoerd. Men zie evenwel in, dat het nederbuigen verricht 

werd overeenkomstig het onmiddellijke Goddelijk gebod: Buig u neder voor God 

en dat het niets met de aanbidding van afgoden had uit te staan. De daarvôôr 

verhaalde gebeurtenissen betreffende de verhevenheid en majesteit van God en 

de vernietiging der verdorvenen zïjn zoo indrukwekkend, dat de afgodendienaars 

zich er niet tegen verzetten konden zich neer te buigen. 



HOOFDSTUK LIV 

DE MAAN 
(Al-Qamar) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(3 paragrafen en 55 verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1. Het oordeel zal de tegenstanders van den Heiligen Profeet over- 

vallen, zooals het Noachs volk en ’Ad overviel. 

Par. 2. Tsamôèd en Lots volk. 

Par. 3. Faraô en de tegenstanders van den Heiligen Profeet. 

Algemeene opmerkingen: 

HET vaneensplijten van de maan, waaraan dit hoofdstuk zïjn titel ontleent, 

was een zinnebeeld van de omverwerping van de macht der tegenstanders van 

den Heiligen Profeet, waarvan dit hoofdstuk, zoowel in het begin als in zijn 
laatste verzen, duidelijk melding maakt. De eerste paragraaf bevat, na de tegen- 

Standers van den Heiligen Profeet duidelijk te hebben gewaarschuwd, een ver- 

melding van Noach en ’Ad, de tweede van Tsamôèd en Lots volk; en de derde 

bevat, na in het kort van Faraü en zijn legers gewag te hebben gemaakt, een 

duideliïjke profetische vermelding van den oorlog bij Badr, die de macht der 

Qoereisjieten zou vernederen en die het middel zou zijn om een onderdrukte en 

machtelooze gemeenschap te verheffen. 

Dit hoofdstuk kan niet later geopenbaard zijn geweest dan het einde van 

het Vroeg-Mekkaansche tijdperk. 

PARAGRAAF 1 

Het Oordeel zal de Tegenstanders van den Heiligen Profeet over- 

vallen, zooals het Noachs Volk en ’Ad overviel 

1, 2. Het vaneensplijten van de maan. 3—8. De bewoners van 
Mekka verwerpen den Heiligen Profeet en maken een zwaren 
dag door, 9—17. Noachs volk verdelgd. 18-22, Ad overvallen. 

In naam van God, den Wel- Dex DS) ds 
dadige, den Genadige. ἊΣ 

1 Het uur naderde en de pan LATE ET ᾿ 
maan spleet vaneen. 123. © a GS ᾿φ 5) 

1250 Het vaneenscheuren van de maan in den tijd van den Heiligen Profeet 

is een voorval, dat door eenige van zijn vrienden is ve ‘haald; en de verslagen 

van dit voorval, zijn gerekend als Masjhôèr (d.w.z. welbekend) en zijn door zulke 
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2 En indien Ζῇ een teeken ,,%:27-,22 22% -\1276 δι Ὁ 

zien, wenden zij zich af en zeg- se A a CERCLE 
4 #, 

of,kort | gen: Een machtige toovuri]. ie 

stodige of | 3 En zij noemen (het) een 
Die leugen en volgen hun lage ἃν“; » HONELÉ 17126 ΄ 

begeerten; en iedere zaak Œ 2 ÈS AS |» LN 2 

Of, moet 
Do uLX D 535 

Of,moët | 18 vaslgcsield. Où 21 

loopen, 4 En voorzeker zijn som- d 

mige verhalen reeds tot hen PRE 
gekomen, die (het hun) moe- Ag Le sb 
ten hebben verboden —- ! or 

CARRE >> 
5 Volmaakte wijsheid — te 

Of, waar- | maar wadarschuwingen baten  . ,,; PEAR 
| ee ee 9 δ ζὺ (ΑΙ JA Éaac 2 

6 Derhalve, Kkeer hun den 
rug toe( voor) den dag, als ri ee PLACE 

de uitnoodiger hen° tot een DIN EU 222 δὰ " 

Ar. dns. | zware taak 281 uitnoodigen, CS ε Ὁ 
7 Hun oogen nedergesla- AR 

gen, uit hun graven komende, ER Β Σ 

als waren zÿj verstrooide 7 7 
sprinkhanen, δ φ KE τ NN 

8 Zich haastende tot den sé “ds ὦ 

uitnoodiger. De ongeloovigen Ha nd dre ee ah Aie 

zullen zeggen: Dit is een SE Be nai 
4: NT ELA 

zware dag. Ομ a | 
9 Voér hen verwierp het 

volk van Noach --- zij ver- 

wierpen Onzen dienaar en 24% ἘΠ C2 τος 2064 
Te 2 AD LE 

noemden (hem) bezeten, en ᾿ ἐγ "ἢ PRÉ : ESS 
sé 0 9» 292 “σ At lé 

DUR hij werd verdreven. O2 ETC YI AE 13 CE 

μα ας] 10 Derhalve riep hij zin 

Heer aan: Ik ben overmand, οὐ: ὁ ἡ Ἐπ Gt 0 
ΝΗ 

24 © Les à “ 

kom Gij dan te ΒΡ. τ ALSACE 

11 En Wij openden de poor- 4 ,, 

ten der wolken met nederstor- Ὁ De Vas CAT 0} 111 5.5.4 π 

tend water, 

welbekende Islamietische gezaghebbende personen als Boechari en Moeslim als 

waar en juist erkend. Terwijl het voornaamste feit dus onbetwist is, zijn er 

sommige verschillen omtrent de bijzonderheden; sommige gezaghebbende per- 

sonen toch zijn van meening, dat het slechts een soort maansverduistering was, 

 waarbij de maan schijnbaar in tweeën was gespleten: het eene deel scheen nog 

en het andere was duister, en dit is de beteekenis van: het eene deel verdween 

_en het andere bleef, Het komt ons echter waarschijnlijker voor, dat het de een 

of andere groote beweging was, die de maan schudde, of het een of andere 

machtige verschijnsel, dat met het bloote oog te zien was of dat de groote 

helderziendheid van den Heiligen Profeet de toeschouwers deed zien. Aan dit 

voorval ligt echter een diepe beteekenis ten grondslag. De maan was het motto 

der Arabieren en het vaneenscheuren daarvan duidde op de omverwerping van 

hun macht, die zÿ tegenover den Heiligen Profeet aanwendden. 
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Of, izig 
kouden. 

12 En Μὴ deden in het 
land water in bronnen stroo- 
men, zoodat het water zich 
overeenkomstig een reeds 
beschikte maat verzamelde. 

13 En Wij droegen hem op 
datgene, wat van planken en 
Spijkers was gemaakt, 

14 Voor Onze oogen voort- 
gaande, een belooning voor 
hem die verloochend werd. 

15 En voorzeker lieten Wij 
het als een teeken, maar is er 
iemand die (er) acht (op) 
wil geven? 1251 

16 Hoe (groot) was dan 
Mijn kastijding en‘Mijn waar- 
schuwing! 

17 En voorzeker hebben 
Wij den Qoer-än ter zedach- 
tenis gemakkelijk gemaakt, 
maar is er iemand die (er) 
acht (op) wil geven ? 

18 ’Ad noemde (de waar- 
heid) een leugen; hoe (groot) 
waren dan Min kastijding en 

! Min waarschuwing! 

© qq © qe, 

19 Waarlijk, Wij zonden op 
een dag van bitter ongeluk 
een geweldig bulderenden 
wind op hen, 

20 De menschen wegruk- 
kende, als waren zij de stam- 
men van ontwortelde palm- 
boomen. 

21 Hoe (groot) waren dan 
Min kastijding en Mijn waar- 
schuwing! 

22 En voorzeker hebben 
Wij den Qoer-ân ter gedach- 
tenis gemakkelÿk gemaakt, 
maar is er iemand die (er) 
acht (ὁρ) wil geven? 

Son 5“1 

ὕ9ῳ305 el 

CSN NS dE 71: 

SEE ECO 

SES ENG 3 02: 47 “ ᾿ 

Ou ὦ 
DU PIS πο fre GA 

Que οὐ ES SE 

150) FAC sp ETES) 
« ° 4% ses 

O Jaune Vs 2 
4." ον 

Le 

GET STE EN 856 2 

“2. Ὁ 

F 
ce 

te Κζ .- Lu 

CHOC ea 

ΟΞ 1: 

CN S Le ἀφ 

»ξὐνό 

1251 Het persoonlijk voornaamwoord het slaat op het lot van Noachs volk. 
Vel. 51:37-—46, waar gezegd wordt, dat in het volk van Noach, in Mozes’ 
vianden, in ’Ad en in Tsamôèd een teeken werd gelaten, 



HFDST. LIV.] 

a 492, 

b 498. 

mm qe À a ——2 à Θ Θ ΄Ὺἑ Ἑθἷ'’α 

TSAMOED EN LOTS VOLK 967 

PARAGRAAF 2 

Tsamoed en Lots Volk 

23—32, Tsamôèd verdelgd, 33-40. Lots volk veydelgd,. 

23 Tsamoëéd verwierp de 
waarschuwing. 

24 En zij zeiden: Wat! een 
enkele sterveling uit ons 
midden! Zullen wij hem vol- 

| gen? Waarlijk, alsdan zullen 
“Wij in gewisse dwaling en 
nood zïin: 

25 Is de herinnering op 
hem uit ons midden nederge- 
bracht? Neen! hij is een 
onbeschaamde leugenaar! 

26 Morgen  zullen  zij 
weten, wie de leugenaar, de 
onbeschaamde is. 

27 Waarlijk, Wij zullen de 
kameelin als een beproeving 
voor hen zenden; à derhaive, 
sla hen gade en heb geduld. 

28 En deel hun mede, dat 
het water tusschen hen ver- 
deeld is; van ieder deel van 
het water zalk getuigd worden. 
1252 

29 Maar zij riepen hun met- 
gezel, en hÿ nam (het 
zwaard) en doodde (haar). 

30 Hoe (groot) waren dan 
Min kastijding en Mijn waar- - 
schuwin£g! 

31 Waarlijk, Wij zonden 
over hen een enkelen kreet, Ὁ 
en zij werden als de droge 
stukken van boomen, die de 
maker van een ombheining 
verzamelt. 

32 En voorzeker hebben 
Wij den Qoer-ân ter gedachte- 
nis gemakkeliÿjk gemaakt, 
maar is er iemand die (er) 
acht (op) wil geven? 

-- .------.....-.---  -τςσοό..-.».-.-.-ς.,.,....... mm 

OLA 3.55 no 

EL d -" 

"a RS ARS ets εν γθ ΠῚ ΚῊ 

φορά ὅθι 

eee ais 2 ἐξ 3} 

ei LIÉE 5 ΟΞ 

SAONE GAS 

4555 ΔΓ} 2 

Ode 5 ie 

TD D MI Ne! Gr 5 Du Le 

SR us LOT ΟἹ 5.55.9. 
294, » à À 2 

O Bet Sri de 

ere Lo rss 

Α A À pe 
ELU S GE GES 

2 “ 5. ΄- χε OT LS RS A ELA 
RU τ SES 

} 

Led 

259. τι. 

DENIS 

oo 

1202 Er Wôrat hier gezegd, dat het water tusschen hen verdeeld is, d.w.z. 
onder de menschen zelf, gelijk het woord baina- hkoem aantoont, en niet onder de 
menschen en de kameelin, De verklaring ean het eind van het vers beteekent, 
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33 Het volk van Lot noem- CIE À Dog 24€ 
de de waarschuwing een OUR 237 4 : 
leugen. 

34 Waarlijk, Wij zonden Re δον 
a 495. op hen τι Εις τως 8 Q! > LÉ 5. DIE Οὐδ 

behalve Lots volgelingen: Wïi y 2 91364 ν᾽} 
redden hen iets voor het aan- D) PNR Ὁ 
breken van den dag, —— 

35 Een gunst (die) van 27< Tres 72 aux 
Das rom αἰφοῦ δοιὰ πη Ce AS CCE 
Wij hem die dankt. OS ὦ 

30 En voorzeker waar- | 
schuwde hij hen voor Onze PAT EEE 429 
geweldige aangrijping, maar. DU | by No Cp > 
zij betwistten stijfhoofdig de © RE 
waarschuwing. " 

37 En voorzeker trachtten = Oo. 00 ner 
zij hem van zijn gasten af te a 5 5 US 
keeren, maar Wij verblindden AA yp0952 
hun oogen; smaak dan Mijn IAE Der; D pur 
kastrjding en Mijn waarschu- 

RAS: ς τῷ ue pute La pe PACA 5.15 
38 En voorzeker overviel 6 Det CO ΠΣ: pme AA) 

hen in den ochtend een duur- 
zame kastijding. 

39 Smaak dan Mijn kastij- 29 ΤΡ 
ding en Mijn waarschuwing. OU US » ἘΝ nes ONE 

40 En voorzeker hebben | 
ἽΝ) den Qoer-ân ter gedachte- M NI AIS S 22. 9 
nis gemakkelijk Et D GR CLE ἀξ 
maar is er iemand die (er) à NS ce Δ'ῷ 
acht (op) wil geven? e 

Lé 
. 
# 

ee tt 

_ PARAGRAAF 3 

Faraô en de Tegenstanders van den Heiligen Profeet 

41, 42. Faraÿd’s volk overvallen. 483—53. De legers van Mekkaan- 
sche ongeloovigen totaal verslagen. 54, 55, De rec htschapenen zullen 
geéerd worden. 

41 En voorzeker kwam de “ΕΣ | 
waarschuwing tot Faraë’s Ze ñ 2 
volk. Ce | 

42 Zïj verwierpen al Onze ἀλλ δ ΟΣ ΝΣ : ΣῈ 
mededeelingen: derhalve gre- TS te Ge Rte ES 
pen Wij hen aan naar de wijze " τὰ ἘΝ 
van een Machtige, Krachtige. © GES x Ji 

0 qi gg ΞΕΘΕΣ ΘΟ ΘΕ ΞΕ ΡΤΥ ΦΕ ΠΞΞΕΒΘΈΞΘΞΣΕΞΕΣ ΞΞΙΒΞΘΕ ΞΟ ΞΞΟΈΒΟΣς 

ἜΘ σα og Ze 

----ο- ὁ .Θ... ..-.. 

dat van ieder deel van het water getuigd zal worden door de kameelin, d.w.Z. 
het water zal haar te eeniger tijd niet worden onthouden. 
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43 Zijn uw ongeloovigen »+:%%2 > ame >%9(€2 + 
2\ Εἴ: 

beter dan dezen, of is er een τ ΤΥ JE »ὸν 

vrijstelling voor u in de LOPEZ 

schriften ? LB AT D? 0 

44 Of zeggen zij: Wij zin , 

een verbonden leger om elkan- SES 228 DI “ SI +; " ee 21 

der te helpen. LS Poe CD OP 

45 Weidra zullen de legers à Rd τὐφοον 
op de vlucht worden gedreven © SX ae 2 53 στο γῆν 
en zij zullen (hun) ruggen 
omkeeren. . 

46 Neen, het uur is hun BELENS LÀ Base ASE ὃν 
beloofde tijd, en het uur zal CAT A 

zeer smartelijk en bitter zijn. ®><\ > Gi 

1253 
47 Waarlijk, de schuldigen 2 7°% ἡ 2) A 7 

verkeeren in dwaling en nood. δὲ Ὁ Juve pos 

48 Ten dage als Ζ1] op hun 
2 : VS rs "» “23ῶ3 “593 “25 

aangezichten in het vuur zul- 2,25 ἢ 9.2 AI 
len worden gesleept; smaak D σα. 

ἃ 129. de aanraking der hel. 8 Er Qu 125 

49 Waarlijk, Wij hebben 
ieder ding overeenkomstig De pète ον τῷ 
een maat geschapen. EN Abe 20 JEU) 

50 En Ons gebod is slechts 
één, als een oogwenk. Oédb σθό δύο ον σ᾽ 5. 

51 En voorzeker hebben | - 
Wij uw gelijken alreeds ver- 4 γι. 652: 
delgd, maar is er iemand die 0 se 
(er) acht (op) wil geven? OR: 

52 En elk ding dat σῇ Re 
gedaan .hebben, is in de Ce! €? DAS 55% (50 
schriften. 

53 En elk klein en groot DE 'È LE 1 LS 5 
ding is opgeschreven. ᾿ ἴω: ZE 

1253 Een voorval in den slag bij Badr, dat Boechari in zijn commentaar 

op dit vers verhaalt, verklaart hoe de Heilige Profeet en zijn vrienden zulke 

duidelijke voorspellingen aangaande de nederlaag der Qoereisiieten opvatten. 

Tbn-i-Abbas verhaalt, dat de Heilige Profeet ten dage van den slag bij Badr aldus 

in zijn tent bad: O Heer! ik smeek Τῇ overeenkomstig Uw verbond en Uw be- 

lofte; O Heer! indien zulks Uw ΜΙ] is, kunt Gïÿj na dezen dag niet gediend 

worden”. Aboe Bakr vatte hem bij de hand en zei: ,,God is u genoegzaam, ὁ 

Apostel van God”. En ἈΠ trad naar buiten en reciteerde: ,,Weldra zullen de legers 

op de viucht worden gedreven, en zij zullen hun ruggen Keeren, maar het uur is 

hun beloofde tijd, en het uur zal uitermate smartelijk en bitter zijn”. 

Dit toont aan, dat de Heilige Profeet het uur opvatte in den zin van het uur 

οὗ den ἐᾷ van de nederlaag der Qoereisjieten en dat hïij den slag bij Badr als 

een vervulling van deze voorspelling beschouwde. 
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54 Waarlÿk, de rechtscha- 
penen zullen in tuinen en (in) 

Of, (te overvloëd zijn, 
midden 
van) rivie. | δ Op den zetel der waar- 
TêR: 

gen Koning. 
heiïd, bij een hoogst Machti- 



HOOFDSTUK LV 

DE WELDADIGE 

(Ar-Rahmän) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(3 paragrafen en 78 verzen) 

Samenvatting : 

Par. 1. Goddelike weldadigheid. 

Par. 2. Het oordeel tegen de schuldigen. 

Par. 3. De belooning der rechtschapenen, 

Algemeene opmerkingen: 

DIT hoofdstuk ontleent zijn titel aan den naam van het Godéeiti Wezen, 

De Weldadige, wWaarmee het begint, en het geheele hoofdsiuk spreekt van de 

weldadigheid Goûs. 

Het hoofdstuk begint met de verklaring, dat de openbaring van den Heiligen 

Qoer-ân aan den Heiligen Profeet een daad van Goddelijke weldadigheid is en … 

spreekt vervolgens van de gunsten Gods. De tweede paragraaf spreekt van het 

oordeel, dat de schuldigen zal overvailen, omdat zij er in volharden, de weildaden 

waarvan de Weldadige God hen heeft voorzien, te verwerpen,; terwil de derde” 

over de belooning handeit, welke den geloovigen die van die weldaden gebruik 

maken, zal toekomen, 

Wat het jaar der openbaring betreft, het kan, evenals de andere hoofd- 

stukken van deze groep, slechts in het Vroeg-MekKkaansche tijdperk geplaatst 

worden. 

77 oo op nt ο΄ 

PARAGRAAF 1 

| ui: Goddelijko Weldadigheid 

1—4, De openbaring is een daad van Goddelijke weldadigheid. 
5—9. Een maat van alle dingen. 10—25. De schepping en het onder- 
‘houden daarvan is een daad van weldadigheid. 

In naam van God, den Wel- Où Il DS) ; a pu) 
dadige, den Genadige. 

1 De Weldadige God, | _ À ; 2e 
2 Heeft den Qoer-än onder- ὦ: | ul 

wezen. dE; Ad 
Of, den 8 ΗΙ heeft den mensch É 

LA 

Mensch. | geschapen, CAL - ἢ 
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Of, datpene 4 Hij heeft hem de wÿze | φώζϑι # 
adtih van uitdrukken geleerd. | 
sel 5 De zon en de maan vol- πες, ἘΣ τῶ ΣΝ ΤΣ 
maakt. | gen een rekening. ὦ οἰ. SANS DT 

6 En de planten en de 
boomen aanbidden (Hem). NTSC E EL 

7 En de hemel, dien ver- © Des RTS RIT 

hief Hïÿj hoos en Hij maakte 
de maat, 1254 NS UE A LOT 7 

8 Opdat gij niet buitenspo ὁ 99 GES LU 
rig zult zijn ten aanzien van “ος 
ἐπ οι αὶ eu a Ÿ 

9 En onderhoud de weeg- 
schaal met rechtvaardigheid Lo 2x Do. 
en maak de maat niet ontoe- 285 LL Otis 2 
reikend. ΘΩ͂ ̓  : }| 

10 En de aarde, ‘die heeft 
ΗΠ] voor levende schepselen ταὶ ΤΣ 
geplaatst : ον Gas FIV 

11 Daarop zijn vruchten en 
almen, met in Ge scheede : ., Has na 

belote trossen, SAS) MAL Det 5 #8 S va 
12 En het graan met (zijn) 

kaf en geur. qu re. 
13 Welke der weldaden van OULS sl 2 ARS SAIT 

uw Heer zult 51] dan verwer- 

be Ut Sri. 
“14 Hi heeft den mensch ΟΣ STE» 
uit drooge klei geschapen, als . ιν, | 
was die in vuur gebakken. ὠὀϊξῶξ Je ὧδ ΔῸΣ se 

1254 Mizân beteekent in den Heiligen Qoer-ân niet een paar schalen om 

dingen te wegen, maar een maat en houdt in: een maatstaf voor het vergelÿken, 

schatten of oordeelen; de term is hier, evenals elders, in dezen ruimen zin gebe- 

zigd. Daarom beteekent die hier: ’adl of rechtvaardigheid of aan degenen die 

het verdienen, geven wat hun toekomt. : 

1255 Dit vers wordt in dit hoofdstuk verscheidene keeren herhaald. In den 
Arabischen tekst is, in plaats van den meervoudsvorm, de tweevoudsvorm ge- 
bruikt. De commentatoren vatten den tweevoudsvorm gewoonliÿk letterlijk op en 
onderstellen, dat daarmee de twee soorten van redelïiÿke wezens, d.i. de djinn en 
de menschen, worden bedoeld, De tweevoudsvorm wordt echter soms door de 
Arabieren gebruikt om aan de beteekenis kracht bij te zetten. Dat de twee- 
voudsvorm hier met dat doel gebruikt is, wordt aangetoond door het feit, dat 
de vermelde zegeningen die zijn, welke als middelen van levensonderhoud voor 
het menschdom dienen, zooals palmen en graan, die etherische wezens — waar- 
voor de djinn gehouden worden —- niet noodig hebben. De woorden zijn derhalve 
slechts tot het menschdom gericht, en zelfs al ναὶ men het tweevoud letterlijk 
ΟΡ, toch kan men de toegesproken klassen opvatten in den zin van geloovigen 
en ongeloovigen, of van de sterken en de zwakken, welke verdeeling in den 
Heïligen Qoer-ân herhaaldelijk voorkomt. 
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A ———— ——————————————"— " —— ———"—— —_——————"— —"——…—_————…—— —— me λὁ ὁ ὁ  τἝ᾽ 

15 En Hij heeft de dj & 22x12 SC <- 
uit een vlam van vuur gescha- 26 % ζρ 3 5.5 
pen. | 

16 Welke der weldaden van | HE A 25 SN EL 
uw Heer zult gïj dan verwer- é 
pen ? ee  . 

17 De Heer der beide ἃ el PT ee pe ra ps 
Oosten en de Heer der beide OA) ὩΣ GE | 
Westen. 1256 | ec 

18 Welke der weldaden van DATE φῦ εν ὥλῳ 
ἊΝ Heer zult gij dan verwer- 8 ον “ 
pen 7 | LT \ 229 rt 

19 Hij heeft de  beide | CU Re) 7 
zeeën vrijeliÿk doen stroomen, 

æ z UE 1.3 χ» 25 | ot Zi) elkander ontmoe | SRI FE 

20 Tusschen beide. is een , re > 
slagboom, dien zij niet kunnen EU EE σέ ΠΟ τ 

΄ # “ overschrijden, 
21 Welke der weldaden van : 

uw Heer zult εἰ dan verwer- SOS ἢ τ 3, ἧς 
pen ? 

22 Uït beide komen pare- { 
len voort, groot en klein. notes τς 5 tree 

23 Welke der weldaden eg, AE 
van uw Heer zult gij dan 2-4, 2:42) 17 215 
verwerpen ? I Ce >) 

24 En aan Hem behooren © Se 
de schepen, als bergen hoog 
in zee opgeheven. 

25 Welke der  weldaden ῳ Br Ὁ 
van uw Heer zult gij dan ER; Se 
verwerpen ? Ô ων δ 

ΡΑΒΑΘΒΔΑΒ 2 

Het Oordeel tegen de Schuldigen 

26—28. Alles wat in de natuur is, is aan verval caderhevi;, behalve 
God. 29—34. Alles is afhankeliÿjk van en onde:worpen aan Hem. 
35—45. De schuldigen zullen gestraft worden. 

26 Een ieder op haar moet D οκν ΣΑΣ αν 
heengaan. SMUGLSÉES 

27 En in der eeuwigheid | | 
ΖΔ] blijven de persoon van uw ᾧ SSL Eur 22- τς 
Heer, den Heer der Glorie en εὖ JWS € SECTE 
Eer, 

1256 De twee Oosten en de twee Westen duiden de verschillende punten : 

van den horizon aan, Waar de zon bi den zomer- en | den winterzonnestilstand 
opkomt en ondergaat. 
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28 Welke der weldaden 2. 
van uw Heer zult gij dan ours Je CSSS nee 
verwerpen ? | 

29 ΑἹ degenen die in de ASIE > “2.229 
hemelen en (00) de aarde zïn, SOIT CNE) Le ES 

.vragen van Hem; jieder ᾧς- 3.332 27 2 
Of,em | oogenblik is Hij in cen staat SG 45 95Ξ 

(van glorie), | 

30 Welke der weldaden 
van uw Heer zult gij dan 
verwerpen ? 

31 Weldra zullen Wij op u 
letten, o gij, twee legerscha- 

EYE εἰ "7 ES ἰῷ 

ren. 1257 Σ 

32 Welke der weldaden Θων CAE AN ECS 
van uw Heer zult gij dan ΄ de 
verwerpen ? 

22 syer 9 LEE 2 33 O verzameling van djinn 
en menschen! indien gij in HONTE 
staat zijt door de sferen der 
hemelen en der aarde heen te 
dringen, dring (er) dan door 

DES AE de ES 
CE BÈBE ve 5 

heen; gij kunt (er) niet door 
heen dringen, behalve met 
gezag. 1258 

34 Welke der weldaden "+ un ον 
van uw Heer zult gi dan © te Ces ete 
verwerpen ? ἢ 1 ἥδιον 

99 De vlammen van vuur 
en rook zullen op u beiden 
worden gezonden en gij zult 

: à Lt Δ, Ge 
u niet kunnen verdedigen. Den NS CSS 
1259 

36 Welke der weldaden 
H | se d +272 st 3 w # Ve ΄“» 

van uw Heer zult gi] dan CONTE ES 7 st GS 
verwerpen ? LE 
oo ͵ ος.“.... . . ..-............ΘὃῦὺὖθΡὃΘθΞΠΞ656ΠΠ65ὖὅ  ΄΄΄.-οὄῸἠῪλτ δ  .............., RE 

1257 De twee legers zijn hier de geloovigen en de ongeloovigen, en God let 

op hen beteekent, dat Hi in hun zaak beslist, zoodat ieder zijn belooning of 

straf krijgt. Sommigen verstaan daaronder de Arabieren en de vreemdelingen, 

.en dus kan het doelen ap de verovering van Arabië en de vreemde landen. 

1258 De djinn en de menschen van dit vers zijn de groote en de kleine 

tegenstanders van den Heiligen Profeet, of de vreemdelingen en de Arabieren, 

zooals in de vorige noot is aangetoond. Er wordt tot al deze tegenstanders | 

gezegd, dat Ζῇ de straf niet kunnen ontkomen, 

1259 Het vuur en de rook werden in dit leven gezonden in den vorm van 
oorlogen, die hen vernietigden. Vuur was onder de Arabieren het zinnebeeld van | 
den krijg, hoewel die twee termen den modernen oorlog, die niets dan vuur en 
rcok is, beter zouden afbeelden. 
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a 1848. 

© a 

Ar. en tus- 

schen. 

37 En wanneer de hemel 
vaneengespleten is & en rood 
wordt, als een roode huid: 

38 Welke der weldaden 
van uw Heer zult 81} dan 
verwerpen ? 

39 Te dien dage zal noch 
mensch noch djinn omtrent 
zijn Zzonde worden onder- 
vraagd. 

40 Welke der weldaden 
van uw Heer zult gij dan 
verwerpen ? 

41 De schuldigen zullen aan 
hun teekenen herkend wor- 
den, en zij zullen bij de voor- 
lokken en de voeten worden 
aangegrepen. 

42 Welke der weldaden 
van uw Heer zult gij dan 
verwerpen ? 

43 Dit is de hel, die de 
schuldigen een leugen hebben 
genoemd. 

44 Zïj zullen tusschen haar 
en heet ziedend water rond- 
gaan. 

45 Welke der weldaden 
van uw Heer zult gi dan 
verwerpen ? 

DE BELOONING DER RECHTSCHAPENEN 

Am A » Ê ns \ CR” 

OIE SMS SNA Ὁ SCT >) DA ςς ὁ 
“- 

» ἀν » Pour À + font 

RSS LE QE Ÿ 5 
D ve τ. 

δώ" Put 

NEA > 212 sp 3 P»À } 

Bb rt pal CI 
#2? Ἃ 

© 2135 
1 

“νος 

Dpt” NO DT 7 ΝΕ 

- Go 161 À 85 ELA 

PARAGRAAF 3 
De Belooning der Rechtschapenen 

46 En voor hem, die voor 

zijn Heer vreest te staan, zijn 
twee tuinen. 1260 

47 Welke der weidaden 
van uw Heer zult gij dan 

| verwerpen? 
48 Hebbende daarin ver- 

| scheidene soorten. 
49 Welke der weldaden 
van uw Heer zult gij dan 

___ | verwerpen? δ ΄ό᾽ 

1260 De twee tuïinen, die aan de rechtschapenen worden geschonken, zijn 

een tuin in dit leven en een tuin in het volgende. Volgens den Heiligen Qoer-ân 

begint het paradijs reeds in dit leven, en het is de geestelijke tuin van dit leven, 

die in het leven na den dood belichaamd wordt, Deze waarheid wordt in de 

daarop volgende verzen duidelijk gemaakt. | | 
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a 1109, 

90 In beide zijn twee vloei- 
ende bronnen. | 

51 Welke der weldaden 
van uw Heer zult gïÿj dan 
verwerpen ? 

92 In beide zijn van iedere 
vrucht twee paren. 

93 Welke der weldaden 
van uw Heer zult gij dan 
verwerpen ? 

54 Achterover leunende op 
bedden, waarvan de voeringen 
van met goud doorweven zijde 
zijn; en de vruchten der beide 
tuinen zijn binnen het bereik. 

05 Welke der weldaden 
van uw Heer zult gij dan 
verwerpen ? 

06 Daarin zullen degenen 
zin, die haar oogen bedwin- 
gen; ὃ noch mensch noch 
djinn zullen haar voérheen . 
hebben aangeraakt, 

σ᾽ Welke der weldaden 
van uw Heer zult gij dan 
verwerpen ? 

08 Als waren zij robijnen 
en parelen. 

59 Welke der weldaden 
van uw Heer zult gij dan 
verwerpen ? 

60 Is de belooning van 
goedheid jets anders dan 
goedheid ? | 

61 Welke der weldaden 
van uw Heer zult gij dan 
verwerpen ? 

62 En buiten deze twee zijn 
er twee (andere) tuinen. 1261 

63 Welke der weldaden 
van uw Heer zult gi) dan 
verwerpen ? 

64 Beide zijn bij zwart af. 
65 Welke der weldaden 

van uw Heer zult gij dan 
verwerpen ? 

ts os à pq  ...... 

[DEEL XXVII. 

Cp RES 

Lu Gus 

OC Syrie 

PT ας ἢ 
2,ὥΟὨἍ ὦ. 

Is ES ee 3 2 

LA 

Ge) nes C CSS Ἂ 5: 

FE δ᾽ ΡΟ 
Fri 

δ ÉV 2460 

[« Fee .ς" ω LCA <. 

Code C dut 

& cue »" .«»ν-.--ὶ LT # 

τ RE A 

1261 De Heilige Qoer-ân verdeelt de geloovigen in twee klassen, gelijk in 

het hierop volgende hoofdstuk duideliÿjk verklaard wordt; degenen die het meest 

nabij de Goddelijke tegenwoordigheid zijn, zooals de profeten en de heiligen, en 
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— τὐνυίσαρννον, κ- αὐρεσπιιδιν 

66 In beide zijn twee over- 
vloedig opborrelende bronnen. 

67 Welke der weldaden 
van uw Heer zult gij dan 
verwerpen ? 

68 In beide zijn vruchten 
en palmen en granaatappelen. 

69 Welke der weldaden 
van uw Heer zult gij dan 
verwerpen ? 

70 Daarin zijn goede schoo- 
nen. 

71 Welke der 
van uw Heer zult gij den 
verwerpen ? | 

72 Reinen, à in de pavil- 
joenen bewaard. 

73 Welke der weldaden 
van uw Heer zult gij dan 
verwerpen ? 

74 Noch de mensch noch 
de djinn hebben haar νόόγ 
hen aangeraakt. 

75 Welke der weldaden 

van uw Heer zult gij dan 
verwerpen ? 

76 Achterover leunende op 
groene kussens en schoone 
tapijten. 

71 Welke der weldaden 
van uw Heer zult gij dan 
verwerpen ? 

78 Gezegend zij de naam 

van uw Heer, den Heer der 

Glorie en Eer! 

DE BELOONING DER RECHTSCHAPENEN 

weldaden 

z OR 
PARTS 

- 

T τ se 4 .ρ PL CA ω #7 

δυο Les 7 UT ECS 
Fr “" 

… 
“or EG πῶς DOS OM Sin 797 

DOVE Cnil Ce Δ] Ὁ 

- 

OX LEZ SELS 
2 “- 

OISE AU 5 STE 
# 

O2 TE Ν ̓. 

de gewone geloovigen. De twee tuinen, die in vs. 46 genoemd zijn, zijn voor de 

eersten en die welke op deze plaats genoemd worden, zijn voor de laatsten, 



HOOFDSTUK LVI 

DE GROOTE GEBEURTENIS 
(AI-Wäaÿah) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(3 paragrafen en 96 verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1. Drie klassen van imenschen. 
Par. 2. De schuldigen. 
Par. 3. Het oordeel is onvermijdelijk. . 

Algemeene opmerkingen: \ 
DE titel van dit hoofdstuk is ontleend aan zijn eerste vers. De daarin\ver- 

melde Groote Gebeurtenis is de tijd van het toemeten van belooning en straf, 
respectievelijk aan de geloovigen en de tegenstanders, waarover ‘het vorige . 
hoofdstuk handelt. Dit hoofdstuk spreekt van de drie klassen van menschen: de 
cersten onder de geloovigen worden als een. afzondelijke klasse aangeduid, terwijl 
de andere twee klassen de geloovigen en hun tegenstanders zijn. De eerste para- 
graaf spreekt, na verklaard te hebben, dat de menschen in drie klassen zullen 
worden verdeeld, van de twee klassen der geloovigen; de tweede gewaagt van de Schuldige tegenstanders, terwijl de derde verklaart, dat het oordeel onvermijdelijk 
is en dat de drie klassen zullen krijgen wat zij verdienen. Het is een Mekkaan- 
Sche openbaring en behoort tot het Vroeg-Mekkaansche tidperk. 
©  - ὁ.  ςςὁὃὸὲἪἪὃἢ 

PARAGRAAF 1 

Drie klassen van Menschen 

1—-12. De komst van het oordeel en de verdeeling der menschen., 13—-26. De eersten. 27—38, De rechtschapenen, 
- 3 « LAS à > In naam van God, den Wel- Bt ΚΞ} able 

dadige, den Genadige. | ᾿ 
| 
| 

ee - 1 Wanneer de  sroote ot ἢ "Ἶ τι 
| gebeurtenis geschiedt, 1262 

2 — er is geen loochenen Dee Mi ne 
aan, dat zij geschieden zal — © EU OA 

1262 De Heilige Qoer-An spreekt van het uur of de gebeurtenis niet alleen 
in den zin van de opstanding, maar heel dikwijls ook in dien van den ondergang 
van zijn tegenstanders. De ondergang der tegenstanders van den Heiligen Pro- 
feet in dit leven was inderdaad een voorsmaak van wat Ζῇ in het leven na den 
dood zouden ondergaan, 

À 
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Of, der 
rechter. 
hand. 
Ar. wat. ἢ 
Of, der 
rechter- 
hand. 
Of, der 
linkerhand. 
Ar. wat, 
Of, der 
linkerhand. ! 

Of, met 
sieraden 
versierd 
zin. 

Ar. van, | 

δὲ + 

re 

rm À ΠΕ RO ce 

een 

3 (De eene partij) verne- 
derende, (de andere) verhef- 

 fende, 
4 Wanneer de aarde met 

(hevige)  schudding 
geschud zal worden, 

5 En er gemaakt zal wor- 
den, dat de bergen met (een 
geweldige) verbrokkeling 
verbrokkelen, 

6 Zoodat 21] zullen zijn als 
verstrooide stof, 

7 En gi) drie soorten zult 
zijn. 

8 En  (aangaande) de 
gezellen des geluks: hoe 
(gelukkig) zijn de gezellen 
des geluks! 

9 En de gezellen des onge- 
luks; hoe (ellendig) zijn de 
gezellen des ongeluks! 

10 En de eersten zijn de 
eersten, 

11 Dezen zijn degenen die 
(Gode) nabij gebracht Ζῇ; 
1263 

12 In de tuinen van geluk- 
zaligheid. 
13 Ken talrÿjk gezelscnap 
uit het midden der eerste, 1264 

14 En enkelen uit het mid- 
den der lateren, 

15 Op doorweven tronen, 
16 Daarop achterover 

leunende, tegenover elkander. 
17 Om hen zullen jongelie- 

den rond gaan, die nimmer 
in leeftiÿd veranderen. 

18 Met bokalen en kannen 
en een beker met een reinen 
drank ; | 

19 Zïj zullen daardoor niet 
door hoofdpijn worden aan- 
getast, noch zullen 2j uitge- 
put raken; | 

DRIE KLASSEN VAN MENSCHEN 
.-.----ἅ, ἅ͵ἕ.’---.-.-.  ... .-....... ὕὕὦᾧ....... ὃἷἵ“ὋἝἵ“".- 

D UE 5 τος, 
Οὔ de 

"" 22, LS A % 
ὑϊεῦ APN SET VS 

475 33 ae eh τ! 

à % 2 2 AGE 5. “ 

» AT AE S 2.531 53. 244€ 

© ANS 55 3 

p 1 » Ii ee] ΕΣ πρπ ζ 

. τ: 

Te ne dt À 7 ποθ. 
᾿ ἘΠ᾿, 

O ARE 

ss CRUE 

À “555 

βοός 

“5 
ΦΟᾺ! τ] GE 5 < 9 

C2 . « w 

CRE 

| “ES ἐκ, fe & css 

pu ΄“" S 

SGÉS Best L GAS AS 

1263 Tot deze klasse behooren de profeten en déréhen die in hun ‘voetstap- 

pen treden, door hun leven geheel en al aan de zaak der waarheid te wijden. | 

1264 Dit waren de vrienden van den Heiligen Profeet, die een ongeëven- 

aarde toewijding aan de Zaak der waarheiïd aan den dag legden, 



980 DE GROOTE GEBEURTENIS | [DEEL:XxvIL. 
Y'a Le os νυ 

. 20 En vruchten, zooals zij OO ALT: 2123 2 
 verkiezen, : | nr ἰδ. 8 | 

21 En vleesch van gevogel. ὁ 5 AS 0j 5 
te, zooals zij het begeeren, | 

a 1236. 22 En reine schoonen, 8 | COLE VS 23 De gelijken van de | 
verborgen parelen: | τς nrlen 24 NE 24 Een belooning voor wat ÉUXER4 ps J 
zij gedaan hebben. bel ΖΞ 

25 Ζ1) zullen daarin geen GORE en 
. CA . y ts r< 2% "3, À PE LEA 
Ar. noch. se πω zondig  gesprek et SEAT ee 

| 26 Behalve het woord: RARES Ὁ EU ὅλο Vrede, vrede. | LAUR Les VI 
Of, der 27 En de gezellen des DT I RL 
tant. | Jeluks; hoe (gelukkig) zjÿn —ct ἰῷ δον οὐ Loc 3 
Ar.wat, | de gezellen des geliks! : OR 
vil 28 Te midden van doorn- Rte ee 
Of ue | (002€ lotusboomen. | Θ 3 ΓΕ A à 
mme 29-En banaanboomen (met à ̓ : τιον LS 
ἱρά νοι | vruchten), de een boven den | 7 ΄ 
omgebogen | ander, | | 2 ie 2 & se 3 % 
Sn 30 En een  uitgebreide HR. 

schaduw, > 3% ec 
31 En uitstroomend water, Ô SI 5.5. 
32 En een overvloedige τ ΔΝ νῷ; ἡ παριστᾷ 

fruit, OSSI ἢ 33 Noch afgesneden noch | ΝΣ | 
verboden, Nu LIL DC NE on 2 3 Pr ὦ 

34 En verheven rustplaat- PESTE V5 θοὸν, 
sen. 1265 bi 022 T 2 S2< 35 Waarliÿjk, Wij hebben ORes re je 5 
haar tot een (nieuwen) groei jou is ροξ᾽ 

-doen groeien, OETE) SE | [3] 

1265 ‘Opmerkenswaard is het, dat: de :aan:-de. rechtschapenen — de gezellen 
des :geluks — .geschonken zegeningen, eerst :schaduwen, : water, -ruüchten en 

_rustplaatsen worden .genoemd, en “dan, als -het.ware ‘om allen twijfel omtrent 
wWat:deze zegeningen. van:het volgende leven: zijn: weg:te:nemen;: wordt -er : in 
ΜΒ 86. gezegd: Wÿ:hebben. haar tot een ( nieuiver) groei. doen -groëien. Deze 
“woorden stellen afdoend vast, dat, wat deze zegeningen.ook mogen zijn — hetzij 
£Chaduwen of boomen of water of vruchten — zÿj alle-devruchten.van:de daden zÿn, 
“die: God:tot een :(nieuwen). groei heefl::doen:groeten:: Dewoorden,;:welke op deze 

- verklaring volgen, zijn ongetwijfeld in.de eerste plaats:op vrouwen-van toepassing, οἰ maar, gelijk reeds is &angetoond;:komt:het alleen, doordat de vrouwelÿkheid een 
tinnebeeld van reinheid en.schoonheïd. is. Tirmazi.echter verhaalt, dat. de-Heilige ‘ Profeet. dit-vers aanhaalde, toen hij:tot “en oude-:vrouw.zei,. dat. in. het Paradijs 

| niemand :oudzal ‘Zijn; dit toont aan, dat . deze -verzen.-van|. het nieuwe leven spreken, dat aan de rechtschapen vrouwen &eschonken zal worden. 
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Of, weer- 
galoos. 

Of, der 
rechter-: 
hand. 

Ar. wat, 

------.- -- 

00 qq + ne + à ........-ὄ-..... .- ................ 

36 En ὙΠ hebben 88 
tot maagden gemaakt, 
37 Liefdevol, gelijken in 

leeftijd, 
38 Om wille van de gezel- 

len des geluks. 

DE SCHULDIGEN 981 

PARAGRAAF 2 

__ De Schuldigen 

39, 40. De rechtschapenen. 41--56. De schuldigen vrorden gestraft. 
97—14, De schepping getuigt van het oordeel. 

39 Een talrijk gezelschap . 
uit het midden der eersten, 

40 En een talriÿk gezel- 
schap uit het midden der 
Jaatsten. 12654. 

41 En degenen van de 
linkerhand, hoe (ellendig) 
zijn degenen van de linker- 
hand! 

42 In een heeten wind en 
ziedend water, 

43 En de schaduw van 
zwarten rook, 

44 Noch koel noch voor- 
treffelijk. 

45 Waarlÿjk, voor dien 

vloed. 
46 En zÿj volhardden bij de 

groote schending. 1266 
47 En zi plachten te zeg- 

gen: Wat! als wi] gestorven 

15k opgewekt worden ? 
48 Of onze  vroegere 

vaderen? 
49 Zeg: De eersten en de 

laatsten 
.. 50 Zullen zekerliÿjk voor 
het vastgestelde uur van een 
bekenden dag verzameld 
worden. 

leefden Ζῇ in gemak en over- 

er stof en beenderen gewor- 
den zijn, zullen wij dan waar- 

ὃ ὅσ 45 

ν 5137 uw ut, αὶ 

028 ΟΣ Ge à 

SA ΠΝ 

CHER TZ 
“- 

» “κυ .5ρλ τ τ, AT 
OU) GIE QUE 9 

CET DEP X LE dGe ei 

1265A Vss. 39 en 40 slaan op wat er aan het eind van de vorige paragraaf 
is gezegd. Merk op, dat deze verzen niet in strijd zijn met vss. 13 en 14, zooals 

 sommige Christencritici denken, want de laatste spreken slechts van degenen, 
die den KHeiligen Profeet het eerst aannamen, 537) 

1266 Di. de schending van de Goddelïjke geboden., 
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a 760, 1110, 

Ar. van 
zirdend. 

Ar. wat gij 
afscheidt. 

2 ὃ ἮΤΠ ἜΠέπῃηῃ͵᾿͵᾿ 

--- τ à tm 

51 Vervolgens zult gi, o | 
gij die dwaalt en het eën Teu- © 
gen noemt! 

02 Zekerlijk van een boom 
Zagqoem eten, a 

93 En er (uw) buiken mede 
vullen ; 

94 En daarover 
water drinken; 

99 En drinken zooals de 
dorstige kameel drinkt. 

96 Dit is hun onthaal ten 
dage der vergelding. ς 

97 Wij hebben u gescha- 
pen; waarom neemt gij (de 
waarheid) dan niet aan? 

08 Hebt gij de levenskiem 
beschouwd ? 

59 Zït gij het, die ze 
schept, of zijn Νὴ de Schep- 
pers ? 

60 Wij hebben den dood 
onder u bestemd en Wij zullen 
niet overwonnen worden. 

61 Opdat Wij uw eigen- 
schappen zullen veranderen 
en u tot datgene doen groeien, 
wat gi niet weet, 1267 

62 En voorzeker kent gi 
den eersten groei: waarom 
slaat gij (er) dan geen acht 
(op) ? 

63 Hebt gij beschouwd wat 
951] zaait? 
64 Ziït gij het, die het doet 

groeien, of zijn Wij de Veroor- 
zakers van den groei? 

65 Indien het Ons behaag- 
de, zouden Wij het aan stuk- 
ken hebben gebroken; dan 
zoudt gij beginnen te wee- 
klagen: 

66 Waarlÿjk, wij χη met 
schulden beladen: 

67 Neen! νά. zijn beroofd, 
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1267 Hier hebben wij een andere duidelijke verklaring, | dat er in de nieuwe 
Schepping, in de opstanding, een nieuwe groei ΖΒ] zijn — wat σῇ niet weet. Het is 
een hoogere vorm van leven. Gelijk de mensch geleidelijk uit stof ontstaat, a1zoo 
“ontstaat de hoogere mensch ook me zijn daden, 
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Ἕν zweer 
Ü. 

Of, het on- 
dergaan of 
vallen der 
sterren 

68 Hebt gi het water 
beschouwd, dat gij drinkt ? 

69 Zït gij het, die het van 
de wolken nederzendt, of zijn 
Wij de Zenders? 

70 Indien het Ons behaag- 
de, zouden Wij het zilt hebben 
gemaakt; waarom dankt gi 
dan niet? 
71 Hebt gij het vuur be- 

schouwd, dat gïj ontsteekt ? 
72 Zït gij het, die daarvoor 

de boomen voortbrengt, of 
zijn Wi de Voortbrengers ? 

13 ΝῺ hebben het tot een 
herinnering en een voordeel 
voor de reizigers in de woes- 
tin gemaakt. 

T4 Derhalve,  verheerlijk 
den naam van uw Heer, den 
Groote, 

ER ra si 
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PARAGRAAF 3 

Het oordeel is onvermijdelijk 

75—80. De Heilige Qoer-ân is een Goddelijke openbaring. 81—87. De 
dood een bewiïjs van het oordeel. 88-95. Drie klassen in het gericht. 

715 Maar neen! ik roep tot 
getuige de openbaring der 
gcdeelten (van den Qoer-ân); 
1268 

76 En waarlijk, het is een 
zeer groote eed, indien gi 
(het) maar weet ; 
17 Waarlijk, het is een 

geéerde Qoer-ân, | 
78 In een  boek, dat 

beschermd wordt : | 

» 62 ΠΣ ds 815 

Ὑ ὦ 2 
ὦ, So > = ἢ 1 ΕἾ 48 

oU RE ΕΣ 
1268 De beteekenis, die ik gebruikt heb, komt met het verband overeen. 

Nadjm beteekent zoowel een ster als een gedeelte van den Qoer-ân, maar vs. 77 

maakt het duidelÿk, dat het op deze plaats de openbaring van den Heiligen 

Qoer-ân is, want het daarin voorkomende persoonlik voornaämwoord πεῖ. 

: Slaat daarop. | 
Daar een eed zich in zulke gevallen ten doel stelt, de aandacht op zekere 

feiten te vestigen, heb ik het woord oegsim-0e daarom vertaald in den Zin van: 
ik roep lot getuige: Het gebruik van 74 dient in zulke gevallen, 6f om een ver- 
klaring te weerleggen, die met den eed in strid is, Ôf om den nadruk OP. (ΕΒ Ὰ 
ess te leggen. 
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| 79 Niemand zal het sn | 29 hs) 2-7 & mu δος w AN - 

| ken, behalve de gereinigden. ϑ θώ; D ais ἦν. 
1269 ἜΣ ie 

| 80 Een openbaring (die) ot ΕΣ ᾿ ᾿ ᾿Ξ 
| van den Heer der werelden 
(komt). Φώλδ δ ̓": 2 ner 

PI Verbe al du de oo + Sas δ ῤὶ 
aankondiging ? 

82 En (haar) logenstraf- CET CAC Rose 
fen maakt gij tot uw middel ENG ἈΠῚ g SYTS 2 
van bestaan. 

83. Waarom dan is het niet, 
dat wanneer die tot in de keel à or | ne 13: S De 
| is opgestegen, 

_84 En gïj te dien tijde toe- » > 52e RE 

85 En Wij zijn bem nader > 
δ ou 51], maar gij ziet (het). sy En a An “ρῶς Ὰ 

Et — ΄- “2 

86 Waarom dan is het niet Θ O3 nes Ÿ) 
Of,verne | — indien gij niet aan het 

gezag onderworpen zijt — à 
87 Dat gïj die (niet) terug- 

zendt — indien gij waarheid- 
lievend zit? 1270 

88: En indien hïj (een) der- 
enen is die (Gode) nabÿ 75 {93 - je 

Sebracht zijn, OCR Ale πε. οἱ GG | 
89 Dan (zal hïj) geluk en | 

genade en een tuin van geluk- 
zaligheid hebben. 

90 En indien hij (een) van 
degenen aan de rechterhand 
is, 

91 Dan zij vrede over ἃ van 
degenen aan de rechterhand. 

FI D “στ Porn ne Dex 
- ΝΕ νον Κ' 5 Γ ων He RS ni \! 

> 44: τὴς; 
O pe Lx 3 0 

9 #2 4 Dh Ge GE ὁ! 
b 9 “2 ' % , σφ! ἘΝ ge SALE 

--ο-.-...-.-..-. 4 © .᾿ ,..--ὄ..--τΌθὉθὉθῸὖῦῸῦῸ92ἷΛ2ΠΤΟἝ838Ὰ 86, 

1269. Vss. 77, 78 en 79 bevatten drie verklaringen betreffentdie den Heiligen 
Qoer-ân: (1) Dat hi een geéerde lezing zal zÿn; m.a.w. zijn lezers zullen geëerde 

en groote menschen zijn; (2) dat Ὠΐ in al zin zuiverheid in gesch! ifte beschermd 

zal.worden; en (3) dat de onreine afgodendienaars hem zelfs niet zullen aan- 
raken, d.w.z, zÿj zullen er geen baat bij vinden, zoolang Ζῇ in hun onreinheïd 
blijven. Dit toont ook aan, dat slechts diegenen den Heiligen Qoer-ân kunnen 
begrijpen, die rein van hart zijn. Het toont ook aan, dat de Heilige Qoer-An niet 
door iemand moet worden aangeraakt, die onrein is, Beide verzen toonen voorts 

aan, dat de Heilige Qoer-ân reeds van den beginne aan in geschreven vorm 

bestond; anders zou een bevel om hem niet aan te raken, zinloos zÿn. 

1270 Indien gïÿj uw eigen meesters zijt en niet aan het gezag van een 

Hoogere Macht zijt onderworpen, waarom kunt gi ἃ dan niet tegen den dood | 

verzetten, wanneer die tot u komt, en uw leven verlengen ? 
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92 En indien hij (een) van 
| de verwerpers, de dwalende 

is, 

van ziedend water hebben, 
| 94 En het branden in “dé 
hel. 

85 Waarlijk, dit is een. 
zekere waarheïd. 

96 Derhalve,  verheerlijk 
den naam van uw Heer den 
Groote. 

----- 
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HOOFDSTUK LVII 

HET IJZER 

(Al-Hadid) 

GEOPENBAARD TE MEDINA 
(4 paragrafen en 29 verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1. Offers noodig ter bevestiging van de waarheid, 

Par. 2. Geloof zonder offer is onaannemelijk. 
Par. 3. Ernst van het leven. 
Par. 4. Er bestaat geen monnikendom in den Islâm. 

Algemeene opmerkingen: 

DIT hoofdstuk is getiteld Het IJz2er, met betrekking tot de straf, welke den 
tegenstanders die besloten waren den Islâm met het zwaard uit te roeien, nood- 
zakelijk moest worden opgelegd. Het begint met een beschrijving van de uitge- 
strektheid van het Goddelijk koninkrijk en van de grootheid der macht en kennis 
Gods, terwijl den Moeslims medegedeeld wordt, dat ζῇ hun geld moeten uitgeven 
en zich tot het uiterste inspannen en dus hun eigen belangen om wille van de 
waarheid opofferen, indien ζῇ het koninkriÿk Gods willen erven. De tweede 
paragraaf, die de behandeling van het onderwerp voortzet, zegt ons, hoe schin- 
belïjdenis de huichelaars in volsiagen quisternis zullen laten en legt den nadruk 
op opoffering om wille van de waarheid. De derde gewaagt van den tijdelijken 
aard van al die aardsche geneugten, welke den mensch van de waarheid afhou- 
den en besluit met een vermelding van de bestraffing dergehen, die naar het 
zwaard grijpen om den Isläm te vernietigen. De laatste paragraaf spreekt van 
de Goddelijke goedertierenheid die den geloovigen wacht, het uitgestrekte 
koninkrijk dat hun ter erfenis zal worden gegeven en waarschuwt hun weer, dat 
Ζῇ die goedertierenheid niet kunnen verwerven door toevlucht te nemen tot zulke 
praktijken als het monnikendom, dat de Islâm niet wettigt, maar wel door zich 
in te spannen en dus door hun vermogens aan te wenden ter bereiking van het 
doel, dat hun voor oogen is gesteld, | 

Met dit hoofdstuk begint een groep van Medineesche opeñbaringen, die tot 
en met het 66ste hoofdstuk wordt voortgezet. Deze groep van tien hoofdstukken 
is in de rangschikking van het Heiïlige Boek de laatste der Medineesche open- 
baringen en voltooit inderdaad de behandeling van het thema der vorige Meai- 
neesche hoofdstukken, inzonderheid het tweede en het derde hoofdstuk. Het 
jaar der openbaring van dit hoofdstuk moet geplaatst worden na de Fete 
van Mekka in het jaar 8 ἢ, H. 
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Of, Blÿk- 
bare. 

a 486. 

Ar. bor- 

sten. 

PARAGRAAF 1 

Offers noodig ter Bevestiging van de Waarheid 

16. Kennis en macht behooren aan God. 7—-10. Het koninkrijk zal 
den Moeslims worden gegeven: derhalve moeten zij uitgeven. 

In naam van God, den Wel- 
dadige, den Genadige. 

1 ΑἹ wat in de hemelen en 
op de aarde is, verkondigt de 
glorie Gods, en ΗΠ is de 
Machtige, de Wijze. 

2 Aan Hem behoort het 
koninkrijk der hemelen en der 
aarde; Hij geeft leven en doet 
sterven; en Hij heeft mach 
over elk ding. | 

3 Hij is de Eerste en de 
Laatste en de alles Overheer- 
schende en de Kenner van 
verborgen dingen, en Hij is 
met elk ding Bekend, 

4 Hij is het, Die de heme. 
len en de aarde in zes tijdper 
ken heeft geschapen, en Hij 
houdt de macht op den troon:; 
8 ΗΠ weet wat diep in de 
aarde nedergaat en wat 
daaruit voortkomt, en wat 
van den hemel nederkomt en 
wat er in opstijgt, en Hij is 
met u, waar gij ook moogt 
zijn; en God ziet wat gij doet. 

5 Aan Hem behoort het 
koninkrijk der hemelen en der 
aarde;: en tot God worden 
(alle) zaken teruggebracht. 

6 Hij doet den nacht in den 
dag ingaan, en doet den dag 
in den nacht ingaan, en Hij is 
Bekend met wat in de harten 
is. 

7 Geloof in God en Zijn 
Apostel, en geef van datgene 
uit, waarvan Hij u tot opvol- 
gers heeft gemaakt: want 
degenen uwer die gelooven 
en uitgeven, zullen een groote 
belooning hebben, 
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tn « 

8 En wat reden hebt gi, : 

dat gij niet in God zoudt 2.52. γὴν 1025 Ÿ NEC 

gelooven, en de Apostel roept <--.-,5 2x2 2 

u, opdat gij in uw Heer zult AE US 6 er) 
gelooven, en inderdaad heeft (ἡ Ci 5 22 μι 

Hij een verbond met u ge- ee ἘΠῚ 

maakt indien gij geloovigen | 
= 

zijt. 
9 Hij is het, Die duidelijke Fr du ΝΣ 

mededeelingen op Zijn dienaar tr: JE ἡ « 5 

nederzendt, opdat hij u van 5 A it à? ne Ν 

de duisternis tot het licht ἧς en de ἊΝ Δὲ | 
zult trengen; en waarlijk, God οἰ RS SES FX à 3 D 
is u Mededoogend, Genadig. 

10 En wat reden hebt gij, 
dat gij niet op Gods weg zoudt PR τν τον ΟΣ 
uitgeven en aan God behoort à! ARR PRES APE 

\! de erfenis van de hemelen en NAN TE re ἕῳ 

de aarde; niet gelijk zijn dege- NS D EUX db 5 
nen onder u, die voôr de over- 15 7, AT 2,5 τ, ESS 
winning 1271 uitgaven en JS 0 SA rie Es ν 
streden (en degenen die het ASS 5 Fa A ΜΙ mail 

niet deden): zij zijn verheve- 2: ,, » 220 ρον Là 

ner in rang dan degenen | Es 4% à ᾧ 2 ΚΟ G CA 

die naderhand uitgaven en ;! ps Dh CD ν 

streden; en God heeft aan ab > able s Nes) 
allen het goede beloofd; en 93 € FATAL. 

God is Zich bewust van “wat RS ne de 

61) doet. 

PARAGRAAF 2 

Geloof zonder Offer is onaannermelijx 

11, 12. De geloovigen worden door het licht des geloofs geleid. 

13—15. De huichelaars zullen geen licht hebben, 16-19. De geloovi- 

gen aangespoord tot datgene, wat hun licht en pelooning kan geven. 

11 Wie is het, die God een 
uitnemende gift wil aanbie- .»,. Du RL ο 

22:24. | den; à derhalve zal Hïj die σι δὰ ων ETC 

voor hem verdubbelen, en hij a es e ee (215% αἱ PE 

zal een voortreffelijke beloo- 
ning hebben?, | 

-..--.{τὠ 
------. . 5.......--.....-- 

1271 De overwinning beteekent de verovering van Mékka. V66r deze ver- 

overing was de Islâm aan alle kanten door vijanden omringd; daarom konden 

slechts diegenen zich openliÿk bij de gelederen van den Islâm aansluiten, die 

bereid waren hun leven in de zaak der waarheid te geven. Deze menschen 

moesten zich groote opofferingen getroosten, terwijl degènen die zich na de 

verovering van Mekka bij de gelederen aansloten, noch de vervolgingen hadden 

te verduren, waaraan de eerste bekeerlingen onderworpen waren, noch die offers 
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12 Te dien dage zult gij de Sas die “τ ἘΞΡ : τῶι 55 25 

geloovige mannen en de à D? ἰῷ 

geloovige vrouwen zien — “5. οὐχ τὴ Fee 
hun licht voor hen uitgaande %:2° > ρρσι ΜΝ ΐ 
en aan hun rechterhand — = 4... ὶ AGE FIRE 

blijde tijdingen voor u heden: - 9 
, Ἢ Φ . le ww. 4 ᾿ Ἶ με δ ΟΝ μ 

tuinen waarin rivieren stroo- eue FPS US à ΟΥ̓ LR 
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À ἤν 

“0 Κ 224 soc s > 

ESS 2° - κῶν . - 

\ "Ὁ — 
db πο 

τ Waren wij niet met αὐ Zi dev 
zullen zeggen: Ja! maar gij 24: 
hebt uzelf in verzoeking laten 
vallen, en gij hebt gewacht en τ 5 
getwijfeld, en ijdele begeerten , 
hebben ἃ misleid, totdat de ὦ 75» 
gedreigde straf Gods kwam; 
en de aartsbedrieger bedroog 
u omtrent God. 

15 Derhalve zal heden 
geen losprijs van ἃ worden ,5<:%,-> . >% εὐ τ FU 
aangenomen, noch van dege- 7” DTA 

nen die niet geloofden; uw 2151»: b χ 
verblijf is Le het is γῶν SCC RS δ: το 
uw vriend, 1272 en slecht is 27 73 3% CA > 
het FOEVRER ISO | Ce) A à re 

# δι ἘΠ 

Ar. onver. 

men, om daarin te wonen; 2: A A νῆσϑι 
| dat is het groote succes. OS 65) τὰ US Le 
| " Ten dage als de GR 
achtige mannen en de hui- , ERA AREA Re. 
chelachtige vrouwen tot — ? Ÿ JE 
degenen die gelooven, zullen ? ἀρ HE] _ 
zeggen: Wacht op ons, opdat : .» 
wij licht van uw licht zullen ETS as | de. = 
hebben, zal er gezegd worden:  ,, ,,, | ss 27 _ 
Keer weder en zoek licht. Asp Ie Ne 
Een scheiding ΖΔ] dan tus- #2 γεν αἵ 
schen hen tot stand worden LES ee LC ie 
gebracht, door een muur, νι αὐ ὦ 

Ar. debin- | waarin een deur; daarbinnen nn 
art | zal genade zijn en daarbuiten, 
Ar debui- | daarvoôr zal kastijding zijn. 
daarvan. 14 Zïj zullen hen toeroepen: tree NES SE 

in de zaak der waarheid brachten, welke het. onderschetdende kenmerk der eerste 

geloovigen waren. Fe 

1272 Het vuur wordt hier een maul@ of een vriend of bewaker der onge- 

loovigen genoemd; het toont dus aan, dat het tot hun eigen best is, dat Ζῇ in het 

vuur Zzullen moeten lijden. Trouwens, de hel wordt elders ook voorgesteld als 

_ een plaats of een toestand, die ten slotte tot de loutering van den mensch Ζ8] 

leiden, zooals vuur het goud van de slakken zuivert, 2j die zich in dit leven niet 

voor het leven na den dood voorbereiden, zullen in de hel een behandeling moeter. 

ondergaan, opdat Ζῇ geschikt zullen zijn om de geestelijke ontwikkeling door te 
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16 Is de tijd voor degenen 
die gelooven, nog niet geko- 
men, dat hun harten voor de 
gedachtenis Gods en (voor) 
wat er van de waarheïd is 
nedergekomen nederig zijn en 
(dat) zïj niet als degenen zïÿn, 
wien het Boek te voren werd 
gegeven; maar de tijd werd 
voor hen verlengd, zoodat hun 
harten verhardden, en de 
meesten hunner zijn overtre- 
ders. 

17 Weet, dat God leven 
aan de aarde geeft na haar 
dood; inderdaad hebben Wij u 
de mededeelingen duidelijk 
gemaakt, opdat gi) zult begrij- 

pen 
18 Waarlijk, (aangaande) 

de milddadige mannen en de 
milddadige vrouwen en (dege- 
nen die) voor God een uitne- 
mend deel bestemmen ἃ — 
voor hen zal het verdubbeld 
worden en zij zullen een voor- 
treffelijke belooning hebben. 

19 En (aangaande) dege- 
nen die in God en Ziïjn aposte- 
len gelooven, dezen zïn het, 
die de waarheïidlievenden en 
de getrouwen in de oogen van 
hun Heer χη: zij zullen hun 
belooning en hun licht heb- 
ben; en (aangaande) degenen 
die niet gelooven en Onze 
mededeelingen  verwerpen, 
dezen zijn de bewoners der 
hel. 

[DEEL XXVII. 

“, RS RC) 295.58 
rer ἣν μα 
BD #0 

si net Rs 

πὰ 5 1 1: ΡΝ 
rte ἐστ 8 

ER 

SARA 4] ΤΙΣΙ 

A RESTES EG 
OUT ES 

kw as CU PE “ὦ ele C 

ἡἐσα, Lun AA ] 

Cam Ὁ 5.1 2.,5 ἘΠῚ 

O SE 52245 LP. 

4 LA DE - 

ας ΠΩΣ 
ré Άι 27 ω 

PNA FO JE 
8. À ee) ENS 

DD 3 ob τ 
2 1: ́ 

FES 
5 ' 

a = Last ES 

LA 

maken, die voor een leven in den hemel noodzakelijk is. Het proces der loutering, 

dat met andere woorden de hel is, is dus een noodzakelijke phase in de geestelijke 

volmaking dergenen, die de hun in dit leven aangeboden gelegenheid laten voor- 
bijgaan. De hevigheid der martelingen van dat andere leven is toe te schrijven 

aan het scherpere waarnemingsvermogen der ziel, dat een noodzakelÿk gevolg 

is van haar scheiding van het aardsche lichaam. Gelukzaligheid en marteling 

worden in dat leven derhalve in even hooge mate sterker, 
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ERNST VAN HET LEVEN 991 

PARAGRAAF 3 

Ernst van het Leven 

20 Het genot der ongeloovigen zal in marteling worden veranderd. 
21. Grootheid van de belooning der geloovigen. 22-24. Zfj moeten 
met geduld lijden. 25. Het recht eischt de bestraffing der schuldigen. 

20 Weet, dat het leven 
dezer wereld slechts vermaak 
en spel en praalvertoon en 
grootspraak onder u is, en een 
wedijver in het vermeerderen 
van bezittingen en kinderen, 
1278 gelijk de regen, welks 
doen groeilen van het gewas 
de landlieden behaagt; ver- 
volgens verwelkt het, zoodat 
51) het geel zult zien worden : 
vervolgens is het verdord en 
in stukken gebroken gewor- 
den; en in het hiernamaals 
is een gestrenge kastijding en 
(ook) vergiffenis van God en 
(Ziÿn) welbehagen; en het 
leven dezer wereld is niets 
dan een middel tot misleiding. 

21 Haast u naar de vergif- 
‘fenis van uw Heer en (naar) 
een tuin waarvan de cr Es 
strektheid (als) de hemelen 
en de aarde is: 1274 die is 
bereid voor degenen die in 
God en Zïjn apostelen geloo- 
ven; dat is de goedertieren- 
heid Gods;: ΗΠ geeft die aan 
wien Hi ΜῈ], en God is de 
Heer der machtige goedertie- 
renheid. 

“ κι Lt Se CU sacre 
FE à PEER LS 5 

x 

ST SU PIS σθ 
ERA ie EX ee 
σῷ 5) SC Prier 

Dr, mn, 2: » ὩΣ 

“τ ξ D 2e AG 
PAST E ee ee 

D cie νι) 
1 #2? ᾿ς, 4 “  4- 

ὁ» ὭΣ bia ἐξ 

LA ve τι ̓  

Η MU ES ÿ + 

D A | .- 

ὯΔ 25 ας Re ἢ ne 

SA Ce" 225 D, 2< 
CS ὦν 2. ASS À al [je % ji 

On ὦ Er 2 2 al 3 

+ Ait ere 

1273 Het leven deser wereld beduidt in den Heiligen Qoer-âän de ijdelheden 

van het leven, zooals deze passage duidelijk aantoont. Het beteekent, dat het 

leven ernstig opgevat en niet aan vermaak en aardsche genietingen gewijd, 

maar nuttig besteed moet worden. De ernst van het leven is een factor, die in 

het dagelïjksch leven van de meeste mannen en vrouwen in de beschaafde samen- 

leting langzamerhand zijn beteekenis verliest. 
1274 Er wordt hier gezegd, dat de tuin of het paradïjs even uitgestrekt is 

als de hemelen en de aarde: een dergelijke verklaring komt voor in 3 : 132, Deze 
verklaringen geven ons een middel tot recht begrip van het Islamietische para- 
dis. Het is niet tot δέῃ bijzondere plaats bepaald, maar is even wijd als de 
hemelen en de aarde, en dit is de uitgestrektheid van ᾽Β menschen paradijs, In 
een zeker verslag staat, dat toen den Heiligen Profeet de vraag werd gesteld, 
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Ar. neder- 
gezonden. 

waar de hel was, indien het paradijs zoo uitgestrekt was, hij a 

22 Geen kwaad geschiedt 
op de aarde, noch in uw eigen 
zielen, of het is in een boek, 
alvorens Wiïj het in het {even 
roepen; waaarliÿk, dat is God 
gemakkelïijk : 

23 Opdat gij niet bedroefd 
zult zijn over wat u is ont- 
snapt, noch verrukt zult zijn 
over wat ΗΠ] ἃ heeft gegeven; 
en God heeft geen verwaan- 
den snoever lief: 

24 Degenen die gierig zÿr 
en den menschen gierigheid 
bevelen: en al wie zich om- 
Kkeert, dan waarlijk, God is de 
Zichzelf genoegzame, de 
Geloofde. | 

25 Voorzeker zonden Wij 
Onze apostelen met duidelijke 
bewijsgronden en zonden Wij 
met hen het boek en de maat 
neder, 1275 opdat de menschen 
zich met rechtvaardigheid 
‘zullen gedragen; en Wij heb- 

. ben het ijzer gemaakt, waarin 
groot geweld en voordeelen 
voor de menschen zijn, 1276 
en opdat God zal weten, wie 
Hem en Zïjn apostelen in het 
verborgen helpt; waarlijk, 
God is Sterk, Machtig. 

Ζῇ God, waar is de nacht als 16 dag komt?” 
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htwoordde: »Glorie 

1275 Er wordt verklaard, dat het doel van het nederzenden van de maat 
(Ar. mizân) is: opdat de men:chen zich met rechtvaardigheid zullen gedragen. 
Het beduidt derhalve voorschriïien betreffende de rechtvaardigheid of beginselen 
der billiÿjkheid, zooals ze in de praktÿjk zijn aangetoond door den Heiligen 
Profeet, afgescheiden van het boek, dat die voorschriften in beginsel bevat. 

1276 Het is gebleken, dat geen enkel metaal ZOO nuttig is als fzer, Dit 
metaal speelt een zeer belangrijke rol in de beschaving, die zonder dezen factor 
in haar ontwikkeling inderdaad z00 goed als onmogelijk zou zijn geweest. De vermelding van ÿeer op deze plaats slsat ongetwtjfeld op den tegenstand aan 
den ‘Yljand, welke als laatste redmiddel met het zwaard moet worden geboden. 



HFDST. 17.1Ὁ ER BESTAAT GEEN MONNIKENDOM IN DEN ISLAM 998 

PARAGRAAF 4 | 
Er bestaat geen Monnikendom in den Islâm 

26, 27. Het monnikendom is geen Goddelijke instelling. 28, 29. Een 
groote belooning wacht den geloovigen. 

26 En voorzeker zonden 
Wij Noach en Abraham, en ©. , Sd ΣΝ 

Ar. plaut. | Wij gäven hun nakomeling- SSI οι» 
stenin. | Schap het profeetschapenhet ὺ. nd 

Boek; en onder hen zijn er, τ | ὃ a. GE 25 ἘΣ | 

die recht gaan en de meesten 2 À 

hunner zijn overtreders. CES ESS 
27 Vervolgens deden Wi 

Onze apostelen in hun voet- 
stappen treden, en Wij zonden | 
naderhand Jezus, den zoon τ“ j PP τ (τὴ ὕζρμρεττᾷ 

van Maria, en Wi gaven hem re PA GE a 
het Evangelie; en Wij plaats- AUE ls 07e οἰ Es - 

ten in de harten dergenen die CR 

hem volgden, mededoogen en — 21. ŒUEST > 
genade; en (aangaande) het 27 °>, 4e 220 png “9 

monnikendom, Ζὶ] voerden h2f Rad) 3 AS senût CEU 
als een nieuwigheïid in — Wi | GE . TT Ces ΤΡ Ξ4Φ. 0252 

schreven het hun niet voor AA) : 
se prie Gods welbeha- (5 a ue > AE <a RUE 
gen te zoeken, maar zijnamen ©; «sie  « ἊΣ 

het niet in acht met de daur- Sages GE ἀξ ele 

aan verschuldigde inachtne- ον», 2 to AIT 222 jee 

ming : 1277 derhalve gaven Wij Es Ὁ RS ST Pure 
hun belooning aan degenen 2 Pt 

2 

5° ΡΣ 235 2 κα 

hunner die geloofden, en de DOS γιὲ 
meesten hunner zijn overtre- 
ders. "ν΄ τὰ 

28 O gij die gelooft! wees ,, ,__: See 

oppassend voor (uw plicht ἰδ» αὖ pes] ASUS 
jegens) C God en n geloof in Zijn 
DS Ste Φίσεν. Α D ns ΜΉΝ, nr 

1277 Er bestaut geen monnikendom in den Isläm is een welbekend gezegde 

van den Heiligen Profeet, dat in volkomen overeenstemming is met dit vers, 

hetwelk verklaart, dat zelfs onder de Christenen het monnikendom een instelling 

is, die ζῇ zelf hebben ingevoerd, aangezien het geen ordonnantie Gods is — al is 

het ook volkomen waar, dat zij met deze nieuwigheid bedoelen, het welbehagen 

Gods te zoexen. De Moeslims waren nu een groot volk geworden, en daar 2ij in 

den uitersten eenvoud opgevoed werden en het hun ook bevolen werd, de joligheid 

van dit leven te versmaden, werd hun gezegd, dat hun grootheid als een volk 

van de ontwikkeling van al hun vermogens afhing, zoodat zij, terwijl ziÿj een- 

voudig bleven leven, zich niet verlagen moesten tot praktijken als het monniken- 

dom. Het meerendeel der Soefi-orden hebben, door de monniken van andere 

godsdiensten na te volgen, de zaak van den Islâm veel kwaad berokkend. Het” 

monnikendom van den Islâm is overeenkomstig een ander gezegde van den 

Heiïligen Profeet djihâd of zich tot het uiterste inspannen in de zaak van God. 



6000. ΣΝ τς ΒΘΈΚΙ, XXVIL. 

Apostel; Hij zal ἃ twee deelen as Pie ue van Zijn genade geven, 1278 5 de AS GE 5 en voor u een licht maken, ἊΝ τφῳ > LES > . α waarmede gij zult wandelen, re - ἜΣ τ θυ δὰ | en u vergeven, en God is D > SE dt Vergevensgezind, Genadig. : 
| 29 Opdat de volgers van i het Boek zullen weten, dat - , A δ έονστος zij gansch geen macht kebben δ᾿ ER Lust SU DE over de  goedertierenheid ΕἾ ui sie. | Gods, en dat de goedertieren- Δ SU ze SEBION-S) heid in Gods hand is: Hij RE be ΞΕ | &eeft die aan wien Hij ΜΙ]; en 17" τ < God is de Heer der groote Gonsx ἃ 59}. 3 αὐ 5 TES | goedertierenheid,. ue 

1278 Di. het goede van dit jeven en het goede van het hiernamaals: ve]. 2 : 201. 



HOOFDSTUK LVII 

DE PLETTSTER 
(Al-Moedjâdilah) 

GEOPENBAARD TE MEDINA 

(3 paragrafen en 22 verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1. Bescherming van de rechten der vrouw. 
Par. 2. Geheime beraadslagingen veroordeeld. 
Par. 8. Verborgen vijanden. 

Algemeene opmerkingen: 

DE titel van dit hoofdstuk is s:tleend aan de in de eerste paragraaf ver- 
haalde omstandigheden. Er bestond in Arabië een oud gebruik, volgens hetwelk 
een man zijn vrouw kon verstooten, door haar een moeder te noëmen; Ζί werd 
echter niet gescheiden en bleef ook niet de positie van een echtgenoote beklee- 
den. Een zekere Moeslim deed het ook. Zijn vrouw beklaagde zich bij den Heiligen 
Profeet, en wegens haar klacht is Ζῇ een pleitster genoemd., De tweede paragraaf 
veroordeelde de geheime beraadslagingen tegen den Heiligen Profeet, die tenge- 
volge van de macht, die de Islâm verkregen had, zeer vaak te Medina voor- 
kwamen: de huichelaars, en vooral de Joden, namen aan deze samenzweringen 
deel, De derde paragraaf spreekt op duidelïjker wijze van de huichelaars en de 
Joden en beveelt den Moeslims, voor hen ΟΡ hun hoede te zijn en hen niet tot 
vrienden te nemen, daar zÿj geheime vijanden van den Islâm waren. | 

Daar hêt vorige hoofdstuk van de huichelaars melding heeft gemaakt, 
waarschuwt dit hoofdstuk de Moeslims voor de geheime plannen der vtjanden 
van den Islâm, die nu tegen hen werden aangewend om hun val te bewerken. 
Wat het jaar der openbaring betreft kan dit hoofdstuk iets voor het 33ste hoofd- 
stuk of ongeveer in 4 n.H. worden geplaatst, want in dit hoofästuk wordt het 
gebruik, dat onder den naam van φᾶν bekend staat, volledig behandeld, terwiil 
het 33ste hoofdstuk slechts een zinspeling daarop bevat. | 
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PARAGRAAF 1 

Beschernming van de rechten der vrouw 

1—4, Afschaffing van het gebruik van sihôr en de boete daarvoor: 
5, 6. De Heilige Profeet moet gehoorzaamd worden! 

DEEL XXVII 

In naam van God, den Wel- pue dore ᾿ 
dadige, den Genadige. Ont oeil dt ou 

1 Inderdaad kent God het 
pleit van haar, die bij u pes , 
over haar echtgenoot en zich ”: τ (ΖΦ: rt 125 #4 2: 
bij God beklaagt, en God kent 7, SE JP 556 : 
uw beider onderlinge gesprek- κου θα! JL 3 > er 
ken; 1279 waarlijk, God is 
Hoorende, Ziende. O2 

2 (Aangaande)  degenen 
uwer, die hun vrouwen verla- 
ten door haar hun moeders te \p 3.66 
noemen 8 — Ζ1] zijn niet hun δ. ὍΣ ΠΥ Fr 
moeders; hun moeders zïn ΜῊΝ “τῇ 
slechts zij, die hen gebaard dde CEE ῷ 
hebben; en waarlik, zij uiten ,,.ν»» “2.3 AE TA 
een afschuwelijx woord en En e DES AUS 
een valschheid; en waarlijk, ah εἴ} | SNS JAN CA 
God is Begenadigend, Verze- ᾧ ϑδνν φοκτᾷ .στὶ 
vensgezind, O7 RE Sa 

3 En (aangaande) degenen 
die hun vrouwen verlaten 
door haar hun moeders te _,, LL 2 ὦ» ἢ: 

) 

5. eg #1 brie 

a 1038. 

qq ὁ 

b 1088. noemen Ὁ (en) vervolgens 
herroepen willen wat zij ge- dos τς = F 
zegd hebben, zij zullen een AS Ὁ REV CJ το 
gevangene bevrijden, alvorens -,:5, #1, δῶ “αν (Lu 
zij elkander aanraken; dat sa τς O! JS ἘΞ 
wordt u vermaand te doen: WI σιν 
en God is Zich bewust van OS GAS 
wat gi] doet. ᾿ 

dire à 
Fa À . 

1279 De hier genoemde vrouw was Chaula, de vrouw van Aus bin Samit, 
die door haar man naar oud-Arabischen vorm verstooten was, waarbij de man 
tegen de vrouw Zel: σὺ αὔτ voor mÿ als de rug van mün moeder, in welke uit- 
drukking het woord zihôr voorkomt, dat afgeleid is van 2#ah1, di. rug. Het 
uitspreken van deze woorden had ten gevolge, dat de man heélemaal van de 
vrouw vervreemd was, terwijl het de vrouw niet vrij stond te trouwen. De 
Heilige Profeet weigerde tusschenbeide te komen, en Chaula voerde een twist- 
gesprek met hem en haar twistgesprek was voor God aannemlÿk. Dit voorval, 
onbeduidend als het schijnen mag, wordt verhaald om aan te tdonen, dat zelfs 
de nederigste persoon tot God kan naderen en zijn hart voor den Grooten 
Meester uitstorten, Die steeds bereid is om te luisteren. 



ΟΡΌΒΤ. LVIII.] 

Ar, rvindt. 4 Maar wie niet de midde- 
len heeft, laat hem twee 
maanden achtereen vasten, 
alvorens zïj elkander aanra- 
ken; en wie niet in staat is 
(te vasten), laat hem zestig 

“nooddruftigen spijzigen; dat 
is, opdat gij in God en Zijn 
Apostel zult gelooven, en dit 
zijn Gods perken, en de onge- 
loovigen zullen een pijnlijke 
kastijding hebben. 

5 Waarlijk, degenen die 
God en Zïijn Apostel weder- 
streven, zullen  vernederd 
worden, zooals degenen (die) 
vor hen (leefden), vernederd 
werden; en inderdaad hebben 
Wij duidelijke mededeelingen 
geopenbaard, en de ongeloo- 
vigen zullen een vernederende 
kastijding hebben. 

6 Ten dage als God hen 
allen zal opwekken en hun 
inlichten zal omtrent wat Ζῇ 
gedaan hebben: God heeft 
opgeteekend, terwijl zij het 
vergeten hebben; en God is 
van elk ding Getuige, 

GEHEIME BERAADSLAGINGEN VEROORDEELD 997 

τ Pte 132 σ“γ 27% 
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br 7 Ab οὐ ας 2 

LI 39% σ 
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PARAGRAAF 2 

Geheime Beraadslagingen veroordeeld 

1—-10, Geheime beraadslagingen tegen den Heiligen Profeet. 11-—13. 
Gedragingen in de bijeenkomst van den Heiligen Profeet en hoe ὉΠ 
hem raad in te winnen. 

7 Ziet gij niet, dat God 
weet wat in de hemelen en 
wat op de aarde is? Nergens 
is een geheime beraadslaging 
tusschen drie personcn, of Hij 
is de vierde hunner, noch 
(tusschen) vijf, of Hij is de 
zesde hunner, noch minder 
dan dat noch meer, of ΗΝ is 
met hen, waar zij ook mogen 
zijn; vervolgens zal Hij u ten 
dage der opstanding inlichten 

D GAÉS dE SE 
DIS AAA 
SALES Sn 53 Ÿ x 
Baies SASHA 54 
HEC GENE 
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DE PLEITSTER 
--“-.... 

omtrent wat zij gedaan heb- 
ben; waarlijk, God is met elk 
ding Bekend. 1280 

8 Hebt gij degenen niet 
gezien, wien geheime beraad- 
slagingen verboden zijn: 
vervolgens Kkeeren zij weder 
tot wat hun is verboden en 
zij) houden geheime beraad- 
slagingen voor zonde en 
wederspannigheid en onge- 
hoorzaamheid aan den Apos- 
tel; en als zij tot τὶ komen, 
groeten zij u met een groet, 
waarmede God u niet groet, 
en Zzlj Zzeggen in zichzelf: 
Waarom kastijdt God ons niet 
om wat wi) zeggen ? De hel is 
hun genoeg: zij zullen die 
binnentreden, en slecht is het 
toevluchtsoord. 

9 O gij die gelooft! wan- 
neer gij met elkander in het 
verborgen beraadslaagt, be- 
raadslaag dan niet met elkan- 
der over zonde en wederspan- 
nigheid en ongehoorzaamheid 
aan den Apostel, en beraad- 
slaag te zamen over goedheid 
en vroomheid; en wees oppas- 
send voor (uw plicht jegens) 
God, tot Wien gij verzameld 
zult worden. 

10 Geheime beraadslagin- 
gen zijn slechts (het werk) 
van den duivel, opdat hij dege- 
nen die gelooven, zal bedroe- 
ven, en hij kan hen gansch 
geen kwaad doen, behalve 
met Gods verlof: en laten de 
geloovigen op God vertrou- 
wen. 

11 O gij die gelooft! wan- 
neer u gezegd wordt: Maak 
ruimte in (uw) bijeenkom- 
sten, maak dan groote ruimte, 

[DEEL XXVIII. 

à : 5: 
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CAP 33 ἢ 39 
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Se SC SES SR 
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POI su ἀξ 33 
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1280 Van de vrouw, die te goeder trouw met den Apostel Gods twistt- 
wordt overgegaan tot de huichelaars, die geheime samenzweringen tegen pa 
Smeedden, terwijl zij zich uiterlijk aan hem onderwierpen. 
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God zal u overvloedig geven; pat : ΠῚ 
en wanneer er gezegd wordt: Le HE Er AGE Ad 
Sta op, sta dan op, God zal -: APR | 
degenen uwer die gelooven en TE EN ES 
degenen wien kennis is gege- ᾿νε ῆ κε ϑοΥ 
ven, tot hooge rangen verhef- ἐὺ ἐὰν 2 τς ύϑο! Ϊ “ἢ 

| fen, en God is Zich bewust Bo + 2 A “95 
van wat-gij doet. | Dé Οὐ 

12 O gïj die gelooft! wan- 
neer gi den Apostel raad- κ,4.»5 52.4) ε- 

 pleegt, bied dan jets uit er G Ἰ5} 1 ὦ 21 Ὁ 3 τ GC 
barmhartigheid aan voor uw Ἢ an SL 'EGUASEE 22€] 
raadpleging ; dat is beter voor pe OS LEGS " | 
u en reiner; maar indien gÿ ht, 6 ns cl 
(het) niet vindt, dan waarlijk, 
God is Vergevensgezind, Gé ht ὁ sULS HE É 
Genadig, 1281 (22 28e 4h OS OL 

13 Vreest gij, dat εἴ niet 
j uit barmhartigheid  zult 
(kunnen) geven véér uw RE Pi 
raadpleging ? Derhalve, wan- FU CR ὥς CS "12 

neer gij het niet doet ---- en sl 2. ᾿Ξ 2 de 
God heeft Zich (genadig) 2336 SU GS pre 
tot ἃ gewend — onderhoud SMS Pt or a S 
dan het gebed en betaal de ét ER 
armenbelasting en gehoor- as > dl UE ERSE ̓ ̓  2 
zaam God en Zïjn Apostel; en σ 2.9 e@2 < 9 
God is Zich bewust van wat 6 CCS ς, αὐ 5 
gij ἀοορί, > 

PARAGRAAF 3 
Verborgen Vijanden 

14—19, Zïÿ die den Moeslims hun vriendschap vérzekeren, maar 
geheime vijanden σχῇ. 20, 21, Zij zullen vernederd worden. 22. De 
Moeslims moeten hen niet tot vriend nemen. 

14 Hebt gij degenen niet Ὄ τ, 
gezien, die een volk, waarte- CACAISE ἕ zh τὴ af 
gen God vertoommd is, tot + προ, 5» Pt 
vriend nemen? 1282 Zïj zijn RIRE A ee Je ai 

1281 Het hierop volgende vers vernietigt het bevel in dit vers niet, maar 

toont veeleer aan, dat het bevel, hetwelk in vs. 12 is vervat, niet bindend maar 

facultatief is; immers, de wettelijke aalmoes, zakût genoemd, is de eenige ver- 

plichte aalmoes, gelijk ‘aangetoond is door de woorden: onderhoud het gebed en 
betaal de armenbelasting. 38) Opgemerkt dient te worden, dat de Heilige Profeet 
en zifn gezin volstrekt geen voordeel trokken uit de aalmoezen, want de aal- 
moezen waren hun absoluut verboden. 

1282 De Joden, van wie hier melding wordt gemaakt, zijn degenen die in 
het geheim met de vijanden van den Heiligen Profeet samenspanden om de 
Moeslims uit te roeien, terwijl χῇ uiterltjk zijn bondgenooten waren, 



1000 DE ΡΙΕΙΤΞΤΕΗ, 

noch van u noch van hen, en 
zij zweren valschelijk, terwijl 

| zij (het) weten. 
15 God heeft voor hen 

een gestrenge  kastijding 
bereid; waarlijk, wat zij doen 

| is slecht. 

| 16 Zi ἘΝ van hun 
| eeden een beschutting en 
wenden zich van Gods weg 
af; derhalve zullen Ζῇ een 
vernederende kastijding heb- 
ben. 

17 Noch hun bezittingen, 
. noch hun kinderen zullen iets 
tegen God baten; zij zijn de 
bewoners van het vuur, daar- 
in zullen zij wonen. 

18 Ten dage als God hen 
allen zal opwekken, zullen “ἢ ὦ 
Hem dan zweren, zoals zij ἃ 
zweren, en zij denken dat het 
hun eenig goed zal doen; nu 
‘waarliÿk, zij zijn de leuge- 
naars. 

19 De duivel heeft de over- 
hand op hen gekregen, en hi 
heeft hen de gedachtenis 
Gods doen vergeten; zij zijn 
de partij van den duivel; nu 
waarlijk, de partij van den 
duivel is de verliezer. 

20 Waarlijk, (aangaande) 
degenen die God en Zïjn 
Apostel wederstreven, zij zul- 
len onder de meest verneder- 
den zijn. 

21 God heeft opgeschre- 
ven: Ik zal zekerlijk de 
bovenhand hebben, Ik en 
Mijn  apostelen;  waarlijk, 
God is Sterk, Machtig. 

22 Gij zult geen volk, dat 
in God en den jongsten dag 
gelooft, vinden, dat degenen 
tot vriend neemt, die God en 
Ziÿn  Apostel wederstreven, 
al waren zij hun (eigen) 
vaders of hun zonen, of hun 
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Lroeders, of hun bloedver- ν.., κτα “ ee 

wanten: 1288 dezen zijn Zij, 08 5 OUEN Sais ἃ 

in wier harten ΗΠ geloof Ro τ 

heeft gegrift en die Hij met SEA SAT  χοσ, 

inspiratie van Hem heeît 
gesterkt; en Hi zal hen ζυυο ξωΣς SE 

Arronder. | tuinen doen ingaan, waarin ni Po ee 

rivieren stroomen, daarin 2 à) 1229 κα λ 9 

wonende; God heeft een wel- χε GRAS 9 

gevallen aan hen en Zi) heb- 4% SE EN 

ben een welgevallen aan DNA 

Hem; dezen zijn de parti VUE 

Gods: nu waarliÿjk, de parti) 

Gods is de voorspoedige, 

a —————————— 

------. 

1283 In een toestand waarin oorlog werd gevoerd tusschen de twee partijen, 

werden vriendschapsbetrekkingen tot de vijandelijke stammen verboden, daar 

zulks op een groote schade voor de zwakkere gemeenschap der Moeslims zou 

uitioopen. Wat degenen betreft, die niet daadwerkelÿk aan de vijandelijkheden 

tegen de Moeslims deelnamen, zie de uitdrukkelijke voorschriften in 60 : 8. 



HOOFDSTUK LIX 

DE VERBANNING 
(Al-Hasjr) 

GEOPENBAARD TE MEDINA 
(3 paragrafen en 2} verzen) 

Samenvatting : 

Par. 1. De verbannen Joden. 
Par. 2. De’huichelaars helpen de Joden niet. 
Par. 3. Een aanmaning. 

Algemeene opmerkingen: | 

DIT hoofdstuk heeft den passenden titel van De Verbanning, daar het geheel 
en al de verbanning van den Joodschen stam, Bant Nadir, en Bangelegenheden, 
die daaruit rezen, behandelt. Het vorige hoofdstuk waarschuwde den Moeslims 
voor de geheime pliannen der Joden en huichelaars en dit geëft een voorbeeld 
daarvan. De eerste paragraaf handelt over de verbanning zelf en over de bezit- 
tingen die daardoor verkregen werden: de tweede toont aan, hoe de huichelaars 
den Joden in het geheim hulp beloofden, maar die belofte niet vervulden; en de 
derde besluit het hoofdstuk met een aanmaning aan de geloovigen en een bloot- 
legging van eenige der Goddelïjke attributen, die de grootheid en reinheid van het Goddelijk Wezen aanduiden. De openbaring van dit hoofdstuk kan geplaatst worden in een tfjd, kort na de verbanning, die het verhaait, di in het vierde 288. van Hedjira. | 

SR Ξε λοις τς τς τος τ τ 

PARAGRAAF 1 

De verbannen Joden 
1—4. De Bant Nadir verbannen. 5-10. Beschikking over de achter- gelaten goederen. | | 

In naam van God, den Wel- - © _<;}. EN ἀν : 
dadige, den Genadige. Ha SE “ ἘΞ | 

1 Al wat inde hemelenen St 35e ty at à στὸ 
al wat op de aarde is, verkon- ““ῃᾳν és de dues digt de glorie Gods, en Hij is Doit LS 
de Machtige, de Wijze. | | ἌΝ 

2 Hij is het, Die degenen ι"..,}» 1712." SI T4 
die niet geloofden onder de or PE cn es GUN de volgers van het Boek, bij de GS JS [05 Le 
eerste verbanning uit hun “ ᾿ dé 
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ÇA 

huizen deed trekken; 1284 gl] 556... »»4. 87-9924 9 22 

dacht niet, dat zij (er) zouden ab og PB Fe Οἱ Rob 

uittrekken, terwijl zij er zeker , ,, ,,12 do die 

van waren, dat hun sterkten οὐ db »ὁὐ ὁ αὐ Gé 4er 

hen tegen God zouden be- ,, -< «τὺ» {2 σχ5γ78.2 

schermen; maar God kwam Li CAS» Lie οἱ hs nl 

| il ] Lo9$5 #59 29 à 72, » 9 

tot hen vanwaar zij niet > 5% LE δὴ δῷ He 

verwachtten en wierp schrik BÈ 3 OT, 

in hun harten; zij verwoest- AREA SA : ἀφο 

ten hun huizen methuneigen ΄ | Pos 

handen en (met) de handen out Yt dE 

der geloovigen; 1285 derhaive, 

neem een les, o gij die oogen _ | 

bebt! KT 2241 8 Po LT PINS 

.-— | 3 En ware het niet dat NS eat LES © ν»» 

God voor hen de verbanning :-.\n 272022, 3 257% 

had besloten, Hij zou hen BEN δ CUT G gra) 

_ zekerlijk in deze wereld heb- QUAI ARE | 

| ben gekastijd, en in het hier- 

| namaals zullen zij de kastij- PR RS D. 

| ding van het vuur hebben, Fay 9.48} SE φῇ Vs 

| 4 Dat komt doordat zij God  »>. . καὶ ὩΣ ἜΦΗ 

en Zijn Apostel wederstreef- ET ὦ O6 αὐ GE CP > 

den en wie God wederstreeft, | En 

dan waarlijk, God is gestreng Ne 

in het vergelden (van het 522 cr. 47 u 22 ser 

kwaad). ie » δὶ Lu CÉ Drap Le 

5 Welken palmboom gi ἐπι. ἀκα PE ΤᾺΣ 

ook velt of dien op zijn wor- a LD Le Get d ÉLelÉ 

teleñ laat staan, het is Op σᾶς 32. 2.2.7 

Gods bevel, en opdat Hij de ROC ITS 
overtreders zal vernederen. 

6 En wat God van hen aan (5222 292 où TT 

Zijn Apostel ook teruggaf, ΄ 

daartegen dreef gij geen © S'ÿ ea uen 

paard of rikameel voort; psc <mc 

maar God geeft Zijn Aposte- © de as δι at OU 5 

len gezag tegen wien Hij wil, Ga 2 tue 

en δὰ Eeeft macht er elk OS ζω" 1:17 ab cé 

ding. | | 

1284 De verbanning, die hier vermeld wordt, had zes maanden na den slag 

bij Oehoed plaats, toen Bant Nadir, een Jondsche stam van Medina. die in het 

eerst een verbond met den Heiligen Profeet had gesloten, teekenen van verraad 

vertoonde, daar die in het geheim een verbond met de vijanden van den Islim 

aanging, en met verbanning gestraft werd. Dit wordt de erste verbaunning 

genoemd, om haar te onderscheiden van de tweede, die in den tijd van ‘Oermar 

plaats had, toen de Joden, die zich in Chaibar gevestigd hadden, naar Syrië 

werden verbannen, en waarvan op deze plaats profetisch melding wordt gemaakt. 

1285 Toen de Banî Nadir tien dagen tijd had gekregen, gedurende welke 

hi die dingen van el zijn hebben en houden kon bijeerbrengen en mecnernen, 

6 
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die δῇ wenschte, besteedde hïÿj den tijd dien ἢ te zijner beschikking had, aan 

DE VERBANNING 
--..Φ -  ΄. 

{ Wat God van de bewo- 
ners der steden aan Zin 
Apostel ook teruggegeven 
heeft, is voor God en voor 
den Apostel en voor den 
naverwant en de weezen en 
de nooddruftigen en den rei- 
ziger, opdat het niet iets zij, 
dat beurtelings onder de 
rijken onder ἃ genomen 
wordt. 1286 En wat de Apostel 
u geeft, neem het aan, en 
onthoud u van wat hïij ἃ ver- 
biedt, en wees oppassend 
voor (uw plicht jegens) God; 
waarlÿk, God is gestreng in 
het vergelden (van het 
kwaad) : 

8 (Het is) voor de armen 
die vluchtten, degenen die uit 
hun huizen en hun bezittingen 
werden verdreven, de goeder- 
tierenheid Gods en  (Zijn) 
welbehagen zoekende, en God 
en Zijn Apostel bijstaande; 
dezen zijn het, die de waar- 
heidlievenden zijn. 

9 En degenen die zich νόόῃ 
hen in de stad en in het 
geloof vestigden, beminnen 
degenen die tot hen gevlucht 
zijn, en zij vinden in hun 
harten geen behoefte aan wat 
hun is 'gegeven, en verkiezen 
(hen) boven zichzelf, of- 
schoon de armoede hen kan 

{ DEEL XXVIL. 

JTE Ge a F2 ἐοτς 

35 GNU js 5 as ΜΝ 

ue RE SCANS 

si SES να 
56550 ἀρ τος 

ἀϑυρδοθσος RSC: 
6 LE Qué Gt! 

TrP 535 ὦ 

| ΣΡ 5. NL 

het sloopen van zijn huizen, opdat ze onbewoonbaar zouden zijn. 
1286 De fâ'i of van den vijand verkregen vermogen, zonder dat er oorlog 

was gevoerd, werd, zooals hier wordt verklaard, als een deel van de openbare 

gchatkist beschouwd; en daarom, toen de dochter van den Heiligen Profeet, 

Fatima, na den dood van haar vader op een deel van de Fidk, die ook een deel 
van de fd4'i was, aanspraak maakte, weigerde Aboe Bakr het haar te geven, op 

grond hiervan, dat het niet het persooneliÿk eigendom van den Heiligen Profeet 

was, en hïj besliste feitelijk, dat een profeet geen vermogen nalaat om door zijn 

erfgenamen geërfd te worden. 200 ontstond er een twist, die de Moeslimwereld 

in twee groote scholen scheurde. Het verbod, dat vervat is in de woorden: opdat 

het niet iets σῦν dat beurtelings onder de riÿjken onder u genomen wordt bedoelt, 

dat het aandeel van den Heiligen Profeet heelemaal niet geërfd mocht worden. 
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treffen; en wie voor de «ἡ 7254 CUS Ὡς, ΤῸ ΠΑ 
gierigheid van zijn ziel behoed © Ὁ 

ΤΣ on .n + TZ “ ? »' Av αὶ À a 

Ar. | zÿn, dezen zijn het, die de Gosse Sad Ἀν 
voorspoedigen zijn. 1287 | 

10 En degenen die na hen 2 
komen, zeggen: Onze Heer! : 
vergeef ons en degenen onzer Gi ΡΠ ΙΝ Ὁ ἌΡ 
broederen, die ons in het ὃῦὅόὅ5ρΡρΓΠ͵;, “Ὁ -ς 
geloof voorgingen, en laat Wei VS JENL 
geen wrok tegen degenen die :,, 4, 5. 2% 

gelooven, in onze harten blij- Os Οὐ τ 
ven; onze Heer! waarlijk, Gi 
zijt Mededoogend, Genadig. 

PARAGRAAF 2 

De Huichelaars helpen de Joden niet 

11, 12. De huichelaars beloven den Joden hulp, maar vervullen 
hun belofte niet. 13—17. Het einde der schuldigen. 

11 Hebt gij degenen niet 
gezien, die huichelaars zijn τ ας 
geworden? Zi zeggen tot «Ὁ Ὁ ΡΝ ΤΙ TS 21 
degenen hunner broederen die 2: ,.. . 
niet gelooven onder de vol τσ Fox lite CN gt 2 
gers van het Boek: Indien gÿ {45 2-7787 2% 2,1 κοΐ 
verdreven wordt, zullen wi Et OS EN) 
a —— 9 

.. . à ΄“- à D κοι. 

zekerlijk met ἃ uittrekken, en 114 Ki 2 Ἄν ΟΨ 
nimmer zullen wij iemand te PAL 27522 22 Bo i< 
uwen opzichte gehoorzamen, Vs or mu) SNS LS 
en indien gij bestreden wordt LT SL 

= OO PEN τῆς AE. zullen wij u zekerlijk helpen; 
en God getuigt dat zij waar- 
171 leugenaars zÿn. 

12 Waarlijk, indien  zij 
verdreven worden, zullen 2) oz: »-- -2»52 - 29 3 + 
niet met hen uittrekken, en "077% dE Ῥω 
indien zij bestreden worden, 15:5 2:}} Ἔρος À 

zullen Ζῇ hen niet helpen, en HT ES Ÿ τ 

al hadden zij hen geholpen, CSN 4 Cp εὐ τι ᾿ ΝΗ "δ᾿ 
Ar.de : Zi) zouden toch den rug heb- Psp 15:9} 
rusgen. | ben gekeerd;  vervolgens ESS YŸ 

zullen zij niet geholpen wor- 
den. 

1287 Met degenen die zich υόόν hen in de stad en in het geloof vestigden 

_ worden de Ansûr of Helpers bedoeld, d.i. de Moeslim-bewoners van Medina. 

Toen de Moeslims van Mekka viuchtten, vonden zij een schuïilplaats in Medina, 

waar de Moeslim-bewoners hen ontvingen, alsof ziÿj hun broeders waren: Zi 

‘ huisvestten hen in hun eigen huizen; velen van hen woonden nog in de huizer 

hunner weldoeners, toen de Banîi Nadîr verbannen werd. Hierop vroeg de Heilige 
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DE VERBANNING 

13 De vrees voor u is in 
hun harten zekerlijk grooter 
dan (die voor) God; dat 
komt, doordat zij menschen 
zijn, die niet begripen. 

14 2 zullen niet gezamen- 
ΠΕ tegen u strijden, behalve 
in versterkte steden of van 
achter muren; hun strijd tus- 
schen hen is hevig; gij denkt, 
dat zij vereenigd zijn, en hun 
harten zijn verdeeld; dat 
komt, doordat zij menschen 
zijn, die geen verstand heb- 
ben 

15 Geliïjk degenen (die) 
kort vô6r hen (leefden) ; 1288. 
zij smaakten het slechte ge- 
volg van hun zaak, en zij zul- 
len een pinlijke kastijding 
hebben. 

16 Gelijk den duivel, wan- 
neer hij tot den mensch zegt: 
Geloof niet, maar wanneer hi 
niet gelooft, zegt hi: Waar- 
ik, ik ben vrij van ἃ; waar- 
lijk, ik vrees God, den Heer 
der werelden. 

17 Derhalve, hun beider 
einde is, dat Ζῇ beiden in het 
vuur zijn, om daarin te wonen, 
en dat is de belooning der 
onrechtvaardigen. 

[DEEL XXVII. 

BIS Ter 
DGA gs< “ 

Fe ̓ς ati τὰ 
” - “- -" 

2 CAD Ὥν 22 συν ἢ τω 

ST DEAD) 
495} ff rer À, 

“-" Lo 

DrLIPGT NL Æ S PIE 

2 PEU GS SENS 
€ sh et 

© OM Ù 

Ζ - 2 2: 2 σ“: τ <ut 

Lo es de GUEST 
TI, 9,2 Pere E.2 ie > 

DA Oh TROUS PAS 

PARAGRAAF 3 
Een Aanmaning 

18-—21. Den geloovigen bevolen plichtsgetrouw te zijn. 22-24. Vol- 
maakte attributen van het Goddelijx Wezen. 

18 O gij die gelooft! wees 
oppassend voor (uw plicht 
jegens) God, en iedere ziel 

,5.Ξσ “ἡ 

NX: aa 
22 EE 

RESv"] En GC 

_ Profeet den Helpers, in een der volgende twes voorstellen toe te stemmen: nl. een 

. deel aan te nemen van wat van den Bani Nadir verkregen was en een deel hunner 
huizen en vermogen aan de Uitgewekenen aftestaan, of alleen de (arme) Uit- 

gewekenen aandeel in dat vermogen te laten hebben, opdat zij daarmee huizen 

konden bouwen en de een of andere zaak of handel beginnen. De Ansar antwoord- 

den, dat zij er niets op tegen hadden, dat alleen de Uitgewekenen aandeel zouden 

hebben en dat deze desniettegenstaande in hun huizen konden blijven wonen. 
| 1288 Volgens sommigen is deze beschrijving van toepassing op de Bant 

Qai -oeqâ” en volgens anderen op de in den släg "ἢ Badr gevallen Qoereisjieten. 
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a 870, 

Of, 1 D'e 
van gebre- 

ken vrij is. 

Of, Her- 
steller van 
elk verlies. 

overwege, wat zij voor den 
volgenden dag heeft vooruit- 
gezonden, en wees oppassend 
voor (uw plicht jegens) God; 
waarlijk, God is Zich bewust 
van wat 91] doet. 

19 En wees niet als dege- 
nen die God verlieten, zooûat 
Hïj hen hun eigen zielen deed 
verlaten: dezen zijn het, die 
de overtreders zïjn. 

20 Niet gelijik zijn de bewo- 
ners van het vuur en de 
bewoners van den tuin: de 
bewoners van den tuin zijn Zÿ, 
die de voorspoedigen zijn. 

21 Indien ἢ dezen Qoer- 
ân op een berg hadden neder- 
gezonden, à zoudt gij dien 
zekerliÿk hebb:h zien neder- 
vailen uit vrees voor God 
vaneensplijtende, en Wij stel- ᾿ 
len den menschen deze gelijke- 
nisssen voor, opdat zij zullen 
nadenken. 

22 Hij is God, buiten Wien 
er geen god is: De Kenner 
van het ongeziene en het 

| geziene; ΗΠ is de Weldadige, 
de Genadige. 

23 Hiïj is God, buiten Wien 
er geen god is; de Koning, de 
Heiïlige, de Schepper des 
vredes, Ge Schenker van vei- 
ligheid, Bewaker van alles, 
de Machtige, de Allerhoogste, 
de Bezitter van iedere groot- 
heid ; glorie zij God boven wat 
zi) (nevens Hem) plaatsen. 

24 Hij is God, de Schepper, 
de Maker, de Vormer; aan 
Hem behooren de voortreffe- 
lijkste namen; al wat in de 
hemelen en (op) de aarde is, 
verheerlijkt Hem; en Hij is 
de Machtige, de Wijze. 

EEN AANMANING 
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HOOFDSTUK LX 

215 DIE ONDERZOCHT IS 

(Al-Moeintahanah) 

GEOPENBAARD TE MEDINA 
(8 paragrafen en 18 verzen) 

Samenvattin Β: 

Par. 1, Vriendschapsbetrekkingen met vijanden van den Islâm verboden. 

Par. 2. Andere vriendschaps- en maatschappelijke betrekkingen. 

- Algemæene opmerkingen: 

HET geheele hoofdstuk handelt over de betrekkingen tusschen de Moeslims 
en de niet-Moeslims, en inzonderheid over de ongewenschtheid van betrekkingen 
tot die vijanden, die besloten waren den Islâm uit te roeien en nu oorlog tegen 
hen voerden, omdat zÿ niet tevreden waren met de Moeslims uit hun huizen te 
verdrijven. In dit verband werd den Heïiigen Profeet bevolen, de vrouwen te 
onderzoeken, die uit het midden der afgodendienaars tot hem kwamen, met het 
doel om den Islâm te omhelzen, zoodat, indien hïj bevond, dat zij door oprechte 
motieven aangedreven waren, zij aangehouden moesten worden. Aan deze om- 
standigheid ontleent dit hoofdstuk zijn titel, Zÿ die onderzocht is, en dus toont 
het aan, dat er van de Moeslims, niettegenstaande de vijandschap, verlangd werd, 
eerlÿk te zijn in hun handelingen tegenover de ongeloovigen, De openbaring van 
dit hoofdstuk kan ongeveer in het jaar 7 n. H. worden geplaatst, tusschen den 
wapenstilstand van Hoedaibijja en de verovering van Mekka. 

| PARAGRAAF 1 
Vriendschapsbetrekkingen met Vijanden van den Isläm verboden 

In naam van God, den Wel- Op S D αἱ. ο. δ: 
dadige, den Genadige. 

1 O gi die gelooft! neem GS ET EC 
Min vijand en uw vijand niet 7, , ne ἀσδν, νὰ 

| tot vrienden: zoudt gij hun 55500 ol RON AU A 9 
| liefde bewijzen, terwijl zij Bas 2.29 Crea 
loochenen wat tot u van de GR CE SG QE ἐδ JS 
waarheid is gekomen, den PCA; (22 Ge 
Apostel en ἃ verdrijvende, ΄ “Ὁ, EE δν» 

| omdat gij in God, uw Heer, = Re 0! Re. αἷὴς | 
gelooft? Indien gïj optrekt, +. DUT | 
hard strijdende op Min weg je A DÉS A 54 
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en Mijn welbehagen zoekende, 
zoudt gij hun liefde betoonen ? 
En Ik weet wat gij verbergt 
en wat gij openbaart; en wie 
uwer dit doet, is inderdaad 
van het rechte pad aîfge- 
dwaald. 

2 Indien zij ἃ vinden, zul- 
len zij uw vijanden zijn en hun 
handen en hun tongen met 
kwaad tot u uitstrekken, en 
zij wenschen vurig, dat gi 
niet gelooft. 1289 

3 Uw bloedverwantschap- 
pen, noch uw kinderen zullen 
u ten dage der opstanding 
nut doen; Hij zal tusschen u 
beslissen, en God ziet wat 
gi doet. 

4 Inderdaad is in Abraham 
en (in) degenen met hem een 
goed voorbeeld voor u, toen 
zij tot hun voik zeiden: Waar- 
ik, wi) zijn vri) van u en van 
wat gij buiten God dient, wi 
verklaren ons vrij van u, en 
vijandschap en haat zijn eeu- 
wig tuschen ons en τ versche- 
nen, tot gij in God alleen 
gelooft --- maar niet in wat 
Abraham tot zijn oudere zei: 
Ik zal zekerlijk vergiffenis 
voor u vragen, en ik heb voor 
u geen macht over iets (dat) 
van God (komt) -— onze 
Heer! op U vertrouwen wij en 
tot U wenden wij ons, en tot 
U is de uiteindelijke komst: 

5 Onze Heer! maak ons 
niet tot een beproeving voor 
degenen die niet gelooven, en 
vergeef ons, onze Heer! waar- 
lijk, ΟἿ zijt de Machtige, de 
Wijze. | 
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1289 Deze verzen toonen duidelÿjk aan, dat het den Moeslims vérboden was, 

in vriendschapsbetrekkingen te staan tot een vijand, die besloten was hen uit 

te roeien. 
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6 Voorzeker is in hen een " ᾿ 
goed voorbeeld voor u, voor. AZ ἐς] 2," GES 
hem die God en den jongsten = ne A dt 
dag vreest; en wie zich om- SAT En] 1235 “Τὰ | 
keert, dan waarlijk, God is 2», Eve Es 4 ES "2 - 
Hij, Die Zichzelf genoeg is, de DÉS 
Geloofde. 

[ 

| 
| 

| 

PARAGRAAF 2 

Andere vriendschaps- en maatschappelijke Betrekkingen 

1—9. Betrekkingen tot de ongeloovigen, geen vijanden van den Is- 
läm, toegestaan. 10, 11. Huwelijksband tusschen afgodische vijanden 
en Moeslims als verbroken te beschouwen. 12. Gelofte van vrouwen, 
die tot den Islâm bekeerd zijn. 18. Vriendschapsbetrekkingen met 
de Joden verboden. 

7 Wellicht zal God vriend- 
schap tot stand brengen tus- Does se LE 

Ar.tus | SChen u en degenen die gi 
hen degrc-| PurrLe os As Ν ne) voor uw vijanden onder hen 4; re SR EURE C 24 

houdt; en God is Machtig; en ben de ἊΝ 
God is  Vergevensgezind, De 525 αν] 5 US 
Genadig. 1290 

| 

RS mg πρῶτ 5 ᾿ 
oorlog tegen u hebben ge- ASIE SN CS 

dont Ut ut . À EST ὍΣΣ SAT 35 ἘΝ 

ee Lt idée 
RE προ ἐνλάκάϊε, handelt dcons ΟΣ 5:9. Ce ΠΣ u Fe οἱ 

hen; waarlijk, God heeft de D Ode ait à ÉD 

rechtvaardigen lief. 1291 

1290 Dit vers toont duidelijk aan, dat het verbod tegen vriendschapsbetrel- 
kingen tot de ongeloovigen slechts tijdelijk was: het is slechts van kracht, z00- 
lang de oorlog voortduurde. De hier profetisch vermelde vriendschap werd onge- 
veer na de verovering van Mekka tot stand gebracht. 

1291 Dit vers en het daarop volgende, die op een ttjd werden geopenbaard, 
toen de Moeslims op zeer gespannen voet met de ongeloovigen leefden, omdat 
er tusschen de twee partijen voortädurend oorlog werd gevoerd, stellen afdoend 
vast, dat vriendachapsbotrekkingen tusschen Moeslims en niet-Moeslims, als 
Zoodanig, door den Heiligen Qoer-An niet verboden zün. In het licht van deze 
verzen moeten al de verïen worden gelezen, die vriendschapsbetrekkingen met 
de ongeloovigen verbieden, want op deze plaats is in ondubbelzinnige taal het 
beginsel geopenbaard, dat vriendschapsbetrekkingen met de eene soort van 
ongeloovigen veroorlooft en zulke betrekkingen met ongeloovigen van een andere 
soort verbiedt. Het werpt de afgezaagde smaad van Christenschrijvers omver, 
die oningewijden er toe heeft gebracht, in het bestaan van een fanatieke onver- 
draagzaamheid tegenover alle niet-Moeslims van den kant der volgelingen van 
αν τ Heiligen Profeet te gelooven. 
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9 God verbiedt u alleen — 
aangaande degenen die oorlog 
tegen u hebben gevoerd we- 
gens (uw) godsdienst en u 

| RE VHIENPSCSPSEETRE ΠΕΣ Ι … N 

CHR FSî ef du AS 
uit uw huiïizen verdreven en %;,7°- Ὁ .9.53 7.5 

(anderen) in uw verdrijving De Na 0 En s 

gesteund hebben — dat βρῇ. 224025 2295 Of 15! 
vriendschap met hen sluit, en 
wie vriendschap met hen 
sluiten, dezen zijn de onrecht- 
vaardigen. 

10 Ο gÿ die gelooft! wan- 
neer geloovige vrouwen tot u 
komen vluchten, onderzoek 

 haar dan; God kent haar 
geloof het best; en indien gi 

. weet dat Ζῇ geloovige vrou- 

EE 

EDEN 2 δῷ» 

ω 
-- 

- ὠς δι 
Ê \ \$ “-" 3 ΄-. 

sf a SE 26 age 
ven zijn, zend haar niet tot EU PLATS SEE ᾧφις 

‘de ongeloovigen terug: 1292 Ass de 
‘ noch zijn hun deze {vrouwen) de APE ὌΝ πο 
᾿ geoorloofd, noch zijn haar die -2< »7 τὶ: “59 SV: 25 > 9% a 
(mannen) geoorloofd, en geef ? © OP δὰ ὡς 
πη terug wat zij hebben uit- “Ὁ ( ALNS Ὁ Ὡς 
vegeven; en geen blaam ΘΝ τ 

SA CBS τὶ Ce NS ς et 

AVE NS 

32 9 ; t Les. »», Du Es. 
* * © Γ 2“ EEE 

MERE Lo Le PE nl ἢ A0 

Gr ee PAS -» “πρ:.:ς 

RER GT RC τὼν 

kleeft u aan, haar te huwen, 
wvanneer gij haar heur bruid- 
schatten geeft; en houd niet 
vast aan de huwelijksbanden 
van ongeloovige vrouwen, en 
vraag wat gij hebt uitgege- 
ven, en laat hen vragen wat 

_zÿ hebben uitgegeven. 1293 
Dat is Gods oordeel ; Hij richt 
tusschen u; en God is Wetend, 
Wis. 

5.257 

CES I on 

ΞΡ ΤΟΙΣ 

----Ὅ--Ξ.-.. mm ....... .ὕ....... re 

1292 De vrouwen, die tot den Isläm overgingen, werden niet onvoorwuaar- 
delÿk aangenomen, want zfj mochten haar echtgenooten verlaten hebben, De 
Heilige Qoer-ân eischt, dat Ζῇ onderzocht werden. Overeenkomstig dit bevel 
vinden wij verhaald, dat zulke vrouwen den Heïligen Profeet onder eede ver- 
zekerden, dat zfj haar huis slechts van wege den Islâm hadden verlaten en dat 
niet het verlaten van haar echtgenoot of liefde voor wien dan ook haar tot 
vluchten had aangespoord. 

1293 De langdurige oorlogstoestand, waarin de Moeslims en de ongeloo-. 
vigen verkeerden, liet niet toe, dat er tusschen de twee partijen eenig sociale 
verhouding bevestigd werd: daarom konden zoowel de huweltjksverwantschap- 
pen tusachen Moeslimmannen en ongeloovige vrouwen, als die tusschen Moeslim- 
vrouwen en ongeloovige mannen, niet langer worden gehandhaafd: nadat iedere 
partÿ de bruidachat teruggegeven had, volgde automatisch een echtscheiding. 
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11 En indien eenig ding 
(uit de bruidschatten) uwer .- ,: _;-, μὰ on 
vrouwen van u tot de ongeloo- ει kgs ΓΕ 
vigen 15 overgegaan en Ὁ 2777 -.- L 25 
beurt komt, geef dan denge- dés ἘΠ τάμε, ù τ 
nen wier vrouwen heenge- 151% ΡΟ Τί, 712. nt 
gaan zijn, den gelijke van wat “πο: Ka 8 
zij hebben uitgegeven, en Oise a) TES à 
wees oppassend voor (uw | 
plicht jegens) God, in Wien 
51] gelooft. 

12 O  Profeet!  wanneer 
geloovige vrouwen tot u 1 ,,: 2e  » « τοτν 
komen, ἃ een gelofte afleggen- 395 SELS, RCE 
eo os ὁ -«ὦὉὉὦὉὖὦὃἷἜ ... .... de, dat Ζῇ niets met God zul- 
len vereenigen en niet zullen 
stelen en geen ontucht zullen CSS DER es 
plegen en haar kinderen niet La NT 2λ2:: 
zullen dooden en geen laster ES ss "ὧν CS Y sl τ ΝΣ % 

Ar.tus | Zzullen brengen, die zij uit 2ich- PT AT LPS (eos 
tandenen | 2elf hebben verzonnen, en ἃ DH JT UR A UV 
haar voe- ξ ; 11 "17 CPE - je niet ongehoorzaam zullen Ζ >; τ.’ 25-217 en in hetgeen goed 15, neem dan Nes ren V2 Er 2 

haar gelofte aan, en vraag 2 Πὰν 2 ne Φ 352 
God vergiffenis voor haar; ÉYys2< sie 
waarlijk, God is Vergevens- © γε = ve (ἢ ie cb 
gezind, Genadig. 1294 

13 O gij die gelooft! sluit 
geen vriendschap met een - ES CN 3 pat 
volk, waartegen God ver- USE el ὦ GC 
toornd is; inderdaad wanho- (ss ἀξ LE Are εἰ 
pen zij aan het hiernamaals, , Ὁ, τ΄ ΠΤ Ὁ 
geliÿk de ongeloovigen aan (C7 LES EX LE SN 
degenen wanhopen, die in de ἄν τὰ αν 
graven zijn, Ou sil Lost 

1294 Het meerendeel der commentatoren zijn van meening, dat de Heilige 

_Profeet de in dit vers vermelde gelofte slechts na de verovering van Mekka 

afnam, toen zoowel vrouwen als mannen den Islêm in grooten getale omhelsden. 



HOOFDSTUK LXI 

DE GELEDEREN 

(As-Saff) 
GEOPENBAARD TE MEDINA 

(? paragrafen en 14 verzen) 
Samenvatting : 

Par. 1. Overwinning van den Islâm. 

Par. 2. Groote offers moeten gebracht worden. 

Algemeene opmerkingen: 

DE titel van dit hoofdstuk is ontleend aan het bevel aan de Moeslims om in 
gélederen te strijden ter verdediging van het geloof, want de strijd was nu 
noodwendig voor het behoud van het leven der Moeslim-gemeenschap. Na dat 
bevel te hebben gegeven haalt de eerste paragraaf een voorbeeld ana van de 
vervolging tegen Mozes door zijn eigen volk en dan een door Jezus aangekon- 
digde voorspelling aangaande de komst van den Heiligen Profeet, die duidelijk 
aantoonde, dat de waarheid-ten slotte zegevieren moest. Dan voigt een voor- 
spelling aangaande de overwinning van den Islâm op alle andere godsdiensten. 
De tweede paragraaf maant de Moeslims aan, Zich in de zaak der waarheid in 
te spannen, indien zij die voorspelling vervuld willen zien en haalt het voorbeeld 
van Jezus aan, wiens volgelingen, ondanks de duidelijke overwinning van den 
vijand, tenslotte er in slaagden de waarheld te propageeren. De openbaring van 
dit hoofdstuk kan te naaste bij tusschen het 2de en 4de jaar van Hedjira wor- 
den geplaatst, 
A ς εἶν 

| 

PARAGRAAF 1 

Overwinning van den Islâm 

1-4. De Moeslims aangemaand het geloof krachtig te verdedigen. 
5. Het leed van Mozes. 6, 7. Jezus’ voorspelling aangaande de komst 
van den Heiligen Profeet, 8, 9. Voorspeiling aangaande de overwin- 
ning van den Islâäm op alle andere godsdiensten. 

In naam van God, den Wel- ORAN EE à à 
dadige, den Genadige. REG αἱ». ὦ | 

1] wat in de hemelen (7 Ep rte à rc 
en al wat op de aarde is, ver- des a es | li À 7 
kondigt de glorie Gods; en Oo) Ἢ 5.4} 587 Si 
Hi is de Machtige, de Wie. ἘἈ5ς“" 7" 

| DOTI Do R κι σι 2,6 τς 
2 O gij die gelooft! waarom GENS At ou GC 

zegt gi wat gij niet doët? | 

moi 

+ 

rod 

COXEY 
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3 Het is uitermate hatelijk 
in de oogen Gods, dat gij zegt 
wat gij niet doet, 

4 Waarliÿk, God bemint 
degenen die op Zijn weg in 
gelederen strijden, als waren 
Ζ) een stevige en hechte 
muur. 

5 En toen Mozes tot zijn 
volk zei: Ο mijn volk! waar- 
om veroorzaakt gij mij leed, 
“wanneer gij inderdaad weet, 
dat ik Gods apostel tot u ben ? 

. Maar toen zij afweken, liet 
God hun harten afwijken, en 
leidt de overtredende men- 
schen niet. 

6 En toen Jezus, de zoon 
van Maria, zei: O kinderen 
Ysraëls!' waarlijk, ik ben de 

| apostel Gods tot u, datgene 
bevestigende wat vôôr mij van 
de Thora is en de blijde tijdin- 
gen gevende van een Apostel, 
die na mij zal komen, wiens 

Ouprers QE 

[DEEL XXVIII. 
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ἔπε ὦ: δ 
naam Ahmad 15; 1295 maar 
toen hij met duidelijke bewijs- 
gronden tot hen kwam zeiden 
zij: Dit is duidelijke tooverij. 
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1295 ,,Jezus bevestigt de Thora of de boeken van Mozes” doelt hier op de 
daarin voorkomende voorspelling aangaande de komst van den Heiligen Profeet, 

 welke ten duidelijkste vermeld wordt in het laatste gedeelte der passage, dat 
zegt. dat Jezus zijn komst voorspelt. Men houde in gedachte, dat de Heilige 
Profest twee namen had, hij heette zoowel Moehammad als Ahmad. Beide namen 
zijn ontleend aan hetzelfde grondwoord hamd, dat loven beteekent: het woord 
Moehammad beteekent: iemand die zeer geloofd is, en Ahmad: iemand die 
dikwÿls looft. In dit verband kan ik slechts Johannes 16 : 12--14 aanhalen: 
.«.Nog vele dingen heb ik u te zegger® doch gt kunt die nu niet dragen. Maar 
wanneer die zal gekomen zijn, namelÿk de Geest der waarheid, ΗΠ zal ἃ in al de 
waarheid leiden; Die zal Mi verheerlijken”, Deze voorspelling aangaande 
den Geest der waarheid nu, dle dezelfde is als de in Jonh. 14 : 16 vermelde Trooster, 
stelt twee punten vast: ( 1) Jezus kon in al de waarheid niet leiden, want zijn 
leer was inderdaad slechts op de hervorming der Israëlieten gericht, en veroor- 
deelde slechts hun hemeltergende euvelen: de leer van den Trooster echter zou 
een volmaakte leer zfn, daar die de menschen in al de waarheid: zou leiden, en de 
Heilige Qoer-än is het eenige .boek, dat er Op aanspraak maakt, een volmaakte 
wet te zifn. (2) Dat δῇ! Jezus zal verheerlijken, en de Heilige Profeet verheer- 
Iÿkte Jezus door al den vuigen laster, waarmee Jezus en zijn moeder overladen 
werden, als absoluut valsch te VerOpeelen: Het eenige bezwaar tegen deze 
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7 En wie is onrechtvaar- 

diger dan hij, die een leugen 

tesgen God verzint, terwijl bij 

tot den Islâm genoodigd 

wordt, en God leidt de on- 

rechtvaardige menschen niet. 

8 2) wenschen het licht 

Gods met hun monden uit te 

dooven, maar God zal Zïn 

licht volmaken, al mogen de 

ongeloovigen afkeerig zijn. 

9 Hi is het, Die Zijn Apos- 

tel met de leiding en den 

waren godsdienst gezonden 
heeft, opdat Hij 
andere godsdiensten zal doen 

overwinnen, alle daarvan, al 

mogen de polytheïsten afkee- 

rig zijn. D D 
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dien de 
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PARAGRAAF 2 
Groote Offers moeten gebracht worden 

10 O gij die gelooft! zal Ik 

u tot een handel leiden, die 

u van een pinlijke kastijding 
zal bevrijden ? 

11 Gij zult in God en Zïjn 

Apostel gelooven en hard op 

en uw levens strijden; dat is 
beter voor u, indien οἱ] (het) 

maar wist! 

12 Hij zal ἃ uw zonden ver- 

geven en u in tuinen doen 

ingaan, waarin rivieren Stro0- 

men, en uitnemende woningen 

in tuinen van eeuwigheid; dat 
is het groote succes, 

Gods weg met uw bezittingen 

10-13. Noodzakelïjkheid van het offeren van leven en bezittingen 

in de zaak der waarheid. 14. Voorbeeld van Jezus’ discipelen, 
"2 Hp 0 - »." 3 7 9# ᾿ 
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duidelijke vervulling der voorspelling in den persoon van den Heiligen Profeet 

Moehammad is dit, dat de Trooster hier de geest ver waarheïd wordt genoemd 

en dat de woorden dus niet op een mensch van toepassing kunnen zijn. Maar het is 

even moeilijk te begrijpen, waarom Jezus hem eenen anderen Trooster noemde, 

zooals blijkt uit Joh. 14 : 16, dus aantoonende, dat de Trooster als een menschelijk 

wezen zou komen, gelijk hijzelf gekomen was; en verder, zijn de leeraren, overeen- 

komstig alle gewijde geschiedenis, steeds menschen geweest. En cpgemerkt moet 

worden, dat de Heilige Profeet in den Heiligen Qoer-ân herhaaldelijk De Waar- 

heid wordt genoemd, zooals in 17 : 81. | 
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13 En nog een andere (ze- 
gen) die gij liefhebt: de hulp 
van God en een nabije over- 
winning; en geef blijde tijdin- 
gen aan de geloovigen, 

14 Ο gi die gelooft! wee. 
helpers (in de zaak) van God, 
gelijk Jezus, de zoon van 
Maria, tot (zijn) discipelen 
zei: Wie zijn mijn helpers in 
de zaak van God? De discipe- 
len zeiden: Wij zijn helpers 
(in de zaak) van God. ἃ En 
een deel van de kinderen 
israëls geloofde en een ander 
deel geloofde niet: en Wi 
hielpen degenen die, geloof- 
den, tegen hun vijand, en zï 
werden overwinnaars. 

[DEEL XXVINI. 
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HOOFDSTUK LXII 

DE VERGADERING 
(Al-Djoemoe’ ah) 

GEOPENBAARD TE MEDINA 
(ὦ paragrafen en 11 verzen ) 

Samenvatting: 

Par. 1. Een Leeraar voor alle Eeuwen. 
Per. 2. Vrijdasygebed., 

Algemeene opmerkingen: 

DIT hoofdstuk ontleent zijn naami aan de aanmmaning om op den dag der vergadering of Vrijdag ὉΠ elkaar te komen. De eerste paragraaf verklaart, dat de Heilige Profeet niet alleen zijn onmiddellijke volgelingen réinigde, rmaar ook degenen die later zouden komen, en waarschuwt: de Moeslims vervolgens voor het gevaar, dat den ondérgang van het Joodsche volk bewerkte, dat wel de letter * der wet bij zich had, maar niet naar den geest daarvan handelde. De tweede paragraaf gebiedt de Moeslims, hun gezamenlijke gébeden niet te verzuimen, en.er wordt inzonderheid gesproken van de vergadering op Vrijdag. De openbaring Van dit hoôfdstuk kan iongeveer in het eerste jaar van Hedjira geplaatst worden. 
quote 

-ΦΦ.Ό͵͵ 

PARAGRAAF 1 
Een Leeraar voor alle Keuwen 

gore er ὦ 

14. De goddelijke goedertierenheid door den Heiligen Profeet aan de Moeslims geschonken, 5—8. Het voorbeeld van de Joden als een waarschuwing, 

In naam van God, den Wel- 
dadige, den Genadige. 

1 Al wat in de hemelen en 
al wat op de aarde is, verkon- 
digt de glorie Gods, den 
Koning, den Heilige, den 
Machtige, den Wijze. 

2 - "ΟΞ ἡ 

QE el Σ te ὦ 

Ds SU OC ὦ κε 
2.7 À 2,2 σὴν . 53 ΣΦ ΟΣ ET AO δι 

2 Hij is het, Die onder de 
ongeletterden een  Apostel 
uit hun midden heeft verwekt, 
die hun Ziÿn mededeelingen 

| Voorleest en hen reinigt, en 

Fos 9e du y ᾿ PL “ 

2. STI \ 32 1.28 
Ὅν ἀν ἢ 
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DE VERGADERING 

hun het Boek en de Wijsheid 
leert, alhoewel zïj te voren in 
een duidelijke dwaling ver- 
keerden, 

3 En anderen uit hun mid- 
den, die zich nog niet bij hen 
hebben gevoegd; en Hïj is de 
Machtige, de Wijze. 1296 

4. Dat is Gods goedertieren- 
heid; Hiïj schenkt die aan wien 
Hij wil, en God is de Heer der 
groote goedertierenheid. 

5 De gelijkenis van dege- 
nen, die met de Thora belast 
waren (en) die haar vervol- 
gens niet in acht namen, is 
als de gelijkenis van den ezel, 
die boeken draagt; slecht is 
de gelijkenis van de men- 
schen, die de mededeelingen 
Gods verwerpen; en God leidt 
de onrechtvaardige menschen 
niet. 

6 Zeg: Ο gij die Joden zijt! 
indien ΡῈ] denkt, dat gij de 
sunstelingen Gods zijt, met 
uitsluiting van andere men- 
schen, wensch dan den dood, 
indien gi waarheidlievend 
zijt. 1297 

7 En zij zullen nimmer den 
dood wenschen, ter oorzake 
van wat hun handen hebben 
vooruitgezonden; en God is 
met de onrechtvaardigen 
Bekend. 

8 Zeg: (Aangaande) de 
dood waarvan gij vlucht, die 
zal u waarlijk overvailen, 
vervolgens zult gij tot den 
Kenner van het ongeziene en 
het geziene worden terugge- 
zonden, en Hij zal u inlichten 
omtrent datgene wat gij ge. 

_daan hebt. 
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1296 Op deze plaats wordt verklaard. dat de Hoilige !'rofeet nict alleen een 

leeraar van zijn onmiddellijke discipelen was, maor ook de van degenen die na 

hem zouden komen; dit beteckent duidelijk, dat hij de Geestelijke Leeraar van 

het menschdom zou blijven tot het einde der tijdern. 

7 Zie! 2 : 94 en de daarbij béhoorende root, 



HFDST, LXII.]  VRIJDAGGEBED 1019 

PARAGRAAF 2 

Vrijdaggebed 

90 gij die gelooft! wan- %,22 1411327) 72 HITS 

᾿ neer de roep tot het gebed op 52 , (el al Ὁ 

οὐ, den | Vriÿdag afgekondigd wordt, Vi am Ce 8, LE 
er gaie. haast u dan tot de gedachte- he Se » a ΠΣ Ὡς 

de nis Gods en verlaat den > RSS 4 3 
handel: dat is beter voor ἃ “.»1:1»2᾽» >| 2467 

indien gij (het) weet. 1298 COM DIV 
10 En wanneer het gebed 1; 

geëindigd is, verspreidt " ἀρὰς 2 
in het land en zoek van LE ΤΩΡ ὡ κῆρ à 

goedertierenheid, en gedenk si 95 Los é Sd ν΄ " ζ; 

God dikwerf, opdat het u E OPk5 X ie τὸς 

voorspoedig zal gaan. di ᾿ Ξ ve 

11 En wanneer ziÿj han ET TELL ρΎ 7,7} 7 

of vermaak zien, gaan Zi) | ne “Ὁ Ἵ ES DL TSI. 3 

daarvoor uiteen ne u ve Co LE 35.» 123) 
| staan. Zeg: Wat bij God is, is 2, 5... ,€, - sw. à 
beter dan vermaak en lens ? Ge κἂν O7 25 ab 
dan handel, en God is de D on ss nre 
Beste der onderhouders. ΟΣ LE 

\ ᾳ 
ne 2e μ .“ 02) “ΓΖ SEE EN GS EE 

fn 

-»»- 

1298 Het Vrijdaggebed geschiedt even na den middag, en de dienst die 

slechts uit twee rak’ats bestaat, in plaats van de vier rak’ats van het middag- 

gebed, wordt door een preek voorafgegaan. De woorden van dit vers en van de 

daarop volgende verzen toonen aan, dat een Moeslim 5 Vrijdags, zoowel v66r 

als na het gebed, zijn dagelijksch beroep kan uitoefenen. Vandaar is die, anders 

Jan de Joodsche en Christeltjke Sabbat, niet noodzakelijk een rustdag. Maar 
isier Moeslim is verplicht aan de Vrijdaggebeden deel te nemen, en zoodra de 
rep tot het gebed gedaan is, moet hïj iedere soort van bezigheid laten rusten 

τῆλ onmiddelliÿjxk naar de moskee haasten. 



HOOFDSTUK LXIII 

DE HUICHELAARS 

(Al-Moenäfigoen) 

GEOPENBAARD TE MEDINA 

(ὦ paragrafen en 11 verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1. 

Par. 2. De geloovigen 

Algemeene opmerkingen: 

De huichelaars. 

aangemaand. 

HET geheele hoofdstuk handelt, zooals zijn titel aantoont, over de Huichelaars 
en veroordeelt de huichelarÿ. De eerste paragraaf spreekt van de huichelaars, 

hun valsche beloften en hun verlangen om den Islâm vernéderd en vertrapt te 

zien, terwijl de tweede paragraaf met een aanmaning aan de Moeslims besluit 

om oprecht en niet verleii te zijn door de liefde voor rijkdom en kinderen. De 
huichelari van de verdedigers van een zaak is ten hoogste schadelijk voor haar 

vooruitgang; vandaar het verband met het vorige hoofdstuk, De openbaring van 
dit’hoofastuk kan geplaatst worden in een tijd, toen de huichelaars van de ge- 
loovigen waren gescheiden, hetgeen eerst bij den slag bij Oehoed plaats had: en 
dus werd het waarsthijnlijk na het derde jaar van Hedjira geopenbaard, 

nn - . . ὉΠ ὦἷἧἷἾῚΟ͵Ο͵).͵,, 

PARAGRAAF 1 

De Huichelaars 

In naam van God, den Wel- 
dadige, den Genadige. 

1 Toen de huichelaars tot 
u komen, zeggen zïj: Wi 
getuigen, dat gi waarlijk 
Gods Apostel zit: en God 
weet, dat gÿj waarlijk Zijn 

Op ARE) αὐ »- 

SE Ce SACS 

M RSS à 0) 3251 SÉ! 

Apostel zijt, en God getuigt, Ga JL AA ae 
dat de huichelaars waarlijk = 4Ua5b 
leugenaars zijn. ΘΟ" 
| 2 Zi maken hun eeden tot ,, _, LES 2 PEUR (TA LS 
| een beschutting, en wenden 1} Be PU NES) 
zZiCh © : “un Gods weg af: ,« je à 
waarlijk, slecht is datgene Gt al D ἀξ 
wat zi doen. 

"ὕὕ} Les. 



 ΒΡΕΡΒΤ. 1Χ1Π|.] 
.----.- ..«-. ..- ....... ο.-ς-ς-.-.-ς...--- 

3 Dat komt doordat ζΖ1} 

geloofden (en) daarna niet 

_geloofden; derhalve werd een 

-- 

0 0 

ee Se 

zegel op hun harter gesteld 
en zij begrijpen niet. 
4 En wanneer gij hen ziei, 

zullen hun personen u beha- 

gen en indie: zij spreken, zult 

gij naar hun gesprek luiste- 
ren; (het is) alsof ζῇ stukken 

hout waren in kleederen 

gestoken; zij denken, dat 

iedere kreet tegen hen zijn. 

Zij zijn de vijand; derhalve, 
wacht u voor hen; moge God 
hen verdelgen! Vanwaar zijn 
zij afgewend? 

5 En wanneer er tot hen 

wordt gezegd: Kom, de 

Apostel Gods zal vergiffenis 

voor u vragen, wenden zij hun 

hoofden af, en βρῇ ziet hen 
zich afwenden, terwiil zij Op- 

. geblazen van trots zijn. 

6 Het is hun hetzelfde, of 

gij vergiffenis voor ἤθη 
vraagt of geen vergiffenis 

voor hen vraagt; God zal hen 
nimmer vergeven; waarlik, 

God leidt de overtredende 

menschen niet. 
7 Ζῇ zijn het, die zeggen: 

Besteed niét aan degenen die 
met den Apostel Gods zïn, 
tot zij uiteengaan, En aan 
God behooren de schatten der 
hemelen en der aarde, maar 
de huichelaars begrijpen niet. 

8 Zij zeggen: Indien wi] 
naar Medina terugkeeren, zal 
de machtige er zekerlijk den 
mindere uit. verdrijven,; en 
aan God behoort de macht 
en aan Zijn Apostel en aan de 
geloovigen, maar de huiche- 
laars weten (het) niet. 

---.--- .ὄο-...---- 
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1022. 

Ar. noch. 

Ar. doet. 

DE HUICHELAARS [DEEL xxvu. 

PARAGRAAF 2 

De Geloovigen aangemaand 

9 Ο gïij die gelooft! Laten 
uw bezittingen, of uw kinde- 
ren u niet van de gedachtenis 
Gods afleiden; en wie dat 
doen, dezen zijn de verliezers. 

10 En geef uit van wat Wij 
u hebben gegeven, aleer de 
dood tot een uwer komt, zoo- 
dat hi) zegt: Min Heer! waar- 
om hebt Gïj mij geen uitstel 
tot een nabiïjen 4 gegeven, 
opdat ik aalmoezen zou heb- 
ben gegeven en (een) van 
degenen zou zijn, die goede 
werken deden ? 

11 En God geeft geen uit- 
stel aan een ziel, wanneer 
haar bestemde tijd gekomen 
is, en God is zich Bewust van 

| wat gij doet. 

SIN S Er NEC 

O5: a SE CENTS; 

9 Gil 28 ὧδ; À CUS LE 

OT LS CE ἀμ Αι: 
ATOS AS τς 127; a | 

GAS ΟΣ 
a ts ETS 

PARARIC AA) ΣΕ 2715 
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vert - ne: 
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HOOFDSTUK LXIV 
DE ONTHULLING VAN GEBREKEN 

(At-Taghäboen) 
GEOPENBAARD TE MEDINA | (2 paragrafen en 18 verzen) 

Samenvatting: 

Par, 1, De ongeloovigen gewaarschuwd. 
Par, 2. Een &anmaning voor de geloovigen, 

Algemeene opmerkingen: 

HET hoofdstuk draagt den passenden titel van De Onthulling van Gebreken, omdat ons hier medegedeeld wordt, dat niet alleen de ongeloovigen op zekeren dag hun gebreken onthuld zullen zien, maar ook de geloovigen, indien ζῇ in hun gedrag te kort geschoten zijn en door hun gedachten van het bereiken van gods- dienstige en zedelijke. volmaaktheid te laten afleiden door aardsche -aantrekke- Iÿkheden, die beginselen hebben pris gegeven, die ter hunner lelding ztin afge- kondigd. Het is een der vroegste Medineesche openbaringen, τ 
Le. 

PARAGRAAF 1 
De Ongeloovigen gewaarschuwd 

1-4, God heeft de geloovigen en de ongeloovigen geschapen en ΗΠ weet wat zÿj doen. 5—7. De ongeloovigen aan het lot van de tegenstanders der apostelen herinnerd. 8—10. Zÿ worden gewaar- Schuwd voor een dag van verzameling, die hun gebreken aan het licht zal brengen, 

In naam van God, den Wel- A οὐ ΣΝ τ ἢ 2 dadige, den Οδηϑᾶϊρο. OQpianil Ut αὖ! nn) 
1 Al wat in de hemelen en . RE κενῶν τὴ | al wat op de aarde is, verkon- ee C5 Soil) GC dù x: τ digt de glorie Gods: aan Hem μων» A AAA TU behoort het koninkrijk, en 4x) 43: ἢ d'or Hem komt (alle) lof toe, en TO ϑη τω, ἀν Hij heeft over elk ding macht. | OS CNE rRE 
2 Hij is het, Die w gescha- ,, a τχ: - | pen heeft, maar de een wwer ke 6,13,3 ἈΞ ἀοῖ 

Ar, uit ur À 

Ar. υἱὲ ur is ἘΠ ongeloovige en de ander ΩΣ ee TT dure ” 2 # midden. | UWer is een geloovige: en Ce US Co ét un. 
God ziet wat gij doet. 



1024 DE ONTHULLING VAN GEBREKEN [DEEL XXVIHII. 

3 Hij heeft de hemelen en «πὴ <<} 7 11% «Qc 

de aarde met waarheiïd ὅρος DNS νι Ge 

geschapen, en Hi) heeft u 76,7% 1 7 2: 

gevormd en uw  vormen Re 

scuoon gemaakt, en tot Hem @kazalt 4 

is de uiteindelijke komst. D τς ΣΝ τὰ ὩΣ 

4 Hij weet wat in de heme- λυ » να δ ὦ si 

Ἴδη en (op) de aarde is, en Hÿ 4 -;5:2,- σὰ 2) Le 

weet wat gij verbergt en wat Or ὦ 5 Dies Le er 

gij aan den dag brengt; en ονά et #22 7. 

God is Bekend met wat in de Lies φὰς κα al > 
“ 
: 

ro ο ΘΟ ΠΣ ΟΝ 

_ 
A Re Ar.bor. | harten 18. 

εὐ 5 Is het verhaal dergenen, | ιν Do 

die te voren niet geloofden en ᾽.. .»» 775 Ὁ 22. 47 Date 

het kwade gevolg van hun φῦ GANT TES AC ».} 

zaak smaakten, niet tot ἃ 21: τ 3 9 
gekomen, en zij hadden een ὁ dé LR SC PREE 

pinlijke kastijding ? | τρίτα 
6 Dat komt, doordat hun | 

apostelen met  duidelijke 
bewijsgronden tot hen kwa- 2 

men, maar zij zeiden: Zullen 24125 Ὁ 26 οὖ els 

stervelingen ons leiden? ἘΠ; ὀΟΘ (, 464 etui 
21] geloofden niet en keerden ‘5:44 SANG it 

Ar πο. | Zich om, en God heeft niefs ,1,-251, 222 »1< 13947 344 
| AS 155" 7215 

-van‘noode en God is Zichzelf ΠΣ 

genoeg, Geloofd. D Re ἀξ. 

7 Degenen die niet geloo- | Quant 

ven, denken “at ‘zij nimmer 
opgewekt zullen worden. Zeg: ΠΡ “ 

Ja! bij min Heer! gÿ zut PSS σα CN SES 
zekerlijk opgewekt worden; on nos à à Vo no 

Mi ΞΕῚΕ 2: gij zekerlijk ΟΝ οὐ ὥ Or 2 ὡς 06 

ingelicht worden omtrent wat οὐ. ue Dee eo 

| gij gedaan hebt; en dat is ©  abi EUS te) 

| God gemakkelijk. 6. | 
8 Derhalve, geloof in God «“ Ε ταὶ | 

en Zijn Apostel en-het Licht, Gt Aa) s a ls 

dat Wij geopenbaärd hebben; ; 6ῸὋὃἢ΄ ΄ 
en God is zich Bewust, van "οὐκ CSL 17 

wat gij doet. ἜΝ di 
9 Ten dage als ΗΠ ἃ voor” _ Σ 

den dag der verzameling zal* 295 ls at 039 ΣΧ 25 

verzamelen, dat “ de dag der , se Ἴ ἼΞ ΟΣ 

onthulling van gebreken; 1299 μοῦ ἡδὺν ὦ οὖ Ce 5 UE 
en wie in God gelooft en het | dé | 

» 

or  ἘΘΘΟΣΞ. 

--..-. ὄ.ὕ.«.-.----- 

LÉ 

4 

#i, 

tt 

1299 De dag der opstanding wordt hier de dag der onthulling van gebreken 

genoemd, omdat de verborgen gebreken van den mensch op dien dag heelemaal 

aan het licht zullen worden gebracht. 2 
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Ar. onder. 

ἃ : 

er 

_ goede doet, van hem zal. Hij 

zijn kwaad wegnemen en hem 
tuinen doen binnentreden, 
waarin rivieren stroomen, om 

in der eeuwigheid daarin te 
wonen: dat is het groote 
succes. 

10 En (aangaande) dege- 
nen die niet gelooven en Onze 
mededeelingen verwerpen, zi 

zijn de bewoners van het vuur, 

daarin wonende, en slecht is 

het toevluchtsoord. 

EEN AANMANING VOOR DE GELOOVIGEN 1075 

D. 0e 

AUS 36 
ΠΣ τά 4 πο ἡ CU 4 VUS (0 RS Sc 
$ 7 er ἢ 572 - a LT. 
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ον ἀρ ἡ τ Ge CS Kat DURS UT eo | 

PARAGRAAF 2 

Een Aanmaning voor de Gelooyvigen 

11-- 13, De geloovigen moeten den Apostel gehoorzamen, 14—-18. 

Aardsche aantrekkelijkheden moeten versmaad worden. 

11 Geen ramp geschiedt, 

of het is met Gods verlof, en 

wie in God gelooft, zijn hart 

leidt Hij recht; en God is met 

elk ding Bekend. 
12 En gehoorzaam God en 

gehoorzaam den Apostel, 
maar indien gij u omkeert, 
dan rust op Onzen Apostcl 
slechts het duidelijk overbren- 
gen (der boodschap). 
13 God, er is geen god dan 

Hij; en laten de geloovigen 
dan op God vertrouwen. 

14 O gij die gelooft! waar- 
lijk, sommige van uw vrouwen 

en uw kinderen zijn uw vijan- 

den; 1300 derhalve, wacht u 

voor hen; en indien 91] bege- 

nadigt en verdraagt en ver- 

geeft, dan waarlijk, God is 
Vergevensgezind, Genadig. 

15 Uw bezittingen en uw 
kinderen zijn slechts een be- 
proeving, en God is het, bij 

Wien een groote belooning is. 
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1300 Omdat men zeer dikwijls ter wille van vrouw en kind 'en onrecht- 

vaardig handelt jegens anderen. In sommige gevallen is de vrouw, of zün de 

kinderen, dus een vijand voor den man. 
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a 2 : 245, 

16 Derhalve, wees oppas- 
send voor (uw plicht jegens) 

| God, zooveel gij kunt, en hoor 
en gehoorzaam en geef uit, 
het is voor uzelf beter; en wie 
van de gierigheid zjner ziel 
bevrijd 2ÿn, dezen zijn het, 
die voorspoedig zullen zijn. 

17 Indien gij God een uitne- 
mende gift aanbiedt, 8 zal ΗΝ] 
het voor u verdubbelen en u 
vergeven; en God is de Ver- 
menigvuldiger (van beloonin- 
gen), Verdraagzaam. 

18 De Kenner van het 
ongeziene, en het geziene, de 
Machtige, de Wijze. 
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HOOFDSTUK LXV 

DE ECHTSCHEÏIDING 

(At-Taläq) 
GEOPENBAARD TE MEDINA 

(2 paragrafen en 12 verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1. Voorschriften betreffende de echtscheiding. 

Par. 2. Mekka gewaarschuwd. 

Algemeene opmerkingen: 

DIT hoofdstuk handelt in de eerste paragraaf over zekere voorschriften be- 

treffende de echtscheiding en heet bijgevolg De Echtscheiding, De twéede para- 
graaf geeft een ondubbelzinnige waarschuwing aan de bewoners van Mekka en 

toont aan, dat de Heilige Profeet hen van de duisternis tot het licht had gebracht. 

De wet der echtscheiding is den Moeslims reeds in het tweede hoofdstuk gegeven 

en dit hoofdstuk 18 als het ware een aanvulling daarvan. De openbaring van dit 

hoofdstuk kan ongeveer in het zesde jaar van Hedjira worden geplaatst. 

PARAGRAAF 1 

Voorschriften betreffende de Echtscheiding 

In naam van God, den Wel- 
dadige, den Genadige. 

1 O Profeet! wanneer gïj ἃ 

Lars des 
ox> Ce do RL 

van vrouwen scheidt, scheid ATÉAOU RDS) BNE 
haar dan voor häar voorge- LS 3) Fe 
schreven tijd, 1301 en bereken ἡ ὅλα pas 5 ER 
het getal der voorgeschreven ns RÉ 3 ὃς. “τ λα κὰ 
dagen, en wees oppassend voor ee. CT EE al 

1301 De voorgeschreven {ἃ is, overeenkomstig 2 : 228, gewoonltjk drie 

regels. Maar in het geval van vrouwen die zwanger zijn en in zekere andere 

gevallen is de voorgeschreven tijd vastgesteld in vs. 4 van dit hoofdstuk, Het 

hier vastgestelde voorschrift is dit, dat een echtscheiding op een tijd moet wor- 

den verklaard, wanneer er geen maandelijksche reiniging plaats heeft, zoodat de 

voorgeschreven tijd voor de echtscheiding onmiddellijk na de verklaring der 

echtscheiding kan ingaan. Deze woorden siluiten ook de noodzakelijkheid van een 

tweede of derde echtscheiding uit, want de voorgeschreven {ἃ moet van het 

tidstip, onmiddellijk na de verklaring der echtscheiding, worden gerekend, en 

een tweede of derde echtscheiding in den loop van den voorgeschreven tijd 

is zinledig. 
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| 
| 

| 
| 
| 
᾿ 

DE. ECHTSCHEIDING 

| (uw plicht jegens) God, uw 
Heer. Zet haar niet uit haar 

|  huizen, noch moeten zij (er) 
vitgaan, tenzij zij een open- 

| lijke onzedelijkheid begaan: 
, en dit zijn de perken Gods; 
en al wie de perken Gods te 

| buiten gaat, doet dan zijn 
| eigen ziel inderdaad onrecht. 

ΞΕ ΞΕ mou — 0 EE 

EE qq qqn 

Gi weet niet, dat God daarna 
een geval (van hereeniging) 
zal teweegbrengen. 

2 Derhalve, wanneer zi) 
haar  voorgeschreven  tijd 
hebben hHereikt, behoud haar 
dan met welwillendheid of 
scheid u met welwillendheid 
van haar en roep twee recht- 
vaardige lieden uit uw mid- 
den tot getuige, en leg oprech- 
telijk getuigenis voor God af. 
Daarmede wordt hij aange- 
maand, die in God en den 
jongsten dag gelooft; en wie 
oppassend is voor (zijn plicht 
jegens) God, voor hem zal 
Hi een uitweg maken, 

o En hem onderhoud ge- 
ven, vanwaar hïj niet denkt, 
en wie op God vertrouwt, 
voor hem is Hij genocgzaam : 
waarlijk, God bereikt Zin 
doel; inderdaad heeft God 
voor jeder ding een maat 
bestemd. 

4 En (aangaande}) degenen 

uwer vrouwen, die aan de 
regels hebben gewanhoopt — 
indien gij twijfelt, zal haar 
voorgeschreven  tijd  drie 
maanden zijn, en ook van 
degenen die haar regels niet 
hebben gehad; en  (aan- 
gaande) de zwangere vrou- 
wen, haar voorgeschreven tijd 
is, dat Ζῇ haar last neder- 
leggen; en wie oppassend is 
voor (zijn plicht jegens) God, 
voor hem zal ΗΠ] zijn zaak ge- 
makkelïijk maken. 

[DEEL XXVIII. 
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Ar. een 
gestreng 
ter-verait- 

woording- 
roepen. 

5 Dat is het sebod Gods, 
dat Hij tot u geopenbaa rd 
heeft, en wie oppassend is 
voor (zijn plicht jegens) God, 
van hem zal Hij zijn kwaad 
wegnemen en aan hem zal ΗΠ] 
een groote belooning geven. 

6 Huisvest haar, waar gi) 
huisvest, overeenkomstig uw 
middélen, en doe haar geen 

| onrecht, opdat 81} haar be- 

ELLE οὁἘοΣ ὁ δὁνΣΨυ«οἨ.ς δοιὦῳΝ ὝΨΦδΟΑΛΛοο. 

perkt; en indien Ζ1) zwanger 
Zijn, besteed aan haar tot zij 
haar last nederleggen; en 
indien zij voor ἃ zoogen, geef 
haar heur belooning, en be- 
veel elkander onder u het 
δορᾶς te doen; en indien gij 
het oneens zijt, zal een ande- 
re (vrouw) voor hem zoogen. 

7 Laat hem die overvloed 
heeft, van zijn overvloed uit- 
geven, en wie zijn middelen 
van bestaan voor Zzich be- 
perkt heeft, laat hem uitge- 
ven van wat God hem heeft 

 gegeven; God legt geen ziel 
een last op, dan voor zoover 
Hïj haar (daartoe middelen) 
heeft geschonken; God zal na 
moeite gemak geven. 

8 En hoe menige stad, die 
tegen het gebod van haar 
Heer en Ziïjn apostelen is op- 
gestaan! Derhalve hebben 
Wij haar gestrengeliÿk ter 
verantwoording geroepen en 
hebben Wij haar (met) een 
harde kastijding gekastijd. 

9 En zïj smaakte het kwa- 
de gevolg van haar zaak, en 
het einde van haar zaak was 
verderf, 

se GEWAARSCHUWD 1029 
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Mekka gewaarschuwd 

8—10. Een les in de vernietigde steden. 11, 12. De Heilige Profeet 
heeft de geloovigen van de duisternis tot het licht gebracht. 
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1030 DE ECHTSCHEIDING [DEEL XXVII. ἢ 

10 God heeft voor hen een ΝΝ 
gestrenge kastijding bereid; #2? Φ{κ5)τ ,s-01 τ σκ' 
derhalve, wees  oppassend LEG 2 GI "δ᾽ ail Le 
voor (uw plicht jegens) God, *! SANT FLN LT 
o menrchen van verstand, die ὁ ὁ ὃ" 5 Ἢ τῷ μιν, 
gelooven! God heeft inder- O1: Ci) it dE 
daad een herinnering tot tn | 
gezonden, 

11 Een Apostel, die u 
de duidelijke mededeelingen Doi on D D 
Gods voorleest, opdat hij de- GA al AAA SNS 
genen die gelooven en goede , 4,9 -- 91 29% 2 3». 
werken doen, van de duister- are Les as ot FA 
nis tot het licht zal brengen; "Ὁ 25 Al di ADI Ge en wie in God gelooft en goe- 2 
de werken doet, hem zal ἨΪ ca SQL τὰ 5 dt 
tuinen doen binnentreden, 15.  »,2< 54 5 3 0% 

Ar.onder. | Waarin rivieren stroomen, CS Sj GS CF CS 
om er in eeuwigheid in te (2: «fi, “375-210 
wonen; inderdaad heeft God ὍΣ 2 4 alt σοὶ Gé 
hem een schoon onderhoud 
gegeven. 

12 God is Hij, Die zeven SR TS πο να 
hemelen heeft geschapen en 2% νῷ axe ὅδ. Gt δ 
van de aarde de gelijke daar- πὴ κῶς ΞΘ, + 
van; 1302 het besluit ἘΠῚ δον (JS "Ge VI 
onder hen nederdalen, opdat ε nd 2 STI PA 222 
51] zult weten, dat God macht 2 ce ail Cl LOS 

w ἅϊ: 

Si 

eq y, 

En dé 

rogrir ἄγ 2209 €: heeft over elk ding en dat 4 LUS O1 585$ 
God inderdaad elk ding in 7 tie εὐῷ 
(Zijn) kennis omvat. OUE 40° 

1302 De op deze plaats voorkomende verklaring, dat er zeven hemelen zijn 
en van de aarde de geliÿke van hen, is veelbeteekenend. In het Arabisch kan 
hetzelfde ding een samd’' of hemel zijn ten opzichte van wat daaronder is en 
een ard of aarde ten opzichte van wat daarboven is. Vandaar is ieder der zeven 
boofdplaneten (de aarde zijnde de achtste) zoowel een hemel als een aarde, en 
dit wordt hier bedoeld, Het nederdalen van het besluit onder haar is door Moe- 
djahid in dezen zin verklaard, dat daarop leven en dood bestaan. 



HOOFDSTUK LXVI 

HET VERBOD 
(At-Tahrim) 

GEOPENBAARD TE MEDINA 
(2 paragrafen en 12 verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1. De huiseljke betrekkingen van den Heiligen Profeet. 
Par. 2. De vooruitgang die de geloovigen zullen maken. 

Algemeene opmerkingen: 

DE titel van dit hoofdstuk, Het Verbod, is δα οι aan de in het eerste 

vers gemaakte vermelding, dat de Heilige Profeet (en degenen die hem volgen) 

zich niet moeten verbieden wat God geoorloofd heeft gemaakt. De in deze woor- 

den vermelde gebeurtenis tijdens het leven van den Heiligen Profeet is zijn 

tüdelijke scheiding van zijn vrouwen, toen ztj om meer levenshbehoeften en een 

beteren levenstoestand vroegen, zie 88 : 28. En daar het vorige hoofdstuk over 

de echtscheiding handelt, spreekt het vanzelf, dat daarop een ander volgt, dat 

van een tijdelïjke scheiding gewaagt. De eerste paragraaf van dit hoofdstuk 

spreekt dus van de verhouding tusschen den Heiligen Profeet en zijn vrouwen, 

terwijl de tweede van de vooruitgang spreekt, die zijn getrouwe aanhangers 

zullen maken. Het verband tusschen deze twee paragrafen is voor den opper- 
vlakkigen lezer misschien niet duidelïjk, en daarom kunnen over dit punt nog 

een paar woorden worden gezegd. Het woord zaudj, dat een echtgenoote of een 

. échtgenoot beduidt, beteekent οοἷς. een deelgenoot of een gezel, en de geestelijke 

betrekking tusschen den Heiligen Profeet en een waar geloovige wordt dikwijls 

overdrachtelijk vergeleken bij de betrekking, die er bestaat tusschen een echt- 
genoot en een echtgenoote. Opgemerkt dient ook te worden, dat de ongeloovigen 

en de geloovigen in de laatste verzen van de tweede paragraaf bij vrouwen wor- 

den vergeleken: aan den eenen Kant de vrouwen van Noach en Lot, en aan den 

anderen kant de vrouw van Faraü en Maria, de moeder van Jezus, De open- 

baring van dit hoofdstuk kan ongeveer in het jaar 9 n. H. geplaatst worden, dat 

het jaar der scheiding is. 
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PARAGRAAF 1 

De huiselijke Betrekkingen van den Heiligen Profeet 

1, 2. Tijdelijke scheiding. 3, 4. Een voorbeeld van huiselijke deugd. 

5. De vrouwen van den Heiligen Profeet. 6, 7. Algemeene bevelen 

In naam van God, den Wel- y. 25 

dadige, den Genadige. pr ni Qi PES) 

1 O Profeet! waarom ver- | 

biedt gij (u) wat God u ge- Δ “7171.. »υ “5. Li GUN TATT 

oorloofd heeft gemaakt; gi ἊΣ 7. 2 tnt 

zoekt uw vrouwen te beha- ‘elles (en οὐ αὐ! 

gen; en God is Vergevens- w> ζ sh, 

gezind, Genadig, 1305 | PES he db 

2 God heeft u de boete- 
doening ἃ van uw eeden 
inderdaad gewettigd; en God ΓΡ ὩΣ 

is uw Beschermer, en Hijis ‘CU As A CES (3 

de Wetende, de Wijze. αν τῶν το ΞΡ . 20: 

3 En toen de Profcet een A AA τ" 

zijner vrouwen in het verbor- 
gen een tijding mededeelde — 

a 5 : 89. 

— ee me RS 

maar toen zij (anderen) daar- 4.515 ιὐᾶάρ 2 13}} 

{ omtrent intichtte, en God het SA GE à A) LÉ SET ἐπὶ 

hem liet weten, maakte hi 85-251 5 & SU 9 ζω 2 
een deel daarvan bekend en >. TU 270 28% ΒΞ 2 

vermeed een deel: en toen hij, οὖν 5 dax De δὰ 

haar daaromtrent inlichtte, :*1- cimt<e 29 ἢ 

zei ζῇ: Wie lichtte ἃ hierom- LG de PSN ον ὧξ 

trent in? Hij zei: De Weten- ὦ οἷ GLS" An 91} ὧς 

de, Hij Die Zich bewust is, “3, 99) “ἢ 

heeft mij ingelicht. 1304 Θ᾽ 99. SAS 

1808 Dit heeft. duidelijk betrekking op de welbekende tidelÿke scheiding, 

betreffende welke de ‘Heilige Profeet een gelofte deed- en waarvan Boechari Im 

de verklarende aanteekeningen bi dit hoofdstuk inderdaad zegt, dat niemand 

minder dan de gezaghebbende persoon van ‘’Oemar verklaart, dat deze verzen 

daarop betrekking hebben. De daarop volgende verzen staven deze meening, | 

aangezien er geen ander voorval. is, dat vs. 5 kan verkiaren, hetwelk melding 

maakt van de bereïdwilligheid van den Heiligen Profeet om zich van al zijn 

vrouwen te schgiden. Ook Ibn-i-Djarir vermeldt, dat *A’isja, de vrouw van den 

Heiligen Profeet, zei, dat dit vers geopenbaard werd in verband- met: de. la" of 

tiÿdelijke scheiding. Deze duidelijke getuigenis in aanmerking genomen, kan het 

vers niet opgevat worden in den zin, dat het op eenig ander voorval slaat. Er kan 

echter bigevoegd worden, dat de Koptische dame, Maria, een vrouw van den 

Heiligen Profeet was en. de moeder van zijn zoon Ibrahim; er was dus niets 

heimelijks in zijn echtelijke betrekkingen tot haar. 
1304 Er bestaat geen enkel betrouwbaar verslag, dat aantoont, op welk 

bijzonder voorval dit vers betrekking heeft. Daar de behandeling van hetzelfde 

onderwerp echter in de daarop volgende verzen voortgezet wordt, schint het, 
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4 Indien gij beiden u tot 
God wendt, dan zïn uw har- 
ten inderdaad reeds (hiertoe) 
geneigd; en indien gij elkan- 
der tegen hem steunt, dan 

Ar. Hÿis. | Waarlijk, God is zijn Bescher- 
mer, en Gabriël en degenen 
onder de geloovigen, die het 

 goede doen, en buitendien zijn 
de engelen (zijn) helpers. 

5 Wellicht zal zijn Heer, 
indien hi zich van ἃ 
scheidt, 1305 hem vrouwen 
in uw plaats geven, beter dan 
gi}, onderworpen, geloovig, ge- 
hoorzaam, boetvaardig, aan- 
bidsters, vaststers, weduwen 
en maagden. 

|. _ 6 O gi die gelooft! red 
| uzelf en uw gezinnen van een 
| vuur, welks voedsel menschen 
en Steenen 15; 8. daarover zijn 
Strenge en sterke engelen, die 
| God niet ongehoorzaam zijn 
| in wat Hij hun gebiedt en 
| doen wat hun is geboden. 
| 70 Ζμῇ die niet gelooft! 
| maak heden geen veront- 
| schuldigingen ; sij zult slechts 
beloond worden naar hetgeen 
gÿ gedaan hebt. 
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PARAGRAAF 2 
De vooruitgang die de Geloovigen zullen maken 

8. De geloovigen zullen tot overwinnaars worden gemaaäkt. 9 De Heilige Profeet moet hard strijden, 10—12. Gelijkenissen van onge- loovigen en geloovigen, 

8 Ο gij die gelooft! wend 
| u tot God (met) een oprechte 
wending; wellicht zal uw 
Heer van u uw kwaad wegne- 

ABS EE CNE - 

SL Κα ἸΡζ 25Ρδώςξ ,0κα 

dat de op deze plaats vermeldé  Éwestie eenigerwijze verband houdt met de _ &elofte aangaande de tijdelijke scheiding, die de Heilige Profeet deed. 
1305 ‘Dat de Heéilige Profeet bereid ‘wWas'om zich van zijn vrouwen te Scheiden, indien zij in haar eisch volhardden, toont aan, dat al deze verzen be- trekking hebben op het geval van de tidelijke scheidihg. De Heilige Profeet Scheidde zich echter niet van welke zijner vrouwen ook, hetgeen aantoont, dat 21] al die eigenschappen bezaten. Vel. 33 : 51. 
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men en u tuinen doen binnen- SE 59 ΠΣ CA Ὡς: ES = n 

treden, waarin rivieren stroo- re 
men, ten dage als God den. IUGSS € cr US 
Profeet en degenen die met ,; γί ́ ia 
hem gelooven, niet zal verne- cils ss \e a SR ΓΝ 
deren; hun licht zal v6ôr hen >. , 579» “ἡ PACA 
en aan hun rechterhanden ὧδ An | 50 
uitgaan; zij zullen zeggen: 57 ΄“: 
Onze Heer! volmaak voor ons Dr ̓ ec ne 5 bg ai 
LE licht en schenk ons {μεῖς GTS 

8 1147. cherming: 8 waarlijk, Gi] < 5 
hebt to elk ding. 1506 DH LC Je de Gé} 

9-O Profeet! strijd hard 
tegen de ongeloovigen en de 
huichelaars en wees hard -.,<; | 
voor hen: en hun woning is ” FÉE) Ja GA EG | 
de hel; en slecht is het toe- "ῤιῖς ἤν ταί ΞΡ 129 
vluchtsoord. #42 ne CE 

10 God stelt dengenen die ® BA CSS 
niet gelooven, het voorbeeld nié ΄“ 

van de vrouw van Noach en 
de vrouw van Lot voor: ζῇ l'E ὦ Gi VE 

Ar. onder. 

NES 4 se 

stonden beiden onder twee Des 
Onzer rechtschapen dienaren, EE LS »» ἐν αν ) ἢ» SEE 

doch Ζῇ handelden trouwe- JL EL ὠς DRE 62. 

looslijk jegens hen; derhalve | 

baatten zij haar niets tegen à ἰώ - eus τς CS 
God, en er werd gezegd: 7, ,  , Lo, - > 
Treed gij beiden het vuur xt ll Vs 55 ES 
binnen met degenen die bin- 
nentreden. 1507 

11 En God stelt dengenen προς ΝΣ ταῦθ Ως δον στ ξῖΣ 

die gelooven, het voorbeeld SCA NE 585 
van de vrouw van Faraô | 
RER QE OR EURE RRQ QU QU 

1306 Dit toont niet alleen aan, dat het paradijs overeenkomstig den Hei- 

ligen Qoer-ân een plaats is om de zegeningen' te genieten en de belooningen voor 

vroegere goede werken te oogsten, maar ook dat het het uitgangspunt is van een 

onophoudelijke geestelijke vooruitgang. De bede om de volmaking van het licht 

is inderdaad een onophoudelijke begeerte naar volmaaktheid en toont aan, dat 

de geesteltjke vooruitgang in dat leven eindeloos zal zijn. De Heiïlige Qoer-ân 

leert dus het beginsel, dat 3 de ontwikkeling van ’s menschen vermogens, 

zooals die in dit leven plaats grijpt, hoe onbeperkt die ook moge zijn, niet voor 

goed-een eihde komt, maar dat die het uitgangspunt is van een oneindig ruimer 

verschiet van de te doortrekken gebieden, dat zich na den dood opent, wanneer 
de ziel van de beperkingen van haar lichaam van klei bevrijd is en een ander 

lichaam kriÿgt, dat met de hier beneden verrichte daden overeenstemmen ΄ 

1307 Dit is een voorbeeld, waarin de volgelingen van profeten tegen de 

beginselen van hun leermeesters in handelen, daarom zullen die profeten hen 

niet kunnen verlossen. 
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voor, toen zij zei: Mijn Heer! Je opte (ΐ A OS 
bouw mij bij Ὁ een huis in RE nn [ 
den tuin en verlos mij van ©: "503 OL (3 EN ἀξ 
Faraô en zijn werk, en verlos Ὁ] 2 Pas 
mij van de onrechtvaardige © CRE rabat el Ce CT 
menschen: 1308 

12 En Maria, de dochter 
a 202, 208. | van Amram,adiehaar kuisch- :-:-24 155 us ou “ 

heid bewaarde;  derhalve; dant GET νος Cul ee 2 
bliezen Wij hem van Onze ἀσε Ὁ ue Δῷ as CIS GES 

b 888. inspiratie in, P en zij nam de me 2 
ὃ ΓΖ, {ru D 6 rw 

waarheid der woorden van ENS) CA US 5 
haar Heer en Zijn boeken RO DRE 
aan, en zij was (een) van © Ses 8 UE Lu 2 

| degenen die gehoorzaam zijn. 
| 1309 

—— ....νϑ..ὃ oo AP 

1308 Dit is een voorbeeld van goede menschen, die nog niet uit de slaverni 

der zonde verlost zijn, waarvan Faraô een typisch voorbeeld is; maar zij ver- 

langen er vurig naar, van de zonde af te zijn en spannen zich hard in om zich 

van alle kluisters te bevrijden. 
1309 Het in deze gelijkenis gegeven voorbeeld van de rechtschapenen licht 

toe, hoe de Goddelijke inspiratie aan de volmaakten wordt geg'even, Het woord 

hem (Ar. μὲ in fîihi) kan niet op Maria slaan, en sommige commentatoren zijn 

van meening, dat het op Jezus doelt; en dus beteekent het, dat Maria het leven 

schonk aan een Zoon, die een Goddelijke inspiratie kreeg. Het pers. vnw. hem 

kan echter ook op den geloovige slaan, wien Maria ten voorheeld is gesteld, en 

de verandering kan dan beoogen, de aandacht te vestigen op het feit, dat hier 

inderdaad het schenken van een inspiratie aan den geloovige wordt bedoeld, 

en niet het inblazen van een ziel. 



HOOFDSTUK LXVII 

HET KONINKRIK 
(Al-Moelk) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(8 paragrafen en 80 verzen) 

Samenvatting : 

Par. 1. Het koninkrijk Goûs. 

Par. 2. De kastijding der ἘΠΕ ΠΤ ῊΣ 

Algemeene opmerkingen: 

VAN dit hoofdstuk tot het einde zijn er acht en veertig hoofdstukken, die 
alle te Mekka werden geopenbaard, met de eenige uitzondering van hoofdstuk 110, 
dat tot de Medineesche openbaring behoort, hoewel ook dit te Mekka geopenbaard 
werd, toen de Heilige Profeet er om zijn laatste bedevaart was. Zij bevatten 
alle voorspellingen aangaande de grootheid, waartoe de Islâm zich verheffen 
moest en aangaande de mislukking van zijn tegenstanders, terwijl hoofdstuk 110 
de vervulling daarvan aantoont. Maar terwijl zij voornamelijk tot het Vroeg- 
Mekkaansch tijdperk behooren, hebben de daarin vervatte voorspellingen zeer 
dikwiÿls betrekking op de verre toekomst van den Islâm, en ieder daarvan 
bandelt over één bijzonder onderwerp. Dit hoofdstuk, welks titel aan de ver- 
melding van het Koninkrijk Gods in het eerste vers ontleend is, spreekt van de 
regelmaat en eenvormigheid der wet en toont aan, dat de mensch alleen gedijen 
kan, als hïj zich aan de Goddelijke wet onderwerpt, en dat het schenden van de 
wet leed meebrengt. 

--.----ι.--.-.-- 

| 
PARAGRAAF 1 

Het Koninkrijk Gods 

1, 2. Het koninkrik en het leven behooren aan God. 3-5. Eenvor- 
migheid der Goddelijke wetten. 6—14, Het kwade en het goede ver- 
golden. 

DEEL XXIX | 
| \ 

In naam van God, den Wel- 2 soi FF a a 24 
dadige, den Genadige. 2 

| 
| 1 Gezegend is Hÿ, in Wiens 5-2: 2. ΤῊΝ ν JS 
hand het koninkrijk is, en Ἠ ©” RE 
| heeft macht over ieder ding, 
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| 2 Die den dood en het leven ΧΩ ER τ 224) 
| heeft geschapen, opdat Hi Ἢ He sels D SG ὅσο 

zal beproeven — 1310 wie 2 relate at 
᾿ uwer het beste in werken is; CA ᾿- Cor 
l'en ΗΝ is de Machtige, de 
Vergevensgezinde, big ‘ru3 

3 Die de Zzeven hemelen Ce ὅς ΣΦ FE SE Sr _ 
O£ den gelÿk heeft geschapen; gi τ ΕΣ LE “kde | GE ἢ 
den under. | Ziet geen ongelijkheid in de VE LL NE 

schepping van den Weldadi- © SOLE ΠΕ 
gen God; en kïjk weder, kunt 
51] eenige wanorde zien? 1311 

4 Wend vervolgens uw 008  J£T ST El as”) τΆ 
telkens en telkens weer; uw A D ΩΣ ΧΉΣ 
blik zal verward tot u weder- Ὁ τ ed) at 
komen, terwil die vermoeid is. 

9 En voorzeker hebben Wij ,, se e σις πον 
den hemel dezer wereld met Æs2% ut on ls 

Ar.lam. | lichten versierd en Wij heb- fers bi ES Sao 
pen. ben die tot een middel van D. 

gissingen voor de duivelen O Rat ΤΟΣ ἜΣ 
gemaakt, en Wij hebben voor 
hen de kastijding van het 
branden bereid. 1312 : ι΄ RS οὐδὲ 1, 

6 En voor degenen die niet Fe SEA Er CHA » 
in hun Heer gelooven, is de CALE 
kastijding der hel, en slecht OR PRIE 
is het toevluchtsoord. 1313 

T1 Wanneer zij daarin ge- [2 y τὰς PSE 
worpen zullen worden, zullen EG ἐν veu 
zij haar luid gebrul hocren, Cordes 234 Ç 
als Ζ1] kookt, | 

1310 De wet van het leven en den dood of die van den groei en het verval 
is in de geheele natuur in werking, maar overgebracht op den mensch heeft äie 
een bijzondere beteekenis, want de dood brengt zijn leven niet ten einde, maar 
is een uitgangspunt van een nieuw leven van geestelijke vooruitgang. Het leven 
hier beneden is derhalve een beproeving voor hem, d.w.z. een middel om zijn 
verborgen vermogens om het goede te doen aan het licht te brengen. 

1811 Op deze plaats wordt de aandacht gevestigd op de regelmaat en uni- 
formiteit van de wetten, die in de natuur in werking zijn: er is noch ongeliïkheid, 
zoodat dingen die tot de zelfde klasse behooren, aan verschillende wetten onder- 
worpen zouden zijn, noch wanorde, zoodat een wet niet uniform zou werken. 

1312 De lichten waarmee de hemel dezer wereld verlicht wordt, di. de 
sterren, maken de sterrenwichelaars tot een middel om naar de toekomst te 
gissen, Raghib zegt in zijn verklaring van deze woorden: ἘΠῚ radim wordt over- 
drachtelijk gebezigd om gissingen en vermoedens aan te duiden”. Deze plaats 
doelt dus op de sterrenwichelaars, die de menschen misleiden door hen vele 
dingen vertellen, die Ζῇ, naar zij voorgeven, van de sterren hebben geleerd. 

1313 Want ζῇ schenden de zedenwetten van God. 
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8 Schier barstende van 
woede. Telkens wanneer een 

groep daarin geworpen wordt, 
zullen haar wachters hun 
vragen: Is tot u geen Waar- 
schuwer gekomen ? 

9 Zij zullen zeggen: Ja! 
inderdaad kwam een waar- 
schuwer tot ons, maar wij 
verwierpen (hem) en zeiden: : 
God heeft niets geopenbaard; 
gij verkeert slechts in een 
groote dwaling. 

10 En zij zullen zeggen: 
| Hadden wij maar geluisterd 

Ar. bor- 
sten. 

Ar. opwek-| 
king. 

of nagedacht, wij zouden niet 
onder de bewoners van het 
brandende vuur zijn. 

11 En zij zullen hun zonden 
belijden; derhalve, weg met 
de bewoners van het branden- 
de vuur. 

12 (Aangaande) degenen 

die hun Heer in het verborgen 

vreezen, zij zullen waarlÿk 

vergiffenis en een groote 

belooning hebben. 

13 En verberg uw woord 
of maak het openbaar; waar- 
lijk, Hij is Bekend met wat 
in de harten‘is- 

14 Weet Hij, Die geschapen 
heeft, (het) niet? En Hij is de 
Kenner der fijnheden, Degene 
Die Zich bewust is. 

HET KONINKRIJK 
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PARAGRAAF 2 

De Kastijding der Ongeloovigen 

15-19. De straf is zeker, maar de genadige God houdt die terug. 

20—22. Hun machteloosheïid. 23, 24. Goddelijke gunsten. 25—30. Zeker- 

heid der kastiïjding. 

, 15 Ηΐ is het, Die de aarde 
effen voor u heeft gemaakt; 
derhalve, wandel op de uit- 
gestrekte zijden daarvan, en 
eet van Zijn onderhoud, en 
tot Hem is de wederkeer na 

den dood. 

PIS “ KI He 5ς σ΄ 2 ἡ » 

βου δ Ut Se 
bu δὼ 7 FDA Cru 2. VIA 52 
Syjucté s GIE ἃ ρος 

7 σ΄ ER 
Dual dl 
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ΟΥ̓, ver Ὁ 

_ anderen 
van hun 
toestand. 

16 Zït gi veilig van Hem, 
Die in den hemel is, dat Hij 
de aarde u zal laten verzwel- 
gen? En zie! zij zal in een 
toestand van schudding zijn 
1314 

17 Of zijt gi veilig van 
Hem, Die in den hemel is, dat 
ΗΠ op u een straf zal neder 
zenden? Dan zult gij weten, 
hoe Mijn waarschuwing was. 

18 En voorzeker verwier- 
pen degenen (die) vo6r hen 
(leefden, de waarheïid); en 
hoe was Mijn afkeuring. 

19 Hebben zij niet de 
vogelen boven hen (hun) 
vleugelen zien uitbreiden en 
samenvouwen? Wat weder- 
houdt hen, behalve de Wel- 

dadige God? Waarliÿjk, Hi 
ziet elk ding. 

20 Of wie is het, die een 
leger voor u zal zijn om u bi 
te staan, buiten den Weldadi- 
gen God? De ongelooviz ven 
verkeeren slechts in mislei- 
ding. 

21 Of wie is het, die u 
onderhoud zal geven, indien 
ΗΠ Zijn onderhoud terug- 
houdt ? Neen! zïj volharden in 
verachting en afkeer. 

22 Wat! is hij die voorover 
gebogen op zijn aangezicht 
loopt, beter geleid, of hïj die 
oprecht op een. recht pad 
wandelt? 1815. 

23 Zeg: Hi is | het, Die u 
in het wezen geroepen en voor : 
ἃ ooren en oogen en harten 
gemaakt heeft: weinig is het, 
dat gij dankt. 

RENE ANS ΑΝ 

DE KASTIJDING DER ONGELOOVIGEN 1039 

CELL ἐπ #1 “- us 5 Σ πῇ | a 32,9 Te 

As 

οὐ πο Li é A Re οἷ ΑἹ 
gr ρει οὐ τὺ ἢ 

DS Ce en EAN ἘΠῚ 

OS CE GS 

UV 5 PLs< 2 ὦ Ῥ Ed “μ᾽ 

LES ABS αἱ ἡ 
“ τή » - 

REC Le Ana 5 
2 7% : 

CD ie 25% CR τω 

" Jose ἡ .-» Sais 031 

Cal: 35 CE 

Ô% 25e Ὁ 3 Ÿ CE 

y (Re PS2 

s? εἰ + AE “2 ᾿ . WE D) vu 

Oo se a De 2. 

gestes Es “ἢ 
Ed 

OT 

1314 Met Hem Die in den hemel is wordt bedoeld: Hÿ wiens gebod in de 

hemelen heerscht; dit duidt aan, dat HUE de macht heeft om straf uit te déelen, 

die niemand kan afwenden. 

1315 De eerste handelt in strijd met de ttes Gad terwijl de lantste ich. 

daaraan onderwerpt. | 
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24 Zeg: Hij is het, Die u 
op aarde vermenigvuldigt en 
tot Hem zult gij worden ver- 
zameld. 

25 En zij zeggen: Wanneer 
zal deze bedreiging (vol- 
voerd) worden, indien gi 
waarheidlievend zijt ? 

26 Zeg: De kennis (daar- 
van) is slechts bij God en ik 
ben slechts een duidelijke 
waarschuwer. 

27 Maar wanneer zij die 
nabïj zullen zien, zullen de 
aangezichten dergenen die 
niet gelooven, bekommerd 
zijn, en er zal worden gezegd: 
Dit is datgene, waarom gi) 
placht te vragen. 

28 Zeg: Hebt gij (dit) 
beschouwd: Indien God mi] 
en degenen die met mij zijn, 
verdelgt — veeleer zal ΗΠ] ons 
genadig zijn —— wie zal dan 
de ongeloovigen tegen een 
pinlijke kastijding bescher- 
men ? 

29 Zeg: Hij is de Weldadi- 
ge God; wij gelooven in Hem 
en ΟΡ Hem vertrouwen wij; 
en gij zult te weten komen, 
wie het is, die in een duide- 
lïjke dwaling verkeert. 

30 Zeg: Hebt gij (dit) 
beschouwd indien uw water 
nedergaat, wie is het dan, die 
u stroomend water 28] bren- 
gen ? 
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HOOFDSTUK LXVIII 

DE PEN 
(Al-Qalam) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(8 paragrafen en δῷ verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1. De verheven zeden van den Heiligen Profeet, 
Par. 2. Een herinnering voor de volkeren. 

Algemeene opmerkingen: 

DIT hoofdstuk ontleent zijn titel aan de vermelding van de pen in het tweede 
vers, waar de inktkoker en de pen, die de verspreiding der kennis in de wéreld 
voorstellen, ais getuigenissen van de zedelijke grootheid van den Heiligèn Pro- 
feet vermeld staan. De gedachte, die in dit hoofdstuk bijzonder tot uitdrukking 
komt, is, dat zedelijke grootheid slechts door gemeenschap met God bereikt kan 

. worden, terwijl vervreemding van Hem op zedelijke ontaarding uitloopt. Daarom 
besluit het hoofdstuk, terwijl het met een vermelding van de zedelijke verheven- 
heid aanvangt, waarop de Heilige Profeet stond, met de verklaring, dat de 
Heiïlige Qoer-ân een bron van verhevenheid voor de wereld is. 

070 . 

PARAGRAAF 1 

De verheven Zeden van den Heiligen Profeet 

1-7. De verheven zeden van den Heiligen Profeet en de getuigenis 
daarvan. 8—16. De hoogmoedigen zullen vernederd worden. 17-—-33. Een 
gelijkenis die aantoont, dat de tegenstand niet zal gedijen. 

In naam van God, den Wel- 
| dadige, den Genadige. | a 2 ω- 5 at > ΑἹ 

1 (Beschouw) den inktko- PR TS TEE D 
ker en de pen en wat zij OF Ausr O5 © 

| schrijven, | 
2 Bij de gratie uws Heeren! 1 2, ce >, στιν 

gij zit niet bezeten. 1316 QUE #5 Aa Ai Le 
1316 Door den inktkoker en de pen en wat κῃ) schrijven te vermelden wordt de 

aandacht in de eerste plaats gevestigd op de voorspellingen aangaande de toe- 
komst, die reeds op schrift waren gebracht.en welker vorvulling aantoonen zou, 
dat zïj niet het geraaskal van een krankzinnige waren: en in de tweede plaats 
op het feit, dat de Heilige Qoer-ân onder al de boeken, die ooit geschreven zijn, 
steeds een ongeëvenaarde positie zal blijven bekleeden. 

“-............. 
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3 En waarlijk, 51] zult een τς .».,., 0» oo σειν 
nimmer af te snijden beloo green ee UE 
ning hebben, , 

4 En waarlÿk, gij past (ἃ LE A2 ΟΥ̓ LE 
aan een verheven zedelijkheid OR GE Ge El 
aan. 1317 en 

5 En gij zult zien, en (ook) COS AREAS 
21) zullen zien, 

6 Wie uwer met bezeten- ts ACER 
heid bezocht is. OO EE 

1 Waarlÿk, uw Heer kent >-< +2 »7:175 Le. « 
hem het best, die van Zijn CO Ὁ ske 28 θυ ὁ] 
weg afdwaalt, en Hij kent de OL 2021 <4 Sal 
volgers van den rechten weg re Es hs 
het best. 

8 Derhalve, gehoorzaam de ΕΠ πο Te 
verwerpers niet. DES ED 

9 Zÿj wenschen, dat gi D SNS OS AS 

buigzaam zijt, dan zullen Crau é DE AE 
(ook) zij buigzaam zijn. 1318 | 

10 En gehoorzaam gcen 2 2,6 Gr δ, τ͵ϑ.15 
verachtelijken zweerder, © SNS AV 

11 Smader, rondloopende Dour, TES tes 
met laster, ES ELe KL 

12 Verbieder van het 
goede, de grenzen overschrij- À AT L29 2 ΤῊ { 
dende, zondig, Op ue EN EU 

18 Laag, daarenboven van RE 4 λων 
door rôn iage προ : Ὁ 5.5.9 Vs La) a 
slecht ka- LE ΣΦ 

14 Omdat ἢ1] vermogen en Dé Ne ee 
zonen bezit 1319 OC » JE 5 Κ 6 

15 Wanneer hem Onze nu ἄρχον, sr, Vos 
mededeelingen worden voor- AU 9] ae EST 
gelezen, zegt hij: Verhalen 
der ouden. | 

m2 

ECS 
1317 Dit was niet slechts een bewering, maar de Heilige Profeet had van 

zijn landgenooten reeds de erkenning van zijn voortreffelijk zedelÿjk gedrag 

gewonnen, aangezien hïj den titel van Af-amîn of hÿ die vertrouwd kan worden, 

had verworven; en door den Heiligen Profeet dien titel te geven, gaven de 
menschen uitdrukking aan hun hooge waardeering van zijn voortreffelijke zede- 

ljjkheid. Het heet, dat ’A'isja, zijn vrouw, gezegd heefti ,Zÿn z2eden zÿn de 

Qoer-ân, d.w.z. alle door den Heiligen Qoer-ân afgeschilderde toonbeelden van 

voortreffelijke zedelïjkheid geven inderdaad een glimp van de zedelijke grootheid 

van den Heiligen Profeet, 

1318 Het eerste wat de Qoereisjieten, tengevolge van bun grooten eerbied voor 

den Heiligen Profeet, verlangden was ongetwijfeld, dat hïj hun zedelijk verval niet 

scherp veroordeelde; dan zouden ook zij zich niet krachtig tegen hem verzetten. 

1319 Dit is inderdaad een beeld van de zedelijke ontaarding van menschen, 

die niet meer in God gelooven. Wij hebben dus eenerzijds een vermelding van de 
zedelijke grootheid van hem, die gemeenschap hield met God, en anderztjds die 
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---------- ---- -- --- ΘῸὸὲὸο το πσσσσ- 

| 16 Wij zullen hen op zin 2 Pr 20 12 51 55 

oi hoogen| neus brandmerken. 1520 @2# D | GE | 

8. 17 Waarlijk, Wij zullen hen A κι ον (of 

beproeven, zooals Wi de x Al ne Wei Ὧι : 

eigenaars van den tuin 03 τοι» ».1}»» Cf 

beproefden, toen Ζ1] zwoeren, FT 5 Ce" GENS 

dat zij de voortbrengselen 

zekerlijk des ochtends zouden φώ 2 ϑῆ, 2% ÈS 5 

snijden, 1521 cé 

Of, geen 18 En niet bereid” waren 

voorbehoud| om een deel (voor de armen) Ξ0 ἀν» δὼ RTS SS 

te bestemmen.. 1322 Ξ ap ἌΣ : Ρ' 

19 En een bezoeking van 

uw Heer omgaf dien, terwiil 
zij sliepen. Des alle ἐξ ἀπ 

20 En die werd als zwart τος 
onvruchtbaar land; 

21 En Zi riepen elkander À κυ ES 
des ochtends toe, 

22 Zeggende: Ga vroeg ».23,453 98 52 ὁ 4 52 2 

naar uw bouwland, indien gi] AS O) > dE of 

(de voortbrengselen)  wilt © EST 40 

snijden. 
nt ae 

23 En Ζ1] gingen, terwijl zÿ OC GE 62 5 ets 

samen heimelijk beraadslaag- 

den, 
CAR NE IS SE 

24 Zeggende: Geen arme zal Ξ à Ε 

dien heden tot u binnentre- © ae 

den. 
“5 

25 En des ochtends gingen PUS 235 ŒUVRES 

zij, de macht hebbende om te 

verhinderen. it. 

26 Maar toen zij dien Cr La SG νυ EX 

zagen, zeiden zei: Waarlik, 

wi] zijn verdwaald: 35392724 N7 

27 Neen! wij zijn (daar- OO RIT ES > 

van) beroofd. 
28 De beste van hen Zzei: > > 4: 5.9,» 2 

Heb ik u niet gezegd: Waar- 5) 5 Sa Τοῦ 

om verheerlijkt gij (God) OUR τε BEN 2] | 

niet ? ont 

van het zedelijk verval dergenen, wier gemeenschap met God heelemaal af- 

gesgneden is. 

1320 Op den neus branâmerken staat gelijk met iemand te schande maken, 

die hem zal aankleven. 

1321 Dit is een gelijkenis, die het uiteindelijk lot der Qoereisjieten voorstelt. 

1322 Dit toont aan, dat achting voor de armen in het zedenwetboek van 

den Islâm bovenaan is geplaatst. 
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29 Zïj zeiden: Glorie zij 22 net ω 5 cd 20 Dre 
onzen Heer! Waarlijk, σῇ CIO τ Cu tt 
waren ΠΡ ἘΦ ΒΙΠΕῚ 

30 En sommigen hunner ΠΡ 
traden tot de anderen toe, © PACE οὐ ESC 
elkander beschuldigende. 

31 Zi zeiden: O wee over , ΓΕ" 
ons! Waarliÿjk, wij waren ΘΩ͂ AS > ES TEL Lo κα Ὁ 
buitensporig : 

32 Wellicht zal onze Heer | ds δ τς Σὰ 
ons in plaats daarvan een GET RS 7 Le 
betere dan die geven; waar- 

ne + 

lijk, aan Onzen Heer maken CIO ES dE} 
wij onze ootmoedige smee- 
king. 1323 

33 Zulks is de kastijding, 5“ «Διὶ ne pes | EN 
en de kastijding van het hier- “77 " pis τὴν A 
namaals is zekerlijk grooter: © Cho to J'HASt 
wisten zÿj (het) maar! 

PARAGRAAF 2 

Een herinnering voor de Volkeren 

34——41. De rechtschapenen en de verdorvenen zijn niet gelijk. 
42-47. De voorspelling. 48—50, Er moet geduldig op het gevolg wor- 
den gewacht: Jona’s voorbeeld. 51, 52, Een herinnering voor de 
volkeren. 

34 Waarlijk, de rechtscha- 
penen zullen bij hun Heer ÈS ES AS CAL ὧι 
tuinen van gelukzaligheid >< 
hebben. DS 

35 Wat! zullen Μὴ dan Re  ΣΣΣΣ 
degenen die zich onderwer- ὯΝ κυ νι Jess! 
pen, als de schuldigen 
maken ? 

- λῥκλι στ So rr a 36 Wat is u geschied? Hoe ὁ». 
oordeelt gij? 

37 Of hebt gij een boek 2 ->°°2+ ds Pre Xi" 
waarin gi leest, DOS RS MEL, 

38 Dat gij waarlijk daarin ne Φ Α ΔΝ 
hebt wat gij verkiest? NC ETAT AGE) νν 

1323 Het toont aan, dat ge Heilige Qoer-ân, terwijl hij de bewoners van 
Mekka met straf bedreigde, tezelfder td voorspelde, dat zij ten slotte de 
waarheid zouden aannemen. Wat op deze plaats voorspeld is, gebeurde ongeveer 
twintig jaar later, bij de verovering van Mekka. Ζ.) verloren datgene, wat ζῇ 
den Heiligen Profeet sedert lang hadden betwist: al hun pogingen liepen op 
niets uit en hun macht in het land was vernietigd, maar toen zagen zij hun 
dwaling in, gingen tot den Islâm over en werden tot regeerders van uitgestrekte 
koninkrijken gemaakt; zoo gaf hun Heer hun in plaats daarvan een betere. 
omdat zij tot Hem een ootmoedige smeekbede hadden gericht. 
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Ar. schuld. 

EEN HERINNING VOOR DE VOLKEREN 1045 

39 Of hebt gij van Ons een 
door een eed bekrachtigde 
overeenkomst ontvangen, uit- 
strekkende tot den dag der 
opstanding, dat 51) waarliÿk 
zult hebben wat hij oordeelt ? 

40 Vraag πη, wie van hen 
daarvoor zal instaan. 

41 Of hebben zÿj deelge- 
nooten? Laten zij dan hun 
deelgenooten brengen, indien 

| zij waarheïidlievend zin. 
42 Ten dage als er een 

groote ramp zal zijn en zij 
geroepen zullen worden om 
zich neder te buigen, maar 
(er) niet (toe) in staat zullen 
zin, 

43 Met hun nedergeslagen 
blikken, zal vernedering hen 
overvallen; en zij werden 
inderdaad geroepen om zich 
neder te buigen, terwil Zi) 
nog veilig waren. 

44 Derhalve, laat Mi en 
hem, die deze aankondiging 
verwerpt; Wij zullen hen 
langzamerhand  overvallen 
vanwaar zij niet weten; 

45 En Ik schenk hun uit- 
stel: waarlijk, Mïjn plan is 
krachtdadig'; 

46 Of vraagt gij hun een 
belooning, zoodat zij met 
schulden beladen zïjn ? 

47 Of hebben zïj (de kennis 
van) het ongeziene, zoodat 
zij (het) opschrijven? 1824 

48 Derhalve, wacht gedul- 
dig op het oordeel van uw 
Heer, en wees niet als den 
metgezel van den visch, toen 
hij riep, terwijl hij in nood 
was. 1325 

2 at UE CET SN 
CRE NS Eat 5 

vhs ἃ A ed Ί 

τω UE À 

| ne ὧν 

ς““»" # ses “ρος | 

DEV 3.12 “ὦ Ca 755 

DOI NS SG 2 ΙΕ 

LS , 28,7 Some pass 

"δ᾽ "δ τορος 

Re DEEE ES 

E Os 285 

ysitté DIE: GS 
΄σ»» “55 pi - w 5 Eros ὃς οὐ OP MAS 

DOS CSS ETES 

25 ETES ΤΣ A 

τ pos 

SGA 

CIO RCE Las ἢ 

USE Es Let 
&£ 22e, 9 
BEC Ὁ , PR rose 

1324 Dergeltjke verzen zijn een duidelijk bewijs, dat de Heilige Qoer-ân 
zelf — daar hij talrijke voorspellingen bevat — van den beginne aan geschreven 

was, anders zou een uitdaging aan de tegenstanders tot het opschrijven van de 

kennis van de toekomst, die ζῇ van hun wichelaars hadden verworven, in deze 

vroege openbaringen zinledig zijn. 
1325. Zie voigende b1z. 
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49 Ware het niet, dat hem 
van zijn Heer een gunst 
bereikt had, hïÿj zou zekerlijk 
op den naakten grond neder- 
geworpen zijn, terwill hi) 
berispt werd. 

50 Maar zijn Heer koos 
hem, en Hij maakte hem tot 
(een) van de goeden. 

51 En degenen die niet 
gelooven, zouden u schier met 
bun oogen slaan, wanneer zij 
de herinnering hooren, en zij 
zeggen: Waarlijk, hij is beze- 
ten 

52 En het is niets anders 
dan een herinnering voor de 
volkeren. 

A D M ui dé Vtt} Re 

PINS 52 > pa Du 

(“7 du ” ST γὰ , 

Chelles aies 5 LES 

΄σ͵ “:.͵ “5 «ὦ, »τ2Ζ ΄ 

DIS UE ΝΟ ΤΟΝ 
3, % ΄“΄ < 

5 et ας ET οὶ 

1325 De Profeet Jona wordt op deze plaats dé gezel van den visch genoemd, 
vanwege het in 37 : 142 vermelde voorval. | 



HOOFDSTUK LXIX 

DE WAARHEID 

(At-Häqqah) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(ὦ paragrafen en 52 verzen) 

Samenvatting : 

Par. 1. De kastïding. 

Par. 2. Valsche beweringen cest 

Algemeene opmerkingen: 

Al-Häâgqah of de Waarheïid, âie in het eerste vers vermeld wordt en waaraan 

dit hoofdstuk zijn naam ontleent, is in werkelijkheid het beloonen van ieder der 

twee partijen: de eene partij spant zich in voor de bevestiging van de Waarheid 

en de andere voor de vernietiging daarvan. De eerste paragraäf is aan de be- 

handeling van dit onderwerp gewijd, terwijl de tweede over de beweringen 

| handelt, dat de Heilige Profeet een dichter of een waarzegger of een be- 

drieger was. | 

PARAGRAAF 1 

De Kastijding 

1-8. De kastijding der Qoereisjieten. 4—12. Vroegere volken. 
13—-37. De geloovigen en de verdorvenen. 

In naam van God den Wel- etes PURENE] dl pos 
dadige, den Genadige. > 22 ΡῈ 

1 De waarheid! te 
2 Wat is de waarheid! ς ες Et SC 
3 En wat zal u doen begriij- - ᾿ς 

pen wat de waarheid is! ὅς Ὁ É SC CG by 5] C5 

1326 Al-hâqqah is afgeleid van het grondwocrd hagg, dat de waarheid be- 

teekent. Het is op verschillende manieren uitgelegd en in al de gegeven betee- 
kenissen is de zin van het grondwoord aanwezig. Synoniem is dus: hagîqat, 

di. waarheid. Het beteekent ook een groote ramp, waarvan de komst bepaald of 

vastgesteld is of het uur waarop de waarheid zal overwinnen. De commenta- 

toren zeggen, dat met dit uur de opstanding wordt bedoeld, maar de overwinning 

der waarheid wordt ook in deze wereld teweeggebracht, en het voorbeeld van 

"Ad, Tsamôèd, enz. laat niet den minsten twiüfel over, dat hier in de eerste 

plaats sprake is van het uur der overwinning van de waarheid, dat ongetwijfeld 
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a 11 : 82. 

b 651. 

c 480. 

I —— --ς-.- - ————— ——  , 

EE — Zu 0 eu Ξ 

DE WAARHEID 

4 Tsamoeèd en ’Ad noem- 
den de schrikaanjagende 
ramp een leugen. 

5. En aangaande Tsaméèd, 
zij werden door een uitermate 
gestrenge straf verdelgd. 

6 En aangaande ’Ad, zi 
werden verdeled door een 
brullenden geweldigen wind, 

{ Dien ΗΠ op hen de over- 
hand deed hebben, onafgebro- 
ken gedurende zeven nachten 
en acht dagen, opdat οἱ] het 
volk daarin nedergeworpen 
zoudt zien, als waren zij de 
tronken van holle palmboo- 
men, y 

8 Ziet gij dan van hen één 
overgebleven ? 

9 En Faraô en degenen 
(die) νόόγ hem (leefden) en 
de omvergeworpen steden ἃ 
wrochten kwaad. 

10 En zÿ gehoorzaamden 
den Apostel van hun Heer 
niet en ΗΠ greep hen aan 
met een gestrenge aangrii- 
ping. | 

11 Waarlik, toen het water 
hoog steeg, droegen Wij u in 
het schip, ἢ 

12 Opdat Wij het u tot een 
herinnering zouden maken en 
opdat het vasthoudende oor 
het zou vasthouden, 

13 En wanneer er op de 
bazuin een enkelen stout 
geblazen wordt, © 

14 En de aarde en de ber- 
gen weggedragen en met een 
enkel verbrijzeling verbrijzeld 
“worden, 

15 Dan zal te dien dage 
de groote gebeurtenis ge- 
schieden, 

[DEEL XXIX. 
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CINE ESPACE TAC 
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de ondergang van hasr tegenstanders beteekent: en om het verband daarvan met 
de vollediger onthulling van de waarheid, van de vergelding der verdorvenen en 
van de belooning der rechtschapenen aan te toonen, wordt er onmiddellijk daarop 

_ &esproken van den dag der opstanding, 
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16 En de hemel zal vaneen- 
splijten, zoodat die te dien 
dage zwak zal zijn, 

17 En de engelen zullen op 
de zijden daarvan zijn; en 

| boven hen zullen te dien dage 
acht den troon uws Heeren 
dragen. 1327 

18 Te dien dage zult gi 
worden blootgelegd -— geen 
verborgenheid uwer zal ver- 
borgen blijven. 1328 

19 En aangaande hem, 
wien zijn boek in zijn rechter- 
hand 15 gegeven, hij zal zeg- 
gen: zie! lees mijn boek; 

20 Waarlijk, ik weet, dat 
ik mijn rekening zal ontmoe- 
ten. 

21 En Ὠἢ zal in een leven 
van welbehagen, 

22 In een verheven tuin, 
23 Waarvan de vruchtén 

nabij zin: 
24 Eet en drink aange- 

naam om wat gij in vervlogen 
dagen hebt vooruitgezonden. 

25 En aangaande hem, 
wien zijn boek in zijn linker- 
hand is gegeven, hi zal 
zeggen: O, dat mij mijn boek 
nooit was gegeven: 

26 En ik had niet geweten 
wat mijn rekening was: 

27 O, dat die een einde 
(aan mij) had gemaakt: 1329 

28 Mijn vermogen heeft mi] 
niets gebaat: 

29 Mijn gezag is van mi 
heengegaan. 

DE KASTIJDING 1949 

ΡΝ D, κν root, 
Led » ΕΣ ἀν, ἐς -“ w μὲ JS aus ΚΔ ὡς 

- “ἢ ΕΣ 

ΘᾺ 2012 

CARTER 
EAN αι 

PL 

JS a AS GET; 

9 Re 

Gate (a+ ile 

1327 De acht dragers van den troon doelen waarschijnlijk op de vier voor- 
paamste attributen van het Goddelijk Wezen, die in het eerste hoofdstuk vermeld 
zijn en waardoor de wereld bestaat: het getal is verdubbeld, omdat deze attri- 
buten ten dage der opstanding wederom aan den dag worden gelegd, 

1328 Dit vers spreekt duidelijk van de openbaring der verborgen realiteiten 
ten dage der opstanding. 

1329 Hij wenschte, dat de dood een einde aan hem had gemaakt, want het 
persoonlÿk voornaamwoord die slaat op den dood. 



1050 DE WAARHEID [DEEL XXIX. 

a 1268. 

80 Grijp hem aan, en leg 
een keten op hem, 

31 Werp hem vervolgens 
in het brandende vuur, 

32 En duw hem in een 
keten, waarvan de lengte 
zeventig voorarmen is. 1530 

33 Waarlijk, hij geloofde 
niet in God, den Groote, 

34 Noch spoorde hïij aan, 
de armen te spijzigen. 

35 Derhalve heeft hij hier 
heden geen waar vriend, 

36 Noch eenig voedsel, 
behalve afval. 

37 Dat niemand eet behal- 
ve de kwaaddoeners. 

y » À DA ps? D 

O 3 À 35 ὃ LIVES 

3 "1 MS 
SEE RG ὲ 

b 2 y D per 

BUS) dan 
vas - 

> 4 “99,2 

ÉD EE 
-“΄ 

PARAGRAAF 2 

Valsche Beweringen weerlegd 

38—43. De Heilige Profeet is geen dichter of waarzegger. 44-52. 

De Heilige Qoer-ân is geen verzinsel. 

38 Maar neen! ik roep tot 
getuige 8 wat εὖ ziet, 

39 En wat gij niet ziet; 
40 Waarlijk, het is het 

woord van een geéerden 
Apostel, | 

41 En het is niet het woord 
van een dichter; weinig is 
het, dat gi] gelooft ; 

42 Noch het woord van een 
waarzegger; weinig is het, 
dat gij gedenkt. 

43 Het is een openbaring 
van den Heer der werelden. 

44 En indien hij tegen Ons 
sommige der gezegden ver- 

| zonnen had, 

OL 22 

SUN" LUE 72 

φύσι. 3.9 

φουλιτῦ ὁ BU 

ESS EE Sa ΟἿ TE 35 
“ 

1330 Opgemerkt moet worden, dat de geestelijke marteling van deze wereld 

in deze verzen voorgesteld wordt als een lichamelijke straf in het leven hierna- 

maals. De keten die op den hals wordt geplaatst, bij voorbeeld, stelt de begeerten 

van deze wereld voor, die den mensch met zijn hoofd naar de aarde gebogen 

houden, en deze begeerten zullen de gedaante van een keten aannemen. Evenzoo 

zullen de verwikkelingen van deze wereld als ketens om de beenen worden 

gezien. De wrok van deze wereld zal eveneens duidelijk gezien worden als de 

vlammen van brandend vuur. De zeventig voorarmen lange keten stelt de 

zeventig levensjaren van den mensch voor, 
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45 Zouden Wij hem bij de 
rechterhand hebben aange- AS ῳ ae ESS 
grepen, 

46 Vervolgens zouden Wij À A2 lots zekerlijk zijn hartader hebben POST ae CLS SE 
afgesneden, 

47 En niet een uwer zou FI. 93e “sus τῷ 
Ons van hem hebben kunnen ©0222 eye GE LUS 
tegenhouden. 1331 

48 En waarlijk, het is een ὌΠ 
herinnering voor degenen, die OCR BST 4 
zich (voor het kwaad) hoe- 
den, 

49 En waarlijk, Wij weten BOL TEL ON SG EL 
dat sommigen uwer verwer- 
pers zijn. Ε ᾿ 

90 En waarlijk, het is een OCR LE (Ὁ 5. 
groote smart voor de. onge- μι 
loovigen. 

91 En waarlijk, het is een Θωλα ἀπό EC 
waarachtige zekerheid, δ εν 

52 Derhalve,  verheerlijk ΣΡ πα πρλχαν τὰ 
den naam van uw Heer, dén SE »ς rs 
Groote. 

1331 Dit vers en de drie daaraan voorafgaande verzen toonen aan, dat 
_ het hem, die een Goddelijke openbaring verzint, niet voorspoedig gaat. Vel. 

Deut. 18 : 20. 59) 



HOOFDSTUK LXX 

DE WEGEN DER OPVARING 
(Al-Ma’äridj) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(2 paragrafen en 44 vergen) 

Samenvatting: 

Par. 1. Zekerheid der bestraffing. 

Par, 2, Een nieuw volk zal verwekt worden. 

Algemeene opmerkingen: 

DE titel van dit hoofdstuk is ontleend aan vers 3, waar God de Heer van de 

Wegen der Opvaring wordt genoemd. Terwijl dit hoofdstuk de zekerheid der 

bestraffing in de duidelijkste en krachtigste bewoordingen voorstelt, wijst het er 

op, dat het wezenlijke doel der openbaring is, de wegen der opvaring tot God te 

wijzen; deze wegen worden aan het eind van de eerste paragraaf vermeld. De 

tweede paragraaf spreekt zeer duidelijk van de schande, die den tegenstanders 

ontmoeten zal, terwijl een nieuw volk in hun plaats zal worden verwekt. 

πο... ..... ........ς..-.- .-.ὴ:ο..ὄ..ο.--ς-..- τ 
πΠΠπ 

PARAGRAAF 1 
Zekerheid der Bestraffing 

_1—21. De bestraffing komt zeker, maar niet onmiddellijk, 22—35. 

Wegen der opvaring tot God. 

In naam van God den Wel- D ἢ ; 

dadige, den Genadige. Oo Ni a UT al es 

1 Een vrager vroeg aan- | 

gaande de kastijding, die ir . ἐν ee CS re NC 

wedervaren moet ot Li DE OL 

2 Den ongeloovigen — er | 

is niemand om die af te ΣΕ 
Ι πιο» {a 

wenden 215 4 D CERN 

3 Van God, den Heer van ὌΝ 

de wegen der Opvaring. 1582 συ! 95 dt CA 

mr 

1232 Het Goddelijxk Wezen wordt hier de Heer van de wegen der Opvaring 

genoemd, hetgeen beteekent, dat Hij de wegen uitduidt, waarlangs de mensch 

kan worden verheven. (Dit middel tot verheffing wordt in vss. 22—35 aange- 

geven). Maar in plaats van de waarheid aan te nemen, eischen de ongeloovigen, 

dat de straf voor het verwerpen van de waarheid tot hen komt. 
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len en de geest Op, OP 

waarvan de duur 

5 Derhalve, verduur met 

een schoon geduld. 

--.»--- HFDST. LXX.] ZEKERHEIÏID DER BESTRAFFING 
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εν em varen de enge- 7. 8, 2 Cr} 222% 

ss πἴἢ- 
een dag, ΜΡ ἘΠΕ ΠΕΡΙ ἡ “, 2, “ ΄ 

viftig OS uns EX O6 2.5 
- 
Ὁ 

6 Waarlik, zij denken dat 

die ver verwijderd is, DZ 45, . 225 

| 

| 
| duizend jaar is, 1388 

| 

| 
7 En Wij zien die nabij. 

| 8 Ten dage als de hemel 

| als gesmolten koper 
9 En de bergen als vlokken 

wol zullen zijn; | 
10 En een vriend 

᾿ b εΖ τς »’ 17% 

zal zijn, QE D Au 2 

OUEN 
niet om- 

trent een vriend zal vragen, oi At ACER 

11 (Schoon) er gemaakt ᾿ Oil LT 

Arche. | zal worden, dat zij 
zien. De schuldige 

elkander Lg 2 GI 7 PSN 

zal zich BV pie Des V2 

van de kastijding van dien 2 “2551 > + }5 9“. 2.» τὺ» “σὴ 

dag wenschen vrij te koopen SJ D 2 pmil DES an 

met zijn kinderen, 

12 En zijn vrouw en zijn 

broeder, 
13 En de naaste 

familie, die hem bescherming 

heeft gegeven, 

O LKR ὁ... 5 Le Ge 
RNA Te 

ἐ _ À 
van zijn BAT 5 etes 

LÉ 

\ 2 02 5. Ὁ 3 7 

14 En al degenen die op de ὦ Δ} CPAS 5 

aarde zijn: vervolgens (Wen- > ,,-2spe - τῶν γ2 5 

schende dat) dit hem zal πος UM GS 5 

bevrijden. Ἕν 

15 In geenen deele! waar- BEUVNE 

lijk, het is een vlammen 

vuur; | | CRETEIL 

16 Bïj het hoofd sleepende, Ὁ UE QUE 
17 Zal het hem vorderen, Ur τα, τὰ 

die zich terugtrekt en den OUT 5 553 O2 TENS 

rug keert, | 

18 En (rijxdommen) ver- | τοῖς ΤΣ 

gaart en (die) wegsluit. | EL me 

19 Waarlijk, de mensch is CNE SR God 

van haastigen aard gescha- ES 5 CNT! 

pen; : 
20 Wanneer een kwaad BE assis 

hen treft, is hij zeer bedroefd, 
21 En wanneer het goede 

hem wedervaart, 15, ἢ gierig, 

TE ——————————— 

1333 Deze lengte van den dag 

de vooruitgang is, die de mensch ka 

gelijk met viftig duizeud jaren. 

“»515,.,. Cl D 

ὀϊ 2 RIT LES TSI 5 
- 

dient eenvoudig om aan te toonen, hoe groot 

n maken: een dag van dien vooruitgang staat 
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DÉS - ὺος----ςς-ςς-.-.--.-ς--- 

Ar. bekend. 

a 1282. 

22 Behalve degenen die 

bidden, 
23 Degenen die standvas- 

tig zijn in hun gebed, 

24 En degenen in wier 
bezittingen een bepaald deel 

18, 
25 Voor den bedelaar en 

voor hem wien (het goede) 
is ontzegd, à 

26 En degenen die de 
waarheid van den dag des 
oordeels aannemen, 

27 En degenen die voor de 

kastijding van hun Heer 

vreezen — 
28 Waarlijk, de kastijding 

van hun Heer is (iets), waar- 

voor niemand zich veilig 

moet gevoelen — 

29 En degenen die hun 
schaamte bewaken, 

30 Behalve in het geval 
van hun vrouwen of degenen 

die hun rechterhanden bezit- 
ten — want dezen zijn waar- 
lijk niet berispelijk. Ὁ 

31 Maar wie buiten dit 20€- 

ken te gaan, dezen zijn het, die 

de grenzen overschrijden — 

_ 32 En degenen die getrouw 
zijn aan de hun toevertrouwde 

goederen en aan hun verbin- 

tenis, | 
33 En degenen die oprecht 

zijn in hun getuigenissen, 

34 En degenen die over 
hun gebed waken, 

35 Dezen zullen in tuinen, 
geéerd zijn. | 

36 Maar wat scheelt denge- 
nen die niet gelooven, dat zij 
zich. tot u voortspoeden, 

DOS ENS 

TC #9 553, Ὁ < ere 9210 

θῶ. 

ee: 
CZ οἰ ς 

ss Ci 

> Du ΄ “" “ο 

One ὧς gi CG 

2 3 il Jet) 

2, 9 ue TT 

© cr DE SE) De ὦ 

Yom et 2 552, 29 HI, “« 

OOBE og] 08 CUT 2 

2.2. LS fe 3T 5 “2: τ τ 

Crea ke Ce | ESA AT ON 

Lef : 

| Ἶ τ tt PRES se 

ru Ξὺς οἷν 2 ART Led 

| “39,9 

OUR 23 

“5. 24 42 VA 3 Ὁ" ἐν 
PEU 2 Ye CAN 

SRB δος δ GUN 
n# 

Eh apr de s “τά 
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: PARAGRAAF 2 

Een nieuw ΨΟΙΙ zal verwekt worden 

36-39. Vernedering der tegenstanders. 40, 41. en beter volk zal 

verwekt worden. 42-44. De komst der kastijding. | 

Lisa EsfiUts 
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a 1268, 

Of, wey- 
wizer. 

---Ἃαο΄---ὦἡὸ -ὦὖὺῦΠΓΠ. 

37 Ter rechter- en ter 
linkerhand, in onderscheiden 
partijen? 1884 | 

38 Wenscht ieder mensch 
hunner, dat hij den tuin van 
gelukzaligheid binnentreedt. 

39 In geenen deele! Waar- 
I5k, Wij hebben hen gescha- 
pen voor wat zij weten. 1335 

40 Maar neen! Ik roep den 
Heer der Oosten en der Wes- 
ten -tot getuige, 8 dat Wi 
Waarliÿk in staat zijn 

41 (Anderen) in  hun 
plaats te brengen, beter dan 
hen, en Wij zullen niet over- 
wonnen worden. 

42 Derhalve, laat hen 
Voortgaan met hun valsche 
gesprekken en zich vermaken, 
tot ziÿj hun dag ontmoeten, 
waarmede zij bedreigd zijn: 

43 Den dag waarop δὶ] 
inderhaast uit hun graven 
zullen komen, alsof zij zich 
tot een doel voortspoedden, 

44 (Met) hun nederge:la- 
gen oogen, schande zal hen 
overvallen; dat is de dag 
wadrmede zij bedreigd wer- 
| den. 1336 

1334 Dit is een profetische vermelding, 
komen, wanneer degenen die niet gelooven, 
en in hem gelooven zullen. 

1335 Di. 

mensch kan, enkel door te zeggen dat h 
(vs. 88). Zïÿj kunnen slechts dan verhe 
opvaring volgen, welke reeds Zijn uitgeduid, 

1336 Dit is een profetisch beeld van de definitieve nederlaag der tegenstan- ders van de waarheid, 
| 
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die aantoont, dat er een tijd zal 
Zich tot den Heiligen Profeet haasten 

hun schepping stelt zich ten doel hen te verheffen, maar ve 
ÿj gelooft, geen hooge trappen bereiken. 
ven worden, wanneer zij de wegen der 



HOOFDSTUK LXXI 

NOACH 
(Noeh) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(2 paragrafen en 88 verzen) 

Samenvatting: 

Par, 1. Noach predikt. 

Par. 

Algemeene opmerkingen: 

HET geheele hoofdstuk is gewijd aan de behandeling van de prediking van 

Noach, uaar wien het genoemd is, Het wijst den weg, die tot ̓ Β menschen groot- 

heid leidt en op zijn bede om de vernietiging van de overtreders, opdat het 

kwaad niet op aarde zal gedïjen. Deze twee onderwerpen worden respectieveliik 

in de eerste en tweede paragraaf behandeld. Ὁ 

2. Noachs bede om de vernietiging der overtreders. 

PARAGRAAF 1 

Noach predikt 

In naam van God den Wel- 
dadige, den Genadige. 

1 Waarlik, Wij zonden 
Noach tot zijn volk, zeggende: 
Waarschuw uw volk, aleer 
op hen een pinlijke kastijding 
komt. 

2 Hij zei: O min volk! 
Waarlijk, ik ben een duidelijxe 
waarschuwer tot u: 

3 Opdat gij God zult dienen 

en wees oppassend voor (uw 

plicht jegens) Hem en 
gehoorzaam mi): 

4 Hij zal u sommige uwer 
feilen vergeven eh u uitstel 
verleenen tot een bepaalden 
tijd; waarlijk, de tijd Gods 
wordt, als die komt, niet uit- 
gesteld: wist gij (het) maar' 

A. FL LE) « 

SLA {τ ον 15 Oo! 

ΣΌΣ AR ΔῸΣ 

\$L FRERE 

© LS ENT EN 
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Ar. hoog- 
Mmoedig. 

Of, de 
grootheid 
Gods niet 
vreest. 

Of, in ver- 
scheidene 
togstanden. 

Of, de een 
boven den 
ander 
(1811). 
a 20, 1802. 

5. ΗΠ zei: O mijn Heer! 
waarlÿk, ik heb mijn volk bij 
nacht en bij dag geroepen: 

6 Maar mijn roep heeft hen 
slechts des te meer doen 
vluchten: 

T En telkenmale als ik hen 
geroepen heb, opdat Gij hun 
zult vergeven, steken zij hun 
vingers in hun ooren en 
bedekken zich met hun klee- 
deren en volharden en zijn 
Opgeblazen van hoogmoed: 

8 En waarlijk, ik riep hun 
luide toe: 

9 En waarliÿk, ik sprak in 
het openbaar tot hen en ik 
sprak tot hen in het verbor- 
gen: 

10 En ik zei: Vraag vergif- 
fenis van uw Heer: waarlijk, 
Hij is de hoogst Vergevens- 
gezinde : 

11 Hij zendt de wolken op 
u neder, een overvloed van 
regen nedergietende: 

12 En helpt u met bezit- 
tingen en zonen en maakt 
voor u tuinen en maakt voor 
u rivieren. 

13 Wat scheelt u, dat gij 
niet op grootheid van God 
hoopt ? 1337 

14 En inderdaad heeft Hij 
Δ door verscheidene graden 
geschapen. 1338 

15 Ziet gij niet, hoe God de 
zeven hemelen gelÿk a heeft 
geschapen, 

M -- 
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1337 Deze wooräsn kunnen Ôf als een voortzetting van Noachs prediking 
worden opgevat, df als zijnde door den Heiligen Profeet uitgespro.en. Al vatien 
wi ze in den eersten zin op,.dan toch wordt den bewoners van Mekka in de 
&eschiedenis van Noach verteld, dat χῇ tot een groot volk zullen worden ge- 
maakt, indien zfj den Heiligen Profeet volgen. 

1838 Deze woorden kunnen opgevat worden in den zin, dat ze op de evoiu- 
tieleer doelen, De commentatoren zijn algemeen van meening, 
verscheïidene toestanden slaan, 

dat zij op de 
die de foetus achtereenvolgens doorloopt. Zÿ 

kunnen echter cok beteekenen, dat de mensch, na verscheidene toestanden te 
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Of, dra- 
Ling. 

| 

NOACH 

16 En daarin de maan tot 
een licht heeft gemaakt, en do 
zon heeft gemaakt tot een 
lamp ? 

17 En God heeft u uit de 
aarde doen groeien als een 
groei, 

18 Vervolgens brengt Hi 
u daartoe terug en zal u een 
(nieuwe) voortbrenging 
voorthbrengen. 

19 En God heeft u de aarde 
tot een wijde uitgestrektheid 
gemaakt, 

20 Opdat gij er langs 
breede wegen op zal gaan. 

| [DEEL XXIX. 

Vs ne Lori O5 

CT AE RCE 

ARE LPIPES “5 Ds ὦ 

GEL Ὁ SUR LS a 

PARAGRAAF 2 
Noachs Bede om de vernietiging der Overtreders . 

21 Noach zei: Min Heer! 
waarlijk, zij gehoorzamen mi) 
niet en volgen hem, wiens 
vermogen en kinderen hem 
slechts in verlies hebben doen 
toenemen. 

22 En zij hebben een zeer 
groot plan gesmeed. 

23 En χὶ] zeggen: Verlaat 
geenszins uw goden, en ver- 
laat ook niet Wadd, noch 
Soewâ’; noch Jaghôets en 
Ja’oèq en Nasr. 1538 A 

24 En inderdaad hebben zij 
velen verleid en doen de on- 
rechtvaardigen slechts in 
verderf toenemen. 

25 Vanwege hun zonden 
werden zij verdronken en 
werd er gemaakt dat zij het 
vuur binnentreden; en Zi 
a geen. helpers buiten 
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hébben doorloopen, tot den tegenwoordigen toestand van lichameltjke volmaakt- 

heiä is gebracht. 

1338A Er is hier geen anachronisme, daar er gronâ bestaat om te gelooven, 

dat de Arabieren de meeste van hun afgoden van vreemde landen kregen. Zoo 

was Hoebal, de voornaamste Arabische afgoû in de Ka’ba, van Belka in Syrië 

afkomstig, terwijl Oesâf en Nâila, naar men zegt, ook van Syrié zijn aangebracht. 
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26 En Noach zei: Min 
Heer! laat geen bewoner uit 
het midden der ongeloovigen 
op het land: 

27 Want waarlijk, indien 
Gij hen laat, zullen z5 Uw 
dienaren verleiden en slechts 
onzedelijke, ondankbare (kin- 
deren) baren: 

28 Mijn Heer! vergeef mij 
en mijn ouders en hem die 
mijn huis geloovig binnen- 
treedt, en de geloovige man- 
nen en de geloovige vrouwen; 
en doe de onrechtvaardigen 
slechts in verdelging toene- 
men! 

---.-.-.-.-.-.-.-..-.όόΘόΘόΘὨΩὩςὄ.ΞΘὌὄό.ο.Ξ.ὕ.Ὄὕὕ----- 
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HOOFDSTUK LXXII 

DE DiINN 
(Al-Djinn) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(2 paragrafen en 28 verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1, Vreemde geloovigen. | 
Par. 2. Bescherming van de Openbaring. 

Algemeene opmerkingen: 

DE openbaring van dit hoofdstuk worat gewoonlijk in een tijd geplaatst, toen de Heilige Profeet van TAif terugkeerde, hetgeen twee jaar vôér Hedijira plaats . bad. Dit hoofdstuk behoort dus tot een 14, toen de tegenstand het toppunt bereikte. De Qoereisjieten waren doof voor alle prediking en Waarschuwing en het bezoek aan Tâif viel hem zelfs nog ergèr tegen. In deze omstandigheden Was een verzekering Zeer noodig en in dit hoofdstuk wordt dan ook een zeer nadrukkelijke verzekering gegeven. Maar behalve die verzekering wordt ons hier ook gezegd, dat, al volhardden de Arabieren in hun ongeloof, de Islâm buiten Arabië toch geestelijke overwinningen behaalde, want de in dit hoofdstuk vermelde djinn schijnen zekere vreemdelingen geweest te zijn. A τότ ς τὸ" 

PARAGRAAF 1 

Vreemde Geloovigen 

In naam van God den Wel- s à dadige, den Genadige. Doit 5299} qui 2, 
1 Zeg: Mij is geopenbaard, 

dat een partij van de djinn -.:#-, HET AT) 22 2 luisterde, en zij zeiden: Waar- © Gt | lÿjk, wij hebben een wonder- OS ES Col baren Qoer-ân gehoord, 1339 ie d τ 

1339 Het bestaan van djinn of etherische wezens, Zooals de engelen (de eerste zijn de geesten des kwaads en de laatste de geesten des goeds), is een heel andere kwestie: maar het is duidelijk, dat de op deze plaats genoemde djinn niet tot deze klasse behoorden. In de aanteekening bij 46 : 29-31 heb ik reeds aangetoond, dat het woord djinn op die plaats toegepast is op vreemde- lingen, die in den Heiligen Qoer-ân geloofden. Gelijk daar is verklaard, waren de in die verzen vermelde djinn Joden, terwijl het uit hetgeen hier wordt ver- 

| 
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Of, onge- 

vechtig- 

b 1105, 

Of, schit- 
terende 
aterren. 

c 1104. 

2 Leidende tot den rechten 
_weg, en wij gelooven daarin, 
en wij zullen niemand nevens 
_onzen Heer plaatsen: 

3 En dat ΗΠ --- verheven 
zij de grootheid onzes Heeren 
— geen gade noch een zoon 
heeft genomen: 

4 En dat de dwaze onder 
ons overdreven dingen tegen 
God placht te verzinnen: - 

5 En dat wij dachten, dat 
menschen en djinn geen leu- 
£gcn tegen God uitspraken: 

6 En dat personen uit het 
midden der menschen hun 
toevlucht plachten te nemen 
tot personen uit het midden 
der djinn, zoodat zij hen in 
onwetendheid deden toene- 
men: 
‘7 En dat zij dachten, gelijk 

gij denkt, dat God niemand 
zou opwekken: | 

8 En dat wij den hemel 
zochten te bereiken, 1540 
maar wij vonden dien met 
sterke bewakers 8 en vlam- 
men Ὁ opgevuld: | 
9 En dat wij op sommige 

der  zitplaatsen  daarvan 
plachten te zitten om ter- 
sluiks af te luisteren, maar 
hij die nu zou (trachten te) 
luisteren, zou een Rs op 
zich vinden loeren: 

10 En dat wi) niet weten, 
of het kwaad voor degenen, 

die op de aarde zijn, is 

bestemd, dan wel of hun Heer 

hen recht wil leiden: 

VREEMDE GELOOVIGEN 1061 
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klaard schijnt, dat deze djinn Christenen waren. De hier gemaakte verklaring 

kan echter zuiver profetisch zijn, en ‘als zoodanig duidt die aan, dat ook Chris- 
_ tenen in de boodschap van den Heiligen Profeet zouden gelooven. 

1340 Met den hemel bereiken wordt bedoeld: de geheimen van den hemel of 
de tidingen van de toekomst leeren. Het toont aan, dat er waarzeggers en 

sterrenwichelaars onder hen waren, die dachten, dat zij de geheimen der toe- 
komst uit de sterren konden lezen, De woorden sterke bewakers slaan op de 

ontoegankelïjkheid van de geheimen der toekomst en het woord viammen doelt 
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ΑΓ. onder- 
werpt, 

---»». 

DE DJINN 

11 En dat sommigen onzer 
goed zijn en anderen onzer 
dit niet zijn: wij zijn sekten, 
die verschillende wegen vol- 
gen: ᾿-. 

12 En dat wij weten, dat 
wij God op de aarde niet kun- 
nen ontkomen, noch kunnen 
wij Hem door de vlucht 
ontkomen: | 

13 En dat, toen wij de 
| leiding hoorden, wij daarin 
geloofden; en wie in zijn 
Heer gelooft, vreeze noch ver- 
lies noch (door schande) te 
worden bevangen: 

14 En dat sommigen wnzer 
degenen zijn, die zich onder- 
werpen en sommigen onzer 
degenen zijn, die afdwalen: 
en Wie zich onderwerpen, 
dezen streven naar den rech- 
ten weg:. | 

15 En aangaande degenen 
die afdwalen, zij zijn het voed- 
sel der hel: | 

16 En dat, indien zij zich 
aan den (rechten) weg hou- 
den, Wij hun overvloedig 
water te drinken zullen geven, 

17 Opdat Wij hen te dien 
opzichte zullen beproeven; en 
wie zich van de herinnering 
ziÿjns Heeren afwendt, hem 
zal Hij in een kommervolle 
kastijding doen ingaan: 

18 En dat de moskeeën aan 
God behooren; derhalve, roep 
niemand nevens God aan: 1241 

19 En dat, toen de dienaar 
Gods opstond, Hem aanroe- 
pende, zij hem schier (dood) 
drongen. 
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op hun mislukkingen. Het daarop volgende vers gewaagt van hun mislukking, 
inzonderheid tegenover den Heiligen Profeet. | 

1341 De vermelding van moskeeën waarin slechts mensCchen bidden, toont 
duidelijk aan, dat deze djinn tot het menschelÿk ras behoorden. Ook vs. 16 leidt 
tot dezelfde gevolgtrekking. . . | 
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Ar. noch. 
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BESCHERMING VAN DE OPENBARING 1063 

PARAGRAAF 2 

Bescherming van de Openbaring 

20 Zeg: Ik roep slechts 

mijn Heer aan, en ik vereenig 

niemand met Hem. 

21 Zeg: Ik heb voor u geen 

macht over het kwade of het 

goede. 
22 Zeg: Waarlijk, niemand 

kan mij tegen God bescher- 

men, noch kan ik buiten Hem 

eenig toevluchtsoord vinden : 

23 (Het is) slechts een 

overbrengen (van mededee- 

lingen) van God en Ziïjn bood- 

schappen; en wie God en Zÿn 

Apostel niet gehoorzaamt, 

waarlijk, hij zal het vuur der 

hel hebben, om ΕΓ voor een 

zeer langen tijd ἃ in te wonen. 

24 Tot, wanneer zij datgene 

zien, waarmede zij bedreigd 

zijn, zij dan weten zullen, wie 

zwakker in helpers en kleiner 

in aantal is. 1542 
25 Zeg: Ik weet niet, of 

datgene waarmede gi be- 

dreigd zijt, nabij is, dan wel 

of mijn Heer daarvoor een 

tijd zal bepalen. 

26 De Kenner van het 

ongeziene! En Hij openbaart 

Zijn geheimen aan niemand, 

27 Behalve aan hem, dien 

Hij als gezant kiest; 1545 en 

waarlijk, Hij doet een wacht 

vo6r hem en achter hem 

gaan, 
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1342 Een enkele, aan zichzelf overgelaten man, zonder vriend, zonder helper, 

thuis verworpen en overal op wreede wijze behandeld t zooals te Taif, tot welk 

tijdperk dit hoofdstuk behoort), zou deze woorden niet geuit kunnen hebben. 

1343 De op deze plaats vermelde geheimen doelen inzonderheid op de uit- 

drukking van den Goddelijken wil, op wat in het daarop volgende vers de bood- 

schappen van hun Heer wordt genoemd, d.w.z. de geboden, die door tusschen- 

komst van de profeten werden geopenbaard. Een voorspelling is eigenliÿk geen 

boodschap, en daarom worden ook aan niet-profeten voorspellingen geschonken; 

en vandaar worden, hoewel er na den Heiligen Profeet Moehammad geen profeet 



1064 DE DJINN [DEEL xxix. 
πος ΞΕ πέτρον ee 

28 Opdat Hij weten zal, ;,  , D AU DT dat zij de boodschappen van FE du, UT OS CAES) hun Heer werkelijk hebben τ; TR PU Overgebracht, en Hij omsluit BUS ES Ce ET: wat bij hen is en Hij teckent Φίϑά ἃ εὐ het getal van elk ding op. | a 
-... 

meer is, VoorSpellingen aan zijn rechtschapen volgelingen geschonken om de 
wWaarheid van den Heïligen Qoer-ân te bevestigen. 



HOOFDSTUK LXXIII 

DE OMWIKKELDE 

(Al-Moezzammil) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(ἢ paragrafen en 20 verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1. Den Heiligen Profeet bevolen te bidden. 
Par. 2, Het gebed den Moeslims voorgeschreven. 

Algemeene opmerkingen: 

DIT hoofdstuk ontleent zijn titel aan de in het eerste vers voorkomende 
beschrijving van den Heiligen Profeet als iemand die zich omwikkeld had, in 
den zin van jiemand die zich voor het gebed had voorbereid. Het hoofdstuk 
begint met een bevel aan den Heiligen Profeet, den nacht biddende door te 
brengen en besluit met een algemeen bevel aan alle geloovigen om steeds aan 
het gebed gedachtig te zijn. Hier wordt ons gezegd, dat dus door het gebed 
de Heilige Profeet tot volmaaktheid kwam en dat door het gebed de geloovigen 
tot volmaaktheid kunnen komen. In volgorde der openbaring is dit hoofdstuk 
het derde, daar het na het hieropvolgende hoofdstuk geopenbaard werd. 

PARAGRAAF 1 
Den Heiligen Profeet bevolen te bidden 

1—9. Noodzakelijkheid van het bidden in den nacht. 10-19. De 
tegenstanders (die het gebed storen) worden gewaarschuwd. 

In naam van God den Wel- 
dadige, den Genadige. Ori il 509} ab ou 

1 O gÿ, die u omwikkeld En ον 
hebt! 1344 OSSI EC 

2 Sta in den nacht op om Jr LE θὲ» 8. 
te bidden, behalve een weinig, OMAS ŸI ES Lo 

1344 De Heilige Profeet wordt hier Moezzammil genoemd, di. iemand die 
rich heeft omwikkeld. De gewone verklaring is, dat de Heilige Profeet zich met 
kleeren omwikkeïde, toen hij zijn eerste openbaring of de roeping tot het gezant- 
schap ontvangen had. Het is echter op verschillende andere manieren verklaard: 
iemand die een zaak gemakkelÿk acht; iemand die zich voor het ÿebed voorbe- 
reidde; iemand die met een gewichtige zaak belast was. In al zijn beteekenissen 
en inzonderheid in de laatstgenoemde, is het door tusschenkomst van den Heili- 
gen Profeet tot ieder volgeling gericht, 
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| werpers, 

| | 
3 De helft daarvan, of 

neem er een Weinig van af, 

4 Of voeg er bij, en reciteer 
den Qoer-ân op een welgeor- 
dende manier, 

5. Waarliÿk, Wij zullen een 
gewichtig woord op u doen 
nederkomen. 1345 

6 Waarlijk, het opstaan bij 
nacht is de meestvaste weg 
om te betreden en de beste 
manier ter verbetering van de 
taal, 1346 

T Waarlijk, gij hebt over- 
| dag een langdurige bezigheid. 

8 En gedenk aan den naar 
uws Heeren en wijd u aan 
Hem toe met een (algeheele) 
toewijding, 

9 De Heer van het Oosten 
en het Westen — er is geen 
god dan ΗΠ — derhalve, 
neetn Hem tot Beschermer. 

10 En verdraag geduldig 
wat zij zeggen en vermijd hen 
met een gepaste vermijding. 

11 En laat Mij en de ver- 
de bezitters van 

gemak en overvloed, alleen 
en geef hun een weinig 
uitstel. ; 

12 Waarlijk, bij Ons zijn 
zware ketenen en eén vlam- 
mend vuur, 

13 En voedsel dat verstikt 
en een piinlijke kastijding. 

14 Ten dage als de aarde 
en de bergen zullen beven en 
de bergen (als) hoopen los- 
gelaten zand zullen worden. 
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1345 Belast zijn met de leiding van de geheele wereld was inderdaad een 
gewichtig woord. | 

1346 Er wordt hier een reden gegeven, waarom men gedurende den nacht 
een vroome houding moet aannemen. Het is de meest vaste weg om te be- 
treden, d.w.z. om elk kwaad onder de voeten te treden, en de beste manier ter 
verbetering van de taal, en dus oefent het Zoowel op de daden als op de woorden 
een verbeterenden invloed., 
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15 Waarlijk, Wij hebben u 17,13 34227 TE - 217 
een Apostel gezonden, een ge- Les y “Κα ET Ë) 
tuige tecen u, zooals Wij een EE 
apostel tot Faraô zonden. 1347 ge fs 12 BAGUE 

16 Maar Faraô gehoor- ΩΡ 
zaamde den apostel niet, en D 
Wi grepen hem met een ge AGO NC, 
weldige aangrijping aan. LÉ 22 

17 Hoe zult εἴ u dan be- CSA 
schermen, indien gij niet .,,., à 
gelooft, op den dag die kinde- CS DR OI D RU CAS 
ren grijsharig zullen maken ? RL? ù Δα Ἦ A2 

18 De hemel zal daardoor ÈS y | os 
vaneen scheuren; Zïin belofte 4, ,2 ν « 6 Abo 4 D TIP PTT 
is immer tot vervulling ge- ss C E'asil SO 
bracht. 1348 | # 392 σ΄ 

19 Waarlÿjk, dit is een es 
herinnering, en laat hem die αἱ 5 Ἄγ, δ δι. OL 
wil, den weg tot Zijn Heer hs LS 

2. w Δ NI T<TE nemen. DM Lo ALU 

PARAGRAAF 2: 

Het gebed den Moeslims voorgeschreven 

20 Waarlÿk, uw Heer weet, 
dat gij in het gebed nagenoeg 
twee derden van den nacht spears ν a 
doorbrengt en (somwijlen) FA Ed PS SE OL 
de helft daarvan, en (somwij- ,-22-4 +5. LAS, 
len) een derde daarvan, en LES aie): HA ῴ "3 
(evenzoo) een deel dergenen δὲ}. 5:75 οὗ ΟΣ LUS 
die met u zijn; en God meet 4 ne  « a, 

den nacht en den dag. Η ὦ. GS δι ἢ 
weet, dat gij het niet kunt ,,,,2,. #4. “ TIR 53 2, 
doen, en ΗΠ heeft Zich 12 ESA CG 
(genadig) tot u gewend: der- 

\ 

ee ee de --- qu 

| 1347 In dit vers — een der vroegste openbaringen — wordt ten duidelffkste 
verklaard, dat de Heiïilige Profeet aan Mozes gelijkt, en dus is de aanspraak van 

den Heiligen Profeet, nl. dat hij de beloofde profeet van Deut. 18 : 18 is, die, 

zooals uitdrukkelijk staat verklaard, als Mozes zal zijn, even oud als zijn open- 

‘baring. Is het in het geval van iemand, die de Thora nooïit had gelczen, niet 

wonderbaar? Vandaar wordt de Heilige Qoer-ân in alle latere' openbaringen 

beschreven als bevestigende wat daarvôôr is, of komende om een vroegere voor- 

spelling tot vervulling te ἁλῶν ζω waarvan de waarheid op die wijze be- 

. vestigd wordt. 
1348 Of er hier sprake is van den ondergang der Qoereisjieten, dan 1el van 

den dag der Opstanding, of van beide, het grijsharig maken der kinderen is 
ongetwijfeld een allegorische uitdrukking en het vaneenscheuren van den hemel 
kan ook als zoodanig worden opgevat. 
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a? : 246. 

halve, lees zooveel van den 
Qoer-ân als (u) gemakkelijk 
valt: Hij weet, dat er zieken 
onder u moeten zijn, en ande- 
ren die in het land reizen, 
de goedertierenheid Gods 
zoekende, en anderen die op 
Gods weg strijden; derhalve, 
lees er zooveel van, als (u) 
gemakkelijk valt, en onder- 
houd het gebed en betaal de 
armenbelasting en bestem 
voor God een schoon deel; 8 
en wat gij voor uzelf van het 
goede vooruitzendt, hetzelve 
zult gij bij God vinden: dat 
is het best en het grootst in 
belooning; en vraag vergiffe- 
nis van God; waarlijk, God is 
Vergevensgezind, Genadig. 
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HOOFDSTUK LXXIV 

DE GEKLEEDE 
(Al-Moeddaistsir) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(2 paragrafen en 56 verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1. Den Heiligen Profeet bevolen te waarschuwen. 
Par. 2. De wWaarschuwing. 

Algemeene opmerkingen: 

HET vorige hoofdstuk zegt den Heïligen Profeet, hoe tot volmaaktheid te 
komen. Dit hoofdstuk zegt hem, dat ἈΠ’ de eenzaamheid moet verlaten, zoodat 
hij anderen kan volmaken, door hen tegen de slechte gevolgen van het kwaad te 
Waarschuwen en hun de wegen der relniging te wizen. Het is in de volgorde der 
openbaring het tweede hoofdstuk. ----------- - ὁ —————"————_— δ οφ οΦτΦὋἝὋ᾽'ϑὉ 

PARAGRAAF 1 
Den Heiligen Profeet bevolen te waarschuwen 

17. De Heilige Profeet moet waarschuwen en geduldig zijn. 8—31. De tegenstanders en hun lot. 

In naam van God den Wel- Gi οὅ ea res 
dadige, den Genadige. 27 Ξ 7 en 

D pu PA LATT 1 O gïÿ, die gekleed zït! OS A EU 1349 
de 9 ee ᾿ς 

2 Sta op en waarschuw, | as Ῥ 
3 En verheerlijk uw Heer, O MERS EL: 
4 En reinig uw kleederen. y up Tetra 1360 ΒΞ | © 45 ΟΣ" 
5 En vlied de onreinheid, © 25 55515 

._ 1349 Al-moeddatstsir is iemand die een ditsâr, di. een kleeding, draagt. 
Sommigen vatten het woord letterlfjx op, anderen figuuritjk; volgens de laatsten 
beteekent het: iemand die in de kleederen van het profeetschap gestoken (8 of 
een onbekende. 

1350 Tâhhir-oets-tsÿ@b of iemand die reine kleederen heeft was volgens de 
Arabieren iemand die zÿn belofte hield en vrede stichtte onder de menschen. 
Bigevolg slaat het bevel hier niet alleen op de uiterlijke behandeling der reini- 
ging, maar ook op de reiniging van het hart. 



DE GEKLEEDE [DEEL XXix. 

6 En bewijs geen gunsten 
om met toename te ontvan- 
gen. 

7 En wees om uws Heeren 
wil geduldig. 

8 Want wanneer er op de 
bazuin wordt geblazen, 

9 Dat zal te dien tijde een 
moeiïlijken dag zijn 

10 Voor de ongeloovigen, 
alleshehalve gemakkelïk. 

11 Laat Mi en hem, dien- 
Ik geschapen heb, alleen, 
. 12 En wien Ik onmetelijke 
rijkdommen heb gegeven, 

13 En inzijn tegenwoordig- 
heid aan ph ὁ νὰ 

14 En voor wien Ik de 
zaken ordelijk heb geordend; 

15 En toch wenscht hi, dat 
Ik (er) meer bijvoeg! 

16 In geenen deele! Waar- 
lijk, hi wederstaat Onze 
mededeelingen. 
17 Ik zal een bedroevende 

straf hem doen overvallen. 
18 Waarlik, hij dacht na 

en bepaalde, 
19 Maar hïj moge vervloekt 

zijn, hoe hij besloot ; 

20 Nogmaals, hi moge 
vervloekt zijn, hoe hij besloot; 

21 Vervolgens keek hij, 
22 Vervolgens fronste hi 

en keek norsch, 
23 Vervolgens keerde hi 

| den rug en was opgeblazen 
\ van hoogmoed, 
| 24 En zei: Dit is niets dan 
‘tooverij, verhaald (van ande- 
ren) ;: 1351 

2 τ" 2“ 
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1351 Men meent, dat dit op Walid bin Moeghira slaat, die, na de verschil- 

.lende Bissingen te hebben verworpen, dat de Heilige Profeet een dichter, een 

_ wäaarzegger, een krankzinnige was, verklaarde, dat hij, na diep over de kwestie 

_te heébben nagedacht, tot de conclusie was gekomen, dat de Heilige\Profeet een 

toovenaar was; men nam zijn meening aan en maakte die in de straten van 

Mekka bekend. Deze verzen zijn ongetwiüfeld een: atere openbaring, maar Zi 

behooren tot het Vrocg-Mekkaansche tijdperk, : \ 
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25 Dit is niets dan het Ε 427) UE nt ὧϊ 
woord van een sterveling. CE re © ce ΄ 

26 Ik zal hem in de hel PE 
werpen. A. Rue) CASE 

27 En wat zal τ doen ngrir A TT 
begrijpen wat de hel is? ᾧ sie Le λυ δ᾽ Les 

28 Zi laat niets over en Haras 
spaart ook niets, νον Σου 

ΟΝ, ver- 29 Zïj verandert den ster- ἜΜ. 
schroeit. veling. 3 O ad a >| Ὁ 

30 Daarover zijn negen- D de en 
tien. 1352 O nr Am 

31 En Wi hebben tot 
Ar. gezel. | bewakers van het vuur … ᾿ 
ἔφη. slechts engelen gemaakt, en LUN Cac τ Ὁ ἢ 

ΝῊ hebben hun getal slechts ,,<.7 2. SEE LES 
tot een beproeving gemaakt CU Δ JL. PE 
voor degenen die niet geloo- }2:4 -° 7 12 ἦτ 
ven, opdat degenen wien het ΣΙ DE nn ἊΝ 
Bock is gegeven, overtuigd Ke) FA cs) τις > rad 
Zullen zijn en degenen die un 5e ᾿ 
gelooven, in geloof zullen toe- 4.2 A > 9] δι ἱ ΠΟΙ Ÿ 2 
nemen, en degenen wien het κυ 255. 254 
Boek is gegeven en de ;reloo- ἐν ES ΟΣ» ΟΡ ΔΝ 
vigen niet zullen twijfelen, en 1 ἘΞ 53:9} 5 É ri] ὧν, ne | 
opdat degenen in wier ha:ten + 
een krankheïd is en de onge- es Ike SE 9 αἰ ΑΙ 
loovigen zullen zeggen: Wat 2; να STec 029 
bedoelt God met deze gelijke- C5 LU Li ET dé ns an 
nis? Zoo laat God in dwaling “ 65720 COPA 
wien ΗΝ wil, en ΗΝ leidt ©” ΠΣ ss 
wien Hij wil, en niemand kent 6 re) HS) 
de heirscharen van uw Heer 
behalve Hij; en dit is niets 
dan een herinnering voor de 

a 19, 611, 
138, 

qq, © © qq ee 

stervelingen. 

PARAGRAAF 2 

De Waarschuwing Co 

| 32 Neen! beschouw Ὁ de ᾿ » er 2 Ὁ 1101 Fra tn | CECI Le 

1352 Opgemerkt dient te worden, dat dit in het daarop voigende vers een 
gelÿkenis wordt genoemd. Al wat de Heilige Qoer-An zegt, is dit, dat daarover 
negentien οὔθ. De commentatoren denxen, dat daarmee negentien engelen of 
negentien klassen, of negentien rangen kunnen worden bedoeld, Men is van 
meening, dat dit bijzondere getal toe te do is aan het misbruik van negen- 
tien vermogens. 

1353 De maan stelt de macht der Arabieren voor. De in het daarop volgende 
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Ar. zcker- 
he. 

Ar. zich 
afwen- 

DE GEKLEEDE 

33 En den nacht, wanneer 
hij heengaat, 

34 En den dageraad wan- 
neer hij gloort; 

35 Waarlijk, het is een der 
grootste (ongelukken), 

.36 Een waarschuwing voor 
de stervelingen, 

37 Voor hem onder u, die 
voorwaarts gaan of achter- 
blijven wil. 

38 Iedere ziel is verpand 
voor wat zij verdient, 

39 Behalve de menschen 
der rechter hand, 

40 In tuinen, zij zullen 
elkander vragen 

41 Omtrent de schuldigen: 
42 Wat heeft u in de hel 

gebracht ? 
43 Zij zullen zeggen: Wi 

waren niet van degenen die 
baden; 

44 En wij plachten de ar- 
men niet te spijzigen; 

45 En wi plachten een 
jjdel gesprek aan te knoopen 
met degenen, die ijdele ge- 
sprekken aanknoopten; 

46 En wij plachten den dag 
des oordeels een leugen te 
noemen ; 

47 Tot de dood tot ons 
kwam. 1354 

48 Derhalve zal de bemid- 
deling van bemiddelaars hen 
niet baten. 

49 Wat scheelt hun dan, 
dat 2ÿ zich van de herinne- 
ring afwenden, 

50 Alsof zij verschrikte 
ezels waren, 

[DEEL XXIX. 

RENE 

OTA Les 

sy ῷι 
6 AU EU Ὁ, 

ΕΝ 
se 
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Cons IE la pt D 

Ὁ wi 27 Dur 
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NE 
- d'os DYton 
ΕΓ ΑΙ ICS . »Φ 1 

oi 95 59 »Ἐῷ 

vers vermelde nacht stelt de onwetendheid voor, die de Arabieren omhulde: deze 

onwetendheid zou verdwtjnen, maar daarmee ook de macht der bewoners van 

Mekka. Het licht der waarheid zou schitteren, maar niet zonder een groot 
ongeluk voor degenen, die weigerden voorwaarts te gaan: en dit is een waar- 

schuwing. 

1354 Het Arabische woord is jaqin, d.i. 2ekerheid. De dood wordt 200 ge- 

noemd, omdat die zeker 15. 
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51 Die van een leeuw ge- νὼ σῦς» 2€ 
vlucht waren ? O5 eue QE D 

52 Neen! ïieder hunner 1.92. ,-,,,,, ἂν 53 9» 
wenscht, dat hem uitgesprei- δος Logis (spl s1 νὰ ων 
de bladzijden worden gege- » LL ÜLR [49 9 
ven; 1355 COLE 

03 Neen! maar zij vreezen DT CRT οἱ δος 
het hiernamaals niet. Θ᾽ SVT JS LUN CS NE 

54 Neen! het is waarlïjk ᾿ ΟΡ" 
. CRUE à we ou € σὴ Né een herinnering. (ὃ ὃ μϑϑ ὰ οὐ 

05 En wie wil, geve er acht ΕΣ ἀπο αν 
CO, “ “ΤΊ TU 

ΟΡ (5 δ᾽ »(ὥϑζϑο οἰ ὦ + 
96 En zij zullen (er) geen , -"- ΜΝ 

acht (op) geven, tenzij het GC NO Sa ὦ 5 
Gode behaagt. 1356 Hij is , _.: ιν τς γ., 

| waardig gevreesd te worden ὦ δ ἈΠ (μ᾽. DURE 
| en waardig te vergeven. 

1355 Di. ieder hunner zou willen hebben, dat hem rechtstreeks van den 
hermel cen openbaring werd geschonken. 

1356 Het heeft Gode behaagd, diegenen op den rechten weg te leiden en te 
laten acht geven, die hun harten voor de waarheid openen. Het welbehagen Gods 
is zelf een we en geen willekeurig iets, zoodat Hij degenen, die de waarheid 
verlangen te ontvangen, er van af zou brengen daarop acht te geven. 



HOOFDSTUK LXXV 

DE OPSTANDING 
(Al-Qiÿâmah) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(ὦ paragrafen en 40 verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1. De waarheid der opstanding. : 

Par. 2. De dooden zullen opstaan. 

Algemeene opmerkingen: 

DIT hoofdstuk zet de behandeling van het onderwerp voort, dat aan het 
eind van het vorige hoofdstuk behandeld is, nl. dat de Heilige Qoer-ân een 
herinnering is, die degenen die hem volgen, tot grootheid zal verheffen. Deze 
geestelijke Opstanding, waaraan dit hoofdstuk zijn naam ontleent, is als een 
bewijs van de groote opstanding aangevoerd. Dit hoofdstuk spreekt dus van het 
opwekken der dooden. 

rm 9 

PARAGRAAF 1 

| De Waarheid der Opstanding 

1—15. Bewiïjs van de opstanding. 16—-19. Het verzamelen en rang- schikken van den Heiligen Qoer-ân was het werk der Goddelijke open- baring. 20--30. De groote bezoeking. 

ft 
]- Le τῇ V, Se ν 3 

In naam van God den We OS QU it ns dadige, den Genadige. 

1 Neen! ik roep den dag 
a 1288. der opstanding tot getuige. ἃ Dana ee SU 

| 2 Neen! ik roep de zich- ne | ne 
bess, 1418.) ZÏf beschuldigende ziel Ὁ OA RL 2 ὁ 

tot getuige. 1357 : - 9.55 

1357 De primaire beteekenis van qÿüdmah is slechts verriÿzenis, en dus 
wordt met de opstanding hier de geestelijke opstanding der Arabieren bedoeld, 
als ook de groote Opstanding. De geestelijke verrijzenis van Arabië op het hooren 
van de stem van den Heiligen Profeet is hier vermeld als een getuigenis van de 
grootere opstanding, De zicheelf beschuldigende ziel verklaart dit, want die 18 het eerste teeken van geestelijk leven in den mensch. Met de zichzelf beschuldi- 
gende ziel wordt die toestand van den mensch bedoeld, wanneer hf} zÿn strijd tegen het kwade begint, zoodat zijn innerlijk ik hem er van beschuildigt, onrecht 



HFDST. LXXV.] DE WAARHEID DER OPSTANDING 1075 

3 Denkt de mensch, dat 2225 5 OU τ. 
Wij zijn beenderen niet zullen ἢ Lea 
verzamelen ? | Oa lbs 

4 Jaï Μὴ zijn in staat Gym srt ss Lu 
Of, zÿn 2618 ziÿn vingers volledig te SE ONE C πος 99 
Πελααπια. | Maken, 1358 {22 ue 
bou. 5 Neen! de mensch OZ ll HO NE LS D. ae 

wenscht te logenstraffen wat É 
vôoér hem is. | ne ee |A A 5 
6 ΗΠ vraagt: Wanneer is Ar 22, OÙ UE 

de dag der opstanding ? Sr ee 
7 Maar wanneer het ge- οι SL 

zicht verward is, Mie 
8 En de maan duister is, Di Fée 
9 En de zon en de maan 

vereenigd zijn, 1359 
10 Zal de mensch te dien 

dage zegggen: Werwaarts te 

le 1: a, 

vluchten ? 6 ἃ. er? î Car NE AN #24" 
11 In geenen deele! er zal gg» OUSY JR | 

geen toevluchtsoord zijn! | 
12 ΒΠ uw Heer alleen zal ous VV 

te dien dage de rustplaats ee 2: 
zijn. DAC Jen y ul 

: 13 De mensch ΖΔ] te dien 
dage ingelicht worden om- . dote eve BNTÉER 

trent wat hij vooruitgezonden dé 
en (wat) hij nagelaten ὍΘΕ] Ἴ 
heeft. 1360 nn 

14 Neen! de mensch is een Os 4 LE t-2h 
bewijs tegen zichzelf, ὌΝ ἢ ων! δὲ 

16 Ofschoon hij zijn veront- pps es ie 2e 
schuldigingen aanbiedt. 1361 CIS IE TJS 

te hebben gedaan, als 81 een booze daad begaan heeft. Dit is de eerste trap in 
den groei van het geestelijke leven in den mensch: de tweede of hoogere trap is 
die, welke de ziel in rust wordt genoemd (89 : 27), als het geestelijk leven zoo 
hoog ontwikkeld is, dat de mensch alle booze neigingen overwint en de ue 
tegen het kwade ophoudt. 

1358 In den bouw van zijn vingers ligt de meerderheld van den mensch. 
Het verzamelen van beenderen in het voorgaande vers moet men niet letterltik 
opvatten, want elders wordt verklaard, dat de beenderen stof worden. 

1359 D.i. beide worden duister. Sommige commentatoren Ζῇ van meening, 
dat dit de teekenen van de nedering van den dood zfn. 

1360 Wat hÿ te voren gezonden heeft beduidt de booze werken, die δἰ heeft 
gedaan en die hij niet heeft moeten doen; wat hÿ nagelaten heeft is de goede 
werken, die hjj niet verricht heeft en die ἈΠ wel heeft moeten verrichten., 

1861 ,,De mensch is een bewijs tegen zichzelf” beteekent, dat hÿ weet te 
onderscheiden wat goed en kwaad 18; maar altijd biedt h4 verontschuldigingen 
aa, dat hfj den rechten weg verlaten heeft en den slechten opgegaan is. 
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———_—— ol tt ΟΡ ΠΟΘ ἈΚΘΒΕ ἘΞ ΘΈΡΟΣ σοι, τατον ασσασοδασεασον νον 

DE OPSTANDING 

16 Beweeg er uw tong niet 
mede, om dien te verhaasten. 
1362 

17 Waarlijk, Op Ons 
(komt}) het verzamelen daar- 
van en het reciteeren daarvan 
(neer). 1368 

18 Derhalve, wanneer Wij 
dien gereciteerd hebben, volg 
er dan het reciet van. 

19 Vervolgens (komt) op 
Ons het verklaren daarvan 
(neer). 1364 

20 Neen! maar gij hebt dit 
leven lief, 

21 En veronachtzaamt het. 
hiernamaals. 

22 (Sommige) aangezich- 
ten zullen te dien dage blin- 
kend zin, 

23 Naar hun Heer kiïken- 
de ; 

24 En (andere) aangezich- 
ten zullen te dien dage somber 
zijn, 

25 Wetende dat een groote 
ramp op hen nedergebracht 
zal worden. 

26 Neen! wanneer die tot 
in de keel opstigt, 

[DEEL XXIX. 

RAS 
en | 

1362 De voorgaande verzen spreken van den nood, die dengenen moet weder- 

varen, die den verkeerden weg niet verlaten. Natuurlijkerwijze verlangde de 

Heilige Profeet het hun duidelijk te maken, en daarom was hij er zeer verlangend 

naar, de waarschuwing onmiddellÿk in duidelijkere woorden te geven., Vandaar 

de in de daarop voigende verzen gemaakte vermeldingen, nl, dat het reciteeren 

en het verzamelen van den geheelen Qoer-ân, benevens de doeltreffende verklia- 

ring aan de tegenstanders zaken waren, die God besloten had te bewerkstelligen 

en de Heilige Profeet moest op dien grond niet bezorgd zijn. 

1363 Een duidelijker getuigenis dan dit kan er niet zijn, dat het verzamelen 

van de verzen tot hoofdstukken en van de hoofdstukken tot één geheel een zaak 

is, die — gelijk de Heilige Qoer-ân hier er op aanspraak maakt — evenals zijn 

openbaring, geheel en al onder Goddelijke leidng door den Heiligen Profeet zelf 

ten uitvoer zou worden gebracht. Het heïilige Boek was dus van den beginne 

aan bestemd om tot een geheel te worden gerangschikt en verzameld, 

1364 De verklaringen die de Heilige Profeet gaf, geschiedde dus onder 

Goddelÿke leiding. 
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27 En er gezegd wordt: » τ 52 7 Ἤν 
Οἱ, to. | Wie zal een mediciÿnmeester Ὁ Θῳφ O7 VS > 
venaar. zijn ? 1365 

28 En hïj is er zeker van, Ὁ" 
dat het het (uur der) schei- Gt ST CE 
ding is, 

29 En de ramp (van dit ἜΝ ΠΡ 
leven) wordt met de ramp GOUT στ 
(van het hiernamaals) veree- 
nigd; | EbDren) « of σίω “σ ! 

30 Tot uw Heer zal te dien ὌΡΕΟΣ A ὁ} 
dage het drijven Ζίη. 

PARAGRAAF 2 

De Dooden zullen opstaan 

81 En hïij nam de waarheid jh Dim ns 5 
niet aan, noch bad hi), ON DE Ce Vs 

82 Maar hi noemde de Er D | 
waarheid een Jleugr’ en Es 2 ῳὰλξος: 
keerde zich om, | ot 

33 Vervolgens ging hi O ESS alt 1 LES τὰ 
| naar zijn volgers, met hoog- dE 
moed heerigaande. » à té ae 

_ 84 Wee over ἃ en wee! E 
35 Nogmaals, wee over u ΤΡ 

en wee! 5368 ΝΠ {τε ΠΗ͂Ι τ 
96 Denkt de mensch, dat , ἢ 

hij vrijgelaten zal worden re ot jt 
om doelloos te zwerven ? 1367 ' ΄ 

37 Was hij niet een kleine . 5,5 cou oo ρι σι τ 
levenskiem in de zaadbe- OGM CSS CE Ab EL 27} 
standdeelen, ᾿ 

38 Vervolgens was hij een 2 ours τ ἐπ LIL TA. 
klonter bloed; en Hij schiep Qt ai 6 
(hem) en maakte (hem) vol- “΄« σ΄“... > ur 

maakt. SO ASIN ae as 
il L 222, 39 En Hij maakte van hem RS 

e soorten, den mannelij- 
en en den vrouwelijken per- 2.221 2. À <u ms 
ao : cd CR OÙ CF χοῦ Es Ci 

40 Is Hij niet in staat leven RE 
aan de dooden te geven. | | DR 

1365 Di. geen medicijnmeester kan hem dan genezen. 

1366 Deze uitdrukking wordt herhaald om aan te toonen, dat hem een 

dubbele straf wacht: in dit leven en in het volgende. 
1367 Dit vers vestigt de aandacht op den ernst van het leven op verant- 

woordelfjikheid van den mensch voor zijn handelingen —— een leer, die tegen- 

woordig ontkend wordt, gelijk het vroeger was door de Arabieren. 



HOOFDSTUK LXXVI 

_ DE MENSCH 

(Al-Insân of Ad-Dahr) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(2 paragrafen en 31 verzen) 

Samenvatting: 

Par. 1. Het bereiken van volmaakthgid. 
Par. 2. Een ander geslacht zal verwekt worden. 

Algemeene opmerkingen: 

HET vorige hoofdstuk toont de waarheid van de opstanding aan, die het 

geestelÿk leven van den mensch beduidt, terwijl dit over het bereiken van 

volmaaktheid handelt, die het wezenlijke doel van dat leven is. Bijgevolg wordt 

het De Mensch genoemd, welke woorden in het eerste vers van het hoofdstuk 

voorkomen., Hier wordt aangetoond, dat er in het bereiken van volmaaktheid 

twee trappen zijn: de eerste trap is de volkomen onderdrukking van alle booze 

nelgingen of de trap waarop de mensch zondeloosheid bereikt; dit is echter niet 

uet doel, waarnaar de geestelijké reiziger moet streven. Het doel ligt nog veei 

verder: het is een steile bergweg, gelijk het elders genoemd en hier kort aange- 

stipt wordt. De pelgrim moet de moeilijkste taken durven volbrengen en ver- 

bazingwekkende daden van opoffering op Gods weg verrichten. De meening, dat 

het een Medineesche openbaring is, is verkeerd. 

PARAGRAAF 1 

Het bereiken van Volmaaktheid 

1-4, De schepping van den mensch en het uitduiden van den 
rechten weg. 5-—-16. De eerste trap van volmaaktheid, waarop het 
kwaad onderdrukt wordt. 17—-22, De tweede trap van volmaaktheid, 
waarop de mensch stellig goëed doet, 

In naam van God den Wel- ὍΝ ἰὸν | 
dadige, den Genadige. sur Die οἱ». τῷ 

1 Er kwam waarlijk een 
tijdruimte over den mensch, - “τς Le 
wanneer hij geen vermeldens- ee ρας pe 
waardig ding was. | 2(7, ὦ ρα ? DU 

2 Waarlijk, Wij hebben den οι MA Ki > 
mensch uit een kleine levens- ΟὋ , 0, Le 
kiem geschapen door veree- AXES Le QUN ES) 

—— 



| HFDST. LXXVI.] 

Of, hebben 
hem (boven 
de andere 
schepselen) 
gekozen. 

OT, aan- 
nemen οἵ 
VETWErTPEN. 

niging (der seksen): Wi 
zullen hem beproeven, en Wi 
hebben hem hoorende, ziende 
gemaakt. 

3 Waarlijk, Wij hebben 
hem den weg gewezen: hi 
moge Ôf dankbaar Ôf ondank- 
baar 2ÿn. 

4 Waarlijk, Wij hebben voor 
de ongeloovigen ketenen en 
kluisters en een brandend 
vuur bereid. 

5 Waarlijk, de rechtscha- 
penen drinken uit een beker, 
waarvan het bijmengsel kam- 
fer 15, 1368 

6 Een bron waaruit de 
dienaren Gods drinken; zi 
doen die een (schoone) stroo- 
ming stroomen. 

7 Zïj vervullen de geloften 
en vreezen een dag, waarvan 
het kwaad zich heinde en ver 
zal verbreiden. 

8 En zij geven uit liefde 
voor Hem voedsel aan den 
arme en den wees en den 
gevangene: 

9 Wij spizigen ἃ slechts 
om Gods wil; wij wenschen 
van u geen belooning noch 
dankbetuigingen: 

10 Waarlijk, wij vreezen 
van onzen Heer een rampza- 
ligen kommervollen dag. 

11 Derhalve zal God hen 
tegen het kwaad van dien dag 
beschermen en hen gemak en 
geluk doen vinden; 
PS ἙἜὕκ....-..». ..--Ὁἀ:-.. 

HET BEREIKEN VAN VOLMAAKTHEID 

232 “ RATER LI ὦ Al 

AGENT CAES F FLE 

BE de sh Aa ATEN 

r — 

RENÉ 

rempart 

ὐπὸ aie le LE see 

“5259 
25 SES ÈAQC Os 

Obs SSL 

β ΩΣ . az 2 GS 

»"΄ 
“ω es TR 

Ομ δίῳ Σ 

τ _— 
s3®, À ζ 
OCT 

1368 Het woord käfôèr, dat in verband met den toestand der rechtvaardigen 

gebezigd wordt, is ontleend aan kafr, dat bedekken of .onderdrukken beteekent; 

het slaat op de totale uitdooving der aardsche liefde en de volkomen onder- 

drukking van al de aardsche begeerten dergenen, die uit den beker der liefde 

voor God hebben gedronken. Dit is de eerste trap in de geestelijke ontwikkeling 

van den mensch, want eerst als de slechte neigingen van den mensch volkomen 

onderdrukt zijn, is hij in staat om op de hoogere trappen der geestelïjke volma- 

king te komen. Zondeloosheid is overeenkomstig den Heiligen Qoer-ân niet het 

doel der volmaking: Ζῇ is slechts de eerste trap op den weg, die naar dat 

doel leidt. 
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12 En hen beloonen, omdat 
zij geduldig waren, met een 
tuin en zijde, 

13 Daarin achterover leu- 
nende op verheven rustban- 
ken; zij zullen daarin noch 
zon noch ïijzige koude zien. 

14 En vlak boven hen 
(zullen) zijn schaduwen (zijn) 
en zijn vruchten zullen (hun) 
nabiÿj worden gebracht, ge- 
makkelïÿk te bereiken, 
15 En zilveren vaten en 

bekers die van glas zijn, zul- 
len rond hen worden ge- 
bracht, 

16 (Doorzichtig als), glas, 
van Zzilver; zij hebben die 
gemeten naar een maat. 

17 En hun zal daarin (uit) 
een beker te drinken worden 
gegeven, waarvan het bi- 
mengsel gember zal zijn, 1369 

18 (Uit) een bron daarin, 
Salsabil genaamdl. 

19 En om hen zullen nim- 
mer in ouderdom verande- 
rende Knapen heengaan; 8 
wanneer gi) hen ziet, zult gij 
hen voor verstrooide parelen 
houden. 

20 En wanneer gij daar 
kikt, zult gij zegeningen en 
een groot koninkrijk zien. 

21 Over hen zullen kleede- 
ren zijn van fijn groene zijde 
en dikke met goud doorweven 
zijde, en zij zullen met zilve- 
ren armbanden worden ver- 
sierd, en hun Heer zal hen 
een reinen drank te drinken 
geven. 
22 Waarlijk, dit is een be- 

looning voor u, en uw inspan- 
ning zal vergolden worden. 

OU 

[DEEL ΧΣΙΧ. 

5 7 Ἂ 7 τ: pe” 

.Olnp>s 5 Dee Lo ΩΣ. 
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DES τ 3 GS GS 

φὰς ASS: 
eus —. 

ΜΕ EE ψ- 

o up Jr rPt 

ANS » GE 

TETE 

Gates RU GS GES 

yes 

φόρτος 

ide AE ? ME PE 

»»" 92 P < PSS 2 ones HET 

- CAC 1977 ΄ 

ἐκ 7 {10} 

DR SE 

6 # 2% PS 29 p 
2 Dre QU 

τ: ἘΞ] 
“53. 59» 

1.2 

mé) RAT RE 

CLS pe 

es messes 
253 2. sh, FES 

1369 Dit is de tweede trap in de geestelijke ontwikkeling van den mensch, 
wannéer hïj, nadat de slechte neigingen onderdrukt zijn, de kracht (hier aange- 
duid door het woord gember) verkrijgt om de geestelijke hoogten te beklimmen. 
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qq 

om mm 

, 

23 Waarlijk, Wij hebben 
den Qoer-ân tot u geopen- 
baard, (hem) bij gedeelten 
openbarende. 

24 Derhalve, wacht gedul- 
dig op het oordeel van uw 
Heer, en gehoorzaam geen 
zondaar of ondankbare uit 
hun midden. 

25 En gedenk aan den 
naam van uw Heer, des 
ochtends en des avonds; 

26 En aanbid Hem gedu- 
rende een gedeelte van den 
nacht, en verheerliÿjk Hem 
gedurende (een) lang (ge- 
deelte van den) nacht. 

27 Waarlijk, dezen hebben 
het vergankelijke lief en ver- 
onachtzamen een smarteli- 
ken dag voor hen. 

28 Wij hebben hen gescha- 
pen en hun lichaamsbouw 
versterkt, en wanneer het Ons 
behaagt, zullen Wij door een 
verandering de gelijken van 
hen in hun plaats brengen. 

29 Waarlik, dit is een her- 
innering; en wie wil, neemt 
tot zijn Heer een weg. 

30 En gïj wilt niet, behalve 

als God wil; 1870 waarlik, 
God is Wetend, Wijs; 

31 Hij doet wien ΗΠ’ wil, 

in Zijn genade ingaan; en 

(aangaande) de onrechtvaar- 

digen, voor hen heeft Hïij een 
pinlijke kastijding bereid. 

---- 

EEN ANDER GESLACHT ZAL VERWEKT WORDEN 
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1370 Zooals het verband duidelijk aantoont, wordt hier gesproxen van de 

geloovigen; het vorige vers verklaart: wie wil, neemt tot riÿn Heer een we, 

en het hierop volgende heeft betrekking op de geloovigen, in de woorden: Hïj doet 

wien Hÿ vwil in Zn genade ingaan. Het beteekent, dat ware en oprechte ge- 

loovigen zich zoo volkomen aan den Goddelijken wil hebben onderworpen en 

zoo volkomen gelaten zijn, dat zij geen eigen begeerte hebben en al hun begeerten 

in overeenstemming zijn met Gods welbehagen. 
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Z13 DIE GEZONDEN ZIJN 

(Al-Moersalät) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(2 paragrafen en 50 verzen) 

Samenvatting : 

Par. 1, 2. Gevolgen van het verwerpen. 

Algemeene opmerkingen: 

DIT hoofdstuk is als het ware een aanvulling van het voorgaande, want, 

terwijl daarin aangetoond is, hoe de rechtschapenén tot volmaaktheid komen — 
zijnde degenen die de boodschap aangenomen hebben --- wordt hier het lot van 
de verwerpers duideliÿjk aangetoond. Zÿ die gezonden zÿn zijn de apostelen, en 
het verwerpen van hun boodschap brengt slechte gevolgen mee. Aan dat woord, 
dat in het eerste vers voorkowt, ontleent δὲς koofdstuk zijn titel. 

PARAGRAAF 1 

Gevolgen van het verwerpen 

1—6. Apostelen worden gezonden om sommigen te reinigen en 
anderen te waarschuwen. 7-40. De verwerpers worden gestraft. 

In naam van God, den Wel- » Ah De dt 3 
dadige, den Genadige. Ορὰ.- 9.9} rm > di Lt) 

ἃ 1101. 1 Beschouw 8 degenen die — 
| met goedheid gezonden zijn. le Er red ie 

2 En degenen die het kaf MR ae 
verdrijven, Où Φὰ,ρυ 

Of, Leven 3 En degenen die (het zaad ᾿ εἰ 
geeft leven| der goedheid) εὐά en zijd Ot FES EN 5 

verspreiden, DEN 
4 En degenen die een onder- DS Lu ES AE 

scheiding maken, ἀν δον | 
Ὁ En degenen die de herin- DA En ee Val SAT 

nering gaven, OS ἽΝ G 
| 6 Om te reinigen en te D 22 5 27122 9 
| waarschuwen. 1371 ô XD TUE 

1371 Er wordt tegen de tegenstanders van den Heiligen Profeet gezegd, dat 

Zi overwegen moeten, hoe de waarheid door de vroegere profeten werd verspreid, 

In het eerste vers wordt er van hen melding gemaakt als degenen die met 
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7 Waarlijk, datgene waar- Russe 

mede gij bedreigd zijt, moet Der Pre SL 

geschieden. | πο ΕΣ 

8 En wanneer de sterren ὠς 30 

Of,haar | haar sporen vernietigd zullen one ΄ 

star ap hebben, | ὼ ESS "τ, AE 7 

9 En wanneer de hemel Hd ee 

vaneen is gescheurd, D 2€ 4 Ape At 3 

10 En wanneer de bergen Os Jedi 51 

als stof weggevoerd zijn, ᾿ς απο αν ὩΣ πες οὐ 

11 En wanneer er gemaakt O CAT hu TS LS 

wordt, dat de apostelen hun 

bestemden tijd bereiken, RE εν S 

12 Tot welken dag is de tijd DRE 

vastgesteld ? ξ 29 γ5 

13 Tot den dag der beslis- CAS ων 2553 

sing. 
14 En wat zal u doen begrij- 0 (ai) 25.6 y 

pen, wat de dag der beslissing 
4 

. Lt ep, 

is ? #7 L É "ἢ \ fe) (os 

15 Wee te dien dage over de D UN ΝΣ 
» “ιῳ τ ες 2.3. 21: 

verwerpers. Guy sd 5} sd) 

16 Hebben Wij de vroegere 

geslachten niet verdelgd? 2 ppD 28 LP 

17 Vervolgens hebben Wij EE AN 0 

de latere geslachten hen doen CRE ΚΌΝΩΝ ᾿ 

volgen. EC db RE AT 

18 Alzoo zullen Wii de | ΄ 

huldi b vs 4e pr + “3% 27 
schuldigen behandelen ὡλοὺ 2 A Dr 46 

19 Wee te dien dage over 

de verwerpers. 2 € Cou 2 757: 

20 Hebben Wij u niet uit ETC CESERS 

verachtelijk water gescha- 

pen ? DAS LS GAS 
21 En Wij plaatsten het op ΄ 

aq LA Ὁ ee \ 

een veilige rustplaats, | © »° us UT 

22 Tot een bestemden tijd, 

23 En Wij meten het af — 
4 LA] + + x, * » he ᾿ς. ν᾿" 

hoe uitnemend zijn Wij in het πεν mé SUV 

afmeten (van dingen). ne _ 
: NC COS 

24 Wee te dien dage over 6 CA JE Das S ΩΣ 

de verwerpers, 

goedheid gezonden 2ÿn; in het tweede als degenen die het kaf van de valschheid 

verdrijven;: in het derde als degenen die het zaad der goedheid wiÿd en ziid 

verspreiden of leven aan de doode aarde geven, in het vierde als degenen die 

ten slotte een onderscheiding tot stand brengen tusscien de waarheid en de 

valschheid en als degenen die de herinnering geven, opdat de eene parti) ge- 

zuiverd en de andere gewaarschuwd zal worden. 

δὶ 



1084 

Of, groote 
boomen. 
Of, ge!e 
palm- 
boomen, 

eq mu mere evene 2 RE 

EE 

Ι 
. 

211 DIE GEZONDEN ZIJN 
ee ..... .........-.-..-.-,. . ...-....-.-..-.ὕὺ΄........... 

25 Hebben Κλ} niet de aar- 
de tot zich doen samen- 
trekken 

26 De levenden en de doo- 
den, 

21 En daarop verheven ber- 
gen gemaakt en τ zoet water 
te drinken gegeven? 

28 Wee te dien dage over 
de verwerpers. 

29 Ga heen naar wat gij een 
leugen hebt genoemd. 

30 Ga heen naar de bedek- 
king met drie takkeri. 1372 

31 Noch de koelte der scha- 
duw ñnebbende, noch tegen de 
vlam batende, 

32 Waarlijk, zij schieten 
vonken af als paleizen. 

33 Als waren zij geelbruine 
kemels. 

34 Wee te dien dage over 
de verwerpers. 

35 Dit is de dag, waarop Zi] 
nivt zullen spreken. 

36 En hun geen vergunning 
zai worden gegeven, zoodat 
zij verontschuldigingen aan- 
bieden. 

37 Wee te dien dage over 
de verwerpers. 

38 Dit is de dag der beslis- 
sing: Wij hebben u en de ou- 
den verzameld. 

39 En indien gij een plan 
hebt, smeedt (nu) een plan 
tegen mi). 

40 Wee te dien dage over 
de verwerpers. 
PS POSER 

ee 20 EN SA mn 

Σ æ 7 w »» Fu + ta Di s “ 

ri) L° AA ) CREER EN Vues 9. 

SE # DÉS jai 2 PE 

ESS RPC 

CRE es 5 

1872. Met de àrie takken der bedekking van vuur worden hoogstwaar- 

schinlik de in de daarop volgende verzen vermelde kenmerken bedoeld, nl. dat 

si geen schaduw geven en niets tegen de vlammen baten en 2elf vonken af- 

«rhicien. De vonken worden vergeleken bij qasr, di. paleizen, en bij geelbruine 

kemicls; dit beteekent, dat de buitensporige liefde voor deze dingen ten dage Ὁ der 

oystanjing de gedaante van zulke vonken zullen aannemen. 

a A  .0ὕ.ὕ -ς---.ς-.--ς-.-.-. 
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PARAGRAAF 2 

Gevolgen van het verwerpen 

41 Waarlijk, de rechtscha- 
penen zullen in schaduwen en 
(te midden van) bronnen zijn. 

42 En vruchten, zooals zij 
(die) begeeren. 

43 Eet en drink welgevallig 
om wat gi) gedaan hebt. 

44 Waarlijk, aldus beloonen 
Wij degenen die het goede 
doen. | 

45 Wee te dien dage over 
de verwerpers. 

46 Eet en geniet voor een 
korten tijd; waarliÿk, εὖ zÿt 
schuldig. 

47 Wee te dien dage over 
de verwerpers. 

48 En wanneer er tot hen 
wordt gezegd: Buig u neder, 
buigen zij zich niet neder. 

49 Wee te dien dage over 
de verwerpers. 

50 In wat aankondiging 
zullen zij dan na dezelve ge- 
lonven ? 
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HOOFDSTUK LXXVIII 

DE AANKONDIGING 

(An-Naba') 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(2 paragrafen en 40 verzen) 

Samenvatting : 

Par. 1, 2. De dag der beslissing. 

Algemeene opmerkingen: 

DAAR de kastiïjding der ongeloovigen zeker is, vragen zij, wanneer die zal 

komen. Deze kastijding is de Aankondiging, waaraan dit hoofdstuk zijn naam 

ontleent en die het thema daarvan vormt. 

| 
PARAGRAAF 1 

De Dag der Beslissing 

1—5, De aankondiging. 6—16. De aan den mensch geschonken 
weldaden. 17—20. Teekenen van den dag der beslissing. 21-—30. De hel., 

DEEL XXX 
In naam van God, den Wel- τὶ ΄ 2 ᾿ 2 

dadige, den Genadige. Op GT db mes 
1 Waaromtrent vragen zi)j ARE € 2 

elkander ? OONLR 
Of, ge- 2 Omtrent de groote aan- ΠῚ. 
| kondiging, 25 OPA LI GE 

| 8 Waarover zij verschillen? RL 
| 4 Neen! zij zullen weldra δώ αϑ Le ob (SI 
: weten; NAT LÉ 

Ar. ποῦ- | 5 Neen! neen! χ᾽] zullen OR +. 

Ton spoedig weten, TAC τς 
| 6 Hebben Wij niet de aarde EUR 
| tot een effen uitgestrektheid Ne Ο» ZS) as rl 
| gemaakt ? é d 

--...... 

1373 Deze groote aankondiging is de voorspelling aangaande de volslagen 

nederlaag der tegenstanders van den Heiligen Profeet; zie 38 : 67. Sommige com- 

mentatoren zijn van meening, dat die woorden den Heiligen Qoer-ân aanduiden, 

andere het profeetschap van Moehammad en weer andere den dag der opstanding. 
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Of, pinnen 7 En de bergen als uit- de éreot At" 216 
MER | steeksels (daarop) ? ESL31 ον 9} 

8 En Wij hebben u in paren 
τ᾿ 

geschapen, ὀϊξιυϊ AE 
9 En Wij hebben (u) uw . Ρ : 

slaap tot rust gemaakt, be este 
10 En Wij hebben den nacht 

tot een bedekking gemaakt, SE NES 
| 11 En Wij hebben den dag 
gemaakt voor het zoeken van CR ANT A EE 
levensonderhoud. PEU εἰς 5 

12 En Wij hebben boven u 5 ESS 
zeven sterken gemaakt, DRE RS ΡΞ ΕΙΣ 

13 En Wij hebben een schit- ᾿ 
terende lamp gemaakt, 157 ὠς τ τ Ut ” 

14 En ΝΥ] zenden uit de : DOC EN 
wolken water neder, zich he- 4. , 20342 
vig uitstortend, QUE Ce GET 

15 Opdat Wij daarmede 
koren en kruiden zullen voort- GEL ῖ ζ sé 4. 2 ÈS 

brengen, 
16 En dichte en weelderige noie dos 

tuinen. n'ai Se 

17 Waarliÿjk, de dag der be- 
slissing is (een) bestemde 45152, te Ver ol 

(ie ̓ d d " "" De dag waarop op de » τ Bis his 2 229 σος 
a 480, bazuin zal worden geblazen, a OEICEE γὼ D re 25 

en gi zult in scharen komen. 
19 En de hemel zal worden 

geopend, zoodat die al ope- 
ningen zal zijn, 

Ru 20 En de bergen D verwiÿ- huis se 
derd zullen worden, zoodat σῇ ὦ 1.2 EX st D 
als een luchtspiegeling zullen 
worden. | AS AG ur 

21 Waarlijk, de hel ligt in 1525. ἐξ: 5.25 ὁ 
hinderlaag, on ται 

22 Een toevluchtsoord voor οι CS 
de buitensporigen, | 

23 Daarin wonende gedu- | AURA. 
rende lange jaren. 1375 ei CEE 

1374 De seven sterken van het voorgaande vers zijn klaarblijkelïjk de zeven 
hoofdplaneten van het zonnestelsel, terwijl de woorden boven τ duidelÿk aan- 
toont, dat de aarde zelf tot de zelfde klasse behoort; de zon, het middelpunt 
van het zonnestelsel, wordt in de woorden een schitterende lamp vermeld. 

1375 Hoeqgoeb, waarvan ahqûb het meervoud is, duidt aan: tachtig jaren 
of zeventig jaren of een jaar of jaren of een lange ἐμ. In welke beteekenis men 
het woord ook bezigt, het laat geen twijfel over, dat de kastijding der hel niet 
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24 21] zullen daarin koelte Ν 5 #25 σ᾽. 29298 “ κα 
noch drank smaken, Us VE Us Cie 

25 Maar ziedend en ijzig A δε δ τ πα ΤΣ 
koud water, LG εἰ οι 

: 26 Een vergelding overeen- 
, Stemmende (met hun zon- 
| den). 

1. 27 Waarlijk, zij vreesden de ΡΜ. 
rekening niet, EU ὥξ SE og! 

| 28 En noemden Onze mede- 
deelingen een leugen, (de aient lues 
waarheid) een leugen noe- OBS CELA 
ménde. | 

29 En Wij hebben elk ding ἐπ ÉTRr (a 2 A ASS 
Of,het op | in een boek opgeteekend; 

30 Derhalve, smaak! want ΡΠ 
“. « . « SENS » uk : 

Wij zullen niets dan kastijding θυ Yes Ce rs 
tot u bijvoegen. 

PARAGRAAF 2 

De Dag der Beslissing 

31—36. Belooning van de geloovigen. 37—39. God is de eenige toe- 
νομί, 40, De ongeloovigen zullen berouw hebben. 

31 Waarlijk, voor de recht- 
schapenen is succes, DES GR ον 

32 Tuinen en wijngaarden, ον νὰ 

33 En degenen die de ELLES QU 
frischheid der jeugd vertoo- 

a 1181. nen, 4 gelijken in leeftijd, Jr rest 
Of, volle 34 En een reine beker. EU EE 

39 Zij zullen daarin geen SES s ASE 
ijdele woorden noch eenig 
liegen hooren, > σῇ ΡΟ ΤΙ 
ΕΝ Een belooning van uw 6ÙU ἃς» 5) BORA 

Heer, een gift overeenkomstig τ τ" 
een rekening: ὀϊζι AUAEUTE 

37 De Heer van de hemelen | an 
en de aarde en wat tusschen LAS CSS νι νι 05 
beide is, de Weldadige God: Ne LS | 

zij zullen Hem niet kunnen OL ἀ: ὦ; DES) 
aanspreken. ἡ 

voor onbepaalden {4 Ζ81 voortduren. Het gebruik van een woord, dat een be- 
perkte tijdruimte in het geval van de straf der hel aanduidt, terwijl zoo'n woord 
nooit gebezigd wordt met betrekking tot de gelukzaligheid van het hemelsche 
leven, toont duidelijk aan, dat er aan het laatste geen einde zal komen, ter: di: 
dat wel het geval zal zijn met het eerste. 
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— ..ν....-....-Ἐς....-.-.-........ PSS RER PES EEE ee 

38 De dag waarop de geest ὁ, 
TEE « γι + # Tru F9 ssLr “τ. 

en de engelen in gelederen eo ai 15.53.9} 2.2 AD 
zullen staan; 1376 21] zullen PORN NS Me 

TRE . ARE DES AN 
niet spreken, behalve δῇ wien 4 Di CV CR ? 
de Weldadige God (het) ver- As scsi 

ne ὃ ER Î δος - 

gunt en die spreekt wat recht 05 L 

15, 
VE AT ar? 39 Dat is de gewisse dag; ASS STE 225" Si St GLS 

derhalve, wie wil, 7zoeke zijn | 
toevlucht tot zijn Heer. οἰ Si Qi 

40 Waarlijk, ΝΠ] hebben u 
voor een nabiïje kastijding ge- SE 
waarschuwd: den dag waarop “2.5. 
de mensch zal zien wat zijn RS 
beide handen vooruitgezonden | 
hebben en (waarop) de onge- ὦ 
loovigen zeggen zullen: O, dat 
ik stof ware! 

oo qq © A ...,.κτο.0ϑΦ Ὁ τ... 

1376 De geest {rôèh) duidt hier die rechtschapen dienaren Gods aan, die 

anderen vocrspreken. 



HOOFDSTUK LXXIX 
ZI3 DIE SPANNEN 

(An-Nâziât) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(& paragrafen en 46 verzen) 

Rs 

Samenvatiting: 

Par. 1. De groote beving. 

Par. 2. De groote ramp. 

Algemeene opmerkingen: 

DIT hoofdstuk ontleent zijn naam aan de beschrijving van de geloovigen als 

degenen, die ten einde spannen. Dit doelt op de latere oorlogen en het spannen 

van bogen, en duidt dus aan, dat de val der ongeloovigen, de beslissing over hen, 

waarover het vorige hoofdstuk handelt, in oorlogen zou worden bewerkstelligd. 

Het lot van Faraô, die verdronken werd toen hij de Israëlieten vervolgde, wordt 

vermeld, terwijl de tweede paragraaf, na wederom van de Goddelijke weldaden 
gewag te hebben gemaakt, van de zekerheid der straf zoowel in het hierna- 
maals als in dit leven spreekt. 

+ 20 qq .. 

PARAGRAAF 1 

De groote Beving 

1—14. De macht van den vijand zal in den oorlog worden gebroken. 
15—-26. Een les in het lot van Faraûü. 

In naam van God, den Wel- RE | NÉ > 
dadige, den Genadige. Oeil ς;.-5.} able 

a 1101. 1 Beschouw 8 degenen die OL Lu pr 
ten einde spannen, cas an D 

2 En degenen die levendig OL ELA 
voortgaan, Fri 

3 En degenen die gezwind D (#7 1 NT 
loopen, | © Lens Songull : 

4 En degenen die vooraan D 122 7e dé 
zijn, vooruitloopeñde, © Lie Φῶς 

| ὅ Dan degenen die de zaak 61-2102 
regelen, 1377 | 

1377 Het begin van de eerste Mekkaansche soera’s maakt zeer dikwijls 

een profetische toespeling op latere Medineesche gebeurtenissen, het piaats 

Srijpen Waarvan dus als een bewijs van de waarheid dier vermeldingen diende. 

Pescnen die ten einde spannen zijn de boogschutters; degenen die levendig voort- 
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6 De dag waarop de D here 
O1, voorbe| bevende φαΐ beven, É 

_ voor den 7 Wat naderhand geschie- Ba LE (L2< 

orbere. | den moet, zal deron older OST GX 
dd 1878 y & LAS #50 D 22 

8 Harten zullen te dien ROLE ses ον 
dage hevig kloppen, ; | 

9 (Terwijl) hun  oogen © Lai GET 
nedergeslagen zijn. 

10 Ζ1] zeggen: Zullen ἢ 2.1, γορρροσζις 

waarlijk tot (onzen) eersten O8 AE G OS) CIE C OS 

toestand worden terugge- 
» ῷ, ζ 

bracht ? DB CUS EEE 
11 Wat! wanneer wij ver- ᾿ Ble 

rotte beenderen zijn ? ns ὌΝ ΠΥ 
12 Zij zeggen: Dit zou dan 68 3 Ὁ 

een schade veroorzakende ΑΕ ΣΣ 
wederkeer zijn. ὀξύ ὧν 

13 Maar het zal slechts een - 
enkele kreet zijn, ὧδ ἩαΡα EAE 

14 Wanneer zie! zij zullen 
wakker zijn. do 

15 Is het verhaal van bu RU LE 
Mozes niet tot τὶ gekomen ? 

16 Toen zijn Heer hem in οὗ ων, (2425. LA «4-0 re 
anse 166 heilige vallei Toewd ἃ toe- $ dax 2 L SE 

mad, | riep: RU νῶν ϑευϑθνς ἥν  5,ὲ 
17 Ga tot Faraô; waarlijk BL αἱ Osnulcail 

hij is buitensporig geworden; 
18 En zeg: Hebt βρῇ (een αν 

verlangen) om u te reinigen: 
19 En ik zal u tot uw Heer L24< Sy di cr 

leiden, opdat gij zult vreezen. 

gaan zijn de pülen; degenen die gezwind loopen en vooruitloopen zijn de paarden 

en degenen die de zaak regelen zïjn ὃ} de engelen δῇ de leiders, die macht hebben, 

daar de 2aak, zooals de daarop volgende verzen aantoonen, ongetwijfeld de over- 

“winning der Moeslims en de nederlaag van den viÿand is. Deze woorden kunnen 

echter ook op geestelijke vooruitgang slaan, of in het algemeen op succes in 

welke zaak ook; in het eerste geval zijn de spanrers dan degenen, die zich uit 

zijn lusten trekken, en levendig voortgaan tot God (vs. 2) en zoo verder; in het 

tweede geval is de eerste trap die, waarop men zich in een zaak verdiept (van 

gharq, dat zinken beteekent); de tweede is die, waarop men ze blijmoedig aan- 

pakt, en de derde is die, waarop men snel handelt; ten gevolge daarvan loopen 

zulke personen anderen vooruit (vs. 4) en zijn zij in staat om hun zaken te 

leiden (vs. 5). 

1378 Het beven der aarde duidt de groote bewegingen aan, die plaats 

grijpen, voordat de verandering tot stand wordt gebracht, en wat naderhand 

geschieden moet is het gevolg of de ondergang der tegenstanders en de over- 

winning der geloovigen. 



1092 ee DIE SPA DEN da XXX. 
es ue CR A à qq do nee CO den na ---- ΠΝ 

20 En hij toonde her het SR . 
machtige αι ἈΝ ἕο δ QT LS 

21 Maar hij verwiern (de ΠΥ 
waarheid) en gehoorzaamde D esp + Len 
| niet; 
| 22 Vervolgens keerde hij DIX she 
haastig terug, 

23 En verzamelde (men- FN AMP ES 
schen) en riep uit, à Ca 

24 En zei: Ik ben uw Heer, | ΠΝ 922, HP συν MAT 
de A ΕΘΝ CSN 

25 Maar God greep hem SUN 
aan met de straf van het 
hiernamaals en van het 
vorige leven. 

26 Waarlijk, hierin is een 
les voor hem die vreest,. OS ci δ. CEE) 

PARAGRAAF 2 

De groote Ramp 

27—-33. Goddelijxe weldaden aan den mensch. 34—41. De komst 
van een ramp. 42—46, Het uur der belissing. 

27 Ζῃϊ gi de sterkere in © — 
schepping of de hemel? ΗἾἧ «11. ct is δὲ ST 
heeft die gemaakt. mt CN σ 

28 Hij heeft zijn hoogte © 
hoog verheven en dien in een 

A κ᾽. .115 
rechten staat geplaatst. Ars 27 

29 En ἨΐΠ heeft zijn nacht 
duister gemaakt en zijn licht σύ τε 111 
voortgebracht. Os ποσὶ QUI TRE 

30 En de aarde, die θοῦ ) 
Hij daarna uitgespreid. ὀϊφμο 3. es) » 

31 ΗΪ heeft daaruit haar 
water en haar weide voortge- τ A Re 
bracht. pas de ee 

32 En de bergen, die heeft ΠΤ 
Hij hecht gemaakt, Eten 31 VLet> 

33 Een voorziening voor u Σ 
en voor uw vee. ἡ EN: LS EE 

34 Maar wanneer de groote © ΑΘ ει Dir 
overheerachende ramp 1819. SEAT ER 
qq mg 

1379 De overheerschende ramp is zoowel op de omverwerping van de macht 
der tegenstanders in dit leven van toepassing, als op hun straf in het leven 
biernamaals. ᾿ 
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Of, wan- 
neer het 
geschieden, 

———— --ὄ..-... .............-...-.-... 

35 De dag waarop de 
mensch zich datgene al 
herinneren, waarnaar hij ge- 
streefd heeîft, 

36 En de hel voor hem, die 
ziet, onthuld zal worden. 

37 En wat hem betreft, die 
buitensporig is, 

38 En het leven dezer 
wereld verkiest, 

39 Dan waarlijk, de hel — 
dat is (zijn) woning. 

40 En wat hem betreft, die 
in het aanzijn zijns Heeren 
vreest te staan en de ziel in 
(haar) lage begeerten be- 
dwingt, 

41 Dan waarlik, de tuin —- 
dat is (zijn) woning. 

42 Ziïj vragen u over het 
uur, verwaarts de bestem- 
ming daarvan is? 

43 Waarover? Gi  zit 
jiemand om daaraan te herin- 
neren. 

44 Tot uw Heer is het doel 
daarvan. 

45 (ἢ zit slechts een waar- 
schuwer tot hem, die het 
vreest. 

46 Ten dage als zij het 
zien, zal hèt zijn, of zij niet 
langer gebleven waren dan 
het laatste gedeelte van een 
dag of het eerste gedeelte 
daarvan. 

DE GROOTE RAMP 
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HOOFDSTUK LXXX 

HIJ FRONSTE 

(’Abasa) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(42 verzen) 

igemeene opmerkingen: 

Aanvangende met een treffeng voorval betreffende hoe een blinde den 
Heïligen Profeet in de rede viel, toen deze een gesprek voerde met sommige van 

de hoofden der Qoereisjieten en hoe hÿ door deze stoornis zïjn voorhoofd fronste 

— vandaar de titel van dit hoofdstuk, --- verklaart dit hoofästuk inderdaad, dat 

die arme en nederige volgelingen, die de waarheid hadden aangenomen, tot 
grootheid zouden worden verheven en dat de Heilige Profeet zich dus niet be- 
zorgd moest maken, indien hoogstaande personen niet naar zijn boodschap luister- 

den, want terwijl deze nederige Moeslims tot hooge rangen verheven zouden 
worden, zouden de hoogstaande personen die de hboodschap verwierpen, worden 
verlaagd. Dit hoofdstuk spreekt dus van de groctheid, waartoe de Heilige 
Qoer-ân zijn volgers zou verheffen en van zijn veroveringen in de verre toekomat. 

PARAGRAAF 1 

1—10. De Heiïlige Profeet kijkt fronsend naar den blinde, 11—16. 
Ζ1) die de waarheïd aannemen, zullen verhoogd worden. 17—32, Godde- 
ljke zegeningen aan den mensch. 33—42. De verdoovende kreet. 

In naam van God, den Wel- Op > a! Rs 

| 

| 
| 
| 
| dadige, den Genadige. 

1 Hÿj fronste en keerde ΑΕ — 
den rug, 242 De 55 : b \ A - 

2 Omdat de blinde man tot our δρ ὦ 
hem kwam. 1380 ee Gore ns te” 

3 En wat zou u doen weten, ché 5 αλῷ y Ce > 
dat hfj zich reinigen zou, 

1380 De blinde man was Ibn-i-Oemm-i-Maktoem (Abdoella, de zoon van 

Sjoeraih), die tot den Heiligen Profeet kwam, toen deze de leerstukken van den . 

Isläm aan een bijeenkomst, bestaande uit de leiders van de Quereisjieten, uit- 

éenzette, hopende dat dit gesprek met hoogstaande menschen een einde zou 
maken aan de moeilijkheden, waarin de Islâm verkeerde. De blinde man viel den 
Heiligen Profeet in de rede; hij vroeg om onderricht te worden in wat God had 
geopenbaard. De Heilige Profeet nam hem deze ongelegen onderbreking kwalijk 
— hij fronste en keerde den rug, — waarop hij deze openbaring ontving. 
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Ar. en hi, 

Of, maar 
een maat 
geschapen, 

4 Of herinnerd zou zijn 
zoodat de herinnering hem 
nut zal doen? 

5 Wat hem betreft, die 
zich vrij van behoefte acht, 

6 Τοῦ hem richt gij u. 
7 En geen blaam rust op 

u, indien hij zich niet reinigt. 

8 En wat hem betreft, die 
hard strijdende tot τ komt, 

9 En vreest, 
10 Zult gij u van hem af- 

wenden ? 
11 Neen! waarlijk, hi is 

(een bron van) verhevenheid. 

12 Derhalve, laat hem die 
wil, er acht op slaan. 

13 In geéerde boeken, 
14 Verheven, gereinigd, 
15 In de handen van schrij- 

vers, 
16 Edel, deugdzaam. 1581 
17 Vervloekt 21] de 

mensch! hoe ondankbaar is 
hi! 

18 Uit wat ding heeft Hi 
hem geschapen ? 

19 Uit een kleine levens- 
kiem; Hij heeft hem gescha- 
pen en hem macht gegeven. 

20 En (aangaande) den 
weg — Hij heeft dien (hem) 
gemakkelijk gemaakt, 

21 Vervolgens laat Hij hem 
sterven en wijst hem een graf 
toe, 

22 Vervolgens, 
het Hem behaagt, 
hem opwekken, 

23 Neen! maar hij heeft 

wanneer 
zal Hÿ 

niet gedaan wat Hij hem ge- 
bood. 

---»....... 

HIJ FRONSTE 

ἈΞ ΚΞ. — ΄- 

Φξϑ 9 RES SOS 3 

VONT up 2 

OCS%S 8 » 

ξ ὼ Te » Ed ae 
LS AL CA 

z € À AT κά 

1381 De zes verzen, van het 11de tot en met het 16de, zijn inderdaad een 
troost voor den Heiligen Profeet, want de eerste tien verzen bevatten de wenk, 
dat de leiders zich niet aan zijn waarschuwing zouden storen of zijn boodschap 
zouden aannemen, en dat hij zich daarom tot de armen moest wenden, die door 
den Keiligen Qoer-ân tot grootheid zouden worden verheven. 
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| 

| 

| 

στ΄ ———_pZpZpEZpaEa em 

Ar. (vele) 
aangezich- 
ten, op 
hen. 

37 leder mensch van hen 
zal te dien dage een zaak heb- 
ben, die hem zal bezighouden. 

qu ru. 

ΗΠ FRONSTE 

24 Derhalve, laat den 
, mensch naar zijn voedsel 

25 Dat Wiÿ het water 
(het) in over- 

vloed nedergietende, 
26 Vervolgens splijten Wi 

de aarde vaneen, (haar) van- 
eensplijtende, 

27 En ΝῺ laten daarop 
het graan groeien, 

28 En druiven en klaver, 
29 En den olïijf en den 

30 En dicht met boomen 
beplante tuinen, 

31 En vruchten en weide, 
32 Een voorziening voor u 

en voor uw vee. 
33 Maar wanneer de ver- 

doovende kreet komt, 
34 De dag waarop een 

mensch vluchten zal van zijn 

39 En zijn moeder en zijn 

36 En zijn echtgenoote en 

aangezichten 
zullen te dien dage blinkend 

39 Lachende, blijde, 
40 En op (vele) aangezich- 

ten zal te dien dage stof zijn, 
41 Duisternis zal hen be- 

42 Dezen zijn degenen die 
ongeloovigen zijn, de verdor- 

y “τσ ri 
Os ιν,» 

SRE CEE 
Y δὲὲκ 7 Dora" 57 
Etat OL sil ès ἃ...) 

ὍΝ ,ς. “"# À “ 

OA 5 & At 5 

b πω δου ET PR 

O LAID 2 ueLe 

DA DTA, + 29920 34 #2 

δα OU Le tu A Fur "Ὁ 

VO. 2% . GDS 
ΘῈΣ δ55) 

τσ .2 Χ2ὲ LE “. 
© 8 7e kErrte 

Ὺ Dur κα σ1.- 

ὦ δι Ge en 6552) 



HOOFDSTUK LXXXI 

HET OPVOUWEN 
(At-Takwir) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(89 versen) 

Algemeene opmerkingen: 

DIT hoofdstuk, waarvan de titel ontleend is aan de in het eerste vers ge- 
maakte vermelding van het opvouwen der zon, voorspelt ook de grootheid, 
waartoe de Islâm zou komen en van de volslagen mislukking van allen tegen- 
stand daaraan. Het spreekt van vele dingen, die tijdens het leven van den 
Heiligen Profeet plaats grepen, maar tevens bevat het vele zinspelingen op de 
verre toekomst en maakt melding van dingen, waarvan wij duidelÿk in onzen 
tÿd getuigen. Het gevolg van al wat er verklaard wordt, is, dat de definitieve 
overwinning van den Islâm in Arabië, en door Arabië op de geheele wereld, de 
grootste van alle zekerheden is, Evenals het vorige hoofdstuk is het een der 
eerste openbaringen, 

In naam van God, den Wel- ? ιν à 
dadige, den Genadige. Orient ail 

1 Wanneer de zon opge- nie em 
vouwen woïdt, DO Lys Cm 3] 

2 En wanneer de sterren : D ro 
duister worden, ὁ ζαῦθι ΚΩ͂Ν 

ς 8 En wanneer de bergen : ΝΞ 
| verwijerd worden, δ᾽ λον ὕζῳμϑι; 
: 4 En wanneer de kameelen ᾿ τ 
, verlaten worden, ὦ CÂbe ALES 
| 5 En wanneer er gemaakt “ FE 
wordt, dat de wilde dieren RS ruelle 
uittrekken, DTA Ἴ 

Of, er ge- 6 En wanneer de zecën in de 5 ἜΝ, AA EE 
er ee gestoken worden, | us + εἶ 
de steden En wanneer de menschen M 2 LU ρΑδ 77 
PU |vereenigd worden, | ὦ Sr els 

8 En wanneer de levend δέΐ ec He 
| begravene gevraagd wordt: 2 See 

9 Om welke zonde zij ge- ZAR Do oe 
dood werd, ᾿ς Des us is L 

10 En wanneer de boeken : . + 
᾿ # LPRES ῳ { « ? verspreid worden, D Ce λυ 5 es om nn 



1098 HET OPVOUWEN | [DEEL XXX. 

11 En wanneer de hemel 
zijn  bedekking verwijderd MUST 
heeft, dé ᾿ 

12 En wanneer de hel ont- ᾿ pr 
stoken wordt, ὦ ὦ τὸ pesé) | 

13 En wanneer de tuin | 
nabij gebracht wordt, 1352 nt A θαι ΠΑΡ 

14 (Dan) zal iedere ziel 
weten, wat Ζῇ bereid heeft, 

> . .....- -΄᾿.- .----..------’-.-...-- -----.-  - -- 

» D AIT SAR 2 2 5" 

15 Maar neen! ik roep © Se) Le ὁ Φῶς 
degenen die terugkeeren tot : Ne 

a 1268. getuige, à | y {1 At” we 

| 16 Die hun loop volgen en AN ide 
zich verbergen, 1383 hr n CD A 092 

17 En den nacht, wanneer 6 il le 
die heengaat, 

18.En den ochtend, waa- BALE | 3:0: HT ᾿ 
neer die gloort, A 

19 Waarlijk, het is het d'tenir): 
woord van een geëéerden O OS VS) ait 

“0 De bezitt kracht, PE A en bezitter van krac Oo | T'IPETL GE 
hebbende een aanzienlijke ἰΝ τὰ ῳ»Ὁ mure ) 
plaats bij den Heer des ᾿ς ,, > , 
troons, OA SCIE δ «3 

21 Jemand (om) gehoor- 
zaamd (te worden), en ge- È εἰν θδς τ ἢ 
trouw in wat (hem) is toe- OUet os Le 
vertrouwd. 1384 | 
PP  ..-.--ἰᾧ-ἰὖὃἊ-Ὡς-ὐῆ΄ο΄ρῆ΄--.3..΄ .9..ὌὋὌρΠ͵π.πΠ  ῖοοΟοσο.ᾶκ11τᾺηὠἈἀ τι... ῦΎΎς--ς-ς-ς«ῆ.»..-.- 

1382 De eerste twee verzen zeggen ons, dat de oude orde veranderd zal 

worden en plaats zal maken voor een nieuwe; het 3de vers spreekt van ὧβ ver- 

wijdering van alle hinderpalen; het 4de bevat een voorspelling aangaande de 

latere dagen, als men in plaats van kameelen andere vervoermiddelen gebruikt; 

het Bde, 6de en 7de houden verband met den vooruitgang der beschaving; het 

10de spreekt, evenals het 11de, van de verspreiding van kennis, terwijl het 12de 

en 13de ons zeggen, dat de hel en de hemel nabij worden gebracht. Sommige 

van deze profetische verklaringen zijn in onzen {ἃ duidelÿk in vervuiling 

gegaan, terwijl de andere in overdrachtelijken zin kunnen worden opgevat; uit 

dat alles volgt, dat het is het woord van een geëerden Apostei, 

1383 Men neemt gewoonlijk aan, dat dit een beschrijving is van de sterren, 

en het terugkeeren en zich verbergen daarvan worden opgevat in dezen zin, dat 

de ster van de tegenstanders ondergaat, wat ook de uiteindelijke overwinning 

van de waarheid beteekent. Die woorden kunnen echter ook de tegenstanders 

zelf aanduiden, die de waarheid bestrijden, gelijk de sluipende duivel. 

1384 De geëerde Apostel, iemand om gehoorzaamd te worden, de getrouwe 

in wat hem is toevertrouwd, is niemand anders dan de overbrenger van de 

. Goddelijke boodschap, en de gegeven beschrijving is zoowel op den Heiligen 

Profeet Mohammad als op den engel Gabriël van toepassing. 
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22 En uw metgezel is niet un et 
bezeten. Fo ἘΣ : 

23 En inderdaad heeft. hi L » SA AY Pi 2<Tr 
zich op den helderen gezicht- © Gin ν ῳ διν UD » 
einder gezien, 1385 ΡΟ ΕΝ 
.24 Noch is hij een hardnek- 6 ge LANCE US 

kige verberger van het onge- 
ziene. 2 2 < "2 < DL HD re » | 25 Noch is het het woord C2 hé JEU; 

| van den vervloekten dui- 
vel; 1386 

RE A CS 26 Werwaarts zult οἱ] dan O eyab ὧκ 
gaan ? 

27 Het is slechts een herin- 
nering voor de volkeren, 

28 Voor hem onder u, die 2-7.5 24 4, » » we 5, ‘sat » | Las pt, recht wenscht te gaan. Ori © ER rc 
11 Ἷ 1 PL ON Te υ τάς ὁ Fais à 29 En gij wilt niet, behalve αὐὐ το τ ter 

a 1370. als God wil, ἃ de Heer der 
werelden. 

En 2 De md --.........,... 

1385 ,,De Heilige Profeet heeft zich op 

F- 

Ἵ 

“" 

#92 32, D 

Ἀν Er 
nn παπα εσσσισποτπσατνι σας 

den helderen gezichteinder gezien” 
heeft betrekking op den luister van zïja licht, waarvoor vgl. 53 : 7. 

1886 Di. dit zijn niet de gissingen van een waarzegger 

RL . .-.... my ES Are “ue mate 



HOOFDSTUK LXXXII 

‘HET VANEENSPLIJTEN 
(Al-Infitér) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(19 verzen) 

Algemeene opmerkingen: | 

DIT hoofästuk ontleent zijn titel aan de in de eerste verzen gemaakte ver- 

melding betreffende het vaneensplÿten van den hemel. Het. is als het ware 

een aanvulling van het vorge hoofdstuk; want terwijl dat hoofdstuk, na van 

zekere teekenen melding te hebben gemaakt, de gevolgtrekking maakt, dat de 
Islâm ten slotte de overwinning zou behalen, gewaagt dit in zijn eerste verzen 

van die overwinning en spreekt het als een gevolg van die overwinning ook 

van de volslagen machteloosheid, waarin de tegenstanders zouden verkeeren, en 

vestigt inzonderheid de aandacht op de onveranderlÿke wet, volgens welke iedere 

daad haar vrucht afwerpt. 
PP nt pq mo One 

In naam van God, den Wel- \ > 

| D) gb _. | Ἐπ den Genadige. | 04 : RC 
DE ok | anneer de hemel van- 3 SE AUETIIES 

ΕΓ een zal zijn gespleten, 3) 
‘ 2 En wanneer de sterren de Ζ2 Ἀπ res à 
| verstrooid zullen zijn, 
͵ 9, En wanne…r de rivieren y 2,49 Li τι 2 
. uitgestort worden, SES AIT 

4 En wanneer de aven Y 22 TEL 
opengelegd worden, ὰ OS NS] 

9 Zal iedere ziel weten, wat  e>.< fr 2-4 Re 
zij vooruit gezonden en ach 212 Le Cd CUS 
tergelaten heeft | | ; 

6 O mensch' wat heeïft u eur EU AN: GC 
van uw Heer, den Geéerde τ: ὉΠ : ἘΣ 
bedrogen, Op Sa] 

7 Die u geschapen en u τ ἢ ΟΝ 
volmaakt en u symmetrisch DORE ALES EE Gui 
hecft gemaakt? —_ + : ᾿ 

8 In wat vorm Hi will, OuLSy τ ὦ δύσρῳ 
stelde Hij u samen. 2 τνδὶ θεὲ 

9 Neen! maar gij noemt ox» ORYERS Co 
het _oordeel een leugen, NS D Ua 

| 10. Eù rs er zijn Wa- | b Cab ske Cie 
kers over 

mm mm τὰς 

— —— — —— οἷς 
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- 
as 

11 Achtenswaardige schrij- 
δὰ 

1 Zij weten wat gij doet, 
1387 

13 Waarÿk, de rechtscha- 
penen zullen in gelukzaligheid 
zijn, 

14 En waarlijk, de verdor- 
| venen zullen i in brandend vuur 

aan God behooren. 

Zijn, 
15 Zïj zullen het ten dage 

des oordeels binnentreden. 
16 En zïj zullen geenszins 

daarvan afwezig zijn. 
17 En wat zal u doen 

begrijpen wat de dag des 
oordeels is ? 

18 Nogmaals, wat zal u 
doen begrijpen wat de dag 
des oordeels 15 

19 De dag waarop een ziel 
niets voor een (andere) ziel 
zal vermogen; en het gebod 
zal te dien dage ganschelijk 

HET VANEENSPLIJTEN 1101 

NS EAU 

@ DR ste 
τς 

PL - 

CES SNS 

Sa PAG {1 

Θωξο! SE 

CG οἷ 23 

p122 Ar D DT 91,2% + “55 

re Qi Ὁ a Vos. 
cé 2 

Ὁ τ δὴ; ἀρ 
OÙ de 25 

1387 Dat iedere handeling van den mensch opgeteekend wordt en vruchten 

afwerpt, is een der voornaamaste leerstukken van den Islamietischen godsdienst. 

Het spreekt van Zelf, dat daarmee niet bedoeld wordt, dat er engelen zitten met 

een pen in de hand een een inktpot voor zich op lessenaars, als copiisten, en op- 

teekenen, dat op dien en dien tijd die en die persoon z00'n goedé of zoo’n slechte 

daad verrichtte. Dat zou een verwringing van de beteekenis der woorden van 

den Heiligen Qoer-ân zijn. De terminologie opschrÿven, boeken en schrivers 

dient slechts om aan te toonen, dat iedere daad bewaard wordt, zoodat die 
een Zekere uitwerking hecft, want de beste, aan den mensch bekende manier 

van het bewaren van wat gebeurd is, i3 opschrijven. 



Algemeene opmerkingen: 

HOOFDSTUK LXXXIII 

(At-Tatfif) 
GEOPENBAARD TE MEKKA 

(36 verzen) 

218 DIE EEN VERZUIM PLEGEN 

DIT hoofdstuk veroordeelt degenen die een verzuim plegen en is dienovereen- 

komstig getiteld. Degenen daarentegen, die hun plichten vervulen, zullen ver- 
heven worden. Het zet dus de behandeling van het thema der vorige hoofdstuxken 

voort. Waarom gaat het den rechtschapenen voorspoedig 7 Omdat Ζῇ hun plichten 
vérvullen en trouw zijn aan hun verplichtingen. Waarom dragen de schuldigen 
leed en vergaan ze? Omdat zij in hun plichten te kort schieten en niet trouv 
zijn aan de hun toevertrouwde goederen. Het vorige hoofdstuk toont aan, dat 
elke daad van ieder menscheltÿk wezen opgeteekend is: dit handelt over de aan- 
teekeningen ten aanzien van de verdorvenen en de rechtschapenen respectievelijk, 

In naam van God, den Wel- 
dadige, den Genadige. 

1 Wee over degenen die 
een verzuim plegen, 

2 Die, wanneer zij van de 
| menschen de maat (van wat 
|.hun toekomt) nemen, die ten 
 volle nemen, 

3 Maar wanneer zij ande- 
ren toemeten of hun toewe- 
gen, schieten zij (daarin) te 
kort, 

4 Denken dezen niet, dat 
zij opgewekt zullen worden, 

5 Voor een grooten dag, 
6 Den dag waarop de men- 

schen voor den Heer der 
wereiden zullen staan ? 

7 Neen, waarlijk, het boek 
der verdorvenen is in de 
gevangenis. 

8 En wat zal u doen weten 
wat de gevangenis is? 

M 2 Υλ τ 9 PÜre D pp De 
AAA | | 
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: | ven b gro SE 9 Het is een geschre SSL 
boek. 1388 

10 Wee te dien dage over “Ν τ ὩΣ 
N #2 ue 44 - 2u AE de verwerpers, OA YEL D) Jos 9: 

11 Die den dag des oor- , , a 
deels een leugen noemen. OU Less SEE ἘΠῚ 

12 En niemand noemt dien CNE 
een leugen, behalve ieder + :. LG L satree 
overschrijder der grenzen, BE es VI DU ὦ 
zondige ; | 

15 Wanneer hem Onze LUF MSERN ARE LES rst 
mededeelingen  voorgelezen | “Ὁ 
worden, zegt hij: Verhalen λον! 
der ouden., Ε 

14 Neen' veeleer is wat χῇ ᾽.,.᾽ 2 RS ϑλρ 25 
plachten te doen als roest op Nr ne 

| hun harten geworden. O Came ete CG 
15 Neen! waarlijk, zij zullen 

9 

te dien dage van hun Heer &-252-7. >, ue ,-, ER 
| ji DRE LR de, a) (e Lan uitgesloten zijn. ὡΣ ΡΞ 
16 Vervolgens zullen zÿ Se τὴ 

waarlijk het brandende vuur ΘΠ JUS St 25 
ingaan. 

17 Vervolgens zal er gezegd DOC ETES 
* . .ε ᾿ Ϊ \ si \ worden: Dit is wat gif een τ τύ γος δ 

Ῥ “5 Ρ Κ᾿ γ᾿ LL] 
leugen hebt genoemd. BORIS 

18 Neen!  waarlijk, het | " 
x . » “2 w υἱ 2e τῷ TX ΒΡ: < A boek der rechtschapenen is Ge D LIEN CS EE 

in de hoogste plaatsen, 1389 7 - 

. En ver 28] u doen Er AY Lot VIT weten wat de verhevenste LRkE Le by! Les 
plaatsen zijn ? 

--..-τὄῳὰᾧ.-ὐ΄Ἁ  ὁ,Ἔ re a νυν εσοαΣ, _ 4 = —" —;, —————  ὃἷἝἷἝἷὮὃὃἣὃἝἕἝἕἝἕὃἕὃὦ 

1888 Sidjdjin is het equivalent van sidin, di. gevangenis. De cpteekening 
of het boek van de daden der verdorvenen is, zooals hier vermeld staat, in een 
gevangenis; dan wordt in vs. 9 verklaard, dat die gevangenis zelf een geschreven 
boek is. Een soortgelijke vermelding volgt in het geval van de rechtschapenen 
in vss, 18-—20, met dit verschil, dat het boek der rechtschapenen, gelijk vermeld 
staat, in de verhevenste plaatsen is. Het boek der daden en de plaats waar het 
is, Zijn dus identisch. M.a.w. het boek der âaden is in den mensch, omdat de 
daden bewaard worden door de uitwerking, die ze op den mensch hebben; zie 
noot bij 18 : 11. En het is in een gevangenis, omdat de booze werken ’s menschen 
vooruitgang belemmeren en zijn vermogens tot het verrichten van goede en 
groote daden a.h.w. in een gevangenis opgesloten houden. 

1389 ’Illÿjéèn komt van ’alé, di. het was hoog, en beteekent de hoogste 
der plaatsen en de verhevenste der graden en die (welke een mensch) in het 
latere verblÿf het naast tot God (brengt). De hoogste plaatsen zijn dus de op- teekeningen van de be:te daden, die den mensch in staat stellen zich hoog te verheffen en de boeien te verbreken, die hen aan lage begeerten kluisteren. 
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20 Het is een geschreven 
| boek, 
: 21 Degenen die (God) 
nabij gebracht ziÿn, zullen 
daarvan getuigen. 

22 Waarliÿk, de rechtscha- 
penen zullen in gelukzaligheid 
zijn, 

23 Op verheven rustban- 
ken zullen zij kijken; 

24 Gi zult op hun aange- 
zichten den glans der geluk- 

 Zaligheid herkennen. 

25 Hun wordt van een 
reinen drank te drinken gege- 
ven, die (voor anderen) ver- 
zegeld 15. 

26 Het zegel daarvan is 
(met) muskus; en dat dege- 
nen die streven, er naar 
streven. | 

21 En het bijmengsel daar- 
van is water dat van boven 
op hen nederkomt, 1890 

28 Een bron waaruit dege- 
nen, die (tot God) nabïj ge- 
bracht zijn, drinken. 

29 Waarlijk, degenen die 
schuldig zïn, plachten dege- 
nen die gelooven, uit te 
lachen. 

30 En wanneer zij hen 
voorbijgingen, knipcogden zij 
tègen elkander. 

31 En wanneer zij tot hun 
eigen volgelingen terugkeer- 
den, keerden zïj uitbunüis 
juichend terug. 

32 En wanneer zij hen 2a- 

gen, zeiden zij: Waarlijk, 
dezen verkeeren in dwaling'; 

33 En zij werden niet ge- 
zonden om wakers over hen 
te zijn. 
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1390 Het water, dat van boven komt, beteekent geestelijk de kennis van 
God, want uit deze Bron wordt dengenen, die tot God παρ} gebracht zijn (vs. 28), 
te drinken gegeven. 
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| 34 Maar heden zullen dege- 
nen die gelooven, de ongeloo- 
vigen uitlachen; 1891 

35 Op verheven rusthban- 
ken zullen zij kijken. 

36 Waarlijk, de ongeloo- 
| vigen worden beloond naar 
| wat zij gedaan hebben. 

ee ς.. ---- - ς΄... 

ME Geret Gui ZE 
» Vo 2 2 
© OS 

BCE LESR EE 

CNE BEC οὐδ CE 

1391 Men moet het uitlachen der geloovigen niet letterliÿk opvatten. Het 
woord dâldk, dat letterliÿk lachen beteekent, komt elders ook voor met betrek- 
king tot de aangezichten der rechtschapenen (80 :39) en beteekent slechts 
de helderheid der hoop op hun aungezichten. Het uitlachen drukt in dit geval 
eenvoudig sen toestand van vreugde uit, die iemand moet doen lachen, want het 
duidt eenvoudig aan, dat hun positie betreffende de oppermacht zooals die van 
hun vijanden zou zijn, die in dien toestand de geloovigen uitlachten. 



HOOFDSTUK LXXXIV 

HET VANEENSCHEUREN 
(Aï-Fnsfqâq) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(δ᾽ verzen) 

Algemeeïe opmerkingen: 

DIT hoofdstuk ontleent zijn :titei aan de in het ezrste vers gemaakte ver- 
melding hetreffende het vancenscheuren van de wolk. Gelijk het vaneenscheuren 
van de wolk leven aan de doode aarde geeft, zoo geeft de openbaring Gods ook 
leven aan de doode harten. 
qq  θῸ-Πρθ ϑ ́ππ1π..--......ν.. ῦὃϑ ϑ0ὈϑΘϑῦῷΚ Γ6μτ.....,) 

In naam van God, Gen Wel- Dh sus τὰ > : ᾿ Π ς # . je | | | dadige, den Genadige. Ce pet ue Di a ὍΣ 
Οὐ νος, 1 Wanneer de hemel vau- 

| eenscheurt, D LRU PT Sunee 
ἐν . DEN US; (en Ε} Ϊ _ 2 En naar zijn Heer luis- d ᾿ 

| tert en geschikt wordt ge- SR ΣΝ τ αν, Σ τ 
. maakt. 1392 Ds LG CEST 
: 9 En wanneer de aarde 

Of,cfien : witgestrekt wordt LR Dares 
ἜΧΩΝ ᾧ En uitwerpt wat daarin De LP NIET 

| is en ledig wordt 20 | RS Ce βου οῦνα | 5 En naar haar Heer luis- 5 MS 5 gs ὦ cell 
|tert en geschikt wordt ur 
f 

κων“ 2 Le . . gemaakt, ᾿ Πρ πο κοι 
| 6 O mensch! waarlïk, gi) D 4 
. moet u een groote inspanning “4,6 59 5: 22 eco A ἀντ ἐπ Ty 2 AT 

inspannen (om) tot uw Heer τ. ὁ. πόθος 
(te komen), tot gi Hen AA (22 
mntmoet. di 

1292 De eersté vif verzen van dit hoofdstuk spreken van cen gewoon 
natuurverschinsel, nl. het vallen van den regen en den groei der planten, in. 
toespeling op de verandering, die door de Goddelÿke openbaring zou worden 
tot stand gebracht. Met de hemez luistert naar zÿn Heer en de aarde luistert 
naar haar Heer in vs. 5, wordt hun gehoorzaamheid aan Zijn gehoden bedoeld. 
Bij beide zinsneden wordt gevoegd, dat zij geschikt of bekwaam worden gemaakt 
om naar de Goddelijjke geboden te luisteren en om die te ÿehoorzamen, d.w.z. 
Ze Zijn van nature algeheel aan de Goddelijke geboden onderworpen. 
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a 1101, 

b 586. 
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7 En aangaande hem, vien 
zijn boek in zijn rechterhand 
wordt gegeven, 

8 Met hem zal rekening 
worden gehouden door een 
gemakkelijke rekening, 

9 En hij zal blijde tot zijn 
volk wederkeeren. 

10 En aangaande hem, 
wien zijn boek achter zijn rug 
wordt gegeven, 

11 ΗΠ) zal om verdelging 
| roepen, 

12 En brandend vuur in- 
gaan. 

13 Waarlijk, hi was (eer- 
tijds) blijde onder zijn volge- 
lingen. 

14 Waarlijk, hij dacht, dat 
hij nimmer zou wederkeeren. 

15 Ja! waarlÿjk, zijn Heer 
ziet hem immer. 

16 Maar neen! ik roep het 
avondrood tot getuige, 8 

17 En den nacht en wat die 
voortdrift, 

18 En de maan, wanneer 
Lee vol wordt, 1393 

19 Dat gij zekerlijk den 
eenen toestand na den ande- 
ren Zzult ingaan. 1394 

20 Maar wat scheelt hun, 
dat zij niet gelooven, 

21 En wanneer hun de 
Qoer-ân wordt voorgelezen, 
buigen zÿ zic: niet neder? b 

22 Neen! degenen die niet 
gelooven, noemen de waar- 
heid een leugen. 

HET VANFENSCHEUREN 

“: CP 2 .$ >” τς 
μ᾿ . . + -ζ ” ᾿ Lu 

O Les AD Ut ὦ" 

2 FÉCZ ie ἀντ: 

br SACS ETS 

LA 29% RP Te “5.5 

IP Don TT pts 

Se : BE EST 

δ y3pu α "9:2 <i 
DORE AS Eu CT 

1398 Vas. 16—18 vestigen de aandacht op een ander natuurverschijnsel, 

waarmee het verdwijinen van de macht der .Arabieren wordt aangeduid. De 

sjafaq of het avondrood, beduidt hier de verdwijnende zon der macht van de 

Arabieren, terwijl de nacht des tegenspoeds, welke hen nu overviel, alle over- 

gebleven sporen van licht voor zich uit verdreef. Maar zij zouden niet voor 

eeuwig in de duisternis gehuld blijven, want de maan (de Heilige Profeet) was 

reeds opgekomen en zou weldra vol zijn, wanneer het Arabische volk optrok om 

de wereld te veroveren. 

1894 Op deze verschillende toestanden wordt in vss. 16—18 gewezen, en 

nog duidelijker in de eerste drie verzen van het hierop volgende hoofdstuk. 
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23 En God kent het best 5: ον Lee 
wat zij verbergen. 

24 Derhalve, Kkondig hun VOLE 
een pünlijke kastijding aan, URLS 

25 Behalve aan degenen portes 
die gelooven en het _goede al νος 5 3 ral Gr 
doen; voor hen is een nimmer 
af te snijden belooning. 

a 522. 35 10 2 Ἵ 

Ζ 



HOOFDSTUK LXXXV 

DE STERREN 

(Al-Boeroëedi) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(88 verzen) 

Algemeene opmerkingen: 

DIT hoofdstuk ontleent zijn naam aan de in het eerste vers voorkomence 
vermelding van den hemel vol sterren, in tnespe:ing op den voorspoeii van 
het Arabische volk. Het zet de behandeling van het them. van het vorige hoofd- 
stuk voort en wijst op de verschillende toestanden der machtige tegenstinders 
van den Heiligen Profeet. 

----..0.-.--Ἐ-- Ἐθ - ns qq y à Us 

In naam van God, den Wel- 
dadige, den Genadige. 

4101. | 1 Beschouw à den heme! di 
| vol van sterren, OPIR Φ pu) 
| 2 En den gedreigden das ᾿ Ομ ΄ 
| _ 3 En den getuige en dege- | Ho, 
| nen tegen wie de getuigenis NÉS rss umis 
| is afgelegd. 1595 robe ΄“ 

4 Vervloekt zijn de metge- os τῳ, ΠΝ ΟΣ 
zellen der groeve 1596 10 | on 

1395 De eerste drie verzen trekken een parallel tusschen Gen eersten toe- 
Stand der tegenstanders van den Heiligen Profeet en hun laatsten toestand, 
Z008ls de Heilige Profeet dien voorspeld had De hemei vol van sterren 
beduidt een voorspoedig volk. Tegenover dezen weivarenden toestard van het 
voik staat de gedreigde dag, d.i. de dag van den ondergang van hun raacht, want 
met dien dag werden zij telkens weer bedreigd. De getuige is de proreet var ser 
volx, en degenen tegen wie getuigenis is afgelegd Ζῇ z2ÿ die den profeet 
verwerpen, 

1396 Men is van meening, äat dit betrekking heeft op de vervolging van 
sommige Christenen door Zoe Nawas, een koning van Jemen, die den Joodschen 
godsdienst beleed, of op Sadrach, Mesach en Abèdnego, die Nebukadnezar , ἰὴ 
den oven des brandenden vuurs’ liet werpen (Dan 3 : 19-21). Hierin zit naar 
mijn meening ook een profetische Zinspeling op het groote Arabische leger, 
Waartegen de Moeslims gedwongen werden zich door middel van een gracht te 
verdedigen, in wat de ,,oorlog der Bondgenooten” of de ,,oorlog der Gracht” 
wordt genoemd. ὃ 
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DE STERREN 

9 Van met voedsel (onder- 
houden) vuur, 

6 Wanneer 
z ‘ten, 

7 En zij zijn getuigen van 
wat zj met de geloovigen 
doen. 

8 En zij namen om niets 
wraak op hem, dan dat zij in 
God, den Machtige, den 
Geloofde geloofden, 

9 Wien het koninkrijk der 
hemelen en der aarde toebe- 
hoort; en God is Getuige van 

2) daarop 

| elk ding. 
10 Waarlÿk, (aangaande) 

degenen die de‘ geloovige 
mannen en de geloovige 
vrouwen vervolgen, en zich 

— 

| 

niet bekeeren, zij zullen de 
kastijding der hel hebben, en 
zij zullen de kastijding van 
het branden hebben. 

11 Waarlÿk, (aangaande) 
degenen die gelooven en het 
goede doen, zij zullen tuinen 
hebben, waarin  rivieren 
stroomen — dat is het groote 
succes. 

12 Waarliÿk, de macht van 
uw Heer is groot. 

13 Waarlijk, Hij is het, 
Die de schepping begint en 
wederom voortbrengt. 

14 En Ηΐ is de Vergevens- 
gezinde, de Liefhebbende, 

15 De Heer des troons, 8 
de Glorierijke, 

16 De groote Uitvoerder 
van wat ΗΠ wil, 

17 Kwam niet tot u het 
verhaal van de legers, 

18 Van Faraô en Tsamôed ? 
19 Neen! degenen die niet 

gelooven, noemen de waar- 
heid een leugen. 

20 En God omsluit hen 
aan jiedere zijde. | 

[DEEL XXX. 

M SAR Le G 

29e 7 2 1) ὦ sé ρ. 3) 

29 332 v Puilia Neo D d 

C ab e | ἣν, οὐδ ὦ 2 

b 55 ? 

> 

55. 2% 2 LR 2 22 2er 
Lens OÙ Vogue LS LS 

ἊΣ ΜΞ ΨΚΨ0ᾳ.Ζ. | 

Over a col, 
be s#2 “- 2 ΄ it st Y © 711. ςώ 32 

νι En 5 5 ἀ (ζοΐ 

Rd [τῷ 2 Ds “( 
CA 2% w Ve pt 

O Age 508 C6 CE 21} 
+ 

2973, , D 292. pre 9 ὦ # 
ω- à (| "» + ψυ 
λας Ὁ Ce JT es CU ol 

FC er  p CREME LE PEL SA 
SE Dos ΑΘ SES 0) TS 

b 2 -2 “A - 
« » κα 235 σ 

ORpmtole og 
sl ᾿ 3 TL LAN σι. “ 

bo Lit 5e 2 “ζ - 
5..." RTE à « ' 

ὃ DIS en LES 28 
- ᾿Ξ ». ΄, 

O AE JT 5 1 EUS 

. TA 4" 
PL” 

“+ 

© ΧΩ .» 2 Ἢ 4° FA 



HFDST. LXXXV.] DE STERREN 1111 

si ΄ - 

21 Neen! het is een glorie- A se ει Re 
rijke Qoer-ân, τ ὦ 

22 In een bewaarde tafel. Ds F7 G 
1397 

1397 De Heilige Qoer-ân is in een bewaarde tafel beteekent, dat hfj tegen 
alle aanvallen zal worden beschermd. Wij hebben dus in een der eerste Mek- 
kaansche hoofdstukken een belofte aangaande de bescherming van den Heiligen 
Qoer-än tegen alle soorten van verknoeiïing. Razi’s verklaring luidt: Dit is een 
glorierijke Qoer-ân, tegen verandering en wijziging beschermd, 



HOOFDSTUK ΧΧΧΥῚ 

HIJ DIE RIJ NACHT KOMT 
(A+t-Térik) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(17 verzen) 

Algemeene opmerkingen: 

DiT hoofdsiuk verklaart, voor welk een groote moeilijkheid de Heilige 
ProfeeT ston& bij het leiden van zijn onwetende landgenooten tot het licht, en 
om die reden wordt hij in het eerste vers genoemd: hÿ die δῇ nacht komt;: 
nieraan ontleent dit hoofdstuk zijn naam, di. iemand die in een tijd van vol- 
slagen duisternis ‘'erscheen en iemand die behoefte had aan de deuren, die voor 
hem geslotun waer2n, te kloppen. Maar hem wordt de troost gegeven, dat er : 
een geestelijke opstanding zal worden tot stand gebracht. 
ee ee 49 + die mn ns mn mms — en + ee © uen ee ---------.-.-. ...... ...,..,.. 

| In naam van God. den Wel- Se 4 θόνο ο ; 
dadige, den Genadige, Dent ol ant ent 

a 1101. 1 Beschouw a den hemel 
en dengene die bij nacht τς χὴν τὴν ἢ ἐὺ οδ, τῶν ο 
komt ; ἃ | ὁ!» LEE 

2 En wat zal u doen weten DR τ ΠΣ Ὁ - Er 
Ar.wmt | hoe groot degene is, die bij Oo SUD ECS τς nacht komt. 1598 

3 (Het is) de ster van SE Dit, HAE | : : δ ἊΝ | doordringende helderheïid: D RUN σον 

1398 Térig (van tarq, waarvan de grondbeteekenis het slaan van iets is) 
beteekent oorspronkelijk hÿ die bÿ nacht komt, want iemand die ’s nachts komt, 
vindt de deuren gesloten, zoodat hïÿj er noodzakelijk aan kloppen moet. Hÿ die 
δῇ nacht komt is hier de Heilige Profeet: elders staat οοκ vermeld, dat de 
Heilige Qoer-ân in een gezegenden nacht is geopenbaard (44 : 3 en 97 :1). Er. 
kan nog worden bijgevoegd, dat af-fârig ook de naam van de morgenster is, 
want Ζῇ! komt aan het einde van den nacht. Maar ook in dien zin is het woord op 

_ €en groot man of een hoofd van toepassing, zooals in het gezegde van Hind 
op den dag van Oehoed: nWiÿ zün dochters der morgenster” (Ar. Târiqg), 4.w.Z. 
τοῦ zÿn de dochters van een hoofd; het laatste is dus vergeleken bij de ster, die hoog aan den hemel staat, Om die reden wordt hïj in het daarop voigende vers de ster van doordringende helderheid genoemd, hetgeen aanduidt, dat alle duisternis voor den schitterenden glans van den Heiligen Profeet zal worden verdreven. 
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4 Er is geen ziel, of over : ”_ 
] | b 3.5 pote LC 222 haar is een waker. 1399 ὁβκκ CS ot té 

5 Derhalve, dat de mensch 
beschouwe waaruit hiÿj ge- Lu 

US LP, Pr schapen is: | 2° GS se ον! EE 
6 Hiÿj is geschapen uit - 

uitstortend water, O D Le 
7 Komende van tusschen d RE 

den rug en de ribben. ὦ. χὰ > 
| 8 Waarlijk, ΗΠ is in staat 
hem (in het leven) terug te 
brengen. οι ἡ ἀξ 

{7 9 Ten ἄδλρε als de verbor- EUR Ἴθι 
en dingen onthuld zullen | DS πάῃ 153 2 

| on F400 ΘΠ! τὸ ἃν 
10 Zal hij geen kracht Ὲ στὸ STI 

noch een helper hebben. Se se GY5E5 0 
ΤΣ 11 Beschouw 2 den regen ὦ κοι XL T 

uitstortenden wolk, ᾿ nn "ἢ Ἄ 
12 En de (met planten) Ô gai if DENIS 

splijtende aarde:; D νυν 
13 Waarlijk, het is een © Ge Go Ὁ, 

beslissend woord, 1401 PS et 
14 En het is geen scherts. ὠς 5 C5 
15 Waarliÿk, zij maken een 

plan. » ie DER “3 Pa 

16 En (ook) Ik maak een 8! a sÈ] 
plan. 

17 Derhalve, schenk den 
ongeloovigen uitstel: laat 
hen voor een korten tijd 

GE 8? 9 re 

ξ Cie 397, αν 

Op oglget dE ou 
begaan. 
= à Hein er 

1399 Dit slaat op het bewaren van de goede en de booze wer ns die een 

mensch verricht. Zie 82 : 10-—12. 

. 1400 De verborgen dingen zijn de gevolgen van iemands goede of booze 
“werken, die duidelijk tastbaar zullen worden gemaakt, in den vorm van tuinen 
en vruchten of ketenen en vuur. . \ 

1401 Het beslissende woord is de Heilige Qoer-ân. Gelfjk de aarde planten 
moet voortbrengen, als er regen op valt, zoo moet de Goddelïjke openbaring een 
dnod volk ook uit den slaap opwekken, en geen pogingen daartegen aangewend, 
Zzouden haar vooruitgang. stuiten. 



HOOFDSTUK LXXXVII 

DE ALLERHOOGSTE 
(AI-A’G) . 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(19 verzen) 

Algemeene opmerkingen: 

DAAR het vorige noofdstuk de aandacht gevestigd heeft ΟΡ de moeilijk- 
heden, waarmee de Heilige Profeët te kampen heeft, vermeldt dit hoofdstuk een 
belofte, dat deze moeilijkheden uit den weg zullen worden geruimd: Wiÿ zullen 
uw weg effen maken tot een gemakkelÿken toestand. De titel van dit hoofdstuk 
is ontleend aan het bevel tot den Heiligen Profeet om den Allerhoogsten Heer 
te verheerlijken, en wijst aldus op de hooge positie, waartoe hij zou opklimmen. 
De vermelding van de schriften van Abraham en Mozes in het laatste vers dient 
niet alleen om aan te toonen, dat de Heilige Qoer-ân in zijn grondbeginselen 
met de vroegere schriften overeenkomt, maar ook dat die schriften voorspel- 
lingen bevatten aangaande de komst van den Heiligen Profeet. 

In naam van God, den Wel- Ἄν Dore 2 
dadige, den Genadige, Op! Qi ait 

1 Verheerlijk den naam ANIME ἘΠ ἢ 
van uw Heer, den Allerhoog- OT y PET RE 
ste, D vs AS > 4 

2 Die schept en volmaakt, OS ue Cr CUT 
3 En Die (de dingen) naar I 

een maat maakt en (ze naar O SU VUS SU 
hun doel) leidt, 1402 Do De due 

| 4 En Die kruiden voort- © CP 7 (SUN 5 
brengt, | 

En die verdroogd, don- NE ἡ à déve 
kerkleurig maakt. DSTI a 

| _ 6 Wij zullen ἃ doen lezen, ὁ ὥξνγτ τ 22 
en ΡῚ zult niet vergeten, 1408 oc ΝΞ 2 νον 

- οὕς Ἀ. 

1402 Alles is naar een zekere maat geschapen, zoodat het die grens niet 
kan overschrijden, en verder heeft God elk geschapen ding den weg uitgeduid, 
waarlangs het tot volmaaktheid kan komen, die daarvuor is bestemd. 

1403 Op deze plaats hebben wij een der meest wonderbare mirakelen, die 
men coit heeft gezien. God liet den Profeet den Heiligen Qoer-ên lezen en het 
feit dat hij dien nooit vergat, is het teeken dat die een Goddelijke openbaring is. 
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1115 

a —————— << 

7 Behalve als het Gode 522 fs4tr ὦ ECS 
behaagt; waarlijk, Hij kent N'a. a EC D 

Ὁ ς LA -" “»΄ 

het openbare en wat verbor- ON SAVE 

gen 18, +. 

€ \ 39? - » .-ρ Le 

8 En Νὴ zullen uw weg ΘΝ ΞΟ 

maken tot een gemakkelijken 

| toestand, 1104 
9 Derhalve, herinner waar- 

lijk, herinneren doet nut. 

b 2, ὦ PL ur 

δι ξοδν LE SE 

10 Hÿ die vreest, zal (er) ÈS SNL 
acht (op) slaan, ἡ. τῶν 

| 11 En de ongelukkige zal ὦ ESS 

die mijden, ἐς τς 
12 Die het groote vuur zal OLRE) AC ou | 

| ingaan; ᾿ 

| niet Lie TE ue | ῷ ae Ÿ5 ss Dre Ÿ 1 

1405 

| 14 Inderdaad zal het hem © aie ASS 

voorspoedig gaan, die zich | 

| 15 En den naam zijns Hee- dé 427 5) 5555 

ren verheerlijkt en bidt. D nn Ha oUZ 

16 Neen! gij verkiest het OUI El 55 ὁ 2 

leven dezer wereld, Pa 

17 Terwijl het hiernamaals CHASSE LS 

beter en duurzamer is. 

18 Waarlijk, dit staat in de 

vroegere schriften, 1406 

19 De schriften van Abra- te 

ham en Mozes. OMIS 2 PRIME 

ES 

Hij kon, evenals ieder ander sterveling, licht dingen vergeten, zooals duidelijk 

in vs. 1 wordt aangeduid, maar nooit vergat hij een woord van den Heiligen 

Qoer-ân, hoewel hij soms lange hoofdstukken ontving, die wel twintig paragrafen 

bevatten, en hoewel hij op andere tijden verzen ontving, die tot hetzelfde hoofd- 

stuk behoorden, met een tusschenruimte “7  ‘4--n jaren. Alles wat hÿ 

ontving, werd onmiddellijk op schrift gebracht en duo. zijn vrienden van buiten 

geleerd: hii kon lezen noch schrijven, noch was hij in het bezit van de ma- 

nuscripten, zoodat hij die zou kunnen raadplegen, en toch vergat hij nooïit een 

woord van den Heiligen Qoer-ân. 

1404 Deze woorden voorspellen de overwinning van den Heiligen Profeet 

en de verwijdering van den nood waarin de Islâm verkeerde. 

1405 . Er is geen leven in de hel, want het leven is slechts voor de recht- 

schapenen; ook is er geen dood, want de dood beduidt een toestand van vol- 

komen rust. 

1406 D.i. voorspellirngen aangaande de komst van den Heiligen Profeet zijn 

in de vroegere schriften aan te treffen. W ἡ 



HOOFDSTUK LXXXVTII 

DE OVERSTELPENDE GEBEURTENIS 
(At-Ghâsjijah) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(26 verzen) 

Algerneene opmerkingen: 

DE overstelpende Gebeurtenis, aan welke* vermelding in het eerste vers 
de naam van dit hoofdstuk ontleend is, is de kastijding van de tegenstanders in 
dit leven en hun bestraffing in het hiernamaals, want de waarheid zou zonder 
de omverwerping van hun macht niet in het land bevestigd kunnen worden. 

stelpende 

slagen zijn, 
3 Zwcegen 

. tende, 
4 Ingaand: 

de vuur, 
5 Gedrenk 

de bron. 
6 Zïj zulle 

hebben, beha 
7 Dienoch 

noch den ho 
8 (Ancere 

zulien te die 
ziin, 

9 Zeer 1 
wege hun st 

10 In een 
11 Waarir 

-gesprek zult 
12 Daarir 

de ron. 

DT τ ------ -------- ---- --- τ -σ6ὕὃὕοΟ0ο-.Ν..-- . ὦ... ..ὦὁ,...........,..ὦὄᾧὃἢὃἢἢἡἦὄὋςιοὃ.ὉὉὉὉὉὉὉ᾽ὮὋὋὋὋὋὋςἘὁὋὦὉὋὉὋἢὉὁὦϑιιἝἕὁὦὃὦ 

nn, dre: ere 

In naam van God, den Wel- 
dadige, den Genadige, 

1 Is de tijding van de over- 
gebeurtenis niet 

tot u gekomen ? 

2 (Sommigse) aangezichten 
zullen te die dage nederge- 

je, zich afmat- 

in het branden- 

uit een Zieden- 

: geen voedsel 
ve van doornen, 
rezet zal maken, 
rer zal stillen. 

_ aangezichten 
dage gelukkig 

renomen 

d, 
2rheven tuin, 
gij geen jijdel 
ooren. 

Ὁ een stroomen- 

van 

“ 
# 2 κι 2e ut ? 

{" σὰ > | Ce ddl ou 
- 

Le φ RES . Cafe Lt M s p 9 
Ἶ . .-» . ᾿ \ 
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| 13 Daarin zijn hoog verhe- TR D aies 
᾿" ὑπ 7 onda ; 

| ven tronen, + ve F7 
14 Er gereed geplaatste VE mois Ῥ rh 2 ©) CES | ὁ 

| drinktekers, SEE St à 
| 15 En in rijen gelegde ‘VISé Dale Lee 
 kussens, | Sn cn on 
: 16 En uitgesprelde tapi- ΤΠ σ 
‘ ten. O AD eue λυ: 

Of, kamee. | 17 Beschouwen Ζῇ de wol- 2 | 7 + 5,2 er 
ci | ken niet, hoe zij geschapen + TES SUIS NS 

zijn? 1407 ἀν 2 πὶ} 
à O LL 

18 En den hemel, hoe die | ἂς 
. as: Fe PP AIT y αὶ τ,“ 

| hoog verheven is? ᾿ Dee AN Mots 
: 19 Er de bergen, hoe Ζ1) Lu | | 

. de Es ἄρ CP ας» .- 5 A A 

hoog opgericht zÿn? 5 us QE it QU 
20 En ue aarde, hoe die tot | 

een grootc uitgestrektheid 15 κατὰ | 
ἰ ἀρὴν ΄ , re , 25 “ 
| gemaakt ? | O Lx HS DNS 

21 Derhalve, herinner, warit Ἧ 
gi zit slechts een w:ar- D pu 7.9». 1152 ούτ < 
schuwer:. O Ep ut LS D 

22 Gi zijt geen waker over Sn AUS Sas ἀνα 
her : ©) Je ES name 

23 Maar al wie zich om- ST τ ολνεχαν, 
. keert en niet gelooft, οὶ 

24 Hem Ζ81] God met ἃ, ,... ,»., γον . .. 
ootste kastiïjding kastijden.  @ SU οἰ aût αὐ λας 8T ΠΣ; ] | 7 VS 
25 Waarlijk, tot Ons is ΣΙ ΣΝ 

hun wederkeer, CHARS) 
26 Vervolgens rust waar- 

+ S 2 PR peste Ci CA lijk op Ons hun rekening af © LE ER RAT se 
te nemen, 

1407 Jbil beteekent volgens Aboe ’Amr Ibnoel ’Ala: wolken die het water 

voor den regen dragen, Daar deze beteekenis beter bij het verband past, heb 

ik die in plaats van de gewone vertaling —— de kameelen — gebruikt, omdat de 

vermelding van de wolken met den hemel, waar zij bestaan, en met de bergen, 

die de dampen afkoelen, zoodat zij water neergieten, en de aarde, die baat vindt 

bi dat water, overcerstemt met wat er op vele andere plaatsen is gezegd. 



HOOFDSTUK LXXXIX 

DE DAGERAAD 
(Al-Fadjr) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(30 verzen) 

Algemeene opmerkingen: 

DE belangrijke Dageraad, waaraart dit hoofdstuk zijn naam ontleent, is de 
eerste morgen van de maand Dzoelhidjdjah of de maand der bedevaart, want de 
bedevaart gaf aan Mekka een groote beteekenis als handelscentrum en maakte, 
dat haar bewoners een geruakkelijk leven genoten, daar de handel van het ge- 
heele land in hun onmiddellijke nabïjheid werd gebracht. In dit hoofdstuk wordt 
een Waarschuwing gegeven voor de straf, die de stad moest overvallen, gelijk de 
steden der vroegere volken, Ad, Tsamôèd, enz. verdelgd waren, 

In naam van God, den Wel- MD RES ὦ 
dadige, den Genadige. Op Qi do Len) 

a 1101. 1 Beschouw 8 den dage- > πὶ 2 
raad, ὦ» 5} 

2 En de tien nachten, ν ὃ ae à τ 
3 En wat even en wat on- OZ “τὸ 

even 15, 1408 do AU, ri à 
} | os ᾿ μι 

4 En den nacht, wanneer Ὁ)» 8 ς 
die heengaat, Ὁ Τοῦ [τ] "ΝΣ 

5 Waarlijkk, daarin is een 
1 2 ,w CG mn σ \ 9e --: bre degenen die verstand Ôe GX) ES 3 ? 

1408 De dageraad is de dageraad op den eersten van de maand Dzoelhidj- 
djah; de tien nachten zijn de eerste tien nachten, terwijl de tiende dag de daz 
der offeranden is; datgene wat even is beduidt de twee dagen, volgende op den 
tienden Dzoelhidjdjah, gedurende welke Zzekere riten der bedevaart worden 
volvoerd, terwijl datgene wat oneven is, de dertiende dag beteekent, die de dag 
van vertrek was. De bedevaart heeft Mekka niet alleen tot de hoofdstad van 
Arabië gemaakt, maar ook tot zijn handelscentrum, en dus hing haar welvaart 
van de bedevaart af; aan dit feit worden de bewoners van Mekka herinnerd, 
Sommigen zijn van meening, dat datgene wat oneven is, op den Schepper slaat, 
Die Eén is, en datgene wat even is, op de schepping, die alle in paren is 
geschapen. 
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6 Hebt οἷ niet beschouwd, ὥ At ge eu ee 25 
hoe uw Heer met ’Ad gehan- ri - 
deld heeft, ΠῚ, 

Ar. groote | 1 (Het volk van) Aram, 1409 © 5.2.9} is ail 

eus. | bezitters van hooge gebou- | 
a 26 :128, | WEN, à ον! “ΑΞ, 2125 2 À 2.5 

| ὁ Wéliee soin de lame 2 7 Por ee on 
. e- Vo per » σ΄ PL DES LP 

Shen VE ES GS 5 
9 En (met) Tsamoèd, die 

de rotsen in de vallei uit- 
b 7 : 74. hieuw ? b RE. ia 

10 En (met) Faraë, den CAVE OESS 
c88:12 | heer der legers. € 

11 Die buitensporigheid in SN 1130215, 72 2% 
de steden begingen, ΘᾺ CAN 

12 En zij stichtten er een ΤῸ 
groot kwaad in? ESC GS TRS 

13 Derhalve liet uw Heer 
de een deel der kastijding BEL ΟΣ 462 > A4 

14 Waarlijk, uw Heer slaat Nr 

ue ὦ ρει 2. δὶ 
15 En aangaande den 

mensch — wanneer zijn Heer 424 22 (ere νας 
hem beproeft en hem met eer AD ͵ pa OU ELG 
behandelt en hem een gemak- ὦ #5 ΤΩ 
kelijk leven doet leiden, zegt ωϑ os LS Ë 

hij: Mijn Heer eert mij. 
16 Maar wanneer Η hem 4’. 00.123 AAA IS ETS 

(anderzins) beproeft en hem ΤΠ στ π᾿" 
zijr middelen van bestaan be- Θῳω ὧν ων» sa) 
perkt, zegt πῃ: Μὴη Heer 
vernedert mi. 1410 ἘΠ 

17 Neen! maar gij eert den dE C5 É D ὃς ÿ 
wees niet, 

18 Noch spoort gij elkander YO 2/9 2 pour Ve “ρα σ 
aan, den arme te spijzigen, 1411 OL AU d CSD 

PM ται. 

1409 Arara τν 88 overeenkomastig een verslag de naam van den grootvader 

van ’Ad, aan wien de stam zijn naam ontleende, en volgens een ander, de naam 

van een Stad, waarin die woonde. 

1410 Er zit geen eer in overvloed van rijkdom, noch schande in beperktheid 

van bestaansmiddelen. 

1411 Vss. 17 en 18 (en ook het 19de) toonen aan, hoe de Heilige Profeet 

Zoo veel voor de weezen, de armen en de zwakken voelde, dat hfj zfjn machtige 

en rijke tegenstanders waarschuwde, dat zij door hun onverschilligheid tegen- 

over de weezen en de armen en hun onrechtvaardigheid tegen de zwakken Gods 

oordeel op zich zouden laden, dat hun macht zou vernietigen. 
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a 138. 

DE DAGERAA 

19 En gij verteert de erfe- 
nis, (die) in den blinde ver- 
teerende, 1412 

20 En gij hebt dén rijxdom 
met een buitengewone liefde 
1168, 

21 Neen! wanneer de aar e 
tot kleïne deeltjes vergrui ἃ 
ie, 

22 En uw Heer komen za’ 8 
en (ook) de engelen in gete- 
deren, 

23 En de hel te dien dage 
nabij gebracht wordt. Te dien 
dage zal de mensch gedachtig 
zijn, en wat zal de gedachtenis 
hem (dan) baten ? 

24 Hij zal zeggen: ΟἹ dat ik 
voor (dit) mijn leven vooruit- 
gezonden had! 

25 Maar te dien dage zal 
niemand kastijden met Zin 
kastijding. | 

26 En niemand zal binden 
: als Zïjn binden. 

27 O ziel die in rust zijt! 
28 Keer tot uw Heer terug, 

tevreden (met Hem), (Hem) 
welgevallig. 

29 Treed derhalve onder 
Mijn dienaren binnen. 

30 En treed Mijn tuin bin- 
nen. 1413 

--- --- - 

πεν τ πλέπααα τ πτσππετ--πτ τ “-Ψ..ὸὔῷΔὍΧὕἾὉὦὃἨ “.50.0ὸ0...».»νὕ0...Χ«ὉἘαΊ.τολστλκοον ὑππκισααυσαια, λιν... 

ὋῸ Ὸ à 1 - ΄ LA ΄-“ 

ὀκτώ 5 

eo Το ἐνῷ 
USE UN CSSS: 

» τῷ, ὅσ D ON Core 7 DÉS ES CN ESSTENE 
4 “Ζ - ᾿- < 

Ξε ις: ἀν 11: 

CERN σὰ) κι COTE 5 
O ue dot) -- A A Le al ν᾿», 

1412 Βἢ de Arabieren mochten de vrouwen en kleine Kkinderen geen deel 
in de erfenis hebben, omdat σῇ den vijand niet konden bestrijden. 

1413 De laatste verzen van dit h-cfdstuk hebben betrekking op den hoog- 
Sten trap van ’s menschen geestelijke ontwikkeling, den trap, waarop δῇ met 
zijn Heer tevreden is en zijn vrede: 2 geluk en zijn behagen in Hem vindt. 
Dit ïs de levenstrap, dien wi het hemelsche leven noemen. De reine en volmaakte 
oprechtheid, waarheid en rechtschapenheid van een persoon beloont de Almach- 
tige God door hem een hemel @p deze aarde te schenken, Ale anñeren zien 
naar een toekomstig paradijs uit, maar hi treedt het paradijs reeds in dit 
l:ven binnen. 



HOOFDSTUK ΧΟ 

DE STAD 

(AI-Balad) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(20 verzen) 

Algemeene opmerkingen: 

DE in het eerste vers vermelûe stad, waaraan dit hoofdstuk zijn naam ont- 
léent, is Mekka — de βίδα die in het vorige hoofdstuk gewaarschuwd was voor 
de straf, die haar zou overvallen, gelijk die de vroegere volkeren overvallen had. 
Maar zij zou de βίδα van den Heiligen Profeet zijn, en het tweede vers bevat 
een voorspelling, dat er een tijd zou komen, wanneer de Moeslims niet alleen 
in die βίδα niet vervolgd zouden worden, maar ook dat zij haar als veroveraars 
zouden binnentrekken. Maar een mensch kan, aldus zegt het hoofdstuk ons, geen 
doel bereiken, 16 21) hi voortdurend hard strijdt, en zoo moesten de Moeslims de 
moeilijkheden onder de oogen zien. 

In naam van God, den Wel- οὐ SENS ὦ 
dadige, den Genadige. d To 

1 Nsen! ik roep deze stad SE πόδ; 
a 1265. tot getuige, a O MLAT LR g) ST NS) 

2 En gij zuit van verplich- 
1 Sun : " PET. #1 τ, PL timg ontheven wcrden in deze but gs ee ETS 

| Stad, 1414 4 

3 En hem die baart en hem Ἔα 
dien Ὠ1 gebaard heeft. 1415 9 5.222 

— : ᾿ ΝΟΣ 
-α« ---. ὄ -- -΄ςς.-... “-- »---..ἍοὕἧὖὉὖϑ.ϑ.ᾧ...τῦϑῦὺῤ ΓὰῸ ΟῬ;;. me mm 

1414 Deze stad is Mekka, en de op deze plaats voorkomende vermelding is 
profetisch. Het äuidt aan, dat de Heilige Profeet van verplichting ten aanzien 
van de heili,ïeid van het gebied van Mekka ontheven zou worden, daar het 
hem vergunx werd het met σου θα binnen te trekken, geliÿjk hïÿj deed bij de 
verovering van Mekka, waarop de woorden inderdaad slaan, En er is ook een 
sezegde van den Heiligen Profeet tot staving hiervan. | 

1415 Hi die baart is niemand anders dan Abraham, de voorvader der 
Arabieren, en met degenen die hÿj gebaard heeft wordt df Ismaël bedoeld, die 
Abraham bistond bij het optrekken der grondslagen van het Heilige Huis te 
Mekka, Ôf de Heilige Profeet zelf, die het voorwerp van Abrahams bede was. 
Abraham en Ismaël waren beide: getuigen van de waarheid van den Heiligen 
Profeet. 



1122 DE STAD [DEEL XXX 

4 Voorzeker hebben Wiÿ 2 “5 ;, - 20 Late 7:5 
den mensch geschapen om © OUI 3 

Ar. in moeilyÿkheden te  bestrÿ- 

5 Denkt hÿj, dat niemand GEST ae Ju Go! um! 
macht heeft over hem ? nr Δ Σ 

6 Hij zal zeggen: Ik heb ICI SU LE Jon 
veel vermogen verkwist. 1417 

Tnt ώ 1“ “57. 7 Denkt hij, dat niemand BAS 8% οἰκο 
hem ziet ? Z 14324 48H54 547 8 Hebben Wij hem niettwee φλτς QU 3 
oogen gegeven | ose 

9 En een tong en twee l:::- | λα ECS 

pen, : - σ γώ .2.“ “5 “ 10 En hem de twee duide- O gt αν» 
Üijke wegen uitgeduid? 1418 | 7 

11 Maar hij zou den steilen ὦ LR 2 βι 2 
bergweg niet beproeven : 

12 En wat zal u doen begrij- pente A UTC 
pen, wat de steile bergweg ἐπ © αι ὦ Eu si ὦ; 

13 (Het is) het bevrijden VAT 
van een slaaf, | Ε OS ὡς 

14 Of het geven van voed- . PR eut 0e 
sel in een dag van honger, CLS 3.55 G 2-2b) Η 

15 Aan een wees, die ver- ἜΣ 
wantschap heeft, c GRAS 0 ECS 

16 Of aan den arme, die in 
het stof ligt. 1419 

. . De Fee CU 2 17 Bovendien is hij (een) CH PERS 
van degenen die gelooven en MAIS δος 22 τὸς 
elkander bevelen, geduld te Lots lanol CUT Ce δ "Ὁ 
toonen en elkander bevelen, SH τ CA 
erbarming te toonen. O Serre els at 

18 Dezen zijn de menschen A 
der rechterhand. ὦ AG onot ES sl ------------- ὁ  δΦὁὃὍὃὍὃὍϑϑΘΡοΌῷΓΧΘΣἄ͵ιᾳ.ᾳᾺ8Ὁ ῬίὋῥΘΦὋΦῸὁἝῬίΠ.͵ῈὉὃΘ Θ ΦἙΘΘἙἙἝαἝΒΘ 

1416 D.i. ’s menschen bestaan is noodzakelijk een bestaan van strÿd tegen 
moeilÿkheden in dit leven, en geen groot doel wordt bereikt, tenzij men de moeilijkheden moedig onder de oogen ziet. 

1417 Dit heeft klaarblijkelijk betrekking op den uiteindelijken toestand der. tegenstanders, toen zïj, na al hun vérmogen aan den tegenstand aan den Heili- gen Profeet te hebben besteed, Zagen, dat zijn zaak de overwinning behaalde en dan zeiden, dat À) hun vermogen inderdaad aan den tegenstand aan hem hadden verkwist. Vel. 8 : 36.. 
| 1418 De twee duidelijke wegen zijn de weg des goeds en de weg des kwaads. 1419 Het goeddoen aan de onderdrukten, de armen en de weezen wordt een steile bergweg genoemd, wegens de moeilijkheid daarvan. De onveranderlijke vérmelding van het helpen van de armen en weezen en het bevrijden van slaven brengt het ware karakter van den Heïligen Profeet en de groote boodschap van den Isläm aan het licht. 
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19 En (aangaande) dege- RL δ τὰ 
nen die niet in Onze mededee- %°!: ae Las cts 
lingen gelooven — zij zijn de χα 

: Σὰ" 
menschen der linkerhand. + 

20 Over hen is het vuur af- EBe 222 Ge Le 
O SU 50 pis φὰς gesloten. 



HOOFDSTUK XCI 

DE ZON 

(Asj-Sjams) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(15 verzen) 

iigemeene opmerkingen: 

DE Heilige Profeet is de Zon der rechtschapenheid (aan welk woord dit 
-vofdstuk Zzïn titel ontleent), met welker opkomst den mensch de weg naar 
volmaaktheid gewezen wordt. Maar alleen zi die zich gereinigd hebben, genieten 
inderdaad voorspoed, terwijl Zi die zich aan ver”: ,enheid overgeven, het doel 
niet bereiken. 

In neam van God, den Wel- 
\ 2 ne 2. ὦ Στ τ πα ον à , äadige, den Genadige, O ps one ὦ 

“1. 1 Bescho a n en ἊΣ 
eschouw de zon e Rien εκ Δι 

‘haar licht, O Les 3 Qu 
2 En de maan, wanneer zij ᾿ 

ῥ en  licht aan haar ontleent, δὶ £  % 15 ob L 
3 En den dag, wanneer hi | : “ἀκ.  haar onthult, ᾿ τἀ ὦ ASIE 

: 4 En den nacht, wanneer hi) Fr 
l . 

᾿ 2 “ τῇ e | een sluier daarover trekt, AUS ANSE 
film : 5 En den hemel en 2ÿn | Fe ie hen 

“ μεδοιια | bouw, | lac σώ ἰ ἑ, ; . “ 
Of Hem 68 En de aarde en haar uit- αν . , 

δι “νιν . ἢ , Die haar ̓  strekking, SU Les vdi uiluestrek ᾿ 
: Qt. |. ὦ En de ziel en haar volma- D on ὝΝΣΣΣ ᾿ em Q 

DE .“ ἐμαὶ Die haar | king ; 1420 O Ὁ Ce ΚΙ ei 2 volmaa}:t | 
heéeft. 

Ν 

1420 De eerste verzen wijzen op zes kenmerken, bij paren tegenover elkaar 
gesteld, die in de natuur zijn aan te treffen, terwïl het zevende vers ons Zzegt, 
dat al deze afwisselende kenmerken 00k in den Volmaakten Mensch zijn te 
vinden, inzonderheid zinspelende op de Zon der rechtschapenheid, Moehammad, op Wien vrede zij, De zon geeft licht en de mäan ontleent het aan haar: de volmaakte mensch ontleent ock licnt aan cen Hoogere Bron en geeft licht aan anderen. De dag onthult de dingen en geeft den mensch gelegenheid om te 
strijden, en de nacht trekt een sluier en brengt rust; de volmaakte mensch 



HFDST. ΧΟΙ.ἢ DE ZON 1125 
Lu ..... .... ...... Re ee .-... ..,. ..ς-.- 

8 En ΗΠ) heeft haar door 
ingeving haar afdwalen van 
de waarheïid en haar hoeden 
(voor het kwaad) bekend ge- D D bu εν 
maakt; 1421 ses OP RTS: 
9 Inderdaad zal het hem, 
die haar reinigt, voorspoedig 
gaan, AR 4 ΟῚ 

10 En inderdaad zal hi ver- GW LES 
lies lijden, die haar verderft. 

11 Tsamoed heeft (de SPA V2 SIDE 37.117 

Ar. haar. | waarheid), in 2ÿn buitenspo- OL 3b 555 ENS 
| righeid, een leugen genoemd, 
Ι 12 Toen de meest ongeluk- RD οὐ 
| kige van hen plotseling voor τ ὁ Cut 3! 
den dag komt (met kwaad), 

13 En Gods apostel tot hen — 
χροὶ: (Laat) Gods kameelin db SU «αὐἹ OST [3 
(met rust), en (geef) haar bris? 
(te) drinken, Ch ré 

14 Maar Ζ21] noemden hem 
een leugenaar en doodden 55-00 54 
haar; aie vernietigde SES Puas FU SES  σλΎῳ 
hun Heer hen om hun zonde VAT EEE » δ“. 58 
en maakte hen (met den + 
grond) gelijk. 

15 En Hij vreest het gevolg His DEN 
daarvan niet. ΞΡ 

| 

ne ee me es ms eue eee + 

bezit beide eigenschapen, daar hij hard strijdt, terwijl zijn geest volkomen tevre- 

denheid geniet. De hemel is hoog opgericht en de aarde uitgespreid om door 

iedereen betreden te worden; de volmaakte mensch bezit beide eigenschappen, 

daar ἈΠ hoog is in zijn streven en nederig in zijn optreden tegenover anderen. 
1421 Di de twee wegen des goeds en des kwaads zijn hem door Goddelijke 

openbaring duidelijk gemaakt. 



HOOFDSTUK XCII 

DE NACHT 
(Al-Laïl) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(31 verzen) 

Algemeene opmerkingen: 

Dir hoofdstuk stelt zich ten doel aan te ‘toonen, dat de Nacht des ongeloofs en der onwetendheid (vandaar de titel daarvan) plaats zal maken voor het licht van den dag, want aangezien de menschen verschillende doeleinden nastreven, Zullen degenen, die er naar streven het goede te bevestigen, het g2makkelijk hebben, terwijl degenen die het kwade najagen, in moeiltjkheden züllen verkeeren. 
A τες ρ΄ 

În naam van God, den Wel- à : 2 ci V 24 à τ dadige, den Genadige, Ooù> Ὁ Cost ES) a 1101, 1 Beschouw ἃ den nacht, ΝΣ ΠΣ - Wanneer die een sluier werpt, Ours ST CSI 5 
2 En den dag, wanneer die 

in vollen glans schittert, 
| 2 AT 3 En de schepping van het OUR NI Ur: mannelijke en het vrouwelijke, Race ANSE 4 Uw streven is waarlijk Due YEN CE Les (tot) onderscheiden (doelein- pipe. den gericht) OT ns ACER Cl 

5 En aangaande hem, die ie uitgeeft en zich (voor het OUËtS RTS UT kwaad) hoedt, 
6 En het beste aanneemt, Sn 2 ou 7 Voor hem zullen Wij het OL SR gemakkelijke  einde verge- RS D ϑλβοθόε; makkelijken. À D ns 8 En aangaande hem, die 

gierig is en zich van de be- dia oh hoefte (aan God) ontheven ὴ τ ἱ acht, 
Mr our 9 En het beste verwerpt, © νος Le TAS 10 Voor hem zullen Wij het TT ΩΣ moeilijke einde vergemakke- DS eh) δ lijken. 
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11 En zijn vermogen zal 
hem niet baten, wanneer hij 
vergaat. 

12 Waarlijk, het rust op 
Ons den weg uit te duiden, 

13 En waarlijk, aan ons 
behoort het hiernamaals en 
het voorafgaande. 

14 Derhalve  waarschuw 
Ik u voor het vuur, dat op- 
vlamt: 

15 Niemand zal het ingaan, 
behalve de meest ongeluk- 
kige, 

16 Die (de waarheid) een 
leugen noemt en den rug 
keert. 

17 En daarvan zal hij wor- 
den afgehouden, die zich het 
meest (voor het kwaad) 
hoedt, 

18 Die zijn vermogen uit- 
geeft, zich reinigend, 

19 En niemand heeft bij 
zich eenige weldaad, waar- 
voor hij moet worden be- 
loond, 

20 Behalve het zoeken van 
het welbehagen zijns Heeren, 
den Allerhoogste, 

21 En hij zal weldra tevre- 
den zijn. 

DE NACHT 

τ» 

DAS 67526 
ÉCURIES 

\ \ re 
\— £ KA 



HOOFDSTUK XCIII 

DE VROEGE UREN 
(Ag-Dochä) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(11 verzen) 
Algemeene opmerkingen: 

DIT hoofdstuk vestigt de aandacht op de geleidelijke verspreiding van het 

licht der zon van den Islâm en krijgt daarom Jen titel van De Vroege Uren 

van den dag. De vorige twee hoofdstukken spreken metaphorisch van de komst 

van den Heiligen Profeet als de opkomst van de zon, en deze metaphoor wordt 

in dit hoofdstuk voortgezet. Gelïjk de zonneschïijn onmiädelliÿjk na zonsopgang 

niet ten volle glanst, zoo zou de waarheid ook slechts van lieverlede in haar 

vollen luister schitteren, 

In naam van God, den Wel- 
| dadige, den Genadige. 

a 1101. 1 Beschouw ἃ de vroege 
uren van den dag, ONE 

2 En den nacht, warneer De 
die met duisternis bedekt, OGrv ist US 
| 3 Uw Heer heeft u niet 
| verlaten, noch is Hij ontevre- 

b à Store ” Es ́ » σα ΄“,“ 

| den geworder. 1422 PRET ESS Ce 

4 En waarlÿk, wat na ᾿ 
komt is beter voor u dan wat à Ji CN ES Er 

voorafsegaan is. 1423 

1422 De openbaring werd aan den Heiligen ”rofeet bij gedeelten, en bijge- 

volg noodzakelijk bij tusschenpoozen, nedergezonden, en daarom kunnen deze 

verzen als een troost voor den Heiligen Profeet worden opgevat, ingeval er een 

lange tusschentijd was. Maar het verband toont aan, dat deze verklaring 

inderdaad profetisch is, aantnonende dat God den IJleiligen Profeet nimmer zal 

verlaten, waarmee natuurlijk zijn godsdienst :vordt bedoeld. En onder de huidige 

omftandigheden is het voor de Moeslims een even groote troost, als het was 

voor den Heiligen Profeet. Vs. 4 maakt deze beteekenis duidelijk, 

1423 Zulks is de waarheiïid: al wint zij na een zwaren strijd tegen de machten 

der valschheid slechts geleidelijk veld, toch gaat zij gestadig vooruit. ἘΠῚ volgend 

oogenblik zou voor den Heiligen Profeet beter zijn dan het voorafgaande, en 

dit bleek niet allcen tijdens zijn leven waar te zijn, maar blijft oo op dezen 

dag waar en zal voor eeuwig waar blijven. 



HFDST. XCIII.] 

Ὁ En weldra zal uw Heer 
u geven, zoodat gij tevreden 
Zult zijn. 

6 Heeft Hij u niet als een 
wees gevonden en u bescher- 
ming gegeven? 1424 

7 En heeîft Hij u (niet) 
gevonden, onvermogend om 
te zien en u den weg gewe- 
zen? 1425 

8 En heeft ΗΠ u (niet) in 
gebrek gevonden en u van 
gebrek bevrijd? | 

9 Derhalve, aangaande den 
ees onderdruk (hem) niet. 
10 &a aangaande hem die 

vraagt, snauw (hem) niet af. 

DE VROEGE UREN 

ts IT A κα - TT < ΄“΄“΄ 

8 ESS UC 

11 En aangaande de wel- : SE ᾿ 
daad van uw Heer, kondig D Des EU dans (ET 
(die) aan. 

1424 Dé vauer mai üen Profeet stierf omstreeks drie maanden voor zijn 

geboorte. 

1425 Dat dwalen hier niet de beteekenis is van däll, wordt afdoend aange- 

toond door 53 : 2, dat zegt. ὧν metgezel dwaalde niet”. Iemand nu, van wien 

op de eene plaats gezegd is, ‘ac ἢ nooît dwaalde, zou op de andere niet beschre- 

ven kunnen zijn als iemand die diwaalde, terwil beide openbaringen ongeveer 

tot hetzelfde tijdperk benoore 7, Het verband maakt dit ook duidelijk, Vss. 6, 7 

8 staan respectievelijk in τᾶν verband met vss. 9, 10 en 11; vs. 6 zegt den 

Heiligen Profeet, dat hij zelf δι wees was, en de gevolgtrekking, dat hïj bijge- 

volg de weezen niet onderdrukken moest, wordt in vs. 9 gemaakt; evenzoo 

spreekt vs. 8 van de Goddelijke gunst jegens hem door hem van gebrek te 

bevrijden, en in vs. 11 wordt de gevolgtrekking gemaakt, dat hïij daarom de 

Goddelijke gunst jegens hem moest aankondigen. Vs. 10 nu spreekt duidelijk 

van hem die vraagt om naar de waarheid te worden geleid, of in het algemeen 
een verzoeker, die de hulp van een ander noodig heeft, daar hïj zelf niet in 
staat is iets te doen of een taak te ondernemen. De Heiïlige Profeet was onge- 

twifeld een sd'il in dien zin. Hij aanbad geen afgoden, maar ook zou hij, zonder 

Gods hulp, den weg die tot de wedergeboorte van zijn volk leidde en waar zïn 

Ziel Zoo vurig naar smachtte, niet kunnen vinden. Vandaar: hÿ kon allee den 
weg niet sien, en het woord dûll “eteekent iemand, die veru ὼς en alleen den 
weg niet kon zien. De werkelijke beteekenis van het w ord is dus, dat God den 
Heiligen Profeet naar den weg vond zoeken en niet in staat om zelf een weg uit 
te duiden, en bijgevolg leidde Hij hem door Goddelijx licht. 



HOOFDSTUK XCIV 

DE VERRUIMING 
(Al-Insjrâh) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(8 verzen) 

Algemeene opmerkingen: 

DIT hoofdstuk beurt, evenals de daaraan voorafgaande hoofdstukken, den 

Heiligen Profeet ook op. Hij zou niet langer in moeilijkheden blijven verkeeren, 

maar zou het spoedig gemakkelijk hebben, en dit alles wijst er genoegzaam op, 

dat zijn borst voor de waarheid geopend of verruimd was ‘(vandaar de titel van 

dit hoofdstuk), en dat de last, waaronder hij nagenoeg bezweek, zijn diepe be- 

zorgdheid over de menschheid, door de gave der Goddelijke openbaring was 

weggenomen. Dit hoofdstuk staat inderdaad in nauw verband met het voor- 

gaande, aangezien beide aantoonen, dat de Heilige Profeet diep bezorgd was 

over een gevallen menschheid en dat het de Goddelijke openbaring was, die hem 

tenslotte bij de hand nam en zoodoende zijn voetstappen leidde en hem van zijn 

BEN ΒΕΤΡΤΕΘΠΕΙΠ ΤΕΙῸ bezorgdheid verloste. 

| In naam van God, den Wel > < Has ᾳ. 
| Pt Qi AU pe dadige, den Genadige. Op ὦ 

1 Hebben Wij voor u uw Mn 2 22.335 1 
borst niet verruimd, 1426 Οὔ.» EX τσ» .». 

2 En van ἃ uw last wegge- RS  . 

: nomen, Fe ὥϑινς CE 2239 
3 Die zWaar Op uw ru Y mie “ele σιν 

| drukte. 1427 ᾿ δ O 5 8e δϑοῦ SU 

1426 Een zeker verslag zegt, dat Gabriël de borst van den Heiligen Profeet 

opende, toen ἢ nog een jongen was en aan de zorgen van zijn min was toe- 

vertrouwd, en dat hij zijn hart waschte. De geloofwaardigheid daarvan is echter 

op critische gronden betwijfeld. Men verhaalt, dat datzelfde voorval weer plaats 

had, toen den Heiligen Profeet zijn Goddelijke zending werd toevertrouwd. Het 

voorval was dus duidelijk een kasjf, of een duideliÿÿk visioen, dat precies datgene 

beteekent, wat elders hef verruimen van de borst beduidt: zie 6 : 126 en 20 : 25. 

Het verruimen van de borst beteekent, zooals een commentator het uitdrukt, in 

werkelïijkheid ,,het verlichten daarvan met wijsheid en haar ruimheid om datgene 

te ontvangen, wat tot hem zou worden geopenbaard”’. 

1427 De last die zwaar op zijn rug drukte, beteekent het vurige verlangen 
om zijn volk uit de onwetendheid en het bijgeloof, die het omhuilden, te verhef 
fen. Vgl. 26 : 8. 



HFDST. XCIV.] DE VERRUIMING 1131 

rail νεῖ En voor δὰ uw grootheid ses Cr. 

de 5 un DE pit Àe O! 

cr εἶς pan land it SU ἐστ 
uitaluitend do A Ua; 

—— ὦ ὦὁὲ26ἕἕοὅὃὁὅ͵5Ῥὁ 
1428 Dit is een duidelijke voorspelling aangaande de roemrijke grootheid, Waartoe de Heilige Profeet verheven zou worden, uftgesproken op een ttjd, toen bij alleen en onbekend was. 
1429 In overeenstemming met wat in vs. 4 is 8gezegd, heeft het gemak be- trekking op de uiteindelÿike overwinning van den Heiligen Profeet en de moeite op de beproevingen, die htj toen onderging. Deze verklaring wordt herhaald, om aan te toonen, dat de IslAm tweemaal in groote moeilijkheden en beproevingen ZOU verkeeren en dat die bij beide gelegenheden ten slotte zegevierend uit den strijd te voorschijn zou komen. 
1430 De Profeet was vrÿ beteekent: δ, was vrÿ van bezorgdheid, met betrekking tot wat in de voorafgaande verzen is gezegd, want al dte verzen toonen aan, dat de bezorgdheid van den Heiligen Profeet heelemaal weg£ge- nomen werd. Nu hfj van alle bezorgdheid vri was, moest hfj derhalve hard voor de wedergeboorte van zijn volk strijden en ztin Heer tot Zijn uitsluitend doel maken. 



HOOFDSTUK XCV 

DE VIG 
(At-Tin) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(8 verzen) 

Algemeene opmerkingen: 

Do0R een parallel te trekken tusschen de Mozaiïische bedeeling (waarvan 

de Vÿg het zinnebeeld is, en vandaar de naam van dit hoofästuk), die evenals de 

viÿg in het Evangelie verdorren Zou, en de Islamietische bedeeling, die zinnelfÿjk 

voorgesteld wordt door den olijf, (waarvan de olie, die noch uit het Oosten noch 

uit het Westen kwam, de wereld voor eeuwig zou verlichten), toont dit hoofd- 

stuk aan, dat de mensch zoodanig geschapen is, dat ΗΠ tot den hoogsten graad 

van verhevenheid kan opklimmen, indien hiÿj de rechte beginselen voor oogen 

houdt en dienovereenkomstig handelt, en dat hij zich tot de laagste rang in de 

schepping verlaagt, indien hÿj zich niet door rechte beginselen laat leiden, of — 

Zoo hij zich al daardoor laat leiden — niet dienovereenkomstig handelt. 
.“-͵-... ..........-..-ἢἝ-- 

[ 

“ -“ 1 us | # SET 1 mt £ 

τ ΠΣ 29 D | In naam van God, den Wel- 

| dadige, den Genadige. 

a 1101. 1 Beschouw 8 den vijg en Se isa sie 

den olijf, Fee Ρν 
2 En den berg Sinaï, αν CrP 3 

3 En deze veilig gemaakte Me ne ne 

stad, 1431 OUT DA un) Un 2 

4 Voorzeker hebben Wi τ tee 

den mensch in den bésten Éd Le sde Dre 

vorm geschapen. | O2 

1431 De vÿg en de olÿf duiden respectievelijk aan: de wet die op den berg 

Sinaï gegeven werd en die welke in de heilige sta Mekka werd geopenbaard; 

de twee daarop volgende verzen maken dit duidelijk. Men houde in gedachte, 

dat een vergelijking tusschen Mozes en den Heiligen Profeet Moehammad in 

zeer vroege openbaringen ter sprake is gebracht, Zooals op deze plaats en 

in 52 :1—6 en 73:15. Dat de vijg de Joodsche bedeeling beduidt, is een feit, 

dat door alle commentatoren van den Bijbel erkend wordt, en dit is de beteekenis, 

die ten grondslag ligt aan die anders onverklaarbare omstandigheid met betrek- 

king tot Jezus’ vervloeking van den vijgeboom en het verdorren daarvan; zie 

Math. 21 : 19. Wat den olijf als zinnebeeld van den Isläm betreft, zie men 24 : 35. 

De vergelijking toont aan, dat, terwiil de op den berg Sinaï gegeven wet 

verdween, zooals de vijg in Jezus’ gelijkenis, het nieuwe, van den gezegenden 



HFDST. XCV.] DE VIJG 1133 

Ar. brach- 5 Vervolgens brengen Wi 9 ἡ 72.555 14 2 d - ᾿ Ν᾿ - Fes τὰ “ut! ψ 

sie hem terug tot den lsagste der © Me Ce! 4537 89 
lagen, 

6 Behalve degenen die ge- ὩΣ ΕἾ σα raie ΔῊΝ 
looven en het goede doen, * ” 

Ὁ Ξ 

.e ἢ . 3 “δ: “ Ἵ νὰ Φ Te 

want zij zullén een nimmer 6 οὐκ DE ele 
af te snijden belooning heb- 
ben. 1432 | se A LITE IT 

7 En wie xan u (hier) na COR a AY 
het oordeel logenstraffen ? su) 227 

8 Is God niet de Beste der ὦ, sne Et ὦ M Cm 
rechters ? 

olijf ontstoken licht nimmer zou worden uitgebluscht, omdat die noch tot her 

Oosten noch tot het Westen behoorde, maar voor alle menschen in alle eeuwen 

was bedoeld, terwijl Mozes” wet zoowel om redenen van tid als die van plaats 

beperkt was. 

1432 De mensch is in den besten vorm geschapen, d.w.z. met reusachtige 

vermogens om vooruit te gaan, maar Εἰ verlaagt zich zoodanig, dat ἈΠ de 

laagste der lagen wordt, zooals de afgodendienaars door zich diep te buigen 

voor zulke onbezielde voorwerpen als steenen. Slechts hij die zich de zaak in 

het wild verbeeldde, zou deze woorden in toepassing kunnen brengen op den 

zoogenaamden val van Adam en de onderstelde gevolgen daarvan. 40) 



HOOFDSTUK XCVI 

DE KLONTER 

(AT-Alag) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(19 verzen) 

Algemeene opmerkingen: 

DE eerste vijf verzen van dit hoofästuk ztin, zooals algemeen wordt erkend, 
de eerste openbaring, die de Hetlige Profeet ontving. In de rangschikking der 
hoofdstukken echter heeft het deze plaats gekregen, omdat de daaraan voor- 
afgaande hoofdstukken ten sterkste den nadruk leggen op de volmaaktheld en 
grootheid, waartoe de Heilige Profeet zou komen, zoowel als op de volmaaktheid 
en grootheid, waartoe hij zijn volgelingen zou verheffen — een doel, dat door 
menschelÿfke inspanning niet bereikt zou kunnen worden: en daarom zeggen 
de eerste woorden van dit hoofdstuk hem om den bijstand van het Goddeltjk 
Wezen te zoeken. Het hoofdstuk is De Klonter genoemd, door de in het tweede 
vers gemaakte vermelding, dat God den mensch uit een klonter bloed geschapen 
heeft, hetgeen hierop zinspeelt, dat, geltjx de schoone menschelijke vorm gelei- 
delÿk van zulk een nederigen oorsprong ontwikkeld is, ook de Heilige Profeet 
uit de nederige omstandigheden, waarin hi geplaatst was, tot de grootste 
hoogheid zou worden verheven. 

In naam van God, den Wel- τ δι 5, PE | 
dadige, den Genadige. OR QT Aile 

1 Lees in naam van uw :,-. ,.+4-,- τι 22 
Heer, Die geschapen heeft, OS ÿ ESP pbs 

2 Hij heeft den mensch uit re As χὰ 
een klonter geschapen, CEE ns ον ον GE 8 Lees en uw Heer is de DU HU en 
Aanzienlijkste, CPE CUIR 

4 Die (den mensch) met : 2 5 
de pen heeft leeren (schrij- Dee ἢ 
ven), 1433 “ # 

1483 De vermelding van de pen in deze allereerste openbaring aan den 
Heiligen Profeet is veelbeteekenend: het beduidt niet alleen ,,de machtige steun 
voor het propageeren van de kennis der Goddelijke Eenheid”, dien de Heilige 
Profeet in de pen zou vinden (Rodwell), maar 00k, dat de pen een zeer machtig 
middel is tot verheffing der menschheid. »Lees en schrif” is dus de aller: 
eerste boodschap van den Islâm, en om deze reden gaf de opkomst van den 



HFDST. XCVI.] | DE KLONTER | 1135 

| Ὁ Den mensch  geleerd ἘΠ τ ὁ LIN Le 
heeft wat hij niet wist. P22) Le QUI YE SE 

6 Neen!  waarlijk, de A PR TR 
mensch is buitensporig, Ô LEA ον ἃς. 

7 Omdat hij zich van ge- - ᾿ 
brek ontheven acht. διλξ s 4 εἴ 
8 Waarlik, tot uw Heer is 

19 Neen! gehoorzaam hem j 
2 ar ΣΡ » niet, en buig u neder en kom DNS A 2LLNLE .: NS uns AaLTN Ve (God) nabïj. a & y 

a 536, 

de wederkeer. ΡΟ 122 κα ζω “ 4 À 
| 9 Hebt gi hem gezien, die CES) Φον dl ὦ 
| verbiedt, Tr 
| 10 Een dienaar, wanneer OURS GI ὥς! 
hij bidt ? 

11 Hebt gij beschouwd, of » de Let γ2᾽Ζ | hij op den rechten weg is, Ὅι Ἰ5 λας | 12 Of de rechtschapenheid ne οεδΚ ΩΣ 
| beveelt ? ouXat EE δ OL ET 
| 13 Hcbt gij beschouwd, of 
| hij de\waarheid een leugen | CAE “21 

A Wect δῇ πρὶ, dut God | | 66 ἢ niet, da O Louer “4 “ 2 “25. “1 
| ziet? δ» Dos oO! x | 15 Neen! indien hij niet SC | ophoudt, zullen Wij (hem) ὥσ ER 1 217 
zekerlijk (op) zijn voorhoofd a IA | slaan, AREAS 

16 Een leugenachtig, zca- dr. οὐ 
dig voorhoofd, CE ee 4 17 En laat hem zijn raad Feb ea | oproepen, Re | 18 Ook Wij zullen de dap- ϑάς SOA | peren des heirlegers oproe- ᾿ nn 
re SEE 
| 

| 

Isiäm een stuwkracht aan geleerdheid, die niet in de geschiedenis van welken anderen godsdienst ook aan te treffen is. 
1434 Dit is ongetwijfeld een profetische zinspeling op de latere oorlogen. 



HOOFDSTUK XCVII 
DE MAJESTEIT 

(Al-Qadr) 
GEOPENBAARD TE MEKKA 

(δ verzen) 

Aigemeene opmerkingen: 

HET vorige hoofdstuk bevat de eerste openbaring van den Heiligen Qer-ân 

en daarop volgt passend in rangschikking een hoofdstuk, dat verhaalt, wanneer 
de openbaring van den Heiligen Qoer-ân begon. Het was de nacht der Majesteit 

(een van de laatste tien nachten der maand Ramadän), die het eerst het schit- 

teren van dat licht aanschouwüe, dat bestemd was de geheele wereld te ver- 

lichten. Reeds de naam daarvan toont de grootschheid en verhevenheid van de 
boodschap aan, die in dien nacht werd overgebracht. 

In naam van God, den Wel. dd a à 
dâdige, den Genadige. OR GI 95.»-ὰ 

1 Waarliÿjk, ΜΠ hebben 
Ar. nacht | Gien in Gen gr'ootschen nacht Cl 12/24 

| OPAST δ 01: FC! 
Emi | geopenbaard. 1455 ᾿Ξ 

2 En wat 28] u doen begrij-. : Ἢ 
Ar. παολὲ | pen, wat de grootsche nacht CPAS] ete. 
teit. 1s ? 

Ar. nacht 3 De grootsche nacht is 2€ 2e > TE >47 2704 

der majes- | beter dan duizend maanden. ΕΝ it AS DUT AS 

Of, geest. 4 De engelen en de inspi- à "ἡ ΣΕ ὩΣ, re 

a16:2! | ratie ἃ dalen daarin, met het #37 SRE à 
| verlof van hun Heer, voor ὁ +2 

iedere zaak neder, ὦ, 10 55 cg ἐπὰν 
5 Vrede! die duurt tot het A τὰ χθήηει σι 

aanbreken van den mor- ὦ Ki js SEE" She 
gen, 1436 

1435 Lailat-oel-qadr, dat ik door de grootsche nacht heb vertaald en dat 

letterlijk de nacht der majesteit of verhevenheid of grootheid beteekent, is een 

welbekende nacht in de maand RamadAn: d.i.-de 25ste of 27ste of 29ste nacht 

dier maand. In 44:3 wordt die de gezegende nacht genoemd. In zoo'n nacht 
begon de openbaring van den Heiligen Qoer-ân. 

1436 Vrede is het hoofdkenmerk van de lailat-oel-qadr. Deze vrede daalt 

in de harten der geloovigen neer, in den vorm van de zielsrust, die hen geschikt 

maakt om Goddeliïke zegeningen te ontvangen. | 



HOOFDSTUK XCVIIE 

HET DUIDELWKE BEWIJS 

(Al-Bajjinah) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(8 verzen) 

Algeneene opmerkingen: 

DE Heïlige Profeet, die de machtigste der openbaringen ontving, wordt hier 

het Duidelÿke Bewïÿs genoemd (vandaar de naam van dit hoofdstuk), want door 

zijn boodschap werden de afgodendienst, het btigeloof en talrijke andere euvelen 

uit Arabiëé weggemaaid, terwijl alle pogingen die men vé6r zijn komst deed om 

Arabië te doen herleven, op een mislukking waren uitgeloopen. 

In naam van God, den Wel- ne σὴ MP ce : 

dadige, den Genadige, Oo ol ae 

1 Degenen die niet geloof- 

den uit het midden der 4,344. 25 
! , , "᾿ ᾿ , 

volgers van het Boek en de 7 ve 75 ne Jo) 

polytheïsten  konden niet SCA CA val LS 

vrij zijn (van zonde), tot é 

het duidelijke bewijs tot hen bacs SU 

PSE 1 God, di Een apostel van God, die es 2 δι 2 12.2.2 

reine bladziden reciteert, 1437 OS role avt LA Or 

3 Waarin (alle) rechte ΟΣ ὩΣ dou 

Of, ordon. | boeken zijn. 1458 O LAS Le ᾿οτ 

til 4 En degenen wien het 
\s © Bock was gegeven, waren niet Gr Lin S A Ἄγ be 

verdeeld, dan nadat een dui-  :,, 7 M To 

d'ijk bewijs tot hen was © sb τὰς ὦ x ὧς 

gekomen. | 

1437 De Arabieren waren 66]. ΝΟΙΚ, waaromtrent men alle hoop op hervor- 

ming had opgegeven. De Joden e1 de Christenen hadden hun best gedaan om 

Arabië te hervormen, maar beide bewegingen waren dermate mislukt, dat zï 

zelf in de euvelen van Arabië gelompeld waren. De inlandsche beweging der 

Hanifen ontstond en mislukte, zonder eenige verandering in den toestand van 

Arabië te hebben teweeggebracht. En ten laatste kwam er een Apostel, die 

reine bladzijden van de Goddelijke openbaring reciteerde en alle bijgeloof en 

alle kwaad van Arabiës bodem wegmaaide: dit was inderdaad een duidelijk 

bewijs, dat ἢ van God kwam. | 

1438 In den Heiligen Qoer-ân zijn al die rechte voorschriften aan te treffen, 

marre 2 



1138 

Ar. onder. 

{ wonende: 
! 

| 
: 

HET DUIDELIJKE BEWIJS 

5 En hun wordt niets 
anders bevolen dan God te 
dienen, oprecht zijnde jegens 
Hem in (hun) gehoorzaam- 
heid, eerlijk, en het gebed te 
onderhouden en de armenbe- 
lasting te betalen, en dat is 
de rechte godsdienst. 

6 Waarlijk, degenen die 
niet. gelooven uit het midden 
der volgers van het Boek en 
de polytheïsten zullen in het 
vuur der hel zijn, daarin wo- 
nende; zij zijn de slechtsten 
der menschen. | 

7 (Aangaande)  degenen 
die gelooven en het goede 
doen, waarïlijk, zij zijn de bes- 
ten der menschen. 

8 Hun belooning bij hun 
Heer zijn tuinen van eeuwig- 
heid, waarin rivieren stroo- 
men, daarin in eeuwigheïid 

God is tevre- 
den met hen en zij zijn 
tevreden met Hem: dat is 
voor hem die zijn Heer vreest. 

| Mes > ACT a À 

F4 

“1 ID 4À Dpse € πρ 

aies αὐ αν ΜΕ 
L CPE - 

2 Fr y 

Ces 
mo ᾿ L Ἂ | REA P? “,:1::9» à T2 p# 
Ball eu GS à EU δ 

2,9 $ 2 + Tai) ΡΞ “κα ε 2.» “σ΄ 
ΘΑ Lys AE ΣΡ 5 

- CES cé - 'ῳ "»᾿ 

vor é 
PI NN SEA [2 AS > ΄ 
CA εν SZ D ed 1 

“7 ré 
Pb EU st 

£ 

RE Le 

A [NE . «ur #2 » ἔν σ 

ὠλῷ Lu σὰς ot ol 
7 ss “- 

σ΄" \ p12<2 “2, 7 2. 32 

Cube TES σλΞὸ 
rotin r rer. 

1855 οὐάρ αὐ Ge loi GS 
RE Ce κεν LP 2 

ὡα is Cd οὐ ας 

welke in eenig ander boek werden geopenbaard, en ook die welke te voren niet 
8eopenbaard geweest kunnen zijn, maar welke voor de leiding van den mensch 
noodzakelïjk zijn. De Heilige Qoer-ân maakt er dus aanspraak op, al de goede 
punten van andere heiïlige boeken te bevatten en bovendien hun tekorten aan 
te vullen. 



HOOFDSTUK XCIX 

DE SCHUDDING 

(Az-Zilzâl) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(8 verzen) 

Algemeene opmerkingen: 

DE in het eerste vers van dit hoofdstuk vermelde schudding, waaraan het 
zijn naam ontleent, is een voorspelling aangaande de groote rar1pen, die Arabië 
bij de komst van den Heiligen Profeet deden schudden en aangaande de onge- 
hoorde rampen, die de geheele werelä thans doen schudden. De Apostel Gods : 
zou, gelfÿjk in het vorige hoofdstuk is aangeduid, een verandering tot stand 
brengen, maar de ontwaking zou niet kunnen worden teweeggebracht, tenzij 
de menschen van de verdooving, waarin zij gevallen waren, wakker werden 
geschud. Hoe dat schudden teweeggebracht zou wcrden, worät in a hoofdstuk 
aangetoond. 

ΣΝ In naam van God, den Wel- O2 or PR) 
"Ἢ dadige, den Genadige. 

1 Wanneer de aarde met ΩΝ αν ΕΗ ἢ 
haar ( geweldige) schudding 0 WT οὐ 
geschud wordt, D ELTEAT A NN AT IT 

2 En de aarde haar lasten OI CAMES 
voor den dag brengt, E tete Dte22 res 

3 En de mensch zegt: Wat οὐ SU 9 
deert haar ? 

4 Te dien dage zal zïÿj haar δἰ ESS en 
tijdingen mededeelen, OL EU 

5 Als had uw Heer (ze) | Tr ΚΣ ce 
| haar gcspenbaard. 1439 
ES 

1439 Beschouwen wi de voorspellingen in verband met dit leven, dan heb- 
ben Ζῇ betrekking op den tijd, toen de aarde, na ΟΡ hevige wijze geschud te zijn 
geweest, gelijk Arabië was, haar dooden zouden voortbrengen, die dan geestelijk 
tot het leven zouden worden opgewekt. De aarde deelt haar tidingen mede 
beteekent, dat er zich omstandigheden zouden voordoen, die duidelÿjk zouden 
maken welk kwaad en. welk onrecht haar waren gedaan, zooals aangetoond 
werd door de belijdenis der bewoners van Mekka, dat zij kwaadstichters waren 
geweest. Sommigen zijn van meening, dat de verzen de teekenen der latere 
dagen, of die der nadéring van den dag des oordeels DeschEUven: in dat geval 



1140 DE SCHUDDING {(DEEL XXX. 

6 Te dien dage zullen de ᾿ξ τ LUE 29 2T 2e 

menschen in verscheidene D Ve VANNES 
groepen te voorschijn komen, et al eu 

opdat hun hun werken wor- © Use 

den getoond. Peso PA 

7 Ἐπ wie het goede heeft 2-7 Like Ce 
gedaan ter zwaarte van een dote 

O8 
etoom, zal het zien. 

8 En wie het kwade heeft 63517: τὸς ARR, Ἀσπ τὴν 

gedaan ter zwaarte van een a ie των 

atoom, zal het zien. 1440 

duiden de woorden aan, dat groote aardbevingen en andere rampen de geheele 

aarde zouden schudden. 

1440 Zulks is de duidelijke wet van het goed en het kwaad. Niet één atoom 

zwaar goed of kwaad, wie er ook de verrichter van moge zijn, vordt onbeloond 

gelaten. M.a.w. iedere handeling heeft een gevolg. 

rm 



HOOFDSTUK Ὁ 

DE AANVALLERS 
(Al-Adiôt) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(11 verzen) 

Algemeene opmerkingen: 

Dit hoofdstuk ontieent zijn titel aan de profetische vermelding van de 

Aanvallers in het eerste vers, aantoonende dat de in het vorige hoofdstuk ge- 

noemde groote rampen door oorlogen zouden worden teweeggebracht. Dit werd 

niet alleen in den {ἃ van onzen Heiligen Profeet bewaarheid, maar ook in onzen 

μὰ komt de waarheid daarvan duideltjker uit, en de ongehoorde oorlogen van 

onzen {ἃ zijn ongetwijfeld een voorbode van een groote geestelijke ontwaking, 

gelÿjk ze dertien eeuwen geleden in Arabië bleken te zin. 

| ΤᾺ naam van God, den Wel- | Sn à ? 
s τ; 2. ὦ GI αὶ ou) 

dadige, den Genadige. O Dry D EE 

a 1101. 1 Beschouw ἃ de hijgende AAA oi mis 

aanvallers, O Les Sangail 3 

2 En degenen die slaande, ποὺ τς, ἱ ὐΆ 

vuur voortbrengen, OBS aus 

3 En degenen die zich des TL — 

ochtends voortspoeden, BE 3e 0 

4 En daardoor stof opja- Yes 2 ΡΝ 

gen, © La ἀν OST 

5 En daardoor tot een ΤΈΣΣ ee 

partij voortrukken: Ou « Ὁ 

6 Waarliÿjk, de mensch is DA D on ni (ἃ 

| ondankbaar jegens zijn Heer. One ΟΝ δι 

1441 À τῷ» πα AN " 

| 7 En waarlijk, hij is er M 2 CES aS15 

getuige Van. -.-.-.--
-- 

1441 Volgens de meeste commentatoren is de in de eerste vif verzen 

voorkomende beschrijving Ôf op kameelen ὁ op paarden van toepassing, en 

slaan ze op de in oorlogen gebruikte paarden, terwtjl de vermelding natuurlÿk 

profetisch is. Ζῇ kan echter ook op de krijgslieden zelf doelen. Het voortbrengen 

van vuur beduidt in dat geval oorlog voeren en al-moeghtrât beteekent de 

invallers: de vijf verzen beschrijven dus den oorlog van de bewoners van Mekka 

tegen de Moeslims. Het zesde vers vestigt de aandacht op de ondankbearheid . 

der bewoners van Mekka door den Heiligen Profeet te verwerpen. 



8 En waarliÿk, hij is sterk 
in 2ÿn liefde voor rijkdom.: 

9 Weet hij dan niet, wan- 
neer datgene wat in de graven 

| is, opgewekt wordt: 
| 10 En wat in de harten is, 
| duidelijk wordt gemaakt ? 

11 Waarlijk, hun Heer is 
Zich heden ten volle van hen 
| bewust. 1442 

“ 

1442 D.w.z. van wat 21] doen. 

DE AANVALLERS 
[DEEL XXX. 

bé 2 FT 2 20 AR Θυπέ αὶ RSI ς αι LE ν᾿ 

» 

Ts Pt ff fl | Ἀν Ὁ ELA ἐπί 

Oct URL SES 

À 322 tt SA Lo Oyrelit (ss 

---α--.-ς.-. + tre 



HOOFDSTUK CI 

DE AFSTOOTENDE RAMP 

(Al-Qûrÿah) 

GEÉOPENBAARD TE MEKKA 
(11 verzen) 

Algemeene opmerkingen: 

DE afstootende ramp van dit hoofdstuk, waaraan het zijn titel ontleent, is 
hetzelfde als de schudding van het 99ste hoofdstuk. 

In naam van God, den Wel- Ro " 2} 
dadige, den Genadige. rene 

1 De afstootende ramp! 
NS Δ, # “ 2.5 Ar. wat. 2 Hoe vwreeseliÿÿk is de af- | DL LE 

Stootende ramp! M A 
8 En wat zal u doen begrij- O AAC 

Ar.wat, | pen, hoe vreeselijk de afstoo- 
tende ramp is? 1443 DE κι pets Δ 12177 

4 De dag waarop de men- ΠΣ Le RE 
schen als verstrooïide motten | it J'EN LES 22 
zullen zijn, ᾿. Y 22902 5 En de bergen als losge- ΘΟ 
maakte wol zullen zijn. 1444 8 ὡΡλδεῖ,, 2 3.2 Hp A os Dee : OU MIE τς 6 En aangaandehem wiens Ἧ vu JE CE 
maat van goede werken a DNS ἃ 153 22 tete 28 10e. zwaar is, ὃ © aile Cr 111: 

Τ ΗΪ zal een aangenaam Ste SU 
leven leiden. nn el RE (3.9: 

I -  — —_ —_——_—_— — Φ Φ ΦὃἕὃἕὅῬΡϑΡἮ᾽ 

1448 Al-Qûriah (van qar’ di. met kracht slaan) beteekent een zeer groote 
ramp, en hetzelfde woord komt zonder het lidwoord van bepaaldheid αἱ in 18 : 31 
voor, waar het gebezigd wordt ter aanduiding van één dier groote rampen, 
welke de Qoereisjieten van {πὰ tot tijd bezochten. In 69 : 4 beteekent al-qâriah 
de ondergang van een volk. Hier beteekent het de beloofde of gedreigde ramp; en dus sluit het de gedreigde ramp Van dit leven en dat van het hiernamaals in. 1444 De tegenstanders van den Heiligen Profeet werden, zelfs in dit leven, als verstrooïde motten, en hun groote leiders, die bij bergen werden ‘vergeleken, _ Werden verdelgd. In toepassing op de Opstanding behoeven de woorden geen verklaring. 

| 



1144 DE AFSTOOTENDE RAMP [DEEL XXX. 

8 En aangaande hem wiens ane LES 915} 
maat van goede werken licht 
is, bo, “« ts : AE 

9 Zÿn woning zal de af- ΟΣ Ὁ de 
grond zijn. 1445 Dr sin 

10 En wat zal u doen weten Θά UTC 
wat die is? | en on 

11 Een brandend vuur. Oo Auels FC 

1445 Het Arabische woord voor woning is oemm, dat een moeder beteekent. 
Een woonplaats of verblÿf wordt ook oemm genoemd, want het beschermt een 
mensCch, Zooals een moeder haar kind. De afgrond of de ñnel wordt hier 
een moeder genoemd om aan te duiden, dat ’smenschen hetrekking tot de hel 
gelÿk is aan die van een baby tot zijn moeder, nl. dat zijn verblij£ aldaar hem 
geschikt maakt om in de geestelijke wereld vooruit te gaan. Overeenkomstig 
den Heiligen Qoer-ân is de hel slechts een trap der geestelijke ontwikkeling 
van ben, die hun gunstige gelegenheid in dit leven hebben laten voorbtjgaan, 
of ziekten opliepen, die een strenge behandeling eischen, 



HOOFDSTUK CH 

DE WEDIJVER IN HET VERMEERDEREN VAN RIJKDOMMEN 

(At-Takätsoer) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(8 verzen) 

Algemeene opmerkingen: 

DIT hoofdstuk, waarvan de titel, De wedijver in het vermeerderen van rÿk- 

dommen aan de vermelding daarvan in het eerste vers ontleend is, verklaart, dat 

de begeerte naar overvloed van aardsche goederen en naar de gemakken van dit 

leven een groote hinderpaal is, die den mensch van het ware levensdoel afhoudt. 

| 
19 

In naam van God, den Weli- 

dadige, den Genadige. Ἢ 

1 De begeerte om rijkdom- Spies D 4 
à O KES Ι 

men te vermeerderen leidt u Ἶ 

af, » rer ER Ὁ Ζ 

2 Tot ρῇ tot de graven Oba ρ ἢ 

komt. 1446 
St “σῷ 2 

3 Neen! gij zult weldra DE Se Les 

weten, 
Ὁ “397 “τι “1:5 7 < a 

CE 4 Neen! neen! gij zult wel- OU HS Du es 9 

dra weten. , 3 Pr fs To ὦ Ù # 

5 Neen! indien gij met een ON pe ὧν 
zekere kennis geweten hadt, 4 

6 Zoudt gÿ zekerlijk dehel | a ἶ 
hebben gezien; 1447 | 

7 Vervolgens zult gij haar DLL T2 ZLÉoeT GA 

met het oog der zekerheid O CRT OËE SEA 0 

1446 Tot de graven komen beteekent sterven. De bepaling van het aflelden 

wordt hier weggelaten: het verband toont echter aan, dat daarmee het afleiden 

van het doel des levens wordt bedoeld. | 

1447 Men kan de hel, volgens dit vers, zelfs in dit leven al zien, hetgeen 

duidelijk aantoont, dat de 16], evenals de hemel, met dit leven begint; de mensch 

moet slechts het oog hebben om die te zien. De hel is derhalve een andere naam 

voor de gevolgen van slechte daden. Het laatste vers van dit hoofdstuk toont 

aan, dat de mensch naar de hel gaat, omdat hi zijn gunstige gelegenheid hier 

verzuimd heeft,. 
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HOOFDSTUK CII 

DE TIJD 

(Al-Asr) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(8 verzen) 

Algemeene opmerkingen: 

Dir hoofdstuk vestigt de aandacht op de getuigenis van den Τα, om aan 

te toonen, dat alleen Ζῇ die de waarheid aannemen, voorspoed zullen genieten, 

terwtjl zij die haar verwerpen, heelemaal verloren zullen zijn; vandaar de titel 

van het hoofdstuk. | 

In naam van God, den Wel- re (APS Na Om | hr 

dadige, den Genadige. #2 7 

P 1 Beschouw 8 den tijd, L 2777 

2 Waarlijk, de mensch is in Opex! 

verlies, ΒΕ, Ὁ 4 ἀφ.) ἢ, 
3 Behalve degenen die OR Cl piro) 

gelooven en het goede doen, LAVAL ε - 

1448 en elkander de waarheid 3-3 _. oi TS 

bevelen, en elkander geduld 
bevelen. 1449 jets “3 525) ̓ ets 5° 

1448 Jeder oogenblik dat voorbijgaat is een verloren oogenblik. tenzij het 

benut is om het goede te doen. Deze verklaring vestigt ook de aandacht op de 

vroegere geschiedenis der rechtschapenen en profetisch op den tijd van den 

Heiligen Profeet. 

1449 Op ,,elkander de waarheid bevelen” volgt ,,elkander geduld bevelen”, 

want het prediken van de waarheïd plaatst den mensch tegenover moeiütjkheden, 

en ἢ kan niet aan de waarheid trouw blijven, tenzi) hïj in moeiltjke omstandig- 

heden geduldig en verdraagzaam is. 



HOOFDSTUK CIV 

DE LASTERAAR 
(Al-Hoemazah) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(9 verzen) 

Algemeene opmerkingen: 

IN tegenstelling met degenen, van wie in het vorige hoofdstuk gezegd is, 

dat zij gelooven, het goede doen en elkaar de waarheid en geduld bevelen, heb- . 

ben wi hier een beschrijving van hen die, in plaats van eenig duurzaam goed te 

doen, rijxkdommen vergaren en, in plaats van de waarheid te bevelen, anderen 

belasteren. Dit houdt ook een voorspelling in, dat ellende het einde der lasteraars 

. van den Heiligen Profeet zal zijn. 

In naam van God, den Wel. Oos2>5l 25) a Fe 

dadige, den Genadige. 7. Éd 

1 Wee over ieder lasteraar, 
smader, D'ou np me 127 

2 Die vermogen vergaart QE 5 EE 
Ofisme | en die het als een voorzorg 
FUN] (tegen een ongeval) be- τ D λον τοῦ ΟΣ δε διτῖ 

Schouwt; 1450 ὦ ὅδ SN ra 5.0.) 
9. ΗΠ denkt, dat zijn vermo- NT ἘΝ 

gen hem zal vereeuwigen. D at αὐ TÉL 
4 Neen! hïij zal zekerlijk in ὺ 

de verpletterende ramp wor- ὧς “γῆι ὠ he: 742 
den geslingerd, 1451 

1450 Op deze plaats worden de lasteraars en de smaders in het algemeen 
veroordeeld en in het bijzonder de bewoners van Mekka, die hun vervolging 

tegen den Heiligen Profeet begonnen met hem verbitterd te belasteren en te 

smaden, opdat de pelgrims, die van ver in Mekka kwamen, niet naar zijn predi- 

king zouden luisteren. 

1451 Al-hoelamah is afgeleid van hatima, d.i. het was in stukken gebroken. 

Deze naam is to gepast op de hel, want het verbrijzelt alles wat daarin is ge- 

worpen. Ik heb het door de verpletterende ramp vertaald, zoodat het zoowel de 

hel als de andere rampen insluit, welke, zooals voorspeld was, de rijke smaders 

van den Heiligen Profeet zouden verpletteren. Hun straf wordt met dezen naam 

aangeduid, omdat zij den Heiligen Profeet en de door deze gebrachte waarheid 
wenschten te verpP letteren. 



HFDST. CIV.] . DE LASTERAAR 1149 

5 En wat zal u doen begrij- Ode. 
pen, wat de verpletterende 

ramp is ? 
> RTE ΠΕ" ΄ 

6 Het is het vuur, dat door ὦ SK > got ὦ 
God is ontstoken, AS 

7 Dat boven de harten ὦξο ne 5] ῷ 

opstijgt. 1452 Er 220 “4 
8 Waarlÿk, het zal over ὡξύ- δ Se CG! 

hen worden afgesloten, CS Lee 

9 In uitgestrekte zuilen. BIS RE ἃ 

1452 Opgemerkt dient te worden, dat het vuur der hel beschreven wordt 
als vuur, dat boven de harten opstiÿgt, hetgeen aantoont, dat de oorsprong van 

het hellevuur in het hart van den mensch ligt. ᾿Β Menscher, hel ligt dus in dit 

leven in zijn eigen hart en zij zal in het volgende leven een tastbaarder ge- 

daante aannemen. 



HOOFDSTUK CV 

_ DE OLIFANT 

(AI-Fil) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(5 verzen) 

Algemeene opmerkingen: 

DIT hoofdstuk handelt over de bescherming van de Κα δα tegen de machtige 
legers van Abrakha, de Christen-onderkoning van Jemen, en is de ΟΠ απ getiteld, 
doordat er in het invellende le$* olifanten waren. Het houdt een profetische 
toespeling in op de bescheriaing van den Heiligen Profeet tegen zijn machtige 
vijanden. : | 

mr + mn, 

in naam van God, den Wel- RS To: 8] αὐ ᾽ 
. + ps , ete 

dadige, den Genadige. SE A 7 

1 Hebt gij niet beschouwd, ΠΡ  - 
hoe uw Heer met de bezitters DLL ST TS SET van den olifant gehandeld  “ ” AC 2) 
heeft ? 1453 

1453 Dit heeft betrekking op den gedenkwaardigen inval in Mekka van 
Abraha, den Christen-onderkoning van den koning van Abessinië, te Jemen. 
Abraha’s oogmerk was, de Ka’ba te verwoesten, niet alleen om de geestdrift der 
Arabieren voor den godsdienst naar San’'aa af te leiden, waar hïj met dat doel 
een prachtige kathedraal had laten bouwen, maar ook den Arabischen handel. 
Dit leger staat in Arabië bekend onder den naam van ash@b-oel-fil of de bezit- 
ters van den olifant, omdat er in het leger een of meer olifanten waren. Het jaar, 
Waarin de inval plaats had, staat bekend onder den naam van het jaar van den 
olifant, di, het jaar 570 van de Christelijke jaartelling, en viel samen met het 
geboortejaar van den Heiligen Profeet. Daar Abdoel Moettalib de Heilige Plaats 
niet tegen het reusachtige leger beschermen kon en Abraha, die nu op een 
afstand van ongeveer drie dagreizen van Mekka Zijn tenten opsloeg, niet van 
Ζῇ heiligschennend oogmérk kon afbrengen, bad hïÿ, terwijl hij tegen de deur van 
de Ka’ba leunde, luide aldus: ,Bescherm, o Heer! Uw eigen Huis: en laat het Kruis 
uiet over de Ka’ba zegevieren!” en toen begaf de geheele bevolking van Mekka 
zich naar de heuvels, die om de beilige stad stonden. Onderwijl brak een kwaad- aardige soort van pokken of een zekere andere plaag in Abraha’s leger uit, Ζ00 hevig, dut. het leger in verwarring en ontzetting den aftocht blies, terwijl velen hunner, die hun weg niet terug konden vinden, in de valleien omkwamen, en €er Ceel door overstroomingen werd wWeggemaaid. 
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2H ἘΠ᾿ un one GES sf 
niet op een verwarring doen 
uitloopen, En 

3 En vogelen in vluchten © Ha LTD δῶ LS 

nedergezonden( om) op hen | | 

(te azen), δι ἡ Du: - Pere, sta he κῶς (ὦ 0 24) ] A AS 

4 Harde steenen op hen RE UE EURE LÉ κα 

“werpende, 
5 En Hijheefthenalsafge ὦ Ἢ Ε: M οϑοῦσυας 

| geten stroo gemaakt? 1454 D | 

TE ——————— << 

1454 De geschiedschrijvers vertellen ons, dat het leger door de pokken werd 

. vernietigd. De vermelding van vogels dient enkel om aan te toonen, dat de vogels 

zich aan hun lijken vergastten: ζῇ verscheurden het vleesch van de doode licha- 

men door er steenen naar te slingeren. Daarom werden hun doode lichamen bi} 

afgegeten stroo vergeleren. 



HOOFDSTUK CVI 

DE QOEREISJIETEN 
(Al-Qoereisi) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(4 verzen) 

- 

Algemeene opmerkingen: 

Dir hoofdstuk staat in nauw verband met het vorige en zet inderdaad de 
behandeling van het thema voort, aangezien het de Qoereisfieten (naar wie het 
genoemd is) aan de groote weldaden herinnerde, die hun geschonkrn waren, 

omdat zË de Ka’ba bewaakten. 
me 

A ας τ δή: In naam van God, den Wel- (᾿ οἱ ΓΙ ΙΒ ΠΕ, 

dadige, den Genadige. 

1 Ter bescherming van de > 2268 Δ. 
+ . ᾿ μὴ τς 1 . ι \ 

Qoereisjieten OU Que Σ 
2 Hun bescherming gedu- 

rende hun reis in den winter SR En Tres, 2 A 
en den zomer -— 1455 Le 

3 En laten zij den Heer van 
dit Huis di SORTE A ns 

uis dienen, EC) CAM NITIO La SATA 
4 Die hun van voedsel 

tegen den honger voorzien en 
hun Zzekerheid tegen vrees ue 
gegeven heeft., 1456 OS 7 ΟΣ dre | 

1455 Dit beteekent, dat de Goddelïjke bescherming van de Ka'’ba en de 
verdelging van de vijanden daarvan een bijzondere gunst was, die den Qoereisjie- 

ten was geschonken, want het leidde tot hun bescherming. Daar zij bewakers 

van de Ka’ba waren, werden χῇ geëerbiedigd, als zfj voor den handel in den 
zomer naar Syrië en in den winter naar Jemen reisden. 

1456 De bedevaart gaf een bijzondere stuwkracht aan hun handel en de 
levensbenoodigdheden werden ἱπ' hun onmiddellijke nabijheid gebracht, terwijl zt 
volkomen verzekerd waren tegen alle vrees voor aanval, waaraan de andere 
Arabische stammen voortdurend bloot stonden, omdat het gebied om de Ka'’ba 
door heel Arabië heilig werd gehouden. 



HOOFDSTUK CVII 

DE AALMOES 
(AI-Mä&oën) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(7 verzen) 

Algemeene opmerkingen: 

IN weerwil van de in de vorige twee hoofdstukken genoemde gunsten, die 

den Qoereisjieten geschonken waren, loochenden zij het oordeel en traden de 

rechten der weezen en armen met voeten. Dit hoofdstuk wordt De Aalmoes 

genoemd, omdat zij den armen de aalmoes onthielden. Het is een dwaling om het 

als een Medineesche openbaring te beschouwen; het behoort ongetwijfeld tot 

het Vroeg-Mekkaansche tijdperk. 
ee 

In naam van God, den Wel- οὦ >) πὸ: AN de Fa: 

dadige, den Genadige. Ξ d 

«ὦ . Be 20 ; # ἢ CG, #74 

1 Hebt gi hem beschouwd, ων Lie SAN Les 

Οὐ, het | die den godsdienst een leugen ‘  ” 

noemt? 1457 στ. 

2 Dat is degene die den OBS! AS GNT CS 

wees hard behandelt, dus Le 

9 En (anderen) niet aan- Cut et 2 Vs 

spoort om den arme te Spij- 

zigen. 
πὶ τ 

4 Derhalve, wee over de : ὌΞΟΣ ή ἘΣ 

biddenden, 
AS ΧΙ des 

5 Die achteloos zijn in hun La SEULE CE Bb ANT 

gebeden, 
| EN 

6 Die (het goede) doen om à ὥς ὦ ὦ 

gezien te worden, | | | 

7 En de aalmoes ont- eee) ce. 

houden. _ | + FT 
PE C

S 

1457 Din beteekent zoowel godsdienst als oordeel. Er wordt hier beschre- 

ven, dat het wezen van den godsdienst is: de weezen verzorgen en de armen 

spizigen. De gebeden dergenen, die aalmoezen onthouden, worden zelfs ver- 

oordeeld, omdat het doel van het gebed de volmaking van het ik is, en van 

jemand, die de zaak van het menschdom niet dient, kan niet worden gezegd, dat 

htj tot volmaaktheid is gekomen. 



HOOFDSTUK CVIII 

DE OVERVLOED VAN HET GOEDE 
(At-Kautsar) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 
(8 verzen) 

Algemeene opmerkingen: 

DIT is een der vroegste openbaringer. en belooft den Heiligen Profeet over- 
vloed van allerhande goed (vandaar de naam), terwijl het aantoont, dat ztjn 
vianden zelfs dat goede zal worden onthouden, wat hun als een gunst in dit leven werd gegeven. 

------ ———————— ———— "——"" Ὁ Ὁ ὃ Φ ΦὋΦὋἝὋἝ'ἝὋἝὋἝὋὉὃὉὃὉὃὉὃ8ᾷὃ 

In naam van God, den Wel- ὁ τὸς es Νὴ à dadige, den Genadige. ΣΝ Ed 
1 Waarliÿjk, Wij hebben ἃ 

overvloed van het goede 
gegeven, 1468 

PIN T ms mer 

2 Derhalve, bid tot uw RS de ας ς οἱ, Heer en breng een offer, LITE 3 EUX hi 
3 Waarliÿjk, uw vijand — : ΣΟΥ τος : PCI D πηι κι αὶ, hij is degene die (van het Ὁ Br Ye SEE δι goede) is afgesneden. 

1458 Al-kautsar beteekent overvloed, inzonderheid van het goëede, en vol- 
8ens Razi sluit het het goede van dit leven en het goede van het hiernamaals in. 
Het bestaan in het paradijs van een rivier van dezen naam, waaruit alle andere 
rivieren stroomen, toont siechts aan, dat de overvloed van het goede, dat den 
Heiligen Profeet is &eschonken, zoodanig is, dat anderen ook voordeel van 
bem zullen trekken. Men vérhaalt, dat Ibn-i-Abbas het woord kautsar verklaarde 
in den rin van overvloedig goed, en toen men hem zel, dat het volgens de 
mensChen een rivier in het Paradijs was, antwoordde ἘΠ: ,0ok dat behoort tot 
het overvloedige goed”, 



HOOFDSTUK CIX 

DE ONGELOOVIGEN 
(AI-Käfiréèn) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(6 verzen) 

Algemeene opmerkingen: 

DEN Ongeloovigen (vandaar de titel) wordt in dit hoofdstuk medegedeeld, 
dat hun hun misdaden zullen worden vergolden, terwijl de Heilige Profeet de 
belooning van zijn daden zal oogsten. 

oo -.ν.ν......ρὃὖθΘθὅῦ ξ ὅΞ5-ΞὉ 0ΟΘΌ .ϑνϑν.-.»ϑ. Κ Κ0ὃἍ.....; ὁ. .ὕ.... 

In naam van God, den Wel- à: + ἐς τ ν Ὁ 
dadige, den Genadige. BEF QE aus De 

| _ 1 Zeg: O ongeloovigen! EE Cr 
Ι . . ες “εὖ ‘D .ς» bin | Has , 

| 2 Ik dien niet wat gij dient, Ξ SL US 
3 Noch zijt gij dienaren ce es 

van Hem, Dien ik dien: 
4 Noch was ik (ooïit) een ὦ ὁ | aies do 

+ .. 4 vus Ode) 

dienaar van wat gij diende. " τ 
1459 L'an αν Mo furet 

LA + # ῳ D Las LL br oi \ : 5 Noch zijt gij dienaren van F 
Hem, Dien ik dien. ne ς ἢ 

.. . Ep rt 4 ὥαλς,; -. À 

6 Gi zult uw vergelding | : | 
A = à : σι“ 5 »" 92 rar 

ding hebben de τες. OCrI Ut SR où 

1459 ΤΟΥ] het 3de en 5de vers in gelïjkluidende woorden aantoont, dat 
de ongeloovigen God inderdaad niet dienden, verschilt het 2de en het 4de vers 

van elkaar: het 286 slaat op het heden en het 4de op het verleden, 
terwiil dit laatste aantoont, dat de Heilige Profeet nooït afgoden aanbad. Er {s 
ook een geschiedkundige getuigenis, hierop neerkomende, dat de Heilige Profeet 
in zÿn prille jeugd, toen hÿj zijn oom in ziÿn reis naar Syrié vergezelde, zfn felle 
haat tegen den afgodendienst uitte, 



HOOFDSTUK CX 

DE HULP 

(An-Nasr) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(3 verzen) 

Algemeene opmerkingen: 

DIT hoofdstuk spreekt van de groote Goddelijke Hulp en de ‘overwinning 

(waaraan het zijn titel ontleent), waarmee de pogingen van den Heiligen Pro- 

feet in de zaak der waarheid bekroond werden, Ibn-i--Oemar zegt, dat dit 

hoofdstuk in den loop van de laatste bedevaart van den Heiligen Profeet geopen- 

baard werd en dat hij nog slechts tachtig dagen na de openbaring daarvan leef- 

de. Het werd dus werkelijk te Mekka geopenbaard, hoewel het bij de Medineesche 

openbaring is ondergebracht. Als een volledig hoofdstuk kan het de laatste open- 

baring aan den Heiligen Profeet worden genoemd, en aangezien het te Mekka 

geopenbaard werd, toonde het aan, hoe de wonderbare voorspellingen, die in 

zijn volkomen verlatenheid en machteloosheid te Mekka aangekondigd waren, nu 

met het bezoek van den Heiligen Profeet aan deze stad, met meer dan honderd 

duizend volgelingen, in vervulling gingen. 

In naam van God, den Wel- 
: Se ee «8 + | 7 

dadige, den Genadige. Car or +2) aol om 

1 Wanneer de hulp Gods νὰ ἡ: Ὁ οὐδ τ τ ἐς 
A 2 

z ; nn μι . } μῇ 

en de overwinning komen, O Fa 5 oi σῷ AE) 

2 En gij de menschen bi 

scharen den godsdienst Gods 9) DAS CUT 
ziet binnentreden, LA ΠΝ, 

3 Verheerlijk dan den lof | CR Ἐς 

van uw Heer, en vraag Ziÿjn 521 Ζ κι, ts 
ΠῚ . LL .. . Ρ γῇ ν΄ νῦν, Php 

Of, δ6- vergiffenis; waarlijk, ΗΠ 15 ΄ ἥν ER 

κμοτνίησο veelvuldig  wederkeerende AGE AE Ὁ} 
(tot genade). 1460 

made 

1460 Het tiende jaar van Hedjira aanschouwde een beweging van de massa 

naar den Islâm: de eene stam na den andere nam den godsdienst aan. Daar de 

groote en wonderbare voorspellingen aangaande de hervorming van Arabié dus 

duideltjk tot vervulling gebracht waren, werd den Heiligen Profeet te verstaan 

gegeven, dat nu de tÿjd was gekomen, dat hij zich tot de ontmoeting van den 

Heer moest voorbereiden. Het vragen van vergiffenis was ten behoeve van de 

menschen, die zich nu bij den Islâm aansloten, omdat de Heilige Profeet, wegens 

zijn naderenden dood, geen tijd had om hen goed in het geloof te onderleggen. 



HOOFDSTUK CXI 

DE VLAM 
(Al-Lahab) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(5 verzen) 

Algemeene opmerkingen: 

TERWIJL het vorige hoofdstuk van het vreedzame einde van een recht- 
schapen man spreekt, omdat hïj het groote doel van zijn leven heeft bereikt, 
toont dit hoofdstuk aan dat de opvliegend geaarde tegenstanders der waarheid 
hun leven in afgunst leiden, die in het volgende leven de tastbare gedaante van 
vlammen van vuur aanneemt. Vandaar is het getiteld de Vlam. 

---- --...- 

In naam van God, den Wel- > κ ἜΣ ᾿ : NESSIRE dl os dadige, den Genadige, O8 i y ne Enr 
| 1 Verderf overvalt beide : ἀτός ST τ ESS 

nr ANS ELU handen van den vader der © Gi En 
vlam, en hij zal vergaan. 1461 

2 Zijn vermogen en wat hÿ ὦν 71:1: 411 222 ET 
verdient, zullen hem niet | 
baten. 

3 ΗΠ zal weldra in vuur 
bränden, dat vlamt, 

4 En zijn vrouw, de draag- DS EE one 
Fsbrand | ster van laster, 55} 41:3. Ὁ ..515 

“ΔΛ << 
& 

1461 Een man van opvliegend temperament kan aboe-lahab of vader der viam worden genoemd, Abdoel 'Oezza, een oom van den Heiligen Profeet, stond 
onder dezen naam bekend, misschien omdat hïj zich zoo krachtig tegen den Heïligen Profeet verzette, Het heet, dat, toen den Heiligen Profeet bevolen werd, Zijn naaste bloedverwanten te Waarschuwen, hjj hen bijeenriep en hun de Godde- 10 boodschap overbracht, waarop Abdoel ’Oezza uitriep: ,Moogt gi vergaan! was het hiervoor, dat gtj ons bijeenriept ?” Men verhaalt ook, dat ἈΠ den Heiligen Profeet volgde, wanneer deze uitging om te prediken, en den menschen Zel dat de Heilige Profeet een krankzinnig bloedverwant van hem was. Het heet, dat hi zeven degen na het vernemen van de nederlaag der bewoners van Mekka bij Badr stierf. | 



1158 DE VLAM [DEEL XXX. 

a τεῖδε αν D Ὁ ὃ ὃ Φῤ ὁέΦηῬηΠἝ,͵,.Ὁ.Ὁ.ς.ϑ;Ἑα...--.ὦ.ς--.- τ---.- 

5 Om haar hals een halster :- 4; > 9, 
| van stevig gevlochten koord. Ode 0 OU GE ὁ 

1462 

1482 Abdoe Lshabs vrouw was Oemm-i-Djamila, de zus van Aboe Soefjan. 

οὐ placht kwade geruchten te verspreiden omtrent den Helligen Profeet. De 

nalster van sterk gevlochten koord stelt een straf voor, die met de zonde over- 

eenstemt, want men verhaalt, dat Ζῇ dorens placht te verzamelen en die aan een 

«æord bond, dat Ζῇ op haar eigen hoofd bracht om die op den weg van den 

eiligen Profeet te strooien en dat zij door dat koord geworgd stierf. 



HOOFDSTUK CXII 

DE EENHEID 

(Al-Ichläs) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(4 verzen) 

Algemeene opmerkingen: 

DIT is feitelijk het laatste hoofdstuk van den Heiligen Qoer-ân — de hierop 
volgende twee hoofdstukken toonen slechts aan, hoe men de bescherming van 
den Heer moet zoeken — en geeft den hoofdinhoud weer van de leerstellingen 
van den Heiligen Qoer-ân, nl. de verklaring van de Eenheid van het Goddelijk 
Wezen, waaraan dit hoofdstuk Zïjn titel ontleent. 

ΝΣ ΣΝ ΠΝ 

In naam van God, den Wel- :- -, ::-, , 
dadige, den Genadige. Or or at ge 

1 Zeg: Hij, God, is Eén. Ost τὰ Ὁ: 
2 God is Hij, van Wien τὰν πὰ πος 

alles afhangt. comen) 
3 Hij baart niet, noch is RS ir 

Hij gebaard; ΘΑ 33 κα. 
4 En niemand is Hem a Οὐξϑδ,. “5 85 αἰῶνι, ΕΟ 

gelik. 1463 O X>t TRE ο. CPS D * 

1463 Er zijn vier soorten van sjirk of het plaatsen van gelijken nevens het 
Goddelÿk Wezen, nl. geloof aan de meeérvoudigheid van goden; het geloof, dat 
andere voorwerpen de volmaakte attributen van het Goddelÿk Wezen kurnen 
bezitten; het geloof, dat eenig voorwerp met Hem in verwantschap kan wo:-den 
gebracht, en het geloof, dat anderen datgene kunnen doen, wat alleen aan het 
Goddelÿjk Wezen toe te schrijven is. Deze vier soorten van sfirk worden respec- 
tievelijk in het eerste, tweede, derde en vierde vers veroordeeld. 



HOOFDSTUK CXIII 

DE DAGERAAD 
(Al-Falaq) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(5 verzen) 

»Ômeene opmerkingen: 

DIT hoofdstuk en het hieropvolgende leeren den mensch, hoe hi) zijn toevluch: 

χοᾶ moet nemen en hoe δἰ Ziÿn bescherming moet zoeken. Daar dit onder- 

» in Mekkaansche openbaringen behandeld is, zooals in hoofdstuk 16 en 41, 

-en de twee hoofdstukken te Mekka geopenbaard zijn geweest, en volgens 

well, die de meening is toegedaan, dat zij respectievelijk het zesde en het 

nde in de volgorde der openbaring zijn, behooren. zij tot de eerste Mekkaan- 

> openbaringen. De vele verhalen :omtrent hun Medineeschen oorsprong, 

ils sommige commentatoren zeggen, Ζ in geen authentiek verslag te 

len, en bijgevolg moeten zulke verhalen verworpen worden. De Heilige 

r-ân begint dus met bijstand te zoeken van het Goddeltjk Wezen in de 

rukking Bismillah en besluit met in deze twee hoofdstukken tot Hem toe- 

ht te nemen. 

In naam van God, den Wel- 
dadige, den Genadige. Ont et aber 

1 Zeg: Ik zoek een toe- RP 
vlucht bij den Heer van den O GE os AT 
dageraad, “τ 

2 Tegen het kwaad van VAT MU dE. 3 
wat Hij geschapen heeft, OR LE Ge 

3 En tegen het kwaad var 
den  volslagen  duisteren ᾿ 

nacht, wanneer die komt, CIEL LE . “ἢ Ἂ “ 

4 En tegen het kwaad der- ΟΣ ds 
genen, die (booze inblazin- 
en) in vaste besluiten wer- AIT ke, 3 « 

Pen should ol de de 
5 En tegen het kwaad van :__ : 

den afgunstige, wanneer ἢ Oum ts LC LS es 
benïjdt. 1464 

PE Re
 ε0ὦὺὦὺ.ς.----ς-.-.--..»-.- 

1464 De duistere nacht van vs. 8 beduidt de moeilijxheden, waardoor de 

mensch zijn weg niet kan vinden; de Naffâtsât van vs. 4 zijn degenen, die ande- 

ren door hun booze inblazingen misleiden, wanneer zij zich aan het werk zetten; 

terwijl het 5de vers ons zegt, dat, als de pogingen van een zeker persoon met 

succes bekroond zijn, er menschen zijn, die dat sricces benïjden, en dus heeft de 

mensch er op alle stadia van een Zzaak behoefte aan, de Goddelijke bescherming 

te zoeken. Opgemerkt dient te worden, dat naÿffâtsûât van nafts is afgeleid. 

di. iets in het hart plaatsen of een booZe inblazing, ’oeqad is het meervoud van 

_ ‘oegdah di. het regelen van iemands zaak of iemands besluit. 
-.ὄ-. 

_— 



HOOFDSTUK CXIV 

DE MENSCHEN 

(An-Nôs) 

GEOPENBAARD TE MEKKA 

(6 verzen) 

Algemeene opmerkingen: 

DE algemeene opmerkingen over het vorige hoofdstuk kunnen ook hier wor- 

den gelezen. 

? rt | so ᾿ 

In naam van God, den Wel- Οὐχ. 5.5! Cl at ρου 
dadige, den Genadige. 

1 Zeg:Ik zoek een toevlucht οὐ ere 
bij den Heer der menschen, 

2 Den Koning der men- À sl an AZ 
schen, d 

3 Den God der menschen, ou a! 
4 Tegen het kwaad der 

influisteringen van den slui- NN rue 
penden (duivel), οἰ ΞΟ το τς ES Le 

Ar, ὃον.- 5 Die de harten der men- , , .,,. ; τ» , - 
. . | = MUR, ὦ . PRET CS a sion. schen influistert, OSEO SAUT 

6 Uit het midden der djinn PR ὑχῖς, γοδι διάν ἐς, 
en der menschen. 1466 

1465 Deze verzen zijn a.h.w. een aanvulling van het vorige hoofdstuk. Er 

wordt daar op drie soorten van kwaad gewezen, dat aan de zaak der waarheid 

kan worden gedaan. Hier wordt er op een vierde, maar het ernstigste van alle 

kwaad gewezen. Dit is het kwaad van den sluipenden duivel, die heimelijk komt 

en booze inblazingen in de harten der menschen werpt. De influistering van 

den booze is het grootste kwaad, omdat de bron earyan in de harten der 

menschen ligt. 



AANTEEKENINGEN 

VAN DEN VERTALER 

Geraadpleegde Qoer-Anvertalingen en werken voor onderstaande aanteeke- 

ningen: The Holy Qur-ân, door Maulana Moehammad Al, M.A. LL.B. Lahore, 

India, 1920; Translation of the Holy Qur-ân (without Arabic text), door den- 

zelfden schrijver, Lahore, India, 1928: Translation of the Holy Qur-ân, door 

Al-Hadj Hafiz Ghoelam Sarwar M.A., B.A. (rechter in een arrondissements- 

rechtbank, Singapore); The Glorious Koran door Marmaduke Pickthall, London, 

1930: The Korûn, uit het oorspronkelijk Arabisch vertaald met ,\Preliminary 

Discourse’”, door George Sale (Engelsche oriëntalist), London: The Korân, uit 

het Arabisch vertaald met een inleiding van Rev. G. Margoliouth M.A. en 

voorrede van den vertaler, door Rev. J. M. Rodwell M.A. (Engelsche oriëntalist; 

de soera’s zijn in chronologische volgorde gerangschikt), London & Toronto, 

1926: The Qur’ân, met inleiding en samenvatting van den inhoud der verschile 

lende soera’s, door E. H. Palmer (Engelsche oriëntalist}, Sacred Books of the 

East, Vols. VI, IX, Oxford, 1880; Der Koran, uit het Arabisch overgezet en met 

verklarende aanteekeningen, door Dr. L. Ulimann, Erefeld 1840; Der Koran, 

met een inleiding, door Max Henning, Leipzig 1901; Le Koran, door M. Kasi- 

mirski, naar den Arabischen tekst, met een ,Notice biographique sur Mahomet”, 

Paris, 1852; Mahomets Alkoran, Nederlandsche vertaling uit het Fransch van 

Du Ryer, ,,benevens een tweevoudige Beschrijving van Mahomets leven en een 

verhaal van deszelfs Reis ten Hemel”, door J. H. Glasemaker, Leyden, 1734; 

Mahomed’s Koran, gevolgd naar de vertaling van Kasimirski, Sale, Ullmann en 

Maracci, met een levensschets van Mahomed, door Mr. L. J. A. Tollens (Advo- 

caat en Procureur b.h. Hoog-Gerechtshof van Nedérlandsch-Indië), Batavia, 1859; 

De Koran, met ophelderende aanmerkingen en historische aanteekeningen van 

M. Kasimirski, Dr. ὦ. Ulimann, Dr. G. Weil en R. Sale, een levensschets van 

Mahomed en een inleiding, door Dr. Κ΄. Keyzer (Delftsche oriëntalist), Rotterdam, 

1916: The Life of Mohammad, door Sir Willam Muir, K.C.S.I, Edinburg 1858 

(4 deelen), 1877 en 1923 (edited by T. H. Weir, B.D. M.R.A.S.): Life of Mahomet, 

door Humphrey Prideaux, D.D. Dean of Norwich, London 1723; À Letter 10 the 

Deists, &c., 1722, door denzelfden schrijver: History of the Decline and Fall of 

the Roman Empire, door Edward Gibbon, London, 1830. 

1). Sir Willlam Muir (1819—-1905) was een Schotsche oriëntalist en een 

geleerde in de Arabische taal. Hÿj maakte een zorgvuldige studie van den tijd 

van Mahomet en het eerste ‘Kalifaat. Zijn voornaamste werken zijn: Life of 

Mahomet and History of Islam to the era of the Hegira; Annals of the Early 

Caliphate; The Koran: Îts Composition and Teaching; The Mohammedan Con- 

troversy; The Early Caliphate and Rise of Islam (Ontleend aan de Encyclopaedia 

Britannica). | | 

Yoor de chronologische volgorde der hoofdstukken zie men: The Life of 

. Mohammad, 1923, biz. 38 en 46, en The Life of Mahomet, Vol. II, London, 1858, 

Appendix. 

2) Zie hiervoor: Rodwell b1z. 344 noot 1; Kasimirski b1z. 9 noot 8; Tollens 

biz. 12 noot 2 en Keyzer biz. 73 noot 4. Wij kunnen ze weergeven met de woorden 

van. Keyzer: | | 
| 

86 
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,Deze plaats, evenals vers 59 van het zes en twintigste hoofdstuk, waarin 
de Israëlieten geacht worden naar Egypte terug te keeren, is een dier anachro- 
nismen, waarvan de Koran wemelt, en die de groote (Eng. gross, Fr. extrème) 
onwetendheid van den Arabischen proteet duideliÿk aantoonen’”’. 

3) Thomas Kellÿ Cheyne (1841) is een Engelsch godgeleerde en Bijbel- 
criticus. Hij was medewerker aan de Encyclopaedia Biblica (London, 1899-1903), 
een werk dat de meer geavanceerde conclusies van de Engelsche Bijbelcritiek 
bevat (Ontleend aan de Enc. Brit.). 

Het staat nu vast, dat de verklaring van den Bijbel het in dit opzicht 
verkeerd heeft ......,..... en na aangetoond te hebben, hoe fouten in de Bijbelsche 
verklaring ingeslopen zïjn, besluit hij (d.w.z. T. K. Cheyne): (δὲ Sé&lomo eenige 
vrouwen had, zoowel Israëlietische als niet-Israëlietische, is volkomen aanne- 
melijk, Mmaar hij maakte voor allen van haar geen altaars, noch vereenigde hi) 
de aanbidding der goden van zijn vrouwen met die van Jahve. (Enc. Bibl. kol. 
4689)”. (The Holy Qur-ân, blz. 51 noot 147). | 

| 4) ,,Een zeer hooge ouderdom moet tot de hoofdkenmerken van den gods- 
dienst van Mekka gerekend worden. Ofschoon Herodotus geen melding van de 
Ka'ba maakt, noemt hïij toch als een der voornaamste Arabische gôdheden 
ALILAT; en dit is een krachtig bewijs van de aanbidding, in dat vroege tijdvak, 
van Al-Lüt, het groote afgodsbeeld van Mekka. .........…… Diodorus Siculus, die 
ongeveer een halve eeuw vô6r onze jaartelling schreef, zegt van Arabiëé, dat 
door de Roode Zee bespoeld is: ,er is in dit land een tempel, die door de Arabieren 
hoog is geëerd’. Deze woorden moeten op het Heilige.Huis van Mekka slaan, 

, Want wij kennen geen ander, dat ooit zoo’n algemeene hulde afdwong. ......... De 
traditie stelt de Ka’ba als zijnde sedert onheuglijke tijden, het tooneel der bede- 
vaart van alle deelen van Arabië: — van Jemen en Hadramaut, van de kusten 
der Perzische Golf, de woestijnen van Syriëé en de verafgelegen omstreken van 
Al-Hira en Mesopotamië stroomden jaarliÿÿks menschen naar Mekka. Zoo’n 
uitgebreide hulde moet haar begin hebben gehad in een uiterst lang vervlogen 
eeuw” (The Life of Mohammad, 1923, Introduction”, biz. CIX, CIII). 

Zie voorts: Palmer, ,, Introduction”, b1z. XVI; Sale, ,,Preliminary Discourse’’, 
b1z. 124, 125; Henning, »Einleitung”, blz. 7; Kasimirski, , Notice biographique 
sur Mahomet”, biz..IIT, IV; Keyzer, ,,Levensschets van Mahomet”, b1z. 4; Tollens, 
Levensschets van Mahomed”', b1z. IV. 

5) In dezen zin komt het voor bij Rodwell (biz. 366 noot 1), Palmer (b1z. 
88 noot 4), Tollens (b1Z. 46 noot 2), Ulimann (blz. 29 noot 1), Henning (b1z. 70 
noot ***) en Sale (b1z. 36 noot 3), wiens aanteekening bij deze plaats wij aldus 
kunnen vertalen: 

»Het schijnt dat Mahomet hier Saul met Gidion verwart, die ten gevolge 
van Gods bevel alleen hen mede ten strijde tegen de Midianieten voerde, die 
water uit hunne handen lepten en wier getal 300 bedroeg (Rigteren VII)” 
(Keyzer, b1z. 94 noot 3). 

Hieromtrent merkxt Moehammad Ali in den Holy Qur-4n (b1z. 117 noot 
331) op: 

»Vreemd genoeg, dat, als dezelfde criticus het Nieuwe Testament leest, zijn 
critische vermogens a.h.w. geheel verlamd zijn; want, wanneer hij in Matthéüs 
leest, dat de man van Maria, Jozef, de zoon was van Jakob, den zoon van 
Matthan van Eleäzar en zoo verder, en daarentegen in Lukas leest, dat dezelfde 
-Jozef de zoon was van Heli, den zoon van Matthat, den zoon van Levi en z00 
verder, ziet hij daarin geen belachelijke warboel, alsof Jozef de Zzoon van twee 
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vaders was. ........ . Dat deze (d.w.z. het Bijbelsche en het Qoer-ânische verhaal. 
Vert.) twee verschillende voorvallen zijn, blijkt uit het feit, dat, terwijl Gfdeon 
zijn leger aan ,de fontein van Herod’ beproefde (Richteren 7 : 1), Saul zijn leger 
beproefde aan een rivier, gelijk de Heïlige Qoer-ên verklaart. Verder blijkt uit 
den Bijbel, dat de rivier Jordaan er was: ,De Hebreeën nu gingen over de Jordaan 
in het land van Gad en Gilead’ (1 Samuël 13 : 7)”. 

6) Het oorspronkelijke luidt aldus: 

Before Islam it had been the custom among the Arabians to assign a fourth 
part of the booty to the leader of an expedition. See Freyt. Einl. p. 266” (Rodwell, 
b1z. 378 noot 3). 

7) Zie: Sale, b1z. 179 noot 3; of met de woorden van Keyzer: 
να zult hem een Zeker geleide geven, opdat hij met veiligheid naar huis 

terugkeere, voor het geval dat hij het geraden mocht oordeelen, het Mahomeda- 
nisme te omhelzen’”’ (b1z. 198 noot 2). 

Ook Ullmann geeft er dezelfde verklaring aan; in het Nederlandsch over- 
gezet luidt die aldus: 

»Di. Indien hij zich niet door het hooren van Gods Woord overtuigen kan, 
moet gij hem een vrijgeleide geven” (biz. 146 noot 1). 

8) ,,Dank zij de groote zorg, aan de bewaring van het stoffelijk overschot 
der koningen besteed, is — hoewel de mummies van alle andere koningen 
verdwenen Zijn — een wonderbaarlijke reeks van Thebaansche koningen en 
koninginnen van het koninkrijk der 17de dynastie tot en met de 21ste à ynastie 
tot ons overgeleverd. Ze omvat sommige der aanzienlijkste figuren in de Egypti- 
sche geschiedenis — Ahmosi (Amasis) I, die Egypte van de Hyksos hevrijdde, 
Tethmosis I en III, de veroveraars van Syriëé en stichters van het rijk, Ameno- 
phis III, de groote stichter, wiens beeltenis bewaard' is in den kolossus van 
Memnon, waarschijnliÿk ook zijn zoon Amenophis IV (Ahhenaton): de ketter- 
koning, en Seti (Sethos I) en zijn zoon Ramses II. De mummie van Seti I is 
in de best mogelijke bewaring, maar andere mummies werden, na op brute 
wijze geplunderd te zijn geweest, door de piëteit der latere geslachten opnieuw 
omwirkeld” (Encyclopædia Britannica). 

9) Dit slaat op Muirs veronderstelling, dat de Heilige Profeet den Qoer-ân 
ook aan de hand van ,,door Joden geleverd materiaal” zou hebben samengesteld. 
Na een aantal voorbeelden tot staving van zijn bewering te hebben aangehaald, 
zegt hi: 

»Z00n nauwkeurige kennis van belangrijke gedeelten der Joodsche Schrift 
en legende te verkrijgen, deze aan zijn vorige materialen aan te passen en ze 
to de uitgebreide en rhythmische Sôèra’s te verwerken, was een werk, dat 
ongetwijfeld veel tijd en geduld eischte. De openbaring is nu zelden de spontane 
welsprekendheid van een sterke verbeelding; ze is eer het geestelooze en moei- 
zame resultaat van een alledaagsche comrpositie. Voor dit doel moet menig 
middernachtelijk uur van den slaap gestolen zijn geweest. Zoo'n aanwending 
wordt waarschïnlijk in passages als de volgende vermeld: ---" (hierop wordt 
73 : 1—7 aangehaald; dan zegt hij verder): 

Het is mogelijk, dat de overtuigingen van Mohammad misschien zoodanig 
met zijn grootsch doel en gedragslijn vermengd zijn geworden, dat de bestu- 
deering en herhaling van den Kor-ân als de beste ἰάθη van devotie werden 
beschouwd. Maar de wiize, waarop hi nu van de Joodsche inlichting gebruik 
maakte en het resultaat als een bewïjs van inspiratie voortbracht (in de hierbij 
behoorende noot haalt Muir 38 : 69, 70; Sôèra 28 betreffende Mozes — beide 
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ook door Rodwell in zijn aanteekening bij deze plaats genoemd — 12 : 102 aan), 

wist op het begin van een actieve — al is het misschien onbewust geweest — 

gedragslijn van ontkende toeëigening; *) — een zwak punt, dat zijn viÿanden 

niet in gebreke blijven aan te tasten’”’ (Muir, b1z. 102). 

Rodwell geeft de gedachte van Muir weer, ais hij zegt, dat ,Moehammad 

op dezen tijd, terwijl ἈΠ deze materialen omwerkte en verwerkte, een gedragslijn 

van opzettelÿke hulchelarÿj en bedrog moet hebben gevolgd (hoewel het doel 

hem misschlen de aangewende middelen rechtvaardigde), door openiijk te be- 

weren, dat ΔΓ ze door inspiratie had gekregen’”’ (b1z. 239 noot 1). 

Andere overwegingen daargelaten, het voornaamate criterium, waarnaar de 

waarheld van een godsdienst beoordeeld moet worden, is de verandering, die ἢ 

heeft teweeggebracht, m.a.w. de bron waaruit de Isläâm voortspruit, wordt niet 

bepaald door de zoogenaamde overeenkomst van Qoer-ânische passages met die 

uit andere Schriften, maar door de uitwerking, die zijn leerstellingen hadden. 

Wanneer de Joodsche en Christelijke schriften de bronnen waren (zie ook: Rod- 

well, ,Preface”, blz. 8—14), waaraan de Islâm zijn leerstellingen en beginselen 

ontieend had, dan moest hun uitwerking in ieder geval geringer zijn geweest 

dan die der bronnen. Maar het feit, dat het Christendom en het Jodendom, on- 

danks hun eeuwen arbeid (zie: aanteekening 31) er niet.in geslaagd waren, een 

volkomen en Zuivere verandering in het leven van een volk teweeg te brengen, 

dat de Islâm slechts binnen betrekkelijk zeer weinige jaren heeft weten te ver- 

anderen, is een afdoend bewijs, dat de bron van den Islâm veel reiner en ver- 

hevener was dan de Joodsche en Christelijke Schriften. 

10) ,,De herziene tekstuitgaaf van 'Othmän is ongewijzigd tot ons overgele- 

verd. Inderdaad is ze zoo zorgvuldig bewaard geweest, dat er geen belangrijke 

afwijkingen — wi zouden haast kunnen zeggen: heelemaal geen afwijkingen — 
aan te treffen zijn in de ontelbare kopieën, die over al de uitgestrekte gebieden van 
het rijk van den Islâm zÿn verspreid. Twistende en verbitterde partijen, die hun 

oorsprong vonden in den moord op ‘Othmän zelf binnen een kwart eeuw na den 

dood van Mohammad, hebben de Mohammadaansche wereld van dien tijd af ver- 

scheurd. Toch is onder hen slechts ΕΝ KOR'’AN in gebruik; en het voortdurende 

gebruik, dat allen in iedere eeuw van dezelfde Schrift tot heden hebben gemaakt, 

is een onweerlegbaar bewijs, dat wij v66r ons denzelfden tekst hebben, die op 
bevel van den ongelukkigen Kalief gereed werd gemaakt. Er is in de wereld 
waarschÿnlijk geen ander werk, dat twaalf eeuwen lang met zoon zuiveren 
tekst is gebleven” (The Life of Mohammad, 1923, »Mntroduction”, blz. XXII, 
XXIIT; zie: Voorrede, biz. CVII, CVIII), | 

Zie voorts: Kasimirski, ,Notice biographique sur Mahomet”, b1z. XXXI; 
Palmer, »Introduction”’, b1z. LIX. 

11) Prideaux vertaalt deze plaats aldus: 

,1k weet dat σῇ zullen zeggen, Dat een Mensch hem den Alcoran heeft 
geleerd; maar degene die 2ÿ vermoeden, dat hem den Alcoran heeft ge= 
leerd, is een Pers van nationaliteit, en spreekt de Perzische Taal. Maar de 
Alcoran ἰδ in de Arabische Taal, vol van Onderricht en Welsprekendheid”, 

en laat daarop volgen: 

»Wie nu deze Pers was, Frater Richard helpt ons in zijn Weerlegging van de 

Mahometaansche Wet begrijpen. Want in het dertiende hoofdstuk van ziÿn ver- 
handeling zegt hij ons, dat Mahomet — daar hij een persoon was, die niet lezen 

“} In The Life of Mahomet, 1858, Vol, IT, biz. 189, staat i.p.v. sunacknowiedged appropria- 
tion”: ,,wilful dissimulation and falsehood."” 
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en schrijven kon --- bij het verzinnen van zïn bedrog een zekere Abdia Ben 

Salon, een Perzische Jood, als helper had, wiens naam hij naderhand veranderde 

‘in Abdollah Ebn Salem, om dien met het Arabische Dialect te doen overeen- 

stemmen: En Cantacuzenus en Kardinaal Cusa zeggen hetzelfde. .......…. En bij 

is dezelfde persoon, dien ÆElmacinus, Salman de Pers noemde” -(The Life of 

Mahomet, b1z. 33, 34). 

Op blz. 35 lezen wi: 

| Behaive dezen Jood had de bedrieger ook een Christenmonnik als zijn helper; 

en de vele bijzonderheden in zijn Alcoran aangaande den Christelijken Godsdienst 

bewijzen duidelijk. dat hij zoo’n helper heeft gehad. Theonhanes, Zonaras, Cedre- 

nus, Anastastius en de auteur van de Historia Miscella, vertellen ons van hem, 

zonder hem een anderen naam te geven dan dien van een Nestoriaansche Monnik. 

Maar de auteur van het Dispuut tegen een Mahometaan, dat samengevat is in 

Vincentius Bellovacensÿs Speculum Historicum, en daaruit gedrukt aan het eind 

van Biblianders Latijÿnsche Alcoran, noemt hem Sergius; en vandaar komt het, 

dat hij van dien tijd af onder de Westersche schrijvers met dien naam is genoemd. 

Maar in het Oosten is hïj daaronder absoluut onbekend, daar niemand van hun 

schrijvers hem, voorzoover ik kan vinden, ooit onder dien naam vermeld heeft. 

Want allen, die er van dezen monnik spreken, noemen hem Bahira”. 

12) Wi halen het volgende aan uit Sale’s aanteekening (Zie: Sale, biz. 

267, 268): 

_,,Het algemeen gevoelen der christenen is echter, dat de voornaamste hulp, 

die MAHOMET bij het samenstellen van zijn Koran genoot, van een Nestoriaan- 

schen monnik was, SERGIUS genaamd, die verondersteld wordt dezelfde persoon 

te zijn als de monnik BOHEIRA, met wien MAHOMET op jongeren leeftijd eenigen 

omgang te Bosra had, waar die monnik zïjn verblijf hield (Zie PRiD. t.a. pl. 35, 

enz. GANGIER, t.a. pl. p. 10, 11. MARRAC. De Alcor, p. 37). Om deze veronder- 

stelling te staven, is eene plaats van een Arabisch schrijver aangevoerd (AL 

MaASUDI), die vermeldt, dat de naam van BOHEIRA, in de werken der christenen 

SERGIUS is, doch dit is slechts eene veronderstelling, en een ander (ABUL HASAN 

AL BECRA) verhaalt, dat zijn ware naam SAID, of FELIX, was en zijn toenaam 

BOHEIRA. Maar hoe het ook Ζῇ, indien BOHEIRA en SERGIUS slechts een en dezelfde 

persoon waren, dient men te weten, dat men bij de Mahomedaansche schrijvers 

._ niet de minste aanduiding vihdt, dat hij ooit zijn klooster verliet om naar Arabië 

te gaan, zooals door de christelijke schrijvers wordt beweerd; en zïjne kennis met 

MAHOMET te Bosra viel te vroeg in, om de meening te staven, dat ἈΠ hem bÿ 
het vervaardigen van den Koran zou hebben geholpen, hetgeen lang daarna 

geschiedde; doch het is mogelijk, dat MAHOMET door zijne gesprekken met hem 

eenige kennis van het christendom en van de schriften hebbe verkregen, welke 

door hem bij den Koran zijn gebruikt. Uit het antwoord op deze plaats van den 

Koran gegeven, op de tegenwerping der ongeloovigen, zijnde, dat de pers00n, 

die door hen verdacht wordt gehouden, de hand in den Koran te hebben gehad, 
eene vreemde taal sprak, en dus met geen schijn van mogelijkheid verondersteld 
kan worden bij het samenstellen van een stuk in de Arabische taal, en wel met 
zulk een groote sierliÿkheid te hebben geholpen, is het duidelijk dat die persoon 
geen Arabier was. Het woord Ajami dat hier is gebruikt, beteekent eene vreemde 
of onheschaafde taal in het algemeen; maar de Arabieren passen het meer 
bijzonder op het Perzisch toe; waaruit door sommigen de gevolgtrekking is 
gemaakt, dat SALMAN de bewuste persoon was. Indien het echter waar zÿ, dat 
ἈΠ’ niet tot MAHOMET kwam dan na de Hedjira, zoo kan hij ook de hier bedoelde 
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man niet zijn, of wel dan τη" «ἢ dit vers, in strijd met het algemeene gevoelen, 

te Medina zijn geopenbaar .” : Vertaling van Keyzer, blz. 272, 273). 

Moehammad Als aa .fc2kening bij deze plaats verdient opgemerkt te 

worden: . Wat de Christesisven betrcft, men kan stellig niet aannemen, dat 

Zij de a . urs van de ver even thema’s van den Heiligen Qur-ân waren. Dat de 

tegenst …ers van de ἘΠ ρθη Profeet zulks Zeiden, is veeleer een bewiïjs van 

de vais hheïd der bev,ering, dan een aanduiding van haar waarheid; want, daar 

zi de arg menten van den Heiligen Qoer-ân niet konden weerleggen, moesten zij 

hun toevlucht nernen tot minder eerlijke handelwijzen, ten einde den Qoer-ân 

impopula'r te inaken” (The Holy Qur-ân, b1z. 555, noot 1400). 

13) ‘ergelijk onderstaande vertalingen van het eerste gedeelte van vs. 73: 

En waarliÿjk, Zi hadden u bijna *) afgeleid van wat wi tot τὸ openbaar- 

den” (Rodwell, b1z. 170). 

»Zij hadden ἃ biÿna afgeleid van datgene, waarmede wij u inspireerden’ 

(Palmer, Part II. b1z. 9). | 

En waarlijk, zij hadden ἃ bijna in verzoeking gebracht, af te dwalen 

van wat Wij tot u hadden geopenbaard” (The Life of Mohammad, 1928, 

biz. 85). 

»Het scheelde slechts weinig, of de ongeloovigen hadden u in verzoeking 

gebracht, u van de vermaningen te verwijderen (van de geboden af te 

dwalen. Sale), die wij ἃ hebben geopenbaard” (Sale, blz. 279; Keyzer, 

blz. 288), 

Het heeft slechts weinig gescheeïd, of de ongeloovigen hadden u, door 
hunne verlokkingen, verwijderd van wat Wij ἃ geopenbaard hebben” 
(Tollens, b1z. 289, 290). 

Precies hetzelfde vinden wij in de Fransche en Duitsche vertalingen: 

»Peu s’en est fallu que les infidèls ne t’aient éloigné par leur tentations 
de ce que nous t’avons révélé” (Kasimirski, b1z. 226). | 
»Wenig fehlte, und die Ungläubigen hätten dich verführt, abzuweichen 

von Dem, was wir dir geoffenbart” (Uïllmann, biz. 235). 

υἷα siehe, fast hätten sie dich von dem, was wir dir offenbarten, 

abwendig gemacht” (Henning, blz. 285). 

Moehammad Ali merkt hieromtrent op: 

»Kâda jaf'aloe kadz@ beteekent zoowel hÿ deed het bijÿna, als hÿ nam zich 
voor of was van plan het te doen. Voor de laatste heteekenis, die ik hier in 

overeenstemming met het verband gebruik, zie men LL, die El-Leyth Ibn-Nasr 
Ibn-Seiyär, Mohkam en andere gezaghebbende personen aanhaalt, artikel Kaud. 
De interpretatie, die Rodwell en Palmer gegeven hebben: z2ÿ hadden w bÿna 
afgeleid, en de eenigszins gelijke vertaling van Sale zijn verkeerd, daar ze de in 
het onmiddellijk daarop volgende vers gemaakte verklaring tegenspreekt, over- 
eenkomstig welke de Heilige Profeet reeds zoo hecht in het pad der waarheid 

gevestigd was, dat hij zelfs niet nabij was een weinig tot hen te neigen. 

De commentatoren denken, dat het op een voorval slaat, dat lang na de 
openbaring van dit hoofdstuk in Medina plaats had. Integendeel, er is een dui- 
delijk voorval, waarvan de juistheid volxomen bewezen is, betreffende de poging 
der Qoereisjieten te Mekka, die — zoowel wat het aanbod der Qoereisjieten, als 
het krachtige antwoord van den Heiligen Profeet betreft — volkomen bij de in 
dit en het hierop volgende vers voorkomende verklaring past. De Christelijke 

*) Wij cursiveeren in deze aangehaalde verzen, Vert. 
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schrijvers van verklarende aanteekeningen zijn steeds gereed om de woorden 

zoodanig te verdraaien, dat ze op den onderstelden ,misstap” van den Heiligen 

Profeet slaan” (The Holy Qur-ân, b1z. 576 noot 1453). 

Zie voorts: Aanteekening 36. 

14) Zie: Gibbon, History of the Decline and Fall of the Roman Empire, 

biz. 552. | 

15) Zie: Prideaux, À Letter to the Deists, blz. 185, 186; Muir, The Life of 

Mahomet, 1858, Vol. 11: blz. 281 noot Τ; Sale, blz. 46 noot 2 en b1z. 299 noot 5; 

Keyzer, biz. 102 noot 2 en ;blz. 301 noot 8: Palmer, Part I, blz. 50 noot 1; Rodwell, 

biz, 119 noot 6: Henning, biz. 81 noot *; Ullmann, biz. 2K3 noot 3; Toftens, blz. 

312 noot 1, waar'dit z.g. anachronisme wordt vermeld. 

Vgl. 3 : 34 noot 208. 
18) : Vgl. onderstaande vertalingen en noten: 

ἘΠῚ antwoordde: Ik zag wat zij niet zagen; daarom nam ik een handvol 

stof van de voetstappen van Gods gezant en wierp het in het gesmolten 

καὶ; want mijn gemoed bracht mi) daartoe” (Sale, Keyzer; bij den laatste 

zonder cursiveering). ’ 

Noot: ,,Zijnde: dat de gezant, die hem van God werd gezonden, een 

zuivere geest was, en dat zijne voetstappen leven gaven aan alles wat zij 

aanraakten: daar deze geest niemand anders was dan de engel Gabriël, 

op het paard des levens gezeten. Daarom maakte ik gebruik van het stof 

van zijn voet, om het gegoten kalf leven te geven” (Sale, b1z. 312 noot 3; 

Keyzer, b1z. 312 noot 4). 

Ullkmann (blz. 265), Kasimirski (blz. 253) en Tollens (blz. 326) verstaan 

onder voetstappen: de voetstappen van den engel Gabriël; Palmer (biz. 41): die 

van Gabriëls paard; Henning (blz. 315): de voetstappen ,des Erzengels Gabriël 

oder seines Pferdes”, evenals Rodwell (blz. 100): ,,the track of Gabriel’s Horse, 

or of Gabriel himself”. 
Reeds bij Glasemaker (1734) is deze plaats in dien zin vertaald: 

,Ik zag ’t geen, dat van volk niet gesien word, ik nam een hant vol 

aarde uit de voetstappen van Gods Bode, en maakte ’er de gestalle van 

een kaif af, het schoonste, dat ik ooit gesien heb”. 

17) Rodwells aanteekening luidt als volgt: | 

,Volgens sommigen Elia, terwijl anderen zeggen: Jesaja. Het is echter 

waarschijnlijker, dat hij de Obauja van 1 Koningen 18 : 4 is, die 100 profeten in 

de grot onderhiel&, of Ezechiël, die door de Arabieren Kephil wordt genoemd. 

Zie Niebuhr, Travels, II’ (Rodwell, biz. 156 noot 4). | 
18) Karsten Niebuhr (1733—1815) was een Duitsche reiziger. In 1761 nam 

hij deel aan de expeditie, die door Frederik V van Denemarken werd uitgezonden, 

om wetenschappelijke onderzoekingen te doen in Egypte, Arabië en Syrié. Ζοο 

bezocht Ki Egypte, der berg Sinaï, Arabië, Perzië, Irak, Syrië en Palestina en 

keerde in 2767 naar Kopenhagen terug. Niebuhr was een nauwkeurige en zorg- 

volle waarnemer, was bezield door een verheven zedelijk doel en was zeer nAauw- 

gezet en angstvallig waarheidlievend bij het opteekenen van de resultaten ziner 

waarneming. Zijn werk over de geographie, het volk, de oudheden en archaeologie 

van vele streken van Arabiëé, die hij doortrok, is langen tijd classiek geweest. 

Het bestaat uit vier deelen, waarvan het eerste deel is: Beschreibung von Aru- 

. bien en het tweede en derde deel: Reisebeschreibung von Arabien und anderen 

_.umliegenden Lüändern. (Ontieend aan de Enc. Brit.). 

19) Zie: Aanteekening 4. 
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20) Palmer teekent bij hoofdstuk 6, vs. 94 aan: 

Dit (d.w.z. de woorden ,,ik ben geïinspireerd” van die plaats. Vert.) slaat 

op Abdoliah ibn Sa’hd ibn Abi Sar’h, die als schrijver van Mohammed optrad, 

en toen hij bij de woorden ,Wij hebben den mensch uit een extract van klei 

geschapen’ kwam .........Ψ , vervolgens brachten wij die voort als een andere schep- 

ping” zei hi: ,en gezegend zïÿ God, den beste der scheppers’ (zie: hoofdstuk 28, 

vs. 12—14. Vert.), en Mohammed Zzei hem dat ook op te schrijven; waarop hi 

blufte, dat ook ὩΣ] geïinspireerd was met dezen zin, dien Mohammed als deel van 

den Qur’ên erkende”’ (Palmer, Part I, blz. 126 noot 2). 

De aanteekening van Sale (blz. 129 noot 2) en die van Rodwell (biz. 145 
noot 3) komen op hetzelfde neer. 

21) ,,Bovendien was het Christendom van de 7de eeuw zelf vervallen en 

verdorven. Het werd verzwakt door strijdende scheuringen en had de kinder- 

achtigheden van het bijgeloof voor het zuivere en wijde geloof der eerste eeuwen 

in de plaats gesteld” (Muir, The Life of Mohammad, 1923, ,,Introduction”, 

b1z. XCV). 

22) ,,Wearied and damped in spirit, the night set in upon them cold and 
tempestuous. Wind and rain beat mercilessly on the unprotected camp. The 
storm rose to a hurricane. Fires were extinguished, tents blown down, cooking 
vessels and other equipage overthrown” (Muir, The Life of Mohammad, 1923, 
b1z. 314). 

Zie voorts: Rodwell, biz. 435 noot 3; Sale, blz. 408 noot 8; Keyzer, biz. 399 
noot 5 en Tollens, b1z. 488 noot 3 (vertaling van Ullmanns aanteekenin£g). 

23) Zie: Muir, The Life of Mohammad, 1923, biz. 309. Wat betreft het 
verdrag tusschen den Heiligen Profeet en de Joden, toen hij zich in Medina ging 
vestigen, waarbij niet alleen bepaald werd, dat de Moeslims en de Joden niet 
tegen elkaar in opstand moesten komen, maar ook dat Zij elkaar tegen een 
gemeenschappelijken viand moesten verdedigen, zie men Muir, The Life of 
Mohammad, 1923, b!z. 183, 184 en The Holy Qur-ân, blz. 45 noot 126. 

24) Voor deze z.g. ,daad van monsterachtige wreedheiïid””, deze ,,onuit- 
wischbare smet op het leven van Mohammad” en zijn ,,wreedheid tegenover 
vianden”, zie men: Muir, The Life of Mohammad, 1923, b1z. 322, 328, 513, 514. 

25) ,,Deze eenvoudige geschiedenis is aan een lagen aanval op den Heiligen 
Profeet ten grondslag gelegd. Het heet, dat de Profeet, toen hij Zainab bij toeval 
door een half openstaande deur zag, door haar schoonheid bekoord werd; dat 
Zaid zich van haar liet scheiden, toen hij dit te weten kwam en dat Zij toen de 
vrouw van den Profeet werd (zie: Muir, The Life of Mohammad, 1923, blz. 290, 
920; Prideaux, The Life of Makomet, biz. 110, 111. Vert.). Dat Muir en Arnold — 
om maar niet te spreken van meer bevoorcordeelde Schrijvers — dit aannemen, 
toont slechts aan, hoever godsdienstig vooroordeel een ,critiek” voert. Men 
erkent, dat Zainab de dochter van de echte tante van den Heiligen Profeet was: 
men erkent, dat zïij een der eerste Islamieten was, die naar Medina vluchtten: 
men erkent, dat de Heilige Profcet het huwelijk tusschen Zaid en Zaïinab zelf 
had geregeld; en ten slotte, men erkent, dat Zainab, voér zij met Zaid getrouwd 
Was, evenais haar broer wenschte, dat de Heilige Profeet met haar in het huwe- 
1ÿk trad (Razi). Wat belette den Heiligen Profeet dan haar te huwen, toen zij 
nog een maagd was? Had hïj haar te voren niet gezien ? ΗΠ was Zoo nauw aan 
haar verwant, dat zoo’n veronderstelling reeds op het eerste gezicht ongerijmd is. 
Verder bestond er v66r Zaïinabs huwelijk met den Heiligen Profeet geen afzon- 
dering van vrouwen — een feit, waarvan de waarheid door Muir zelf gestaafd 
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wordt. Aangezien ὩΣ haar niet alleen zag, toen Ζ1) nog een maagd was, maar 

haar ook zeer goed kende, wegens haar nauwe verwantschap met hem en haar 

vroeg geloof in den Islâm, terwijl zoowel zïj als haar bloedverwanten wenschten, 

dat de Heilige Profeet haar tot vrouw nam — wat deed haar schoonheid hem 

dan onaantrekkelijk voorkomen, toen zÿj nog een maagd was, terwijl diezelfde 

schoonheid, later gezien door een half openstaande deur, hem z00 bekoorde, dat 

hïij de innige geestelijke en vriendschappelijke betrekking tusschen Zaid en hem- 

zelf meedoogenloos veronachtzaamde? Het vertelsel is zoo ongeriïmd, dat ieder 

met een normaal gezond verstand het zonder aarzelen zal verwerpen, maar het 

Christeliïÿjk vooroordeel is zelfs voor zo0o’n schaamteloozen laster te βίου" (The 

Holy Qur-än, biz. 825 noot 1991). 

26) ,,De afzondering door middel van den Sluier of het gordijn werd toen 

de vrouwen van Mohammad voorgeschreven .....,..... . en met den gestadigen 

toeloop van degenen die in zijn omgeving verkeerden, van bezoekers en klagers 

was Zoo'n beperking niet onnoodig. Inderdaad had hij in het geval van Zainab 

zelf bewezen, welk gevaar er uit het al te vrije toelaten van vrienden en vreem- 

den kon rijzen; en zijn volgelingen konden nauwelijks verwachten, dat zïj vrijer 

van verzoeking waren dan den Profeet zelf” (Muir, The Life of Mohammad, 

1923, b1z. 292). 

Hierover merkt Moehammad Ali het volgende op: 

»De Christelijke kwezelarij ontdekt zelfs in deze schoone gedragsregels 

persoonlijke motieven. Men houde in gedachte, dat iedere gedragsregel, die ten 

aanzien van den Heiligen Profeet in acht genomen moet worden, inderdaad een 

regel is, die allen in hun maatschappelijke betrekkingen moeten naleven. De 

Heilige Qoer-ân leert niet alleen verheven zeden, maar ook goede manieren, want 

hij is voor alle menschen bestemd. In Git vers oefent hij een afkeurend en scherp 

oordeel over de gewoonte om een gastheer, die zijn vrienden ten eten vraagt, 

last te veroorzaken door vô6r den bepaalden tijd te komen of na het eten te 

blijven om zich aan ïjdele gesprekken over te geven. Van de Moeslims werd 

verlangd, dat Ζῇ dezen regel zoowel tegenover elkaar als tegenover den Heiligen 

_ Profeet in acht namen. Evenzoo is de regel betreffende het spreken van vreem- 

den tot vrouwen van achter een gordijn op allen gelijkelijk van toepassing en is 

niet tegenover de vrouwen van den Heiligen Profeet alleen in acht te nemen” 

(Moehammad Ali, blz. 830 noot 2006). 

27) Zie: Palmer, b1Z. 150 noot 1 en Kasimirski, blz. 347 noot 3. 

28) ,,Van Romeinsche schrijvers weten wi, dat de Arabieren van Hidjäz 

nog steeds denzelfden handel dreven; en wat merkwaardig is, het door hen 

opgegeven aantal stopplaatsen van Hadramaut tot Ayla, nl. zeventig, komt 

precies overeen met het tegenwoordige aantal” (Muir, The Life of Mohammad, 

1923, ,, Introduction”, biz. XCI). | 

29) Sale, Keyzer, Ullmann, Palmer en Rodwell vertalen het door vonnis 

(oordeel). De eerste twee teekenen daarbij aan: 

»Zijnde het vonnis der verocemenis, dat door God, bij den val van Adam, 

tegen het meerendeel der genlussen en menschen werd uitgesproken (Zie Hoofd- 

stuk VII en hoofdstuk XI, enz.)” (Sale, blz. 480 noot 2; Keyzer, bIz. 418 noot 2). 
In dezen zin komt het ook voor bij Ullmann (biz. 377 noot 2), terwijl Rodwell, 

_evenals Tollens, naar 38 : 85 verwijst. 
30) Deze stad was volgens Sale (biz. 431), Rodwell (blz. 130), Kasimirski 

_ (b1z. 357), Ulimann (b1z. 378), Henning (b1z. 480), Keyzer (b1z. 419) en Tollens 
(b1z. 462): Antiochié, terwijl de twee boodschappers Jezus’ discipelen waren, die 
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volgens sommigen — aldus Sale — Johannes en Paulus waren. De derde persoon 
was Simon Petrus (Sale, Rodwell, Kasimirski, Toliens), Simon of Petrus (Keyzer). 

81) ,,Gedurende de jeugd van Mohammad was het aspect van het Schier- 
elland sterk conservatief; misschien was verbetering in vorige tijden nooit hoo- 
peloozer. 

Oorzaken worden soms opgeroepen om resultaten te verklaren, opgeleverd 
door een bewerker, die klaarblijkelijk ontoereikend is om ze tot stand te brengen. 
Mohammad verrees en onmiddellijk werden de Arabieren tot een nieuw en gees- 
telijk geloof opgewekt; vandaar de gevolgtrekking, dat heel Arabië voor de 
verandering gistte en voorbereid was om ze aan te nemen. ΝΌΟΣ ons, kalm op 
het verleden terugziende, logenstraft de pre-Islamietische geschiedenis de onder- 
steHing. Na vif eeuwen van Christelijke evangelisatie kunnen wÿ slechts op 
enkele Christenbekeerlingen hier en daar wijzen: — de Banÿ’l-Härith van 
Nadjrän; de Bani Hanifa van al-Jemama; sommigen van de Bani Tai’ in Teimä; 
en haast niets meer. Het Jodendom, dat veel en veel machtiger was, had een 
krampachtige poging tot bekeering getoond: .......… -Kortom, uit godsdienstig 
oogpunt beschouwd, was het oppervlak van Arabië nu en dan zacht gerimpeld 
geweest door de zwakke pogingen van het Christendom;: de sterkere invloeden 
van het Jodendom waren af en toe zichtbaar in een dieperen en meer onrustigen 
stroom: maar het getij van den inlandschen afgodendienst en van het Ismaëlieti- 
sche bijgeloof, dat zich met kracht van alle deelen naar de Ka’ba bewoog, 
leverde een genoegzaam bewijs, dat het geloof en de aanbidding van Mecca den 
Arabischen geest in een strenge en onbetwiste glavernij hielden” (Muir, The 
Life of Mohammad, ,,Introduction”, blz. XCWVII). 

82) Vergelijk de volgende aanteekeningen: 
»Dit waren twee engelen, die in de gedaante van menschen tot David 

kwamen, om zijn oordeel te vragen over den gewaanden en hierboven medege- 
deelden twist. Het is slechts de parabel van Nathan en David (2 Sam. XTI) met 
eene kleine wijziging” (Sale, blz. 444 noot 5: Keyzer, blz. 431 noot 4). 

»Twee engeleh, die voorgaven een beroep op David te doen, ten einde hem 
van zijn zonde in zake Uria’s vrouw te overtuigen. Vgl. 2 Sam XII” (Rodwell, b1z. 
125 noot 5). 

»De twee twistenden waren twee engelen, die slechts Voorgaven de beslis- 
sing van David té willen inroepen; hun zending bestond echter daarin, om David 
zijn eigene zonden te doen gevoelen” (Kasimirski, biz. 370 noot 1: Tollens, b1z. 
479 noot 2). 

»Het hierop volgende verhaal is niets dan de in 2 Sam 12. 1—15 vervatte 
fabel, die Mohamed behandelt, alsof die werkelÿk gebeurd is” (Ullmann, b1z. 391 
noot 2). 

Mohammed liet de fabel van den profeet Nathan, 2 Sam 12, 1—15, die 
deze aan David na zijn echtbreuk met Uria’s vrouw voorhield, werkelijk gebeu- 
ren, terwijl hij de twee procedeerende personen als engelen opvatte” (Henning, 
biz. 445 noot *) 

33) Zie voor dit Bijbelsche verhaal: 2 Sam 11 : 1-5. Zie voorts: Voorrede 
b1z. CLXXVI. . 

34) De passage, die wij vertaald hebben door: tof φῇ (d.w.z. de paarden) 
achter den sluier verborgen waren .......… en 1) begon (hun de) pooten en halzen 
te streelen (vss. 32, 33) is door de Europeesche vertalers nagenoeg gelïkluidend 
overgezet: | 

€n heb den tijd besteed aan het beschouwen dezer paarden, tot de zon 



AANTEEKENINGEN 1173 

door den sluier des nachts is verborgen. .......…. En toen "ὃ teruggebrach* 

waren, begon hij kunne pooten en halzen af te snijden’”’ (Sale, b1z. 445, 448: 

Keyzer, blz. 432, doch zonder cursiveering en ip:v. tot”: terwijl). 

tk heb mÿ niet genoeg aan het gezigt dezer paarden kunnen verzadigen, 

totdat de dag onder den sluïjer van den nacht verdwenen was. ...... … En 

toen men ze voor hem terug gevoerd had, sneeë δὴ] hun de kniebegon en 

koppen af” (Tollens, b1z. 480, 481). 

Gedenk dat men hem op d’avont vaardige en wakkere paarden aanbood, 

dat hïij vérgat sijn gebed des avonts te doen, en Zzeide: Hoe! heb ik de 

liefde van ἢ aardsche goet boven Gods geheugenis, tot aan d’ondergang 

der zon, gestelt? Hij deë hen weërbrengen, en een deel daar af offeren, 
(tot uitwissching van zijn zonde). Ἠΐ deë hen de benen en de hals affany- 

den” (volledige vertaling van vss. 81-—338 door Glasemaker, b1z. 839). 

until (the sun) was hidden behind the νοὶ]; .....…. . and he began to 

sever their legs and necks”’ (Palmer, Part II, b1z. 178). 

still the sun hath been hidden by the νοὶ! of darkness. ......... And he 

began tot sever the legs and necks” (Rodwell, biz. 126). 

und (mich mit der Pferdebesichtigung beschäftigt) bis sich die Sonne 
hinter den Schleier der Nacht verbirgt. ......... Und als man sie wieder- 
gebracht hatte, da lies er ihnen die Schenkel und Hälse durchschneiden’’ 
(Ullmann, b1z. 392). 

»bis sie (d.w.z. die Sonne) sich hinter dem Schleier verbarg: ......... Und 

er begann die Schenkel und Hälse zu zerhauen’”’ (Henning, blz. 448). 

»je παὶ pu me rassasier de la vue de ces chevaux, jusqu'à ce que le 
jour ait disparu sous le voile de ἴα nuit. ......... Et lorsqu'on les ramena 
devant lui, il se mit à leur couper les jarrets et la tête” (Kasimirski, 
biz. 371). 

Moehammad Ali merkt hieromtrent- op: 

»Masjaha sjaïan beteekent: hij veegde een ding met οὔ hand af, of liet er 
&ÿn hand over gaan, en na een wedren streelt men den paarden altijd de pooten 
en halzen. S£lomo deed niets meer dan dat. Het materiaal, waaruit het zonder- 
linge verhaal is verzonnen, is in den Heiligen Qoer-ân niet aan te treffen. De 
woorden tawûrat bil-hidjâbi doelen op de paarden, die bij den wedren z00 ver 
waren gegaan, dat zij voor Sélomo’s oogen verborgen waren. Die woorden le 
doen slaan op de zon, waarvan hier en op welke andere plaats in dit hoofdstuk 
ook heelemaal geen melding wordt gemaakt, is inderdaad een verdraaiing van 
duidelijke woorden” (The Holy Qur-ân, blz. 884 noot 2140). 

35) Volgens Sale en Keyzer slaat het persoonlijk voornaamwoord op den 
engel Gabriél, terwijl de andere Qoer-âänvertalers denken, dat ,De Heer der 

Machtige Kracht, de Heer der Sterkte” (vss. 5, 6) die engel is. 

Merk echter de volgende vertaling van vss. 3—6 door Glasemaker op: 
»Hij Zzegt niets van ’t zijne; hij zegt niets, dan ’t geen, dat hem van 

d'almachtige en zeer milde God ingegeven is” (blz. 395). 
86) Muir vertelt dit valsche verhaal aldus: 

Het doel van Mohammad was de wedergeboorte van zïjn volk geweest. 
Mäar ἈΠ had het ongelukkig niet bereikt. De bekeering van veertig of viftig 
zielen woog niet op tegen de bittere vervreemding van de geheele gemeenschap. 
Zijn hart was met ergernis vervuld en zijn geest was opgewonden, door den 
geweldigen tegenstand van de meest geziene en invloedrijke hoofden. Het ver- 
schiet was donker; voor het menschelijk oog hopeloos. Bedroefd en ontmoedigd 
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verlangde de Arabische Profeet naar een verzoening en overlegde bij zichzelf, 

hoë die tot stand gebracht kon worden’. 

Op gezag van Wâgidi en Tabari vervolgt hi: 

»Op Zekeren dag bespraken de voornaamste mannen van Mekka, in een 

groep buiten de Ka’ba vergaderd, als naar gewoonte de zaken van de βίδα. 
Mohammad verscheen, ging op een vriendschappelijke manier bij hen zitten en 

begon in hun bijziÿn Séèra LIILI te reciteeren. Het hoofdstuk begint met een 

beschrijving van het eerste bezoek van Gabriël aan Mohammad en onthult ver- 

volgens een tweede bezoek van dien engel, waarbij zekere hemelsche geheime- 

nissen geopenbaard werden. De passage luidt als volgt (vs. 18, enz.): — 

ΗΠ zag hem (Gabriël) ook op een anderen tid, 
ΒΠ den Lotushoom op de verste grens, 
Bij welke het Paradiïjs van rust is. 

Toen de Lotusboom datgene bedekte, wat hÿ bedekte, 
Wendde zijn gezicht niet af, noch dwaalde het af. 
En waarlijk, hi Zag eenige van de grootste Teekenen ziïjns Heeren. 

Wat denkt gij van AIl-Lät en Al-Ozza, 
En buitendien Manät, de derde? — 

Toen hij aan dit vers gekomen was, zette de duivel hem aan (aldus verteit 

men) de gedachten uit te drukken, waarvan zijn ziel langen tijd vervuld was 

geweest; en hij legde hem woorden van verzoening en compromis in den mond, 

waar ὉΠ vurig naar verlangd had, dat God tot zijn volk zond, namelijk: — 

Dit zijn verheven Vrouwen, 
Wier bemiddeling waarlijk gezocht moet worden. 

De Qoereisjieten waren verrast en verrukt over deze erkenning van hun 

godheden; en toen Mohammad de SGèra besloot met de slotwoorden: Weshalve, 

buig u neder voor God, en dien Hem, wierp de heele vergadering zich eenparig 

ter aarde en aanbad. Slechts Ai-Walid, die wegens ouderdomskwalen zich niet 

neerbuigen kon, nam een handvol aarde en aanbad, terwijl hij die op zijn voor- 

hoofd drukte”. (Muir, The Life of Mohammad, 1928, blz. 80, 81). 

Hetzelfde, maar verkort, komt voor bij bovengenoemde vertalers in hun 

aanteekening bij 53 : 19 (Rodwell, Henning; bij de laatste ook in zijn Inleiding 

op biz. 14), bij 22 : 52 (Sale, Keyzer, Ullmann, Kasimirski, Fees Palmer, bij 

wien het ook in de Inleiding op blz. XXVII te vinden is). 

Hieromtrent zegt Moehammad Ali het volgende: 

»In Muirs bewering, dat ,vrome Muzelmannen der latere dagen, geërgerd 

over de afdwaling van hun Profeet tot zoo’n schandelijke concessie, het geheele 

verhaal verwerpen’ zouden (b1z. 82. Vert.), is geen greintje waarheid. Moeham- 

mad bin Ishaq, die reeds in 151 n.H. stierf, vermeldt het voorval niet, terwijl 

Muirs vroegste autoriteit, Wâqaidi, meer dan veertig jaar later geboren werd 

(Wâqidi werd in 192 n.H. geboren en stierf in 270 n.H. Vert.). In de Bahrain 

staat, dat, toen men hem daarover vroeg,.hij het een verzinsel van de Zindigs 

(ketters) noemde. En de beroemde Boechari, de betrouwbaarste autoriteit op 

het gebied van de gezegden van den Heiligen Profeet, was Wäâqidis tijdgenoot, 

en Zijn verzameling van gezegden bevat geen vermelding van het verhaal. Wat 

Wâqidi betreft, alle bevoegde autoriteiten hebben een zeer laag oordeel over zijn 

- betrouwbaarheid. De Mizan-oel-T’tidal, een critisch werk over het leven en het 

_Xarakter van de schrijvers van gezegden, spreekt van Wâgidi als onbetrouwbaar 

en Zelfs als een verzinner van verslagen. Wat Tabari (geb. 224 n.H, gest. 310 

n.H. Vert.) betreft, Muir zelf stelt hem voor als iemand, die zich er aan schuldig 
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maakte zekere verhalen in den blinde te hebben aangenomen (zie: The Life of 
Mohammad, 1923, blz. 50 noot 1 Vert.). Tegenover deze beide onbetrouwbare 
autoriteiten zijn ,,degenen die dit verhaal verwerpen, hooggeleerde menschen” 
(Roeh-oel-Ma’ani). De zes verzamelingen van verslagen, bekend onder den naam 
van Sihah Sitta (of 5268 betrouwbare werken) vermelden het heelemaal niet en 
bevatten in plaats daarvan een verslag, dat het verhaal van het zoogenaamde 
compromis werkelijk tegenspreekt” (The Holy Qur-ân, blz. 1016 noot 2382). 

Beschouwen wij verder de verzen, die na de boven aangehaalde komen 
(ves. 22—25), dan biijkt ten duidelijkste, dat de z.g. woorden van verzovering 
of compromis: Dit zijn verheven Vrouwen, wier bemiddeling waarlÿk gezocht 
moët worden, daarmede in het geheel niet overeen te brengen zijn. Ze zijn abso- 
‘luut misplaatst: immers, indien de Heilige Profeet werkelijk een verzoening 
gewenscht had, zouden de onmiddellÿx daarop volgende verzen hem slechts van 
Ζ doel hebben afgebracht. Ook kunnen ze nergens in het hoofdstuk geplaatst 
worden, zonder in strijd te zijn met de overige verzen. 

Sommigen denken, dat vs. 52 van hoofdstuk 22 op dit voorval betrekking 
heeft (zie: boven en The Life of Mohammad, 1923, biz. 82 noot 1). Zie hiervoor: 
noot 917 en 784, 

87) Zie: Sale, blz. 518 noot 2; Rodwell, blz. 67 noot 2, Ulimann, blz. 468 
noot 4; Keyzer, b1z. 498 noot 1 en Tollens biz. 570 noot 8, waar het een tegen- 
strijdigheid wordt genoemd, 

88) De opheffing van dit vers door het daarop volgende wordt slechts in 
Sale’s aanteekening vermeld (biz. 528 noot 2). 

39) Deut. 18 : 20 luidt aldus: 
»Maar de profeet, die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende een woord in 

Miÿnen naam, hetwelk Ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in 
den naam van andere goden, dezelve profeet zal sterven’’, 

Een ander criterium, waarnaar de waarheid van een profeet beoordeeld 
kan worden, vinden wij in Matthéüs 7, waar Jezus, na een valsch profeet te 
hebben vergeleken bij een ,,kwaden boom”, die ,,kwade vruchten’ voortbrengt, 
Zegt: ,,Een ieder boom, die geene goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen 
en in het vuur geworpen. Zoo zult gi Ze dan aan hunne vruchten kennen”. 

Zie voorts: Jeremia, 14 : 14, 15: 23: 16 — 32; Handelingen, 5 : 88 — 40, 
40) Zie: Sale, blz. 585 noot 3: Ullmann, b1z. 538 noot 3, wier aanteekening 

bij vss. 4, 5 aldus door Tollens is vertaald: »Dat is: Wij hebben Adam op de 
volkomenste wijze geschapen, welke volkomenheid echter door den zondeval te 
niet ging”’ (b1z. 655 noot 1). 
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barzach 931 
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sâägijah 490 

sau'at 473 

sawijà 836 
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sjaft 175 
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sjiméäi 1223 

sjirk 800, 958, 1463 
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gsoèr 430 

séèrah 430 

tam 895 
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(888, 857 
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tâhhir-oets-tsijäb 1350 

tahrif 811 
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tannôèr 649 
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taubah 612 

tawaffi 218 
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té6èfan 502 
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wadj-h; ’alû 

wah]j 
warâ 

wârits 

wasîlah 

νἂν 

wazn 

woedoe 

wadjhi abi 
981 

689 

1166 

657 

124 

400 

1101 

466, 767 

296 

REGISTER ARABISCHE TERMEN 
a rer em 

1179 

zakât 
Zalzalah 

zaggéèm 

zihâr 

zinat 

zoehr 

zoelm 

zoerqà 

095, 922, 1281 

906 

_ 780, 1110 

1038, 1279 
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De Romeinsche cijfers duiden de bladzïjde van de voorrede aan. De Arabi- 

sche verwijzen naar hoofdstuk en vers; b.v. in 20 : 30 duidt het getal 20 het 

20ste hoofdstuk aan en 30 het 30ste vers. Alleen staande getailen, zooaïs 1432, 

stellen het nummer van de noot voor, terwijl de tusschen haakjes geplaatste 

getallen het nummer van de alinea aangeven. Waar noodzakelijk wordt de 

bladzijde aangeduid door een getal met de letter p. ervoor: 

Aalmoes, vrijwillige —, 2:261-274; 

verplichte —, 9: 60; 595. Zie voorts: 

Liefdadigheid | 
Aankondiging, de groote —, 78 : 1- 

4: 1373 

Aardbeving, ruimere beteekenis der 

—, 906; in den zin van groote ram- 
pen, p. 1139 (1); in den zin van 
oorlog, 79 :6 

Aarde schepping der —, 41:9, 10; 

65; 12; — na den hemel gescha- 
pen, 79 : 80; schokken der —, 16: 

15; beving der -—, 79 :6, 7; 1378; 

99: 1; het oprollen der —-, 21 : 104 
Aarden, zeven —, 1302 

Achterkiap, 49 : 12 

Adzan of roep tot het gebed, XXIII 

Adcptie, 33 : 4; 1039 

Afgodsbeelden, steenen overeindgezet 

voor —, 5:38; 844; het gebruik om 

dieren aan -— te wijden, 321; 400; 

offers aan --- 6 : 137; 452; 16 : 56; 

aanbidders van — vergeleken bij 

slaven, 16 : 75; 748; geloof in de 

bemiddeling van —, 39:8; bemidde- 

ling van — weerlepd, 17 : 42; 773; 

—— bedekt met versierselen, 43 : 18; 

1169 | 

Afgodendienaars, onreinheid der --- 

9 : 28; 578 

Afkurtingen in den Heiligen Qoer- 

ân, 6 

Afvalligheid, CLXXXIII; :2 : 217; 145; 

3:71; 224; 4:90; 314; 5 : 54; 375 

Afvalligen werden niet ter dood ge- 

bracht, 145; 224; 314 

Afzondering, persoonlijke —, 24 : 58, 

59 

Ahl-cel-bait, 38 : 33 

Antichrist, 799; 1148 

Aristocratie in den godsdienst ver- 

oordeeld, 6 : 52; 428 

Ark, 172; de — van Noach, 11 : 87- 

44; de — rustte op een berg, 652; 
23 : 27; 54 : 13, 14 

Armbanden, gouden --- 35 : 33 

Armen, zorg voor de —, 69 : 34; 90 : 

11-16; 1419; 107:1-3; 1457; 

de -— zullen door den Heiligen 

Qoer-âän tot grootheid verheven 

worden, 1381 

Armenwet van den Islâm, 595; 59 : 8 

Armenbelasting, uitgave van de — 

9 : 60; 595; 943 

*Arsj, 7 : 54; 485; 40 : 7; dragers van 

de ---, 69 : 17; 1327 

Ashäb, zie: Moehammad, vrienden 

van — 

’Azie, al-, 677 

Babbelaars, 24 : 23 

Bahirah, 5 : 103; 400; 321 

Barzach, 23 : 100; 931 

Bazuin, blazen op de -- 6:74; 430 

Bedelen, afgekeurd, 2 : 273 

Bedevaärt, beteekenis van de — en 

voorschriften zangaande de — 

XXXTIIT; 2 : 196-203; 129-1837; 
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5:1, 2; 841, 842; 5:94-96;, 894, 
910; de kleine —, 128; de grootere 

—, 9:8; 568; de — afgekondigd, 

22 : 27; 909 | 

Bedwelmende middenlen, 2 : 219; 146; 

5 : 90; 393; het kwaad op wonder- 

baarlijke wijze van Arabië wegge- 

maaid, 393; redenen waarom —- 

verboden zijn, 146; 5:91; eerste 

stap tot het verbod van —-, 4 : 43; 

293, 

Bemiddeling, 2:48; 2:255; 175; 4: 

85; 43 : 86; 1182; — voor vijanden, 

1460. Zie voorts: 605 

Beraadslaging noodzakelijk in alle 

belangrijke Zaken, 3:158; 256; 

42 : 38; 1164 

Beraadslagingen, geheime —, 58 : 7 

-10; 1280 ' | 

Bergen, schepping van—, 16:15; 

738; — als pinnen van de aarde, 

78 : 1; — verschaffen voedsel, 16 : 

15; 1388: 21:81; 79 : 83; — ver- 

kondigen Gods glorie, 34 : 10; het 

.heengaan van --- 27:88; 992; 1235; 

81:38; — in den zin van groote 

menscher, 707: 1235 

Bergrede, 1028 

Berouw, wanneer — onaannemelijk 

is, 8:89; 4:17, 18. Zie voorts: 

25 : 70-71 en Taubah 

Bezittingen als middel van bestaan 

te behandelen, 4 : 5; — moeten niet 

onwettig verkregen zijn, 4 : 29 

Bÿbel zwijgt van de opstanding, 628: 

als richtsnoer neemt de --- de twee- 

de plaats in na den Heiligen Qoer- 

ân, 1002; verknoeïing van den ---, 

2575; ὅθ; 3:76, 77; 230; 4 : 46; 

297; 5:13: 5:44-47: 367-372; 

5 : 68; 380. Voor de verschlilen met 
den Heiligen Qoer-An zie Le 

Qoer-ân 

Bïjbel, volgers van den -- wenschen 

de Moeslims tot ongeloovigen te 

maken, 2 : 109; onderlinge haat der 

Joden en Christenen, 2:113; 84; 

verschil in Qiblah onder de —-, 2: 

145; 99; controverse met de —, 

83:64-70; kuïiperijen der — om 

den Isläm in discrediet te brengen, 

p. 109; 3 : 71; 224; de — zijn in het 

algemeen niet trouw aan wat hun 

is toevertrouwd, 3 : 74; een oprech- 

te groep onder de--, 3 : 112-114; 

de — verwerpen. de leiding, hoewel 

Zij de teekenen van haar waarheid 

zien, 8 :85-90; vitterijen der ---, 

3 :180, 185; verbond met de ---, 

3:186, geloovigen onder de “---, 

ὃ : 198; de --- vitten op den Islâm, 

5 : 59; de — onderhouden den Βῆ- 

bel niet, 5:66; 378; de —- erken- 

nen den Heiligen Profeet, 2 : 146; 

6:20; de — overtuigd van de 

waarheid van den Heiligen Qs°r- 

ân, 6 : 115; de — houden priesters 

voor beeren, 9 : 81; 582 

Btnamen, 49 : 11 | 

Bismill@h, CXT; p. 1 (8): Goddeltike 

attributen in de —, Ὁ. 2 (2); weg- 

lating van de — in het negende 

hoofdstuk, p. 1 (8); p. 380 (3) 

Blindheid van hart, 22 : 46 

Boek, in den zin van natuurwetten, 
424; — in den zin van vroegere 

openbaring, 18 : 48 

-Boek van daden, CXLVI: 766; 814: 

45 : 28; 1192; 84 : 7-15 

Boeken, verspreiding van — voor- 

speld, 81:10; 1382 

Bondgenooten, de oorlog der ---, 33:9; 

1042; getalsterkte, 561; hulp van 

engelen in den —, 3:124; 245; 

voorspelling aangaande den —, 

6 : 65; 38 : 11; 1128: 1396; de voor- 

spelling vervuld, 83 : 9; 1042; 83: 

22; 1048 

Brandoffer, 3 : 182; 266 
Broederschap van menschen, gelijk 

door den Isläm is ingeprent, 49:13; 

1219 

Bruidsschat, noodzakelijk aan de 

vrouw te schenken, 4: 4; — niet 

terug te nemen, 4 : 19; het bedrag 

der — niet gelimiteerd, 4 : 20; in 

geval van choela over te maken, 
_.2:229; 157; in welk geval van 

echtscheiding den — niet te beta- 
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len, 2 : 236; in welk geval de helft 

van den — te betalen, 2 : 237 . 

Cæsars, 951 

Christendom, gegrond op de verkeer- 

de interpretatie van allegorische 

verklaringen, CXVII; p. 92 (3); 

193; geloof in den kruisdood van 

Christus is een fundamenteel leer- 

stuk van het —, 4:159; 336; het 

--- loochent Gods genadigheid, 855; 

verband tusschen het — en de 

spelonk, p. 518 (2); verandering in 

het -—, 802; eerste aanhangers van 

het -— unitariëérs, 18 : 14; Zzinspe- 

lingen op de geschiedenis van het 

—, 805; 806; 807; 810; het — als 

vervolgde godsdienst, 810; verval 

van het --- véôr de komst van den 

Islâäm, 1025; het — reeds heel 

vroeg door den Heiligen Qoer-ân 

weerlegd, 112 : 3; 1463 

Christenen verlaten den middelweg, 

δ; hoe de -— verlost kunnen wor- 

den, 2:62: liefde der ---- voor dit 

leven, 2:96; den — bevolen te 

vasten, 116; de — uitgedaagd om 

de waarheid van aanspraken door 

middel van het gebed te toetsen, 

3:60; 220; — in de moskee ge- 

huisvest, 220; de —— uitgenoodigd 

om gemeenschappelijke beginselen 

tot grondslag van onderlinge schik- 

king te nemen, 3:63; 221; de ——- 

overschriyden de grenzen door een 

sterveling te vergoddelijken, 4:171; 
338; verbond met de “--- 5 : 14; 

onderlinge vijandschap en haat der 

- 5:14; 352; door een mensch 

te vergoddelijken volgen de — 

slechts de vroegere afgodische vol- 

ken, 5:77, 385; de — zijn den 

Isläm het na:st, 5 : 82; 388; — die 
den Islâm belijden, 5 : 83; 389; de 

— loochenen Gods genadigheid, 

798; lethargie der -- 805; 806; 

handelswerkzaamheden der —, Ὁ. 

519 (2); 807; de --- houden een 

mensch voor God, 18 : 102 

Christenslaven, --- als Islämbekeer- 

lingen, 754 

Christenvolken, politieke overheer- 

sching der —, 584; — zien hun 

geestelijke behoeften over het 
hoofd, 18 : 104; 831 

Concubinaat, 281; 923; 942 

Conservatisme, 2 : 170; 110 

Contracten, het opschrijven van —, 

2 : 282: 186; het nakomen van -—, 

5 : 1: 17 : 34 

Controverse, beginsel van —, 16:125; 

759; 29 : 46; 1018 

Critici, valsche beschuldigingen der 

Christen --- 695 

Daad, beginselen van de —, XVII 

Daden, gevolgen der --- CXLV; 17: 

13; 766 

Dag, beteekenis van —, 4; — in den 

zin van duizend jaren, 22:47; 32:5; 

— in den Zzin van viftig duizend 

jaren, 70 : 4; 1333 | 

Dagen Gods, 45 : 14; 1190 

Deemoed, 31 : 18, 19; 1028 

Deugd, grootte van de belooning der 

—, CXLV, 10 : 26 

Dichters, 26 : 224-227; 976 

Diefstal, 5 : 38: 364 

Djihâd, beteekenis van —, 596; 962; 

1277: — in Mekka, 29 : 6 

Djinn, schepping van — uit vuur, 

15:27; 725; 55:15; beteekenis 

van —, 447; 1339; — als geesten 

des kwaads, 449; 1339; —— in den 

zin van leiders, 449: 791: — in 

toepassing op vreemde mannen, 

1073; in toepassing op vreemde- 

lingen, 1339; -— luisteren naar den 

Heiligen Qoer-ân, 46 : 29: 1195; — 

als leiders van sommige Joodsche 

stammen, 46 : 30, 31: -— door Sâlo- 

mo onderworpen, 27 : 17; 980; — in 

toepassing op niet-Israëlietische 

stammen, CLXXVII: 1075. 
Diizjah, 580 

Djoemoe’ah; zie: Vridag. 

Dobbelspel; zie: Kansspelen. 

Dood, de --- uitgangspunt van een 

nieuw leven, 1306; 1310 
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Dooden, de geestelijk --, 6 : 36; 418; 

de — zullen spreken, 6:112; 13:31; 

707; het opwekken der —, 6 : 123; 

447; 707; 75 : 40; --- kunnen niet 

tot het leven in deze wereld terug- 

keeren, 21 : 95; 901; 23 : 100; 931; 

39 : 42; 1139 

Doodslag, 4 : 92, 93 

Doop, de Goddelïÿke —, 2 : 138 

Drieëéenheid, 4 : 171; 338; 5:73; 383 

Dualisme, 6 : 1; 407; 16 : 51 

Duivel, CLIX; de —— in menschenge- 

daante, 2:102; 3:174; 8:48; 14:22; 

716; 22:83; — in den zin van lei- 

ders in het ongeloof, 2 : 14; 13; — 

in den zin van verdorven tegen- 

standers, 23 : 97; 929; kwaadstich- 

ters zijn machten van den —, 781; 

— in toepassing op vreemde stam- 

men, 38 : 37; 4128; — in toepassing 
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de — wijst de verantwoordelijxheid 

voor het misleiden af, 14 : 22; de — 

deelt in rijkdom en kinderen, 17:64; 

781; de — dreigt het menschdom 

te misleiden, 15:89, 40; 17:62-64; 

de -— zet de ongeloovigen aan, 

19 :8: de -— daalt op de zondigen 

neer, 26:221-223; de -- weer- 

streeft profeten, 22:52, 53; 917: 

de — berokkent den rechtschape- 
nen kwaad, 41:36; 1154; 37:7; 

1103; de -— doet slechte daden 

schoon schijnen, 16 : 63; influiste- 

ringen van den —, 114 :1-6; 

1465; de strijd van den — zal mis- 

lukken, 4:76; hoe zich tegen de 

bezoeking van den --- te bescher- 

men, 7:201; 534; partij van den 

—, 58 : 18-20 

op waarzeggers, 1103; -— in den Echtelijke betrekkingen, doel der --, 

zin van duikers, 21:82: 894: 38:37; 30 : 21 

1128; — in den zin van een slang, Echtgenoot en echtgenoote, betrek- 

1110; beteekenis van het niet ge- king tusschen —, 2 : 187 

looven aan den —, XVI; scheppin£g: Echtscheiding, kan gedurende de 

van den — uit. vuur, 7:12; 468; maandstonden niet gevorderd wor- 

38 : 76 / 

Duivel, de —— ziet den mensch, maar 

de mensch ziet hem niet, 7 : 27; 

de --- heeft geen gezag over den 

mensCh, 14:22; 716; 15: 42; 728; 

17:65; de -— heeft slechts over 

degenen gezag, die hem tot vriend 

nemen, 16: 100; inblazingen van 
den — hebben met de ontwikke- 
Hng van het geestelijxk leven geen 

invloed meer op den mensch, 469; 
15 : 36; 727; de -— luistert heimelijk 
af, 15 :16-18; 723; de --- verge- 

leken bij een lafaard, 17 : 64; de —- 
krijgt uitstel, 7 : 14, 15; verlaagd, 
1:18 

Luivel, de — misleidt Adam, 2 : 36; 

7:20; 20:120; de --- leidt den 

mensch tot het kwade, 2 : 86; de — 

als verleider, 7 : 17: blaast slechte 
praktijken in, 4:119, 120; de — 
verandert den natuurlijken gods- 

dienst van den mensch, 4:119: 322; 
de — geeft valsche beloften, 14:22: 

den, 148; 1901: het recht van — 

slechts in uitzonderlijke omstandig- 

heden uit te oefenen, 152 (2); oor- 

zaken der -- niet beperkt, 152 (1); 

— door den Heiligen Profeet ont- 

raden, 152 (2); ἃ van wachten 

ais een beteugeling van —, daar 

er binnen dien tijd verzoening tot 

stand gebracht kan worden, 2:228: 

158; — kan tweemaal worden her- 

roepen, 2 : 229* 156; —— moet toe- 

gestaan worden in geval van on- 

eenigheid, 2 : 229; betaling van de 

geheele bruidsschat als een beteu- 

geling van —, 2:229; het recht 

van de vrouw om — te vorderen, 

157, wanneer — onherroepbaar is, 
2 :230; 158; goedheid te bewijzen 

bij —, 2:231;,.— wordt noodzake- 

lijk, indien de vrouw benadeeld 

wordt, 2:231; 160; hertrouwen 
met den eersten man toegestaan, 
2:232; 161; voorziening voor ge- 
scheiden vrouwen, 2 : 236; rechters 
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moeten aangesteld worden 815 

voorbereiding tot —, 4:35: 290: 
— in geval van slechte behandeling 

of verlating van de vrouw, 4 : 128: 
— VOôr de huwelijksgemeenschap 

38 : 49; voorgeschreven tijd, 1301; 

65 : 4; gescheiden vrouwen vrien- 

delijk te behandelen, 65 : 1, 2, 6, 7 

Eed, tegen het verrichten van goede 

daden, 2: 224; 149; ijdele eeden, 
2:225; 6:89; het bewaken van 

een —, 5 : 89; 392; het boeten voor 

geden, 5:89; 392; 66:2; een — 
niet te breken, 16 : 91; een — niet 
als middel tot bedrog te maken, 

16:92, 94; het doel van een —, 1101 

Eeden, beteekenis van — in den Hei- 

ligen Qoer-ân, 1101 

Eigendomsrechten, eerbied voor ---, 

2:188; — te eerbiedigen en te 

beschermen, 2 : 282; 186 | 

Engelen, buigen zich neer voor Adam, 

2:34; 26; 17 : 61; 18 : 50; 20 : 116; 

de komst van —, 6: 112; 6 : 159: 

460; 9:26; 25:21, 22; 25: 952: 

beteekenis van de komst van “-- 

138; 15:8; de komst van — om 

eén straf te voltrekken, 409; 16:33: 

741; hulp der —, 8:122, 123; 33:9; 

1044; beteekenis van de hulp der 

—, 244; 245; 8 : 9, 10; 541; — ster- 

ken de geloovigen, 8 : 12; — dra- 

gen den troon, 40: 7; — vragen 

vergiffenis voor de menschen, 40:7 

“9; 42:65; 1159; de komst van — 

met inspiratie, 16 :2; --- dalen op 

de geloovigen meer, 41:30; 81; 

1168; — komen met openbaring 
tot der Heiligen Profeet, 19 : 64; 
851; bescherm -—- teekenen ’s men- 

schen daden op, 13 : 11; 701: 82:10 

-12; 1887; de ongeloovigen vra- 

gen om —- äls profeten, 17 : 94, 95: 
— kunnen geen apostelen tot men- 

schen zïjn, 6 : 8, 9; 410: -— als be- 

wakers van de hel, 74 : 31; — doen 
sterven, 16 : 28; 32 : 11 

Engelen, met vleugelen, 35 : 1; 1082; 

— beschouwd als vrouwelijke god- 

heden, 43:19: — Gods dochters 
genoemd, 1169; 53 : 27, 28 

Erfrecht, 4 : 11, 12; 278; 4 : 177: 339; 

het Islamietische — is in democra- 
tischen geest, 272 

Evangelie, 69; 861; 5 : 47; 371; open- 

baring van het ---, 8 : 8, 47, 64: het 

— een richtsnoer, 5 : 46; het — 

belooft voorspoed voor gebrachte 

offers, 9 : 111; 609: ontoereikend- 

heid van het leerstuk der vergel- 

ding van kwaad met goed, 928; 

voorspellingen van het -— aangaan- 

de den Heiligen Profeet, 9 : 111: 

48:29; 57:27; verknoeïng van 

het —, 2:75; 5:44: 867; 868: 5:45: 

371; 5:48; 372; geslachtslijst van 

Jezus in het —: Aanteekening 5 

Evolutie, 3; 71:14, 17; 1338 

Exodus, 168 

Fatalisme, 6 : 150; 457; 10 : 49; 632. 

Zie voorts: Tagdir 

Fâtihah, verheven ideaal van de —, 

p. 2 (3); Goddelijke attributen in 

de —, p. 2 (3); 2, 8, 4; — als het 

wezen van den Heiligen Qoer-än, 

2 (4) 

Fidk, 1286 

Gebed (dienst), beteekenis van het 

—, XX; tijden en wijze van het 

bidden, XXI; het ideale ——, 1:1-7; 

het — door den Islâm geregeld, 

XXT; — in gevaar, 2 : 239: het — 

op reis verkort, 4: 101; 316: — 

wanneer er oorlog is, 4 : 102: 317; 

het —— op bepaalde tijden te ver- 

richten, 4 : 103; de vijf tijden van 

het —, XXI; 17:78: 80:17, 18: 

hulp zoeken door lijdzaamheid en 

—, 2:45, 153; de tahadjdjoed, 17: 

79; 787; den middelweg te volgen 

bij het —, 17:110; tevredenheid 

door ---, 20 : 180: het -— weerhoudt 

den mensch van zonden, 29 : 45: 

1017; het --- als middel om groot 
goed te verwerven, 108 : 1-2; 

. Wanneer het — geesteloos is, 293: 
107 : 4,5 
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Gebed {doe’4), — door God verhoord, 
2 : 186; 27 : 62; 40 : 60 

Gebeurtenis, de groote —, 56:1 

Geduld, 2:45, 158-158; 103:3; 1449 

Geest, 17:85; 790; 40:15; 42 : 52; 

1161; 70:4; 78:38; 97:4; de — 
Gods, 4:171: 15:29; 19:17; 21:91; 
32:9: 38:72; 66:12; de komst 

van den — der waarheid, 17 : 81; 

. 789; 61:6; 1295; de Heilige —-, 

2 : 87: 69; 2 : 253; 5 : 110; 16 : 102; 

de Getrouwe —, 26 : 193; 974; de 
zichzelf beschuldigende —, 75 : 2; 

1357; de — die in rust is, 89 : 27 — 

80; 1413; de ammärah, 12 : 53; 683 

| Geestelijke ontwikkeling, drie trap- 

pen der —, 683 

Geestelijke rijpheid, op veertigjarigen 

_leeftijd bereikt, 46 : 15 

Gejubel, 17 : 37 

Gelijkenis, het steilen van een --ῦ 

2:26; de — van een mug, 2 : 26; 
18, de — van iemand, die vuur 

ontstak, 2 :17,.:18; 14; de — van 

donder en bliksem, 2 : 19, 20; de — 

van vogels, die naar een roep luis- 
teren, 2 : 260; de — van zaad, 66. 

menigvuldige vruchten draagt, 2 

261; deze — vergeleken bi de — 

van den zaaier in het Evangelie, 

181; de. — van zaad, dat op een 

_steen is gezaaid, 2 : 264: de — van 

een tuin op een verheven land, 

2: 268; de — van een tuin die door 

een wervelwina is getroffen, 2:266; 

de — van een verbisterde, 6 : 71; 
6 — van sie die de. mededee- 
lingen verwerpt, 7 : 175, 116; 528; 
_de — van den δεν 7 : 176; de — 

van het schuim, 13 : 17; 703; de - — 

van den goeden boom, 14 : 24, 25; 

| 717; de — van den kwaden boom, 

14:26; 717A; de — van melk. 16: 
88: de — van win, 16 : 67: de — 
van de bij, 16:68, 69; de — van 

den meester en zijn slaaf, 16: 75: 

748; de — van een stomme, 16 : 76; 

‘de — van iemanû, die garen ont- 
wart, 16 : 92; de —- van een veilige 
stad, 16 : 112: de — van den rijke 

en den arme, 18:32-44; 813; de 

_— van den regen en den overvloed 

van planten, 18:45; de — van 

iemand, die van boven valt, 22 : 81; 

de — van een vlieg, 22:73; 921; 

de — van den lichtpilaar, 24 : 35; 

945; de — van de luchtspiegeling, 

24:39; de —— van de volslagen 

duisternis, 24 : 40; 947; de -— van 

de spin, 29:41; de — van den 

slaaf en zijn meester, 30 : 28; de — 

van de bewoners der stad, 36 : 13, 

14: 1091: de — van een slaaf van 

velen, 39 : 29; de — van den tuin 

met rivieren van melk enz., 47 : 15; 

1198; de — van den ezel, 62 : 5; de 

— van de eigenaars van een tuin, 

68 : 17-83 
Geloof, beteekenis van het —, XVI 

Geloof en daden, 14:24; 717; het 
‘ Jicht van het —, 57 : 11, 12 

Gembér, 1369 

Getuigenis, 2 : 282; de getuigen moe 

ten geen verlies lijden, 2 : 282; een 

twijfelachtige — kan verworpen 

worden, 5 : 107 

Gevangenzetting als straf voor roof, 

5:33; 363 

Ghanîimat; zie: Vermeerderingen 
Gierigheid, 3 : 179; 264; 4:37 

God, het Islamietische begrip --- ΣΧ; 

CXXXVIII 

God, bovenzinneliÿk zuiver begrip 

van :—, 42:11; ‘1160; beteekenis 

van het woord Allah, 1: eigennaam 

van ‘het Goddelijk Wezen, 1; — 
heeft vooïtreffelijke namen, 7:180; 
526: 527; 17 :110; -— verheerlijkt 

door de heele schepping, 17 : 44; 

Schepper van alles, 2 : 29; 18 : 16: 

708: 16:8-8: 35: 40; 39:62; 40: 62; 

— erkend als Schepper door poly- 

theïsten, 31:25; 48 :9-13; het 
attribuut Hefde in —, p. 2 (3); 2; 
liefde der geloovigen voor —, 2:165 
8:80: 201; 76 : 8; liefde voor — is 
het grootste motief voor alle recht- 
schäpen daden, 2 : 177; 6 : 163; 461; 
vreés en hoop voor --- te koesteren, 

7:55, 56; 486; — is zelfs den on- 
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geloovigen genadig, 3 : 127, 128; — 
neemt het kwaad weg, 16:52-55: 
de mensch wendt zich in bezoeking 
tot —, 30 : 33; Schepper en Onder- 
houder, 56:58-74; Onderhouder 
van alles, 11 :6; — vergeeft zon- 
den, CXL; 4; — vergeeft ondanks 
#8 menschen onrecht, 18 : 6; Schen- 
ker van &oedertierenheid, 11 : 3; 
goedheid van — tegenover de 
schepsels, 6:13-19: weldaden 
van -- 10:31; 16 :9: 25 : 45-49; 
ὅδ : 10-25: milddadigheid van —: 
ΗΠ geeft iedereen wWaarvoor hij 
Zich inspant, 17: 18-20; zegenin- 
gen Van — 88) de geloovigen, 
33 : 43: handelingen van — door 
&enade gekenmerkt, 42 : 80-36; 
Hi, Die de schepping begint, 2:117; 
Schepper en Verdelger, 53:42-46; 
— is niet vermoeid door het schep- 
ben, 46: 38; --- heeft geen rust 
noodig, 50 : 38; 1228: —_ js eeuwig- 
durend, 55 : 27: --- js de Waarheid, 
31 : 30; — neemt berouw en gebed 
aan, 42:25, 26; de Heer van de 
wegen der opvaring, 70 : 3, 4; 1332; 
— behandeit de menschen recht- 
vaardig, 21 : 47; het gezicht bevait 
— niet, 6: 104; 443: het zien van 
— 906; — eindoorzaak van alle 
dingen, 6:1; 407; het behagen 
van — betoond overeenkomstig 
Zijn wetten, 16 : 93, 104: 1356; — 
heeft macht over goed en kwaad, 
10 : 107; — brengt evolutie teweeg, 
CXXXVITI: 3: voorzienigheid van 
— P. 2 (8); Heer der werelden, 3: 
Meester van den dag des oordeels, 
4; andere attributen van -- 59 : 25, 
24; — komt tusschen den mensch 
en zijn hart, 8 : 24: 545; — brengt 
niet op een dwaalspoor, 19: 457 ; 
14:27; 718; 9: 115; 611: wanneer 
— Zegels op de harten stelt, 497: 
636; 16 : 108; --- doet goede daden 
schoon Schijnen, 27 : 4: 977; -_ be. 
handelt kwaadstichters niet on- 
rechtvaardig, 6 : 161: — vernietigt 
de menschen niet onrechtvaardig, 

INDEX 

6:182; 451; 11 : 100-102; — ver- 
nietigt de menschen niet om hun 
verkeerd geloof, 11 : 116, 117: toe- 
vlucht tot — te zoeken, 51 : 50, 51: 
p. 1160; beteekenis . van toevlucht 
tot —, 929; —— niet met Vader aan- 
gesproken, p. 2 (3): 3: inspanning 
noodzakelijk om — te ontmoeten, 
84:6; gedachtenis van — brengt 
het hart tot rust, 13 : 28: vrienden 
van —, 10:62: de parti van —, 
58 : 22; de komst van —, 2:210; 
138; 6 : 159; 460 

God, attributen van —, XI; 
CXXXVIII; genade van — is al- 
omvattend, CXL; p. 2 (3): 2; 4:40; 
292; 6:12; 411; 6 : 54, 148; 456; 
7 : 156; 10 : 21-24: 10 : 58-60: 

. 11:9-11; 11:119; 667; 17 : 54: 
89 : 53; 40:8, 7 

God, macht en kennis van, 2: 253; 
6:59; 10:3, 61; 13:11-17, 33: 
16 : 48-50; 22 : 18; 23 : 78-80; 
27 :60-66; 28:67-73: 30 : 20-27; 
34:2, 3; 41:47; 55:33-45: 57: 
1-6; 75 : 8, 4; 85 : 12-16 

God, Eenheid van —, CXXXIII: 2: 
163; 8:17; 221; drievoudige ge- 
tuigenis van de leer der —, XI, 
3 : 17; de — inhaerent met de men- 
schelijke natuur, 6 : 40, 41; de leer 
der — in de praktiÿk, 461; de —— de 
grondslag van een waar godsdienst, 
p. 95; de eenheid van wet getuigt 
van de —., 21: 22: de -— verklaard 
door de verscheidenheid in, 2: 
164; 18:1-4; — vô6r de komst 
van den Heiligen Profeet door allen 
verzaakt, 80 : 42; -— aan het leven 
van een Moeslim ten grondslag 
gelegd, p. 225 (2): absolute Een- 
heid verkondigd, 112:1-4; 1463: 
uiteindelijke overwinning van de —, 
6:8; 37:4; 1102 

Goden, valsche --- niet te beschimpen, 
6 : 109 

Godsdienst, verschillen betreffende 
den —, 2:62: 5 : 48; 22 : 17; ge- 
meenschappelijke grondslag van 
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den —, 3:68; natuurlijke --- 30:30; 
1024; twee beginselen van den na- 

tuurlijken —, 80:38, 40, geen 

dwang in den —, 2:256; 177 

Gods weg, 180: gedood Op —, 8:168- 

170; strijd op --- 308 

Gods woorden, veranderen niet, 6:84; 

416; 6 : 116, 10 : 64: 18:27; 811; 

overvloed van, 18 : 109; 31 : 27 

Godsdienstvrijheid; zie: Islâm. 

Goed, het — brengt een tienvoudige 
belooning mee, 6 : 161 

Goed (bÿv. nw.), goede werken bli- 

ven voor eeuwig, 18 : 46 

Goed en kwaad, het wegen van --, 

7 : 8, 9; 466; ’s menschen keus van 

——, 90:10; 1418 

Goedheid, graden van —-, 16 : 90; 750; 

— 818 doel der schepping, 11:7 

Gracht, gegraven om Medina te be- 

schermen, 1042; voorspelling aan- 

gaande den oorlog van de —, 1396 

Graf, 9 : 84; graven, 22: 7 

Groeve, metgezellen van de —, 85 : 4; 

1296 

Halâlah, onwéttigheid van de —-, 159 

Häqqah, Al, 1326 

Hart, beteekenis van het zegelen van 

het --- 2:17; 11; 4:155;: het — 

voor straf gezegeld, 497; wanneer 

op het -- zegels worden gesteld, 

10:74; 636; 16:107, 108; 774; 

sluiers over het —-, 18 : 57; 816, Zie 

voorts: 40:35; 47:18 + 
Heelal, begin en einde van het — 

46 : 3 

Heiligen, aanbidding van —, 17:56, 57 

Hel, CXLVII; de -- niet eeuwis, 
CLII; 6:129; 450; 11:107; 662; 

78 : 23; 1875; de — is een’ vriend 

en zuivert van het kwaad, 57 : 15: 

1272; de — maakt den mensch ge- 

schikt voor geestelijke vooruitgang, 

101 :8-11; de — een onthulling 

van geestelijke realiteiten, 17 : 72; 
39 : 48; 83:15; het vuur der — 

stijgt boven de harten op, 104 : 6 

7; 1452; de — is voor het 0og ver- 

borgen, 26 : 91; de --- is noch een 

toestand van leven noch van dood, 

20 : 74; 862; 81 : 12, 13: 1405; de — 
een straf die met zonde overeen- 
stemt, 78:21-30; — in den zin 

van den slechten toestand der ver- 

dorvenen, 1111; onthullmg der — 

in dit leven, 79 : 36; — in toepas- 

sing op straf in: dit leven, 29 : 54: 

1020; 81:12; 1382; de rechtscha- 

penen Zullen niet naar de -— gaan, 

21 : 101, 102; de —- slechts voor de 

verdorvenen, 19 :68-72; 852; het 

-voortduren van de straf der 

4-:.56; 303; zeven poorten der — 

15 : 44; ‘729: zeven verschillende 

namen der —, 729: de gelijkenis 

van negentien met betrekking tot 

de =— 74 : 30, 31: 1352; de bewo- 

ners der — roepen die van den tuin 

toe, 7 : 50; bedekking der --- 77 : 

30-33; 1372 | 
Hemel (Samd'), beteekenis van --, 

- 20; 926; 1302; de — is damp, 42:11; 

1151; de --- is een gebouw, 2 : 22; 

de — is een gewelf, 21 : 32; de — 

is vol van wegen, 51 : 7: 1230: alles 

van den — nedergezonden, 15 : 21: 

40 : 13; het bereiken van den — 

1340; het oprollen van den -—, 21 : 
104: 903; het uiteenbarsten van 

den —, 25:25; 952; 1348: 77 :9: 

84 : 1; 1392; het _bewegen van den 

—, 1235; het verwideren van de 

bedekking van dén —, 81:11; 1382; 

een deel van den —, 28 : 187; leven 

in den —, 42 : 29: 65 : 12 
Hemelen, de schepping der — in zes 

tijdperken, 7:54; 10:8: 832: 4: 
41 : 11, 12; de zeven ---, 2 : 29: 20: 

1302: zeven wegen in de —, 23.: 17: 

926; de — zonder pilaren verheven, 
13 : 2; 81 : 10 

Hemellichamen, het voortzweven der 
— in hun spheren, 21 : 33: 36: 40; 
1097A 

Hemelvaart van den Heiligen Pro- 

feet, p. 495 (3); 17 : 1; 761: 17:60; 

7179; de — was geestelijk, 779; de 

— kondigde zijn toekomstige over- 
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winning aan, 779; 53 : 13, 14; 1245 

Hemelvaart van Mozes, 18 : 60; 818 

Herinnering, beteekenis van —., 744 

Hervormer; zie: Moedjaddid 

Hôèr, 52:20; 1236; 37:49; 1109; 

44 : 54; 55 : 72; 56 : 22 

Hoetamah, al, 104 : 4; 1451 

Hongersnood in Mekka, 756; voor- 

—, 44 : 10-12; 1186 

spelling aangaande den nijpenden 

boofden, verheven -—, 38 : 69; 1134 

Huichelaars, de — zijn niet oprecht, 

2 :8-10; de -— weigeren te vech- 

ten, 3:166, 167; 260; 4: 771-80; 

de — moeten afgezonderd worden, 

3:178; 29:11; 47:29-31; de — 

aanvaarden het oordeel van den: 

Heiligen Profeet niet, 4 :60-64; 

24 :47-50;  geheime  beraadsla- 

gingen der —-, 4 : 81, 82, 114; de — 

strooien valsche geruchten rond, 

4:83; hoe de —- te behandelen, 

4:88-91; 314; oneerlijkheid der 

—, 4:106-112; pogingen der — 

om de Moeslims te vernietigen, 

4:113; hun tegenstand aan den 

Heiligen Profeet tot mislukking ge- 

doemd, 4 : 115; bestraffing der —-, 

4:137-139, 141, 145: 327; de — 

plegen bedrog, 4 : 142, 143; — niet 

tot vrienden te nemen, 4 : 144; — 

te vergeven, indien Zzÿj van hun 

huichelarij afzien, 4 : 146, 147; de 

-- treden als spionnen op, 5 : 41; 

de — trachten vriendschap met de 
vijanden van den Islâm te sluiten, 

5:52; het zal den --- niet voor- 
spoedig gaan, 5 : 53; vrees der —-, 

8 : 49; 9 : 64 

Huichelaars, de — gaan niet naar 

Tab6èk, 9:42-45; huün aanwezig- 
heid een bron van zwakheïd, 9 : 47; 
hun samenzweringen, 9 : 48: de — 
weigeren om ontberingen te ver- 
duren, 9 : 49; de — haten de Moes- 
lims  doodelijk, 9:5650-52; hun 

uitgeven is onaannemeliÿjk voor 

God, 9: :-55; valsche eeden der 
—, 9.26; hun verlangen om weg 
te vluchten, 9:57; hun vitterijen, 

9 : 58; 59; de straf, die de Heilige 

Profeet hun oplegt, 594; hun be- 

zittingen en kinderen een bron van 

marteling, 9:55, 85; Ζῇ doen den 

Heiligen Profeet overlast aan, 9:61; 

hun valsche eeden, 9 : 62, 74; hun 

tegenstand, 9 :63; hun spotternij, 

9:65; een groep der — begena- 

digd, 9 : 66; Ζῇ bevelen het kwade 

en verbieden het goede, 9 : 67; Ζῇ 

zijn vervloekt, 9 : 68; hun werken 

te niet gedaan, 9 : 69; de Heilige 

Profeet moet hard tegen hun stri- 

den, 9 : 73: de — bereiken niet wat 

Ζῇ begeeren, 9 : 74; hun verbond, 

9:75; hun gierigheid, 9:76; de 

huichelarij een gevolg van hun ei- 

gen daden, 9:77; zij beschimpen 

de geloovigen, 9 : 79; zij zullen niet 

vergeven worden, 9 : 80; de — zijn 
verheugd achter te blijven in ge- 

val van oorlog, 9 : 81, 86, 87, 93; 

betrekkingen met de — afgesne- 

den, 9 : 84; 600; de — mogen niet 

met de Moeslims ten strijde trek- 

ken, 9 : 83; geen gebed te verrich- 

ten voor de —, 9:84; 598: de. 

armenbelasting niet van de —- 
aangenomen, 605; valsche veront- 

schuldigingen der —, 9 : 90, 94; de 
— niet met den dood gestraft, 600; 

den Moeslims verboden met ---- om 

te gaan, 9:95; de — tweémaal 
gestraft, 9 : 101; 604: χῇ die bele- 
den, 9 : 102, 103: 605; de --- richt- 

ten een moskee op om tweedracht 
onder de Moeslims te Zaaien en om 

vijanden van den Isläm een schuil- 

plaats te verleenen, 9 : 107-110: 
607: hur onreinheid nam toe, 9:125: 

618; hun bezoekingen, 9 : 126: 619; 
hün harten wendden zich af, 9:127 

Huichelaars, de -— toonen lafhartig- 
heid wegens de sterkte der bond- 
genooten, 38:12-20: 1045: het 
berouw der — zal niet aangeno- 
men worden, 33 : 24: de — strooien 

valsché geruchten rond, 33 : 60, 61; 
1067; de — afkeerig van het vech- 
ten, 47 : 20: de ---- gehoorzamen de 
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vijanden van den Isläm, 47: 2ὅ- 

28: bestraffing der —, 48 : 6; ver- 

_ ontschuldigingen door de — aange- 

boden, 48 :11-14: de — verboden 

aan de Moeslim-expedities deel te 

nemen, 48:15; de --- zullen tot 

latere oorlogen opgeroepen worden, 

48 : 16; 1207; de — zijn van licht 

verstoken, 67 : 18-16; valsche 

“‘eeden der —, 58:14-19; 63 :1, 
2; de — komen hun belofte aan 

de Joden niet na, 59 : 11-14; hun 

plannen tegen de Moeslims 63:3- 

8: djihâd tegen de —, 66:9 

Huis, het Oude —, 22:29; 33; 911; 

het Eerste —, 8 : 95 

Huwelijk, noodzakelijkheid van het 

—, 24:82; 942; doel van het «“---, 

30 : 21; verboden huwelijken, 4 : 22, 
238, 24 

Huwelijken, gemengde — met afgo- 
dendienaars en -dienaressen ver- 

boden, 2:221; 147; 60:10, 11: 
redenen van dat verbod, 2 : 221; — 
“met volgers der schriften, 5 :5; 

‘Iglamietische, Joodsche en Christe- 

lijke wet” betreffende de gemengde 

-- ‘vergeleken, 348 

Hypotheek, 2 : 283 

Iblis, weigert zich voor Adam te 
buigen, 2:84: 27; 7:11, 12; :15:81- 

 87::17:61: 18:50; 20:116; — is geen 

‘engel, maar een der djinn, 18 : 50; 
815; -— duidt de machten des 

kwaads aan, 27. Zie voorts: 26:95; 

84 : 20; 38 : 74-85 

’Id-gebed, XXIV. 

‘’J…ddat (voorgeschreven tijd), 1801; 
65:4 | 

1Jzer, 57 : 25; 1276 

Il4'. (tijdelijke scheïiding), 1303 

"πη όδη, -88 : 18-21; 1889 

Imâmat, “ΧΊΟΥ 

Incaïriatie verworpen, 112 : 4; 1463 

Interpretatie, CXVI; regel der --, 

8:8; 108; p. 92 (3) 
Islâm, beteekenis van — VIII; 2:112; 

83; 3:18; 195; grondbeginselen 

van den —, IX, XVII; 2: 8, 4; p. 6 

1189 

(2); het begrip God in den —, Χ,; 

verheven denkbeeld der Goddelijke 

Eenheid in den —, 9 : 62; beginsel 

van ’s menscken broederschap door 

den -— vastgvsteld, 49 : 13; 1219; 

de — als godsdienst van het 

menschdom, VIT; 8:82; de — als 

internationale godsdienst, 141; de 

— als natuurlijke godsdienst van 

den mensch, 3:82; 80:30; 1024; 

het doel van den --- 627; — de 

godsdienst van alle profeten, 42:13; 

de ---- neemt alle profeten der wereld 

aan, VII; 2:4; 9; verheven ideaal 

van den --- 6 : 163; 461; godsdienst 

in den — volmaakt, 5 : 3; 346; een 

historische godsdienst, IX; tegen- 

stand aan den — Ζ81] vernietigd 

worden, 61:8; voorspelling aan- 

gaande de groote moeilijkheden, die 

de — tweemaal zal ondervinden en 

zijn uiteindelijke overwinning, 1429; 

voorspelling, dat. de Arabieren den 

Isläm Zzullen aannemen en een 

groot volk zullen worden, 1323; 

voorspelling aangaande de hechte 

bevestiging van den —, 32:5; 1031; 

voorspelling aangaande de versprei- 

ding van den — in verafgelegen 

hoeken der aarde, 1157; uiteinde- 

16 overwinning van den — ΟΡ 

alle godsdiensten, 48:28; 1213; 

61: 8; uiteindelijke  overwinning 

der beginselen van den —, 9 : 32, 

33; offers noodzakelÿjk voor de 

overwinning van den —, 2:261; 

61 : 10-18:: overwinningen  be- 

loofd voor den --, 48:21; 1210; 

voorspelling aangaande de bevesti- 

ging van het: Koninkrijk van den 

—, 5:52; 24:55; 948; 28 : 58; 

groûte toekomst van den —, p. 626 

(3); schitterend licht van den -— 

24. 35.838; 946: het Jlicht van 

den — zal zich in het Oosten en 

het Westen verspreiden, 945; de — 
vergeleken bij gezaaid zaad, 80:24 

-32: de vooruitgang van den — 
zal '‘edurende 1000 jaar gestuit 

worden, 82 : 5; 1031; vitterijen der 
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vijanden van den —, 267; 1047; 

twee machtige wapens tegen den 

— gehanteerd, Ὁ. 748 (4); gesta- 
dige vooruitgang van den:— on-. 
danks den felsten tegenstand, 41 : 

98; 1157; vooruitgang van den --- 

te Mekka na de vlucht van den 
Heiligen Profeet, 61:10; 1292; 
teekenen van de vooruitgang van 
den —, 7:57, 58; 487; de begin- 
selen van den —— winnen veld, 584: 
de Æuropeanen vinden baat bij de 
beginselen van den —, 905: nood- 
zakelijkheid der propaganda van 
den —, p. 331 (2); propaganda 
door zendelingen door den — nood- 
Zakelijk gemaakt, 9 : 122: 615; 
ongeëvenaarde verdraagzaamheid 
van den —, CLXXX; 22 : 40: 916: 
22 : 67; godsdienstvriheid door den 
— bevestigd, 126; 22: 40: 916; 
omvang der zedelijke leerstellingen 
van den —, XVIII: de —— Jeert eer- 
bied voor het gezag: XIX: de — 
regelt het gebed, XXI; de — régeilt 
liefdadigheid, XXXI; de — verbiedt 
dwang in den godsdienst, 2: 256; 
de — prent nederigheid in de ure 
der ovérwinning, 2:286: de — 
eischt rechtvaardigheid, zelfs te- 
genover vijanden, 4:112; zacht- 
heid der krijgs- en strafwetten van 
den —, 5:34; de — erkent, dat 
aan elk volk een wet is gegeven, 
9:48; 373; de — nivelleert alle 
onderscheid, 6 : 52; 423: de harten 
der geloovigen voor het aannemen 
van den — verruimt, 6 : 126: eenige 
soorten van bijgeloof weggemaaid 
door den —, 6:187-140, 144, 145; 
452; 458; 454: de — veroordeelt 
Zoowel openlijke als geheime zon- 
den, 6 : 121 : 

Islâm, de — leidt een nieuwe betee- 
Kenis in in het beginsel van het 
offeren, 22 : 36-37: 912-914: de 
— Ontwikkelt het denkheeld der 
opstanding Zeer hoog, 24: 24; de 
-— Staat geloften van onthouding 
icelibaäat) niet toe, 24: 32; 942: 

gematigdheid door den -—— inge- 

prent, 42 : 40; 1165 

Istighfâr, 40 : 55; 1147 

T’'tikaf, 2 : 187; 120 

Jacht door afgerichte dieren en roof- 
vogels, 5 : 4, 94-96: 394 

Ka’ba, tot een veel bezochte plaats 

voor de menschen gemaakt, 2:125; 

de — als Huis Gods, 2:125: 91: 

de — als qiblah bepaald, 90; zeer 

hooge ouderdom van de —, 91; 
22 : 88; — het Eerste Huis, 3 : 95; 

237; de — door Abraham her- 
bouwd, 91; verband tusschen de --- 
en Abraham en Ismaël, 90; 91; 101: 

de — als Moeslim-centrum, 2:144; 

redenen, 2 : 148, 151; 100; 101: de 
— €en steun voor de menschen, 

5:97; 397; het gebruik om naakt 
om de -— te loopen, 475; 578: de 
ongeloovigen mogen de — niet na- 
deren, 9:28; 579; de dienst van 
de — is niet gelijk aan den strijd | 
om de waarheid te propageeren, 
9 : 19-22 

Ka’ba, beteekenis van het woord ---, 

396; andere namen van de —, 91; 

396; de — van afgodsbeelden ge- 
zuiverd, 575; den Moeslims ver- 
gund te strijden ter verdediging 

van de —, p. 594 (2); het offeren 
van dieren bij de ——, 22:33: een 
voorspelling aangaande het zuive- 
ren van de — van afgodsbeelden, 
921; bescherming van de —, Ῥ. 
1152; 1455. 

Küähin, 1105 

Kalf, het gouden —, 2:51; 7: 148, 
20 : 90; 865; 867 

Kameelen, voorspelling aangaande 
hun verwaarloozing, 81: 4: 1382 

Kansspelen, 2 : 219; 146: 5 : 90: 393: 
redenen van het verbod van —, 
9 : 91 

Kastijding eerst dan opgelegd, als de 
waarheid gepredikt is, 17 : 15: 769 

 Kautsar, al, 108 : 1: 1458 
Kennis, drie trappen van —, 102:5-8 



INDEX 1191 
TS ὩΣ Δ ὐπὸ A ξ Ξ- τ το κε ἐς 

Ketenen, beteekenis van —, 1088; 

1330 

Kindermoord verboden, 6 : 138, 152; 
452, 17:31; 771; 16:59; 81:8, 9 

Kitôb in toepassing op den Heiligen 

Qoer-ân, XXXVI; beteekenis van, 

CXLVI 

Koe, waarom het slachten van een — 

in de Mozaische wet speciaal voor- : 

geschreven is, 56; het offeren van 

een —, 2:67-71; koeaanbidding, 

2:67; 56 

Koninkrijk, het — Gods, p. 2 (2); 

198; 22:56; p. 1036 (2); 67:1; 

het — des hemels; -— aan de Moes- 

lims geschonken, 4:54; 802; —- 

ontoegankelijk voor ongeloovigen, 

7 : 40; 480 

Kwaad, het --- belemmert de voor- 

uitgang, CXLVII; 1389; trappen 

van het —, 750; gevolgen van het 

—, 2 : 81; 30 : 9, 10; het wegnemen 
van het —, 64 : 9; af te weren met 

goed, 13:22; 705; 23:96; 928; 

41:34; vergelding van het kwaad, 

77; 4:123; de straf voor een — is 

de gelijke daarvan, 10 : 27; 42 : 40; 
1165 | 

Kwaad (bÿv. mv.), kwade daden heb- 

ben geen gewicht, 18 : 105; kwade 
neigingen, 2 : 284: 3 : 28 

Kwaadstichter, haat van den --- te- 

geu zichzelf, 40 : 10; 1143; metge- 

zZellen van den —, 41 : 25 

Lailat-oel-qadr, 97 :1-5: 1435: 1436 

Land, het Heilige —-, 47; 48: 5 : 21; 

904: het Beloofde —, 501; 795 

Last. een ieder zal zijn eigen — dra- 

gen, 6 : 165; 29 : 12, 13: 17 : 15: 768; 

35 : 18; 39:7; 53:38 

Laster, 24:4; 933; 24:27; 104 : 1; 

1450 

Lauk-i-Mahfôèz, 85 : 22; 1397 

Legaat, voor liefdadige doeleinden, 

2:180; 115; de wet van het — niet 
opgeheven, CXIX: 115 

Leven, het — is geen vermaak, 29:64; 

97:20; 1273; ernst van het -- 

30 : 8; het — is een strijd tegen 

moeilijkheden, 90 : 4; 1416; het — 

is niet zonder doel, 75 : 36; groot 

doel van het ---, 23 : 115-118; drie 

toestanden van het —, 931; water 

als bron van, 11 :7; 644; 21:30; 

885 

Leven, het -— na den dood; -beteeke- 

nis van —-, XIII: CXLII; — siechts 

een voortzetting van dit leven. 

XIII, CXLITI; --- een beeld van den 

gecstelijken toestand in dit leven, 

XIV; CXLII: onbeperkte vooruit- 

gang in het —, XV; CL; geloof in 

— is een grondbeginsei van den 

Islam, X; CXLIIFI; 2:4; 9 

Lezingen, verschillen van —, LXXVII; 

de aard der verschillen van --, 

LXXXVI 

Lhän, 24 : 6-10; 935 

Licht, het -— des geloofs, 66 : 8; de 

glans van het —- des Islâms, 24:35; 

945 | 

Liefdadigheid, door den Islâm gere- 

geld, XXXI: vruchten der —, 2:261: 
181; — moet niet gevolgd worden 

door een verwijtende herinnering 
of krenking, 2:262-264, 266: 

--- om door de menschen gezien te 

worden, 2:264; 4:38; — voor 

Gods welbehagen, 2 : 265; wat uit 

— uitgegeven moet worden, 2:267; 

cpenlijke en verborgen --- 2 : 271: 

— voor het algemeen welzijn, 188: 

het doel van —; — ten goede van 

allen, 184; het doel der verborgen 

-- 2:273; — leidt tot voorspoed, 

2:214; — een grondbeginsel van 

een natuurlijken godsdienst, 30:39: 
zij die zich van — onthouden, ge- 

looven niet in het oordeel, 107 : 7: 

1457 

Maan, de -- het zinnebeeld van de 

macht der Arabieren, 1250; 74 : 32; 

1353; het vaneensplijten der — 

p. 964 12); 54:1; 1250: het ver- 

duisteren der —, 75 : 8; 1559; aan- 

duidende den Heiligen Profeet, 

84:18; 1393; aanbidding der - 
41 : 37 
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Maanden, aantal —, 9 : 86; heilige — 

2 :189; 121; geen oorlog in de — 

te voeren, tenzij de vijand den oor 

log begint, 2: 194; het opschorten 

der —, 9:36, 37; 586; 588 

Magiërs, 22 : 17; dualistisch leerstuk 

van den godsdienst der —, 6:1; 

407; 441 

Mâlik, de engel, 43 : 77; 1179 

Manne en kwakkelen, 2 : 57 
Mediciÿnmeester, 75 : 27; 1365 

Meervoud, het — gebezigd om een 

herhaling aan te duiden, 930 

Mensch, schepping van den --- 7 : 11 

Mensch, 40 : 67; schepping van den 

—:. uit stof, 6 : 2; 408; 7 : 12; 468; 

22:56; 82:7; 35:11; 65:14; uit 

een extract van klei, 23 : 12; 924; 

uit gedroogde en tot een gedaante 

gevormde klei 15:26; 725; uit 

haast, 468; 21:37; 887; het doel 

der gchepping van den --- 11:7; 

51 : 58-58; 75:36; 1367; de -- 

tot regeerder over het heelal ge- 

maakt, ‘14 : 32-34; 16 : 10-19: 

31.20; 45:12, 13; voortreffelijk- 

heid van den — als grond voor het 

haten van het polytheïsme, 26 : 7; 

zijn meerderheid boven de schep- 

ping is toe te schrijven aan het 

oordeel des onderscheids, 726; de — 

komt decor Goddelijke inspiratie tot 

volmaaktheid, 15 : 29; de Godde- 

like geest in den — geblazen, 

32 : 9; 1032; uitgebreide vermogens 

van den —, p. 14; 1432; de — 

onderricht in de taal, 55 : 8, 4; hoe 

de -— Zzich tot grootheid kan ver- 

heffen, Ὁ. 1132 (1), de — wendt 

zich in nood tot God, maar vergeet 

Hem in goeden doen, 7 : 189-192; 

530, 17:67: ondankbaarheid van 

den — voor Gods zegeningen, 41 : 

49-51; ontrouw van den — aan 

wat hem is toevertrouwd, 33 : 72; 

1069; drievoudige plicht van den —, 

5:93; aan de geestelijke behoef- 

ten van den -—— moet voldaan wor- 

den, 6 : 38; 420; de — zal op aarde 

leven en sterven, 7 : 25; de beste 

aan den — geschonker Kieeding 185 

vroomheic, 7:26: 472; trappen 

der physieke ontwikkeling van den 

—, 22:5; 28:14; 924 

Menschen, drie klassen van —- en hun 

belooning en straf, 56 : 7-56, 

88-96 

Mirâdj; zie: Hemelvaart 

»Misstap’”’, 784, 917, 1246 

Misân; zie: Weegschaal 

Moebasjsjarêt, 635; 1057 

Moeddatstsir, al-, 1349 

Moedjaddid (hervormers); 948; 1145: 
voorspellingen aan den --- bekend 

gemaakt, 1343 

Moehâdjirin (uitgewekenen), 9 : 100; 

603; 9 : 117; 59 :9; 1287 
Moeslim, beschrijving van een -- 

- 2 1112; 88: 2:177, 285; 8 : 14-16, 

109; 627; 23:1-9; 25 : 68-74; 

48 : 29: 70:22-84; 76 : 5-10 

Moeslims, volgen den godsdienst van 

Abraham, 2 : 135; gelooven in alle 

profeten, 2:136; -— volgen den 

middelweg, 65; cosmopolitisch ge- 

locf der —., 94; het begrip God der 

—, 2:189; 95; — een hoog ver- 
heven volk, 2: 148; eenheid van 

doel der —, 100; —— moeten gedul- 

dig zijn en in het gebed volharden, 

2.188; groot doel der — is: de 
Goddelijke Eenheid te bevestigen, 

2 : 163; de liefde der -— voor God 

overtreft alle andere liefde, 2 : 165; 

— als verdedigers van de gods- 

dienstvrijheid der volkeren, 126; — 

moeten zich algeheel onderwerpen, : 

2 : 208; liefdadigheid den — inge- 
prent, 2:215; — moeten op Gods 

weg uitgeven, 2 :195, 254; hoe de 
— tot overwinnaars zullen worden 

gemaakt, p. 90; het doel der —-, 

3:13; 9:72; 92 : 20; — moeten de 

Joden en Christenen niet volgen, 

8 : 99, 100; — behooren steeds een 

zendingsmacht te hebben, 8 : 103; 

— het beste der voikeren, 8, : 109; 

de zeden, waarnaar — behooren te 

streven, 3 : 133, 134; — behooren 

de opkon:ist en den ondergang der 
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volkeren ἴθ bestudeeren, 3 : 186, 

137; — behooren niet zwak en be- 

droefd te zijn, 3 : 138; — vervolgd, 

3:194: 16:41, 42; — in vervol- 

ging getroôst, 29 :56, 60; — be- 

hooren standvastig te zijn onder 

vervolgingen, 29 : 10: 1011; — ont- 

vluchten de vervolgingen, 16 : 110; 

Ζῇ die onder dwang hun geloofs- 

belïjdenis herroepen,. 16 : 106; 755; 

de straf van de vervolgers der —, 

85 : 8-10; — bevolen om vijanden, 

die zich bij de Islamietische broe- 

derschap aansluiten, te vergevernt, 

9:5; 570; 9 :11; -- moeten hun 

vervolgers vergevel, als Ζῇ over- 

winnen, 22:60; 919; voorspelling, 

dat de — tot grootheid zullen wor- 

den verheven, 2 : 152; — zulien tot 

overwinnaars worden gemaakt, 29: 

58, 59, 69; — zullen verheven wWOr- 

der en een koninkrijk krijgen, 

3:25, 26; — zullen tot een groot 

volk gemaakt worden, 22 : 65, 66; 

_— zullen tot bewakers van de 

Ka'ba gemaakt worden, 549; — 

zullen ; meesters van de Heilige 

Moskee zijn, 22: 25; — zullen tot 

opvolgers in het land gemaakt 

worden, 6:15:: 6: 166; voorspel- 

ling, dat de — meesters van Arabië 

zulien ztjn, ΤῸ : 40-44; de aan de 

__ beloofde veroveringen buiten 

Arabië, 33:27; 1050, voorspelling, 

dat de — meesters van het Heilige 

Land zuüllen zijn, 21:105; 904; 

vourspelling, dat de — tot regeer-- 

ders op aarde zullen gemaakt 

worden, 27 : 62; 24: 55; 948; voor- 

spellng aangaande de oppermacht 

der — over de ongeloovigen, 83:34, 

35; 1291; — zullen goede visioenen 

ontvangen, 10 : 63, 64; 635; — zul- 

len door den Heiligen Geest ge- 

sterkt worden, 58: 22; engelen 

brengen blijde tijdingen tot de —, 

41:30, 81; — door openbaring 

gesterkt, 9 : 124; hgrvormers (moe- 

djaddids) zullen onder de “---ὀ ver- 

wekt worden, 948; 1145; — moeten 
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hun beloften nakomen, 2: 177; 

B:1: 840; — moeten hun overeen- 

komsten met de afgodendienaars 

vervullen, 9:4; — behooren het 

hoogste goed te doen, 16 : 90; 750; 

__ moeten hun eeden en beloften 

niet breken, 16: 91; — moeten 

rechtvaardig zijn tegenover vijan- 

den, 5:2; 348; zie ook: Vijanden; 

__ moeten elkaar in het goede 

helpen, niet in zonde, ὅ :2; — 

moeten oprecht en billijk tegenover 

vijanden handelen, 5 : 8; — moeten 

rechtvaardig zijn, zelfs al is het 

ten nadeele van zichzelf of van zijn 

bloedverwanten, 4 :135; 826; — 

moeten nauwgezet waarheidlievend 

zijn, 6:153; den — bevoien elkaar 

te ecrbiedigen, 49 : 11, 12; — moe- 

ten degenen die hen ΟΡ 1slamieti- 

sche wize groeten, als Moeslims 

behandelen 4:94; 315; — moeten 

volgers van hun giblah geen onge- 

locvigen noemen, 100; -- moeten 

elkuar in godsdienstzaken helpen, 

8 : 73; 565; — moeten elkaar niet 

opzettelik dooden, 4:92; — be- 

hooren vereenigd te blijven, 8 : 102: 

broederschap der — 4: 94: 815; : 

49 : 13; 1219; verdeeldheden onder 

de — ernstig af te keuren, 8 : 104; 

᾿ς behooren zich niet in sekten te 

verdeelen, 6 :160; twistende groe- 

peu onder de — moeten met elkaar 

verzoend worden, 49 :9, 10; 1217; 

— moeten hun leven in de Zzaak 

der waarheid offeren en Zware be- 

proevingen doorstaan, 2: 154, 156, 

177; 103; berusting der — onder 

beproevingen, 2:156;, — moeten 

ontberingen lijden, 3 : 185; — moe- 

ten bereid zijn al hun belangen in 

de zaak der waarheid op te offeren, 

9:24; 576; — behooren hard te 

_strijden in de zaak der waarheid, 

9:88; — aangemaand om offers 

te brengen, 63:9-11; — moeten 

beproevingen doorstaan, 29 :2, ὃ; 

geduld en standvastigheid den — 

bevolen, 3 : 199; vriendschapsbe- 
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trekkingen tusschen --- en ηἰοί- 
Moeslims, die geen vijanden zÿn, 
niet verboden, 60:8, 9: 1291; 
vriendschapsbetrekkingen met vi- 
anden vcrboëen, 60:1-3; 1289: 
3:27; 199; 8:117-119: —— moe- 
ten vijandig gezinde Joden en 
Christenen niet tof vrienden nemen, 
5:51; breedheid van de sympathie 
der —, 4:36; 291; — krijgen een 
groot koninkrijk, 4 : 54: 302; be- 
perkingen van de gehoorzaamheid 
der —— aan het gezag, XX; 4:59; 
305; de groet die — elkaar bren- 
gen, 4 : 86; den — bevolen van de 
plaats te vluchten, waar Zij onder- 
drukt worden, 4 : 100; den -— ver- 
gunc met volgers van het Boek te 
eten en hen ten eten te vragen, 
5 :5; 847; — moeten openlike en 
verborgen onzedelijkheden mijden, 
6 :152; --- moeten den rug niet 
keeren, wanneer Ζῇ den vijand 
bestrijden, 8 : 15, 16; — moeten niet 
aarzelen een legermacht te bestrij- 
den. die tienmaal zoo groot is als 
de hunne, 8:65, 66; den — bevo- 
len om de afgodendienaars te be- 
schermen, 9 :6: 571: den -- bevo- 
len vriendelijk te zin tegenover 
ongeloovigen en zich niet om hun 
beschimpingen te bekommeren, 
17:53; 776; voorstellende den 
arme in de gelijkenis, 813: -- door 
God gekozen en tot leiders voor 
anderen gemaakt, 22 : 78: -- moe- 
ten mild zijn in het vergeven van 
fouten, 24 : 22; het Goddelijk licht 
moet in de huizen der — te vinden 
Zin, 24 : 36; 946: drie klassen van 
—, 85 : 82; — moeten standvastig 
zijn tegenover vijanden, mededoo- 
gend tegenover elkaar, 48 : 29: 
1214; — moeten den middelweg 
tusschen wereldschgezindheid en 
monnikenleven volgen, 57 :27-29; 
1271: — moeten aan hun plicht 
gefrouw zïÿn, 59:18: hun daden 
moeten met hun geloof overeen- 
stemmen, 61 : 2, 3: --- moeten niet 
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door aardsche aantrekkelikheden 
verleid worden, ‘64:11-18: — 
moeten naar lichaam en ziel rein 
zijn, Τά : 4, 5; 1350; moeten weten- 
schappelijke onderzoekingen doen. 
3:190; 268; eenige andere leef- 
regels voor —, 3:16; 6:152-154:; 
13:19-22; 23:57-61;: 25:63-75;: 51: 
15-19; 70 : 22-85 

Moeslim-oorlogen, CLXXX; vergun- 
ning daartoe gegeven, 2 : 190; 123: 
22 : 39; — moeten geen aanvallen- 
de oorlogen zijn, 123: beperkingen 
aan — gesteld, 123; vervolgers 
moeten gestraft worden, 2: 191, 
124, 125; --- moeten volgehouden 
worden tot Mekka genomen is, 
2 :191; — moeten niet binnen de 
grenzen van Mekka gevoerd wor- 
den, tenzij de vijand den oorlog 
begint, 2:191; zachtheid der —, 
2 : 192: -— moeten ophouden, wan- 
neer de godsdienstvrijheid beves- 
tiga is, 2:193; 126; — noodzake- 
ljk om de zwakkere Ileden der 
broederschap te helpen, 2 : 215; — 
strekken tot verdediging, 559: 
22 : 89, 40; 915; --- vol te houden, 
ZOO lang er nog vervolging is, 
2:193; 8:39; --- tegen afgoden- 
dienaars toe te schrijven aan 
schending van verdragen, 9: 5; 
57€; het doel van — tegen volgers 
van het Boek, 9:29: 580: welke 
ongeloovigen moeten  bestreden 
worden, 9 : 123: 616: het doel der 
— is: godsdienstvrijheid te beves- 
tigen, 22 : 46: 916: in — verkregen 
goederen, 8 : 41; 552; een vroege 
voorspelling aangaande ---, 79:1- 
9; 1377; voorspelling aangaande 
den oorlog tusschen Mekkanen en 
Moeslims, 100 : 1-6: 1441 

Moczzammil, p. 1065: 1344 
Monnikendom, 136; 268: δ: 87; 390; 

9:31, 84; het -- een Christelijke 
nieuwigheid, 57 : 27; 1277 

Moñotheïsme, de ieer van het — in 
den Islâm volmaakt, 25 : 43: 958 
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Moord, 2: 178; 118; 114; 4:92, 98; 

11. 83 

Morgenster; zie: Τάτίᾳ 

Moskee, de Heilige —, 85; 2: 144. 

* 149, 150, 191, 196, 217; 5 : 3; 8 : 34: 

9:7, 19, 25; 17 : 1; 22 : 25: 48 : 25, 

27; — in Qoeba, 9 : 108; 607 
Moskeeën, zij die (de menschen) van 

de — Gods verhinderen, 2 : 114; 85 
Muur, de groote (Alexanders) —, 

828; 18 : 96, 97 

Nacht, de grootsche —: zie Lailat- 

oel-gadr 

Natuur, verscheidenheid in de —, 
13 : 3, 4; uniformiteit heerschende 

in de —, 67 : 3, 4: 1311 

Natuurlijke godsdienst: zie: Gods- 
dienst 

Nedérigheid, 31 : 18, 19; 1028. Zie 
voorts: Deemoed 

Negus, 389 

Neigingen, booze —, 2 : 284 

Oemmi, beteekenis van -—, 513 
Oemm-oel-Kitâb , (grondslag van het 

Bock), 3:6; 13:39: 711. Zie 
voorts: 1168 

’Oemrah of de kleine bedevaart: zie: 
Bedevaart 

Offer, menschen ---- 453 
Offer, 22 : 28; 910; de beteekenis die 

aan het — ten grondslag ligt, 
22 : 34-37; 912; 913: 914; — als 
middel om groot goed te verkrij- 
gen, 108 : 2. Zie voorts: 1113 

Olifant, bezitters van den —, 105 : 1: 
1453; jaar van den —, 1453 

Olijf, de — als zinnebeeld van den 
Isläm, 945: p. 1132 (1); 1431 

Ontheffing, verklaring van — 9:1-3; 
ὃ; 567; noodzakelijkheid der ver- 
klaring van —, p. 330 (2): p. 331 
(1) 

Ontucht, 17 : 32; 24 : 1-10 ; Straf voor 
—, 24:1, 2: lichte opvatting van 
— in een beschaafde samenleving, 
932; verbod van —, 24 : 3; 933: een 
degeliÿjk bewiÿs vereischt om een 

beschuldiging van — te bevestigen, 

24:4, 13; voorzorgen tegen — 

24 : 27, 80, 31: straf voor onzea. 

lijkheid, die aan — grenst. 4:. 
16; 274 

Ontvangers, de twee —; 50 : 17 

Onzedelijkheid, verborgen en open 

lÿjke —, 7 : 33 

Oogen en ooren, getuigenis van — 

41 : 20-23 
Oordeel, het uur van het — (s4’ah), 

CXLIV; 906; 1253 (2); 1262; de 

dag van het -— 51:12-14: 82: 

17-19 

Oorlogen, als voorbode van een 

groote geestelijke ontwaking, Ὁ. 

1141. Zie voorts: Moeslim-oorlogen 

Openbaring, ruimheid van het Isla- 
mietisch begtip —, XII: CLII‘ 

16 : 84, 89; algemeenheid der - 

CLV; vif soorten van —, CL: 

— den mensch geschonken op « 

manieren, CLIV: 42 : 51; 1166: - 

geschonken aan profeten, 1ix 

72:27, 28; 1343; — geschonk- 

aan ware geloovigen, 41:30, 3: 

1153; — geschonken aan ἃ, 
vrienden van den Heiligen Profeet. 

58 : 22; — geschonken aan Mozes’ 

moeder, 28 : 7; --- geschonken aan 

Jezus’ discipelen, 5 : 111; --- aan 

profeten in onderscheiding van die 

aan niet-profeten, 1166 

Opheffing, CXVII-CXX: de theorie 
der -— door den Heiïligen Qoer-ân 

weerlegd, 2 : 106; 81; 16 : 101; 753: 

4: 82; 312; — der vroegere schrif- 

. ten, 81; 753 

Opschrijven, het -— van ’s menschen 
daden, 1387 

Opspraak, voorzorgen tegen --- 24 : 
58, 59 | | 

Opstanding (ba’ts), CXLIT; 75 : 1, 2: 

1357; drie beteekenissen van --, 
907; een openbaring van verborgen 
realiteiten, 24:24; 50:22: 1225 ᾿ 
69: 18; 1828; 86:9; 1400; bewa- 
ring van wat voor de --- noodza- 
kelijk is, 50 : 4; 1221: de geestelijke 
— 36 : 33: 1094 

43 
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Ouders, plicht jegens —, XIX; 6:152; 

17 : 23, 24: 29 : 8: 1010; 31 : 14, 15; 

46 : 15 

Overeenkomst kan in geval van ver- 

raad verworpen worden, 8 : 58; 530 

Paradijs, CXLVII, vruchten van het 

.-- 2:25, 17; 69:23; aard der 

zegeningen var het —, XIV; 1131; 

1198: 1286; uitgestrektheid van het 

.- 8:182; 57:21; 1274; de scha- 

duwen van het -- beduiden een 

toestand van gemak of geluk, 

4:57; vrede heerscht in het --- 

10:10; 622; 10:25; 627; 86 : 66- 

58; vrouwen hebben met de man- 

nen recht op het --, 18:23; een 

relijkeris van het paradijs, 13 : 35; 

10; 1198; boomen en rivieren van 

et —, 717; een waar beeld van 

at —, 15:45-48; 730; —- een 

estand van volmaakte vrede, 

 : 62, 63: âe mensch kan zich de 

geringen van het — niet voor- 

ellen, 32:17; 1088; — is een 

aats, waar geen droefheid, ge- 

Joeg of vermoeidheid is, 85 : 34, 

5: de zegeningen van het — sma- 

ca de rechtschapenen reeds in dit 

cven, 37:41-49; 1107; de Zzege- 

ningen van het — zijn geestelijk, 

1108; schoonheid en reinheid der 

zegeningen van het —, 37 : 41-49; 

1109; gesprek der bewoners van 

het — met die der hel, 37 : 61-δ0; 

gestadige vooruitgang in het --- 

39 : 20; 11338; 1306: vrouw en kin- 

deren der geloovigen Zullen naar 

het — gaan, 40 : 8; het —— aan ge- 

loovigen in dit leven bekend ge- 
maukt, 47:6; bheschrijving van 

het — 815 een tuin is-slechts een 
gelijkenis, 47 : 15; 1198; hôèrs in 

het -—, 1286; het — in waarheid 
een toestand, 1274: het —— als uit- 

gangspunt van een hoogere ge®s- 

telijke ontwikkeling, 1306; de zege- 

ningen van het — zijn eeuwig, 
11:108; het — beduidt het berei- 
ken van een doel, 78 : 31: een open- 

INDEX 

baring van het — in dit jeven, 

1382: wanneer in dit leven ge- 

schonken, 89 : 27-30; 1413 

Pardah (afzondering), CLXXXIV; 

24 : 30, 31; 940; 941: 33 : 59; oude 

vrouwen hoeven de --- niet in acht 

te nemen, 24 : 60 

Pareu, aile leven geschapen in —-, 

36 : 36; 1095; 48 : 12; 561 : 49 

Pen, een profetische toespeling op het 

overvloedige gebruik van — en 

inkt, 1029; de ΤῸ] die de — bij het 

propageeren van den Islâm speelt, 

96 :4; 1433. Zie voorts: 1316 

Pijl, de — gebruikt om te voorspellen, 

5:83; 345; het voorspellen met de 

— verhoden, 5 : 90 

Plagen, 502 

Planeten, leven en dood cp de -- 

1302: zeven voornaamste planeten, 

1302: 1374 

Polygamie, CLXXXIV; 4:8; 270; 
rechtvaardigheid tussachen de vrou- 

wen, 4:129; 325 

Polytheïsme, het -— de greotste zon- 
de, 4:48; 300; 4:116; 321; — is 

van gezag ontbloot, 30:35; de 

menscheliike natuur komt tegen 

het -— in opstand, Ὁ. 479; — een 

verzinsel genoemd, 6:138, 139; 

61 : 7: verachillende soorten van ---. 

1463; ruime gedachte aan —-, 958 

Praatjes, 17 : 36; 772: 984; zie voorts: 

Babbelaars 

Priesters voor grden gehouden, 9:31, 

34; 582 | 

Profeetschap, zinspeling op den stii- 

stand van het --- 21 : 380; een phase 

of deel van het —; zie: Moebasj- 

sjardät 

Profcten, CLV; geloof in — essen- 

tieel, 4:150, 151; Goddeltjike ge- 

heimen aan — bekend gemaakt, 

72 : 27; openWaring aan — speciaa! 

bewaakt. 72:28: keuze van — 

door God gedaan, 22:75; 28 : 68; 

_—- onder alle volkeren verwekt, 

CLV: 10:47: 631; 18:7; 699; 
16 : 36; 35: 24; 1084; alle -— wor- 

den in den Keiligen Qoer-ân nie‘ 
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vermeld, 4 : 164; 40 : 78: Qoer-âni- 
sche geschiédenis van —— vermeldt 
algemeene gemeenschappelijke fei- 
teu, CLVII: 488; — ontvangen een 
boek, het oordeel en de gave der 
profetie, 6:90; 435: — gezonden 
mei argumenten en schriften, 
16 : 43, 44; - hadden vrouwen en 
kinderen, 13 : 38; ---- waren sterve- 
lingen en gebruikten voedsel, 21:7, 
8;.880; 25 : 20: doel van de komst 
der —, 420; om als voorbeelden te 
dienen moeten de --- menschelijke 
wezens zijn, 410; Goddelijke belof- 
te van hulp aan —, 14:13-20. 
—‘ontvangen Goddelijke hulp, 12: 
110: 40 : 51; — door hun vijanden: 
bespot, 6 : 10; 15 : 10, 11; 36 : 80; 
ondergang van de tegenstanders 
der —, 14:13; 17 :7: geschiedenis 
der — als een Waarschuwing be- 
doeld, 488: --- kunnen niet ontrouw 
handelen, 3 :160; 258: rechtscha- 

 peñkeid van en tegenstand aan --α, 
28 : 51-56; zondeloosheid van —, 
258; 21:25-28; 884: -- uit het 
midden der djinn, 6 : 131: 449: 
leerstellingen der -— door booze 
geslachten verknoeid, 19 : 59; val- 
sche — gedijen niet, 69: 44-47; 
1331; verbond met —, 38:7; 1041; —- 
versChillen in graad van voortref- 
felijkheid, 2 : 253: 174; 189; alle — 
getuigden van de waarheid van den 
Heiïligen Profeet, 3 : 80; 232 

Prostitutie, 24 : 33: 944 

Qûrÿah, al-, 101 : 1-3: 1443 
Qiblah, 90; beteekenis van —, 96; 

de — vô6r de Viucht, 96: veran- 
dering van -—, 2 :142: 96; de — 
ter onderscheiding, 2:143: ver- 
scbillen der Joden en Christenen 
betreffende hun —, 2: 145; 99: de 
— 818 symbool van de eenheid der 
Moecslim-broederschap, 100. Zie 
voorts: 101; 102; 237 

_ Seéopenbaard, CX: 
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—, XXXIV; CX; de — heeft van 
alle boeken het grootste leesgebied, 
CX; de — in een gezegenden nacht 

44:8; 1184; 
97 :1; 1435; het oorspronkelijke 
van den —, 43 : 4; 1168; ongeëven- 
aarûheid van den —, CXXV: 2:28, 
24; δ; 10:37-40: 628: 11: 13, 
14; 645; 17 : 88; 791: de ongeëven- 
aarde positie van den —- onder alle 
boeken, 1316; de --- een Boek, dat 
voor eeuwig een bron van zeg'e- 
ningen Zal blijven, 6 : 93, 156: een 
Waarschuwing voor de geheele we- 
reld, 6:19; 25:1; de —— bevat 
leiding en argumenten en maakt 
een onderscheid, 2 : 185: de —-. be- 
vat Zzoowel weerleggingen van 
tegenwerpingen als argumenten, 
25 : 33; 954; de — een verzameling 
van Zedelïijke en geestelijke waar- 
heden, 1019: de —- een verzameling 
van de beste leerstellingen, 39 27: 
de — een verzameling van al het 
beste in eenigen godsdienst, 16:69; 
de --- omvat al het beste in de 
heilige boeken, 98 : 3: 1438: de — 
legt alle verschillen bi, 16 : 64: de 
— bevat de beste en verhevenste 
denkbeelden, die men ooïit kan vor- 
men, 29 : 49; de — is volmaakt en 
leidt recht, 5:3: 18: 1, 2; volle- 
digheid van den —, 17 : 89: de — 
de beste verklaring, 21 : 1-3; de 
— €en volledig richtsnoer, 10 : 37; 
628; de — verklaart al het nood- 
zakelijke, 16 : 59; de —- een herin- 
nering aan wat de menschelika 
natuur is ingeprent. 464: de —— vrij 
var tegenstrijdigheden, 4 : 82: uni- 
formiteit in den ——, 39 : 23; bedrog 
Zal niet de overhand hebben ΟΡ 
den --- 41:41, 42: de — bevrijd 
van dwaling en bedrog, 1438: de — 
een reiniger, 29 : 45: 1017; de — 
geeft leven aan doode harten, 1155; 
de —— een geneesmiddel tegen zieir- Qÿâmah, al-, 1357 

Qoer-ân, de Heilige —; beteekenis 
van den naam, CX: namen van den 

ten, 10:57; 633: 17: 82; 41: 44. 
de — een genade, 29 : 91; men moet 
Zwijgend naar den — luisteren, 7 : -- τ... ὖὅὃ6ἦ  ὃϑ ῦ6ὄἕΒΌὍΌΕἕἶᾳΨἈΛΞΨ᾽͵,.,͵,.Θ ὁ 
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204: de — een boek van wijsheid, 

10:1; de — geeft eerst genade, 

633; de — is beslissend, 11:1; de 

_— brengt de menschen van de 

duisternis in het licht, 14: 1; de — 

leidt tot wat het meest recht is, 

17 :9; de — moet zijn doel berei- 

ken, 20:2-5; 858; de — aan he: 

hart-van den Heiligen Profeet ge- 

openbaard, 2:97; 26 :193, 194; 

974; Cod laat den — de harten 

ingaan, 26 : 200; de — in het Ara- 

bisch vergemakkelijkt, 19 : 97; 44 : 

58: de openbaring van den — Was 

een vereischte der weldadigheïd 

van het Goddelijk Wezen, 65 : 1, 2: 

de — maakt de profetie langza- 

merhand duidelijker, 1362; niet- 

Arabieren die in de waarheid van 

den — gelooven, 72: 1-19: 1339; 

de verandering  teweeggebracht 

door den -- 15; 13:31; 707; 

“84 :1-5; 1892; de — Zal zÿn vol- 

gers tot grootheid verheffen, 464; 

21:10; 881; 38:1; 1120; 43 : 44, 

schrijvers van den --- zulien geëéerd 

worden, 80:13-18; de --- beves- 

tigt de vroegere openbaringen, 

2 : 41: 35; 2 : 89, 101; 6 : 93; 85:81; 

de — brengt vroegere voorspellin- 

gen tot vervulling, 17 : 105; 28 : 61, 

52, 53; 1003; 46:12; de — bewaakt 

alle vroegere openbaringen, 5 : 48; 

372: de — neemt de plaats der 

vroegere schriften in, 16 : 101; 753; 

verband tusschen den — en de 

vroegere openbaringen, 28 : 51; 

1008; Mozes getuigt van de waar- 

heid van den —, 11:17; 646; 

46 : 10; 1194; verschillen van den 

— met den Büjbel, 78; 208; 362; 

494: 500: 509; 510; 511; 628: 650; 

651: 656; 674; 676; 685; 836 865; 

867: 988: 1113; 1228; beschuldiging 

van anachronisme, 173; 203; 844; 

1338A; de — het werk van een 

dichter genoemd, 26 : 224-226, 

976; de -— een sihr of tooverij ge- 

noemd, 11:7; 1351; de -— een 

duivelswerk genoemd, 26 : 210- 

INDEX 

ar eee om παν .,Π0ὈῸΡ0 ξ.-:-ςΞΞ ᾿κΞ:-- EE 

212: Goddelijke belofte om den — 

tegen verknoeïing te beschermen, 

15:9: 722; 56 : 77-80; 1269; 

85 : 21, 22; 1397; verzameling van 

den —, LXV: CXI; Sale over de 

verzameling van den —, XXXIV, 

Palmer over de verzameling van 

den —, XXXV; Muir over de ver- 

zameling van den --- XXXVI; 

verzameling van den — in den tijd 

van Ab6è Bakr bedoelt verzame- 

ling der manuscripten, LXVI; 

innerlijk bewijs van de verzameling 

van den —, 25:32; 953; 15 : 17, 

18: 1362; 1363; de geheele — bi 

het leven van den Heiligen Profeet 

geschreven, XXXVI; innerlijke be- 

wizen van het op schrift brengen 

van den -—, 7: 52 : 41; 1269; 1324; 

98 : 2; schrijvers van den --- onder 

de vrienden van den Heiligen Pro- 

feet, XXXIX; de nadruk dien de 

Heïlige Profeet legt op het leeren 

van den —, ΧΙ; ijver der vrien- 

den van den Heiligen Profeet in 

het bewaren van elk woord van 

_den —, XLIT, de geheele — bij 

het leven van den Heiligen Profeet 

uit het hoofd geleerd, XLIT; de — 

‘door de Moeslims in hun nacht- 

gebeden gereciteerd, 78:20; in 

hoeveel dagen het reciet van den 

— te voibrengen, XLVI: rang- 

schikking der verzen en hoofdstuk- 

ken van den —, XXXV; L; bewe- 

ringen aangaande de afwezigheid 

van een rangschikking in den tekst 

van den —, XXXV; Muir over de 

rangschikking van den —, LIT; de 

_— bij gedeelten geopenbaard om 

den Heiligen Profeet te troosten, 

17 : 106: 25 : 32; 953; bewijs dat de 

rangschikking anders is dan de 

volgorde der openbaring, LI; de 

rangschikking van den — door 

openbaring tot stand gebracht, 

25:22: 953; zeven manzils (dee- 

ien) van den --- LIX; nummering 

der verzen van den — in den tijd 

van den Heiligen Profeet, LV, 
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LVI; rangschikking der hoofdstuk- 

ken van den —, LVIII: niets be- 

wist, dat er in de rangschikking 

van den — ooit een wijziging is 

. aangebracht, LX; beweringen te- 

gen de zuiverheid van den tekst 

van den —, LXXXIX; behandeling 

van verslagen betreffende passa- 

ges, die in den --- niet aan te 

treffen zijn, XCVII; zoogenaamde 

fragmentarische passages in den 

—, XCI; onmogelijkheid van het 

insluipen van vergissingen in den 

—, XCVI; verschillen van lezingen 

van den —, LXXI; LXXVII, ver- 

schillende leeswijzen toegestaan, 

maar Ze Zijn niet bedoeld om voor 

altijd gevolgd te worden, LXXXIIT; 

de door ’Oetsmân gegeven beveien 

tot het opschrijven van den — in 

de taal der Qoereisjieten in geval 

van meéeningsverschil, LXXIII; 

regel der interpretatie van den --- 

CXVI, CLXXXVIII; de door Dr. 

Mingana ontdekte manuscripten 

van den —, CVi; verdeeling en 

rangschikking van den —. ΟΧ; 
betrekking van den --- tot de 

Soennah, CXX; betrekking van den 

— tot vroegere Schriften, CXXIIT; 

waardeering van den — door Eu- 

ropeesche schrijvers, CXXVIII 

Qoerré, XLVI 

Rabb, beteekenis van —, CXXXVIIT; 3 

Rahim, als naam van het Goddelijk 

Wezen, CXXXIX: 2 

Rahmêân, als naam van het Goddelijk 

Wezen, CXXXIX;: 2 

Rak’at, XXII 

Ramadân, openbaring van den Hei- 

ligen Qoer-ân in de maand —, 
2:185; 118; vasten gedurende de 

heele maand — noodzakelijk, 2:185. 

Zie voorts: 1184; 1435 

Ranseling, 24 : 2; 932; 24 : 4: 934 

Recht, het — tusschen Moeslims en 

niet-Moeslims te handhaven, 4:105: 

318; standvästigheid ἰῇ het -- 

4 : 135; 326; Islamietisch begrip — 

6 : 153 

Rechtschapenheid, waarin -— bestaat, 
2:177; 112 

Regeering, aan geschikte personen 
toe te vertrouwen, 4:58; 304; de 

grondslag eener parlementaire — 
door den Islâm gelegd, 42 : 88; 

1164 

Reiniging (woedoè), XXII, 4:43; 

296: 5:6; volledige — wanneer 
noodzakelijk, 294 

Rekening door zichzelf, 17 : 14; 767; 

CXLVII 

Rijkdom, als middel tot steun van de 

zwakken van verstand, 4:5; het 

verkwisten van —, 17 : 26, 27; het 

vermenigvuldigen van — leidt van 

het ware doel des levens af, 102 : 1, 

2, 1446; wanneer — schadelïjk is, 

9 : 24: 576 

Roof, 5 : 33; 8368 

Rots, de bewoners der —-, 15 : 80; 734 

Sabbat, schending van den --- 2 : 65; 

4 : 47; 7 : 163; 518. Zie voorts: 1298 

Sab'oel-Moce’allagât, XXXVI 

Sâchchah (verdoovende kreet), 80:33 

Safà, 2 :158; 104; 105 

Sahifah, toegepast op den Heiligen 

Qoer-än, XXXVIT 

Salsabil, 76 : 18 

Schatkist, de openbare --- (bait-oel- 

γᾶ), XXXII; 1286 

Schepping, in 265 perioden, 41 : 9- 

12; 1150; de — aan verval onder- 

hevig, 55 : 26; 1310; oorsprong van 

het leven, 15 : 26; 725; het bestaan 

van paren in de --; zie: Paren:; 

doe! in de —, 21:17; 882; graden 

der ---, 24:45 

Schrijven, het — reeds vô6r de komst 

van den Heiligen Profeet bekend,. 

XXXVI | 

Schrijvers der daden, 82 : 10-12; 1387 

Sektegeest veroordeeld, 6:160: 30:32 

Sididjin, 83 : 7-9; 1388 

Sidrah (lotusboom), 53 : 14; 1245 

Sieraden niet verboden, 7 : 832; 475 
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Sjirk; zie: Polytheisme 

Slagboom tusschen den Heiligen 

Profeet en de ongeloovigen, 17 : 45, 

46; 774 

Slapers, de zeven —, 803 

Siaven, het bevrijden van -— bevolen, 

2:177; 9:60; 24:33; 943; 47 :4; 

1197; 90 : 13; 1419 

Slavernij veroordeeld, 1197 | 

Sluier tusschen rechtschapenen en 

verdorvenen, 7 : 46; 481 

Soennah, CXX; 88 : 84; 1054 

Spelonk, het verhaal van de bewoners 

der -— is een geschiedenis van het 

Christendom, p. 518 (2); p. 519 (2) 

Spelonk en het Inschrift, gezelle. 

der ——, 18 :9; 802; 803 

Spijzen, verboden —, 2:1%3; ‘li; 

5:3; 344: 6:122, 146: 16. 115; 

redenen van het verbod, 45, in- 

vloed op het lichamelijke, het ver- 

standelijke, het geestelijke en het 

zedelijke van den mensch, 455; 

verboden — voor Joden, 2 : 173; 

111; 6 : 147 | 

Spoorweg, vervulling van een voor- 
spelling, 1382 

Ster, het ondergaan der —, 53 : 1; 

1240 

Sterren, de —— als middel tot gissin- 

gen voor sterrenwichelaars, 67 : 5; 

1312; het verdwijnen der --- 77 : 8; 

het verduisteren der —-, 81:2; 1382; 

het verstrooien der ----, 82 : 2. Zie 

voorts: 1383 

Sterrenwichelaars, 67 :5; 1312. Zie 

voorts: Waarzeggers 

Strafwet, 10 : 27; 42 : 40: 1165 

Struikgewas, bewoners van het ---, 

732; 50 : 14 

Tajammoem, XXII, 296 

Tagdir is een wet, 950; 87 : 3; 1402 

Târig, 1398 

Tasnim (water dat van boven komt), 

1390 

Tawakkal, 257 

Teekenen, niet ontkend, 6 : 110; 445; 

18:27; 706; 707; 17:59; 778; de 
ongeloovigen eischen —-, 17 : 90- 

INDEX 

93; — door den Heiligen Profeet 

getoond, 792; 793 

Thora, verknoeiing van de —, 2 : 75; 

5 : 44; 367; 5 : 45; 370; 5 : 48; 372; 
vergelding in de —, 5:45; 370; 

beloften van succes voor gebrachte 

offers in de —, 9 :111; 609. Zie 
voorts: ὃ :3, 47, 49, 64, 92; 5 : 43,. 

46, 66, 68, 110; 7 : 157 (bevattende 

voorspellingen aangaande den Hei- 

ligen Profeet) 

Tijd, waarde en getuigenis van den 

—, dat de waarheid gedijen ΖΒ), 

103 : 1-3; 1448 

Tijden, voorspellingen aangaarde οὖν 

latere —, 1382; 1439. 
Toevertrouwde, het groote —, 33:72; 

1069 . | 
Toovenaars, 87 : 7; 1108; 67 : 5; 1312. 

Zie voorts: Medicijnmeester 

Trooster, 1295 

Trouw, eed van —, 48 : 10, 18; 1205: 

eed van — van vrouwelijke bekeer- 

lingen, 60 : 12; 1294 

Tuin beduidt het bereiken van he: 

groote doel des levens, 142; 609; 

36 : 26 

Unñniformiteit, — der 

1311 

Uur (s@’at), CXLIV; — in den zin 

van ondergang, 906 

natuurwetten, 

Vader, het Onze -—- nakiank van de 

aardsche begeerten van Jezus 

discipelen, p. 189 (2); 404 

Vasten, beteekenis van het —, XXX; 

beperkingen van het —, XXXI; 

het —— bevolen, 2 :183; een alge- 

meene instelling, 116; de Islâm 

_kent aan het  :en nieuwe be- 

teekenis toe, 116, zieken en reizi- 

gers, 2 : 184, 185; 117: beperkingen 

en vereischten van het --- 2 : 187; 

de strengheid van het — krachtens 
vroegere wetten weggenomen, 119; 

het — in landen, waar de dag lang 

duurt, XXXI;, Goddelijke zegenin- 

gen in de laatste dagen van het — 

beloofd, 1485; 1436 
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mensch, 6 : 143-145; 39 : 6 

Verandering, de — die de Heilige 

Profeet teweeggebracht heeft, 1460. 

 Zie voorts: Moehammad 

Verantwoordelijkheid, leer der per- 

soonlike —, 17:15; 767; 768; 

08 : 88; 1367. Zie voorts: Last 

Verbond, beteekenis van Gods :-, 62 
_ Verbond, vervulling van --- 5 : 1; 340 
Verdraagzaamheid, 1291. Zie voorts: 

Isläm 

Verdrag, eerbied voor —, 8 : 56: 
9 :4; 16:92; 751 

Vergiffenis, 42 : 37, 40; 1165: 42 : 48. 

Zie voorts: 1460 

Verkwisting, 17 : 27 

Verlossing, hoe --- bereikt wordt, 

91:9 | 

Vermeerderingen in den oorlog ver- 
_kregen, 8:1; 6537; 8:41; 552; 

‘: 69 :7; 1286 

Verslagen, het schrijven van — ver- 
boden, XXXIX; betrouwbaarheid 

_ der —, XCIII | 
Verval; zie: Schepping | 

Verwantschap té eerbiedigen, 4:1 

Verzoening, de leer der --- weerlegd 

6:165; 17:15; 768; hoe — te 
bewe:iken, 29 :7 

Verzuimers, p. 1102; 83:1-3: hun 
straf, 88 : 4-10 

Vijanden, behandeling van ---, 5 : 2: 
343; 5 : 42; 365; 41 : 34, 35; 42 : 41, 
42; °0:7-9 

Vijg, de -— als zinnebeeld der Mozaï- 

sche bedeeling, 945; p. 1132 (1): 

1431 

Visch, de —- uls een teeken, 18 : 63, 
64; 819 

Visioen, — van een profeet (Jozef), 
12:4, 100; — van een koning. 
-12:48-4Y; — van een gewoon 
mensCch, 12:36-41. Zie voorts: 

Moebasisjarât 
Vilucht, de —, 9:40; 590: 28 : 85: 

1008; profetische zinspeling op de 
—, 17:1 

Vogels, beteekenis van de taal der ---, 
979; door Sélomo onderworper, 

E
s
 τ ᾿ "- 

Vee geschapen ten voordeele van den CLXXVII; 27 : 17. Zie voorts: 179 
Volkeren, ondergang der —, 7 : 34: 
— verdelgd, wanneer Ζῇ overtre- 
den, 17 : 16; dood en leven der —, 

p. 81; 179: —- komen niet op, tot- 

dat zij zich beteren, 18 : 11 
Volmaaktheid, twee trappen in het 

bereiken van —, Ὁ. 1078 (2); 76: 

1-22; 1368; 1369 

Voogdijwet en die voor het beheer 

der bezittingen van weezen, 2:282: 

187 

Vrijdag niet noodzakelijk een rustdag, 
1298 

Vrijdagdienst, XXII; 62:9-11: 1298 

Vrijmetselarij, 79 

Vrouwen, positie der — in pre-Isla- 
mietisch Arabië, 272; 276: 278: zic 

voorts: Zihär; positie der -—in den 

Islâm, CLXXXIII; — ontvangen 

een openbaring, 8:41; 20: 88; 

28 : 7; — hebben met de mannen 

gelÿjke gelegenheid om geestelijk 

vooruit te komen, 3 : 194: 4 : 124: 

16:97; 40: 40; -- kunnen _iets 

verdienen en bezitten, 4: 32; — 

hebben het recht om te erven, 4 : 7: 

rechten der ---- tegenover haar 
mannen, 2:228; 154: 4:34; 285: 

287; 288; het recht der — om echt- 

scheiding te vorderen, 2 : 229; 157; 

getuigenis der —, 2 : 282: het ver- 

toonen der —- in het openbaar, 274: 

24 : 30, 31, 60; 940; 1053: -— als 

opvoedsters van kirideren, 2 : 223: 

hoofddeksels der --- 24:31; 941: 

de -— behooren een overkleed te 
dragen, 941: 33:59; bruidsschat 

moet aan de -— gegeven worden, 
4: 4; welke —— niet gehuwd mogen 

worden, 4:28: verlating van de 

zijde der --- 289 

Waarzeggers, 15:16-18: 723: 37: 
7-10; 1108-1106; 68 : 47 

Wearzegging 5:83; 345 

Water als levensbron; zie: Leven 

Wedervergelding, wet der --- 2 : 178: 
—— in den Islâm slechts in moord- 
gevallen toegestaan, 2 : 178; -— bij 
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de  pre-Islamietische Arabieren, 
113; de Joodsche wet der — gema- 
tigd, 113; verzachting der straf, 
114: de wet der — in de Thora. 
5 : 45; 870 

Weduwen, de tijd van wachten voor 
—, 2:234; 65 : 4; hertrouwen ver- 
gund, 2:235; 162; 24 : 32; 942; 
voorziening voor — buiten haar 
aandeel in de erfenis, 2 : 240; 167: 
aandeel der — in de bezittingen 
van haar man, 4:12: 273 

Weegschaal, CXLVI: 7:8, 9 ; 466: 
167; 23:102; 55:17-9; 1254: — 
door God geopenbaard, 42: 17; 
1161; 57:25; doel van het open- 

baren der —, 1275 

Weeskamer, het beginsel der —, 4:5 
Weezen, zorg voor de —, 2 : 220; 270: 

1425; bezittingen der —— moeten 
niet verspild worden, 4 : 2; 6 : 153: 
17 : 34; — moeten onderzocht wor- 
den, 4: 6; waarschuwing tegen het 
verteeren van de bezittingen der 
—, 4:10; den — recht te doen, 

4:127; 324. Zie voorts: 2:177, 
215; 4: 8, 36; 8 : 41; 59 : 7: 76 : 8; 

89 :17; 90:15; 93:9: 107 : 2 

Weg, beteekenis van: de — Gods, 180 

Wegen, de zeven —, 926 

Werken, hoe — te niet worden ge- 

daan, 25 : 28; 47 : 1, 8, 9; booze — 

hebben geen gewicht, 18 : 105: 

goede — bliven voor eeuwig, 18:46 

Wichelaars, 723; 1103: 1237: 1324 

Win; Zie: Bedwelmende middelen 

Woeker, 2:275-280; 185: 3 : 129: 

30 : 39 

Woestijin, bewoners der Arabische ——, 

9:90; 49:14-17; hun ongeloof, 

9 : 97; geloovigen onder de —-, 9:99 

Woord, beteekenis van het -— Cods, 

207; 211; 416; 6 : 116; 10 : 64: 511; 

832; 31 : 27 

Zakât, voorschriften betreffende het 

_ betalen en uitgeven van de — : 

XXXI; 1281; zie voorts: Liefdadig- 

heid | | 

Zakât in den zin van reinheid, 19:13; 

922 | 

Zagqgôèm, 17 : 60; 780; 37 : 62; 1110; 

44:45; — duidt de nederlaag van 

den vijand aan, 780 

Zee, de Zwarte --- 18 : 86: 824-826 

Zeeën, de twee —, 25:53; 963; 35:12; 

95 : 19-25 

Zegel, het — der profeten, 33 : 40: 

1057 

Zeven, de beteekenis van —, 20 

Zeven hemelen: zie: Hemelen . 

Zeventig, de beteekenis van —, 20 

Zaekten, geestelijke —, 30 : 52, 53 

Ziel, volmaking der —, 91:1-10; 1420 

Zielsverhuizing; zie: Dooden 

Zihâr, 33 : 4; 1038; 58 : 1-4: 1279 

Zoengeld, 2 : 178; 114 

Zon, revolutie der -—, 36 : 38; 1097: 

de — en de maan bijeengebracht, 

75:9; 1599; bedekking der —, 

81 : 1; aanbidding der — verboden, 

27:24; 41:37; de --- der recht- 

schapenheid, 1420 

Zonde, 283; bevrijding van de sla- 

vernij der —, 29 : 45: 1017 

Zondeloosheid een trap van geeste- 

like ontwikkeling, 1368. Zie voorts: 

Profeten 

Zondvloed, CLXT; de — bedekt niet 
de geheele aarde, 651 

Zonnestelsel, 926; 1374 
Zoon Gods, beteekenis van —, 581; 

1136; -— een metaphoor voor een 

geëéerden dienaar, 21 : 26: de Joden 

en Christenen beweren zonen Gods 

te zijn, 5 : 18 

Zoonschap, de leer van het — ver- 
worpen, 2:116; 87; 6 :102-104: 
442; 9:30; 581; 10:68; 18 : 4, 5: 

19 : 35, 91, 92; 855: 21 : 17: 882: 

23 : 91; 37 : 149-159: 112 : 3: 1463; 

metaphorisch gebruik van het —, . 

39 : 4; 1136 

Zuinigheid, 17 50: 770 



 EIGENNAMEN 
 Aäron, CLXXV: Mozes  verzoek om 

de hulp van --- 20:30; 26 : 12; 

28:34; --- tot profeet gemaakt, 

4:163: 6:85; 10:75; 19:53; 21:48; 

28:45: 25:35; --- Mozes’ oudere 

broeder, 848; — leidt de Israëlie- 

ten in Mozes’ afwezigheid, 7 : 142; 

— predikt tegen de kalfaanbidding, 

20 : 90; 865; zijn verontschuldiging, 

7:150; 509; — ontving een boek, 

87 : 114-120; -— had volgelingen, 

2 : 248. Zie voorts: Mozes’ en 20 : 

92-94 

*Abdoel Häârits, 530 

’Abdoella, vader van den Heiligen 

Profeet, 1424 

’Abdoella bin Oebajj, 937; verlangen 
van — om'/lieider te worden, 12; 

ljÿkdienst van —, 598; — deserteert 

van het Moeslim-leger, 251. Zie 

᾿ voorts: 600 
’Abdoella bin Sa’d, XXXIX; 925 

’Abdoella, zoon van Sjoeraih, 1380 

’Abdoel Moettalab, bede van -—, 1458 

*’Abdoel ’Oezza, 1461 

Abel, 5:27-31; 360 

Abessinié, “+ Moeslims vinden een 

schuilplaats in —, 389; vlucht naar 
- 22 : 58. Zie voorts 756 

Ab6è ‘Amir, 607 | 
Ab6è Bakr, XXXVII; 573; 1258: ver- 

zameling van den Qoer-ân door —-, 

_ XLI; de door — gevoelde moeilijk- 

heden, LXVII; —- vergezelt den 

Heiligen Profeet in zijn strijd, 

9:40; 590; meerderheid van — 
boven anderen, 939: — bemind 

door God, 375; zedelijke grootheld 
van —, 939; afvalligheid onder het 

Kalifaat van —, 375. Zie voorts: 

248; 953; 1286 

Ab6è Choezaima, LXIX 

Ab6è Lahab, 111:1-—-3; 1461; vrouw 

van —, 111:4, 5; 1462; haar einde, 
1462 

Ab6è Soefjan, 242; 538; 562 

Ab6è Tâlib, 681 

Abraha, 1453; vernietiging van het 

leger van --- 105 : 3-5; 1454 

Abraham, CLXIIT; algeheele onder- 

werping van —, 2 : 124, 131; 3 : 66; 

4 : 125: 16 : 120; 837 : 83, 84; — tot 

profeet en leider gemaakt, 2 : 124, 

130; 3:32; 16:120-122; 21:73; 

38 : 45-47; het profeetschap ge- 

schonken aan de afstammelingen 

van —, 29 : 27; 87 : 113; 58 : 26; — 

predikt tegen den afgodendienst, 

6:75; 19 : 42-48; 21 : 52-56, 62-65: 

26 : 69-84; 29 : 16, 17; 37 : 85-87, 95, 

96; 48 : 26, 27; -— predikt tegen de 

aanbidding van hemellichamen, 6 : 

76-84: 432; 433; 37:88, 89; ---- breekt 

de afgodsbeelden, 21 : 57, 58; 889; 

890; 37:91-93; plannen om —in het 
vuur te werpen, 21:68; 891; 29:24; 

1014; 37:97; — wordt bevräd, 

21:69, 70, 71; 29:24-26; 1015; 

37:98, 99; redetwist van — met 

een zonaanbidder, 2 : 258; — krijgt 
de belofte van een groot koninkrijk, 

2:258; — tracht de wet van de 

opkomst. en val der volkeren te 

begrijpen, 2 :260; 179; -—— vraagt 

vergiffenis voor zijn oudere, 9:114; 

— is de voorvader der Arabieren, 

90 : 8; 1415; bede van — om een 

rechtschapen zoon, 37 : 100; -— ont- 

vangt de blijmare van de geboorte 
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van Ismaël, 37 : 101; — ziet in een 

visioen, dat hïÿj hem moet offeren, 

87 :102; bereidwilligheid van — 
om hem te offeren, 37 : 100-111; 

beteekenis van het visioen, 1113; 

— laat Ismaël bij de Ka’ba wonen, 
14 : 37; 719; — bidt om den bouw 

van een veilige stad aldaar, 2 : 126; 

14:35; ---- bidt, opdat Mekka tot 

geesteliÿk centrum der wereld ge- 

maakt zal worden, 14 : 37, 838; — 

bidt ook voor zijn afstammelingen, 

om bewaard te zijn voor den af- 

godendienst, 14 : 35; --- bevolen het 

Heiïlige Huis te zuiveren (22 : 26) 

met Ismaël, 2 : 125; 91: --- bidt om 

het verwekken van een volk in 
Arabiëé, dat het gebed onderhoudt, 

. 14 : 40; — bidt met Ismaël om een 
profeet in Mekka, 2 : 129: --- her- 
bouwt met Ismaël de Ka'ba, 2:127; 
91; verbond met —, 2 : 124: 89; 
standplaats van --- , 2: 125; 90; 
3 : 96; 238; Islâm als de godsdienst 
van —, 3:66; Moechammad geleid 
door het geloof van —, 6 : 162; 
Moehammad en zijn volgelingen 
zijn het naast bij —, 3 : 67: schrif- 
ten van —, 87 : 19: boodschappers 
komen tot ---, 11:69, 70: 15 : 51, 
92; 61 : 24, 25; de geboorte van een 
Zoon aan — verkondigd, 15 : 58- 
ὅδ; 37:10, 101; 51:28-80: de 
geboorte van een zoon en een klein- 
Zoon, 6:86; 11:71; 657; 19 : 49: 
21:72; 29:27; 37 : 112: — bepleit 
de zaak van Lots volk, 11: 74-76: 
— prent zijn afstammelingen de 
Eenheid in, 2:132; 43:28: — 
snijdt alle betrekkingen met den 
vijand af, 60 :4, δ: --- een voor- 
beeld, 16 : 120; 60 : 4; — met goed- 
heid onder de latere geslachten te 
gedenken, 37 : 108-111 

Ad, CLXII; 7:65; 9:70: 11 :50- 
60, 14:9; 25:88; 41 : 18-16; 
50:13; 53:50; 54:18-22: 69 : 4, 

6, 7; 89 :6-8; 1409; — opvolgers 
van Noachs volk, 7 : 69: stam van 

489; godheden van —, 490; 
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grootheid van gestalte van —, 7: 
69; hun bestraffing, 7:72: het 

land van —, 46 : 21 

Adam, CLVI;, — geschapen om op 

aarde te regeeren, 2 : 30; 21; — is 

uit stof geschapen, 3 : 58: 219: 15: 
28; 38:71 (beteekenis hiervan, 

468; 725; 1135): de namen worden 

aan —- geleerd, 2 : 31 (beteekenis 

hiervan, 28); — werd volmaakt en 

ontving een inspiratie, 15 : 29: 

38 : 72; den engelen bevolen zich 

voor — neder te buigen, 2:34: 

7:11; 15:28; 17:61; 18 : 50; 

20 : 116; 38:72 (beteekenis hier- 

van, 26; 1135); Iblis weigert zich 

voor — neder te buigen, 2:34: 

7:11; 15:80; 17:61: 18 : 50: 

20 : 116; 38:73, 74 (beteekenis 

hiervan, 27); -— met Eva in den 

tuin geplaatst, 2:35; 7:19: 20: 

117-119 (beteekenis hiervan, 28, 

874): beiden verboden den boom te 

naderen, 2:35; 7:19 (beteekenis 

hiervan, 29); — en Eva door den 

duivel misleid, 2:36; 7 : 20-22: 

20 :120, 121; gevolgen van het eten 

van den boom, 7 : 22; 20 : 121: 876: 

de kleeding waarvan hij ontdaan 
wordt, 473; nieuwe toestand, waar- 

in Ζῇ geplaatst worden, 31; fout 

van — aan vergeetachtigheid toe 

te schrijven, 20 : 115: 873: --- van 

de fout bewust gemaakt, 7 : 22: 

471; berouw van —, 2:37: 32: 

1:28; — overtreft de geheele 

schepping, 2:34; 26; allegorisch 

karakter van het verhaal van — 

875; — stelt den mensch in het 

algemeen voor, 21; 219 (1); 7 : 11; 

— 818 prototype van den volmaak- 

ten mensch, 1135; p. 264 (3); hoe 
Eva geschapen werd, 747: — en 
zijn nakomelingen gekozen, 3 : 32: 

twee zonen van --- 5:27: 360 
’Addâs, 754 

"Adi, 401 

Æsopus, 1027 

. Ahmad, voorspelling aangaande —, 
61:6; 1295; beteekenis van —, 1295 
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Ahqâf, al —; 489: 46:21; zie: "Ad 

’Aisj, 754 

*’Aisjah, 779; 1303; 1317; laster tegen 

—, 24 :11-20; 936; de lasteraars 

van — gestraft, 986; 989 

Alexanders muur, 828 

Al, LXII;, CLXXVI; 567; verzame- 

ling van den Qoer-än door —-, LVT 

Allah, zie: God 

Amin, ΑἹ —; de Heilige profeet be- 

kend als —, 415; 623; 1317 

*’Amr bin Salma, XLIV 

Amram, 3:32; 202; 3:34; 203 

Ansâr, 564; 9: 100: 603; 9 : 117; 1287 

Antiochié, aanteekening 30 

’Agaba, het trouw ZWeTel te —, 915 

Arabiëé, wereldlijk en geestelijk aan 

den Heiligen Profeet onderworpen, 

27:87; — krijgt leven, 29 : 63; 

steden op de grenzen van — ver- 

nietigd, 48:27, 28; voorspelling 

aangaande de wedergeboorte en 

onderwerping van — vervuld, 110: 

1-3: 1460 

Arabieren, wonderbaar geheugen der 

-- XLIV; — zullen betere voigers 

van het geloof blijken te zijn dan 

de Joden en Christenen, 6 : 157, 

158; — zullen degenen zijn, die de 

boodschap van den Heiligen Pro- 

feet aan andere volken overbren- 

gen, 16 : 89; — Oemmÿs genoemd, 

513: — zullen door den Heiligen 

Profeet tot grootheid verheven 

worden, 1393 

Arabieren, pre-Islamietische —; bi- 

geloof der —: σῇ gingen hun huis 

van achteren in, 122; — gchorsten 

de echtelijke betrekkingen voor 

onbepaalden tijd, 151; — voerden 

voortdurend oorlog tegen elkaar, 

3:102: — ontzeiden vrouwen en 

kinderen het recht om te erven, 

272; — namen vrouwen als een 

erfenis 4:19; 276; — trouwden 

moeders, 4 : 22; 278; — deden vrou- 

wen onrecht, 276; broederschaps- 

verbonden onder de —-, 284; — 

beslisten belangrijke Zaken door . 

middel van pülen, 345; — lieten 
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dieren vrij ter eere van nun aïgods- 

beelden, 5:103; 400, — legden 

zekere gedeeilten van hun velapro- 

ducten en hun veë voor hun af- 

godsbeelden ter zijde, 452: --- 

brachten offers aan afgodsbeelden, 

6 : 138; 453; bijgeloof der —, 6:189. 

140; 454; het gebruik der --- om 

de bedevaart uit te stellen, 9 : 36; 

586; — beschouwden de geboorte 

van een dochter als een ongeluk, 

16:58; 43:17; — pegroeven hun 

dochters levend, 6:138; 453; 16:59; 

145; 81 :9; machtige stammen der 

__ bekommerden zich niet om hun 

verdragen, 16 : 92; 751; — loochen- 

den de opstanding, 17:51; — Ἰοο- 

chenden Gods weldadigheid, 21:36, 

_—— gingen zonder verlof de huizen 

in, 24:27; de prostitutie heerschte 

onder de —, 944; — hadden bezwa- 

ren om met blinden enz. te eten, 

24 : 61; — geloofden dat sterren- 

wichelaars ten hemel konden sti- 

gen, 1281, — brachten afgodshbeel- 

den van Syrië mee, 1338A;, — 

geloofden dat duivels heimelijk 

woorden van den hemel afluister- 

den, 81 : 25, 1386; -— gaven vrou- 

wen en kinderen geen deel in de 

erfenis, 89 : 19; 1412; het kwaad 

van bet drinken onder de —, 146; 

jaarmarkten voor handelsdoelein- 

den, 2:198; 132; pochhanzerijen 

der — na de bedevaart, 135 

Arabisch, beteekenis van het —-, 

41 : 44; 1156 

A'râf, 7:46, 47; 482 

rArafât, 2: 198; 133; 568 

Aram, 89 : 7; 1409 

Arja Samadij, 267 

Asjdja’, 1042 

Aus bin Samit, 1279 

Aus en Chazradij, twist tusschen —, 

2:85; 68 
| 

Azar, 6:75; — was niet Abrahams 

vader, 431 | 

Babel, 2 : 102; 79 

Badr, voorspellingen gaangaaie den 

slag bij — in den Bijbel, 194; — 
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in den Heiligen Qoer-ân, 8 : 7: 540; 
954; 25 : 25, 27; 952: 34: 26; 1078; 
1028 (8); 44:16; 1187: 54 : 44 — 
46; 1253; voorspelling aangaande 
den tijd, waarop de slag bij —— za] 
plaats hebben, 34 : 30: vastgestelde 
tijd voor de bestraffing van den 
vijand, 18 :58; de kracht der ver- 
voiging gebroken bij —. 20: 129; 
de vijand vroeg om een oordeel in 
den slag bij —, 8:19: 544; een 
teeken in den slag ὉΠ —, 8:12: 
getalsterkte van beide partijen, 
194; Goddelijke bijstand bij —, 3: 
122; 8 :9; het gevecht noodzakelijk 
om de waarheid openbaar te ma- 
ken, 8:6-8; de Christelijke mee- 
ning over den slag bij —, 538 (1): 
ligging van en ontmoeting bij —, 
988 (3); de Moeslims bij — ge- 
Sterkt, 8:11; 542: Gods hand in 
den slag bij —, 8: 17; 043; de 
stelling der partijen bij —, 8 : 42: 
558; — als een bewijs van de waar- 
heïd, 8 : 42; 554: de ongeloovigen 
trokken uitbundig juichend naar — 
Op, 8 : 47, 48; 555; hoe de ongeloo- 
vigen bij — geslagen werden, 8:50, 
91; bevrijding der gevangenen bi 
—, 8:67, 68; 562: krijgsgevange- 
nen bij— vrij te laten, 8 : 70. Zie 
voorts: 138; 259; 1288 

Badr-oes-Soeghrä, 3 : 172-174 ; 262 
Baÿat-oel-’agaba; vie: ’Agaba 
Baï’at-oer-ridwûân afgelegd vôér den 

wapenstilstand van Hoedaibijja, 
1205; 48 : 18 

ΒΑῚ, 37 :125: 1115 

Bala’âm, 523 

Bani ’Abdoel-Moettalib, 552 
Ban Asad, 1042 
Bani Häritsa, 243 
Bani HAâsjim, 552 

Bani Nadir, 68; 350; 1042 ; verbanning 
van —, 59:2; p. 1002 (2): 1284: 
1287; verwoestten hun eigen hui- 
zen, 59 : 2; 1285 

Bani Qainoeqe’, 1049: 1288 
Bani Qoeraiza, 68; 1042: verraad var. 

—, 38 : 26; 1049; --- belegerd, 1049: 
bestraffing van —, 33 : 26: 1049 

Banî Sa’d, 1042 

Bani Salmäâ, 243 

Bani Tsagif, gezantschap van —, 
LVIII, LIX 

Banîi Tamim, p. 933 (3) 
Bekka, 3:95: 237 ; Zie ook: Mekka 
Belka, 1338A 

Benjamin, 685 

Bir-i-Ma’6ènah, moord op Qoer-ân- 
lezers bij de —, XLVI 

Boedail, 401 

Boechairah, de monnik; zie: Aantee- 
kening 11, 12 

Chabbab, XXXIX, XL 
Chaibar, 48 : 18: 1208 ‘ 
Chaula, vrouw van Aus bin Samit, 

1279 

Chazradj; zie: Aus 

Chosroës II, 1023 

Constantijn, 810 

Cyrus, 178: 893 

Damascus, 1023 

Daniël, visioen van —, 823 
Darius 1, p. 519 (3); 823; 825 
David, CLXXV: 2 : 251; 4 : 163; 5:78; 

6:85; 21:78; 27:15, 16; 34 : 10- 
13; 88:17-30: --- dooût Goliath 
en Wordt tot koning verheven, 
2: 251; — verkondigt den lof van 
den Heiligen Profeet, 174; — tot 
profeet gemaakt en ontvangt een 
schrift, 4 : 163: 6:85; 17:55: — 
vervloekt de Israëlieten, δ. 78; be- 
teekenis van het dienstbaar. maken 
van bergen en vogels aan —, 
CLXXV; CLXXVI; 892: —_ maakt 
maliénkolders, CLXXVI; 892: 1070: 
veroveringen van —, CLXXVI: het 
ijzer voor — soepel gemaakt, 84:10, 
11; 1070; mislukking van de plan- 
nen der vijanden van — 1124; 
valsche beschuldiging tegen —, 
CLXXVI: 1124 

Decius, 803 

Derbent, 828 

 Djabir, zoon van ’Abdoella, 901 
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Djabr, 754 

Djôèdi, 11 : 44; 652 

Dzoelkifl geïdentificeerd met Eze- 

chiël, 896 

Dzoelqarnain, CLXIIT; 18 : 83-96; 823 

Dzoe Nawas, 1896 

Egypte, 10 : 87; visioen van den ko- 

ning van —, 12 : 43; — door Jozef 

verklaard, 12:47, 48. Zie voorts: 

12 : 21, 99; 48 : 51 

Egyptenaren, de — door plagen over- 

vallen, 7:133-135; δ02; de — 

schrijven ongelukken aan Mozes 

toe, 7:131; een bijgeloovig volk, 

12 : 31 
Ela, 518 

Elias, CLXXIX,; 6 : 86; 2 : 128-182 

Elisa, CLXXX; 6:87; 88 : 48 

‘Enoch: zie: idris | 

Ethiopiëé, 818 

Ethiopiër, 1027; 1028. Zie voorts: 

Loegmôn 

Eva, CLVIIT ribtheorie van de 

schepping van —, 4:1; 269; 747. 

Zie voorts: Adam 

Hzechiël, visioen van --- 2 : 259; 178. 

Zie Voorts: Dzoelkifl 

Ezra, als Zzoon Gods, 9 : 30; 581 

Faraÿ, 2:49, 50; 3:10; 7°: 130-136; 

8 : 52-54: 10 : 75-78; 10 : 88-92; 11 : 

97, 99; 17:101-103; 20 : 71-78, 

26 : 29: 28 : 3, 4, 6; 29 : 89; 40 : 24- 
37; 43:46-56; 44 :24-27; 50 : 13; 

51:38; 54:41, 42; 66:11; 1308, 

69:9, 10; 73:15, 16; 79 : 26-25; 

85 : 18; 89 : 10-13; het lichaam van 

— op het strand geworpen, 10:92; 

638: de vrouw van —, 66 : 11 

Fatima, 1286 

F'ezara, 1042 

Gabriël, 2 : 87, 97, 98; 76; 16 : 102; 

20:96; 866; 26:193; 66:4; — 
brengt Goddelijke boodschappen 

over, 69. Zie voorts: 1426 

Ghassan, koning van —, 613 

Ghatafan, 1042 | 

Ghoelam Ahmad, Mirza, CLXXXVIII 

--- -. .---. em -.- -----.ὄ -τ- - -«- ---..-.- 

Gideon, 173 

Gog en Magog, p. 519 (2); 18 : 94; 

826; 830; het heerschen van — 

over de géheele wereld, 21 : 96; 902 

Goliath, 2 : 250 
Gomorra, 1016 

Gordyæi; zie: Djéèdi 

Hagar, gezegend, 89; monument van 

het geduld van —, 104 

Halâl bin Oemajja, 606; 9 : 118 

Hämäan, 28:6, 8, 38; 29:39; 40:24, 36 

Hamrâ-oel-Asad, 3 : 171; 261 

Hanifen, inlandsche beweging der —-, 

1437 

Häârôèt en Mäârôèt, 2 : 102; 79 

Hawazin, 577 

Heraclius, 221 

Hidjr, al —, 734. Zie ook: H6ëd 

Hind, 1398 

_ Hira, de spelonk —, 812; 1234 

Hoebal, 1338A 

Hôèd, CLXIT; 7 :65-72; 489; 11 : 50- 

60, 89: 26 : 123-140; 46 : 21-26 

21 — 26 

Hoedad, 983 

Hoedaibijja, voorwaarden van den 

wapenstilstand gesloten te ---, 1211; 

de wapenstilstand van — noodza- 

kelijk voor de veiligheid van de 

Moeslims in Mekka, 48 : 25; zede- 

lijke overwinning behaald te —, p. 

923 (2); 48:1; 1202; groote toe- 

name in aantal bekeerlingen na 

den wapenstilstand van —, 48:3 

Hoedhoed, CLXXVIT; 27 : 20; 983 

Hoenain, slag bij —, 9:25-27; 577 

| Ibn-i-Maja, 901 
Tkn-i-Mas’oed, kopie van den Heiligen 

Qoer-ân van —, LXI; bezwaar van 

-- tegen het afschrijven van den 
Heiligen Qoer-ân, LXXV, XCII, 

XCV 

Ibn-i-Oemm-i-Maktoem (Abdoella, de 
_zoon van Sjoeraik), 1380 
Ibrahim, Zzoon van den Heiligen Pro- 

feet, 1303 

Iäria, CLXXIV; 19:56, 57, 850; 21:85 

Ismaël, CLXV; CLXXIV; 2 : 124; 89 
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2:125, 127-129, 133, 136, 140: 
4:163; 6:87; 14: 39; p. 446 (8); 
1415; verbond get —, 89; — met 
tk gezegend, 89; — herbouwt 
méêt Abraham de Ka'ba, 2:127: - 
in Arabië gevestigd, 14:37: 719 
Zie voorts: 37 : 102; 1113: - was 
een profeet, 19 : 54, 55 

Israëlieten, de — uitgenoodig4 om 
den Heiligen Profeét aan te nemen. 
in wien hun voorspellingen in ver- 
vuiling kwamen, 2 : 40: 34: de. - 
door Faraô aan een zware marte- 
ing onderworpen, 2:49: 37 : 38: 
7.167; 40 : 25; God laat de — door 
de Roode Zee trekken, 2: 50; 890; 
10 : 90; 20 : 77; 44 : 24: de -— ma- 
ken en aanbidden een kaïf, 2 : 51, 
92, 98; 41; 4:158; 1: 148; de — 
hebben berouw van de kalfaanbid- 
ding, 7:149; de — wegens kaif- 
aaubidding gestraft, 2:54: 42: 

᾿ T:152, 153; de — vragen om God 
te zien, 2:55; 4: 153: de — opge- 
wekt, 2 : 56: 44; wolken die den — 
schaduw geven, 2 : 57: 45; 7 : 160; 
de — krijgen manna en kwakkelen, 
2:07; 46; 7 :160: de — vestigen 
‘zich in een stad, 2: 58; de — met 
een plaag gestraft, 2 : 59: 48; 7: 
162; ‘de — vragen in de wildernis 
om water, 2 : 60; 49; 7 : 160: de —- 
vragen in de wildernis om voedsel, 
2:61; 50; vernedering der —, 2: 
61; 51; de — dooden de profeten, 
2:61, 91; 73; verbond der —, 
2: 63, 98: 4: 154: de — schenden 
het verbond, 4 : 155: 5 : 12, 70; de 
berg over de — geschud, 7 : 171: 
921; de -— gchenden den Sabbat, 
2:65; de — tot apen gemaakt, 
2:65; 55; 7: 166, 166: de tot 
apen en varkens gemaakt, 5: 60; 
376: koeaanbidding der ——, 56; 

_ &anslag der --- ΟΡ het leven van 
Jezus, 2:72; 57: bhardvochtigheid 
der —, 2:74: verknoeïïng der 
schriften door de --- 2 :75; hui- 
Chelarfj der —, 2:76: 60: onwe- 
tendheid dér —, 2 : 78: aanspraak 

me et eee mu, 

der — op vrijstelling van straf, 
2:80;. 61; 3:23; de — dooden 
elkaar, 2:85; 68; de — erkennen 
den Heiligen Profeet, 2 : 89: de — 
verwerpen, den Heiligen Profeet, 
omdat ὩΣ een niet-Israëliet is, 
2:89-91; 72; verwachtingen der 
-- betreffende den beloofden pro- 
feet, 2 : 89; 71: aanmatiging der, 
2 : 88; 70; den — gevraagd om den 
dood over den Heiligen Profeet aan 
te roepen, 2 : 94; 75: liefde der — 
voor dit leven, 2 : 96 

Israëlieten, haat der — tegen Gabriël, 
2:97; 76; de — beschouwen Mi- 
chaël als een beschermer, 76; de — 
volklarden bij hun verwerping van 
den Heiligen Profeet, 2 : 101: haat 
der — tegen den Heiligen Profeet, 
2:104; 80; gunsten over de —, 
2 : 122; de --- door Mozes vervloekt, 
106; de — verbergen de duidelijke 
bewijzen van de waarheid van den 
Islâm, 2 : 159: afschuw der — van 
varkens, 111; den — verboden met 
alle ongeloovigen te trouwen, 147 : 
hoë de — na hun dood opgewekt 
werden, 2 : 248; 169: dood der — 
gedurende honderd jaar, 2: 259: 
178; het koninkrijk Gods van de — 
weggenomen, p. 98; 3:25: 198: 
de — dooden profeten en recht- 
sSchapenen, 3:20: hun plannen 
tegen en hun tegenstand aan den 
Heiligen Profeet zullen mislukken, 
3:20, 21; plannen der — tegen 
Jezus, 3:58; 217; de — zullen de 
Moeslims niet kunnen deren, 3:110:; 
239; de — aanbidden Arabische 
afgodsbeelden, 4:51; 801; de — 
benïijden de Moeslims, 4 : 54; de —- 
eischen van den Heiligen Profeet 
om een boek neder te brengen, 
4:153; de — door een aardbevinz 
ovérvallen, 4 : 168; den — bevolen 
den Sabbat te houden, 4 : 154: de — 
beschuldigen Maria valschelïjk van 
ontucht, 4:156; de — beweren 
Jezus te hebben gedood, 4: 157; 
geloof aan den kruisdood van Jezus 
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iets essentieels voor de --- 4 : 159; 

336: onrechtvaardigheid der ---, 

4:160; de — drijven woeker, 4:161; 

de -— verteeren de bezittingen der 

menschen valschelÿk, 4 : 161; som- 

mige der — gelooven, 4 : 162; 

twaalf leiders der —, 5:12; 351; 

harten der — wegens het schenden 

van het verbond verhard, 5 : 13; 

trouweloosheid onder de —-, 5 : 13; 

koningen en profeten onder de — 

verwekt, 5:20; 356; de — weige- 

ren naar het Heilige Land op te 

trekken, 5 : 22, 24; 8358; de —- in de 

wildernis, 5:26; samenzweringen 

der — om de Moeslims afvallig te 

maken, 224; de — treden als spion- 

nen op, 5:41; de — zijn huichel- 

achtig, 5 : 61; de — nemen in zon- 

digheid toe, 5:62; godsdienstleiders 

der — zijn onverschillig, 5 : 63; de 

—— beschimpen de Moeslims, omdat 

deze bijdragen verzamelen voor de 

nationale verdediging, 5 : 64; 377, 

de —- zijn tweemaal blind en doof 

voor de waarheid, 5 : 71; 381, de — 

stichten tweemaal kwaad, 17 : 4; 

763; de --- door David en Jezus 

vervloekt, 5:78; 386; 768; de — 

nernen afgodendienaars tot vrien- 

den, 5:80, 81; de -— vatten een 

blinde haat op tegen den Islâm, 5: 

82; voor — verbcden spijzen, 6:147; 

hernieuwde vervolging der — door 

Faraû, 7 : 127; de -— tot regeerders 

in het Heilige Land gemaakt, 

1:137; 504; de -— aanbidden vai- 

sche goden, 7 :138; zeventig der 

oudsten uit de —— gekozen, 7 : 155: 

511, de --- in twaalf stammen ver- 

deeld, 7 :160; de — tot partijen 

versnipperd, 7 : 168; de — hebben 

in Egpte geen godsdienstvrijheid, 

10:87; de — bidden om uit de 

vervolging verlost te worden, 10:85, 

86; terugkeer der —, 17 :6; 764; 

de — krijgen bij de komst van den 
Heïlgen Profeet gelegenheid om 

zich te beteren, 17 : 8: de — moe- 

ten voor een ander volk plaats 

1200 

maken, 17 : 108; de -— in het Be- 

loofde Land gevestigd, 17 : 104; 

795; 28 :5; de — door Samiri op 

een dwaalspoor gebracht, 20 : 85; 

863 

izak, CLXXIV;, 89; 2 :133, 136, 140: 

4:163;: 6:85; 11:71; 12:6; 14: 

39, 19: 49; 21:72; 1113; 37 : 112, 

113; 38 : 45-47 

Jaghôèts, 71 : 23 

1815], 704 

Jakob, CLXXV; 2:136, 140; 3 : 92; 

4 :163; 6:85; 11:71; 657; 19 : 49, 
848; — prent zijn afstammelingen 

de Eenheïid in, 2: 132; —— op zijn 

sterfhed, 2:133; 12:6; — werd 

niet blind, 689 (2); — gaat naar 

Egypte, 12 : 99 

Jamama, 955 

Jambros, 500 

Janos, 500 

Ja'6èq. 71 : 23; 1338A 

Jâsir, 754 

Jatsrib, 33 : 13; 1046 

Jemen, handel van —, 1076: 1396: 

weg van — naar Syriëé, 1077 

Jerébeam, 1127 

Jeruzalem, als qiblah, 96; 99; --- twee- 

maal verwoest, 17 : 4 763: verla- 

tenheid en herbouw van -——, 2:259: 

178; verwoesting van --- door de 

Babyloniërs, 17 : 5; 763; — door de 

Ronieïinen verwoest, 17 :7; ‘763; 

765. Zie voorts: 47; 1028 

Jethro, 996 

Jezus Christus, CLXIX: in —— kwam 

een voorspelling in  vervulling, 

4:171; 338; — ontving een open- 

baring, 2:87; 5:110; — in de 

Thora en het Evangelie onderricht, 

3:47; 5:110; Zzending van --- 

slechts voor de Israëlieten, 3 : 48; 

— verafschuwt het varken, 111; — 

beveelt zijn volgelingen te vasten, 

116; — van valsche beschuidizin- 

gen gezuiverd, 8 : 54; 218; vijanden 

van — weerhouden, 5 : 110; — was 

niet onbeleefd tegenover zijn moe- 

der, 19 : 32; 847; teekenen van -— 
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niet het werk van Satan, 975: 
tegenwerping der  ongeloovigen 
aan —, 43 : 57, 58; 1177; -— spreekt 
in de wieg en op hoogen leeftijd, 
3:45; 212; δ :110; — maakt vo- 
gels, 3:48; 214; 5:110; — ge- 
neest zieken, 8 : 48; 214; 5 : 110: — 
wekt dooden op, 8:48; 214: 5:119:; 
— predikt tegen het vergaren van 
rÿkdom, 215; — bevestigt de Thora, 
3 : 49; — wijzigt de Mozaïsche wet, 
3 : 49; 216; plannen tegen het leven 
van —, 3:53; — ontvangt de 
belofte, dat hij van den kruisdood 
bevrijd zal worden, 3 : 54; 318; de 
volgelingen van —- krijgen de be- 
lofte van overwinning op de ver- 
werpers, 8 : 54; de dood van — aan 
het kruis twifelachtig, 4:157; 584: 
schifnbare dood van —, 2:73: 57: 
ὅδ; — stierf niet aan het kruis, 

._4:157; 834; -— stierf een natuur- 
lijken dood, 218; 406: dood van --- 
5 :117; 406; 739 

Jezus Christus, tot teeken gemaakt, 
23 : 50; — vindt een schüilpiaats 
in Kasjmier tegen vervolgingen 
van Zijn tegenstanders, 927; het 
graf van — in Srinagar, 927; — 
kon niet ten hemel stijgen, 77 : 26: 
— had een sterfelijk lichaam, dat 
voedsel noodig had en stierf dus, 
880; — was slechts een sterveling 
en gebruikte voedsel, 5:75: 384: 
bede van — om voedsel, 5 : 114; — 
een gewoon sterveling, 3 : 58: 219; 
353; 19:30-33; 846: 847; — 
onder normale omstandigheden 
geboren, 19:22, 28; 841: 842: 
de exclusieve zondeloosheid van — 
onhoudbaar, 887; goddelijkheid van 
— Veroordeeld, 5 : 72; 382: 17:57; 
19 : 89-92; 855: de dood van — 
bracht geen verandering teweeg in 
de wetten aangaande het vergelden 
Van goed en kwaad, 354: --- was 
geen God, want hi stierf, 5: 17; 
393; — slechts een apostel, 4 : 171: 
goddelijkheid en .wonderdaden van 
στ 8e8rond op allegorische verkla- 

ringen, 198; — ging met eigen ver- 
antwoerdelijkheden het leven in, 
6: 165; — ontkende aanspraak te 
hebben gemaakt op goddelijkheid, 
9 : 116; — door de Moeslims geëerd, 
43 : 59; beteekenis van — als een 
geest, die van God komt, 338; 
discipelen van -—, 3:51, 52: open- 
baring aan --- 5:111; — vraagt 
om voedsel van den hemel, 5 : 112; 
στ Mmaant zijn discipelen aan, 61:14: 
de Zaak van — behaalde de over- 
winning op zijn tegenstanders, 61: 
14; volgelingen van — kregen de 
belofte van overwinning op de ver- 
werpers, 3:54; — vervioekte den 
vigeboom:  beteekenis daarvan, 
1431; — vervloekte de Israëlieten, 
5:78; — als een teeken voor de 
Joden, 43 : 61; 1178; --- ziet profe- 
tisch de glorie van den Heiligen 
Profeet, 174: — voorspelt de ver- 
schïning van den Heiligen Profeet, 
86:14; 1091; — geeft blijde tijdin- 
gen aangaande de verschijning van 
den Heiligen Profeet, 61:6. Zie 
voorts: 4:168; G:85; 42:13: 57:27 

Job, CLXXVIIT; 4:163; 6:85: 21: 
83, 84; 38 :41-44; 1129: 1130 

Joden; zie: Israëlieten:; briefwisseling 
met de —, XLIT; de — verlaten 
den middelweg, 5; een sekte der — 
loochent de opstanding, 60 : 18; de 
— Zijjn niet ἔχουν aan de Thora, 
62 :5 

J6ès Asaf met Jezus Christus ver- 
eenzelvigd, 28 : 50: 927 

Johannes de Dooper, CLXXIX; 3 : 38: 
207; 6:85: 19: 7-15; 21:90; 
grootheid van —, 835: zondeloos- 
heid van ---, 19 : 13, 14; 837; Chris- 
tenen van —., 52 

Jona, CLXXVII: 4: 163; 6 : 87: 
D. 366 (2); 68 : 48-50: 1325; het 
volk van — gelooft, 10 : 98 ; vVlucht 
Van —-, 37 : 140; 1116; -— was niet 
ΟΡ God vertoornd, 897: bede van —, 
21 : 87; --- niet door de visch ver- 
slonden, 1117 

Jozef, CLXXV; 6 : 80; 40 : 84; — χίοῖ 
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een visioen, 12:4-6; samenzwe- 

ring van zijn broeders tegen hem, 

12 : 7-18; — door reizigers uit den 

put genomen, 12:19, 20; — in 

Pôtifars huis, 12:21; -— wijsheid 

geschonken, 12:22; --- ἈΠ in 

verzoekingen standvastig, 12 : 23- 
25: Zijn onschuld bewezen, 12 : 26- 

29; verdere verzoekingen, 12 : 39- 

34; — in de gevangenis geworpen, 

12 : 35; — en de twee gevangenen, 

12 : 36; — predikt tot hen, 12 : 37- 

40; --- verklaart hun  visioenen, 

12 : 41; —— verklaart het visioen 
van den koning, 12:43-49: -— 

van valsche beschuldigingen gezui- 

verd, 12 : 50-53; — tot een waar- 

digheid verheven, 12 : 54-56: zÿn 

broeders gaan tot hem en — helpt 

hen, 12:58-62; de jongste broe- 

der van —, 12:63-69; het voor- 

val van den beker, 12 : 70-77: — 

maakt Zzich aan zijn broeders 

bekend, 12 : 80-91; -- schenkt 

hun vergiffenis, 12 : 92; bede van 

—, 12 :101; geschiedenis van — 

in die van den Heiligen Profeet 

herhaald, 12 : 102, 108; 695 

Jozef, de man van Maria, 847 

Jozua, 5:23: 358 

Ka’b-bin-Malik, 9 : 106; 606; 613 
Kaïn, 5:27-31: 360 

Kaleb, 5 : 23; 358 

Kasjmier, 927 

Kedar, 203 

Korach (Qéréèn), 28 : 76-82: 1005: 
29 : 39; 40 : 24 

Laban, 996 

Lat, 53 : 19: 1246 

Loegmäân, CLXIII; p. 735 (8, 4): 
31 : 12: 1027 

Lot, CLXXIV; 6:87: 434: 7 : 80. 
84; 21:74, 185; 26 : 160-173; 27: 

04-58; 29:832-35: 87: 133-136: 
51:32-37; 53:53, 54: 54 : 38. 
40; — was een profeet, 494: 
— bpredikt en wordt verworpen, 
T:80—84; de komst van bood- 
Schappers tot —, 11:77; 15 : 61; 

— een vreemdeling onder de Sodo- 

mieten, 658; zijn volk eischt de 

gasten op, 658; 15:67-69;: zijn 

volk’verbiedt — vreemdelingen m 

bescherming te nemen, 15 : 70; — 

biedt zijn dochters als gijzelaars 

aan, 11:78; 658; 15 : 71, 72: 731: 

—-vérlaat de stad, 11:81; 15 : 65, 

66; zijn volk verdelgd, 7 : 83, 84: 

660; 11 : 82; het volk van —-, 50: 

13; bun misdaden, 21 : 14; 29 : 29: 

hun straf, 493; de vrouw. van —, 

66 : 10 

Ma’ârib, doorbraak van den dam van 

—, 1076 

Magog; zie: Gog 

Manai, 53 : 20 

Marêrah-bin-Rabi’, 606 

Maria, de Koptische, 1303 

Mariä, CLXXXIII; moeder van —, 
3:34; 203; 205: geboorte van ——, 
3 : 35; — aan Zacharias’ hoede toe- 
vertrouwd, 3 : 36; geloof van — in 
God, 3 : 36; --- wordt gekozen, 3:41; 
twist betreffende —, 3 : 43: 210: — 
ontvangt de blijmare van de ge- 
boorte van een zoon, 3:44; daar — 
nog een maagd is, verwondert het 
haar, 3 : 46; 213: — valschelijk be- 
schuldigd van ontucht, 210; 4:156: 
333; de dood van —-, 5 : 17: 853; 
— €en Waarheidlievende vrouw, 
5 : 75; — ten huwelijk gegeven aan 
Jozef, 3:43; 210; 19 : 20: 840; 
19:32; 847; — brengt kinderen 
ter wereld, 8 : 35; 205; 19 : 20: 840: 
goddelijkheid van —, 5:73: 383: 
— door Christenen als godin be- 

_Schouwd, 5 : 116: 405: visioen van 

—, 19:17-21: 839: —— zuster van 

Aäron genoemd, 19 : 28: 844: de 

onbevlekte ontvangenis nergens in 
den Heiligen Qoer-ân vermeld, 899: 
— ἰοῦ teeken gemaakt en krijgt 

‘met Jezus een toeviucht in Kasj- 

mier, 23:50; 927: de ziel Gods 

wordt — niet ingeblazen, 1309; — 

den geloovigen ten voorbeeld ge- 

steld, 66 : 12 

Mariavereering, 405 
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Mârôèt,; zie: Hârôèt 

Marwah, 2: 158; 104; 105 

Mediëé en Perzië, het koninkrik -- 

_ 828 

Medina, 96; 564; 9:101, 119; 788; 

88:60; — door de bondgenooten 

belegerd en aangevallen, 38:9; 1042 

Mekka, Abrahams bede voor — en 

om haar veiligheid, 2 : 126; 14 : 35; 

onschendbaarheid van —-, 2 : 191; 

onschendbaarheid van alles wat 

met — in betrekking staat, 2 : 194; 

voorspelling aangaande de ver- 

overirg van — door de Moeslims, 

17 : 76; 785; 1414; een voorspelling, 

dat ---- het centrum der Moeslims 

zal zijn, 909; de veiligheid van — 

voorspeld, 28 : 57; 1004; -— een lei- 

ding voor de volkeren, 3 : 95; 237; 

duidelijke teekenen in —, of drie 

voorspellingen aangaande de toe- 

. komst van --- 8:96; 238; de vol- 

gers van het Boek in het bijzonder 

gewaarschuwd in verband met deze 

voorspellingen, 8:97, 98; — de 

metropool, 438; — als handelscen- 

trum, 579; -— levert geen vruchten 

ΟὟ, 14:37: bestraffing van — 

wegens het verwerpen van den 

Heiligen Profeet, 16:112; 7586; 

vlucht van —, 788; zie verder: 

Viucht; -— heilig gemaakt, 27 : 91; 

helligheid van het gebied van ---, 

29 : 67; 1022; 1414: — te voren niet 
gewaarschuwd, 32 : 8; 1080; 86 : 6; 

— door den Heiligen Profeet ge- 

waarschuwd, 47:18: 65 : 8-10; 

de Heilige Profeet treedt — weer 

binnen, 47 : 19; verovering van ---, 

48 : 20; 1271; overvioed van —- en 

de straf die — wacht, 89 : 14-16; 

1410: --- als het tooneel der ver- 

vuling van vroegere voorspellin- 
gen, p. 1156; 1460; inval in —, 1453 

Mesopotamië, 951 

Michaël, 2 : 98; 76 

Midian, 7 :85; 9 : 70; 11 : 84; 978 
Mina; 568 

Mingana, Dr. ,ontdekking” van --- 

CVI; 722 | 

Mistah, 939 

Moe’äwiah, 779 

Moehammad, beteekenis van —, 1295; 

_— als de Beloofde Profeet, 35; — 

ontving de openbaring door Gabriël, 

2:97; geheime beraadsiagingen 

tegen —, 2:102; 79; Abraham en 

Ismaël bidden om de verschijning 

van —, 2:129; — als leeraar en 

reiniger, 2 : 129, 151; 3 : 163; 62 : 2, 

3; — verwekt om verschillen van 

alle volkeren bij te leggen, 2 : 213: 

141; — roeit het kwaad van, het 

drinhen uit, 146; zijn voortreffelijk- 

heid boven 8116 profeten, 2 : 253; 

174: — wekt dooden op, 214; — 

huisvest Christenen in een moskee, 

220; — noodigt hen uit zijn waar- 

heid door het gebed te toetsen, 

3:60; 220; — schrijft ‘een brief 

aan Heraclius, 221; indien — niet 

gekomen was, zou Deut. 18 : 15- 

18 onvervuld gebleven zijn, 3 : 72; 

226: alle profeten getuigen van de 

waarheid van —, 3:80; 232; — 

verlangt van zijn volgelingen ge- 

loof in alle profeten, 3:83; zijn 

dood kon de Moeslims niet tot den 

afgodendienst doen vervallen, 8: 

143: 248; speciale Goddelijke be- 

gcherming aan — geschonken, 8 : 

144: zijn edelmoedige behandeling 

var degenen, die hun plicht verzui- 

men, 3:158; 255; — handelt naar 

het beginsel der beraadslaging in 

belangrijke zaken, 256; ‘’A'isjahs 

beschrijving van het karakter van 

—, 1317; groote bezorgdheid van 

— voor het menschdom, 9 : 128; 

626; 18 :6; 800; 26 : 3; 966; 1425; 

p. 1130 (1); 94:38; 1427; droef- 

heid van —— over het verhaasten 

der ongeloovigen van hun kastij- 

ding, 10 : 50; achting van — voor 

armen en weezen, 2:220; 4:2; 

1411; 1419; 93:9, 10; 1457; — 

bevolen om alleen te vechten, 4:84; 

verscheidenheid van omstandighe- 
den, waarin — zich bevond, 312; 

_vertrouwen van — in de toekom- 
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stige overwinning van zijn zaak, 
312; — handhaañft het recht tus- 

-schen Moeslims en niet-Moeslims, 
+:105; 318; — moet rechtvaardig 
_recht spreken onder vijanden, 5:42, 
43; 365; — moet recht spreken 
overeenkomstig de Goddelijke open- 
baring, 5:49; --- moet de bood- 
schap overbrengen, 5:67: --- als 
bioot een Waarschuwer, 6 : 50; 
422; T:188; ongeëvenaarde groot- 
heid en adel van —, 422; — js 
boven alle lage motieven verheven, 
6:163; 461; ---ὀ ontkent boven- 
menschelijke machten te bezitten, 
7:188; 529; zijn toevlucht tot God 
tegen valsche beschuldigingen, 7 : 
200; 533; goedheid van — tegen- 
over. gezworen vijandén, 598: — 
sirijdt hard in de zaak der waar- 
heid, 9 : 88; zijn erbarming over de 
geloovigen, 9 : 128: 620; — volgt 
nauwgezet den Heiligen Qoer-ân, 
10 : 15; zijn vroeger leven getuigt 
Van χῇη waarheid 10: 16; 623; 
wWaärheïdsliefde van — 623; — 
predikt in alle oprechtheid de 

_waarheid, 10 : 49: -— had de groot- 
ste zekerheid omtrent de waarheid 
der openbaring, 639: groote jijver 
Van —, 641; 10 : 99: --- moet Op- 
recht blijven, 10 : 105: —- zou den 
Heiligen Qoer-ân niet kunnen op- 
geven, 11:12; het lijden van —-, 
14:13; — wil zijn volk groot en 
verheven maken, 718A;: — bidt 
zelfs voor hen, die hem niet aan- 
nemen, 14:36: — vergeeft zijn 
Vijanden, 15 : 85: de sierselen van 
dit leven bekoren — niet, 15 : 88: 
— is teeder tegenover Zijn volge- 
lingen, 15:88: de Qoereisjieten 
willen — tot koning maken, 784: 
standvastigheid van — onder de . 
zwaarste beproevingen, 784; — 
moet troost zoeken in het gebed, 
20 : 130; —— een genade voor de 
heele wereld, 21 : 107; 905; eenvoud 
var het léven van —, 25 : 7: onver- 
droten νου van — om een veran- 

TT ————— ——_—— ὁ ὅὖὅὃ' ἘΝ 

dcting tot stand te vrengen, 966: 
Zin Zzeden stemmen met den Hei- 
ligen Qoer-ân overeen, 68 : 4; 1317: 
—- 818 een voorbeeld, 33 : 21; 1047: 
verschillende hoedanigheden van sa 
1047; —— 815 een toonbeeld in elk 
béroep, 1047: reinheid en vol- 
maaktheid van — 33 : 45, 46; 1058: 
de breedheid van inzichten van —, 
1084; heldhaftige standvastigheid 
Van —, 43:88: 1183; Zedelÿke 
grootheid van —, 43 : 32: 1172; 
OR :7; 1248. — moet met geduld 
verdragen, 46 : 35 : standvastigheid 
van — in het prediken, 42 : 15; — 
vraagt geen belooning, 42 : 23 ; 
1162; het hart van _— voor hun 
beschimpingen verzegeld, 42 : 24: 
1163; -- dwaait niet, 53 : 2: 1241; 
Zondeloosheid van — 53:2, 8; 
1241; - komt tot volmaaktheid, 
53 :6, 7; 1243: nabïjheid van --- 
tot God, 53 : 8, 9; 1244: .- brengt 
de menschen van de duisternis tot 
het licht, 65 : 11; — past zich aan 
de verhevenste Zedelijkheid aan, 
68 :4; 1317: de Zzeden van -— in 
den Heiligen Qoer-ân afgeschilderd, 
1317; voorbeeld Van — jin het 
bevrijden van Slaven, 1419: .. 
aanbidt geen afgodsbeelden, 1459; 
1425; — loog nooit, 623; 1182: — 
heeft een ruime borst, 1426: 
haat van --- tegen den afgoden- 
dienst, 109 : 1-5; 1459: bevo- 
len om vergiffenis voor Zijn onder- 
drukkers te vragen, 110 : 3: 1460: 
geestelijke opstanding tot stand 
gebracht door > 17:51, 52; 775: 
de Verandering door — tot stand 
gebracht, 14 : 48; 721; 309: 25 : 63- 
75; 964: voorspelling aangaande 
de overwinning van — 1393; -- een 
Hicht Senoemd, 5 : 15, 16: — komt 
na een stilstand in de zending 
der profeten, 5 : 19 ; 895; bescher- 
ming tegen alle vijanden aan — 
8eschonken, 5 : 67: 379; prediking 
Van — bij het zaaien van ‘Zzaad 
vergeleken, 6 : 96; 439: expeditie 



1214 EIGENNAMEN 
a —————— 

van — tegen het Romeïinsche Rÿk, 

580: — vlucht naar Medina, 9:40; 

590; — verlaat Mekka en treedt 

ze weer binnen, 17 : 80, 81; 188; — 

moet Abrahams geloof volgen, 

16:123; de harten der menschen 

moeten met liefde voor — vervuld 

zijn, 856; troost voor —, 20: 1-8; 

858; een zinspeling op den stilstand 

in het profeetschap, waarna — 

kwam, 91 : 30; na — 281 geen pro- 

feet meer verwekt worden, 635; 

1343; -— de jaatste der profeten, 

23 : 40: 1057: Goddeljke hulp Zal 

aan — geschonken worden, 22:15; 

908; -— veilig voor alle booze in- 

blazingen des duivels, 929; alle 

volkeren behooren zich aan — te 

onderwerpen, 22:67; de Zooge- 

naamde ,misstap'” van --- is een 

valsch verhaal, 784; 917; 1246: 

1249: de prediking van — brengt 

het geloof aan afgoden aan het 

wankelen, 25 : 42; kan niet leiden 

wien — liefheeft, 28 : 56; voorspel- 

ling aangaande zijn terugkeer naar 

Mekka na de vlucht, 28 : 85; 1008; 

voorspelling aangaande zijn nade- 

rend einde, 110 :1-3; 1460; ver- 

derf heerscht voor de komst van —, 

30:41; 1025; — geeît niet om 

vitters, 33 : 1; — heeft meer recht 

op de geloovigen dan zij op zich- 

zelf, 33 : 6; verbond met de pro- 

feten aangaande de komst van ---, 

3 : 80: 232; 33 :7;, 1041, — als een 

fakkei voor reizigers, 33 : 46; 1420; 

__ moet niet om vitters geven, 

33 : 48: —— bevolen om bescherming 

te vragen tegen feilen, 40: 55; 

1147: — heeft het recht om voor 

te bidden, 43:86; 1182 (2); — 

imcet als een profeet beoordeeld 

worden, 46:9; 1193; verkeerde 

voorstellingen betreffende — en 

het uit den weg ruimen daarvan 

door den wapenstilstand van Hoe- 

aaibijja. 1203; goede manieren te- 

genover — in acht te nemen, 

49 :3-5; 1216; manieren van — 

in bijeenkomsten, 58 : 11; het raad- 
_plegen van —, 58 : 12, 13; 1281; 

aandeel van — in de goederen, die 

in den oorlog verkregen zijn en 

hoe die te besteden, 59 : 7; 1286; 

_— moet tegen de ongeloovigen en 

de huichelaars strijden, 66 :9; be- 

wering tegen —, dat hij den Hei- 

ligen Qoer-ân van anderen heeft 

geleerd, 16 : 103; 754: beschuldi- 

gingen,. dat hij een dichter of een 

waarzegger is, weerlegd, 69 : 38- 

52: — brengt slechts een boodschap 

over, 72:21-23;: —- bevolen om 

in den nacht te bidden, 73 : 1:9; 

_— met de zwaarste taak belasi, 

73:5: 1345; --- bevolen om te 

waarschuwen, 74:1, 2; — wordt 

de Waarheid genoemd, 789; 1295; 

-— een leeraar van Zzyn onmiüdel- 

like volgelingen en van degenen 

die later komen, 62:1-4; 1296; 

grootheid van —-, 81 : 19-21; 1384; 

de glans van het licht van —., 

81 : 23: 1385; — is degene, die bij 

nacht komt, p. 1112; 86 :1-4; 

1398: een belofte van veiligheid 

voor —, 86:4; 1399; — zal de 

openbaring niet vergeten, 87:6, 7; 

1403; een voorspelling, dat — van 

verplichting t.a.v. Mekka ontheven 

zal worden, 90 : 2; 1414; de waar- 

heid van — zal geleidelijk schit- 

teren, 93:1-5; 1422; 1423; be- 
zwaren tegen de zondeloosheid van 

— weerlegd, 1425; de verlichting, 

die de openbaring aan — gaf, 

θά : 1.8; verslag aangaande het 

openen van de borst van —, 1426; 

de grootheid, waartoe — verheven 

zou worden, 94:4: 1428; — kon 

lezen noch schrijven, 518; zegenin- 

gen over ---, 33:56; voorspelling 

aangaande zijn verheffing tot 

grootheid, 96 : 3; als degene, die de 

geloovigen van de ongeloovigen 

onderscheidt, 98 :1, 2; een over- 

vloed van het goede aan — ge- 

schonken, 1458; geboortejaar van 

-- 1453; — stond bekend onder 
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den naam van A/-Amin, 6:33; 415; 

1317; was een wees, 93 : 6; 1424: 

de eerste openbaring aan — Ὁ. 

1134 (1); 1433; — waarschuwt zijn 

bloedverwanten, 1461; — brengt 

drie dagen in een spelonk door, 809: 

— bevriidt krijgsgevangenen, 1197; 

huwelijken van —, 33:50; 1060: 

het doel der huwelijken van —, 

1054; 1064; — huwt Zainab, 1056: 
— moet zich niet van zijn vrouwen 

scheiden, 33 : 52: 1062; de vrouwen 

van — moeten als weduwen geen 

huwelijk sluiten, 33 : 58; 1064; — 

— scheidt zich voor één maand van 
van Zijn vrouwen, 1303; het 25ste 

deel van in den oorlog verkregen 

goederen voor --- 552: bede van —- 

ten dage van den slag bij Badr, 

1253; — vertrekt naar Badr, 8:5; 
visioen van —, 48 : 27: 1212: eed 

van trouw aan —, 48:10: 1205: 

het voorval van den blinde, 80 : 1- 

10; 1380; gelijkenis tusschen — en 

Mozes, 2 :177; 339; 73:15: 1347; 

1481; — en Mozes twee toovenaars 
genoemd, 28:48; 1001: parallel 
getrokken tusschen Mozes en —, 

52:1-7; 1234; — 3). de gelijke 

van Mozes, 46 : 10: 1194: de Joden 

wachten op de verschining van —-, 

2 : 89; 71; de Christenen wachten 

op de verschining van —, 514; 

verschijning van — overeenkom- 

stig vroegere voorspellingen, 37:37: 

26 : 195, 196; 974A; 28: 43-46: 

989; 1000; de komst van -— door 

_Jezus en Mozes voorspeld, 7 : 157: 

514; 61:6; 1295; —— als Abrahams 

bede, 92; 101: de komst van — is 

de komst van den Geest der V/aar- 

heid, 17:81; 789; in —is Johannes’ 
. Evangelie vervuld, 1295; algemeen- 

heid der boodschap van —, 6 : 91; 

436; 7: 1568; 515; 713; p. 644 (3): 

26:1, 2; 42:7; 68:52; 81: 27; 

p. 1097 (1); 1431 (2); gehoorzaam- 
heid aan — noodzakelijk, 4 : 64, 
65; vruchten der gehoorzaamheid 

aan —, 4 : 69; de roep van -— moet 

stipt gehoorzaamd worden, 24 : 62, 

63; de vrouwen van — zijn de moe- 

ders der geloovigen, 33 : 6: 1040; 

de vrouwen van — behooren een- 

voudig te blijven, 33 : 28, 29: 1051; 

reinheid de vrouwen van — voor- 

geschreven, 33 : 30-32; ΖῚ moe- 

ten haar opschik niet vertoonen, 

33 : 83, 34; tuinen aan de volge- 

lingen van — beloofd, 55 : 46, 62; 

1260; 1261; vrienden van — be- 

minnen de deugd en haten het 

kwaad, 49 : 7; — van zonden ge- 

louterd, 24 : 21; 98 : 7, 8; voorspel- 

ling aangaande de overwinning der 
volgelingen van —, 25:10; 951: 

voorspelling aangaande de uitein- 

delijke overwinning van —, 14:14; 

715; voorspelling aangaande zijn 

terugkeer naar Mekka als ver- 

overaar, 715; de volgelingen van — 

zullen tot grootheid worden ver- 

heven, p. 1134 (1); genade inzon- 

derheid voor de volgelingen van — 

beschikt, 7 : 156; 512; vrienden van 

—, die den Heiligen Qoer-ân van 

buiten leeren, XLVTI: —— een toove- 

naar, een droomer, een verzinner, 

een dichter genoemd, 21:8, δ; 879: 

gissingen aangaande ---, 52 : 29-34; 

--  beschuildigd van verdichting, 

25:4; -— geen dichter, 36 : 69: 

1100; de ongeloovigen noemen — 

krankzinnig: weerlegging daarvan, 

68 : 1-7; 1316; 1317; --- door zijn 

tegenstanders tot toovenaar ver- 

klaard, 74:18-25; 1351; — be- 

lasterd, 1450; 1462: valsche aan- 

 tügingen tegen —, 33:56, 57; 1065; 
plannen der Qoereisjieten tegen —-, 

8:30; 547; 16: 26; aanslagen op 

het leven van —, 5 : 11; 850; plan- 

nen Om — in verzoeking te bren- 

gen, 17 : 73; 784; de tegenstanders 

van — tot den cnergang nabij 

gebracht, 7 :182, 153: de verdel- 

ging der tegenstanders van -— 
nadert, 7 :184-187; verdelging der 

tegenstanders van --- 18:59: 8517 : 
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38 :67; 1133; 51:59, 60; 69:1- 

,.8; 77:12-40; nederlaag der te- 

genstanders van —-, 1133; de tegen- 

stand aan --- zal verijdeld wor- 
den, 18:47; 22:49-54; 23 : 62-67: 
23 : 93-95; 52:35-48; 68 : 17-33; 

1323; 75:10-13; 79:7-9; 1378; 

1379; 84 : 16, 17; 1393; het slechte 

karakter der tegenstanders van — 

afgeschilderd, 68 : 10-17; de te- 

genstanders van — zullen eerst ge- 

straft worden, als ἢ hen verlaten 

heeft, 20:129; een profetische 

zinspeling op den aanslag op het 

leven van —-, 27 : 49; 989; voorspel- 

ling aangaande de vernedering der 

tegenstanders van —, 27:87; 42:45; 

713:10-14; de voornaamste te- 

genstanders van — zullen vernie- 

tigd worden, 75:81-35: de te- 

genstanders uitgedaagd om hun 

plannen tegen —— uit te voeren, 

77:39; de tegenstanders van — 

zullen zoowel in dit leven als in 
het hiernamaals gestraft worden, 

79:25; de eerste en laatste toe- 

stand der tegenstanders van —, 

85 :1-3; 1395; voorspelling aan- 

gaande hun vernietiging, 101 : 5: 

1444; bede van —, dat hongersnood 

zijn vervolgers overvalt, verhoord, 

756 

Moerra, 1042 

Mozes, CLXVI; openbaring aan de 

moeder van —, 20:88; 28 : 7; — 

in de rivier geworpen, 20:39: 28:7; 
— door Faraÿ’s menschen opge- 

nomen, 20 : 39; --- tot zijn moeder 

teruggebracht, 20 : 40; 28 : 12, 13; 

de reis van — naar Khartoem, 

18 : 60-82; 818; reizen van — ov 

Zoek naar kennis, Ὁ. 533; — huwt 

met een Ethiopische, 818: -— doodt 
een Egyptenaar, 20 : 40; 26 : 14; 

968; 26 : 19-21: 28 : 15-21; 28 : 33: 

—  gaat naar Midian, 20 : 40; 

28 :22-28; — dient Jethro gedu- 
rende tien jaar, 996: --- ziet vuur 

op zijn terugreis, 20:10: 27:7; 

28:29; roeping van —, 19 : 52: 
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20 : 11-14; 27:8, 9; 28:30; 79: 

16; —— ziet in trance, dat zÿn 

staf een slang en zijn hand wit 

wordt, 498; 20:17-28; 27 : 10- 
12; 28 : 81, 32; — bevolen om naar 

Faraü te gaan, 7:103; 10 : 75; 

11:96, 97; 20:24; 23:45, 46; 

26 :15-17; 27:12; 40:28, 24; 

51:38; 79:17; — vraagt om een 

helper, Aäron, 20:25-35, 26: 

12-14; 28 : 38, 84; — bevolen om 

de bevrijding der Israëlieten te 

eischen, 7:104, 105; 20 : 46-48: 
26 : 15-17; 44:18; controverse 

tusschen --- en Faraü, 20 : 49-55: 

26 : 18-81: — laat Faraûü teeke- 

nen Zien, 7 : 107, 108: 26 : 32, 88; 

79 : 20; Faraô raadpleegt zijn hoof- 

den en roept toovenaars, 7 : 108- 

112: 10:76-79; 20:56-59: 26: 

84-37; Mozes en de toovenaars, 

7 :118-126; 10 : 80-82; 20 : 60-73; 

26 : 38-51; beteekenis der ver- 

andering van den staf van — 

in. een slang en van het wit 

worden van zijn hand, 498, 860: 

negen teekenen van —, 502; 17 : 

101; -—— maant zijn volk aan tot 

geduld en gebed, 7 : 128; 10 : 84, 

87; slechts de zwakken gelooven 

in —-, 10 : 83; iemand die heimelijk 

in — gelooft, 40 :28-45; --- be- 

volen om bij nacht te vertrekken, 

20:77; 26:52; 44:28, 24: — 

steekt de Zee over, 7 : 188: 10 : 90: 

20 : 78; 26:53-66; afspraak van 

veertig nachten, 2 : 51; 40; 7 : 142; 

_— trekt zich op den berg terug om . 

de wet te ontvangen, 7 : 143-145: 

20 : 83, 84; — verlangt God te zien, 
7 : 143; 506; -— ontvangt de Thora, 

7:142-145; een boek aan — ge- 

openbaard, 2:53: 6:92, 155; — 

keert met de wet terug, 7 : 150; 

—  ontvangt de onderscheiding, 

2:53; 21:48; --- beveelt een ko 

te slachten, 2:67-71; — bidt in 

de wildernis om drinkwater, 2:60; 

— vindt twaalf bronnen, 2 : 60; 49; 

— beveelt zïn volk naar het Het- 
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lige Land op te trekken, 5 : 21: — | Nisai, 901 

Noach, CLXI; 3:82: 6:85; 7 : 59- vindt zijn volk een kalf aanbidden, 

7:150; 20 : 86-90; — is ver- 

toornd op Aëäron, 7 : 150; 20 : 92- 

94; -— bidt om vergiffenis voor zijn 

volk, 7 : 155, 156; — verbrandt het 

kalf, 20 : 97; valsche beschuldigin- 

gen tegen —, 33:69; 1068; het 

leed dat zijn volk — veroorzaakt, 

61:5; schriften van —, 87 : 19: 

hemelvaart van —, 818; --- legt 

den grondslag van een groote be- 

deeling en van een machtig 

koninkrijk, 856; — belooft bevrij- 

ding en het Beloofde Land, 7:129: 

501; — opgevolgd door andere 

Israëlietische apostelen, 2 : 87; de 

wet van — door Israëlietische pro- 

feten verbeterd, 216; overtreding 

der Israëlieten door -— voorspeld, 

507; 7 :146, 147; -— voorspelt de 

komst van den Heiligen Profeet, 

36 : 14; J091; het aan — gegeven 

boek voorspelt de komst van deu 

Heiligen Profeet, 1035: een duide- 

lijÿke voospelling van —— aangaande 
de kpmst van den Heiligen Profeet, 

28 : 44; 999; het boek van — ge- 

tuigt van de waarheid van den 

Heiligen Qoer-ân, 11:17; 646: zie 

voorts: 4:163; 5:20-26; 6: 85: 

7 : 138-140; 10 : 75, 77; 11 : 96, 110: 

17:2; 19:51, 53; 25:85; 29 : 39; 

40 : 28; 42:13; 51:38; 53 : 36 

Mozaïsche bedoeling met Jezus ten 

einde gebracht, 1178 

Nadir, verbond tusschen Bani — en 

Banîi Qoeraiza, 68. zie voorts: 1284; 

1285 

Nadjrân, deputatie van --, 220 

Nâilah, 105, 1338A 

Naml, de vallei van de —, CLXXVII: 

27 : 18; 981 

Namilieten, 982 

.Nasr, 71:23; 1538A 
Nebucadnezar, 381; 1396 

Niceesche Contessie, 810 

Nil, de samenvloeïing van de Blauwe 

en de Witte ——, 18 : 60: 818 

a 

64; 10:71-73; 11:25-48: 14:9: 

17:3; 21:76, 77; 28 :283-29; 25: 

37; 26:105-122; 29:14, 15: 87: 

75-82; 61:46; 53:52: 54:9.- 

16, 57:26; 66:10; 69:11, 12: 
11:1-28; geschiedenis van — een 

waarschuwing voor de tegenstan- 

ders van den Heiligen Profeet, 

11 : 35; geschiedenis van —-- is een 

geschiedenis van den Heiligen 

 Profeet, 11 : 49: 654: een zoon van 
-- verdronken, 11:42, 43: bede 

van — voor zijn Zoon, 11 : 45-48: 

250-jarige leeftijd van —, 29 : 14: 

1012; de vrouw van —, 66 : 10: 

1307 

Noer-oed-Din, Maulwi Hakim, 

CLXXXVIII 

Oebajj bin Ka’b, LXII: manuscript 

van —, XCI: XCIII 

Oehoed, de oorlog bij —, 3 : 120; 242: 

3:120-126, 148-154; 596: hulp 

der engelen bij —, 3:123: 244: 
de vijand keert teleurgesteld terug, 

3:126; 246; — diende als een 

onderscheiding, 3:139-142, 158. 

167; oorzaken van den tegenspoed 

bij —, 8:151, 152; de Moeslims 

behalen bij —- eerst de overwinning, 

8:151; de groep, die bij — een 

verzuim pleegt, 249; na zijn terug- 

tocht ging de vijand tot het offen- 

sief over en de Moeslims geraakten 

in wanorde, 3 : 162; 2560; de Moes- 

lims schaarden zich op den roep 

van den Heiligen Profeet om hem 

heen en verdedigden zich, 3 : 153; 

het gemopper der huichelaars, | 

8 : 153; 251; 252; het plichtverzuim 
vergeven, 3:154; de edelmoedige 

_ behandeling van den Heiligen Pro- 

feet, 3:158; 255 

’Oemar, XLIII; 1303; het verhaal 

van Zijn bekeering, XL: — legt 

den nadruk op het verzamelen van 

de geschreven manuscripten van 

den Heiligen Qoer-ân, LXVI: — 
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verbant de Joden uit Arabië, 1284 

Oemm-i-Djamîla, de zus van Ab6è 

Soefjan, 1462 

Oesaf, 105, 1338A 

’Oetsman, getuigenis van —— betref- 

fende het opschrijven van den 

Heïligen Qoer-âän, XXXVIII; de 

verzameling van — was eenvoudig 

een afschrift van kopieën uit Abôè 

Bakrs verzameling, LXXI, LXXIII; 

bevelen van ---- tot vernietiging der 

kopieën van den Heiligen Qoer-ân, 

die .in particulier bezit waren, 

LXXI;: LXXIII: LXXV. Zie voorts: 

953 

’Oezza, 53 : 19 

Palestina, 795 

Panther, 333 

Paran, p. 446 (2); 514 

Ὁ Paulus, St. — verbiedt onderlinge 

huwelïÿken met ongeloovigen, 147 

Perzië, voorspelling aangaande de 

nederlaag van —, 951; 80: 2-4, 

1023. Zie voorts: Medié 

Perzisch,; het Perzische en Romein- 

sche Rijk, 560; 1023; —— zal door 

de Moeslims veroverd worden, 83 : 

27; 1050, 48 : 16, 1207 

Pôtifar, 677 

Prideaux, Dr., 754 

Ptolemeus, 491 

Qais, 754 

Qoeba, moskee in -—, 9 : 108: 607 

Qoereisjieten, 106 : 1; 1455: handel 

der --- 1455; voordeelen door de — 

genoten, 106 : 4; 1456; de --- bidden 

véér den oorlog by Badr om een 

beslissing, 544; de negen hoofden 

der —-, 27 : 48, 49; 989; ondergang 

der -—, 53:57; 1248; voorspeiling 

aangaande de nederlaag der -ρ-- 

70 : 40-44; 1336 

Qoeraiza, verbond van Bani — met 

Banîi Aus, 68. Zie voorts: Bani 

Qoeraiza 

Ramses II, vereenzelvigd met den 
Faraü van Mozes, 638 

Rass, 25 : 38; 955: 50 : 12 

Rehäbeam, CLXXVIIT; 1075; 1127 

Romeinen, p. 723 

Romeinsch; het Romeinsche Rijk, 

__.overwinning van — voorspeld, 

30 :2-4; 1023; -— zal door de 

Moeslims veroverd worden, 33:27: 

1050; 48 : 16: 1207. Zie voorts: 580; 

589 

Saba (Scheba), verwoesting van —, 

34 : 15; 1076; de koningin van —, 
CLXXVIT: 27 : 22-44 

Sabiërs, 2 : 62; 52; 5 : 69; 22 : 17 

Sa’d bin Moe’âz, 1049 

Sadr-oed-Din, Maulwi, CLXXXIX 
Safà; zie: Marwah 

Safwân, 936 
Sa'lba, 600 

Sâlih en Tsamôèd, CLXII; 7 : 73-79: 

11:61-68; 14:9; 15:80-84;: 25:88: 

26:141-159: 27:45-53: 29:38; 41:13, 

14, 17, 18; 51: 43-45; 58 : 51; 54 : 

23-31; 69:4, 5; 85:18; 89 :9: 

91 : 11-15; de kameelin van --- als 

‘een teeken, 7:73; 492; 26:154, 155 

972; 54:27; 1252 | 

Salmân, 754 

Säâlomo, CLXXVI; 4:163;: 6:85: 

verzinsels tegen —, 2:102; — 

aanbad geen afgodsbeelden, 2:102; 

78; 988 (2); zijn vrouwen geloof- 

den, 988 (2); beteekenis van het 

diensthbaar maken van den wind 

aan —, 893; duivels werken voor 

—, 894; — begrijpt de taal der 

vogels, 27 : 16; 979; --- krijgt over- 

vloed, 27 : 16; legers van --- 980: 

— neemt de vogels in oogenschouw, 

27 : 20; vloot van —-, 898; 84: 12: 

1071; dood van “---- 34 : 14: zwakke 

regeering van den opvolger van --- 

34:14; 1075; 38:35; 1127; het 

verhaal van het dooden der paar- 

den, 1126; — bidt om een geestelijk 
koninkrijk, 38 : 35; 1127 

Sâmiri, — leidt de Israëlieten op een 
dwaalspoor, 20 : 85; 863; — maakt 

een kalf, 20:88; -— bekent, 20:96: 

— wordt door Mozes gestraft, 
20 : 97; 867 



EIGENNAMEN 1219 
eee 

ARR 

Samuël, 2 : 246; 170; 172 (2) 

San’aa, een kerk in —, 1453 

Saul {Téléèt), — tot koning ge- 

maakt, 2 : 247; 172; -— beproeft de 

Israëlieten bij een rivier, 2 : 249, 

173 

Saur, de spelonk —, 590 

Scheba, koningin van --- 27 : 22-44; 

988. Zie voorts: Saba 

Scythen, 825; 826 

Scythié, 405; 826 

Sergius, zie: Aanteekening 11, 12 

Sinaï, 2 : 63, 93; 4:154; 7 : 143, 155, 

171; 23 : 20; 965; 1284; 1481 
Sirius (Hondsster), 53 : 49 

Sjahs, meening der — over den 

Heiligen Qoer-ân, CVIIT 

Sjoe’aib, CLXXV; 7:85-93; 11 : 84- 

95: 15:78, 79; 26:176-191; 29:36, 37 

Slaven, 830 

Sodom, 25 : 40; 956; 1016 

Sodomieten, hun steden verwoest, 

CLXXIV; 15:73-77; 1016 

Soeleim, 1042 

Soew’, 71:23; 1338A 

Srinagar, 927 

Tabôèk, expeditie naar — 580; 589; 

moeilijkheden der Moeslims, 589; 

den Moeslimsg bevolen naar — Op 

te rukken, 9 : 41; de duur van den 

tocht naar —, 9 : 42 

Tabari, 1246 

ΤΑΙ, 1171, 1342 
0 0 oo 

Ta’ma bin Oebairagq, 318 

Tamin Dâri, 401 

Teutonen, 830 

Theodosius, 803 

Thracié, 405 

Titus, 386; 765 

Toebba’, het volk van —, 44:37; 

1189; 50 : 14 

Tsaméèd; 489; betrekking tusschen 

--- en ‘Ad, 491. Zie voorts: Sâlih 

Tsaqif, 577 

Wadd, 71:23: 1338A 

Walid bin Moeghira, 1351 

Wâqaidi, 1246 

Zacharias, CLXIX: 8:86; — bidt om 

een Zoon, 8:37; de geboorte van 

Johannes aangekondigd, 8 : 38; een 

teeken aan — geschonken, ὃ : 40; 

208; 836. Zie voorts: 6 : 85; 19 : 1- 

11; 21:89, 90 

Zaid bin Tsâbit, moeilijkheid van — 

bij het verzamelen der manuscrip- 

ten, LXVIIX 

Zaid, de zcon van Harisa, 1055: — 

laat zich van Zainab scheiden,, 

33 : 37; 1056 

Zainab, 1060; huwelijk van ---- met 

Zaid, 33 : 36; 1055: 1056 

Zerubbâbel, 764 

Zoroaster, Darius een vurige aan- 

hanger van den godsdienst van —, 

823 (2) 
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