
AANTEEKENINGEN.

1. Bij TT. " A l l a l i is één.// Dit woord één geeft hier te
kennen: iets dat., als een geheel, op zich zelf alleen staat, en
niet samengesteld of deelbaar is. De 11 2<= Sara, de eenige koran-
plaats waar het woord ' n h a d (één) van Allah gebezigd wordt,
leert hetzelfde; op de vraag: Wie is AlTih? luidt daar het
antwoord :

//Zeg: Hij is Allah, één ;
Allah , de hechte;
hij heeft niet geteeld en is niet geteeld;
niets is er dat hem evenaart.'/
Het volgende woord (e e n i g) geeft de tegenstelling te kennen

tegen veelgodendom. Allah is //een Heer zonder genoot// gelijk
het kort daarna heet. Alle hem verder toegeschreven eigen-
schappen worden dan ook slechts op hum aldus toepasselijk ge-
dacht. Zijn hooren, zijn zien enz. is niet als dat der menschen;
want hij houdt nooit op met hooren , zien enz. //Al wat komt
van den Eeuwige, is eeuwig//, naar de laatste woorden van den
Catechismus; dus ook zijn hooren, zien enz.

Deze opvatting blijkt evenzeer uit de verklaring in den Com-
mentaar (Bah j a t o ' 1 - ' ol urn) van het hier volgend woord
s p r e k e n d : //Allah spreekt zonder mond, zonder letters, zonder
woorden, zonder geluiden; wat van hem uitgaat is niet iets
verauderlijks.//

Evenzoo de voorstelling van de schepping, als niet binnen
een reeds verloopen termijn afgesloten, —hoewel ook de oudere
beschouwing eener voleindigde schepping, in zes dagen, inden
Kor'an voorkomt, i

2. Bij TTI. De Engelen zijn, volgens den Commentaar, ver-
deeld ook naar het aantal hunner vleugelen. Sommigen hebben

' Voor eene opgaaf der koranische bewijsplaatsen, zoowel van dit oudere ge-
voelen , als van latere opvattingen, meen ik den lezer te mogen verwijzen naar
een opstel van mij, geplaatst in de «Indische Gids» 1879, I I , bladz. 807 eu
volgend ^ladz. 17 eu IS vau deu overdruk).
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twee, anderen drie, enkelen vier (paar?) vleugelen. In den

kor'an (85, 1) is eveneens sprake van engelen die twee of drie

of vier vleugels tegelijk hebben. Baiïlawi zegt in zijnen Com-

mentaar op deze koranplaats, dat Mohammad in den Heinel-

vaarts-nacht (de l a i l a t o ' l - m i ' r a j ) vau Jabraïl bemerkte, dat

deze toen zeshonderd vleugels aanhad.

3. Bij I I I . De T r o o n van Allah heet hier ' a l - ' a r s '

(waarvoor de Javanen a r a s of n a r a s zeggen; zij spreken ook

van de b a l é a r a s of b a l e n a r a s ) de hoogste troon; de lagere

troon, ' a l - k o r s ï genaamd, is in eene lagere hemelverdieping

geplaatst. (Van dit k o r s ï hebbeu de Javanen k u r s i e n k r o s i

gemaakt.)

4. Bij 111. //Sommigen worden afgezonden.'/ Zoo vertaalde ik

op gezag van den Commentaar; de andere vertaling, in de noot

opgegeven, berust op vergelijking met kor'an 80, 15.

//Anderen beschermen'/. Men vergelijke bij voorbeeld kor'an

6, 6 1 . — De Commentaar zegt: zij beschermen (in het Javaansch

a n r ë k s a ) niet alleen de menschen, maar ook de djin's (in het

Arabisch j i n n ; de Javanen zeggen j i n of ï j i n , maar meestal

j i m of ë j i m ) en de overige schepselen.

//Anderen schrijven op'/ niet slechts de goede, maar evenzeer

de slechte daden der schepselen.

5. Bij 111. Vau de vier Aarts-engelen bericht de Commentaar:

J a b r a ï l (de Javanen zeggen J a b a - r a i l , eveuals zij het Ara-

bische m a l a ï ka tot twee woorden m a l a é k a t veranderen) is

een der grootste Engelen. Hij is de Engel van het Vuur, en de

overbrenger der Openbaringen. Aan hem zijn de eugelen //van

het geestelijk geslacht" (de onlichamelijke) onderworpen, eveuals

de Cherubs (in het Arabisch k a r u b ) aan hunnen aanvoerder

M i k a ï l , den Engel van het Water (in de J avaausche aantee-

kening van den Commentaar j u r u b a n u genoemd), die deu

regen doet stroomen (Jav. a n i l è k - a k e n ) . ' I s r a f ï l is de

Engel van den Hoorn (Arabisch s u r dat ook Koranisch is eu

blijkbaar verbasterd uit het Hebreeuwsche s ' o f a r , deu ramshoorn

van deu Israëlietischen eeredienst ') (iu het Jav. j u r u s u n u )

eu ' I z r a ï l (ook voor de uitspraak ' A z r a ï l bestaat autoriteit)

de. Engel des Doods, die de geesteu der gestorvenen verzamelt

(Jav. k a n a n g ë g e m ) .

' Zonder te beweren, dat deze afleiding van s u r nieuw is , — dit kan ik nu

niet nazoeken, — meen ik, dat voor deze meeniug de kor'fm-Variant so w a r

pleit, die ten onrechte hier voor een Arab, pluralis wordt gehouden.Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:44AM
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6. Bij IV. //Profeten uit de Adamskinderen.'/ Hierbij is aan-
geteekend, dat Allah geene openbaringen verleent aan eenigen
j i n n of engel, en bij de menscheu ook nooit aan vrouwen ,
slaven en ongeloovigen.

7. Bij V. De volgorde, waarin de profeten-boeken hier zijn
opgegeven, is opmerkelijk. Van de 104 zijn er honderd uitge-
deeld aan de vier eerstgenoemden, de vier overige boeken aan
de vier laatstgenoemden. Van de vier laatste profeten wordt eerst
Mozes, dan Jezus, daarna David en eindelijk Mohammad ge-
noemd; in een handschrift zelfs eerst Jezus, dan Mozes, David
en Mohammad. Waarom David na Jezus volgt, is mij niet
duidelijk. (Zie ook bij REI.AND, <fe ?"e%iowe wio/www. 1717, p. 24.)

8. Bij VI. » De laatste Profeet is Mohammad.// Men vergelijke
kor'an 33,40. De Commentator zegt hieromtrent nog nagenoeg
het volgende: Jezus, nu in den vierden Hemel (de Islam leert,
gelijk men weet, dat de hemel zeven verdiepingen heeft, waarvan
slechts Allah de zevende bewoont), zal vóór den Jongsten-üag
nog op aarde terugkomen; dan zal hij den eveneens op aarde
verschenen Antichrist (da j ja l ) bestrijden en doodeu, en daarna
eeuigen tijd de aarde blijven bewonen, vooral met het doel om
te erkennen en te tooueu, dat de door hem vroeger gepredikte
"Wet is afgeschaft (zie n°. Vi l ) ; naar Mohammad's voorschriften
levende, zal hij dan huwen en kinderen verwekken, en eerst
daarna weder hemelwaarts stijgen. Derhalve blijkt ook daaruit
dat Mohammad de laatste profeet is.

9. Bij VI. //Behoed voor de kleine en de groote overtredingen.*
De leer der onfeilbaarheid ('i s m ;i) past slechts voor de
profeten en de engelen, merkt de Commentator aan; de Pro-
feten maken zich nooit aan groote overtredingen schuldig; vóór
huu optreden als profeet hebben sommigen dezer door Allah
begenadigde menschen misschien wel eens kleine misstappen
begaan, maar dan geschiedde dit toch uit achteloosheid, nooit
met boos opzet.

10. Bij VIII. // Honderdvierpiitwintigduizend Profeten.» An-
deren noemen 221000; maar dit is een verschil in classificatie;
het heeft geene betrekking op het getal; — zoo leert de
Commentaar. Dit mysterie wordt begrijpelijk door de woorden
van n». X.

11. Bij IX. /'Gezanten.// Het onderscheid tusschen P r o f e t e n
en G e z a n t e n wordt iii den Commentaar aldus opgegeven:
Een P r o f e e t is een vrij mun, wien de Wet wel is geopenbaard,
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doch wien niet is opgedragen die Wet juist met dezelfde woor-
den , waarin zij hein verkondigd was, aan anderen over te
brengen. Wien de opdracht te beurt valt, om de hein geopen-
baarde Wet woordelijk te prediken, die is een G e z a n t .

12. Bij XI. //Allah doet alle schepselen sterven.'/ Daarbij is
in den Commentaar aangeteekeud : Allah doet al le schepselen
sterven, de j i n n , de engelen, de duivelen, de menschen en
de dieren.

//Behalve hen die in het Paradijs en hen die in de Hel
zijn.// Dus niet, volgens den Commentaar, de l i u r ï ' s , de
knapen, de vogels, de graan- en dadel-soorten, de boomen,
rivieren, kasteeleu, zetels enz. van den Hemel; en niet de
slangen, de schorpioenen, de ketenen en boeien, en verdere
bijzonderheden der Hel. — Alle gestorvenen (niet zij die als
s ' ah ïd in den hemel wonen, want die zijn niet gestorven)
blijven tot den Jongsten Dag in hun graf; zij verkeereu onderwijl
in den ' A 1 a m o ' 1 - k a b r (de G raf-Wereld), waar men slaapt
om niet te ontwaken voordat de Jongste-Dag aanbreekt. Maar
op dien dag zal niemand meer rustig blijven; dan valleu de
gewelven der wereld in, en stijgen de zeeëti ten hemel. De
tragen worden dan uit hunne rust opgejaagd, des noodig zelfs
met vuur uit de Hel.

13. Bij XI. // Rechtvaardig recht. // In den Commentaar
wordt dit aldus toegelicht: Zelfs zal van een slaaf vergelding
genomen worden , die met opzet en zonder wettelijk recht deu
dood van een andeveu slaaf veroorzaakte. Zelfs een schaap moet
het verrichte kwaad verantwoorden; een gehoornd dier zal
zwaardere schuld dragen dan een ander dat geene hoorns heeft.
Onrechtvaardig, zoo wordt daar verder geleerd, kan Allah niet
zijn; want onrecht geschiedt of uit vijandschap of uit tyrannie j
maar alle schepselen zijn Allah's eigendom; van vijandschap of
tyrannie kan dus bij hem geen sprake zijn, hoe hij ook over
zijne schepselen, als zijn eigendom, beschikke.

14. Bij XI. //Allengs te niet gedaan'/, dat wil zeggen , vol-
gens den Commentaar: zij komen om, namelijk zij sterven, uaar
het uitkomt.

15. Bij XI. //Wie hunner slecht is//, enz. Alles komt in
een der twee scherp onderscheiden categoriën; men behoort lot
de geloovigen, wier verblijf het Paradijs is, — of tot de ou-
geloovigen, die de Hel bewonen.

De geloovigen, die gestorven zijn zonder berouw getoond te
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hebben voor het misdreven kwaad , zullen daarvoor ter eeniger
tijd vergiffenis van Allah ontvangen; de Hel is niet de plaats
voor hen ; want daar zijn slechts de ougeloovigen.

16. Bij XTT. //Het goede en het kwade// is, volgens den
Commentaar, het goed en het slecht handelen naar de Wet. Ten
onrechte, zegt hij, verstaan de Mo'tazilieten daaronder: het
goed en het slecht handelen naar het verstand; want soms
stemmen verstand en wet overeen, soms niet; het verstand,
ieders inzicht, is subjectief, doch de wet is een onverander-
lijke, das een goede maatstaf.

De. goede en de kwade daden der schepselen zijn teekenen
van Geloof en Ongeloof, van Gehoorzaamheid en Wederspannig-
heid; maar de Macht daartoe komt van Allah.

//Allah schept de schepselen eu geleidt hen //, niet slechts door
hen te leeren de geluiden te maken, maar ook door hen fe leeren,
waar het past, te zwijgen, volgens den Commentaar.

17. Bij XII. //Tafel en Pen.// Beider plaats is in eene hemel-
verdieping onder de plaats van Allah's Troon. Beiden zijn
buitengewoon groot; de lengte is gelijk aan de tusschenruiinte
tusschen hemel en aarde. De Pen beweegt zich van zelve, telkeus
wanneer Allah wil, dat zij schrijft.

18. Bij XVI. //Het Geloofde Reiniging.// Het vervullen hunner
plichten, het naleven der voorschriften, is voor de geloovigen
niet altijd mogelijk. Slechts in wettelijk reinen toestand is men,
volgens den Islam , daartoe in staat, mits men tevens daarbij
de ware bedoeling (ntya) hehbe. Die Reinheid, zoowel als de
juiste bedoeling, is een gevolg van het Geloof. Ongeloof is der-
halve gelijk aan Onreinheid ; een ongeloovige kan nooit eenigen
plicht jegens Allah ( ' i bada ) wettig verrichten.

19. Bij XVI. //Alle de ledematen krachteloos//, de organen
waarmede het werk moet verricht worden, zegt de. Commentator.
De ledematen zullen bij het Laatste Oordeel getuigenis alteggen
van de daden huns meesters (kor'an 24, 24; 36, 65; 4 1 ,
19—21); de ongeloovige kan niets wettig verrichten (zie iio 18);
dus de ledematen, machteloos door het Ongeloof, zullen moeten
getuigen, dat hun de macht tot handelen heeft ontbroken.

20. Bij XVII. Na het antwoord van deze laatste vraag, merkt
de Commeutator op, dat de verdienste van zich die gave van
Allah (het Geloof) toe te eigenen, aan den mensch recht geeft
op belooning voor het goede dat hij verricht heeft, door het
Geloof daartoe in staat gesteld. En zoo moet men, zegt hij,
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ook deze woorden opvatten : //Allah heeft u geschapen en wat gij
doet.// (Kor'an 37 , 94).

Hiermede eindigen mijne aanteekeningen uit den Commentaar
Bahjato'l-'oluin. Deze be?at nog vele opmerkingen, mogelijk zelfs
direkt betrekkelijk Samarkand!'.* Catechismus; doch omstandig-
heden, buiten mijn wil, verhinderden mij ditmaal meer daarvan
over te nemen. Tk eindig met de opmerking, dat de Scheppings-
voorstelling van dezen Catechismus (zie n° 1 , 16, 18 en 20)
niet geheel overeenkomt met de orthodoxe opvatting, welke bij
voorbeeld aangetroffen wordt bij Ualnbï, vertaald door M. de
M * * * d'Ohsson , in diens werk : Tableau general de l'Empire
Othoman (ed. van 1778) deel I , pag. 93 : //4°. Que la creation
est une vertu cternelle dans Tessence même de Dieu, et que
cette vertu a créé et produit Ie monde avec toutes ses parties,
wow É?Ö»S r/femi//, wais rf«w.? /e fem/u." — Ook is het zeker
niet toevallig, dat Samarkand! in XVI de Tahf i ra (Reiniging),
in XV de S a l a t (gebed), de Z a k k t (belasting) en den Saurn
(vasten) noeuit, maar niet den Haj (bedevaart). Mogelijk geven
dergelijke aanmerkingen ter eeniger tijd aanleidiiig tot meerder
licht over dezen ons tot nu toe van elders niet bekenden schrijver.
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