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“O Allah, laat de Koran het licht van onze harten zijn.”
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Woord van de vertaler
Velen lezen, memoriseren of bestuderen de Koran. Maar staat men
ook stil bij de positieve resultaten en effecten ervan? Vaak zien we
dat wanneer het gaat om aanbiddingsvormen, dat men de nadruk legt
op het “hoe” ervan en minder op het resultaat waar de aanbidding
toe leidt. Dit terwijl zowel de Koran als de Sunnah de mens leren om
het resultaat als drijfveer te zien om goed te blijven handelen. Met de
vertaling van dit werk hoop ik een bijdrage te leveren aan de
bewustwording om mensen nog meer en nog dieper bezig te laten
zijn met het Woord van Allah. Het aangename aan dit boek is dat
het elke moslim kan aanspreken: zowel de doorsneemoslim die zijn
of haar dagelijkse Koranportie leest als de student en memoriseerder
van de Koran.
Over het belang van dit onderwerp is veel geschreven. Om te
beginnen zijn de gunsten van de Koran terug te vinden in de Koran
zelf. Zo zegt Allah bijvoorbeeld: “En Wij zenden (datgene) van de Koran
neer wat een genezing en genade is.” [Al Isrā’:82] En ook: “En dit is een
gezegende Vermaning die Wij hebben neergezonden.” [Al Anbiyā’:50] Ook
binnen de Sunnah, is veel terug te vinden over de gunsten van de
Koran, in zowel de hadīth-collecties met overleveringsketen (al-kutub
al-musnadah) 1 en zonder overleveringsketen (al-kutub ghayr almusnadah) 2 . De gunsten van de Koran zijn ook gewoonweg
Zoals de collecties van al Bukhārī, Muslim en at Tirmidhī.
Dit zijn collecties waarin overleveringen zijn verzameld uit de voorgaande
collecties met een overleveringsketen (zoals al Bukhārī, Muslim en at Tirmidhī).
Voorbeelden hiervan zijn Al Matjar ar rābih, At Targhīb wat tarhīb, Mishkāt al
masābīh en Riyād as sālihīn.

1

2
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afzonderlijk besproken vanuit perspectief van de hadīth, zoals in
bijvoorbeeld Fadā’il al Qur’ān van Abū °Ubayd al Qāsim Ibn Sallām
al Harawī (d. 224 H.), Fadā’il al Qur’ān wa mā jā’a fīhi minal fadl, wa fī
kam yuqra’ was sunnah fī dhālika van Abū Bakr al Firyābī (d. 301 H.),
Fadā’il al Qur’ān wa tilāwatihi wa khasā’isi tulātihi wa hamalatih van Abul
Fadl °AbdurRahmān ar Rāzī (d. 454 H.), At tibyān fī ādābi hamalatil
Qur’ān van Abū Zakariyyā Yahyā Ibn Sharaf an Nawawī (d. 676 H.)
en Fadā’il al Qur’ān van Abul Fidā Ismā°īl Ibn °Umar, Ibn Kathīr (d.
774 H.)
Verder is dit onderwerp (de gunsten van de Koran) een essentieel
onderwerp binnen de Koranwetenschappen (zie bijvoorbeeld het
meesterwerk ‘‘Al Itqān’’3 van imam Jalāl ad Dīn as Suyūtī) alsook in
de vertakkingen binnen de Koranwetenschappen zoals recitatieleer
(qirā’āt),4 Koranuitleg (tafsīr)5 en recitatieverbetering (tajwīd). Last but
not least is dit onderwerp ook terug te vinden in de boeken van
gedragszuivering (tasawwuf).6
In dit boek verzamelde de grootmeester Al Mullā °Alī al Qārī veertig
Profetische overleveringen over de gunsten van de Edele Koran. Het
is een beknopt en krachtig boek waarin hij de moslim aanspoort via
, om
de secundaire openbaring, de Sunnah van de Profeet
moge Allah hem becom −
plimenteren bij de engelen

Vol. 4, p. 389.
Het begin van Hirz al Amānī wa Wajh at Tahānī, beter bekend als As Shātibiyyah.
Zie Sharh as Shātibiyyah door imam as Suyūtī, p. 14-18, en Al Wāfī p. 10-13.
5 Vaak worden gunsten over de Koran aan het begin van de Koranuitleg
behandeld.
6 Zie bijvoorbeeld: Ihyā’ °Ulūm ad Dīn vol. 1, p. 312.
3
4
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zich meer toe te spitsen op de primaire openbaring, te weten Allah’s
boek.
Voor de vertaling van deze hadīth-collectie baseerde ik me op
meerdere publicaties van het desbetreffende werk, waaronder:
- Jam°ul Arba°īn fī fadlil Qurānil Mubīn, uitgegeven door Dār al
Lubāb (2016), na onderzoek van Māhir Adīb Habbūsh, een
uitgave die gebaseerd is op vijf verschillende manuscripten;
- Jam°ul Arba°īn fī fadlil Qurānil Mubīn, uitgegeven door Dār
°Ammār (2003), na onderzoek van Mashhūr Hassan Salmān.
Deze uitgave werd slechts op één manuscript gebaseerd;
- Jam°ul Arba°īn fī fadlil Qurānil Mubīn, uitgegeven door DKI
(2009), na onderzoek van Muhammad Shāyib Sharīf. Ook deze
uitgave werd slechts op één manuscript gebaseerd;
- een manuscript7 van het desbetreffende werk uit de bibliotheek
van Berlijn, in Duitsland. Omdat dit manuscript in geen van de
voorgaande publicaties werd gebruikt, heb ik de publicatie van
Dār al Lubāb hiermee vergeleken om zo de nauwkeurigheid van
het werk, voor zover mogelijk, te bewaren.
Ik heb hierbij gekozen voor een zo letterlijk mogelijke vertaling van
de overleveringen om op die manier zo dicht mogelijk bij de
Arabische brontekst te blijven. In de bespreking van de
overleveringen heb ik ervoor gekozen om als kennismaking steeds
Volledige gegevens van dit manuscript uit de “Staatsbibliothek zu Berlin”:
(titel) Arabische Sammelhandschrift, (PPN) PPN893715263, (Signatur)
Landberg 295, (Projekt) Orientalische Handschrfiten digital, (Lizenz) CC BYNC-SA 4.0 International.
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