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De voortreffelijkheden van de Koran
In deze duistere wereld van bezigheden en verleidingen is de recitatie en memorisatie van de
Koran helaas bijna een utopie geworden, in het bijzonder voor de moslimjeugd. Het
onthoudingsvermogen is afgenomen door de zonden en de vrije tijd is verminderd door de
verleidingen. Degenen die de Koran reciteren en memoriseren onder de jeugd vormen de
minderheid, terwijl zij de overtreffende meerderheid moesten zijn. Dit tafereel in de
islamitische samenleving is hartverscheurend en dient zo snel mogelijk geheeld te worden. Dit
kan alleen door de jeugd te stimuleren om vast te klampen aan de Koran. De jeugd krijgt
weinig tot niets mee over de voortreffelijkheden van de Koran. Daarom is deze altijd
onderaan de prioriteitsladder bij de jeugd. Om de moslim jongeren aan te sporen tot de studie
van de Koran is dit artikel samengesteld.
Dit artikel behandelt de inleiding van het boek khazīna al-asrār jalīla al-adhkār. De schrijver
van dit boek is de negentiende-eeuwse Ottomaanse geleerde Sayyid Muhammed Haqqi alNazili. Na het voltooien van zijn studie in zijn eigen land, ging hij naar Caïro om aan de AlAzhar-universiteit te studeren welke toendertijd een bolwerk van grote geleerden was. Hier
studeerde hij bijna tien jaar en had grote geleerden van de islamitische wereld ontmoet. Hij
schreef veel boeken op diverse gebieden. Eén van zijn bekendste boeken is het
bovengenoemde werk. Het boek gaat over de voortreffelijkheden van de Koran en spoort de
lezer aan om vast te klampen aan de Koran. In de inleiding legt de auteur uit waar het boek
over gaat en waarom het belangrijk is. De hoop is dat dit teksfragment de jeugd zal aanzetten
tot de studie van de Koran. Wij smeken aan Allah dat Hij het gewenste effect schept en een
sterke band creëert tussen ons en de Koran! Hieronder volgen fragmenten uit de inleiding van
het boek:
“Alle lof zij Allah die de Koran onderwees, die de mens schiep, die hem de spraak leerde, die
zijn geliefde liet uitmunten boven de boodschappers met de openbaring van de Koran, die zijn
volk had geëerd boven de overige volken met de recitatie van de Koran. Alle zegening en
vrede, zoveel als de geheimen van de Koran, op onze heer Mohammed en op zijn familie.
Waarlijk, de edele Koran is in de toprang van retorica, de uiterste gradatie en het hoogste
einde wegens de openbaring van de verhevene: “Overpeinzen zij de Koran dan niet
nauwkeurig? Als het niet van een ander dan van Allah was geweest, hadden zij daar zeker
veel tegenstrijdigheden in gevonden.” En wegens de openbaring van de verhevene: “Zeg:
Als (alle) mensen en jinn waren samengekomen om het gelijke van deze Koran te maken,
dan kunnen zij niet met het daaraan gelijke komen. Zelfs al zouden zij elkaar daarbij te
hulp schieten.” En wegens de openbaring van de verhevene: “En voorwaar, Wij hebben
voor de mensen in deze Koran allerlei vergelijkingen gemaakt. Hopelijk zullen zij zich laten
vermanen.” En wegens de openbaring van de verhevene: “En deze vergelijkingen geven Wij
aan de mensheid, maar niemand begrijpt ze, behalve degenen die kennis hebben.” De
Koran heeft de hoogste graad, de belangrijkste profijten, de mooiste subtiliteiten, de meest
volmaakte geheimen, de voortreffelijkste bijzonderheden, de meeste baat, de mooiste
kwaliteiten. Niemand kan de werkelijkheid vatten van zijn indrukwekkende geheimen, zijn
talloze betekenissen, zijn veelvuldige profijten en zijn grootse voortreffelijkheden wegens de
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openbaring van de verhevene: “Zeg: Als de zee inkt was (waarmee je) de woorden
van mijn Heer (kan opschrijven), dan zou de zee eerder uitgeput raken dan de
woorden van mijn Heer, zelfs al voegden Wij een daaraan gelijke hoeveelheid toe.” En
wegens de openbaring van de verhevene: “En als alle bomen op aarde pennen waren en de
zee (van inkt) met daarachter nog zeven zeeën om aan te vullen, dan nog zouden de
woorden van Allah niet uitgeput raken. Waarlijk, Allah is almachtig, alwijs.”
Wat betreft de totale hoeveelheid hoofdstukken van de Koran, dit zijn 114 hoofdstukken met
de consensus van de competenten. Er is ook gezegd (in een zwakke opinie) dat er 113
hoofdstukken zijn waarbij al-anfāl en barāʾa tot één hoofdstuk zijn gerekend. Het
voortreffelijkste en prachtigste hoofdstuk is al-fātiḥa en al-ikhlāṣ, volgens de onderzoekende
geleerden van de welbekende prominenten, moge Allah hen de hoogste gradatie geven. Dit
wegens de openbaring van de alwetende: “En voorwaar, Wij hebben jou de zeven1 vaak
herhaalde verzen gegeven en de grote Koran.” En wegens de uitspraak van de profeet, vrede
en zegeningen zij met hem: “Bij degene die mijn ziel onder zijn macht heeft, de gelijke van
al-fātiḥa is niet geopenbaard in de Tora noch het Evangelie noch de Psalter noch de
Koran. Waarlijk, dat is de zeven vaak herhaalde verzen en de grote Koran die ik heb
gekregen.” En wegens de uitspraak van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, toen een
man aan hem vroeg: “O boodschapper van Allah, welk hoofdstuk in de Koran is het
voortreffelijkste hoofdstuk?” Hij antwoordde: “Zeg: Hij is Allah, de Enige.”2 De man zei:
“Welk vers in de Koran is het voortreffelijkste vers?” Hij zei: “Het vers van al-kursi.”3
Wat betreft de totale hoeveelheid verzen van de grote Koran, dit zijn 6660 verzen volgens de
beroemde opinie. Het grootste, voortreffelijkste en hoogste vers is het vers van al-kursi, zoals
de relevante overleveringen zullen komen in het betreffende hoofdstuk (van dit boek), met de
wil van Allah.
Moge Allah mij en jou verlichten met het licht van inzicht. Ik heb vele broeders gezien in de
Arabische en Anatolische gebieden die de recitatie van de Koran hebben verlaten. Ze hebben
zich gefocust op de recitatie van formules vastgesteld door spirituele leermeesters die niet
gaan over spirituele training... De gelijkenis van hen is de gelijkenis van iemand die voorkeur
geeft aan granaat boven saffieren. Bij Allah, de almachtige, de Koran is waarlijk éénzaam in
deze tijd...
De profeet, vrede en zegeningen zij met hem, zei: “De voortreffelijkheid van Allahs woord
boven de overige woorden is als de voortreffelijkheid van Allah boven zijn schepping.” Hij,
vrede en zegeningen zij met hem, zei: “Wie het wenst om met Allah te spreken, laat hem dan
de Koran lezen.” Hij, vrede en zegeningen zij met hem, zei: “Als één van jullie ervan houdt
om zijn Heer te spreken, laat hem dan de Koran lezen.” Hij, vrede en zegeningen zij met
hem, zei: “Als het woord van Allah ‘En voorzeker, Wij hebben de Koran gemakkelijk
gemaakt ter vermaning,’ er niet zou zijn, dan zouden de tongen niet in staat zijn om met
hem te spreken.” Hij, vrede en zegeningen zij met hem, zei: “Als de beloning van alle
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zegeningen verzameld zou worden, dan zou het niet gelijk kunnen zijn aan de
beloning van één letter uit de Koran.” Hij, vrede en zegeningen zij met hem, zei:
“Wie de Koran leest, het is alsof hij vis-à-vis met mij heeft gesproken.” Hij, vrede en
zegeningen zij met hem, zei: “Wie de Koran leest, heeft waarlijk de profeetschap tot zich
laten naderen, alleen er wordt niets geopenbaard aan hem.” Allah, de verhevene,
openbaart: “Houdt dit ferm vast en moedig je mensen aan om het betere daarvan te
nemen.” Allah, de verhevene, openbaart: “En volg op de beste wijze wat aan jullie is
neergezonden van jullie Heer.” Allah, de verhevene, openbaart: “Verkondig het goede
nieuws aan Mijn slaven. Degenen die naar het woord luisteren en daarna het beste ervan
volgen.”
Yahya ibn Mu’az zei: “Wie deze drie kenmerken niet heeft, is geen liefhebber: (1) hij geeft
voorkeur aan Allahs woord boven het woord van de schepping, (2) hij geeft voorkeur aan de
ontmoeting met Allah boven de ontmoeting met de schepping, en (3) hij geeft voorkeur aan
het aanbidden van Allah boven het dienen van de schepping.” ‘Abdallah ibn Mas’ud zei: “Als
jullie iets willen lezen, geef dan de voorkeur aan de Koran, want daarin zit de kennis van de
eersten en de laatsten.” (Einde citaat)
Ten slotte nog een aantal citaten uit het boek al-tibyān fī ādāb ḥamala al-qurān van de
grootgeleerde Yahya ibn Sharaf al-Nawawi:
“Allah openbaart in de Koran: “Waarlijk, degenen die het Boek van Allah reciteren en
gebeden perfect verrichten en uitgeven van waar Wij hen mee voorzien hebben, in het
geheim en openlijk: zij hopen op een handel die geen verlies zal geven. Opdat Hij hun de
volle beloning moge geven, er uit Zijn overvloed aan toevoegende. Waarlijk! Hij is
vergevingsgezind, Meest Waarderend.”
De boodschapper van Allah zei: “De beste van jullie is degene die de Koran bestudeert en
onderwijst.”
De boodschapper van Allah zei: “Lees de Koran, want die komt op de dag des oordeels
voorspraak doen aan zijn lezers.”
De boodschapper van Allah zei: “Wie een letter uit het Boek van Allah leest, krijgt een
beloning. De beloning is gelijk aan tien beloningen. Ik zeg niet dat alif-lām-mīm één letter
is. Maar alif is één letter, lām is één letter en mīm is één letter.”
Het is overgeleverd van de profeet dat Allah heeft gezegd: “Wie door de koranrecitatie en
herdenking (van Allah) wordt weerhouden om van Mij te vragen, Ik geef hem het beste van
wat de vragers (ooit) hebben gekregen.”
De boodschapper van Allah zei: “Waarlijk, degene die niets in zijn geheugen heeft van de
Koran is net als een ruïne.” (Einde citaat)
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