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WOORD VAN DE UITGEVER

Dit boek is de vertaling van de in het Oerdoe geschreven toelichting op
deel 30 van de Heilige Korån, getiteld Anwår-oel Qoer’ån [djoez’ 30],
door de bekende en zeer geliefde geleerde dr. Basharat Ahmad van de
 Ahmadiyya Anjuman Isha‘at Islam Lahore.

Door de genade van Allåh zijn wij thans in staat gesteld om de Neder-
landse vertaling van deze toelichting op deel 30 van de Heilige Korån, die
de hoofdstukken 78 tot en met 114 omvat, aan lezers in het Nederlandse
taalgebied te presenteren. 

De Nederlandse vertaling van de toelichting op de hoofdstukken 
102 t/m 114 en hoofdstuk 55 van de Heilige Korån zijn door Stichting
 Ahmadiyya Isha‘at-i-Islam eerder in beperkte oplage uitgegeven. Deze
 uitgaven zijn alom geprezen en er bleek behoefte te bestaan aan het
 complete werk in gedrukte vorm.

In de huidige uitgave is, anders dan in het oorspronkelijke Oerdoe-werk,
aan het begin van elk hoofdstuk de complete Arabische tekst van de verzen
met de bijbehorende vertaling opgenomen. In de doorlopende tekst van het
boek zelf is in plaats van de Arabische tekst van de verzen de transliteratie
ervan met de Nederlandse vertaling opgenomen. Dit werd van belang
 geacht voor lezers die het Arabische schrift niet machtig zijn, maar het op
prijs zouden stellen om bij de bestudering de (Arabische) verzen toch in
een andere herkenbare vorm ter beschikking te hebben. Bij de transliteratie
heeft de vertaler zich gericht op het voor de doorsnee lezer makkelijk
 leesbaar maken van de tekst.

In de Nederlandse islamitische literatuur wordt vaak de toepasselijke
Arabische afkorting van beden voor de desbetreffende persoon weergege-
ven door ©.a.w.s. of v.z.m.h. (©allalåhoe alaihi wa sallam resp. ‘vrede en
zegeningen van Allåh zij met hem’), a.s. (alaihis-salåm voor ‘vrede zij met
hem’) en r.a. (ra˙i allahoe anhoe/anha voor ‘moge Allåh tevreden met
hem/haar zijn’). In deze uitgave zijn de afkortingen uit oogpunt van vlotte
leesbaarheid door een breed lezerspubliek beperkt opgenomen. De mos-
limlezer zal dit echter, zoals bij hen gebruikelijk is, telkens meenemen. 

Als Nederlandse uitgever achten wij het van belang dat de lezer meer
over deze geëngageerde auteur komt te weten. Temeer omdat het kennen
van de auteur een zeer belangrijke invalshoek vormt voor de westerse lezer.
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Om die reden is aan het eind van dit boek een korte levensbeschrijving van
de auteur opgenomen.

Deze vertaling is gebaseerd op de bewerkte Engelse vertaling die gedaan
is door de heren Nasir Ahmad BA, LL.B, Kalamazad Mohammed BA, Dip.
Ed en Capt. Abdus Salam Khan, en uitgegeven door The Muslim Literary
Trust Trinidad and Tobago. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun werk,
want zonder hun Engelse uitgave zou dit belangrijke werk niet zo snel in
een Nederlandse vertaling het daglicht hebben gezien.

Wij zijn in het bijzonder dank verschuldigd aan de onvolprezen heer
Reza Ghafoerkhan, vertaler van beide delen van dit werk, die reeds ander
belangrijk vertaalwerk heeft verricht en op dit gebied nog steeds actief is
om het Nederlandse taalgebied te verrijken met vertalingen van de belang-
rijke islamitische literatuur van de Lahore Ahmadiyya Beweging.

Verder gaat onze dank uit naar ing. H. Drost B.Ed, mevr. drs. H. Bronder
en drs. A. Sahebali, die ook hun bijdrage hebben geleverd aan de totstand-
koming van deze uitgave.

Tenslotte willen wij onze zusterorganisatie bedanken, de Ahmadiyya
Anjuman Isha‘at Islam Lahore (USA) die ervoor zorgde dat het niet aan
financiële middelen zou ontbreken om deze uitgave te realiseren.

Mr. A.S. Hoeseni
Publicatiecommissaris
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VOORWOORD

Van de Heilige Korån bestaan vele vertalingen in het Nederlands. Ech-
ter, uitleg van de Korån waarin op versniveau een deskundige toelichting
wordt gegeven is nauwelijks aanwezig. Als enige belangrijke uitzondering
geldt de uitgave De Heilige Korån met Nederlandse Vertaling en Commen-
taar van de hand van maulånå Muhammad Ali. 

Degenen die om welke reden dan ook bezig zijn met een zoektocht naar
kennis voor dieper begrip van de Korån zullen met veel voldoening de wer-
ken van dr. Basharat Ahmad lezen. Zijn toelichting op de delen 27 en 30
van de Heilige Korån zijn erg  populair omdat daarin op eenvoudige, hel-
dere en rationele manier verzen van de Heilige Korån worden uitgelegd
waarbij verwezen wordt naar algemene kennis en nieuwe ontdekkingen in
de tijdgeest van de jaren 1930. Maulånå Muhammad Ali, de wereldbe-
roemde vertaler en commentator van de Korån in het Engels en Oerdoe en
oprichter van de Ahmadiyya Anjuman Isha‘at Islam Lahore, prees deze
toelichting aan vanwege haar rationele en onthullende uitleg.

Om dit bijzondere werk op waarde te kunnen schatten, halen wij hier-
onder de volgende lovende woorden aan van maulånå Muhammad Ali:

“In 1934, voltooide hij (dr. Basharat Ahmad) het schrijven van
Anwår-oel Qoer’ån. En wat een exegese! Hij transformeerde het
 Ongeziene naar het Inzichtelijke. Iedereen die het leest zal een nieuw
geloof krijgen in het bestaan van God en in het Laatste Oordeel.”

Een groot deel van deel 30 van de Korån handelt over de beproevingen
in onze tijd, profetieën over de verbazingwekkende ontdekkingen en
 materiële vooruitgang van de mens, en over zijn weerspannigheid om de
realiteit van het leven van het Hiernamaals te aanvaarden. In bijna alle
hoofdstukken van deel 30 van de Korån worden voornamelijk  argumenten
en tekenen aan de hand van verschijnselen in het universum en van het
leven op onze aarde naar voren gebracht om aan te tonen dat het leven
van het Hiernamaals een realiteit is en dat de mens verantwoordelijk zal
worden gehouden voor alles wat hij heeft gedaan of juist niet gedaan.

Helemaal aan het begin van de Korån, in so—erah Al-Fåtiƒah, wordt op
deze waarheid gewezen en wordt gezegd dat Allåh de Meester van de Dag
der Vergelding is. Dit wordt ook aan het begin van deel 30 gezegd met de
woorden: Waarlijk, de Dag der Beslissing is vastgesteld (78: 17). Het geloof
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in het leven van het Hiernamaals, waar de mens verantwoording voor zijn
handelingen in dit leven zal moeten afleggen, is een belangrijk thema van
de leer van de islåm. De toelichting van de Heilige Korån door dr. Basharat
Ahmad belicht met diep begrip de Goddelijke wijsheid die in de laatste
hoofdstukken van de Heilige Korån met betrekking tot dit belangrijke
 onderdeel van het leven van de mens verwoord wordt.

Deel 30 van de Heilige Korån verwijst voornamelijk naar tekenen en
ontdekkingen die in de latere tijden gedaan zouden worden. Hoofdstuk 81,
At-Takwßr (Het Opvouwen), bijvoorbeeld, is een van de eerste hoofdstuk-
ken die aan de heilige profeet Mohammed (©.a.w.s.) waren geopenbaard.
Daarin treft men verwijzingen aan naar profetieën over nieuwe verbazing-
wekkende ontdekkingen en uitvindingen die gedaan zouden worden op het
gebied van astronomie, geologie, communicatie, vergroting en verspreiding
van kennis, interactie van volkeren en culturen, en ook het stimuleren van
verwerpelijke wantoestanden in de maatschappij in de naam van kunst en
cultuur. Er wordt ook benadrukt dat als gevolg daarvan men in latere tijden
zeer nadrukkelijk en wijdverbreid het geloofspunt zal ontkennen dat we
beloond of gestraft zullen worden volgens ons gedrag in dit leven.

Het is duidelijk dat de tijd die wordt beschreven deze tijd is waarin wij
nu leven. Door 1400 jaar geleden op duidelijke en prachtige wijze deze
 ongeziene kennis te onthullen, een kennis die verborgen lag in de map van
de toekomst, wordt aan de antagonisten het argument aan het verstand
 gebracht dat Dezelfde God Die nieuwe feiten over de toekomst onthult –
nieuwe feiten die volledig waar zijn – ook kennis geeft van het feit dat er
geen twijfel over bestaat dat wij beoordeeld zullen worden naar onze daden
die dienovereenkomstig in het Hiernamaals vergolden zullen worden.

Het is een bekend gegeven dat de meeste hoofdstukken van deel 30, in
het bijzonder de laatste vijftien hoofdstukken, gewoonlijk tijdens de indi-
viduele en gemeenschappelijke gebeden worden gereciteerd. Naar onze
mening zal een dieper begrip van de betekenissen de boodschap van deze
hoofdstukken de lezers meer bewust maken van hun plichten jegens elkaar
en jegens hun Schepper, en wij zijn ervan overtuigd dat als men leiding en
hulp zoekt door met overtuiging en sterk geloof te bidden, deze gebeden
zeker positief aanvaard zullen worden door Allåh, de Barmhartige, de
 Genadevolle.

E. Mohammed
Mr. A.S. Hoeseni
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