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Voorwoord

EEN AANTEKENING TER ATTENTIE

VAN DE GOEDMOEDIGE LEZER!

De Waarheid ‘kennen’ en van de ‘Waarheid ‘proeven is niet

hetzelfde! Tenzij, en totdat, je op de vleūgels des tijds vliegt,

totdat je een dūik waagt in de oceaan der tijd, totdat je het

tijdsbesef in een tijdloze wereld verliest,  tot  dan heb je de

Waarheid  noch  niet  echt  ‘geproefd’.  De  Qūr’an  moet  in

overeenstemming  met  de  maan  worden  voorgedragen  en

vervolgens  als  de  ‘sterren’  worden  bestūdeerd.  Dat  maakt

deel ūit  van de opwinding om van de waarheid te kūnnen

‘proeven’!  Degenen  wier  maan  zich  in  Saoedi-Ārabie>  of

Marokko bevindt, ook al zijn ze in Londen, weten dit niet en

zūllen het waarschijnlijk ook nooit weten. Maar jūllie,  onze

goedmoedige lezers weten het nū. Dūs ga verder met je leven

en misschien word je op een dag gezegend met een ervaring

van ‘tijdloosheid’ -en ūiteindelijk de ‘smaak’ van Waarheid.

م�ُ� ب�ِ�ا�ل�ش�َّ�ف�َ�ق�ِ� س�َ�ق�َ� ۞ ف�َ�اَل�َ ُأ�ُق�ْ�س�ِ� ا� و�َ� م�َ� ا�ل�ل�َّ�ي�ْ�ل�ِ� و�َ� ۞ و�َ�

ر�ِ� ِإِ�ذ�َ�ا� ا�ت�َّ�س�َ�ق�َ� ا�ل�ْ�ق�َ�م�َ� ك�َ�ب�ُ�ن�َّ� ط�َ�ب�َ�ق�ً�ا� ع�َ�ن�۞ و�َ�  ل�َ�ت�َ�ر�ْ�
ط�َ�ب�َ�ق�ٍ�

Qūr’a5n, al-Inshiqa5q, 84:16-9

Ik zweer bij het avondrood (bij tijd) en bij de nacht en wat hij

omhūlt. En bij de maan wanneer zij vol is. Jūlie zūllen zeker

voortgaan, van fase naar fase (in tijd). 
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فَِإِذَا قََرُأْنَ��اهُ فَ��اتَّبِْع ۞ ِإِنَّ َعلَْينَا َجْمعَهُ َوقُْرآنَهُ
ثُمَّ ِإِنَّ َعلَْينَا بَيَانَهُ ۞ قُْرآنَهُ

Qūr’a5n, al-Qiya5mah, 75:17-19

Het is aan Ons om hem te doen bewaren en hem voor te doen

dragen. En als Wij hem dan aan joū hebben gereciteerd, volg

dan zijn recitatie. Het is aan Ons om het voor joū dūidelijk te

maken.

 [Āllah de Meest Verhevene reciteerde de Qūr’an door middel

van de engel Gabriel die elke avond van de Ramadan tot de

gezegende  Profeet  ( س��لم و عليه هللا ص��لي )  neerdaalde  met  die

goddelijke recitatie en die de recitatie van de hele Qūr’an in

die ene maanmaand voltooide.]

ً ُمْكٍث َعلَى النَّاِس َعلَى ِلتَْقَرُأَهُ فََرْقنَاهُ َوقُْرآنا
ْلنَاهُ تَنِزياَلً َونَزَّ

Qūr’a5n, al-Isra’, 17:106

En  (het  is)  een  Qūr’an  die  Wij  in  delen,  d.w.z.  als  Sūwar,

(meervoūd van Sūrah) hebben onderverdeeld zodat jūllie het

voor de mensen met tūssenpozen zoūden reciteren. En Wij

hebben het in gedeelten gezonden.

[Een Sūrah is een muur. Aangezien Allah de Meest Verhevene al

de muren binnen de Qur’an heeft  gebouwd, volgt  hieruit dat

niemand bevoegd is om meer muren in de Qur’an te bouwen!]
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[Deze schrijver is van mening dat de wonderbaarlijke Qūr’an
niet in een andere taal kan worden vertaald; daarom beperkt
hij zich in dit boek tot het geven van ūitleg en commentaar op
verzen van de Qūr’an die in het boek worden aangehaald. 

Telkens  wanneer  een  vers  ūit  de  gezegende  Qūr’an  wordt
geciteerd, geven we de naam van de Sū5 rah en het nūmmer
van het vers direct onder de Ārabische tekst; en daaronder
geven we een vertaling en een verklaring van het vers.]
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Voorwoord

it  boek  over  het  onderwerp  van  de  Qūr’an  en  de

Maan— Methodologie voor het maandelijks reciteren

van de Qur’ān’, is een begeleidend deel bij mijn vorige boek

getiteld  ‘Methodologie  voor  het  Stūderen van de Qūr’a5n’;

maar  die  we  nū  als  volgt  hernoemen:  ‘De  Qur’ān en  de

Sterren—Methodologie voor de Stūdie van de Qur’ān’.

D

Ik  was  in  Londen op  de  avond  van  de  29ste dag  van

Shaba5n  1440  (H),  toen  bekend  werd  dat  de  maan  van

Ramada5n nergens in het Verenigd Koninkrijk te zien was.

Niettemin  verklaarden  schooljongens  binnen  de

moslimgemeenschap  dat  de  Ramada5n  in  het  Verenigd

Koninkrijk was begonnen. De ‘schapen’ en het ‘vee’ volgden

hen blindelings! 
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Dezelfde  foūt  werd  herhaald  in  1441  (H)  toen  ze

wederom  een  dag  eerder  begonnen  te  vasten  naar

aanleiding van een smeekbede dat ze op de 30ste dag van

Shaba5n  waren  aangekomen.  De  ‘schapen’  en  het  ‘vee’

volgden hen weer blindelings!

Ze  handelden op  basis  van een aankondiging  dat  de

maan werd waargenomen in Dajja5 l's koninkrijk van Saoedi-

Ārabie> .  Ze reageerden op de aankondiging dat  de maand

was begonnen in Saoūdi Ārabie> . Daarbij maakten ze zowel

een dwaze als een gevaarlijke foūt door af te wijken van het

tijdsysteem  dat  door  Āllah  de  Meest  Verhevene  werd

voorgeschreven.

Dit boek legt die foūt ūit. Degenen die “die verkeerde”

beslissing  genomen  hebben,  evenals  degenen  die  “die

beslissing” hebben aanvaard en gevolgd, zūllen op de dag

des oordeels worden ondervraagd voor wat ze deden. 

Gezien ze Ramada5n (of Shaba5n voV oV r Ramada5n) op de

verkeerde dag begonnen, impliceert dit dat ze de grootste

nacht van het hele jaar verloren - namelijk Lailatūl Qadr. De

schade is dūsdanig dat ze als gevolg daarvan het vermogen

verloren om via de maantijd met de kosmische tijd te linken

en  zich  zo  met  de  Ābsolūte  tijd  te  verbinden.  
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We kūnnen beslissen om een berg te beklimmen en in

een grot te gaan zitten, in een poging om naar een andere

wereld van rūimte en tijd te reizen, maar als we niet in de

maantijd leven, zūllen we nergens naartoe reizen!

Ze zijn zich er waarschijnlijk niet van bewūst dat alleen

de maantijd ons naar een tijdloze wereld kan brengen, en

dat  wie  nog  nooit  van  de  tijdloosheid  heeft  geproefd,

ūiteindelijk een gevangene van de Dūnyah kan worden.

De Imam van Pūrley Masjid in Croydon, London, deed

me  een  betraand  verzoek  om  het  onderwerp

“maanwaarneming”  te  bespreken  voor  het  begin  van  de

maanmaand in de islam, zodat moslims een beter inzicht en

begrip krijgen over het onderwerp. 

Dit boek is ontstaan als gevolg van mijn poging om op

dat verzoek te reageren. Ik heb er alle vertroūwen in dat

onze ūitleg over het onderwerp” Dajja5 l en het Tijdsysteem

in de islam”, zūlke moslims die het vermogen hebben om te

'denken' ontmoedigen om diegenen te volgen die, hoewel

ze  in  Londen  zijn,  zich  roekeloos  haasten  om  een  

Saoedische of Marokkaanse maan te omhelzen.

Ik ben dankbaar voor de talrijke aanbiedingen van hūlp

die  ik  van zo  velen  heb  gekregen om de kosten van het

drūkken van dit boek in verschillende talen te dekken. Dit

liet me toe om in aanvūlling van mijn boeken die online in
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mijn  boekenwinkel  www.imranhosein.com  te  verkrijgen

zijn,  ook  nog  een  groot  aantal  exemplaren  gratis  te

verspreiden in het Verenigd Koninkrijk en elders.

Moge  Āllah  de  Ālleraardigste,  hen  allemaal  zegenen.

Āmin! Degenen die dit boek lezen en willen meewerken aan

de poging om grote aantallen exemplaren te drūkken voor

gratis  verspreiding  over  de  hele  wereld,  dienen  mij

vriendelijk per e-mail te contacteren. 

Indien  je  wenst  dat  ik  persoonlijk  kom  om  dit

onderwerp aan je gemeenschap te onderwijzen, stūūr me

dan een e-mail en, als Āllah het wil, zal ik naar je toe komen.

INH
Email: inhosein@hotmail.com
Shawwāl, 1441. Op het Caribische eiland Trinidad
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Het woord ‘Qūr’a5n’ betekent een
‘Recitatie’

e Thora is de ‘naam’ van de geopenbaarde geschriften

die naar Mozes werd gezonden , d.w.z. Nabī Mūsa. Op

dezelfde manier is  de Zabū5 r  de naam die wordt gegeven

aan de geopenbaarde geschriften  die  naar  David  werden

gezonden,  d.w.z. Nabī Dāud, en de naam Injī5l, of Evangelie,

werd gegeven aan de  geopenbaarde geschriften die  naar

Jezūs werden gezonden, d.w.z Nabī ‘Īsā (عليهم الساَلم).

D

Deze  geopenbaarde  geschriften  hebben allemaal  ‘namen’,

maar het allerlaatste geopenbaarde geschrift dat naar Nabī5

Mūhammad  ( س����لم و عليه هللا ص����لي )  werd  gezonden,  werd

eenvoūdigweg  de  Qūr’an  genoemd  -  wat  een  ‘recitatie’

betekent.
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Bovendien was het eerste woord dat in de Qūr’an werd

geopenbaard het goddelijke gebod: �اق�َرْأ “Reciteer”.

Āangezien de Qūr’an werd gestūūrd naar mensen die

‘denken’ ( ٍم يَتَفَكَُّروَن لِّ�قَو� ), heeft de hele mensheid de plicht om te

‘denken’ met als doel deze ongebrūikelijke naamkeūze te

begrijpen. Waarom werd dit schrift gewoon ‘een recitatie’

genoemd?  Waarom  was  het  bevel:  ‘reciteren’,  het  eerste

woord dat erin wordt geopenbaard?

Ons antwoord op de bovenstaande vraag is: dat er een

goddelijke  wijsheid  aan het  werk  is  bij  de  keūze  van de

naam, die de noodzaak bevestigt  dat  dit  ūniek en laatste

goddelijk  geschrift  voor  de  mensheid  in  de  eerste  plaats

bedoeld is om te worden gereciteerd.

Onze  verdere  opvatting  is  dat  aangezien  we  een

primaire  plicht  hebben  om  de  Qūr’an  te  reciteren,  dit

impliceert dat we de Qūr’an niet echt kūnnen bestūderen

tenzij we deze voortdūrend reciteren. Recitatie komt op de

eerste plaats! Stūdie komt erna!

Er  zijn  bepaalde  voorbereidingen  voor  het  reciteren

van  de  Qūr’an  die  algemeen  bekend  zijn  en  alleen  kort

vermeld hoeven te worden.

We moeten bijvoorbeeld bescherming zoeken bij Āllah

de Meest Verhevene tegen Satan de vervloekte voordat we

de Qūr’an reciteren (al-Nahl, 16:98); de Qūr’an moet met 
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Tartī5l worden gereciteerd, d.w.z. melodieūs (al-Mūzammil,

73:  4);  we  moeten  aandachtig  lūisteren  als  anderen  de

Qūr’an reciteren (al-‘Āra5 f,  7: 204). Nog belangrijker is dat

we ons altijd bewūst moeten blijven van het feit dat Āllah

de  Meest  Verhevene  in  de  Qūr’an  datgene  heeft

neergezonden wat kan genezen, en de Qūr’an dūs, beiden,

onze  gezondheid  kan beschermen en  herstellen  wanneer

we  ten  prooi  vallen  aan  de  grote  gevaren  voor  onze

lichamelijke,  morele  en  geestelijke  gezondheid.  Een

fenomeen  dat  de  wereld  in  het  einde  der  tijden  zal

doordringen.

Āllah  de  Meest  Verhevene  heeft  verklaard  dat

"niemand, behalve “de reinen” en “de zūiveren”, de Qūr’an

zelfs  kan  aanraken"  (wat  aangeeft  dat  de  kennis  in  de

Qūr’an  niet  kan  worden  doordrongen  behalve  door  een

hart  dat  troūw  is  aan  de  Waarheid).  Op  deze  manier

herstelt  de  Shifa5  of  genezing,  die  door  het  voortdūrend

reciteren van de Qūr'an aan het hart wordt gegeven. Het is

jūist die staat van zūiverheid in het hart dat het mogelijk

maakt om de Qūr'an te bestūderen.

De  orie>ntalistische  geleerden  van  westerse

ūniversiteiten  zoals  Oxford,  Cambridge,  Temple,  Yale,

Harvard, Colombia, de Sorbonne, enz. Zij die versierd zijn

met PhD's in Islamstūdies, en die gidsen en directeūren zijn

van doctorale dissertaties over de islam, zijn eveneens 
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degenen,  die  een  gebod  om  de  Qūr’an  te  reciteren  met

geloof en zūiverheid in het hart minachtend verwerpen. Zij

worden  bij  deze  ontmaskerd  als  geleerden  wier

geleerdheid in de Qūr’an zo oppervlakkig is dat ze zelfs de

kennis  in  de  Qūr’an  niet  kūnnen  benaderen.  Dit  is  de

implicatie van Āllah's verklaring dat alleen degenen wiens

hart rein en zūiver (met geloof) is, de Qūr’an echt kūnnen

bestūderen:

ُروَن ِإِاَّلَّ يََمسُّهُ اَّلَّ  اْلُمَطهَّ
Qūr’a5n, al-Wa5qi’ah, 56:79

Niemand  kan  (de  kennis  in)  deze  Qūr’an  zelfs  maar  aanraken,  behalve  
degenen wier hart zūiver en rein is.

Een vereiste voor iemand die in aanmerking wil komen

om  de  Qūr’an  te  bestūderen,  is  dat  zijn  hart  niet  enkel

vertroūwen heeft in de Qūr’an als het Woord van de Ene

God,  maar  zijn  hart  moet  eveneens  troūw  zijn  aan

'Waarheid'. 

Deze schrijver haast zich om zo nadrūkkelijk mogelijk

te  verklaren:  dat  de  Waarheid  nūltolerantie  heeft  voor

‘onderdrūkking’. Degenen die, aan de ene kant, niet kūnnen

erkennen, of die het ongemakkelijk vinden om te erkennen

dat de VS de Venezolaanse regering en het volk onderdrūkt

(sinds  Hūgo  Chavez  de  ketenen  van  de  Āmerikaanse  
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slavernij van de arme Venezolaanse massa’s doorbrak) zijn

doofstommen en blinden met een statūs die verwant is aan

'schapen' en 'vee'! 

Degenen,  aan  de  andere  kant,  die  de  ‘onderdrūkker’

steūnen, zijn zelf onderdrūkkers! Zūlke mensen hebben een

hart zonder geloof, en dūs zonder waarheid!

Dit  boek  is  geschreven  om  onze  lezers  eraan  te

herinneren dat het allereerste vereiste is om troūw te zijn

aan  de  Qūr’an,  dit  doet  men  door  het  voortdūrend  te

reciteren.  Er  is  een  onbreekbare  band  tūssen  de

voortdūrende ‘recitatie’ en de ‘stūdie’ van de Qūr’an. Dit is

de dūidelijke implicatie van de volgende verzen waarvoor

‘ūitleg’ van de Qūr’an volgt: 

فَِإِذَا قََرُأْنَ��اهُ فَ��اتَّبِْع ۞ ِإِنَّ َعلَْينَا َجْمعَهُ َوقُْرآنَهُ
ثُمَّ ِإِنَّ َعلَْينَا بَيَانَهُ ۞ قُْرآنَهُ

Qūr’a5n, al-Qiya5mah, 75:17-19

Het is aan Ons om hem te doen bewaren en hem voor te doen dragen. En als
Wij hem dan aan joū hebben gereciteerd, volg dan zijn recitatie. Het is aan
Ons om het voor joū dūidelijk te maken.

Laten we nū de vraag stellen: als dit boek moet worden

gereciteerd,  is  er  dan  een  specifieke  manier  waarop  het

gereciteerd  moet  worden?  Of  zijn  we  vrij  om  het  te

reciteren op welke manier dan ook?
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Reciteer de Qur’an zoals Allah de Meest Verhevene het 

reciteert!

Āllah  de  Meest  Verhevene  heeft  geboden  dat  de  Qūr’an

wordt gereciteerd op de manier waarop Hij het reciteerde:

  فَِإِذَا قََرُأْنَاهُ فَاتَّبِْع قُْرآنَهُ
En als Wij hem dan aan joū hebben gereciteerd, O Mohammed, volg dan zijn
recitatie. 

Qūr’a5n, al-Qiya5mah, 75:18 

De lezer zoū benieūwd moeten zijn en zich de volgende

vraag moeten stellen: wanneer reciteerde Āllah de Meest

Verhevene de Qūr’an aan de Profeet Mohammed ( عليه هللا صلي

سلم و )?

Er  is  een  overvloed  aan  bewijzen  dat  de  Qūr’an

gedūrende  een  periode  van  23  jaar  van  tijd  tot  tijd

Goddelijk geopenbaard werd aan het hart van de Profeet.

Dit  soort  openbaring  staat  bekend  als  Wahī5.  Maar  we

kennen  slechts  eVeVn  voorbeeld  van  goddelijke  recitatie,

namelijk Qira'a van de hele Qūr’an voor de Profeet. Dat was

natūūrlijk  toen  de  engel  Gabriel  elke  avond  van  de

Ramada5n naar de profeet kwam om de Qūr'an voor hem te

reciteren. Daarvoor moet het jūist deze nachtelijke Qira'a

van de Qūr’an in de Ramada5n zijn waarnaar Āllah de Meest
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Verhevene  verwees  toen  Hij  over  Goddelijke  recitatie

sprak:

َعْن فاطمة َعْن النَّبِّي صلى هللا عليه وسلم 
نِي قَ��اَل رَّ ِإِلَيَّ ِإِنَّ ِجْبِري��َل كَ��اَن يُعَاِرض��ُ ُأَس��َ

نِي اْلعَ��اَم ةً َوِإِنَّهُ َعاَرض��َ رَّ اْلقُْرآَن ُكلَّ َسنٍَة مَ��
ُل َر ُأََجِلي َوِإِنَِّك ُأَوَّ تَْيِن َواََّل ُأَُراهُ ِإِاَّلَّ َحض��َ َمرَّ

ُأََما تَْرَضْيَن فَبََكْيُت فَقَاَل ُأَْهِل بَْيتِي لََحاقًا بِي
اِء اِء ُأَهْ��ِل اْلَجنَِّة ُأَْو نِس��َ يَِّدةَ ِنس��َ ُأَْن تَُكونِي س��َ

فََضِحْكُت ِلذَِلكَ� اْلُمْْؤِمنِيَن

Fatimah leverde over: “De profeet, vrede en zegeningen

zij met hem, zei: Gabriel kwam eens per jaar naar me

toe om de Qūr’an te herzien. Dit jaar reviseerde hij het

twee  keer  met  mij.  Ik  denk  niet  dat  het  iets  anders

betekent  dan  dat  mijn  termijn  ten  einde  loopt.

Voorwaar,  jūllie  zūllen  de  eerste  van  de  mensen  van

mijn hūis zijn die mij ontmoeten”. Dūs ik hūilde en de

Profeet zei: "Zoū je niet blij zijn om bij de meester van

de  vroūwen  van  het  Paradijs  te  zijn  of  zoū  je  liever

(hier-beneden) bij de gelovige vroūwen zijn?" Dūs daar

lachte ik om”.

Sahī5h Būkha5 rī5
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َوَد ص��لى هللا علي��ه وس��لم النَّبِيُّ كَ��اَن  ُأَجْ��
َودُ� النَّاِس، اَن، فِي يَكُ��وُن َما َوُأَجْ�� ِحيَن َرَمض��َ

اَلَُم َعلَيْ��ِه ��� ِجْبِريُل َوَكاَن ِجْبِريُل، يَْلقَاهُ ��� الس��َّ
اَن، ِمْن لَْيلَ��ٍة كُ��ّلِ ِفي يَْلقَ��اهُ هُ َرَمض��َ فَيَُداِرس��ُ

وُل اْلقُ��ْرآَن ِ فَلََرس��ُ  ص��لى هللا علي��ه وس��لمهَّللاَّ
يحِ ِمَن بِاْلَخْيِر ُأَْجَوُد .اْلُمْرَسلَِة الّرِ

Overgeleverd door Ibn 'Ābbas:

De profeet was de meest vrijgevige van alle mensen, en
hij  werd  genereūzer  in  Ramada5n  toen  Gabriel  hem
ontmoette.  Gabriel  ontmoette  hem elke avond tijdens
Ramada5n  om  samen  met  hem  de  Qūr’an  te  herzien.
Āllah's  Boodschapper  was  toen  genereūzer  dan  de
snelle wind.

Sahī5h Būkha5 rī5

We moeten nū onderzoeken hoe de Qūr’an elke avond

van  de  maand  Ramada5n  werd  gereciteerd,  zodat  we  het

Goddelijke gebod kūnnen gehoorzamen om "die manier van

recitatie te volgen".

Āangezien Āllah, de Meest Verhevene, elk jaar de hele

Qūr’an  (door  middel  van  de  engel  Gabriel)  reciteerde

tijdens die gezegende maand, hebben we de plicht om de

hele  Qūr’an  te  reciteren,  van  het  begin  tot  het  einde,

gedūrende  de  maand  Ramada5n.  Inderdaad,  de  Profeet

8
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vroeg dat we de Qūr’an minstens eVeVn keer per maanmaand

van kaft tot kaft zoūden blijven reciteren:

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِ َصلَّى هَّللاَّ اْقَرُأْ قَاَل ِلي َرُسوُل هَّللاَّ
ةً اْلقُْرآَن فِي ُكّلِ َشْهٍر ُد قُ��وَّ قَ��اَل قُْلُت ِإِنِّي ُأَجِ��

ِريَن لَْيلَ��ةً قَ��اَل قَ��اَل قُْلُت ِإِنِّي فَ��اْقَرُأْهُ ِفي ِعش��ْ
ةً قَاَل ْبعٍ َواََّل تَ��ِزْد َعلَى ُأَِجُد قُوَّ فَ��اْقَرُأْهُ فِي س��َ

ذَِلَك

Ābdūllah ibn Āmr meldde: De Boodschapper van Āllah, vrede

en zegeningen zij met hem, zei: "Lees de Qūr’an eens in de

maand". Ik  zei:  ”Ik  heb  de  kracht  om  meer  te  doen”. De

profeet zei: "Lees het dan over twintig nachten." Ik zei: "Ik

heb de kracht om meer te doen." De profeet zei: "Lees het dan

in zeven avonden en doe niet meer dan dat."

Sahī5h Būkha5 rī5; Sahī5h Mūslim

De Engel reciteerde elke avond van Ramadan een deel

van de Qūr’an en voltooide de recitatie van de hele Qūr’an

tijdens de maand Ramadan. Daarom hebben we de plicht

om de indeling van de Qūr’an voor de dagelijkse recitatie te

bepalen ten einde de hele Qūr’an in een periode van een

maand  te  voltooien.  Die  dagelijkse  portie  wordt  een  Jūz

(meervoūd Ājza) genoemd. Het Farsi-woord Sipara wordt

9
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ook veel gebrūikt voor Jūz. We hebben ook de plicht om de

Qūr’an  te  reciteren  zoals  die  zoū  moeten  worden

gereciteerd-dat is de op de Manier waarop Āllah de Meest

Verhevene  het  reciteerde-  en  jūist  daarom  moeten  we

bepalen welke de eerste Jūz is, en welke de tweede is, enz. 

Dat  is  jūist  het  onderwerp  van  dit  boek.  Het  is

natūūrlijk  toegestaan  om  de  Qūr’an  meer  dan  eens  per

maanmaand te reciteren, maar dat onderwerp wordt in dit

boek niet behandeld.
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Waarom zijn de langste Sū5 rahs 
helemaal in het begin van de Qūr’an

en de kortste helemaal aan het einde?

ndien  we  de  ganse  Qūr’an  van  kaft  tot  kaft  dienen  te

reciteren over een periode van eVeVn maanmaand, moeten

we bepalen welke de eerste Jūz is, welke de tweede is, enz.

We moeten onze aandacht vestigen op de manier waarop

de Qūr’an is verdeeld. We weten dat de engel Gabriel (عليه

(الس�الم  met tūssenpozen naar  de  profeet  ( س�لم و عليه هللا ص�لي )

kwam  gedūrende  een  periode  van  23  jaar,  terwijl  hij

openbaringen van de Qūr’an tot zijn hart bracht. Sommige

onthūllingen bestonden ūit korte passages, terwijl andere

tamelijk  lang waren.  De  engel  zoū  de  gezegende  Profeet

instrūeren  over  de  locatie  waar  elke  openbaring  in  het

Boek moest  worden ingevoegd.  Dit  boek hoūdt  zich  niet

bezig met de chronologische volgorde van de openbaringen

van de Qūr’an. In plaats daarvan vestigen we de aandacht

I
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op de volgorde waarin de Qūr'an werd verdeeld in Sūwar

(meervoūd van Sū5 rah) en de locatie die in de Qūr'an voor

elke Sū5 rah werd gekozen.

De eerste 11 Sūwar van de Qūr’an - na Sū5 rah al-Fa5 tihah

- maar met de belangrijke ūitzondering van Sū5 rah al-Ānfa5 l,

d.w.z.

al-Baqarah:  286  verzen,  Ā	 le  Imra5n:  200,  al-Nisa5 ’:  177,  al-

Ma5 idah:  120,  al-Ān’a5m:  166,  al-Ā’ra5 f:  206,  al-Ānfa5 l:  75,  al-

Taūbah: 129, Yū5 nūs: 109, Hū5 d: 123 and Yū5 sūf: 111 

Het  zijn  allemaal  lange  Sūwar.  Dit  kan  niet  per  ongelūk

gebeūrd zijn. Er moet een reden zijn voor deze regeling van

de  Sūwar  van  de  Qūr’an.  Waarom  bevinden  alle  lange

Sūwar zich helemaal aan het begin van de Qūr’an? Waarom

staat de langste Sū5 rah van allemaal d.w.z. Sū5 rah al-Baqarah

(met 286 verzen) aan het begin van de Qūr'an?

De  laatste  18 Sūwar van de  Qūr’an  daarentegen zijn

allemaal ongeveer 10 verzen lang, d.w.z.

al-Qadr  5,  al-Bayyinah  8,  al-Zalzalah  8,  al-‘Ā	 diya5 t  11,  al-

Qa5 riah  11,  al-Taka5 thūr  8,  al-‘Ās[r  3,  al-Hamazah  9,  al-Fī5l  5,

Qūraysh 4, al-Ma5 ‘ū5 n 7, al-Kaūthar 3, al-Ka5 firū5 n 6, al-Nas[r 3,

al-Masad 5, al-Ikhla5 s[  4, al-Falaq 5, and al-Na5 s 6.

Waarom  eindigt  de  Qūr'a5n  met  de  korte  Sūwar,  en

waarom zijn de kortste Sūwar van allemaal, dat wil zeggen

Sū5 rah  al-Kawthar  en  Sū5 rah  al-Nasr  (met  elk  slechts  3
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verzen), bijna helemaal aan het einde van de Qūr'a5n?

Ten  slotte,  waarom  is  er  een  algemene  continūe

vermindering van de lengte van de Sūwar van de Qūr’an

van het begin tot het einde?

Hier is een lijst van alle Sūwar van de Qūr’an met het

aantal  verzen in  elke  Sū5 rah.  Het  zoū voor  onze  dierbare

lezers  vrij  gemakkelijk  moeten  zijn  om  de  geleidelijke

afname in de lengte van de Sūwar, vanaf het begin tot het

einde van de Qūr’an te herkennen. 

Onze  lezers  moeten  opmerken  dat  er  verschillende

opvattingen  zijn  over  het  aantal  Āyat,  of  verzen,  in  elke

Sū5 rah van de Qūr'an, en dit is precies omdat de Qūr'an niet

werd  geopenbaard  als  een  geschreven  docūment  met

dūidelijk gedefinieerde verzen. Er was veeleer menselijke

inspanning  nodig  om  het  aantal  verzen  in  elke  Sū5 rah  te

bepalen - vandaar de verschillende aantallen:

1)  Āl-Fa5 tihah 7; 

Consequent lange Suwar

2) al-Baqarah 286;   

3) Ā	 l-e Imra5 n 200;   

4) al-Nisa5 ’ 177;  

5) al-Ma5 idah 120;   

6) al-Ān’a5m 166;   

7) al-Ā’ra5 f 206;
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Lange Suwar verspreid met middelgrote Suwar

8)  al-Ānfa5 l 75;   

9)  al-Taūbah 129;   

10)  Yū5 nūs 109;   

14)  Ibrahī5m 52;   

15)  al-H[ ijr 99;   

16)  al-Nah[ l 128;   

17)  al-Isra5  111;   

18)  al-Kahf 110;

19)  Maryam 98;  

11)    Hū5 d 123;   

12)  Yū5 sūf 111;   

13)  al-Ra’d 43;   

20)  T[ a5  H[ a5  135; 

22)  al-H[ ajj 78;   

23)  al-Mū’minū5 n 118;

24)  al-Nū5 r 64;   

25)  al-Fūrqa5n 77;   

26)  al-Shū’ara 227;

Middelgrote Suwar verspreid met korte Suwar

27)  al-Naml 93;

28)  al-Qas[as[  88;

29)  al-Ānkabū5 t 69;   

30)  al-Rū5 m 60;   

31)  Lūqma5 n 34;   

32)  al-Sajdah 30;   

33)  al-Āhza5 b 73;   

34)  Saba’   54;   

59)  al-Hashr; 24  

60)  Mūmtahinah 13;   

61)  al-Saff 14;   

62)  al-Jūmū’ah 11;   

63)  al-Mūna5 fiqū5 n 11;   

64)  al-Tagha5būn 18;   

65)  al-T[ ala5q 12;   

66)  al-Tahrī5m 12;   
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Middelgrote Suwar verspreid met korte Suwar

35)  Fa5 t[ir 45;   

36)  Ya5  Sī5n 83;   

37)  al-Sa5 fa5 t 182;   

38)  Sa5d 88;   

39)  al-Zūmar 75;   

40)  Gha5 fir 85;   

41)  Fūssila5 t 54;   

42)  al-Shūra5  53;   

43)  al-Zūkhrūf 89;   

44)  al-Dūkha5 n 59;   

45)  al-Ja5 thiyah 37;   

46)  al-Āhqa5 f 35;   

47)  Mūhammad 38;   

48)  al-Fath 29;   

49)  al-Hūjūra5 t 18;  

50)  Qa5 f 45;   

51)  al-Dha5 riya5 t 60;   

52)  al-T[ ū5 r 49;   

67)  al-Mūlk 30;   

68)  al-Qalam 52;   

69)  al-H[ a5qqah 52;   

70)  al-Ma‘arij 44;   

71)  Nū5 h 28;   

72)  al-Jinn 28;   

73)  al-Mūzzammil 20;   

74)  al-Mūddaththir 56;   

75)  al-Qiya5mah 40;   

76)  al-Insa5n 31;   

77)  al-Mūrsala5 t 50;   

78)  al-Naba’ 40;   

79)  al-Na5 zia5 t 46;   

80) ‘Ābasa 42; 

81)  al-Takwī5r 29;   

82)  al-Infit[a5 r 19;   

83)  al-Mūt[affifī5n 36;   

84)  al-Inshiqa5q 25;   
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Middelgrote Suwar verspreid met korte Suwar

53)  al-Najm 62;   

54)  al-Qamar 55;   

55)  al-Rahma5 n 78;   

56)  al-Wa5 qi‘ah 96; 

57)  al-Hadī5d 29;   

58)  al-Mūja5 dilah 22;  

85)  al-Būrū5 j 22;   

86)  al-T[ a5 riq 17;   

87)  al-Ā‘la5  19;   

88)  al-Gha5 shiyah 26;   

89)  al-Fajr 30;
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Consequent korte Suwar

90)  al-Balad 20;   

91)  al-Shams 15;   

92)  al-Lail 21;   

93)  al-Dūha5  11;   

94)  al-Sharh 8;   

95)  al-Tī5n 8;   

96)  al-‘Ālaq 19;   

97)  al-Qadr 5;   

98) al-Bayyinah 8;   

99)  al-Zalzalah 8;   

100)  al-‘Ā	 diya5 t 11;   

101). al-Qa5 riah 11;   

102)  al-Taka5 thūr 8;

103)  al-‘Ās[r 3;   

104)  al-Hūmazah 9;   

105)  al-Fī5l 5;   

106)  Qūraysh 4;   

107)  al-Ma5 ‘ū5 n 7;   

108)  al-Kaūthar 3;   

109)  al-Ka5 firū5 n 6;   

110)  al-Nas[r 3;   

111)  al-Masad 5;   

112)  al-Ikhla5 s[  4;   

113)  al-Falaq 5;   

114)  al-Na5 s 6.
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We  herinneren  onze  lezers  eraan  dat  voor  het

onderwerp van dit boek de kleine verschillen in het aantal

verzen geen verschil  maken.  De verschillen zijn  ontstaan

doordat  de  nūmmering  van  de  verzen  niet  Goddelijk

geopenbaard was.

Er  is  een  belangrijk  probleem  dat  moet  worden

aangepakt in de context van onze erkenning dat de Sūwar

van de Qūr’an voortdūrend in omvang afnemen (van het

begin tot het einde). Het probleem is dat er eVeVn Sū5 rah is die

zich voV oV r Sū5 rah al-Baqarah bevindt, en het is slechts zeven

verzen lang. Op grond van zijn zeer korte lengte van slechts

zeven verzen, zoū die Sū5 rah logischerwijs aan het einde van

de Qūr’an moeten worden geplaatst, in plaats van aan het

begin van de Qūr’an. Waarom staat er dan zo'n korte Sū5 rah

aan het begin van de Qūr’an?

Sūrah al-Fātihah

Āllah de Meest Verhevene heeft over de Qūr’an verklaard

dat  het  een  nobele  en  genereūze  'recitatie'  is,  die  zich

bevindt in een 'boek' dat wordt bewaakt en beschermd:

ْكنُوٍن۞ ِإِنَّهُ لَقُْرآٌن َكِريٌم  فِي ِكتَاٍب مَّ
Qūr’a5n, al-Wa5qi’ah, 56:77-78



Dit is zeker een eerbare Qūr’an [overgedragen aan de mens].

In een wel bewaard boek.

Jūist  omdat  het  boek  wordt  bewaakt  en  beschermd,

heeft de lezer een sleūtel nodig om de deūren te openen die

het boek van alle kanten bewaken:

ُل ِمن بَْيِن يََديْ��ِه َواََّل ِمْن َخْلفِ��ِه اََّل يَْأْتِيِه اْلبَاطِ��
ْن َحِكيٍم َحِميٍد تَنِزيٌل ّمِ

Qūr’a5n, Fūssila5 t, 41:42

Waarlijk degenen die niet in de Overdenking geloven toen het
tot  hen  kwam.  En  waarlijk,  het  is  een  verheven  Boek.  De
valsheid raakt hem (de Qūr’an) niet, niet van voren en niet
van  achteren.  Het  is  door  de  Ālwijze,  de  Geprezene
neergezonden.  

Onze conclūsie is dat de naam van de Sū5 rah, d.w.z. al-

Fa5 tihah,  aangeeft  dat  het  een  rol  te  spelen  heeft  bij  het

openen van de deūren van de Qūr'an wanneer de Qūr'an

moet worden gereciteerd.

De Qūr’an bevestigt dat deze  Sūrah de speciale rol en

statūs  heeft  die  hem  anders  maakt  dan  de  rest  van  de

Suwar  (aangezien  deze  Sūrah constant  moet  worden

gereciteerd telkens de Qūr’an wordt gereciteerd). Het doet

dit in onderstaande vers dat de Sū5 rah scheidt van de rest

van de Qūr’an:



َن اْلَمثَ��انِي َواْلقُ��ْرآَن ْبعًا ّمِ َولَقَ��ْد آتَْينَ��اَك س��َ
اْلعَِظيَم

Qūr’a5n, al-Hijr, 15: 87

En voorwaar, Wij hebben joū de zeven vaak herhaalde verzen

gegeven en de grote Qūr’an 

Waarom  vermeldt  Āllah  de  Meest  Verhevene  (in  het

hierboven  geciteerde  vers)  eerst  Sūrah  al-Fa5 tihah  en

vervolgens  de  Qūr'an?  Onze  interpretatie  van  deze

verklaring  is  dat  Sū5 rah  al-Fa5 tihah  eerst  moet  worden

gereciteerd, telkens wanneer we de Qūr'an willen reciteren.

Dit is de reden!

We kūnnen nū veilig erkennen dat de eerste Sū5 rah van

de  Qūr’an,  na  de  sleūtel  die  de  Qūr’an  opent,  d.w.z.  de

constant herhaalde Sū5 rah al-Fa5 tihah, Sū5 rah al-Baqarah is.

Waarom staan de lange Suwar aan het begin en de 

korte Suwar aan het einde van de Qur’an? Waarom 

bevindt de langste Sūrah van allemaal zich helemaal 

aan het begin van de Qur’an?

Wanneer  we  deze  belangrijke  vraag  proberen  te

beantwoorden:  (Waarom  staat  de  langste  Sū5 rah  van

allemaal  in  de  Qūr'a5n,  d.w.z  Sū5 rah  al-Baqarah  met  286

verzen, helemaal in het begin van de Qūr'a5n?). Moeten we

ons haasten om de dierbare lezer eraan te herinneren dat



Āllah de Meest Verhevene heeft verklaard dat Hij de Qūr’an

verdeelde  zodat  deze  met  tūssenpozen  kon  worden

gereciteerd:

َوقُْرآناً فََرْقنَاهُ ِلتَقْ��َرُأَهُ َعلَى النَّاِس َعلَى ُمْكٍث
ْلنَاهُ تَنِزياَلً َونَزَّ

Qūr’a5n, al-Isra’, 17:106

En (het is) een Qūr’an die Wij in delen hebben onderverdeeld

zodat  jūllie  het  voor  de  mensen  met  tūssenpozen  zūllen

reciteren. En Wij hebben het in gedeelten gezonden.

De  implicatie  van  het  bovenstaande  is  dat  Āllah  de

Meest Verhevene de Qūr'a5n in Sūwar heeft verdeeld zodat

ze kūnnen fūnctioneren als Ājza, of delen, die gereciteerd

moeten worden wanneer  we  de  Qūr'a5n  willen  “Khatam”,

dat wil zeggen van kaft tot kaft lezen tot voltooiing van het

boek.

Zo'n recitatie  kan plaatsvinden met  tūssenpozen van

dagelijkse  recitatie  met  als  doel  de  hele  Qūr’an  in  eVeVn

maanmaand te voltooien, en dit is de manier waarop Āllah

de Meest Verhevene de Qūr’an Zelf reciteerde (via de engel

Gabriel gedūrende de maand Ramadan). Natūūrlijk kan de

tūssenpoos ook zijn om de hele Qūr’an om de 20 dagen, of

elke 10 dagen of elke week te reciteren.



Dit  boek  legt  enkel  de  methodologie  ūit  voor  “het

maandelijks” reciteren van de Qūr’an.

Āllah  de  Meest  Wijze  plaatste  de  langste  Sū5 rah  van

allemaal  aan het  begin  van de  Qūr’an  om een specifieke

reden en met een specifiek doel. Wij zijn van mening dat Hij

dat  deed  om  ons  op  de  proef  te  stellen  en  ons  tot

“nadenken”  te  dwingen.  Moeten  we  de  hele  Sū5 rah  al-

Baqarah reciteren als onze eerste Jūz op de eerste dag van

de maand als we dagelijks reciteren om de recitatie in eVeVn

maanmaand  te  voltooien,  of  kūnnen  we  de  Sū5 rah

onderverdelen in delen voor recitatie over een tijdsperiode

die  langer  zoū  dūren  dan  die  eerste  dag  van  de

maanmaand?

Het  antwoord  hierop  is  van  crūciaal  belang  om  de

jūiste  manier  te  vinden  waarop  de  Qūr’an  moet  worden

gereciteerd gedūrende een periode van eVeVn maanmaand, of

zelfs korter dan dat.

Āllah  de  Meest  Verhevene  geeft  het  antwoord  op  de

vraag wanneer Hij als volgt beveelt:

فَِإِذَا قََرُأْنَاهُ فَاتَّبِْع قُْرآنَهُ
Qūr’a5n, al-Qiya5mah, 75:18



En als Wij hem dan aan joū hebben gereciteerd, volg dan zijn

recitatie 

Profeet  Mohammed  ( س��لم و عليه هللا ص��لي )  heeft  Sū5 rah  al-

Baqarah  voor  zijn  dagelijkse  recitatie  nooit  in  delen

onderverdeeld. Inderdaad, Āllah de Meest Verhevene heeft

voor het dagelijks reciteren van de Qūr'an een dergelijke

onderverdeling van Sū5 rahs verboden -  inclūsief Sū5 rah al-

Baqarah. Hij  deed dit  toen hij  in Sū5 rah al-Hijr verklaarde

dat  Hij  de  Profeet  Mūhammad  ( س��لم و عليه هللا ص��لي )  als  een

waarschūwer had gestūūrd, en Hij ging toen door met het

waarschūwen  van  degenen  die  de  Qūr’an  willekeūrig

onderverdelen  (voor  recitatie),  dat  ze  op  de  dag  des

oordeels aan Hem zūllen moeten verantwoorden:

َكَما ُأَنَزْلنَا َعلَى ۞ َوقُْل ِإِنِّي ُأَنَا النَِّذيُر اْلُمبِيُن
يَن ۞ الُمْقتَِسِميَن ۞ الَِّذينَ� َجعَلُوا اْلقُْرآَن ِعض��ِ

ْأَلَنَُّهْم ُأَْجَمِعْيَن ا كَ����انُوا۞ فََوَربِّ����َك لَنَس����ْ  َعمَّ
  يَْعَملُوَن

Qūr’a5n, al-Hijr, 15: 92-93

Bij  joūw  Heer,  Wij  zūllen  hen  allen  zeker  tot  de

verantwoording roepen. Voor alles wat zij gedaan hebben.

Zeg tegen hen, O Mohammed: ik ben een waarschūwer

die  je  waarschūwt,  en  ik  doe  dat  op  een  manier  die

dūidelijk  en  ondūbbelzinnig  is  -  je  waarschūwend  voor



goddelijke woede die neerdaalt  op de Mūqtasimin die de

Qūr’an willekeūrig in stūkjes en beetjes verdelen. Āllah de

Meest  Verhevene  legde  toen  een  eed  af:  Bij  ūw  Rab,  O

Mohammed,  ik  zal  hen zeker  ter  verantwoording  roepen

voor wat ze hebben gedaan (vandaar dat ze zich allemaal

op een dag aan Mij zūllen moeten verantwoorden omdat ze

de Qūr’an in stūkjes en beetjes hebben verdeeld).

Hier is dan de eerste verklaring voor de langste Sū5 rah

van de Qūr’an die helemaal  aan het  begin van de Qūr’an

wordt geplaatst. Het werd in die positie geplaatst om ons te

testen en om te zien wie van ons Āllah's verdeling van de

Qūr’an in Sūwar zoū respecteren, en dūs om te testen wie

de hele Sū5 rah al-Baqarah op de eerste dag van de maand

zoū reciteren, - en wie van ons de Sū5 rah zondig in delen zoū

hakken voor dagelijkse recitatie.

Er  is  nog  een  andere  implicatie  waarom  de  langste

Sū5 rah  van  de  Qūr’an  zich  aan  het  begin  van  de  Qūr’an

bevindt, en waarom dat alle lange Sūwar ook aan het begin

van de Qūr’an worden geplaatst,  terwijl  alle  korte Sūwar

zich aan het einde bevinden en dit wordt vervolgens in dit

boek ūitgelegd.

Een  van  de  belangrijkste  zaken  die  we  in  dit  boek

hebben gedaan, is onze lezer waarschūwen dat de Qūr’an

niet willekeūrig kan worden onderverdeeld als Ājza voor

dagelijkse  recitatie.  Daarom  of  we  nū  de  Qūr’an  voor

“Khatam” reciteren (d.w.z de recitatie in eVeVn maanmaand



voltooien,  of  zelfs  minder  dan  dat).  De  hele  Sū5 rah  al-

Baqarah moet op de eerste dag van de maanmaand worden

gereciteerd. Āllah de Meest Verhevene plaatste de langste

Sū5 rah van de Qūr'a5n helemaal aan het begin van de Qūr'a5n

om ons te testen en om te zien of we de grenzen zoūden

respecteren  die  Hij  in  de  Qūr'a5n  plaatste,  en  als  gevolg

daarvan kan Hij zien of het geheel van Sū5 rah al-Baqarah als

de eerste Jūz wordt gereciteerd door degenen die in eVeVn

maanmaand de Qūr'a5n willen voltooien of “Khatam”.

We  focūssen  het  volgende  hoofdstūk,  helaas,  op  het

blootleggen van het kolossale falen van de meeste moslims

in hūn reactie op die goddelijke test.
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Hakken van de Qūr’a5n

ُأَْجَمِعْيَن لَنَْسْأَلَنَُّهْم فََوَربَِّك  ۞

ا  يَْعَملُوَن َكانُوا َعمَّ

Qūr’a5n, al-Hijr, 15:89-93

Bij joūw Heer, Wij zūllen hen allen zeker tot verantwoording

roepen. Voor alles wat zij hebben gedaan.

egenwoordig is er over de hele wereld een ūniverseel

aanvaard systeem van verdeling van de Qūr’an in 30

Ājza, of 30 verschillende delen die op zondige wijze Sū5 rahs

van de Qūr'an in stūkjes en beetjes opsplitst.  Het is  zelfs

nog  zorgwekkender  dat  niemand  zelfs  maar  vraagtekens

plaatst  bij  het  zondige  opbreken van de  Sūwar  voor  het

dagelijks  reciteren  van  de  Qūr’an.  

T
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Deze schrijver weet niet eens wie verantwoordelijk is voor

deze willekeūrige verdeling van de Qūr’an op een andere

manier  dan  die  is  voorgeschreven  door  Āllah  de  Meest

Verhevene.

Het wordt nū algemeen aanvaard dat de eerste Jūz van de

Qūr’an eindigt in vers 141 of 142 van Sūrah al-Baqarah, en

dat de tweede Jūz eindigt in vers 253 van Sūrah al-Baqarah,

enz. Er kūnnen zeer kleine variaties in deze nūmmers zijn,

aangezien de nūmmering van de verzen niet met de engel is

meegestūūrd.  In  plaats  daarvan  deden  mensen  de

nūmmering.

We presenteren hieronder  een lijst  van  de  30  Ājza's

van de Qūr’an die nū ūniverseel worden geaccepteerd, ook

al  schenden  ze  de  verdeling  van  de  Qūr’an  zoals

voorgeschreven door Āllah de Meest Verhevene.

Degene die de bestaande indeling van de Qūr’an in Ājza

(delen)  cree>erde  voor  dagelijkse  recitatie,  besloot  het

volgende:

 1ste Juz (deel) eindigde bij vers 141 van  Sūrah al-Baqarah. Dit

was zijn eerste hak. 

 2de Juz eindigde bij vers 252 van Sūrah al-Baqarah. [2de hak in

dezelfde Sūrah]. 

 3de Juz eindigde bij vers 92 van Sūrah Ale ‘Imran. [3de hak]. 

 4de Juz eindigde bij vers 23 van Sūrah al-Nisa’. [4de hak]. 



 5de Juz eindigde bij  vers 147 van  Sūrah al-Nisa’.  [2de hak van

Sūrah al-Nisa’ en 5de hak in totaal]. 

 6de Juz eindigde bij vers 81 van Sūrah al-Māidah. [6de hak].

 7de Juz eindigde bij vers 110 van Sūrah al- ‘An’ām. [7dehak].

 8ste Juz eindigde bij vers 87 van Sūrah al- ‘Arāf. [8ste hak]. 

 9 de Juz eindigde bij vers 40 van Sūrah al-Anfāl. [9 de hak]. 

 10de Juz eindigde bij vers 92 van Sūrah al-Taubah. [10de hak]. 

 11de Juz eindigde bij vers 5 van Sūratu Hūd. [11de hak]. 

 12de Juz eindigde bij vers 52 van Sūratu Yūsuf. [12de hak]. 

 13de Juz eindigde, en gelūkkig, op het einde van Sūratu Ibrāhīm.
[Geen gehak] 

 14de Juz eindigde,  en gelūkkig,  op het einde van of  Sūrah al-
Nahl.  [Geen gehak] 15de Juz eindigde op vers 74 of  Sūrah al-
Kahf. [13de hak].

 16de Juz eindigde, en gelūkkig, op het einde van Sūratu Tā Hā.
[Geen gehak] 

 17de Juz eindigde, en gelūkkig, op het einde van of Sūrah al-Hajj.
[Geen gehak]

 18de Juz eindigde bij vers 20 van Sūrah al-Furqān. [14de hak]. 

 19de Juz eindigde bij vers 55 van Sūrah al-Naml. [15de hak].

 20ste Juz eindigde bij vers 45 van Sūrah al-‘Ankabūt. [16de hak]. 

 21ste Juz eindigde bij vers 30 van Sūrah al-Ahzāb. [17de hak].

 22ste Juz eindigde bij vers 27 van Sūrah Yasīn. [18de hak]. 

 23ste Juz eindigde bij vers 31 van Sūratu Rūm. [19de hak]. 

 24ste Juz eindigde bij vers 46 van Sūrah al-Fussilāt [20ste hak].
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 25ste Juz eindigde, en gelūkkig, op het einde van Sūrah al-Ahqāf.
[Geen gehak]

 26ste Juz eindigde bij vers 30 van Sūrah al-Zariyāt. [21ste hak]. 

 27ste Juz eindigde,  en gelūkkig,  op het einde van of  Sūrah al-
Hadīd. [Geen gehak]. 

 28ste Juz eindigde,  en  gelūkkig,  op  het  einde  van  Sūrah al-
Tahrīm. [Geen gehak]. 

 29ste Juz eindigde,  en gelūkkig,  op het einde van  al-Mursalāt.
[Geen gehak]. 

Er is geen verder gehak in deze zondige verdeling van

de  gezegende  Qūr’an.  Onze  lezers  zoūden  gechoqūeerd

moeten zijn bij het besef dat de Qūr’an 21 keer werd gehakt

in deze willekeūrige divisie van Ājza.

Het lijkt erop dat de onbekende persoon die de Qūr’an

zo  verdeelde  dit  deed  met  de  gedachte  dat  de

wonderbaarlijke Qūr’an vergelijkbaar is met een stūk stof.

Hij  woū  de  Qūr’an  in  30  gelijke  delen  verdelen,  en  dūs

sneed hij  de stof eenvoūdigweg in 30 gelijke delen.  Deze

schrijver kan niet ūitleggen hoe deze zondige opdeling van

de Qūr’an in stūkjes en beetjes zo lang door zo velen werd

geaccepteerd.

Het  hierboven  gepresenteerd  bewijs  onthūlt  een

ūniversele en kolossale faling aan de kant van de moslims

wanneer ze door Āllah, de Meest Verhevene, worden getest

met  de  langste  Sū5 rah  aan  het  begin  van  de  Qūr’an.  Van

zodra ze faalden voor de test van Sū5 rah al-Baqarah, bleven



ze verder falen met de rest van de Ājza voor het reciteren

van de Qūr’an.

Onze mening is dat dat Āllah de Meest Verhevene op dit

zondige  hakken/ splitsen van de  Qūr’an,  zoals  hierboven

beschreven, heeft gereageerd in de volgende verzen van de

Qūr’an:

َكَما ُأَنَزْلنَا َعلَى ۞ َوقُْل ِإِنِّي ُأَنَا النَِّذيُر اْلُمبِيُن
يَن ۞ الُمْقتَِسِميَن ۞ الَِّذينَ� َجعَلُوا اْلقُْرآَن ِعض��ِ

ْأَلَنَُّهْم ُأَْجَمِعْيَن ا كَ����انُوا۞ فََوَربِّ����َك لَنَس����ْ  َعمَّ
  يَْعَملُوَن

Qūr’a5n, al-Hijr, 15:89-93

En  zeg  (O  Mohammed):  “Ik  ben  zeker  een  dūidelijke

waarschūwer.”  Zoals Wij (de bestraffing) over de verdelers

hebben  neergezonden.  Die  de  Qūr’an  in  gedeelte  hebben

onderverdeeld. Bij joūw Heer, Wij zūllen hen allen zeker tot

de verantwoording roepen. Voor alles wat zij gedaan hebben.

Zeg  tegen  hen,  O  Mohammed:  ik  ben  een  waarschūwer  die  je

waarschūwt,  en  ik  doe  dat  op  een  manier  die  dūidelijk  en

ondūbbelzinnig  is  -  je  waarschūwend  voor  goddelijke  woede  die

neerdaalt  op de Mūqtasimī5n,  die de Qūr’an willekeūrig in stūkjes en

beetjes  verdeelt. 
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Āllah de Meest verhevene legde toen een eed af: Bij ūw

Rab,  O Mohammed,  ik  zal  hen zeker  ter  verantwoording

roepen  voor  wat  ze  hebben  gedaan  (vandaar  dat  ze

allemaal op een dag aan Mij zūllen moeten verantwoorden

waarom  ze  de  Qūr’an  in  stūkjes  en  beetjes hebben

verdeeld).

Moge Āllah al diegenen vergeven, die nū Taūbah maken

en  die  vanaf  nū  vermijden  om  de  Qūr’an  in  stūkjes  en

beetjes te hakken. Ze zūllen vanaf nū eerder de verdeling

van de Qūr’an in Sūwar zoals voorgeschreven door Āllah,

de  Meest  Verhevene,  respecteren  en  ze  zūllen  in  de

toekomst vermijden om de Sūrahs te hakken als ze een Jūz

bepalen voor dagelijkse recitatie! Āmin!
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Goddelijk Voorgeschreven methode
voor

Het reciteren van de Qūr’an tijdens de
Maand Ramada5n.

"Reciteer het over een periode van een maand".

Sūnan Ibn Majah

angezien Āllah, de Meest Verhevene, de Qūr’an al in

Sūwar heeft verdeeld, hierūit volgt dat we een Sū5 rah

niet  in  delen  kūnnen  onderverdelen  voor  de  dagelijkse

recitatie.  Zo'n  verdeeldheid  zoū  neerkomen  op  het  in

stūkjes en beetjes hakken van de Qūr’an, en dit is door de

Qūr’an zelf aan de kaak gesteld.

A

Hier  is  een aanbevolen indeling  van de  Qūr’an in  30

delen voor  de  dagelijkse  recitatie,  ten einde de  volledige

voordracht van de ganse Qūr’an- van kaft tot kaft- over een

32
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periode van eVeVn maanmaand te voltooien. 

Onze  dierbare  lezers  moeten  opmerken  dat  we  de

verdeling van de Qūr’an hebben gerespecteerd zoals Āllah

de Meest Verhevene heeft gedaan in de vorm van Sūwar.

Geen enkele  Sūrah is ooit door ons in delen opgesplitst in

onze dagelijkse recitatie. Wij zijn van mening dat er geen

andere manier kan zijn om de eerste vijftien Ājza van de

Qūr’an te reciteren, anders dan de manier waarop we het

hebben  ūitgelegd.  We  nodigen  degenen  die  van  mening

verschillen dan ook ūit  om hūn eigen lijst  van  de  eerste

vijftien Ājza van de Qūr’an mee te delen:

The Ajza voor de eerste zes dagen van de maand:

 1ste Jūz, d.w.z., Jūz  te  reciteren  op  de  eerste  dag  van  de
maand: al-Baqarah—286 versen;

 2de Jūz; Ā	 le Imra5n—200 versen; (2de dag van de maand) 

 3de Jūz: al-Nisa5 ’—177 versen; (3de dag)

 4de Jūz: al-Ma5 idah—120 versen; (4de dag)

 5de Jūz: al-Ān’a5m—166 versen; (5de dag)

 6de Jūz: al-Ā’ra5 f—206 versen; (6de dag)

De  hierboven  vermelde  Sūrahs zijn  allemaal  lange

Sūrahs, daarom hebben we geen andere keūze dan slechts

eVeVn  Sūrah te reciteren op elk van de eerste zes dagen van

de maand.

Maar op de 7de dag worden we geconfronteerd met drie

pūnten die ons ūitnodigen om na te denken.



Een eerste pūnt is dat Sū5 rah al-Ānfal ongewoon kort is

-  met  slechts  75  verzen -  terwijl  alle  voorgaande Sū5 rahs

lang waren.

Een tweede pūnt is dat de Sū5 rah die volgt op al-Ānfal

een lange Sū5 rah is - zo lang als de Sū5 rahs van de eerste 6

dagen.

Waarom is al-Ānfal dan zo kort?

Een  derde  pūnt,  en  de  meest  overtūigende  van

allemaal, is dat Sū5 rah al-Taūbah, die bij Goddelijk decreet

direct na Sū5 rah al-Ānfal komt, de enige Sū5 rah van de Qūr'a5n

is die niet begint met Bismillah al-Rahman al-Raheem.

Wat  kūnnen  deze  drie  belangrijke  voorbodes  in  de

Qūr’an betekenen?

Onze mening is dat Āllah de Meest Verhevene al-Ānfal

heeft  voorgeschreven om een korte  Sū5 rah te zijn,  en dat

Sū5 rah al-Taūbah om een specifieke reden moet beginnen

zonder Bismillah al-Rahman al-Raheem. Hij wil dat we deze

twee Sū5 rahs combineren als onze Jūz voor de recitatie op

de 7de dag van de maanmaand; en Āllah weet het best!

Deze  afwijking  op  de  7de dag  van  het  systeem  van

recitatie van enkele Sū5 rahs voor de eerste 6 dagen van de

maand,  dūidt  op  het  goddelijke  plan  om  nū  Sū5 rahs  te

combineren voor dagelijkse recitatie.
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Belangrijker is: het waarschūwt de gelovige ook voor

een  zeer  belangrijke  fase  in  het  verstrijken  van  de  tijd

binnen eVeVn maanmaand, namelijk het laat ons inzien dat de

eerste week van de maanmaand nū werd voltooid.

Wanneer we de eerste 6 dagen van de week hebben

doorlopen en we op de 7e dag zijn aangekomen, moeten we

ons  eraan  herinneren  dat  de  eerste  zes  dagen  echt

gedenkwaardige  dagen waren  in  de  geschiedenis  van de

tijd.

Āllah de Meest Verhevene wil dat we paūzeren op de

7de dag,  zodat  die  gebeūrtenissen  opnieūw  in  ons

bewūstzijn kūnnen worden geregistreerd.

Het  was  om  die  reden  dat  Hij  voorschreef  dat  de

sabbatdag,  of  de  zevende  dag,  voor  de  gelovigen  zoū

worden beperkt tot een dag van rūst en gebed, zodat het

hart  en  de  geest  zoūden  kūnnen  nadenken  over  de

geschiedenis van de tijd. Het reciteren van de Qūr’an voor

de “Khatam” of voltooiing ervan binnen eVeVn maanmaand is

in feite een door God voorgeschreven wijze die ons toelaat

door de bladzijden van de geschiedenis van de tijd te reizen

zodat  we  ūiteindelijk  omarmd  kūnnen  worden  door  het

systeem van tijd waarmee de maan verbonden is. 



Āllah de Meest Verhevene heeft ons hier niet minder

dan 6 keer aan herinnerd in de Qūr’an:

ِإِنَّ َربَُّكُم هَّللّاُ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواَألَْرَض
ي ِفي ِستَِّة ُأَيَّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش يُْغش��ِ
َر ْمسَ� َواْلقَمَ�� اللَّْيَل النََّهاَر يَْطلُبُ��هُ َحثِيثً��ا َوالش��َّ
َراٍت بِ��ْأَْمِرِه ُأاََّلَ لَ��هُ اْلَخلْ��قُ� خَّ َوالنُّجُ��وَم ُمس��َ

 َواَألَْمُر تَبَاَرَك هَّللّاُ َربُّ اْلعَالَِميَن
Qūr'a5n, al-‘Āra5 f, 7:54

Waarlijk, jūllie Heer is Āllah, Die de hemelen en de aarde in

zes dagen heeft geschapen. Vervolgens zetelde Hij zich op de

TROON; Hij bedekt de nacht met de dag, die hem snel opvolgt

en  (Hij  schiep)  de  zon,  de  maand  en  de  sterren,  zij  zijn

onderworpen aan Zijn bevel. Gezegend zij Āllah de Heer der

Werelden.

ِإِنَّ َربَُّكُم هَّللّاُ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواَألَْرَض
تََوى َعلَى اْلعَ��ْرِش يُ��َدبُِّر ِفي ِستَِّة ُأَيَّاٍم ثُمَّ اس��ْ
اَألَْمَر َما ِمن َشِفيعٍ ِإِاَّلَّ ِمن بَْعِد ِإِْذنِِه ذَِلُكُم هَّللّاُ

َربُُّكْم فَاْعبُُدوهُ ُأَفاََلَ تَذَكَُّروَن

Zeker, jūllie Heer is Āllah, Die de hemelen en de aarde in zes

dagen heeft geschapen en toen boven de troon verheven is,

alle  dingen  bestūrend.  Geen  bemiddelaar  zonder  zijn
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toestemming.  Dat  is  Āllah,  jūllie  Heer;  aanbidt  Hem  dūs

(alleen). Laten jūllie je niet vermanen? 

Qūr'a5n, Yū5 nūs, 10:3

ا ا بَْينَُهمَ�� الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواَأْلَْرَض َومَ��
تََوى َعلَى اْلعَ����ْرِش تَِّة ُأَيَّاٍم ثُمَّ اس����ْ ِفي س����ِ

ْحَمُن فَاْسْأَْل بِِه َخبِيًرا الرَّ
Qūr'a5n, al-Fūrqa5n, 25:59

Degene Die de hemelen en de aarde en alles wat daartūssen

is in zes dagen heeft geschapen. Vervolgens zetelde Hij zich

op  de  Troon,  Hij  is  de  Barmhartige.  Vraag  over  Hem  aan

degene die daarover het meeste weet;

ا َماَواِت َواَأْلَْرَض َومَ��� ُ الَِّذي َخلَ���َق الس���َّ هَّللاَّ
بَْينَُهَما فِي ِستَِّة ُأَيَّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَ��ْرِش
ِفيعٍ ُأَفاَََل ن ُدونِ���ِه ِمن َوِلّيٍ َواََّل ش���َ ا لَُكم ّمِ مَ���

تَتَذَكَُّروَن
Qūr'a5n, al-Sajdah, 32:4

Āllah  is  Degene  Die  de  hemelen  en  de  aarde  en  alles  wat

daartūssen is, heeft geschapen in zes dagen. Toen zetelde Hij

zich  op  de  Troon.  Er  is  voor  jūllie  būiten  Āllah  geen

beschermer  of  bemiddelaar.  Laten  jūllie  je  dan  niet

vermanen?



ا ا بَْينَُهمَ�� َماَواِت َواَأْلَْرَض َومَ�� لَقَْد َخلَْقنَ��ا الس��َّ
ِفي ِستَِّة ُأَيَّاٍم َوَما َمسَّنَا ِمن لُّغُوٍب

Qūr'a5n, Qa5 f, 50:38

En voorwaar, wij hebben de hemelen en de aarde en alles wat

daartūssen is geschapen in zes dagen, en vermoeidheid 

raakte Ons niet.

ُهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواَأْلَْرَض فِي ِستَِّة
ُأَيَّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش يَْعلَُم َما يَِلُج ِفي
ا يَ��نِزُل ِمَن ُرُج ِمْنهَ��ا َومَ�� ا يَخْ�� اَأْلَْرِض َومَ��
ا السََّماء َوَما يَعْ��ُرُج ِفيهَ��ا َوهُ��َو َمعَُكْم ُأَْيَن مَ��

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر  ُكنتُْم َوهَّللاَّ
Qūr'a5n, al-Hadī5d, 57:4

Hij is Degene Die de hemelen en de aarde in zes dagen heeft

geschapen waarna Hij Zich op de Troon zetelde. Hij kent wat

de aarde ingaat en wat er weer ūitkomt, en wat ūit de hemel

neerdaalt en wat erin opstijgt. En Hij is met jūllie, waar jūllie

ook zijn. En Āllah is Ālziende over wat jūllie doen.

Wanneer  de  6de dag  eindigt  moeten  we  ons  eraan

herinneren dat de eerste 6 dagen van de schepping, die het

eerste hoofdstūk in de geschiedenis van de tijd vormen, in

twee perioden waren verdeeld - de eerste dūūrde 4 dagen
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en  daarna  was  er  een  tweede  periode  die  nog  2  dagen

dūūrde om in totaal 6 dagen te maken:

َوَجعََل ِفيَها َرَواِسَي ِمن فَْوقَِها َوبَ��اَرَك فِيهَ��ا
َواء َوقَ��دََّر فِيهَ��ا ُأَْقَواتَهَ��ا ِفي ُأَْربَعَ��ِة ُأَيَّاٍم س��َ

لِّلسَّاِئِِليَن
Qūr'a5n, Fūssila5 t, 41:10

Hij  heeft  daarop stevige bergen geplaatst en Hij  heeft  haar

gezegend en Hij bepaalde de maat (van alle voorzieningen) in

vier volledige dagen (perioden), voor de vragenden.

ثُمَّ اْستََوى ِإِلَى السََّماء َوِهَي ُدَخاٌن فَقَ��اَل
لََها َوِلَأْْلَْرِض ِاِئْتِيَا َطْوًعا ُأَْو َكْرًها قَالَتَ��ا

ُأَتَْينَا َطاِئِِعيَن
Qūr'a5n, Fūssila5 t, 41:11

Toen rees Hij boven naar de hemel die een nevel was, en Hij

zei  tot  haar  en  tot  de  aarde:  “Kom  tot  Ons,  vrijwillig  of

onvrijwillig.”  Zij  (de  hemelen  en  de  aarde)  zeiden  beiden:

“Wij komen vrijwillig.”

َماَواٍت فِي يَ��ْوَمْيِن َوُأَْوَحى فَقََضاُهنَّ َسْبَع س��َ
ْنيَا َماء ال��دُّ َماء ُأَْمَرهَ��ا َوَزيَّنَّا الس��َّ ِفي كُ��ّلِ س��َ

بَِمَصابِيَح َوِحْفًظا ذَِلَك تَْقِديُر اْلعَِزيِز اْلعَِليِم



Qūr'a5n, Fūssila5 t, 41:12

En Hij vervolmaakte hen, de zeven hemelen in twee dagen

(perioden)  en  Hij  gaf  elke  hemel  haar  eigen  werk.  En  Wij

versierden  de  dichtstbijzijnde  hemel  met  sterren,  als  een

bescherming  (tegen  Satan).  Zo  is  het  Beslūit  van  Hem,  de

Ālmachtige, de Ālwetende. 

Natūūrlijk zoū onze 7de dag van recitatie van de Qūr’an

bijna nooit op Yoūm al-Sabt of de sabbatdag vallen, maar

we worden niettemin herinnerd aan het belang van de 7de

dag van de week.

 7de Jūz: al-Ānfa5 l, 75 & al-Taūbah, 129 – d.w.z een totaal van 204

verzen;                      

 8de Jūz: Yū5 nūs,  109;  &  Hū5 d,  123  -  d.w.z  een  totaal  van 232

verzen;                   

 9de Jūz: Yū5 sūf,  111;  &  al-Ra’d,  43 -  d.w.z  een  totaal  van 154

verzen; 

 10de Jūz: Ibrahī5m, 52; & al-H[ ijr,  99  -  d.w.z een totaal van 151

verzen;  

 11de Jūz: al-Nah[ l - 128 verzen.   

Deze schrijver geeft er de voorkeūr aan om de recitatie

van de Jūz voor de 11de dag te beperken tot Sū5 rah al-Nahl,

niet alleen omdat het een lange Sū5 rah is, maar ook omdat

het ons in staat stelt om de recitatie van Sū5 rah al-Isra te

combineren  met  Sū5 rah  al-Kahf  op  de  12de dag  van  de
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maand. We hebben elders voldoende bewijs geleverd dat

deze  twee  Sū5 rahs  van  de  Qūr'a5n  goddelijk  met  elkaar

verbonden zijn.

De 11de dag markeert ook de voltooiing van het eerste
1/3 van de Qūr’an, en dit is een kwestie van groot belang,
vooral  in  Ramada5n,  wanneer  de  maand  is  verdeeld  in  3
delen met significante implicaties voor elk deel.

 12de Jūz: al-Isra5 , 111; & al-Kahf, 110 - d.w.z een totaal van 221

verzen;

 13de Jūz: Maryam, 98; & T[ a5  H[ a5 , 135  -  d.w.z een totaal van 233

verzen;                            

 14de Jūz: al-Ānbiya5 ’, 112; & al-H[ ajj, 78 - d.w.z een totaal van 190

verzen;    

 15de Jūz: al-Mū’minū5 n, 118; & al-Nū5 r, 64  -  d.w.z een totaal van

182 verzen.       

Āls de 14de dag van de maand ten einde komt en de 15de

nacht  begint,  is  de  tijd  van  de  volle  maan  aangebroken.

Āangezien dit  het moment is met de meeste Nū5 r  of licht,

geeft Āllah de Meest Verhevene ons Sū5 rah al-Nū5 r om op de

15de dag te reciteren. 

Telkens  wanneer  de  gelovige  deze  Sū5 rah  reciteert

terwijl  hij  de hele Qūr’an eens per maanmaand reciteert,

wordt de gelovige gewaarschūwd voor de komst van dat

stadiūm in de loop van de tijd gedūrende die maanmaand,

namelijk het stadiūm wanneer de halve maand is gee> indigd



en de helft nū overblijft.

 16de Jūz: al-Fūrqa5n, 77; & al-Shū’ara, 227 - d.w.z een totaal van

304 verzen;

 17de Jūz: al-Naml, 93; al-Qas[as[ , 88; & al-Ānkabū5 t, 69 - d.w.z een

totaal van 250 verzen;    

 18de Jūz: al-Rū5 m, 60; Lūqma5n, 34; al-Sajdah, 30; & al-Āhza5b, 73

- d.w.z een totaal van 197 verzen;

 19de Jūz: Saba’, 54; al-Fa5 t[ir, 45; Ya5  Sī5n, 83; & al-Sa5 fa5 t, 182 - d.w.z

een totaal van 364 verzen;

 20ste Jūz: Sa5d, 88; al-Zūmar, 75; & Gha5 fir, 85  -  d.w.z een totaal

van 248 verzen;

 21ste Jūz: Fūssila5 t, 54; al-Shūra5 , 53; & al-Zūkhrūf, 89; al-Dūkha5n,

59 - d.w.z een totaal van 255 verzen.

Wanneer  de 21ste dag van de maand begint,  zoū dit

inderdaad een zeer belangrijke zaak zijn in de gezegende

Ramada5n,  aangezien  dit  het  begin  zoū  markeren  van  de

laatste 1/3 van de Qūr’an. 

Het zoū in de oneven nachten van dat laatste deel van

de maand zijn dat Lailatūl Qadr zoū plaatsvinden. Het is op

die gezegende nacht zijn dat de engelen en de Rū5 h (d.w.z.

de Rū5 h al-Qūddūs of Heilige Geest, die Gabriel is) van boven

zoūden neerdalen om elke opdracht te verrichten die hem

door  Āllah  de  Meest  Verhevene  is  toegewezen.  Āls  we

Sū5 rah  Fūssila5 t  reciteren  op  de  21ste  dag  van  Ramada5n,
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krijgen we meer informatie over wat de engelen voor ons

kūnnen doen op die speciale avond:

ُل تَقَاُموا تَتَنَ��زَّ ُ ثُمَّ اس��ْ ِإِنَّ الَِّذيَن قَالُوا� َربُّنَ��ا هَّللاَّ
افُوا َواََّل تَْحَزنُ���وا َعلَْيِهُم اْلَماََلِئِكَ���ةُ ُأاََّلَّ تَخَ���

نَْحُن ۞ َوُأَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَّتِي ُكنتُْم تُوعَ��ُدوَن
َرةِ َولَُكْم ْنيَا َوفِي اآْْلخِ�� ُأَْوِليَاُْؤُكْم فِي اْلَحيَاةِ الدُّ
ِفيَها َما تَْشتَِهي ُأَنفُُسُكْم َولَُكْم فِيَها َما تَ��دَُّعوَن

ِحيٍم ۞ ْن َغفُوٍر رَّ  نُُزاًَّل ّمِ
Qūr'a5n, Fūssila5 t, 41 :30-32

Waarlijk, degenen die zeggen: “Onze Heer is (alleen) Āllah “,

en  daarin  standvastig  blijven,  voor  hen  zūllen  de  Engelen

afdalen (zeggende):  “Vrees niet  noch wees bedroefd!  Maar

ontvang het goede nieūws van het Paradijs wat jūllie beloofd

is!  Wij  zijn jūllie  vrienden in het wereldse  leven en in het

Hiernamaals.  Daar zūllen jūllie  alles hebben wat jūllie  hart

wenst,  en  daarin  zūllie  jūllie  alles  hebben  waar  jūllie  om

vragen.  Āls  een  ontvangst  van  de  Vergevingsgezinde,  de

Genadevolle”.

Wanneer we ook Sū5 rah al-Dūkha5n reciteren op de 21ste

dag van de maand Ramada5n, worden we eraan herinnerd

dat  Āllah  de  Meest  Verhevene  de  Qūr'a5n  heeft

neergezonden  op  een  gezegende  nacht  van  Qadr  in

Ramada5n. 



De gezegende Profeet gaf aan dat we die nacht moeten

zoeken in  de  oneven nachten van de  laatste  1/3  van  de

maand Ramada5n:

بَاَرَكٍة ِإِنَّا ُكنَّا ُمنِذِريَن ۞ ِإِنَّا ُأَنَزْلنَاهُ ِفي لَْيلٍَة مُّ

ْن ِعن��ِدنَا ۞ ِفيَها يُْفَرُق ُكلُّ ُأَْمٍر َحِكيٍم ًرا ّمِ ُأَمْ��
ِإِنَّا ُكنَّا ُمْرِسِليَن

Qūr'a5n, al-Dūkha5n, 44:3-5

Wij  hebben  hem  (de  Qūr’an)  in  de  gezegende  nacht

neergezonden.  Waarlijk,  Wij  zijn  de  waarschūwers.  Daarin

worden alle wijze zaken ūiteengezet. Āls een bevel van Ons.

Waarlijk, Wij zonden (de profeten).

 22ste Jūz:  al-Ja5 thiyah,  37;  al-Āhqa5 f,  35;  Mūhammad,  38;  & al-

Fath, 29; al-Hūjūra5 t, 18 – d.w.z een totaal van 157 versen;

 23ste Jūz:  Qa5 f, 45; al-Dha5 riya5 t 60; al-T[ ū5 r, 49; al-Najm, 62; & al-

Qamar, 55, - d.w.z een totaal van 271 verzen.

Wanneer de 22ste dag van de maand is gee> indigd en de

23ste dag is begonnen, zoū de implicatie zijn dat er nū nog

maar eVeVn  week overblijft  om de maand af  te  ronden.  De

gelovige  moet  alert  blijven  zodat  hij  de  gedenkwaardige

verandering die in de hemel plaatsvindt tijdens deze laatste

week  van  de  maanmaand  kan  waarnemen,  zo  ziet  hij

wanneer de maand ten einde loopt d.w.z. wanneer de maan

ūiteindelijk ūit de hemel verdwijnt tijdens de laatste dagen
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van deze week, en het laat hem eveneens toe te zien hoe de

sterren  dan  de  nachtelijke  hemel  overnemen.  Sterlicht

vervangt dan maanlicht aan de nachtelijke hemel.

Āllah  de  Meest  Verhevene  geeft  ons  Sū5 rah  al-Najm,
d.w.z. de Sū5 rah van de ster, gevolgd door Sū5 rah al-Qamar
d.w.z. de Sū5 rah van de maan, op de 23ste dag van de maand,
zodat  wanneer  we  deze  twee  Sū5 rahs  op  die  dag  van  de
maand reciteren, ze ons niet alleen zoūden waarschūwen
dat sterlicht nū het maanlicht aan de hemel zoū vervangen,
maar ook dat de laatste week van de maand is begonnen.

We kūnnen ook de goddelijke wijsheid erkennen.  Hij
bracht  dūisternis  in  de  hemel  ter  voorbereiding  op  het
ontvangen van het tengere licht van de nieūwe maan.

 24ste Jūz: al-Rah[ ma5n - 78; al-Wa5qi‘ah - 96; al-Hadī5d - 29; & al-

Mūja5 dilah - 22;  

 25ste Jūz: al-H[ ashr - ; Mūmtah[ inah- 13; al-S[aff - 14; al-Jūmū’ah -

11;   al-Mūna5 fiqū5 n  -  11;  al-Tagha5būn -  18;  al-T[ ala5q  12;  & al-

Tah[ rī5m - 12; al-Mūlk - 30; al-Qalam - 52

 26ste Jūz: ; al-H[ a5qqah - 52; & al-M‘a5 rij - 44; Nū5 h - 28; al-Jinn -

28; al-Mūzzammil - 20; al-Mūddaththir - 56;

 27ste Jūz:  al-Qiya5mah - 40; al-Insa5n - 31; & al-Mūrsala5 t - 50; al-

Naba’ - 40; al-Na5 zi‘a5 t - 46;

 28ste Jūz: ‘Ābasa- 42; al-Takwī5r - 29; al-Infit[a5 r - 19; al-Mūt[affifī5n

- 36; al-Inshiqa5q - 25; al-Būrū5 j - 22; al-Ta5 riq - 17; al-Ā‘la5  - 19; &

al-Gha5 shiyah - 26;



 29ste Jūz: al-Fajr - 30; al-Balad - 20; al-Shams - 15; al-Layl - 21;

al-D[ ūh[ a5  - 11; al-Sharh - 8; al-Tī5n - 8; & al-‘Ālaq - 19; al-Qadr - 5.

Gezien het feit  dat Sū5 rah al-Qadr de Sū5 rah is die ons

informeert  dat  Lailatūl  Qadr  verreweg  de  grootste  nacht

van alle nachten van het jaar is, omdat het op die avond was

dat  de  Qūr’an  werd  geopenbaard.  Gezien  deze  Sū5 rah

melding  maakt  van  zowel  al-Fajr  als  al-Lail,  hebben  we

ervoor gezorgd dat onze Jūz van recitatie de recitatie van

Sū5 rah al-Qadr op de 29ste dag van de maand combineert met

zowel Sū5 rah al-Fajr  als  Sū5 rah al  -Lail.  Āls  gevolg van het

gedenkwaardige samenkomen verzamelen we deze Sūwar

in  de  Jūz  die  wordt  gereciteerd  op  de  29ste dag  van  de

maand. 

We hebben een rede om aan te nemen dat Lailatūl Qadr

zich op de 29ste nacht van de gezegende Ramada5n bevindt.

Ons advies is daarom dat men vooral moet focūssen op het

wakker blijven tijdens de aanbidding op de 29ste nacht van

de gezegende maand Ramada5n.  We zoūden voornamelijk

op deze avond Dūah moeten maken voor alles waar we het

hele jaar om hebben gevraagd.

We moeten onze lezers daarom waarschūwen dat onze

islamitische eschatologische verklaring voor dit onderwerp

als volgt lūidt: De Dajja5 l is verantwoordelijk voor de bijna

ūniversele  verwaarlozing  van  de  29ste nacht  van  de

Ramada5n - ook al is het een van de oneven nachten in het
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laatste derde deel van de gezegende maand.

Wanneer de 29ste dag van de maand eindigt, hebben we

ook  de  plicht  om  naar  de  avondhemel  (d.w.z.  de  hemel

boven de locatie op aarde waar we zijn) te bekijken om te

zien  of  de  nieūwe  maan  zichtbaar  is. Āls  we  de  nieūwe

maan  zien,  zoūden  we  de  recitatie  van  de  weinige

overgebleven Sūwar van de Qūr’an moeten afwerken om zo

de  recitatie  van  de  hele  Qūr’an,  van  kaft  tot  kaft,  te

voltooien.  Dit  zoū niet  veel  tijd in beslag moeten nemen.

Āls,  aan  de  andere  hand,  de  nieūwe  maan  niet  wordt

waargenomen,  dan  hebben  we  slechts  een  paar  korte

Sūwar om te reciteren op de 30ste dag van de maand om op

die manier de voordracht van de hele Qūr’an te voltooien.

 30th Jūz:  al-Bayyinah -  8;  al-Zalzalah  -  8;  al-‘Ā	 diya5 t  -  11;  al-

Qa5 riah - 11; al-Taka5 thūr - 8; al-‘Ās[r - 3; al-Hūmazah - 9; al-Fī5l -

5; Qūraysh - 4; al-Ma5 ‘ū5 n - 7; al-Kaūthar - 3; al-Ka5 firū5 n - 6; al-

Nas[r - 3; al-Masad - 5; al-Ikhla5 s[  - 4; al-Falaq -  5; & al-Na5 s - 6.

We raden degenen aan die de Qūr’an reciteren om het

te “khatam” of om het te voltooien in 1 maanmaand, om

zich  te  weerhoūden  om de  recitatie  van  de  Qūr’an  af  te

maken voordat de maand eindigt (zoals op de 25ste of 26ste

dag enz.).  Ze  moeten ervoor  zorgen dat  ze  een 29  ste Jūz

hebben om op de 29 ste dag te reciteren, en ook een 30 ste Jūz

om te reciteren in het geval dat de maand doorgaat tot een

30 ste dag.



Hoe moet een vrouw de Qur’an reciteren?

Onze mening is  dat  mannen ten minste  eVeVnmaal  per

maanmaand de Qūr’an moeten “Khatam” (voltooien), maar

dat  vroūwen  alleen  moeten  reciteren  wat  voor  hen

mogelijk is.

Indien  een  vroūw  de  Qūr’an  niet  kan  “Khatam”

(voltooien)  binnen  de  tijdspanne  van  een  maanmaand

omdat  haar  recitatie  wordt  onderbroken  door  haar

maandelijkse  menstrūatiecyclūs,  dan  moet  ze  de  Qūr’an

“Khatam” (voltooien) wanneer ze vrij is om het reciteren te

hervatten. Ze zoū dan de recitatie van de Qūr’an vanaf het

begin  met  de  volgende  nieūwe  maan  moeten  hervatten.

Tijdens het interval tūssen haar Khatam van de Qūr’an en

de geboorte  van de  volgende  nieūwe  maan,  kan ze  naar

eigen inzicht ūit de Qūr’an reciteren.

De  Qūr’an  weerhoūdt  een  vroūw  er  niet  van  het  te

reciteren  tijdens  haar  menstrūatie;  maar  deze  schrijver

heeft niet de bevoegdheid om te bepalen of er een ander

verbod bestaat.
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Het reciteren van de Qūr’an
en leven met de maan 

e hebben in het laatste hoofdstūk bewijs geleverd

dat  aantoont  dat  het  dagelijks  reciteren  van  de

Qūr’an,  in  overeenstemming  met  de  goddelijke

recitatiemethode  voor  de  voltooiing  van  de  hele  Qūr’an

gedūrende een periode van eVeVn  maand,  d.w.z.  eVeVn  maan,

ons in staat stelt om in constante relatie met de maantijd te

leven.

W

We kūnnen nū begrijpen waarom alle lange Sūwar van

de Qūr’an aan het begin van de Qūr’an staan en alle korte

aan het einde.

Wanneer de maan jong is,  d.w.z.  wanneer de Hila5 l  of

wassende maan verschijnt,  en de maand jong is,  heeft de

goddelijke wijsheid bepaald dat we ook jong moeten leven,
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ons jong moeten voelen en met kracht moeten handelen.

We moeten altijd onze grootste inspanning leveren aan het

begin van de maanmaand, wat voor werk we ook doen. Dit

omvat  eveneens  de  inspanningen  van  degenen  die

kinderloos  zijn  en  graag door  Āllah  de  Meest  Verhevene

met een baby gezegend willen worden. 

Het is om deze reden dat Āllah de Meest Verhevene alle

lange Sūwar aan het begin van de Qūr’an heeft geplaatst.

Dan, naarmate de maand vordert, worden de Sūwar korter

en  korter  totdat,  wanneer  de  maand  ten  einde  loopt,

wanneer de maan oūd is geworden, wanneer we moe zijn,

Āllah  de  meest  Wijze  ons  zeer  korte  Sūwar  geeft  die

naūwelijks onze energie belast. Āls we de Qūr’an dagelijks

reciteren, leven we daarom in harmonie met de maantijd.

Degenen  die  niet  in  harmonie  met  de  maan  leven,

zūllen een vreselijke prijs betalen voor hūn verwaarlozing

van het leven met de maan. Wat is dat voor prijs?

Wat is de implicatie van de Tijd 
die sneller en sneller vliegt?

Āhmad  heeft  overgeleverd  dat  Ābū  Hūrairah  zei:  De

Boodschapper  van  Āllah  zei: "Het  Uūr  zal  niet  beginnen

voordat de tijd snel verstrijkt, dūs een jaar zal als een maand

zijn, en een maand zal als een week zijn, en een week zal als

een dag zijn, en een dag zal als een ūūr en een ūūr zijn zal zijn

als het verbranden van een vlecht van palmbladeren. "
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Sahī5h Būkha5 rī5

Dit boek nodigt lezers ūit om ‘na te denken’, ten einde

de  onheilspellende  implicaties  van  de  profetie  van  de

profeet  Mohammed  ( س��لم و عليه هللا ص��لي )  m.b.t  de  tijd  in  het

einde der tijden te begrijpen.  Hij verklaarde dat de tijd dan

sneller  en  sneller  zoū  gaan.  Hij  zei  dat  er  een  heel  jaar

voorbij  zoū  gaan  en  het  zoū  lijken  alsof  een  maand

voorbijgaat;  en  een  hele  maand  zoū  voorbijgaan  als  een

week, een hele week zoū voorbijgaan als een dag; en een

hele dag zoū voorbijgaan als een ūūr, en een heel ūūr zal in

evenveel tijd voorbijgaan als nodig is om een vūūr aan te

steken. (Sahī5h Būkha5 rī5).

Dit boek legt die profetie ūit als: het sūcces van Dajja5 l's

aanval op het “systeem van tijd” dat door Āllah de Meest

Verhevene  voor  de  mensheid  is  ingesteld.  Mijn  boek

getiteld: “De Qūr'an,  Dajja5 l  en de Jasad” legt eveneens de

passage in Sū5 rah Saba van de Qūr'an ūit, over de dood van

Nabī5  Sūlaiman ( السالم عليه ). Namelijk, dat de djinn Dajja5 l  op

de troon zagen zitten, en dat het de Minsa'ah van Sūlaimans

staf was die de Dajja5 l het vermogen gaf om in te grijpen in

“het  systeem  van  de  tijd”  om  op  die  manier  Sūlaima5n

levend, pratend, lopend enz. te laten zien.

Behalve  onschūldige  kinderen,  en  degenen  die  een

leven leiden dat losgekoppeld is van de moderne wereld.

Vandaag, zoū bijna de hele mensheid moeten bekennen dat



ze  ervaren  dat  de  tijd  sneller  en  sneller  gaat.  Zelfs  mijn

bitterste critici kūnnen dit fenomeen niet ontkennen. Maar

de realiteit is dat de tijd helemaal niet sneller gaat. Het is

eerder het menselijk hart dat het als dūsdanig waarneemt.

Dit boek werd geschreven om degenen, die ervaren dat

de tijd  ‘sneller  en sneller’  vliegt,  te  waarschūwen dat  dit

gebeūrt omdat hūn hart is losgekoppeld van het “systeem

van tijd” dat overal in de schepping van Āllah fūnctioneert;

Dit fenomeen vindt plaats vanwege Dajja5 l's aanval op dat

“systeem van tijd”.

 Dit boek herinnert de lezer eraan dat de maan centraal

staat  in  het  “systeem  van  tijd”  dat  door  Āllah  de  Meest

Verhevene voor de mensheid werd gecree>erd.  Hier is het

bewijs:

َر نُ��وًرا ُهَو الَِّذي َجعََل الشَّْمَس ِضيَاًء َواْلقَمَ��
نِيَن َوقَ����دََّرهُ َمنَ����اِزَل ِلتَْعلَمُ����واْ عَ����َدَد الس����ِّ
ُل َواْلِحَساَب َما َخلََق هَّللّاُ ذَِلَك ِإِاَّلَّ ِباْلَحّقِ يُفَّصِ

 اآْليَاِت ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن
Qūr’a5n, Yū5 nūs, 10:5

Hij  is  Degene Die  de  zon  heeft  gemaakt  als  een  (stralend)

schijnsel  en  de  maan  tot  een  licht  en  Hij  bepaalde  haar

standen  opdat  jūllie  het  aantal  jaren  weten  en  de

(tijdsberekening).  Āllah  heeft  dat  slechts  in  Waarheid
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geschapen.  Hij  legt  de  Tekenen  naūwkeūrig  ūit  voor  de

mensen die kennis hebben.

Tenzij  het  menselijk  hart  in  harmonie  klopt  met  het

“systeem van tijd” in de schepping van Āllah, zoū het niet

Salī5m zijn, d.w.z. het zoū niet deūgdelijk en gezond zijn. De

verdere  implicatie  is  dat  het  hart  moeilijkheden  zoū

ondervinden  bij  het  ontvangen  van  de  ‘Nū5 r’  of  licht  van

Āllah. Het zoū evenzeer moeilijkheden ondervinden bij het

ontvangen van de  Shifa5 ,  of  genezing.  Dit  is  inderdaad  zo

belangrijk dat de Qūr’an heeft verklaard dat niets anders

zoū helpen op de Dag des Oordeels dan een hart dat Salī5m

is:

َ۞ يَْوَم اََّل يَنفَُع َماٌل َواََّل بَنُوَن  ِإِاَّلَّ َمْن ُأَتَى هَّللاَّ
 بِقَْلٍب َسِليٍم

Qūr’a5n, al-Shū'ara5 , 26:88-89

De Dag waarop weelde noch zonen zūllen baten. Behalve hij,

die aan Āllah een schoon hart brengt.

Op de dag des oordeels kūnnen rijkdom noch kinderen

ons op helpen. Het enige dat ons zal verhelpen, is dat we

voor Āllah staan met een hart dat Salī5m is (d.w.z. deūgdelijk

en gezond).

Āls de lezer, na het ervaren dat de tijd sneller en sneller

vliegt,  nū  de  Qūr’an reciteert  met  de  methodologie  zoals



onderwezen in dit boek, dan zal hij het gevoel dat de tijd

‘sneller en toch sneller’ vliegt niet meer ervaren. 

Dit zoū impliceren dat zijn hart hersteld is en het zich

in een staat  van harmonie bevindt met het  “systeem van

tijd” en de rest van Āllah’s schepping. De andere implicatie

is dat de kennis over het onderwerp dat in dit boek wordt

gepresenteerd, gevalideerd zoū worden. Het zoū eveneens

de lawine aan bezwaren en beoordelingen van onze critici,

die de deūren van de Masjid voor ons slūiten, als ongeldig

ontmaskeren.

In  het  volgend  hoofdstūk  proberen  we  “het  systeem

van tijd” ūit te leggen dat door Āllah de Meest Verhevene

voor de hele mensheid is ingesteld. We zijn ervan overtūigd

dat hindoes, boeddhisten, joden, christenen en anderen die,

net  als  moslims,  de  religieūze  levenswijze  volgen,  baat

zoūden hebben bij deze ūitleg.

Deze  schrijver  heeft  respect  voor  andere  religieūze

gemeenschappen.  Hij  hoūdt  zich  niet  bezig  met  actieve

bekering  om  hen  als  bekeerlingen  tot  zijn  religieūze

gemeenschap te winnen. Het is aldūs niet in een geest van

competitie  dat hij  de gehechtheid aan de maan voorstelt.

Het  is  loūter  een  ūiteenzetting  van  een  manier  dat  hen

toelaat  met het  goddelijk verordende systeem van tijd te

linken. 
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Dit is precies wat deze methodologie voor het reciteren

van de Qūr’an levert.  Dit  boek kan momenteel door geen

enkele  andere  religieūze  gemeenschap  in  de  wereld

gee>venaard worden. Deze schrijver zoū het echt geweldig

vinden mocht iemand hem aantonen dat hij ongelijk heeft.

Naarmate we vorderen in het ūitleggen van de jūiste

methodologie  voor  het  reciteren  van  de  Qūr’an,  in

overeenstemming met de door God geboden Sūnnah (d.w.z.

van  kaft  tot  kaft)  eenmaal  per  maand.  Moeten  we  onze

dierbare lezers eraan herinneren dat we eerder in ons boek

al aangetoond hebben dat de opdelingen van de Qūr’an in

30 delen (d.w.z. Ājza of Sipara) misschien eeūwen geleden

door verschillende mysterieūze onbekende mensen op een

willekeūrige en onjūiste manier werd gedaan.

Dit boek herinnert de lezers eraan dat Āllah de Meest

Verhevene  de  Qūr’an  al  in  Sūwar  (meervoūd  van Sū5 rah)

heeft verdeeld, en dat we niet kūnnen onderverdelen wat

Āllah  al  heeft  verdeeld.  Daarom  verklaren  we  vol

vertroūwen dat de verdeling van de Qūr’an in Ājza, die nū

ūniverseel  heerst,  waarin  vele  Sūwar  in  stūkken  zijn

gehakt,  onjūist  is  en  gecorrigeerd  moet  worden.  Het  is

precies deze onjūiste verdeling van de Qūr’an in 30 gelijke

delen die Āllah de Meest  Verhevene in  het  onderstaande

vers van Sū5 rah al-Hijr ernstig heeft veroordeeld.



Āllah  de  Meest  Verhevene  heeft  ons  voorzien  van

begeleiding met betrekking tot de hoeveelheid verzen van

de Qūr’an,  die  dagelijks  gereciteerd moet  worden om de

recitatie van het hele boek in eVeVn maanmaand te voltooien,

d.w.z.  om  de  Qūr’an  te  “Khatam”  (voltooien).  Dat

onderwerp werd in dit boek ūitgelegd.

[We haasten ons om aan de schooljongens ūit te leggen - gezien zij

de enigen zijn die ūitleg nodig hebben - dat iemand die de Qūr’an ūit

zijn hoofd leert, en die kleine stūkjes tegelijk ūit het hoofd leert, in een

poging  om  de  Koran  ūit  het  hoofd  leren  te  vergemakkelijken,  niet

schūldig is aan het onderverdelen van de Qūr’an.]

De indeling van de Qūr’an in Ājza voor de dagelijkse

recitatie gedūrende een periode van eVeVn maand gebeūrde

niet lūkraak. Dit boek biedt voldoende bewijs dat bevestigt

dat het reciteren van de Qūr’an in overeenstemming met de

jūiste Ājza, ons hart herstelt en het weer in harmonie met

de maan leeft, en dūs in connectie met het systeem van tijd

dat door Āllah de Meest Verhevene voor de hele mensheid

is ingesteld.

Belangrijke opmerking 

Deze schrijver heeft in dit  hoofdstūk van zijn bescheiden

boek  meningen  gegeven  over  de  synchronie  die  bestaat

tūssen, enerzijds, het reciteren van de Ājza van de Qūr’an

gedūrende een periode van eVeVn maanmaand en, anderzijds,

de passage in de verschillende stadia van de beweging van
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de tijd in het door God voorgeschreven systeem van tijd.

We  zijn  ervan  overtūigd  dat  er  andere  geleerden  zūllen

verschijnen, Insha Āllah, die deze analyse naar veel grotere

hoogten zūllen tillen.
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Dajja5 l de maan en
het systeem van tijd in de islam

Dajjāl,  de valse Messias, moet de hele mensheid in eVeVn

goddeloze  mondiale  smeltkroes  brengen  van  een

gemeenschap die zich politiek, economisch en monetair

aan hem zoū onderwerpen,  zodat  hij  zijn doel  om de

wereld vanūit Jerūzalem te regeren kan realiseren.

Lobalisatie  vindt  in  de  moderne  wereld  niet  per

ongelūk  plaats.  De  islamitische  eschatologie  heeft

ūitgelegd dat de Dajja5 l, de valse Messias, de hele mensheid

moet  verenigen  onder  eVeVn  goddeloze  wereldwijde

smeltkroes  van:  een  gemeenschap  die  zich  politiek,

economisch en monetair aan hem zoū onderwerpen, zodat

hij  zijn doel  om vanūit  Jerūzalem over de hele wereld te

regeren kan realiseren. 

G
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We hebben dit  onderwerp ūitgelegd in  onze boeken met

name 'Jerūsalem in de Qūr'a5n',  ‘Uiteenzetting van Israel's

Mysterieūs Imperialistisch Āgenda', 'De Dajja5 l en de Qūr'a5n

en Āwwal al-Zama5n', enz. [Zie www.imranhosein.com]

Lunaire tijd

Het moeilijkst en waarschijnlijk de meest frūstrerende zaak

dat Dajja5 l in de schepping van Āllah is tegengekomen in zijn

zoektocht  om  eVeVn  wereldwijde  onderling  verbonden

samenleving  op  te  boūwen  die  als  een  ūūrwerk

fūnctioneert, is het goddelijk gekalibreerde onnaūwkeūrige

systeem van tijd gecree>erd door Āllah de Meest Verhevene,

waarin de maan centraal is gelegen. (Het is onnaūwkeūrig

dat  we  moeten  wachten  tot  de  29ste dag  is  afgelopen

voordat we kūnnen weten of de maand is afgelopen).  De

Qūr’an  heeft  dūidelijk  vastgesteld  dat  de  maan  moet

worden gebrūikt voor het tellen van de jaren:

َر نُ��وًرا ُهَو الَِّذي َجعََل الشَّْمَس ِضيَاًء َواْلقَمَ��
نِيَن َوقَ����دََّرهُ َمنَ����اِزَل ِلتَْعلَمُ����واْ عَ����َدَد الس����ِّ
ُل َواْلِحَساَب َما َخلََق هَّللّاُ ذَِلَك ِإِاَّلَّ ِباْلَحّقِ يُفَّصِ

 اآْليَاِت ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن
Qūr’a5n, Yū5 nūs, 10:5



Hij  is  Degene  die  de  zon  heeft  gemaakt  als  een  (stralend)

schijnsel  en  de  maan  tot  een  licht  en  Hij  bepaalde  haar

standen  opdat  jūllie  het  aantal  jaren  weten  en  de

(tijds)berekening.  Āllah  heeft  dat  slechts  in  Waarheid

geschapen.  Hij  legt  de  Tekenen  naūwkeūrig  ūit  voor  de

mensen die kennis hebben. 

Hij  is  het  die van de zon een bron van stralend licht

heeft gemaakt, en met dat licht wordt de maan verlicht, en

Hij heeft fasen van groei en verval voor de maan ingesteld,

zodat  jūllie  een  tijdsysteem  zoūden  kūnnen  hebben

waarmee jūllie de jaren en de tijd kūnnen meten. Niets van

dit  alles  heeft  Āllah  geschapen  zonder  een  innerlijke

waarheid.  Het  is  dūidelijk  dat  Hij  deze  boodschappen

ūitspreekt voor mensen met inzicht.

Laten we nogmaals ūitleggen dat eVeVn maanmaand (een

maand is met soms 29 dagen en soms 30 dagen). Dat de

stelling dat eVeVn maanmaand op de 29e dag van de maand

moet eindigen onnaūwkeūrig is voor de simpele rede dat

iemand op de 29Ste dag net naar de hemel moet kijken eer

hij kan vaststellen dat de maand is afgelopen oftewel nog

een dag dūūrt.

Het was bij God voorbedacht, dat een systeem van tijd

gebaseerd  op  de  maan  de  totstandbrenging  van  een

wereldwijd  systeem  van  tijd  (dat  de  hele  mensheid  zoū

verbinden in eVeVn enkel raster) zoū frūstreren. De gevolgen
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van het  niet  tot  stand brengen van dat  ūniversele  raster

met  een  ūniverseel  toepasbaar  naūwkeūrig  tijdsysteem,

zoūden catastrofaal zijn, bijvoorbeeld voor zaken die over

de hele wereld worden gevoerd via cyberspace.

De maan bestaat niet en fūnctioneert in een vacūū> m.

De  maan  maakt  eerder  deel  ūit  van  een  groter  geheel

waarin alle delen van Āllah's  schepping in harmonie met

elkaar  bewegen.  Geen  enkel  onderdeel  kan  elkaar  ooit

inhalen:

َر َواََّل ْمُس يَنبَِغي لَهَ��ا ُأَن تُ��ْدِرَك اْلقَمَ�� اََّل الش��َّ
 اللَّْيُل َسابُِق النََّهاِر َوُكلٌّ فِي فَلٍَك يَْسبَُحوَن

Qūr’a5n, Ya Sī5n, 36:40

Het is niet mogelijk dat de zon de maan bereikt, en de nacht

kan de dag niet inhalen. Āllen bewegen in een kringloop.

Toen  Āllah  de  Meest  Verhevene  de  Samawa5 t,  of

parallelle ūniversūms, en de aarde schiep en vervolgens de

mensheid stūūrde om te leven in dit materieel ūniversūm

waarin we nū leven, schiep en ontwierp Hij  alles volgens

een Mī5za5n, of balans, en waarschūwde hij de mensheid om

die Mī5za5n niet te verstoren, of te verzaken:

يَزاَن ُأاََّلَّ تَْطغَ��ْوا َوالسََّماء َرفَعََها َوَوَضعَ� اْلمِ��
 ِفي اْلِميَزاِن



Qūr’a5n, al-Rahma5n, 55:7-8

En  Hij  heeft  de  hemel  hoog  opgeheven  en  Hij  heeft  de

weegschaal  (der gerechtigdheid)  geplaatst.  Opdat  jūllie  het

evenwicht niet verstoren.

Het zoū voor onze lezers dūidelijk moeten zijn dat de

maan,  en  het  systeem  van  tijd  waarin  de  maan  centraal

staat,  integraal  verbonden  is  met  die  Mī5za5n  waarnaar

hierboven wordt verwezen.

Absolute tijd - Ik ben tijd!

ُ َعنْ��هُ، قَ��اَل قَ��اَل َي هَّللاَّ َعْن ُأَبِي ُهَرْيَرةَ َرض��ِ
لََّم ُ َعلَيْ��ِه َوس��َ ِ َصلَّى هَّللاَّ ُ َرُسوُل هَّللاَّ : قَ��اَل هَّللاَّ

بُّ بَنُ��و آَدَم ال��دَّْهَر، َوُأَنَ��ا ال��دَّْهُر، بِيَ��ِدي يَس��ُ
 اللَّْيُل َوالنََّهاُر

Ābū Hūraira overleverde: De Boodschapper van Āllah, vrede

en zegeningen zij met hem, zei: “Āllah de Ālmachtige zei: De

zoon van Ādam misbrūikt mij. Hij vervloekt de tijd en ik ben

de tijd, want in mijn hand zijn de dag en nacht. "

Būkha5 rī5, Mūslim
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Toen Āllah de Meest Verhevene verklaarde: Ik ben tijd!

De implicatie is dat de absolūte tijd bij Hem is.

Toen Hij verder verklaarde dat Hij  de schepping in 6

dagen  schiep  en  daarna  Zichzelf  vestigde  op  Zijn  'Ārsh

d.w.z. de Troon of het commandocentrūm van waarūit Hij

de hele schepping regeert en controleert,  is  de implicatie

dat de Ābsolūte tijd gelokaliseerd is bij de' Ārsh, en vandaar

dat  alle  delen  van  het  systeem  van  tijd  ūiteindelijk

verbonden zijn met de absolūte tijd bij de 'Ārsh. Hier is een

van de vele  verzen van de  Qūr’an die  ons  naar  de  ‘Ārsh

brengt.

ا ا بَْينَُهمَ�� الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواَأْلَْرَض َومَ��
تََوى َعلَى اْلعَ����ْرِش تَِّة ُأَيَّاٍم ثُمَّ اس����ْ ِفي س����ِ

ْحَمُن فَاْسْأَْل بِِه َخبِيًرا الرَّ
Qūr'a5n, al-Fūrqa5n, 25:59

Degene die de hemelen en de aarde en alles wat daartūssen is

in zes dagen heeft geschapen. Vervolgens zetelde Hij zich op

de Troon, Hij is de Barmhartige. Vraag over Hem aan degenen

die daarover het meeste weet.



In aanvūlling op de Ābsolūte tijd heeft de Qūr’an ook

het  bestaan  van  de  kosmische  tijd  onthūld  als  de

tijdsdimensie die verbonden is met de Ābsolūte tijd.

Kosmische tijd

َماء ِإِلَى اَأْلَْرِض ثُمَّ َر ِمَن الس���َّ يُ���َدبُِّر اَأْلَمْ���
نٍَة يَْعُرُج ِإِلَْيِه ِفي يَ��ْوٍم كَ��اَن ِمقْ��َداُرهُ ُأَلْ��َف س��َ

ا تَعُدُّوَن مَّ ّمِ
Qūr’a5n, al-Sajdah, 32:5

Hij regelt (alle) zaken vanūit de hemel naar de aarde, dan zal

het  (de  zaak)  op  een  dag,  die  een  dūizend  jaar  van  jūllie

berekening dūūrt, naar hem opstijgen.

وُح ِإِلَيْ��ِه فِي يَ��ْوٍم كَ��اَن تَْعُرُج اْلَماََلِئَِكةُ َوال��رُّ
 ِمْقَداُرهُ َخْمِسيَن ُأَْلَف َسنٍَة

Qūr’a5n, al-Maa5 rij, 70:4

De  Engelen  en  de  Geest  stijgen  naar  Hem  op  in  een  dag

waarvan de maat vijftigdūizend jaren is.
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Het  is  zeker  dat  een  systeem van  mūltidimensionale

tijd een Miza5n moet hebben die de Ābsolūte tijd verbindt

met de kosmische tijd en met de maantijd.  Het is evenzo

zeker  dat  de  Miza5n  ze  harmonieūs  met  elkaar  moeten

verbinden.  Āls  we  de  maantijd  of  de  wereld  van  de  tijd

waarin we leven verliezen of er geen verbinding meer mee

hebben,  dan  zoū  de  wereld  van  de  kosmische  tijd  (het

mediūm waardoor de absolūte tijd kan worden benaderd)

ontoegankelijk blijven. De prijs die we dan zoūden betalen

is dat Nū5 r, of het heilig licht van Āllah de Meest Verhevene,

niet langer vanūit de wereld van de kosmische tijd op ons

kan neerdalen om ons hart te bereiken.

Wanneer  we  geen  Nū5 r  of  licht  in  ons  hart  hebben,

zūllen  we  een  volk  blijven  dat  van  binnen  blind  is.  De

vreselijke implicatie van een dergelijke blindheid is dat we

in het hiernamaals eveneens blind worden grootgebracht:

َرةِ َوَمن كَ��اَن فِي َه���ِذِه ُأَْعَمى فَهُ��َو ِفي اآْلخِ��
ُأَْعَمى َوُأََضلُّ َسبِياَلً

Qūr’a5n, al-Isra’, 17:72

En iedereen die in deze wereld blind (van hart) is, zal in het

Hiernamaals ook blind zijn en verder van het pad afdwalen.



EeVn van de gevolgen van blindheid in deze wereld is

dat  de  mensen niet  ‘denken’;  ze gebrūiken hūn rationeel

vermogen niet om de ‘Waarheid’ te erkennen. Ze willen niet

zien met de Nū5 r  of  het  licht  van Āllah.  Dit  is  precies het

soort van wereld dat Dajja5 l probeert te bereiken. Āllah de

Meest Verhevene heeft zo'n lage mening van zūlke mensen

dat Hij ze met vee vergelijkt:

ا اَّلَ ُق بِمَ�� َوَمثَُل الَِّذيَن َكفَُرواْ َكَمثَِل الَِّذي يَْنعِ��
يَْسَمُع ِإِاَّلَّ ُدَعاء َونَِداء ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَُهْم اَّلَ

 يَْعِقلُوَن
Qūr’a5n, al-Baqarah, 2:171

En  de  gelijkenis  van  degenen  die  ongelovig  zijn  is  als  de

gelijkenis met degene (een herder) die roept naar iets wat

niet lūistert, behalve naar een roep of een schreeūw. Zij zijn

doof, stom en blind. Daarom begrijpen zij niet.

ةً َوَمْن ُأَعْ��َرَض َعن ِذكْ��ِري فَ��ِإِنَّ لَ��هُ َمِعيش��َ
َضنًكا َونَْحُشُرهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة ُأَْعَمى

Qūr’a5n, Ta5  Ha5 , 20:124
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Maar iedereen die zich (in ongeloof) van Mijn Overdenking

(de  Qūr’an)  afkeert:  waarlijk,  er  zal  dan  voor  hem  een

benaūwd leven zijn. En Wij zūllen hen verzamelen op de Dag

der Opstanding, in blinde toestand.

Wanneer  Āllah  de  Meest  Verhevene  de  Sama5  al-Dūnyah

(d.w.z.  het  materieel  ūniversūm  waarin  we  leven)  schiep,

cree>erde Hij  ook deūren of poorten waardoor we van deze

wereld van rūimte en tijd naar andere werelden van rūimte

en tijd kūnnen gaan:

تَْكبَُرواْ َعْنهَ��ا اَّلَ ِإِنَّ الَِّذيَن َكذَّبُواْ بِآيَاتِنَ��ا َواس��ْ
َماء َواَّلَ يَ��ْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ تُفَتَُّح لَُهْم ُأَبْ��َواُب الس��َّ
ّمِ اْلِخيَ��اِط َوكَ��ذَِلَك ُل ِفي س��َ َحتَّى يَِلَج اْلَجمَ��

نَْجِزي اْلُمْجِرِميَن
Qūr’a5n, al-‘Āra5 f, 7:40

Waarlijk, degenen die Onze Tekenen naast zich neer leggen

en ze met arrogantie behandelen, voor hen zūllen de poorten

van de hemel zich niet openen en zij zūllen het Paradijs niet

binnengaan tot de kameel door het oog van de naald gaat.

De deūren (of poorten) van het ūniversūm (waardoor

de engelen afdalen in  deze  wereld van rūimte en tijd en

welke  de  dienaren  van  Āllah  kūnnen  doorkrūisen  met

Basar 



(d.w.z. een interne zicht die namelijk de deūren die de

gelovige voorbij deze wereld van rūimte en tijd naar andere

werelden brengt opent). Die deūren zoūden niet open staan

voor  degenen  die  onze  Āya5 t  minachtend  afwijzen;  en  ze

kūnnen Jannah niet binnengaan totdat een kameel door het

oog van een naald kan gaan (en dūs nooit), en zo straffen

Wij degenen die in zonde verloren zijn.

َماء فََظلُّواْ ِفي��ِه َن الس��َّ َولَْو فَتَْحنَا َعلَْيِهم بَابًا ّمِ
اُرنَا بَ��ْل يَْعُرُجوَن َرْت ُأَْبص��َ ّكِ ا س��ُ لَقَ��الُواْ ِإِنَّمَ��

ْسُحوُروَن  نَْحُن قَْوٌم مَّ
Qūr’a5n, al-Hijr, 15:14-15

En zelfs als Wij voor hen een hemelpoort zoūden openen en

zij zoūden daarin kūnnen opstijgen, Zoūden zij zeker zeggen:

“Onze ogen zijn dūizelig. Nee, wij zijn een behekst volk”.

Āllah de  Meest  Verhevene cree>erde een systeem van

tijd  waarmee  we  moesten  leven,  en  waardoor  we  tijd

moesten meten en, nog belangrijker, waarmee we door de

verschillende werelden van rūimte en tijd moesten reizen. 

Dat  systeem  van  tijd  werd  gecree>erd  en  ontworpen

door Āllah de Meest Verhevene om een kritisch belangrijke

rol te spelen in ons spiritūele leven. We moeten ermee zien,

ermee horen,  ermee denken en ermee leven.  We moeten
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ermee  slapen  en  ermee  wakker  worden.  En  het

allerbelangrijkste:  ons  hart  moet  er  synchroon  mee

kloppen. 

Wanneer een volk stopt met denken, verleidt Dajja5 l hen

om dat evenwicht te verstoren en te overtreden, zoals dat

van toepassing is op het systeem van tijd; het gevolg is dat

ze het zinvolle contact met dat systeem van tijd verliezen

en er een vreselijke prijs voor betalen.

Dit  boek  werd  geschreven  om  onze  lezers  die  nog

steeds 'denken' eraan te herinneren dat de Hila5 l,  of halve

maan,  en  de  verschillende  fasen  van  de  maan  (die  we

allemaal met onze blote ogen zien), zich in het hart van dit

goddelijke bepaald systeem van tijd bevindt:

َواقِيُت ِللنَّاِس ْأَلُونََك َعِن اَألِهلَِّة قُ��ْل ِهَي مَ�� يَس��ْ

.  .  . َواْلَحّجِ
Qūr’a5n, al-Baqarah, 2:189

Zij vragen joū (Mohammed) over de nieūwe manen. Zeg: “Het

zijn  tijdsaandūidingen  voor  de  mensen  en  (voor  het

vaststellen van) de bedevaart (Haddj)

En ze vragen je  over de wassende manen;  Zeg tegen

hen dat de halve maan een systeem van tijd geeft waardoor

de tijd kan worden gemeten. De halve maan moet daarom

worden gebrūikt om de tijd van de hadj of bedevaart naar

de Ka'aba in Mekka te bepalen ...



De Qūr’an heeft verder ūitgelegd dat de fūnctie van de

zon (in dat systeem van tijd) is om de maan te verlichten,

en dat de constante beweging van de maan rond de aarde is

ontworpen om de maan progressief te laten verlichten in

zo’n tijd, in zūlke manier dat het een systeem van tijd zoū

opleveren waarmee de mensheid de tijd kan berekenen:

َر نُ��وًرا ُهَو الَِّذي َجعََل الشَّْمَس ِضيَاًء َواْلقَمَ��
نِيَن َوقَ����دََّرهُ َمنَ����اِزَل ِلتَْعلَمُ����واْ عَ����َدَد الس����ِّ
ُل َواْلِحَساَب َما َخلََق هَّللّاُ ذَِلَك ِإِاَّلَّ ِباْلَحّقِ يُفَّصِ

 اآْليَاِت ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن
Qūr’a5n, Yū5 nūs, 10:5

Hij  is  Degene Die  de  zon  heeft  gemaakt  als  een  (stralend)

schijnsel  en  de  maan  tot  een  licht  en  Hij  bepaalde  haar

standen  opdat  jūllie  het  aantal  jaren  weten  en  de

(tijds)berekening.  Āllah  heeft  dat  slechts  in  Waarheid

geschapen.  Hij  legt  de  Tekenen  naūwkeūrig  ūit  voor  de

mensen die kennis hebben.
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Āllah de Meest Verhevene heeft ons eraan herinnerd,

(opdat we niet vergeten) dat de nacht, de dag, de zon, de

maan  en  de  sterren  allemaal  zijn  geschapen  om  te

fūnctioneren in  het  belang van de mensheid,  en allemaal

fūnctioneren ze op een manier die de mensheid ten goede

komt:

َر ْمسَ� َواْلقَمَ�� َر لَُكُم اللَّْيَل َواْلنَّهَ��اَر َوالش��َّ َوَسخَّ
َراٌت بِْأَْمِرِه ِإِنَّ فِي ذَِلكَ� آَْليَاٍت َواْلنُُّجوُم ُمَسخَّ

قَْوٍم يَْعِقلُوَن  لِّ
Qūr’a5n, al-Nahl, 16:12

En Hij heeft door Zijn gebod de nacht en de dag, de zon en de

maan en de sterren voor jūllie in dienst gesteld. Zeker, hierin

zijn Bewijzen voor een volk dat begrijpt.

De Qūr’an legt ūit dat de stadia van groei en verval van

de  maan  bedoeld  zijn  om  een  kompas  te  verschaffen,

waarmee  de  mensheid  de  tijd  zoū  moeten  navigeren

gedūrende de periode van een maanmaand:



َواْلقََمَر قَدَّْرنَاهُ َمنَاِزَل َحتَّى َعاَد كَ��اْلعُْرُجوِن
 اْلقَِديِم

Qūr’a5n, Ya Sī5n, 36:39

En  Wij  hebben  voor  de  maanstanden  bepaald,  zodat  zij

terūgkeert als een oūd sikkeltje aan een dadeltros

Voor de dienaren van Āllah de Meest Verhevene is er

geen  andere  maand  dan  een  maanmaand.  Zolang  de

mensheid met de maan leefde -d.w.z. vanaf het moment van

haar geboorte als een halve maan, doorheen de stadia van

groei en achterūitgang totdat ze terūgkeerde als een 'oūde,

droge, verdorde tak van dadelpalm' - leefde de mensheid in

een  normaal  leven.  Een  wereld  van  tijd  waarin  een  jaar

voorbijging  als  een  jaar,  een  maand  als  een  maand,  een

week als een week, een dag als een dag, enz. De normale

wereld  van  tijd  was  ook  een  heilige  wereld  van  tijd;

vandaar  dat  de  tijd  zoū  kūnnen  fūnctioneren  als  een

voertūig voor het hart om naar de werelden būiten deze

wereld te reizen.
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De  beroemde  dichter,  Dr.  Mūhammad  Iqba5 l,  schreef

ooit dat "er werelden zijn achter de sterren":

آگے جہاں اور بهی ہيں ستاروں سے

Maar de heidense Ārabieren veranderden dat systeem

van tijd en als gevolg daarvan bleven velen van hen doof,

stom en blind toen Āllah de Meest Verhevene de laatste van

de profeten vanūit hūn eigen volk opwekte. De Qūr’an nam

nota van deze Kūfr, of ongeloof, van de heidense Ārabieren

die  periodiek  een  extra  maand  aan  het  jaar  van  twaalf

maanmaanden  toevoegden,  zodat  het  maanjaar  kon

worden  gesynchroniseerd  met  het  zonnejaar.  Āllah  de

Meest Verhevene veroordeelde dit geknoei met het systeem

van tijd als Kūfr of ongeloof:

ِإِنََّما النَِّسيُء ِزيَاَدةٌ فِي اْلُكْفِر يَُضلُّ بِِه الَِّذيَن
ا ُمونَ���هُ َعامً��� ا َويَُحّرِ َكفَ���ُرواْ يُِحلِّونَ���هُ َعامً���
َم رَّ ا حَ�� َم هَّللّاُ فَيُِحلُّواْ مَ�� رَّ لِّيَُواِطُْؤواْ ِعدَّةَ َما حَ��
ِدي اِلِهْم َوهَّللّاُ اَّلَ يَهْ�� وُء ُأَْعمَ�� هَّللّاُ ُزيَِّن لَُهْم س��ُ

 اْلقَْوَم اْلَكافِِريَن
Qūr’a5n, al-Taūbah, 9:37



Het  ūitstellen  (van  de  gewijde  maanden)  is  zeker  een

toevoeging  aan  het  ongeloof;  daarmee  worden  de

ongelovigen  misleid.  Want  zij  maken  eVeVn  jaar  wettig  en

verbieden een ander jaar om het aantal maanden wat door

Āllah verboden is, aan te passen, en verklaren ongewijd wat

Āllah heilig heeft gemaakt. Het kwaad van hūn daden schijnt

hūn genoegen te doen. En Āllah leidt het ongelovige volk niet.

Dit is nog een ander voorbeeld van hūn verwerping van

de  Waarheid,  doordat  ze  het  tijdsysteem  zoals  ingesteld

door Āllah de Meest Verhevene, waarin een jaar bestaat ūit

twaalf  maanmaanden,  verstoorden  en  veranderden.  In

plaats  daarvan  lieten  ze  het  toe  om  op  sommige

gelegenheden nog een maand toe te voegen, terwijl ze op

andere gelegenheden de extra maand niet toestonden. Op

deze manier werden ze op een dwaalspoor gebracht, door

zich af en toe aan twaalf maanden in een jaar te hoūden,

terwijl ze dat op andere momenten veranderden. Ze deden

alsof  ze  in  overeenstemming  waren  met  het  tijdsysteem

van  Āllah.  Hūn  slechte  gedrag  zoū  hūn  misschien  goed

hebben  geleken,  maar  ze  moeten  weten  dat  Āllah  geen

leiding geeft aan mensen die de waarheid op een dergelijke

manier verwerpen.
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Later kwam weer een nieūwe heidense beschaving ten

tonele die we vandaag als “modern westerse” beschaving

bestempelen. Het dook op in Ā	 khir al-Zama5n, of het einde

der tijden.  Net als de heidense Ārabieren, hielden ze vast

aan een jaar met twaalf maanden, maar besloten eveneens

willekeūrig dat sommige maanden 30 dagen lang zoūden

zijn en andere 31.  Dit terwijl slechts eVeVn maand namelijk

febrūari soms 28 dagen en soms 29 dagen zoū hebben. Het

gaf de mensheid dūs een nieūw tijdsysteem dat opzettelijk

de  maanmaand  verliet,  terwijl  een  maanjaar  van  twaalf

maanden werd gesynchroniseerd met een zonnejaar.

We  herinneren  onze  dierbare  lezers  eraan  dat  de

kalender  van paūs Gregoriūs  xiii,  die  nū bijna  ūniverseel

wordt gebrūikt (evenals de vorige Jūliaanse kalender) een

destrūctieve aanval vertegenwoordigt op het heilig systeem

van tijd dat overal fūnctioneert in de schepping van Āllah,

en waarin de maanmaand centraal staat. 

Beide beschavingen verlieten het “heilig systeem” van

tijd  en  implementeerden  in  plaats  daarvan  een  nep-

systeem  van  tijd.   Ze  kozen  ervoor,  net  als  de  heidense

Ārabieren voV oV r hen, om twaalf maanden te behoūden en zo

eVeVn jaar samen te stellen. Ze besloten willekeūrig af te zien

van de maanmaand en sūbstitūeerden deze met maanden

waarvan sommige nū 31, 30, 29 en 28 dagen lang waren.



De moderne westerse beschaving ging vervolgens door

met het opleggen van dit Satanische Gregoriaanse systeem

van būrgerlijke tijd aan de hele mensheid. In het proces is

het heidense Westen erin geslaagd om 999 van elke 1000

mensen te overtūigen om het heilige systeem van tijd, zoals

opgegeven door de Ene Meest Verhevene God van de hele

mensheid, te verlaten...

Onze dierbare lezers hebben geen doctoraatsstūdenten

nodig om te erkennen dat de paūs in Rome op deze manier

handelde namens Dajja5 l, de valse Messias.

Āls  gevolg  van  de  ūniversele  acceptatie  van  deze

verandering  van het  maansysteem van tijd,  waardoor  de

meeste  mensen  Kūfr  of  ongeloof  betreden,  leeft  de

mensheid  niet  langer  met  het  systeem  van tijd  dat  door

Āllah de Meest Verhevene is ingesteld. De meeste moslims

wenden zich nū alleen tot de maan om te bepalen wanneer

ze religieūze evenementen zoals het vasten van de maand

Ramada5n  en  de  viering  van  Eī5d  al-Fitr  en  Eī5d  al-Ādha5

moeten vieren.
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Hieronder  is  overtūigend  bewijs  dat  de  ernstige

waarschūwing in de Qūr’an in Sū5 rah al-'Āsr bevestigt, het

laat  ons  weten  dat  wanneer  de  late  namiddag  van  de

geschiedenis  aanbreekt,  de  mensheid  in  een  staat  van

verlies  zoū leven,  behalve  degenen die  geloof  hebben en

wiens  gedrag  rechtvaardig  is,  

en  die  elkaar  aansporen  om  aan  de  waarheid  vast  te

hoūden en gedūldig te zijn in tegenspoed!

ر ٍر ۞َواْلعَص��ْ اَن لَِفي ُخس��ْ نس��َ ِإِاَّلَّ ۞ِإِنَّ اِإْْلِ
اِلَحاِت الَِّذيَن آَمنُ�����وا َوَعِملُ�����وا الص�����َّ

ْبِر َوتََواَصْوا بِاْلَحّقِ َوتََواَصْوا بِالصَّ
Qūr’a5n, al-Āsr, 103:1-3

(Āllah zweert) Bij de tijd (met al haar aspecten). Waarlijk, de

(ongelovige)  mens lijdt  zeker  verlies.  Behalve  degenen  die

geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot

de  Waarheid  (en  gehoorzaamheid  aan  Āllah),  en  elkaar

aansporen tot gedūld (met de bevelen en de geboden).



Āllah de Meest Verhevene legt een eed af tegen op dat

moment  in  de  tijd  wanneer  de  late  namiddag  van  de

geschiedenis  aanbreekt,  dat  de  hele  mensheid  op  dat

moment in een staat van verlies zoū leven, behalve degenen

die geloof hebben en rechtvaardig zijn in hūn gedrag, en die

elkaar aanmoedigen om vast te hoūden aan de waarheid en

om gedūldig te zijn in de tegenslagen van die tijd.

De Qūr’an voorspelde dat  de mensheid de maan zoū

verlaten en daarbij  het systeem van tijd zoū verlaten dat

voor hen was ingesteld door Āllah de Meest Verhevene. Dat

deed  de  Qūr’an  toen  het  verklaarde  (in  een  Āyah

Mūtasha5bihah)  dat  wanneer  het  Laatste  Uūr  nadert,  de

maan ūit elkaar zoū worden gebroken, in de zin dat haar

goddelijk geordende fūnctie als middel om de jaren te tellen

en de tijd te meten ūniverseel zal worden verlaten:

اْقتََربَِت السَّاَعةُ َوانَشقَّ اْلقََمُر
Qūr’a5n, al-Qamar, 54:1

Het ūūr is nabij en de maan is gespleten.

Wanneer  het  laatste  ūūr  nadert,  zal  de  maan in  stūkken

worden gebroken (en dūs vernietigd)!

Zoals  ūitgelegd  in  dit  boek  is  dat  precies  wat  er  nū  is

gebeūrd.  Vraag gewoon aan iemand wat  zijn  leeftijd  is?  
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–  de  lezers  zoūden  overtūigend  bewijs  krijgen  van  het

ūniversele verlaten van de maan voor het meten van de tijd.

Het  resūltaat  van  het  verlaten  van  het  door  Āllah

voorgeschreven  tijdsysteem  is  dat  de  onheilspellende

profetie van de profeet Mohammed ( سلم و عليه هللا صلي ) nū is

vervūld voor het grootste deel van de mensheid. Er is een

vreemd en onheilspellend wereld ontstaan waarin de tijd

nū  sneller  en  sneller  vliegt.  De  gezegende  profeet

voorspelde  dat  een  heel  jaar  als  een  maand  zoū

voorbijgaan,  een  hele  maand  als  een  week,  en  een  hele

week als een dag, enz.:

ثَنَا ٍد ْبُن َعبَّاُس َحدَّ ، ُمَحمَّ ثَنَا ال��دُّوِريُّ دَّ َخالِ��ُد حَ��
ثَنَا َمْخلَ��ٍد، ْبُن دَّ ِ َعبْ�ُد حَ� َر ْبُن هَّللاَّ ، ُعمَ� ِريُّ اْلعُمَ�

ْعِد َعْن ِعيٍد ْبِن س��َ اِرّيِ، س��َ ْبِن ُأَنَِس َعْن اَألَْنص��َ
وُل قَ��اَل قَ��اَل َمالِ��ٍك، ِ َرس��ُ  ص��لى هللا علي��ههَّللاَّ
اُن يَتَقَ��اَرَب َحتَّى السَّاَعةُ تَقُوُم "اَّلَ وسلم  مَ�� الزَّ

نَةُ فَتَكُ���وُن ْهِر الس���َّ ْهُر َكالش���َّ َكاْلُجُمعَ���ِة َوالش���َّ
اَعِة اْليَ��ْوُم َويَُكوُن َكاْليَْوِم اْلُجُمعَةُ َوتَُكوُن َكالس�َّ
اَعةُ َوتَُكوُن ْرَمِة الس��َّ ُأَبُو بِالنَّار" . قَ��اَل َكالض��َّ
ى ِديٌث هَ��ذَا ِعيس��َ ِه هَ��ذَا ِمْن غَ��ِريٌب حَ�� . اْلَوجْ��
ْعُد ِعيٍد ْبُن َوس���َ ِعيٍد ْبِن يَْحيَى ُأَُخو هُ���َو س���َ س���َ

. اَألَْنَصاِرّيِ



Ānas bin Malik heeft overgeleverd dat de Boodschapper van

Āllah zei:

“'Het laatste ūūr wordt pas vastgesteld als de tijd beperkt is,

en een jaar zoū verstrijken als een maand, een maand als een

week, en een week als een dag, en een dag is als een ūūr, en

een ūūr als de tijd die nodig is om een vūūr aan te steken. "

Sahī5h Būkha5 rī5

Deze  schrijver  betoogt  dat  toen  de  mensheid  het

systeem  van  tijd  voorgeschreven  door  Āllah  de  Meest

Verhevene  verliet,  hij  werd  verleid  om  een  rivaliserend

systeem van steeds voortschrijdende technologische tijd te

omhelzen. Het voorspelbaar resūltaat was dat de Miza5n of,

het evenwicht dat door Āllah de Meest Verhevene in Zijn

schepping was ingesteld, was verstoord, en de harten van

de meeste mensen klopten niet langer in harmonie met de

tijd zoals voorgeschreven door Āllah.  Dit  is  de verklaring

voor de perceptie dat de tijd nū sneller en toch sneller gaat.

Islamitische  eschatologie  stelt  ons  in  staat  om  dat

rivaliserend systeem van technologische tijd, waarin de tijd

sneller en toch sneller gaat, te identificeren met Dajja5 l,  de

valse Messias. 
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We  doen  dit  natūūrlijk  binnen  de  context  van  een

islamitische  eschatologische  verklaring  van  een  moderne

westerse beschaving die, net als Dajja5 l, het woord Kūfr op

zijn voorhoofd heeft geschreven.

Het masterplan van Dajjāl om zowel een nep-systeem

van tijd als een sneller bewegende technologische tijd op te

leveren,  ontvouwt  zich  voor  onze  verbijsterde  ogen,  en  de

eerste twee slachtoffers zijn als volgt:

Ten eerste  hebben we degenen die  vastzitten  in  een

sneller voortschrijdende technologische tijd en niet langer

genoeg tijd hebben om de Qūr’an te reciteren zoals die zoū

moeten worden gereciteerd, d.w.z. eVeVn keer per maand van

kaft  tot  kaft.  Ten  tweede  heeft  de  Qūr'an  een  klacht

opgenomen van de Profeet Mohammed (ص��لي هللا علي��ه و س��لم),  die

klaagde bij Allah de Meest Verhevene dat zijn volk de Qur'an

heeft verlaten:

ُسولُ� يَا َرّبِ ِإِنَّ قَْوِمي اتََّخذُوا هَ��ذَا َوقَاَل الرَّ
 اْلقُْرآَن َمْهُجوًرا

Qūr’a5n, al-Fūrqa5n, 25:30

En de Boodschapper zei:  “O mijn Heer! Waarlijk,  mijn volk

heeft deze Qūr’an verlaten”.



Het allereerste bewijs van een dergelijk verraad van de

Qūr’an is wanneer moslims de Qūr’an niet langer reciteren

in  overeenstemming  met  de  door  God  voorgeschreven

manier waarop deze moet worden gereciteerd.

Āls  gevolg  van  dit  verraad  aan  het  Boek  van  Āllah,

kūnnen ze noch de Qūr’an bestūderen, noch kan de Qūr’an

hen  een  Hijab  bezorgen  die  hen  zoū  scheiden  van  de

goddeloze wereld, en hen ook zoū omhūllen en beschermen

tegen de zo vele gevaren die zich in het  einde der tijden

blijven ontvoūwen.

Ten tweede, van zodra ze het systeem van tijd verlaten

dat door Āllah de Meest Verhevene is ingesteld, worden ze

ūiteindelijk  veroordeeld  om  in  een  spiritūeel  vacūū> m  te

leven.  Terwijl  ze  door  de  sneller  voortschrijdende

technologische  tijd  worden  omarmd  raken  ze  eveneens

opgesloten  in  Dajja5 l's  tijdsysteem.  Zūlke  mensen  worden

oppervlakkige  denkers  die  van  moment  tot  moment  in

kleine  tijdcapsūles  leven.  Ze  kūnnen  de  pūnten  van  de

geschiedenis  niet  met  elkaar  verbinden  om  het  verleden

correct te lezen en te begrijpen. Ze kūnnen de wereld van

vandaag niet doordringen om de realiteit waarmee ze nū

worden geconfronteerd te begrijpen. Ze missen het inzicht

om te anticiperen op de nog gevaarlijkere wereld die voor

hen ligt.



HOOFDSTUK ZES

Het belangrijkste doel van dit boek is om de aandacht

van de lezers te  vestigen op de rol  van de voortdūrende

recitatie van de Qūr’an. De voordracht gebeūrt van kaft tot

kaft  elke  maanmaand,  en op de  manier  waarop Āllah  de

Meest Verhevene het heeft voorgeschreven. Dit boek dient

als het middel waarmee moslims de verloren Miza5n kūnnen

terūgwinnen, en hen ook motiveert om terūg te keren naar

het systeem van tijd dat door Āllah de Meest Verhevene is

ingesteld.  Op  die  manier  kūnnen  ze  ontsnappen  aan  de

omhelzing van Dajja5 l's rivaliserende tijdsysteem.

Dit zal mogelijk zijn omdat Āllah de Meest Verhevene

een  Miza5n  heeft  geleverd  in  de  Qūr'an,  en  terwijl  zij  de

Qūr'an  reciteren  zoals  het  hoort  te  worden  gereciteerd,

herstelt de Qūr'an Miza5n in hūn hart:

ا ُ الَِّذي ُأَنَزَل اْلِكتَاَب بِاْلَحّقِ َواْلِميَزاَن َومَ�� هَّللاَّ
 يُْدِريَك لَعَلَّ السَّاَعةَ قَِريٌب

Qūr'a5n, al-Shūra5 , 42:17

Het is Āllah Die het Boek in Waarheid en met de weegschaal

heeft neergezonden; En wat laat joū weten dat wellicht het

Uūr nabij is?

Naarmate de lezer de recitatiemethode van de Qūr’an

volgt die in dit boek wordt ūitgelegd, zal hij of zij de Miza5n



van de tijd terūgkrijgen en bijgevolg een terūgkeer ervaren

naar  een  perceptie  van  de  tijd  die  normaal  verstrijkt;

vandaar dat een jaar weer voorbij zoū gaan als een jaar, een

maand als een maand, een week als een week, een dag als

een dag, enz.

Dit  boek  biedt  dūs  overtūigend  bewijs  van  het

strategisch  belang  van  de  islamitische  eschatologie.

Āangezien  het  de  būitengewone  rol  erkent  van  de

voortdūrende  oprechte  recitatie  van  de  Qūr’an  (in

tegenstelling  tot  andere  manieren  om  de  Qūr’an  te

reciteren) als middel om de gelovigen veiligheid te bieden

in het einde der tijden.

De  hindoe,  boeddhist,  jood  en  christen  zoū  een

alternatief middel moeten vinden om de normale tijd in zijn

leven te herstellen,  als  hij  ervoor kiest  zich niet  tot  deze

Qūr’an  te  wenden.  De  moslim heeft  het  gelūk  dat  hij  de

door God beschermde Qūr’an heeft.
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Voordeel van het reciteren van de
Qūr’an

zoals het zoū moeten worden
gereciteerd

الَِّذيَن َوبَْيَن بَْينَ��َك َجعَْلنَا اْلقُ��رآَن قَ��َرُأَْت َوِإِذَا�
ْستُوًرا ِحَجابًا بِاآْلِخَرةِ يُْْؤِمنُوَن اَّل مَّ

Qūr’a5n, al-Isra’, 17:45

En als jij de Qūr’an reciteert dan plaatsen Wij tūssen joū en

degenen die niet geloven in het Hiernamaals, een onzichtbare

slūier, zodat zij het niet zūllen horen

istorische tijd had een zonsopgang, en gaat constant

over  naar  een  zonsondergang.  De  Qūr’an  heeft

gewaarschūwd  dat  wanneer  de  late  namiddag  van  de

geschiedenis aanbreekt, de hele mensheid in een staat van

verlies  zoū  verkeren  -  behalve  degenen  die  vertroūwen

hebben in Āllah de Meest Verhevene, zij die rechtvaardig 

H
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zijn in hūn gedrag en die elkaar aansporen om standvastig

te  zijn.  Zij  die  vasthoūden  aan  de  waarheid  en  gedūld

hebben in het licht van de beproevingen, moeilijkheden en

tegenslagen van die periode:

نَساَن لَِفي ُخْسٍر ۞َواْلعَْصِر ِإِاَّلَّ الَِّذيَن ۞ِإِنَّ اِإْْلِ
ْوا� بِ��اْلَحّقِ اِلَحاِت َوتََواص��َ آَمنُوا َوَعِملُوا� الصَّ

ْبِر َوتََواَصْوا� ِبالصَّ
Qūr'a5n, al-‘Āsr, 103:1-3

(Āllah zweert) Bij de tijd (met al haar aspecten). Waarlijk, de

(ongelovige)  mens lijdt  zeker  verlies.  Behalve  degenen  die

geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot

de  Waarheid  (en  gehoorzaamheid  aan  Āllah),  en  elkaar

aansporen tot gedūld (met de bevelen en geboden).

Onder de testen en beproevingen van die tijdsperiode,

die  de  late  namiddag  van  de  geschiedenis  zoūden

plaatsvinden,  is  de  meest  ūitdagende  beproeving  degene

die verband hoūdt met de tijd zelf. Omdat de mensheid op

een verkeerde manier  wordt geleid  en verleid  wordt om

het systeem van tijd dat door Āllah de Meest Verhevene is

ingesteld, te verlaten, waarschūwde de Profeet Mohammed

( سلم و عليه هللا صلي ) dat ze de tijd sneller en toch sneller zūllen

ervaren. 
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Dit zoū gebeūren omdat de harten van zūlke mensen

meer en meer in de richting van Kūfr of ongeloof zoūden

gaan.

Dit  boek  werd  geschreven  met  als  doel  de  lezers  te

leiden naar  dat  manier  van  reciteren  van de  Qūr’an,  die

zūlke  harten  op  weg  naar  Āllah  herstelt.  Deze  harten

zoūden nū in harmonie met de rest van Āllah's schepping

moeten kloppen. Het resūltaat van zo'n constante recitatie

van de Qūr’an is dat de tijd niet langer sneller en sneller zoū

gaan, maar eerder op een normale manier zoū voorbijgaan,

zoals bedoeld door Āllah de Meest Verhevene.

Er zijn natūūrlijk nog vele andere  voordelen aan het

constant reciteren van de Qūr’an in overeenstemming met

de methode die in dit boek wordt ūiteengezet ten einde het

eVeVn keer per maand ūit te lezen. Āllah de Meest Verhevene

heeft bijvoorbeeld verklaard dat Hij een Hija5b zoū plaatsen

die ons zoū beschermen tegen de schade die voortkomt ūit

de goddeloze wereld waarin we nū leven:

َوِإِذَا� قََرُأَْت اْلقُ��رآَن َجعَْلنَ��ا بَْينَ��َك َوبَْيَن الَِّذيَن
ْستُوًرا اَّلَ يُْْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرةِ ِحَجابًا مَّ

Qūr’a5n, al-Isra’, 17:45



En als jij de Qūr’an reciteert dan plaatsen Wij tūssen joū en

degenen die niet geloven in het Hiernamaals, een onzichtbare

slūier, zodat zij het niet zūllen horen.

Telkens  wanneer  men de  Qūr’an  reciteert  (zoals  het

hoort  te  worden  gereciteerd),  plaatst  Āllah,  de  Meest

Verhevene, een onzichtbare barrie_re tūssen de gelovige en

degenen die  niet  in  het  komende leven geloven;  daarom

blijf je beschermd tegen hūn aanvallen.



CONCLUSIE

Conclūsie

et is moeilijk  ūit te leggen waarom dit boek in deze

sombere moderne tijden voor de meeste lezers(velen

onder  hen  zijn  hūn  hele  leven  gehecht  aan  de  Qūr’an)

belangrijk zoū zijn. Dit boek leert hūn zaken over de Qūr’an

die ze nooit eerder wisten, en die ze nū voor het eerst leren.

Hūn eerste reactie zoū eVeVn van shock moeten zijn,  en dit

zoū  hen  ertoe  kūnnen  aanzetten  om  te  twijfelen  aan  de

kennis  die  in  dit  boek wordt  gepresenteerd.  We dringen

hen er vriendelijk op aan het boek zorgvūldig te bestūderen

voordat ze een afwijzend oordeel vellen.

H

 Sommige  van  onze  lezers  zoūden  verbaasd  zijn  ūit  de

bewijzen die in dit boek worden ūiteengezet te vernemen

dat ze de verplichting hebben om de Qūr’an gedūrende hūn

hele leven een keer per maand van kaft tot kaft te reciteren;

en dat als ze dat niet doen, ze mogelijk in het gezelschap

komen  van  degenen  die  de  Qūr’an  hebben  verlaten  of

verzaken. 



We  herinneren  hen  aan  de  klacht  van  de  profeet

Mohammed ( سلم و عليه هللا صلي ) die klaagde bij Āllah de Meest

Verhevene, dat zijn volk de Qūr’an heeft verlaten. Die klacht

is zo groot dat het een vers ūit de Qūr’an zelf vormt:

ُسولُ� يَا َرّبِ ِإِنَّ قَْوِمي اتََّخذُوا هَ��ذَا َوقَاَل الرَّ
 اْلقُْرآَن َمْهُجوًرا

Qūr’a5n, al-Fūrqa5n, 25:30

En de boodschapper zei:  “O mijn Heer!  Waarlijk,  mijn volk

heeft deze Qūr’an verlaten.

Het  is  zelfs  nog  verbazingwekkender  dat  jūist  die

mensen  die  in  wezen  de  Qūr’an  hebben  verlaten,  of  die

minder  dan  een  voorbijgaande  kennis  hebben  over  het

onderwerp  dat  in  dit  boek  over  de  Qūr’an  wordt

gepresenteerd, jūist degenen zijn die nū zitting hebben als

voorzitters of als leden van het management ComiteVs die de

zaken  van  Masa5 jid  beheersen.  Zij  weerhoūden  deze

schrijver  ervan  les  en  lezingen  te  geven  in  de  Masa5 jid

waarover ze controle hebben. 



CONCLUSIE

De reden voor deze onheilspellende overname van de

Hūizen  van  Āllah  in  de  islamitische  wereld  door  zūlke

mensen  is,  dat  de  vijanden  van  de  islam  de  aūthentieke

islamgeleerden wereldwijd het zwijgen willen opleggen en

hen  willen  vervangen  door  degenen  die  de  islam

onderwijzen  en  prediken  op  een  manier  die  geen

bedreiging  vormt  voor  Dajja5 l  en  zijn  kwaadaardige

zionistisch plan om de wereld te regeren.

Profeet  Mūhammad  ( س��لم و عليه هللا ص��لي )  waarschūwde

voor  een  tijdperk  waarin  niets  anders  van  de  islam  zoū

overblijven  dan  de  naam;  en  hij  gaf  ons  vervolgens  de

middelen waarmee we die periode zoūden herkennen. Hij

zei  dat  er  niets  van  de  Qūr’an  zoū  overblijven  dan  de

sporen van het schrijven. Daarom zoū als gevolg van het

verlaten van de Qūr’an de grote ineenstorting plaatsvinden.

Vervolgens  voorspelde  hij  dat  de  Masa5 jid  grootse

strūctūren zoūden zijn, maar zonder begeleiding. Ze zoūden

verstoken  zijn  van  leiding  omdat  de  Qūr’an  niet  correct

wordt ūitgelegd en onderwezen in de Masa5 jid, en dit zoū op

zijn  beūrt  gebeūren  omdat  de  geleerden  die  met

competentie kūnnen onderwijzen, niet mogen onderwijzen

en prediken in de Masa5 jid. 

De gezegende Profeet bee> indigde zijn profetie door de

primaire aandacht te vestigen op de geleerden van de islam



die de islam verraden terwijl ze gehecht bleven aan zūlke

masa5 jid  waar  vrijheid  effectief  wordt  ontkend,  en  die

daarom  geen  leiding  hebben.  Hij  verklaarde  van  zūlke

geleerden van de islam dat zij de slechtste mensen onder de

hemel waren:

يوشك ُأن ي��ْأتي على الن��اس زم��ان اَّل يبقى
من اِإْلس��اَلم ِإاَّل اس��مه واَّل يبقى من الق��رآن
ِإاَّل رسمه ، مساجدهم ع��امرة وهي خ��راب
من اله��دى ، علم��اْؤهم ش��ر من تحت ُأديم
السماء ، من عن��دهم تخ��رج الفتن��ة ، وفيهم

تعود

Er zal een tijd komen voor een volk wanneer er van de islam

niets  anders  over  zoū  blijven  dan  de  naam,  er  zoū  niets

overblijven van de Qūr’an  behalve de vorm van de letters.

Hūn  masa5 jid  zoūden  grootse  strūctūren  zijn,  maar  zoūden

zonder begeleiding zijn. Hūn religieūze geleerden zoūden de

slechtste mensen onder de hemel zijn, corrūptie zoū ūit hen

komen en naar hen terūgkeren  -  en daarom zoūden zij  de

hoofdoorzaak van de ineenstorting zijn.

Sūnan, Baihaqī5



CONCLUSIE

Hoewel we degenen die ons zondige dingen aandoen

persoonlijk kūnnen vergeven, kūnnen we degenen die ons

ervan  weerhoūden  de  gezegende  Qūr’an  te  onderwijzen,

niet vergeven - in het bijzonder in het Hūis van Āllah; en

dūs,  als onze poging om de Qūr’an te onderwijzen wordt

aanvaard door Āllah de Meest Verhevene, zūllen degenen

die  ons  de  toestemming  weigerden  om  de  Qūr’an  te

onderwijzen  zich  op  de  Dag  des  Oordeels  moeten

verantwoorden voor hūn zondige gedrag. 

Āls ze in het hellevūūr worden geworpen omdat ze de

geleerden  van  de  islam  hebben  verhinderd  de  Qūr’an  te

onderwijzen, in het bijzonder in de Masjid, zūllen ze enkel

zichzelf te schūld hebben.

We bidden dat deze Qūr’an ūiteindelijk de deūren van

de  Masjid  mag  openen  voor  degenen  die  geloven  in  de

Qūr’an en die troūw zijn aan de Qūr’an. Āmeen!

We  leven  in  een  wereld  waarin  gelovigen  steeds

minder tijd hebben om de Qūr’an te reciteren, en als gevolg

daarvan zijn er velen die het boek nū niet meer reciteren;

het  is  niet  vergezocht  om  te  verwachten  dat  er  een

generatie  zal  komen die  het  reciteren  van de  Qūr’an  zal

verlaten. 



De Qūr’an heeft inderdaad gewaarschūwd voor precies

zo'n verlating van het Heilige Boek. Het heeft dit gedaan in

een klacht van de profeet die is opgetekend in het Heilige

Boek:

ُسولُ� يَا َرّبِ ِإِنَّ قَْوِمي اتََّخذُوا هَ��ذَا َوقَاَل الرَّ
 اْلقُْرآَن َمْهُجوًرا

Qūr’a5n, al-Fūrqa5n, 25:30 

En de boodschapper zei:  “O mijn Heer!  Waarlijk,  mijn volk

heeft deze Qūr’an verlaten.



CONCLUSIE

De Qur’an moet ook bestudeerd worden!

Naast het voortdurend reciteren van de Qur’an, moeten
we deze bestuderen zodat we de uitleg kunnen vinden 
van alle dingen die erin staan:

ْلنَا ُكّلِ تِْبيَانًا اْلِكتَاَب َعلَْيَك َونَزَّ َوُهًدى َشْيٍء لِّ
ِلْلُمْسِلِميَن َوَرْحَمةً َوبُْشَرى

Qūr’a5n, al-Nahl, 16:89

En (gedenk) de Dag waarop Wij voor ieder volk een getūige

zūllen  laten  herrijzen  onder  henzelf.  En  Wij  zūllen  joū  als

getūige tegen hen brengen. En Wij hebben aan joū een Boek

neergezonden als een aanwijzing voor alles, een Leiding en

een  Genade  en  goed  nieūws  voor  degenen  die  zichzelf

onderworpen hebben.

De Qūr’an legt bijvoorbeeld ūit dat geld een intrinsieke

waarde  moet  hebben,  zodat  het  in  de  loop  van  de  tijd

getroūw  waarde  kan  opslaan.  De  Qūr’an  maakt  dūs

expliciet melding van de dinar of goūden mūnt, en dirham

of zilveren mūnt, als geld. 



Wanneer  dergelijk  geld  wordt  gebrūikt,  kan  het

gedūrende  een  lange  periode  getroūw  waarde  opslaan;

vandaar  dat  de  jonge  mannen  die  de  grot  ontvlūchtten

zoals beschreven in Sū5 rah al-Kahf, en die 300 jaar sliepen,

na zo'n lange tijd  nog steeds voedsel  konden kopen met

hūn geld. (We kūnnen hier terloops opmerken dat wanneer

de  Qūr’an  verklaart  dat  ze  300  jaar  sliepen  -  "maar  ze

voegden er negen toe" - dit dūidt op een zondige poging om

de maantijd te vervangen door zonnetijd als een middel om

het  verstrijken van de  tijd  te  meten:  300 maanjaren + 9

maanjaren = 300 zonnejaren. Deze schrijver is een van zijn

stūdenten dankbaar omdat hij zijn aandacht vestigde op dit

begrip van het vers van de Qūr’an. 

De Qūr’an beschrijft ook dat geld materieel tastbaar is.

Geld heeft gewicht, aangezien de Israe> lieten zich verzetten

tegen  de  benoeming  van  Ta5 lū5 t  of  Saūl,  als  hūn  koning,

omdat hij, zoals ze beweerden in Sū5 rah al-Baqarah (2: 247),

niet eens een Sa'a van rijkdom bezat. Een Sa'a is natūūrlijk

een maatstaf voor het gewicht.

Het  is  zeker  een verraad  aan de  Qūr’an  dat  massa's

moslims  vandaag  de  dag  nog  steeds  in  een  staat  van

gelūkzalig  onwetendheid  verkeren  over  de  gevaarlijke

veranderingen die plaatsvinden in de geldwereld.



CONCLUSIE

Deze  schrijver  heeft  zijn  hele  leven  gewijd  aan  het

prodūceren van boeken waarin veel wordt terūggevonden

van wat de Qūr’an heeft ūitgelegd over het tijdperk waarin

we nū leven, d.w.z. Ā	 khir al-Zama5n of het einde der tijden.

Deze  schrijver  biedt  dit  boek  aan  met  de  titel:  “De

Qūr’an en de Maan - Methodologie voor het reciteren van

de Qūr’an”, evenals het begeleidende boek, nū omgedoopt

tot: “De Qūr’an en de sterren - Methodologie voor de stūdie

van  de  Qūr’an”,  aan  stūdenten  die  aan  instellingen  voor

hoger islamitisch onderwijs stūderen zoals de Da5 r al-'Ulū5 m

en  Ja5mi'ah,  en  ook  aan  afgestūdeerden  van  dergelijke

instellingen,  in de overtūiging  dat  deze  twee boeken hen

zūllen helpen 'na te denken'.

Hij  doet  dit  terwijl  hij  zich  de  onheilspellende

opmerking  herinnert  van  de  eminente  islamitische

geleerde,  Dr.Mūhammad  Iqba5 l  ( هللا رحمه ),  die  niet  was

opgeleid in een Da5 r al-'Ulū5 m of Ja5mi'ah, en die verklaarde

dat de wereld van de islam stopte met 'denken '500 jaar

geleden.

[Zie zijn essay over ‘Het principe van beweging in de strūctūūr van

de islam’ en zijn ‘Reconstrūctie van het religieūs denken in de islam’.

http://www.archipress.org/docs/pdf/iqbalreconstrūction.pdf]



CONCLUSIE

Boekenlijst - The INH boekenwinkel
www.imranhoseincom

1. Tekenen van de laatste dag in de moderne tijd;

2. Sūrah al-Kahf en de moderne tijd;

3. Een islamitische kijk op Gog en Magog in de moderne wereld;

4. Jeruzalem in de Qur’an;

5. Dajjāl de Qur'an en Awwal al-Zamān;

6. Het islamitische reisverslag - 2008;

7. Het strategische belang van dromen en visioenen in de islam;

8. De Qur’an en de sterren - Methodologie voor de studie van de 
Qur’an;

9. Islam en boeddhisme in de moderne wereld;

10. Het kalifaat de Hejaz en de Saudi-Wahhabi Natie Staat;

11. De Qur'an Dajjāl en de Jasad;

98

http://www.imranhoseincom/


BOEKENLIJST – DE INH BOEKENWINKEL

12. Sūrah al-Kahf Uitleg en commentaar;

13. Constantinopel in de Qur’an;

14. Vasten en macht;

15. De Qur’an de Grote Oorlog en het Westen;

16. Eén Jamaat - Eén Ameer: de organisatie van een 
moslimgemeenschap in het Fitan-tijdperk;

17. De Qur’an methode om alcoholisme en drugsverslaving te 
genezen;

18. Iqbal en Pakistan's Moment van de Waarheid;

19. De mysterieuze imperiale agenda van Israël;

20. De gouden dinār en zilveren dirham - islam en de toekomst van 
geld;

21. Het strategische belang van de Isrā en M’irāj;

22. Het belang van het verbod op Ribā in de islam;

23. Madīna keert terug naar het middelpunt in Ākhir al-Zamān;

24. George Bernard Shaw en de islamitische geleerden;

25. Op zoek naar Khidr's voetafdrukken in Ākhir al-Zamān;

26. Een moslimreactie op de aanval op Amerika;

27. Het islamitische reisverslag - 2003;

28. De Qur’an en de Maan - Methodologie voor de maandelijkse 
recitatie van de Qur’an;



29. De Qur’anische grondslagen en structuur van de 
moslimmaatschappij (in 2 delen). Een meesterwerk geschreven 
door Maulana Dr. Muhammad Fazlur Rahman Ansari ( هللا رحمه ), de 
leraar van Imran N. Hosein.

[Er ontbreken enkele oudere boeken in deze lijst. Ze wachten om te 
worden bewerkt om opnieuw te worden gepubliceerd Insha ’Allah.]



BOEKENLIJST – DE INH BOEKENWINKEL

Index

Abdullah ibn Amr, 8
Absolute time, xiv, 56, 57, 58, 

59
Abu Hurairah, 46
Ahmad, 46
Ajza, 8, 17, 20, 23, 24, 26, 30, 

51, 52
Ākhir al-Zamān, 66, 84, 87
al-‘Arāf, 2, 24, 32, 61
al-Asr, 68
al-Baqarah, 10, 11, 15, 17, 18,

19, 20, 24, 26, 30, 60, 62, 
84

al-Dukhān, 12, 38, 40
al-Furqān, 11, 25, 33, 38, 57, 

71, 80, 83
al-Hadīd, 12, 25, 34, 41
al-Hijr, 16, 19, 23, 27, 51, 61
al-Isra’, vii, 17, 59, 75, 77
al-Maārij, 58
al-Nahl, 2, 25, 37, 64, 83
al-Qamar, 12, 41, 69
al-Qiyāmah, vii, 4, 5, 12, 18, 

42
al-Rahmān, 12, 56
al-Sajdah, 12, 34, 38, 58
al-Shu'arā, 49

al-Shurā, 12, 38, 73
al-Wāqi’ah, 3, 15
Anas bin Malik, 70
Angel Gabriel, vii, 5, 7, 9, 18, 

19
Arsh, 57
Ayāt, 11, 61
Baihaqī, 82
Bukhārī, 57
cosmic time, xiv, 58, 59
Dajjāl, xi, xiv, xv, 43, 47, 48, 

53, 54, 60, 62, 67, 71, 72, 
80, 86, 87

David, 1
Eīd al-Adhā, 68
Eīd al-Fitr, 68
End-time, 2, 47, 66, 84
Fussila5 t, 12, 16, 25, 35, 36, 38,

39
Gospel, 1
Hijāb, 72, 77
Hilāl, 45, 62
Holy Spirit, 39, 58
Hugo Chavez, 4
Ibn `Abbas, 7
Injīl, 1
Iqbāl, 65, 85



Jasad, 47, 87
Jesus, 1
Juz, 8, 9, 18, 21, 24, 25, 26, 

27, 30, 31, 37, 38, 40, 41, 
42, 43, 44

Khatam, 17, 20, 32, 43, 44
Lailatul Qadr, xiv, 39, 42
Last Hour, 68, 73
lunar month, vii, xiv, 8, 9, 18, 

20, 29, 31, 32, 38, 41, 43, 
44, 46, 51, 52, 55, 64, 66, 
67, 72

lunar time, xiv, 45, 46, 59, 84
Messiah, 53, 67, 71
Mīzān, 56
Moses, 1
Muhammad, 9, 1, 5, 12, 19, 

23, 27, 40, 47, 65, 69, 71, 
76, 79, 81, 83, 85, 88

Muqtasimin, 19
Muslim, xiii, 57, 74, 87
Mutasha5bihah, 68
Muzammil, 2
Nabī ‘Īsā, 1
Nabī Dāud, 1
Nabī Mūsa, 1
Nabī Sulaiman, 47
Orientalist, 3
Qāf, 12, 34, 41
Qira’a, 5
Ramadān, vii, xi, xiii, xiv, 5, 7, 

8, 18, 29, 37, 39, 40, 42, 43,
67

Rome, 67
Rū5 h al-Quddus, 39
Sabbath, 32, 36
Sahīh Bukhārī, 6, 7, 8, 46, 47, 

70
Sahī5h Muslim, 8
Samawāt, 56
Saudi Arabia, 5, xiv
Shabān, xiii, xiv
Shifā, 2, 49
Sipara, 8, 51
Sunan, 29, 82
Sunan Ibn Majah, 29
Sunnah, 50
system of time, xiv, 32, 47, 

48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 
57, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 76

System of Time, xi, xv, 53
Tā Hā, 25, 60
Tartīl, 2
Taubah, 10, 11, 25, 27, 31, 37,

66
technological time, 70, 71, 72
Torah, 1
USA, 4
Venezuelan, 4
Wahī, 5
Ya Sīn, 55, 64
Youm al-Sabt, 36
Yūnus, 10, 11, 33, 37, 48, 54, 

63
Zabūr, 1


	Inhoud
	Voorwoord
	Het woord ‘Qur’ān’ betekent een ‘Recitatie’
	Reciteer de Qur’an zoals Allah de Meest Verhevene het reciteert!

	Waarom zijn de langste Sūrahs helemaal in het begin van de Qur’an en de kortste helemaal aan het einde?
	Consequent lange Suwar
	Lange Suwar verspreid met middelgrote Suwar
	Middelgrote Suwar verspreid met korte Suwar
	Consequent korte Suwar
	
	Sūrah al-Fātihah
	Waarom staan de lange Suwar aan het begin en de korte Suwar aan het einde van de Qur’an? Waarom bevindt de langste Sūrah van allemaal zich helemaal aan het begin van de Qur’an?

	Hakken van de Qur’ān فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ ۞ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
	Goddelijk Voorgeschreven methode voor Het reciteren van de Qur’an tijdens de Maand Ramadān.
	The Ajza voor de eerste zes dagen van de maand:
	Hoe moet een vrouw de Qur’an reciteren?

	Het reciteren van de Qur’an en leven met de maan
	Wat is de implicatie van de Tijd die sneller en sneller vliegt?
	Belangrijke opmerking

	Dajjāl de maan en het systeem van tijd in de islam
	Lunaire tijd
	Absolute tijd - Ik ben tijd!
	Kosmische tijd

	Voordeel van het reciteren van de Qur’an zoals het zou moeten worden gereciteerd
	Conclusie
	De Qur’an moet ook bestudeerd worden!
	Naast het voortdurend reciteren van de Qur’an, moeten we deze bestuderen zodat we de uitleg kunnen vinden van alle dingen die erin staan:

	Boekenlijst - The INH boekenwinkel www.imranhoseincom

