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“Wal’ashr. Iennal-iensaana lafie goesr. Iellalladziena amanoe wa amieloessaaliehaatie wa tawaashaw biel haqqie wa tawaashaw biesh-shabr”. ( Soerah 103, vers 1,2 en 3 )
“Bij de dierbare tijd. Voorzeker, de mens is zonder twijfel in verlies. Behalve degenen, die geloven
en goede werkzaamheden uitvoeren, en elkaar tot de waarheid motiveren en elkaar tot volharding
en geduld oproepen”. (Soerah Al-Ashr 102, vers1,2 en 3)
1* “Alhamdoe liellah”. Wij zijn Moesliems en weten, dat wij gezamenlijk de verplichte

Djoemoe’a Namaaz moeten lezen in Djame Masdjied. Deze Namaaz is een wekelijkse
terugkerende aanbidding van Allah . Wij zijn begunstigd, dat onze Schepper , de
Koning der werelden, ons heeft uitgenodigd om in Zijn Hof Djame Masdjied Taibah,
de Djoemoe’a Namaaz te lezen.Moge Allah  en Zijn Profeet Moehammade  ons allen
zegenen met de gunsten van de Djoemoe’a Namaaz en ons op het rechte pad leiden
Wij zullen over de Soerah “Wal’ashr” van de Heilige Qoeran nu een korte uitleg geven.
Onze Schepper Allah  openbaart in deze ayat over de dierbare tijd, die iedere dag van
ons wegtikt en over de belangrijke periode van de verheven Ashr Namaaz en over de
tijd, die Heilige Profeet Moehammade  met zijn metgezellen heeft doorgebracht.
Ook zegt Allah , dat iedereen een grote verliezers is, behalve degenen, die werkelijk
geloven en Imaan hebben en goede werken uitvoeren en andere mensen motiveren om
op het rechte pad te leven en in alle gevallen met geduld en volharding optreden.
2*Om deze geopenbaarde Boodschap van Allah  beter te kunnen begrijpen, moeten
wij eerst de Heilige Qoeran en de geschiedenis raadplegen en over het volgende bezinnen.
A* Koning Namroed, die gedreven werd door machtslust, satanische en emotionele
drang, had zichzelf tot god opgehemeld. Hij wilde het rechte pad van Allah  niet
accepteren. Heilige Profeet Iebrahiem Alahiessalam bleef volharden en hem geduldig
motiveren om zijn Schepper Allah  te gehoorzamen en Hem te aanbidden, maar hij
weigerde pertinent en wilde niets over zijn Schepper  horen. Hij zei, dat hij zelf god
was en hij kon iedereen doden of zelfs leven geven. Hij bleef weigeren om op het rechte
pad te leven en zijn volk te leiden, totdat de vloek en verdoemenis op hem neerdaalde.
Een zeer kleine mug nestelde zich binnen in zijn oor, die een zwaar sissend geluid
maakte en hem op deze manier martelde. Deze kleine mug maakte hem gek; deze ziekte
bleef hem teisteren en geen enkele dokter of deskundige kon hem genezen totdat de
dood hem overrompelde. Zijn gouden kastelen, rijkdommen, juwelen en machtlust kon
hem niet meer baten. Zonder de hulp van Allah  kon zijn gouden bergen en
satanische machtlust hem niet redden.
B* Ongeveer hetzelfde gebeurde met Koning Fierawn ( Farao ). Deze bezeten koning
dacht ook, dat hij geweldig was. Hij kreeg een prachtige positie van Allah  om zijn
volk te leiden en te ondersteunen, maar zijn satanische machtlust en innerlijke drang
om het volk te onderdrukken, beheerste zijn leven en de duivel kon hem gemakkelijk
op het dwaalspoor zetten. Hij dacht ook, dat hij alle machten in zijn eigen hand had.
Heilige Profeet Moesa (Mozes) Alahiessalam bleef hem aanmoedigen om op het rechte
pad te leven, maar hij weigerde zijn Schepper Allah  te gehoorzamen en Hem te
aanbidden; hij wilde zelfs Heilige Profeet Moesa (Mozes) Alahiessalam elimineren, maar
Allah  heeft hem gered. Fierawn en zijn leger werden door zeewater verzwolgen en
vernietigd; zij konden geen kant op zonder redding van Allah  en bereikten de Hel.
3* In de bovenvermelde Soerah openbaart Allah  , dat de mens zeer zeker verlies lijdt
behalve zij, die de volgende 4 verheven eigenschappen bezitten en onderhouden en deze
zijn:a*De personen, die daadwerkelijk geloven in Allah  en in Zijn Heilige Profeet .
b*De mensen, die goede werken verrichten.
c*Zij, die anderen motiveren om te geloven en om goede werken te verrichten.
d* Zij, die volharden en geduldig zijn in het geloven en anderen aanmoedigen.
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Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQUR REHMAN MISBAHI Saheb
Ad a* Wij noemen deze bovenvermelde
personen
en deze Heiligen hebben
Islamic Cultural
Centre“Momiens”
Almere
perfecte gedragsvormen en karaktereigenschappen en als je hun tegenkomt, dan voel je
aan hun doen en laten, dat zij gelovig zijn en perfecte Moesliems zijn.
Zoals wij weten zijn er ook mensen, die wel “Laa ielaha iellallahoe MoehammadoerRasoelallah lezen, maar zich als Non-Moesliems gedragen en hun leven leiden. Zij
zeggen, dat zij Moesliems zijn, maar hun handelingen en gedragsvormen zijn vol
“koefr”- ongelovige en satanische rituelen. Tevens maken zij vaak bewust of onbewust
grappen over het geloof en realiseren niet, dat deze handelingen tot ongeloof leiden.
Wij zullen nu enkele meest voorkomende atheistische gesprekken en daden behandelen,
die een Moesliem tot “Kafier”-Non-Moesliem kan maken.
* Wij zeggen heel vaak “oeper wala djaane”. Wij bedoelen hiermee, dat Allah , die
boven is, het weet. Deze uitspraak is atheistisch en kan leiden tot “Koefr”- ongeloof en
de persoon, die het zegt, kan zijn Imaan met deze uitspraak verliezen en een NonMoesliem worden, want Allah  is overal en heeft geen vaste verblijfplaats boven.
** Een andere voorbeeld is, dat een persoon samen met de Moesliems in de Masdjied
Namaaz leest, Zikr doet, Mielaad Sjarief bijwoont, maar daarnaast bezoekt hij ook de
Hindoe tempel “Mandier” en laat zelfs een “tieka”-stip op zijn voorhoofd door een
pandiet plaatsen. Deze mandier bezoeker is zeer zeker atheistisch en satanisch bezig.
Hij kan hierdoor zijn Imaan verliezen en een Non-Moesliem worden.
*** Ook horen wij vaak, dat Moesliems bewust of onbewust hindoe film liederen zingen
of zeggen film zinnen na, die atheistisch, satanisch of hindoe spreuken zijn. Deze
kunnen ook lijden tot “Koefr”. Hierdoor kunnen zij hun Imaan ook kwijtraken.
Soms reageren deze mensen bij waarschuwing, dat het maar een grap was. Zij moeten
wel weten, dat grappen maken over het geloof ook satanisch en atheistisch zijn en deze
kunnen ook leiden tot Koefr- ongeloof en verlies van Imaan.
Het is overgeleverd, dat een persoon bij de Heilige Profeet Moehammade  kwam en
vroeg om hulp. Hij zei, dat zijn kameel weggelopen was en hij kon het beest niet
terugvinden. Onze lieve Heilige Profeet Moehammade  zei, dat hij zijn kameel kan
terugvinden in het vallei van een bepaalde berg. Deze stomme man maakte daarna een
opmerking en zei, dat deze Profeet  niet eens weet, dat de persoon, die vóór hem staat
een Non-Moesliem is, hoe kan hij dan weten, dat mijn kameel zo ver in het vallei is.
Direct daarna openbaarde Allah , dat personen, die zich vernederend, zelfs als een
grap, over Zijn Profeet Moehammade  uitlaten of denken, zijn zeker Non-Moesliems.
Daarom moeten wij zeer alert zijn, dat wij de allergrootste gunst onze imaan, die wij
Allah  hebben ontvangen, door onze achteloosheid of grap kwijtraken
Ad b* Verder zegt Allah  in de bovenvermelde ayat, dat de personen die gelovig zijn
ook goede werken moeten verrichten. Een Momien zal altijd goede werken moeten
doen, zoals Namaaz lezen, Heilige Qoeran lezen, Zikr doen, Vasten, Zakaat betalen,
Hadj uitvoeren, Doeroed Sjarief lezen, Naat Sjarief en Salatoes-salam lezen, goed
gedrag tonen, ouders verzorgen, Masdjied onderhouden en Djamia ondersteunen, enz.
Ad c* Daarnaast zegt Allah  om andere mensen op te roepen en aanmoedigen om
gelovig te zijn en om goede werken te verrichten. Je kinderen, familieleden, vrienden,
kennissen, Djama’at-leden en alle andere mensen tot de waarheid oproepen.
Ad d* Tenslotte openbaart onze Schepper Allah  om elkaar tot volharding en geduld
aan te sporen. Wij moeten zelf voorbeeldig zijn en anderen geduldig en met volharding
het rechte pad van Allah  leren en aansporen.
Heilige Profeet Moehammade  heeft zijn Metgezellen  deze wijze woorden van Allah 
met veel volharding geleerd en hun begeleid. Deze Metgezellen  zullen als geurende
bloemen schitteren tot de Dag des Oordeels en wij kunnen hun als voorbeeld nemen.
Moge Allah  en Zijn Profeet Moehammade ons zegenen met Imaan, een goed gedrag
Namens het Bestuur
Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh
en
onsM.beschermen
Hadjie
Junus Gaffar tegen het Hellevuur en tegen de bestraffing in het Graf.Amien
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