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Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.
“ Wa laa taqoeloe liemanj-joeqetaloe fie sabieliellahie amwaat. Bal ahjaa oenw-walaa kiellah
tasj-oeroen”.( Soerah Baqarah 2, vers 154)- En degenen die op Allah’s Weg gedood worden, zegt van
hen niet dat zij gestorven zijn. Integendeel, zij leven, maar gij bemerkt het niet”.( Soerah 2,vers 154 ).
1* “Alhamdoe liellah”. Op deze vierde dag van de eerste maand Moharram van het jaar 1435
Hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om de Djoemoe’a Namaaz te lezen. Moge Allah,  en Zijn
Heilige Profeet Mohammad  ons allen zegenen met de gunsten en zegeningen van deze
Djoemoe’a, van het jaar 1435 Hiedjrie en ons op het rechte pad leiden.
In het jaar 1434 Hiedjrie heeft Allah , de Verhevene en Zijn Heilige Profeet Mohammad  ons
gezegend met een gelukzalig leven en ons beschermd tegen ziekten en verdoemenis. Wij vragen
vergiffenis aan onze Schepper  met de Wasiela-bemiddeling van Zijn Profeet  om ons te
vergeven voor de slechte daden, die wij bewust of onbewust in het verleden hebben gedaan.
Bij de vorige Djoemoe’a hebben wij over het gedrag, karakter, standvastigheid, shabr en het
verheven leven van Amieroelmominien Hazrat Oemar Faroeq  Radijallahoe Anhoe besproken.
Vandaag zullen wij over het het leven, gedrag, toewijding, standvastigheid en shabr van de
kleinzoon van Heilige Profeet Moehammade  en de zoon van Hazrat Ali Moertaza Radijallahu Anhu
Sayyadoes Shohada Sayyadina Hazrat IMAM HOESSAIN Radijallahoe Anhoe uitweiden.
Allereerst moeten wij begrijpen, dat Allah , de Barmhartige de mens op de wereld gestuurd
heeft om Hem te gehoorzamen, Hem te aanbidden en vredig en rein op deze wereld te leven.
Vanaf het begin zijn door Allah, de Verhevene Heilige Profeten gestuurd om ons te helpen en om
het doel van ons leven bij te brengen. Onze Schepper  heeft Heilige Profeet Moehammade 
Vrede zij met Hem als Zijn laatste Profeet en de Heilige Qoeran als Zijn laatste Boodschap gestuurd.
Om de Boodschap van Allah, de Verhevene tot ons te brengen en ons te begeleiden heeft onze
Profeet  en de Sahaba-e-Kiram Radijallahoe Anhoem vele offers moeten brengen om onze slechte
gedragsvormen en karaktereigenschappen te verbeteren.
2* Heilige Profeet Moehammade Vrede zij met Hem heeft erg veel van Imam Hassan en Imam
Hoessain Radijallahoe Anhoem gehouden en hij heeft het volgende gezegd:
a* “Deze mijn kleinkinderen zijn van mij en ik ben van hun” en zei verder: “Ik heb heel hard
mijn best gedaan en vele offers gebracht om de Boodschap van Allah  tot jullie te brengen en
ik vraag jullie niets anders dan liefde voor mijn Ahle Bait- nakomelingen”.
De Sahaba-e-Kiraam  toonden ontzettend veel liefde voor de Ahle Bait en hun nakomelingen.
b* In een andere overlevering is doorgegeven, dat het kind Imam Hoessain  spelenderwijs op
de heilige nek van Profeet  tijdens de Siedjdah ging zitten en onze Profeet  is erg lang in de
Siedjdah gebleven en gewacht totdat zijn kleinzoon weer naar beneden kwam. Hij zei, dat als ik
opgestaan was, hij een ongeluk zou kunnen krijgen,daarom ben ik zo lang in Siedjdah gebleven.
c*Op een dag kwam de Engel Hazrat Djibriel Alaihiessalam bij Heilige Profeet Moehammade  en
zei, dat Allah, de Verhevene mij gestuurd heeft om te vragen welke van twee kinderen uw zoon
Ibrahiem Radijallahoe Anhoe of uw kleinzoon Hoessain Radijallahoe Anhoe u kunt offeren, want u
mag slechts één bij u houden en de andere zal onze Schepper  terugroepen. Heilige Profeet
Moehammade  heeft goed nagedacht en heeft zijn heilige zoon Ibrahiem Radijallahoe Anhoe laten
gaan en kleinzoon Hoessain bin Ali Radijallahoe Anhoe achter gehouden. Hij zei verder, dat als ik
mijn kleinzoon Hoessain bin Ali Radijallahoe Anhoe liet gaan, dan zouden mijn allerliefste
dochter Hazrat Fatimah Zohra Radijallahoe Anha, mijn schoonzoon Hazrat Ali Moertaza
Radijallahoe Anhoe en kleinzoon Hazrat Hassan Radijallahoe Anhoe alle drie erg veel pijn hebben.
d* In een andere overlevering wordt verteld, dat tijdens de Djoemoe’a Goetbah-preek, die
verplicht is, Heilige Profeet Moehammade  zijn kleinzoon Hoessain  de Masdjied zag
binnenkomen. Hij verliet spontaan de preekstoel en haastte zich naar het kind en pakte hem
lief op en ging terug de preekstoel om de Goetbah, met het kind op zijn schoot, af te ronden.
e* Op een dag huilde het kind Hoessain  en onze Heilige Profeet Moehammade  haastte zich
naar zijn woning en vroeg aan zijn dochter Hazrat Fatimah Zohrah Radijallahoe Anha: “Waarom
huilt mijn kleinzoon; jij weet toch, dat als mijn lieve Hoessain huilt, mijn hart pijn doet”.
f* Heilige Profeet Moehammade  heeft aan Allah  in zijn Doe’a gevraagd om zijn “Ahle
Bait”-nakomelingen te vrijwaren van alle ongewenste daden, handelingen, voedsel, inkomsten
en bezittingen. Zij zullen daarom nimmer slechte handelingen en slecht gedrag tonen. Pagina 1
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g* Het is verder overgeleverd, dat
als opCultural
de Dag des
Oordeels
Hazrat Fatimah Zohrah Radijallahoe
Anha begeleid wordt, dan zal een stem te horen zijn: “O mensen, die op Mehsjer verzameld zijn,
slaan jullie je oogleden neer, want de stoet van de Heilige Vrouwen-leidster van Djannat gaat
langs”en iedereen zal neerkijken.Deze heilige vrouw is de moeder van Hazrat Imam Hoessain 
h* Op een dag zag Amieroelmominien Hazrat Aboe Bakr Siddique  het kind Hoessain  spelen
en hij liep heel enthousiast naar het kind toe en zei: “Ik houd heel veel van de kinderen van
“Ahle Bait”-nakomelingen van Heilige Profeet Moehammade , zelfs veel meer dan van mijn
eigen kinderen”.Deze liefde en de houding van Sahaba-e-Kiram moeten wij overnemen en ons
eigenmaken. De liefde voor de Ahle Bait is een deel van onze Imaan en in alle gevallen moeten
wij respect en liefde tonen aan Heilige Profeet Moehammade  en zijn Ahle Bait.
h* In de Heilige Qoeran Soerah Ali Imran wordt doorgegeven, dat een groep volgelingen van
heilige Profeet Jezus Alaihiessalam in het dorp Nadjran vertelde, dat Heilige Profeet Jezus
Alaihiessalam Roehoel-Allah was. Heilige Profeet Moehammade  heeft hun uitgelegd, dat Allah, de
Verhevene onze Schepper is en Heilige Profeet Jezus Alaihiessalam slechts een Profeet is. Net als onze
Schepper Heilige Profeet Adam Alaihiessalam zonder vader en moeder heeft geschapen, precies op
de zelfde wijze heeft Allah, de Verhevene Heilige Profeet Jezus Alaihiessalam zonder vader geschapen
en hem Allah, de Verhevene noemen is Sjierk en grote dwaling. De Christenen bleven maar volharden en er werd voorgesteld om “Moebalha”(zweren voor vernietiging van leugenaars) te doen.
De Priester zou samen met zijn dierbaren en Heilige Profeet Moehammade  zou ook met zijn
dierbaren zweren. Op de afgesproken dag liep Heilige Profeet Moehammade  met zijn
kleinzoon Hoessain in de rechterhand, terwijl de kleine Hassan naast hem liep en achter hem
liepen zijn dochter Hazrat Fatimah Zohrah Radijallahoe Anha en Hazrat Ali Moertaza Radijallahoe Anhoe.
De grote leider van de Christenen zag de Noer-het licht op de heilige gezichten van de familie
van Heilige Profeet Moehammade Vrede zij met Hem en rende naar hun dominee en priester toe en
zei: “Jullie moeten deze “Moebalha” niet zweren en deze bijeenkomst stoppen en aflasten. Ik
zie de noer van waarheid op hun gezichten en als jullie doorgaan zijn wij allen vernietigd”.
i* Op een dag kwamen de twee jonge kinderen Hassan en Hoessain Radijallahoe Anhoem met hun
geschreven blaadjes bij hun lieve moeder en vroegen haar: “Mama wiens handschrift is beter
en mooier”. De lieve moeder wilde geen van beide pijn doen en zei, dat zij aan hun vader
moesten vragen. De jonge kinderen kwamen bij vader Hazrat Ali Moertaza Radijallahoe Anhoe en
stelden de vraag. De heilige vader dacht hetzelfde en zei: “Mijn lieve kinderen, gaan jullie aan
nana vragen”. Deze kinderen kwamen daarna met hun vraag bij Heilige Profeet Moehammade
 en de Aartsengel Hazrat Djibriel Alaihiessalam verscheen met een appel uit het Paradijs en zei:
“Jaa Rasoelallah. Ik ben gestuurd door Allah, de Verhevene om antwoord te geven aan deze jonge
kinderen”. Hij gooide de appel omhoog en deze viel naar beneden in precies twee gelijke
stukken en zei:“Het antwoord van Allah, de Verhevene is dat beide handschriften even mooi zijn”.
Beide kinderen, die perfect opgeleid waren, waren zeer blij en speelden rustig verder .
3* Na de vier Kaliefen werd de wrede heerser Jazied koning van de Moesliems en deze onderdrukte en vernederde de gelovigen. Hij leefde als een beest, dronk alcohol, deed aan vrije seks,
dobbelde en deed vele wrede satanische handelingen. Jazied wilde ook dat Imam Hoessain 
zijn duivelse gedragsvormen accepteerde, hem waardeerde als Moesliem koning en bij hem
“Bajjat” deed en dus zijn heilige hand aan hem gaf. Maar Imam Hoessain  wilde het geloof
Islam voor altijd redden en zei openlijk, dat Jazied een vreselijke onderdrukker was, die het
geloof wilde veranderen, de gelovigen ondermijnde en vernederde en hij gevaarlijke satanische
gedragsvormen toonde. De wrede Jazied zette Imam Hoessain  en zijn 72 familieleden onder
druk in Karbala, maar Imam Hoessain  liet weten, dat hij niet zal tolereren en meewerken om
het geloof Islam te veranderen en bleef volharden. De vijand van Islam Jazied liet de vrienden
van Islam Imam Hoessain  en zijn 72 familieleden koelbloedig vermoorden en hun tot martelaren gemaakt. Terwijl Imam Hoessain  in Siedjdah was, werd hij onthoofd en tot martelaar
gemaakt.Imam Hoessain  heeft hiemee zichzelf en zijn familie opgeofferd om het geloof Islam
te redden.Wij moesliems zijn verplicht om ons geloof te beschermen en te leven als Momiens.
Neemt u nu een besluit om als “Hoessainie” te leven en nimmer als “Jaziedie”, die geen verschil
kende tussen Haram en Halal, een alcoholist was en deed aan vrije seks en wreed was.
Moge Allah, de Barmhartige en Zijn Profeet Mohammad Vrede zij met Hem ons zegenen met een verheven
en ons beschermen tegen het Hellevuur Wassalam
en tegenAlaikoem
de bestraffing
in het
Graf. Amien !
Namensleven
het Bestuur
wa Rahmatullahi
wa barakatuh
Hadjie M. Junus Gaffar
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