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Deel 3

“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. En Wij zullen u zeker beproeven
door een weinig vrees en honger, en tekort aan bezttingen en levens en vruchten. En
geeft blijde tijding aan de geduldigen. Welke wanneer een ongeluk hen treft, zeggen:
‘Wij behoren aan Allah en tot Hem zullen wij teruggaan’. Deze zijn het op wie de
zegeningen en de barmhartigheid van hun Heer neerdalen en deze zijn de
rechtgeleiden”. (Soerah 2,vers 154- 157).
1* “Alhamdoe liellah”. Vandaag zijn wij weer bij elkaar om de Djoemoe’a Namaaz in
Allah’s Huis te lezen. Moge Allah  en Zijn Heilige Profeet Moehammade  ons allen
zegenen met de gunsten en rahmat van de Djoemoe’a en van het nieuwjaar 1435 Hiedjrie.
Vandaag zullen wij de juiste reden en toewijding bespreken van het vertrek van
Sayyadoes Shohada Sayyadina IMAM HOESSAIN  met zijn Ahle Bait naar Karbala.
Waarom moest de kleinzoon van Heilige Profeet Moehammade en de zoon van Hazrat
Ali Moertaza  zijn verblijfplaats Medina Sjarief verlaten om naar Karbala te gaan.
2* Allereerst moeten wij begrijpen, dat deze Metgezel en Kleizoon van Heilige Profeet
Moehammade  geleefd heeft en opgegroeid is in de schoot van zijn Heilige Nana .
Hij begreep het geloof Islam, de Woorden van Allah  in de Heilige Qoeran perfect en
hij wist ook dat na zijn heengaan hij zijn Schepper Allah , Zijn Heilige Profeet
Moehammade , zijn Heilige Moeder Fatimah  en Vader Ali  en de andere Sahaba-eKiram  in het Paradijs zal ontmoeten. Zij zullen hem verwelkomen en vragen waarom
hij de Momiens in Karbala, Koefa, die onderdrukt werden en zich moesten overgeven
aan de satanische regels van koning Jazied, niet heeft geholpen. Hij zou zich niet
instand kunnen houden van schaamte en verdriet. Daarom heeft hij besloten om naar
Karbala te gaan en de Moesliems te leren om de juiste weg van Allah , Zijn Heilige
Profeet Moehammade  te kiezen en standvastig als Moesliems te leven.
Ongeveer 60 jaren lang hebben de Moesliems onder leiding van Heilige Profeet
Moehammade  en de vier Khalifa’s-Moesliem Koningen rein en respectvol geleefd en
de Moesliem wereld ontwikkelde snel. De gehele wereld had erg veel respect voor deze
gezegende volkeren. De Moesliem Leiders leefden eenvoudig en respectvol; zij lazen de
Heilige Qoeran, Namaaz, Zikr, Doeroed Sjarief en waren standvastig om de regels van
Allah  en Zijn Profeet Moehammade  te volgen en daarmee hun leven te leiden.
Hij wist deze gebeurtenis ook, dat op een dag een persoon aan Amieroelmominien
Oemar Faroeq  vroeg, hoe hij zijn schitterende kleding bekostigd heeft; is deze
misschien gekocht van het geld van “Baitoel-mal”- geld van de Djama’at, terwijl wij
eenvoudige kledij hebben ontvangen. Iedereen werd stomverbaasd van de opmerking
en reageerde heftig. Waarom moest hij zich op deze respectloze wijze tegen de koning
uitlaten? Maar koning Oemar Faroeq  zei bedeesd: “Laat hem met rust; hij heeft mij
gevraagd en ik zal hem met respect antwoord geven”. Hij riep zijn zoon Abdoella  en
vroeg hem om te vertellen over de kleding van de koning. Hazrat Abdoella  zei: “Ik
heb mijn deel en die van mijn vader samen bij elkaar gebracht om deze kledij voor
mijn vader tot stand te brengen en deze is zeker niet van “Baitoel-mal”.
Alle aanwezigen waren blij en hebben direct de les geleerd, dat geld van “Baitoel-mal”
niet voor persoonlijke zaken gebruikt mag worden. Al ben je Khalifa, koning of leider.
Iedereen leefde normaal eenvoudig en er was geen discriminatie tussen hoog geplaatsten en
minder bedeelden. Niemand mocht meer en de verdiensten van het rijk werden gelijk verdeeld.
3* Ook moeten wij weten, dat de Metgezel Moe-awijah bin Soefijan  hard gewerkt heeft

om de Boodschappen van Allah , die op de Heilige Profeet Moehammade 
neerdaalden op te schrijven. In het gezin van deze Heilige Sahabie  was Jazied
geboren en deze verwende jongeman kreeg geen goede opvoeding en opleiding. Pagina 1
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Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQUR REHMAN MISBAHI Saheb
Hij werd later voor een korteIslamic
periodeCultural
koningCentre
van deAlmere
Moesliems, maar door zijn
onbehoorlijk gedrag en emotionele drang om zijn persoonlijke doelen op te leggen,
werd hij een wrede dictator en begon met zijn smerige praktijken om de Momiens te
vernederen.De Heilige Qoeran, Dagelijkse Namaaz, Zikr,Doeroed Sjarief werden opzij
geschoven.De aanhangers van zijn hof en zijn vrienden dronken met de koning alcohol,
dobbelden, bedreven vrije seks, leefden als beesten en de gelovigen werden belaagd.
In een korte tijd was hij snel op weg naar de verdoemenis en een groot deel van het
volk werd meegesleurd. Zij begonnen als dieren te leven en de regels van Allah  en
Zijn Heilige Profeet Moehammade  werden opzij gezet. De Heilige plaatsen Makka en
Medina Sjarief werden bezet en de gelovigen werden verdreven. Dagen lang werden de
Masdjieds door militairen op paarden vernederd en vernietigd. Door de bezetting
konden de gelovigen geen Namaaz in Masdjiede Haram en Masdjiede Nabawie lezen.
Het is overgeleverd, dat in deze sombere dagen van de blokkade wel Azaan en Takbier
werden gehoord en deze kwamen uit de “Goembade-Gazrah” waarin Heilige Profeet
Moehammade  , Aboe Bakr Siddique  en Oemar Faroeq  leven. Zij hebben een leven
en daarom kunnen deze Heiligen Azaan, Takbier en Namaaz lezen. Dit is een bewijs,
dat onze Heilige Profeet  en alle Vrienden van Allah  in leven zijn.
Vele onnozele en domme mensen zeggen, dat onze Heilige Profeet Moehammade 
gestorven is en niet meer leeft. Zij moeten weten, dat Allah  in de Heilige Qoeran
geopenbaard heeft, dat alle Profeten Alaihiessalam, Vrienden van Allah , Martelaren 
en Heiligen  in leven zijn en wij moeten niet eens denken, dat zij gestorven zijn.
4* Imam Hoessain  kreeg honderden uitnodigingen om de Moesliems te redden.
Hij zag de vernietiging van de Momiens en verandering van het juiste geloof Islam voor
ogen en moest optreden, omdat niets doen voor hem geen optie was. De Heilige Imam
Hoessain  vertrok met zijn Ahle Bait-familieleden naar Koefa om het getij te keren.
Maar in Karbala werd hij omsingeld door een groot leger en hij werd gedwongen om
Jazied als Moesliem leider te accepteren. Imam Hoessain  werd allerlei hoge wereldse
posities beloofd, maar hij wilde geen posities. Hij wilde slechts het reine geloof Islam
redden, dat zijn Schepper Allah  en Zijn Heilige Profeet Moehammade  hebben
achtergelaten. Hij wilde, dat Jazied en zijn aanhangers de Heilige Qoeran, Namaaz
moesten lezen en de andere verplichtingen naleven, omdat Namaaz niet lezen het werk
van Kafiers is. Moesliems lezen Namaaz en krijgen vele zegeningen van Allah  .
Maar de wrede Jazied zette Imam Hoessain  en zijn 72 Ahle Bait onder grote druk.
Imam Hoessain  weigerde om deze mensonterende onderdrukker de hand te geven.
Deze Heilige  wilde het geloof Islam voor altijd redden en bleef volharden en weigeren
ondanks vele satanische aanvallen. Hazrat Abbas Alambardar  kon niet zien hoe de
kinderen naar water snaakten en ernstig bedreigd werden. Hij rende met een watertas
naar de kanaal en vulde de tas, maar de militairen schoten op hem en zijn beide armen
werden vernietigd. Hij rende verder met de watertas tussen zijn tanden en hij werd
verder beschoten totdat hij dodelijk geraakt werd en de watertas doorboord werd en
hij viel voor de familie dood neer. De kleine kinderen Ali Akbar en Ali Asghar 
werden ook gemarteld. De vijand van Islam Jazied heeft de vrienden van Allah 
Imam Hoessain  en zijn 72 familieleden één voor één koelbloedig gemarteld. Tenslotte
werd Imam Hoessain  zelf, toen hij in “Siedjdah” was, onthoofd en tot martelaar
gemaakt. Imam Hoessain  heeft hiermee zichzelf en zijn familie opgeofferd om het
geloof Islam voor ons te redden. Hij heeft ons allen geleerd, dat wij nimmer ons geloof
Islam moeten veranderen en iedereen, die aanstalte maakt om het te veranderen, is een
vijand van Allah  en Zijn Profeet . Deze Martelaren en Rechtgeleiden zullen, zoals
Allah  in de bovenvermelde Qoeran ayat heeft vermeld, altijd blijven leven.
NamensAllah
het Bestuur
Alaikoem
Rahmatullahi
barakatuh
Moge
 en Zijn Profeet Mohammade  onsWassalam
zegenen
metwaeen
“ImamwaHoessain”
Hadjie M. Junus Gaffar
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en ons beschermen tegen het Hellevuur en tegen de bestraffing in het Graf.
Amien

