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Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.
Deel 4
“Iennamaa joeriedoellahoe liejoedz-hieba ‘ankoemoer-riedjesa ahlal- baitie wa
joethah-hierakoem tathe-hieraa” (Soerah 33, vers 33
“Allah wenst slechts van u, o gij huisgenoten van de Profeet, iedere onreinheid
te verwijderen en u volledig te reinigen”. (Soerah 33, vers 33)
1* “Alhamdoe liellah”. Vandaag zijn wij weer bij elkaar om de Djoemoe’a Namaaz in

Djame Masdjied Taibah te lezen. Moge Allah  en Zijn Heilige Profeet Moehammade
 ons allen zegenen met de gunsten van de Djoemoe’a en van het nieuwjaar 1435 Hiedjrie.
Vandaag zullen wij verder uitweiden over het verheven gedrag, volharding, toewijding
van Sayyadoes Shohada Sayyadina IMAM HOESSAIN  en zijn Ahle Bait.
Wat is het vastgeankerderesultaat van de offers, die de kleinzoon van Heilige Profeet
Moehammade en de zoon van Hazrat Ali Moertaza  voor ons heeft achtergelaten.
Wij Moesliem lezen vaak: “Katle Hoessain azel meng marghaje Jazied hai,
Islam zienda hota hai her Karbala ke baad”- hetgeen impliceert, dat het martelen van
Imam Hoessain  de dood van Jazied heeft geresulteerd. Ons geloof Ahle Sunnat wal
Djama’at wordt na iedere Karbala revolutie gepolijst en in originele staat teruggezet.
2* Allereerst moeten wij begrijpen, dat deze Heilige kleinzoon van Heilige Profeet
Moehammade  een perfecte Islam opvoeding heeft genoten van zijn Nana , ouders en
familieleden. Hij begreep heel goed hoe een Momien zijn leven moest leiden. Zijn
Heilige Profeet Moehammade , zijn Heilige Moeder Fatimah  en Heilige Vader Hazrat
Ali Moertaza  hebben alles gedaan om hem perfect als Momien op te voeden.
3* 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.
Maar Moesliem koning Jazied leefde als een beest, dronk alcohol, dobbelde, deed aan
vrije seks en trad hardhandig en wreed op tegen de Heiligen. Het Moesliem volk werd
op het verkeerde spoor gezet en het reine geloof Ahle Sunnat wal Djama’at werd opzij
gezet en een groot deel van het reine volk leefde als dieren. De Heilige Imam Hoessein 
moest dit stoppen en het geloof, dat met veel moeite en bloed vergieten verworven was,
moest gered worden. Hij heeft daarom zichzelf en zijn 72 “Ahle Bait” moeten opofferen
en het geloof Ahle Sunnat wal Djama’at tot de Dag des Oordeels gered.
Imam Hoessein  heeft door zijn standvastige en heldhaftige houding de komende
generaties tot de Dag des Oordeels geleerd, dat het geloof Islam Ahle Sunnat wal
Djama’at standvastig beschermd moet worden. Iedere persoon, koning, generaals,
politieke leiders of idiote sjeighs, die het geloof veranderen, zijn atheisten en zullen
streng aangepakt moeten worden. Op iedere Moesliem rust de verplichting om zijn
geloof Ahle Sunnat wal Djama’at te beschermen, al moet hij het met zijn leven bekopen.
Sommige onnozele Moesliems zijn zeer actief in feestvieren en gezellige bijeenkomsten
te organiseren. Zij begrijpen niet, dat zij heel vaak met deze sociale bijeenkomsten het
geloof Ahle Sunnat wal Djama’at ondermijnen en handelingen van Jazied aanwakkeren.
4* Het is overgeleverd door hazrat Oemme Salma , dat in haar huis de bovenvermelde Ayat ( Soerah 33, vers 33) geopenbaard is en onze Heilige Moeder  zei verder,
dat Profeet Moehammade  de Hazrat Fatima Zohra , Hazrat Ali Moertaza  Imam
Hassan  en Imam Hoessain  bij elkaar bracht en legde zijn heilige deken op de
hoofden van deze Heiligen en vroeg Doe’a aan van Allah  om alle onreinheden van
zijn “Ahle Bait”- nakomelingen te verwijderen en hun volledig te reinigen van slecht
gedrag, slechte moraal, slechte eetgewoonten en leefgewoonten.
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Barmhartige
Onze Heilige Profeet

Mohammad
Sallallahoe Alaihie
Wassallam heeft gezegd:

“ Allah heeft Namaaz
in zijn oneindige
goedheid aan de mens
gegeven; Namaaz wat
te vergelijken is met
de rechte weg, die
leidt naar voorspoed
en geluk”.

Geeft u Donatie en
ontvangt u gunsten
van
de Barmhartige
Allah.
“Goda ko bhoel
gheje loog, Fiekr
rozie meng.
Gejaal riezq ka hai,
Razzaq ka gejaal
nehien
Ai
ta-iere
Erkend
bij lahoetie,
Oes
Riezq
se mawt
ANBI Instelling
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Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQUR REHMAN MISBAHI Saheb
Cultural aangeduid
Centre Almere
Het is algemeen bekend , dat Islamic
iedere persoon
wordt met zijn naam en de
naam van zijn vader. De vader van Hazrat Ali Moertaza  is Hazrat Abu Talib  en de
vader van Iman Hassan  en Imam Hoessein  is Hazrat Ali Moertaza , maar Profeet
Moehammade  beschouwde en noemde deze Heiligen zijn “Ahle Bait”, terwijl deze
Heiligen de kinderen en Ahle Bait van Hazrat Abu Talib  zijn.
4* In een andere overlevering heeft Heilige Profeet Moehammade  gezegd: “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”.
Heilige Profeet  heeft ook gezegd, dat Imam Hoessain  van mij is en ik ben van hem.
Hiermee heeft hij  bedoeld, dat Imam Hoessain  mijn kleinzoon is en Heilige Profeet 
zegt verder : “ik ben van hem” en hiermee wilt onze Profeet  duidelijk maken, dat
Imam Hoessain  de basis is van ons geloof en de fundering zal leggen voor het eeuwig
bestaan en voortleven van ons geloof Islam, Ahle Sunnat wal Djama’at. De Metgezellen
 toonden oneindig veel liefde voor Heilige Profeet  en zijn Ahle Bait .
5* In de Heilige Qoeran Soerah Ali Imran is geopenbaard, dat toen een groep
volgelingen van heilige Profeet Jezus Alaihissalam in het dorp Nadjran vertelde, dat Heilige
Profeet Jezus Alaihiessalam Roehoel-Allah was en Heilige Profeet Moehammade  hun
uitlrgde, dat Allah  onze Schepper is; en Heilige Profeet Jezus Alaihiessalam slechts een
Profeet is. Onze Schepper Allah  heeft Heilige Profeet Adam Alaihiessalam zonder vader
en moeder geschapen; precies op de zelfde wijze heeft Allah  Heilige Profeet Jezus
Alaihiessalam zonder vader geschapen en dus hem Allah  noemen is “Sjierk” en een grote
dwaling. De Christenen bleven maar volharden en er werd voorgesteld om “Moebalha”
(zweren voor vernietiging van de leugenaars) te doen. De Priester zou samen met zijn
gezin en Heilige Profeet Moehammade  zou met zijn “Ahle Bait” komen.
Op de afgesproken dag liep Heilige Profeet Moehammade  met zijn “Ahle Bait”- zijn
kleinzoon Hoessain  in de rechterhand, terwijl de kleine Hassan  naast hem liep en
achter hem liepen Hazrat Fatimah Zohrah  en Hazrat Ali Moertaza  .
Wij Moesliems zijn begunstigd met het allerbeste geloof Ahle Sunnat wal Djama’at en
wij hebben van Imam Hoessain  geleerd om ons geloof te beschermen tegen verval.
6* Uit het bovenvermelde kunnen wij ook begrijpen, dat wij nimmer een Moesliem
kunnen zijn zonder liefde en respect voor Allah , Heilige Profeet Moehammade  en
zijn “Ahle Bait”, de Sahaba-e-Kiram, de Heilige Qoeran, de Hadiets-Overleveringen,
Masdjied Haram, Masdjied Nabawie en alle andere Heiligen en Islam Nalatenschap.
Wij moeten daarom zorgvuldig ons leven leiden en niet leven als losbandige burgers.
Ongetwijfeld moeten wij vastgeankerd zijn aan de Ahle Sunnat wal Djama’at , nl.
Maliki, Humbali, Safa’ie en Hanafie Masdjied, Imaam, Khatieb, Maulana en Madarsa.
Zeer frustrerend is, dat een deel van onze kinderen op het dwaalspoor belanden door
het geloof Islam te bestuderen via het Internet of staan onder leiding staan van
onnozele vreemde sjaiks met grote tulbanden. Deze kinderen noemen zichzelf SunnieMoesliems, maar ontwijken hun Ahle sunnat wal Djama’at Masdjieds, Madarsa en
Imams en leven als afgedwaalde mensen. Ook zeggen zij, dat zij “Boogaarie Sjarief”
bestuderen via Internet. Deze onnozele kinderen voelen zich sterk met hun studie via
internet, satelliet, televisie en vreemde sjaighs, maar zij weten niet dat vele atheistische
en satanische lessen in deze studiematerialen verwerkt zijn. Deze leraren zijn meestal
slimme rovers van imaan, wahabies, mierzai’s en qadiani’s.Wij moeten daarom onze
gezinnen beschermen en begeleiden om als Moesliems Ahle Sunnat wal Djama’at te
leven. Wij hebben een perfecte en veilige levenscode van onze Heilige Profeet
Moehammade  gekregen.Laten wij met zijn allen aan deze koord vastklampen.
NamensAllah
het Bestuur
Alaikoem
Rahmatullahi
barakatuh
Moge
 en Zijn Profeet Mohammade  onsWassalam
zegenen
metwaeen
“ImamwaHoessain”
Hadjie M.en
Junus
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