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Korte Nederlandse versie van Djoemoe’a Goetbah (lezing) van

Ahle SunnatMaulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQUR REHMAN MISBAHI Saheb
Eerwaarde
De straf van Allah daalde neer op de mensen, die Imam Hoesein martelden.
Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

“Wa laa Tahsa-ban-nallaha ghafielan ‘ammaa ja‘e-ma-loesh-shaaliemoen; iennamajoeaggieroehoem lie jawmien tasj-gashoe fiehiel-abeshaar”. (Soerah 14, vers 42)
Hetgeen betekent: “En meen nooit, dat Allah achteloos is omtrent hetgeen de onrechtvaardigen

doen. Hij geeft hun slechts uitstel tot de Dag, waarop de ogen star open zullen blijven”.
* “Alhamdoe liellah”. Alle lof en dank aan Allah . Wij prijzen Hem
en smeken Hem
om vergiffenis
en hulp. Moge zegeningen en vrede rusten op onze lieve Profeet Moehammad , zijn “Ahle Bayt”verwanten en zijn metgezellen en moge er zegeningen dalen op alle heiligen en momiens.
Vandaag op de 16-de Moharram van het jaar 1437 zijn wij bij elkaar om de Djoemoe’a Namaaz te lezen.
Zoals wij weten is de“Asjoera”, de 10-de Moharram bij Allah zeer verheven en dit blijkt uit het volgende:
* De schepping van heilige profeet Adam
. * Het verhoor van de Doe’a van Adam
. * Redding van
heilige profeet Noeh
. * Redding van heilige profeet Iebrahiem
. * Bevrijding van de ziekten van heilige
profeet Ajjoeb . * Hereniging van heilige profeet Jaqoeb
met zijn vermiste zoon heilige profeet Joesoef
.
Bevrijding van heilige profeet Joenoes
uit de maag van de walvis. * Het levend opnemen van heilige profeet
Iedries
en heilige profeet Iesa (Jezus)
in het Paradijs, * Redding van heilige profeet Moesa (Mozes) .
* En zeer zeker zal Allah
ook de “Qayamat”-de Dag des Oordeels op de “Asjoera”-dag laten ingaan.
* Tevens is het belangrijk om te weten, dat op de “Asjoera” van het jaar 61 Hiedjrie de kleinzoon van Heilige
Profeet Moehammade Sayyadina IMAM HOESAIN , zijn familie en metgezellen zijn gemarteld door Jazied.
De“Asjoera” is voor de Moesliems Ahle Soennat wal djama’at zeer verheven en tevens heel erg verdrietig.
* Sayyadina IMAM HOESAIN heeft het ware geloof Islam en de moesliems Ahle Soennat wal djama’at op de“Asjoera”
dag gered van ondergang. Wij moeten daarom blij zijn met Sayyadina IMAM HOESAIN en hem blijven herdenken.
Belangrijk is ook te weten, dat innige liefde tonen aan Allah en Zijn Beminde Profeet de ware “Imaan” geloofsovertuiging is en deze zal resulteren in een perfect gedrag en zal tevens leiden naar het Paradijs.
Maar ook is beminning van de “Ahle Bait”-verwanten en van de Metgezellen van heilige Profeet
Moehammade ook een belangrijk deel van onze Iemaan-(geloofsovertuiging)
* Sayyadina IMAM HOESAIN woonde in Medina Sjarief en ontving vele honderden brieven en berichten van
de moesliems in Koefa, die in grote problemen zaten door de onderdrukkingen van de bezeten dictator,
moordenaar Jazied ibne Moe’awiyah. Jazied had de macht onterecht gekregen na het heengaan van zijn
vader Amieroel-mominien Moe’awiyah . Deze door sjaitaan gedreven wrede Jazied wilde het ware
geloof Islam Ahle Sunnat wal Djama’at veranderen. De Heilige Qoeran en de Ahadiets-overleveringen waren voor
hem te streng. Hij leefde als een atheist, ontweek Namaaz, dronk alcohol, deed aan vrije seks, ontucht,
hondenwedstrijden en dansfeesten; verkrachtingen en kindermishandelingen werden gewoonlijk bedreven.
Hij ondermijnde het ware geloof Islam en zette het volk met geweld onder zware druk. Het geloof Islam
moest het onderspit delven en de geloofsbelijdenis werd vernederd en belachelijk gemaakt.
* Toen Imam Hoesain besloot om naar Koefa te gaan om het geloof en de moesliems te beschermen,
zeiden sommigen om ervan af te zien. De wrede Jazied is een zelfzuchtige moordenaar en hij zal jullie
allen elimineren. Maar Imam Hoesain had geen andere keuze, omdat hij heilige Profeet beloofd
heeft om naar Koefa te gaan om het geloof Islam en de moesliems te beschermen. Hij zei, dat heilige
Profeet Moehammad in zijn droom kwam en ik heb hem beloofd om het geloof te beschermen.
Tevens zei hij, dat als Jazied mij zal martelen, dan kom ik bij Allah
en mijn Rab
zal mij zeer zeker
verheven ontvangen, maar als ik niet ga en ik overlijd later toch, dan zal ik bij Allah
arriveren en bij
Hem
moeten verantwoorden, waarom ik het geloof van Allah
niet heb geholpen. Ik zal voor mijn
vernederd voelen. In mijn graf zal ik ook mijn “Nana Djaan”-Heilige Profeet ontmoeten;
Schepper
hoe kan ik hem aankijken en zeggen, dat ik zijn Missie heb laten varen en de wrede Jazied niet gestopt.
Voor Imam Hoesein was dus de enige weg om tegen de bezeten Jazied op te treden om het geloof
Islam, dat door Heilige Profeet gegrondvest is, onveranderd te laten. Hij werd opgevoed door zijn
heilige moeder hazrat Fatima Zohra en dus was hij standvastig vol shabr in het volharden.
Hij reisde dus naar Koefa, maar onderweg in Karbala hebben de wrede Ibne Ziyad en Ibne Saad met een
leger van 20.000 soldaten hem en zijn 73 familieleden en metgezellen onderschept, Pagina 1

mishandeld en gemarteld. Hij moest zijn leven en die van zijn Ahle Bayt en Metgezellen opofferen
om het originele geloof Islam tot en met de Qayamat onveranderd te laten. Imam Hoesein werd op de
Djoemoe’a dag in Karbala zwaar mishandeld en beschoten met vele tientallen pijlen, waardoor hij neerviel.
Hij werd in zijn laatste “Siedjdah” op de Djoemoe’a dag onthoofd en gemarteld door Sjiemr Iebne Thiel
Jawsjan. Het leger nam daarna zijn heilige hoofd mee naar Koefa, maar onderweg moest het leger bij
een kerk overnachten. De priester van de kerk zag het hoofd van Imam Hoesein en vroeg om het
heilige hoofd binnen in de kerk te houden en in ruil daarvoor betaalde hij 10.000,-- Dirhams aan het leger.
De priester maakte het schoon en besmeurde het heilige hoofd van Imam Hoesein met attar-parfum.
De priester zag daarna een doorlopende regen van schitterende sterretjes van zegeningen op het hoofd
neerdalen, waardoor de kerk de gehele nacht schitterde. Deze priester raakte hierdoor in trans en
Allah
en Zijn Beminde Profeet Mohammad zegende hem en zijn hart begon te schitteren en hij las
daarna de kalima:“Laa ilaha iellallahoe Moehammadoer-rasoeloellah” en deze priester werd Moesliem.
Op de muur van de zelfde oude kerk was een Arabische tekst te lezen met de betekenis:“Denken jullie,

die de kleinzoon van heilige Profeet Mohammad hebben gemarteld, dat jullie op de Dag des Oordeels
“Sjafa’at”-vrijspraak van heilige Profeet Mohammad zullen krijgen. Dit zal nimmer gebeuren”.
De mensen raakten ontroerd en vroegen zich af wanneer deze oude tekst geschreven was. De priester zei,
dat deze 500 jaren geleden ontdekt werd en van generaties op generaties tot ons overgeleverd was.
* De slechte Jazied en zijn aanhangers hebben enkele dagen met blijde gezichten fleurrijke feesten
georganiseerd. Zij waren blij en voelden zich opgehemeld, maar de heiligen, de bergen en zelfs de zon
weenden. Maanden lang was de helderheid van de zon ernstig verzwakt en men zag onder de
duizenden stenen van de bergen vers bloed. De straf en vloek van Allah zullen zeker neerdalen op de
onderdrukkers, moordenaars en vervloekten en de straf zal nimmer wegblijven, al komen zij langzaam.
door het volk van Iesra’el gemarteld werd en het werd toen
* Het is overgeleverd, dat heilige Profeet Jahja
besloten om 70.000 personen van het volk als boete af te slachten. Door de martelingen van Sayyadina IMAM
HOESAIN , zijn familieleden en zijn metgezellen zal het dubbele aantal van het volk worden afgeslacht.
In bovenvermelde Soerah 14, vers 42 zegt Allah : “En meen nooit, dat Allah achteloos is omtrent hetgeen
de onrechtvaardigen doen. Hij geeft hun slechts uitstel tot de Dag, waarop de ogen star open zullen blijven”.

En inderdaad de vloek van Allah daalde neer en na enkele jaren werd Jazied ernstig ziek en hij stierf.
* Moegtaar ibne Oebaid Sagafie nam de leiding en begon om alle slechte en wrede personen te vermoorden, die de schoft Jazied steunden om Sayyadina IMAM HOESAIN en zijn metgezellen te martelen.
Eerst werd Ibne Ziyad onthoofd en zijn hoofd werd op de zelfde wijze en op de zelfde plaats opgesteld
waar hij het heilige hoofd van Imam Hoesein had geplaatst. Iedereen in de volle bijeenkomst was er
getuige van, dat een giftige slang 3 keren zijn neus binnenkroop en uit zijn mond naar buiten kwam.
Tevens werd Ibne Saad voor iedereen onthoofd en op de brandstapel gesmeten. Zijn zoon werd ook op
de zelfde manier onthoofd en in de laaiende brandstapel geworpen. Alle wrede personen, die op de één
of andere wijze betrokken waren om Imam Hoesein en zijn metgezellen te martelen of het geloof te
ondermijnen, zijn zoals Ibne Ziyad en Ibne Saad vermoord. Meer dan 40.000 wrede en slechte personen
van Koefa, Karbala, Eufraat, Irak, Teheran, Iran, Syrie, etc., die enigzins betrokken waren of eens en blij
waren of zelfs geen weerstand boden, waren opgepakt en vermoord. De vloek van Allah
daalde op
deze personen neer en de hevige straf voor de slechte mensen begon reeds in deze wereld. Zij zullen
verder eeuwig blijven branden en lijden in het graf.
De wrede onderdrukkers wilden het geloof en de Heilige Qoeran veranderen om hun gevoelsmatige
werkwijzen in te voeren, maar Imam Hoesein wilde deze aanpassingen stoppen en heeft zijn bloed
en heilige leven en die van zijn metgezellen opgeofferd voor ons geloof.
Sayyadina Imam Hoesein en zijn metgezellen hebben hun wereldse levens gegeven, maar zij
hebben daar in de plaats tot en met de Qayamat een beter, eeuwig en verheven leven gekregen.
* Sayyadina IMAM HOESAIN heeft voor ons ook een ander prachtig voorbeeld achtergelaten en dat is
om in alle gevallen, ook in moeilijke tijden Namaaz te lezen en slechts voor Allah
te buigen.
* In Soerah 2, vers 154 zegt Allah
tevens:“En degenen die op Weg van Allah gemarteld worden, zegt
van hen niet dat zij gestorven zijn; integendeel, zij leven, maar gij ziet het niet”.
* Een hemelse stem was toen ook te horen:“Islam herleeft na iedere Karbala strijd. En om de tuin van
het geloof te laten verfraaien, heeft Imam Hoesein zijn bloed bijgeplant”. Wij moeten ook voor ons
geloof vechten en het leven van Sayyadina IMAM HOESAIN niet vergeten. Er zijn mensen om ons heen,
die zich Moesliem noemen, maar de mentaliteit van Jazied demonstreren. Jazied Is gestorven, maar zijn
gedrag leeft voort. Sommige moesliems houden ons tegen om namaaz, azaan en mouwloed te lezen.
Moge Allah
en Zijn Beminde Profeet ons zegenen met shabr en volharding en ons helpen om ook
voor ons geloof en imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart af te slachten. Amien !!!
Namens het Bestuur: Mohamed Junus Abdul-Gaffar
Pagina 2

