
De gelijkenis van Isa bij Allah is net als de gelijkenis van Adam. Hij schiep hem 

uit klei en zei toen: 'Wees', en hij werd (ontstond). O, Luisteraars! Dit is de waar-

heid vanuit jouw Heer, dus wees niet uit de twijfelaars. Als iemand in deze kwes-

tie (Jezus) nog met u redetwist, nadat (volledige) kennis tot u is gekomen, zeg 

dan: "Kom! Laat ons roepen onze zonen en uw zonen, onze vrouwen en uw 

vrouwen, onszelf en uzelf. Laat ons daarna bidden en de vloek van Allah roepen 

op degenen die liegen!" 

ِحيمِ  ِن الره ْحم َٰ ِ الره  بِْسِم َّللاه

اٍب ثُمه ق ال  ل هُ ُكْن  ل ق هُ ِمْن تُر  ث ِل آد م  خ  ِ ك م  ث ل  ِعيس ىَٰ ِعْند  َّللاه إِنه م 

ب ِك  ف َل  ت ُكْن ِمن  اْلُمْمت ِرين   ف ي ُكوُن  قُّ ِمْن ر  ك  فِيِه ِمْن  اْلح  اجه ْن ح  ف م 

ن ا  نِس اء  ُكْم و  أ ْبن اء  ن ا و  اء ك  ِمن  اْلِعْلِم ف قُْل ت ع ال ْوا ن ْدعُ أ ْبن اء  ا ج  ب ْعِد م 

ِ ع ل ى اْلك اِذبِين   أ ْنفُس ُكْم ثُمه ن ْبت ِهْل ف ن ْجع ْل ل ْعن ت  َّللاه أ ْنفُس ن ا و  ُكْم و  نِس اء  و   

Surah-Aale Imraan 59-61 

Qurán 

Hadith 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  لُُهَما ”عن َزْيِد ْبِن أَْرقََم، قال قال رسول ہللا َصلَّى َّللاَّ َوأَنَا تَاِرٌك فِيُكْم ثَقََلْيِن: أَوَّ

ُرُكُم ہللاَ  ي  فِ ِكتَاُب ہللِا فِيِه اْلُهَدى َوالنُّوُر َفُخذُوا بِِكتَاِب ہللِا ، َواْستَْمِسُكوا بِِه ، َوأَْهُل بَْيتِي أُذَك ِ

ُرُكُم ہللَا فِي أَْهِل بَْيِتي ُرُكُم ہللاَ فِي أَْهِل بَْيِتي، أُذَك ِ ”أَْهِل بَْيِتي، أُذَك ِ  

(رواہ مسلم و امام أحمد و ابن خزيمة و الطبراني)  

Overgeleverd door Zaid ibn Arqam, hij zei: De Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص zei: “Ik 

laat onder jullie twee gewichtige dingen achter. Eén daarvan is het boek van Al-

lah, waarin de juiste leiding en licht is, dus houd je vast aan het boek van Allah en 

houd je eraan. En het andere zijn de leden van mijn huishouden (Ahle Bait), ik 

herinner jullie aan Allah wat betreft mijn ahle bait (m.a.w. vrees Allah wat betreft 

mijn Ahle Bait) (3x).” 
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Bovenstaande aayaat (verzen) zijn uit de 3
e
 surah van de Qurán, surah Aale Im-

raan. Deze verzen werden geopenbaard toen een groep Christenen uit Nadjraan 

bij de Boodschapper van Allah kwamen. Hun leiders Aaqib en Aboel Maseeh zei-

den tegen de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص: “U zegt dat Isa (Jezus) een dienaar van 

Allah is?” De Boodschapper van Allah zei: “Dat klopt, Isa is een dienaar en Bood-

schapper van Allah.” De Christenen werden boos en zeiden: “Heeft u ooit een die-

naar (schepsel) gezien die zonder vader is geboren? Het feit dat Jezus zonder 

vader is geboren, is het bewijs dat hij geen dienaar maar zoon van Allah is.”   

Wordt vervolgd op de blz. 2 



Alhamdoeliellah, het is inmiddels weer een jaar geleden sinds de eerste uitgave van 
deze nieuwsbrief en we zijn weer terug bij de eerste maand van het Islamitische jaar. Bij 
deze wens ik een ieder een zeer gezegend Islamitische nieuwjaar, moge Allah tabaraka 
wa taála dit jaar op een ieder met vrede en geloof en veiligheid en Islam brengen, aam-
ien. 

Over de zegeningen en deugden van deze maand en de tiende dag van deze maand
(Aashoera) heeft u in de eerste uitgave van jaargang 1 al kunnen lezen. Echter, de ge-
beurtenissen van de dag van Aashoera zijn er zoveel dat ze niet in één nieuwsbrief be-
schreven kunnen worden. In deze nieuwsbrief zal ik enkele van deze bijzondere ge-
beurtenissen proberen toe te lichten.  

Blad 2 Islamitisch Nieuwsbrief 

Deze maand 

Op dat moment kwam Djibriel عليه السَلم met deze verzen waarin Allah tabaraka wa taála 

vertelt dat de geboorte van Adam عليه السَلم  veel merkwaardiger is dan die van Isa عليه

 is weliswaar zonder vader geboren maar hij heeft wel een عليه السَلم Hazrat Isa . السَلم

moeder, terwijl Hazrat Adam عليه السَلم zonder vader en zonder moeder is geboren. En 

als zonder vader geboren worden een teken of bewijs is om de zoon van Allah te zijn, 

dan zou Adam عليه السَلم allereerst in aanmerking komen om de zoon van Allah te zijn. 

Daarna zei Allah tabaraka wa taála: “O Geliefde Profeet, als zij hierna nog steeds hier-

over met u redetwisten, laat hen dan komen samen met hun kinderen en vrouwen van 

hun huis en u komt met uw kinderen en vrouwen van uw huis (ahle-bait) en bid daarna 

tot Allah en roep de vloek van Allah op de leugenaars.” Dit wordt Moebahla genoemd. 

De Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص nodigde de Christenen voor de Moebahla uit en liet hen 

de Aayat van de Quran horen. Hierop vroegen de Christenen voor drie dagen uitstel, 

zodat ze hierover konden nadenken. Twee dagen lang hebben de Christenen hierover 

met hun volk overlegd en uiteindelijk zei Abdoes Salaam: “O Christenen, jullie weten 

ondertussen al dat Mohammad (ملسو هيلع هللا ىلص) een ware Boodschapper is. Hij is de Boodschapper 

die in de Tauraat is aangekondigd. Als wij met hem de Moebahla doen dan zullen we 

vernietigd worden. Als wij ons geloof willen behouden dan moeten we terugkeren naar 

huis.”  Na deze toespraak zijn ze op de afgesproken tijd en plaats gekomen. De Bood-

schapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص verscheen met Hazrat Imam Hoesein in zijn schoot en in één 

hand de hand van Hazrat Imam Hasan en Hazrat Fatima-toez-Zahra en Hazrat Ali ach-

ter hem رضي هللا عنهم. En de Boodschapper van Allah zegt tegen hen: “Als ik de doe’a 

doe, dan moeten jullie allemaal Aamien zeggen.” Aan de andere kant waren er 14 lei-

ders van de Christenen met heel veel volgelingen. Toen de leiders de Boodschapper 

van Allah en zijn 4 huisgenoten (Ahle Bait) zagen, zei één van hen tegen hun volk: “O 

Christenen, ik zie zulke gezichten, dat als zij Allah vragen om een berg te verschuiven, 

dan zal Allah tabaraka wa taála door hun smeekbede de berg verplaatsen. Bij God, 

doe geen Moebahla met hen, anders zal er tot de dag des Oordeels op de aarde geen 

enkele Christen meer overblijven.” 

Uiteindelijk hebben de Christenen dan besloten om geen Moebahla te doen, maar vre-

de te sluiten op betaling van djizia, dit is een belasting die niet-gelovigen in een Islami-

tische land/staat moesten betalen, waardoor ze van bepaalde zaken vrijgesteld waren. 

Bijvoorbeeld in een oorlog hoefden ze niet mee te vechten, maar hun levens en goe-

deren werden wel beschermd tegen de vijand. 

Allah tabaraka wa taála heeft de mens op 4 manieren geschapen. 

1. Door middel van man en vrouw, dit is de gebruikelijke manier op aarde. 

2. Door middel van een vrouw zonder tussenkomst van de man, zoals de geboorte 

van Hazrat Isa عليه السَلم. 

Vervolg van de tafseer van blz 1  

Fazaaïl Ahle Bait athaar  

De Boodschapper van 

Allah hield Imam Hasan 

en Hoesein vast en zei: 

“Degene die van mij 

houdt en van deze twee 

samen met hun moeder 

en vader, zal op de dag 

des Oordeels samen met 

mij zijn.” 

Tirmizi 

“O huisgenoten van de 
Boodschapper van 

Allah, Allah heeft de 
liefde voor jullie 

verplicht in de Qurán” 

Imam Shafieï 



Wie is Yazid لعنة هللا عليه (Moge de vloek van Allah op hem rusten)? 
Hij is de persoon in wiens opdracht de kleinzoon van de Boodschapper van Allah, Ha-
zrat Imaam Hoesein ibn Ali رضي هللا عنهما  op de tiende dag van Moharram in de plaats 
Karbala werd gemarteld en vermoord. 

Hij is de zoon van de rechtschapen Kalief (Khaliefa) Sayyidoena Amier Moeáwiyah 
 Na het overlijden van zijn vader, benoemde Yazid zichzelf tot zijn opvolger . رضي هللا عنه
en daarmee dus de leider van de Moslims. De opvolging vormde echter voor vele Mos-
lims een ernstig probleem. In tegenstelling tot zijn vader stond Yazid niet bekend als 
een moreel oprechte en vrome Moslim. Hij stond eerder bekend als beledigend, onbe-
schoft en een niet praktiserende Moslim. Tijdens zijn bewind begon de opmerkelijke 
nalatenschap die de leiders vóór hem hadden achtergelaten te vervagen. Hij gaf weinig 
om het welzijn van de Islamitische Staat en nog minder om de morele code van de Is-
lam. Hij introduceerde slechte praktijken die geen islamitische voorrang of rechtvaardi-
ging hadden. Imam Djalaluddien Suyuti Rahmatoellahi taála alaih beschreef zijn ka-
rakter als volgt in zijn boek Taariekh-oel-Khoelafa: “Yazid gaf zich over aan zondig ge-
drag. Hij trouwde met vrouwen samen met hun moeders, dochter en zussen. Hij dronk 
alcohol en verrichtte geen Salaah (gebed).” 

Een andere getuige beschrijft zijn karakter als volgt: “We komen van een man die geen 
religie heeft, die wijn drinkt, die lui speelt, die zijn tijd doorbrengt met zangeressen, die 
met honden speelt en zijn avonden doorbrengt met rovers en jonge mannen.” (Tarikh-
at-Tabar– vol.19 blz. 198 (Engels)). 

Nadat Yazid zichzelf tot Kalief had benoemd, stuurde hij dringende orders naar Walid 
ibn Utba, de toenmalige gouverneur van Madinah, om de eed van trouw van Imam 
Hoesein رضي هللا عنه af te dwingen. Zijn brief naar Walid ibn Utba zag er zo uit: “Grijp 
Hoesein, Abdoellah ibn Umar en Abdoelllah ibn Zubair om de eed van trouw af te 
leggen. Handel zo meedogenloos dat ze geen kans hebben om iets te doen voor-
dat ze de eed van trouw hebben afgelegd. Vrede zij met je.” 

Imam Hoesein heeft geweigerd om de eed van trouw op de hand van Yazid af te leg-
gen en was er tegen dat Yazid Khaliefa van de Moslims was. De reden daarvan had 
geen persoonlijke of politieke gronden, maar puur het feit dat Yazid’s gedrag en hande-
lingen Islamitisch niet goed te keuren waren en hij zich niet bekommerde om het wel-
zijn van de Moslims.. 

Het karakter van Yazid ibn Moeáwiyah 

Één van de bijzondere gebeurtenissen van de dag van Aashoera is dat Allah tabara-

ka wa taála op deze dag Hazrat Idries عليه السَلم naar de hemelen verhief. Hazrat 

Idries is de vierde Profeet van Allah Soebhanahoe wa taála. Vóór hem zijn er drie 

Profeten geweest, namelijk Hazrat Adam عليه السَلم, Hazrat Sheesh عليه السَلم en Hazrat 

Hud عليه السَلم. Idries is niet zijn echte naam, maar zijn titel. En in de Qurán wordt hij 

ook met deze naam genoemd. De naam Idries is afkomstig van het Arabische woord 

darsoen (  hetgeen ‘les’ betekent. Idries betekent ’heel grote leraar’. Hazrat ,(َدْرسٌ 

Idries عليه السَلم is de eerste die op aarde is begonnen met les geven; leren lezen en 

schrijven. De geschriften die op Hazrat Hud عليه السَلم vóór Hazrat Idries عليه السَلم 

waren geopenbaard waren geschreven met de letters van het Arabische alfabet, 

maar het is Idries عليه السَلم die deze letters een volgorde heeft gegeven en 

vervolgens het lezen en schrijven en het geluid van de letters heeft uitgevonden. Ha-

zrat Idries عليه السَلم is ook de uitvinder van de sterrenkunde. Kleren knippen en 

naaien en gewaden maken zijn ook uitvindingen van Hazrat Idries عليه السَلم. Maar 

Blad 3 Jaargang 2, uitgave 1 

Hazrat Idries     عللهلللللم      لل لل 

“Yazid gaf zich over aan 
zondig gedrag. Hij 

trouwde met vrouwen 
samen met hun 

moeders, dochters en 
zussen. Hij dronk 

alcohol en verrichtte 
geen Salaah )gebed(.” 

Taariekh-oel-Khoelafa 

3. Door middel van een man zonder tussenkomst van de vrouw, zoals Hawwa 

(Eva) عليها السَلم  

4. Zonder man en zonder vrouw, zoals Adam عليه السَلم, de eerste mens. 

Qatl-e-Hussain Asal 
Mein Marg-e-Yazid 

Hay 
Islam Zinda Hota 

Hay Har Karbala Kay 
Baad 

(Killing of Hussain is actually 
the death of Yazeed 

Islam is revived after every 
Karbala) 



Blad 4 Islamitisch Nieuwsbrief 

kleding weven is een uitvinding van Hazrat Adam عليه السَلم. Vóór de uitvinding van 

Hazrat Idries عليه السَلم droegen de mensen kleding net als de Ihraam die in Hadj en 

Oemrah gedragen wordt. De Ihraam is dus een soennat (traditie) van Hazrat Adam عليه

 uitgevonden, zoals عليه السَلم Ook bepaalde oorlogswapens zijn door Hazrat Idries .السَلم

het zwaard, de dolk, de pijl, het mes en ook de schaar. De amaamah (pagrie) is een 

uitvinding van Hazrat Adam عليه السَلم, maar de pet (topie) is weer een uitvinding van 

Hazrat Idries عليه السَلم. Eenheden voor meten en wegen zijn ook uitvindingen van 

Hazrat Idries عليه السَلم. Zo zijn er meerdere dingen die door Hazrat Idries عليه السَلم zijn 

uitgevonden en aan de mens zijn geleerd. Dat is de reden dat hij dan Idries, ’een grote 

leraar’, wordt genoemd. 

Één van de bijzonderheden van Hazrat Idries عليه السَلم is dat hij nog levend is en in het 

Paradijs is, zoals Allah tabaraka wa taála ook in de Quran vermeldt:  

ِليًّا ك انًا ع  ف ْعن اہُ م  ر    و 

‘En wij hebben hem naar een hoge plaats opgeheven.’ (surah Mariam 57) 

Ondanks al die bezigheden van uitvindingen en onderwijzen besteedde Hazrat Idries 

 ;heel erg veel van zijn tijd aan het aanbidden van Allah tabaraka wa taála عليه السَلم

zoveel dat de engelen een keer aan Allah tabaraka wa taála vroegen: “O Allah, wie is 

die dienaar van u op aarde wiens daden zo boven de daden van elke mens en djinn op 

aarde uitsteken?” Allah tabaraka wa taála zei: “Dat is mijn dienaar Idries.” De engelen 

vroegen toestemming om hem te kunnen bezoeken en Allah tabaraka wa taála gaf toe-

stemming. Zo was dus een keer Hazrat Azraïel عليه السَلم, de engel des doods, op 

bezoek bij Hazrat Idries عليه السَلم. Hazrat Idries vroeg aan Hazrat Azraïel wat zijn taken 

en verantwoordelijkheden waren, waarop Hazrat Azraïel عليه السَلم vertelde dat één van 

zijn hoofdtaken was het uithalen van de roeh (ziel) uit het lichaam van de mens als zijn 

tijd is gekomen. Hazrat Idries عليه السَلم zei toen: “Laat mij zien hoe jij het leven uit het 

lichaam haalt en wat voor pijn de mens voelt als zijn ziel eruit wordt gehaald, door mijn 

ziel eruit te halen.” Hazrat Azraïel vroeg toestemming aan Allah tabraka wa taála. Allah 

tabaraka wa taála zei: “Doe zoals mijn dienaar zegt.” Hazrat Azraïel haalde de roeh van 

Hazrat Idries eruit en keerde het vervolgens weer terug. Hazrat Idries zei: “O Azraïel, 

laat mij zien waar jij woont.” Hazrat Azraïel عليه السَلم vroeg wederom toestemming aan 

Allah tabaraka wa taála en nam vervolgens Hazrat Idries عليه السَلم mee naar de vierde 

hemel. Daar aangekomen zei Hazrat Idries: “Laat mij het Paradijs zien.” Na toestem-

ming van Allah nam Hazrat Azraïel Hazrat Idries mee naar het Paradijs. Toen ze over 

de ’Poel Siraat’ (dat is de brug die iedereen moet oversteken om naar het Paradijs te 

gaan) gingen, keek Hazrat Idries naar beneden en vroeg aan Hazrat Azraïel: O Azraïel, 

wat is dat voor een angstaanjagende plaats? Hazrat Azraïel zei: “Dat is de Hel en waar 

wij nu over lopen is de ’Poel Siraat’.” Ze kwamen bij het Paradijs aan en de deur werd 

met toestemming van Allah geopend. Ze gingen naar binnen en nadat Hazrat Idries 

een uitgebreide wandeling door het Paradijs had gemaakt zei Hazrat Azraïel: ”Laten we 

nu weer terug gaan naar de aarde.” Hazrat Idries zei: “Maar nu heb ik geen zin meer 

om terug te gaan.” Hij ging onder de boom ’Toeba’ zitten. Hazrat Azraïel عليه السَلم 

probeerde hem meerdere malen te overtuigen om terug te gaan, maar Hazrat Idries 

weigerde. Hazrat Azraïel riep nog een andere engel erbij, zodat deze Hazrat Idries kon 

overtuigen. Deze engel zei tegen Hazrat Idries عليه السَلم dat hij terug moest, omdat het 

nog geen tijd is om in het Paradijs te verblijven en om in het Paradijs te verblijven moe-

ten er sowieso eerst aan een paar voorwaarden voldaan worden. Ten eerste moet men 

de dood geproefd hebben en ten tweede weer tot leven gekomen zijn. Ten derde moet 

men over de ’Poel Siraat’ heen en de Hel oversteken. Tenslotte moet de deur van het 

Paradijs met toestemming van Allah geopend worden. 

Hazrat Idries zei: “Ik heb dat allemaal al meegemaakt en Allah tabaraka wa taála heeft 

gezegd dat als iemand het Paradijs betreedt, dan zal hij er niet meer uitgehaald wor-

den, waarom zou ik er dan nu uit gaan?” Beide engelen waren sprakeloos. Hazrat Az-

اْذُكْر فِي اْلِكت اِب  و 

يقًا  إِْدِريس  إِنههُ ك ان  ِصد ِ

ك انًا  ن ِبيًّا ف ْعن اہُ م  ر  و 

ِليًّا  ع   

Surah-Mariam 56/57 
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In de heilige Qurán worden de namen van drie bomen genoemd, welke 
drie bomen zijn dat? 

Vraag 

Antwoord vorige uitgave  

In de heilige Qurán worden de namen van vier metalen genoemd, welke 
vier metalen zijn dat?  

Antwoord:  De vier metalen die in de Qurán genoemd worden zijn Goud, Zilver, 
Ijzer en Koper. 

Taal, grammatica 

en 

spellingscontrole 

door: 

Yasmin 

Akbarkhan, 

Naaznien 

Abdulkadir-

Saboerali, 

Shagufta 

Akbarkhan. 

raïel zei tegen Allah tabaraka wa taála: “O Allah, uw dienaar wilt er niet meer uit.” Allah 

tabaraka wa taála zei: “Doe zoals mijn dienaar zegt, alles is volgens mijn wil gebeurd.” 

Hazrat Idries is sindsdien in het Paradijs en is nog levend. 

Volgens de ahaadith zullen er vier profeten van geboorte tot de Dag des Oordeels le-

vend zijn, twee daarvan op de aarde en twee in de hemelen. De twee profeten op de 

aarde zijn Hazrat Khizr en Hazrat Ilyaasien عليهما السَلم en de twee profeten in de hemelen 

zijn Hazrat Idries en Hazrat Isa عليهما السَلم.  

Shah ast Hussain, Badshah ast Hussain 

Deen ast Hussain, Deen Panah ast Hussain 

Sardad na dad dast, dar dast-e-yazeed, 

Haqaa key binaey La ilah ast Hussain 

 

Heerser is Hoesein, Keizer is Hoesein 

Geloof is Hoesein, beschermer van het geloof is Hoesein 

Gaf zijn hoofd maar niet zijn hand in de hand van yazeed 

Voorzeker, Hoesein is het fundament van ‘Laa Ilaah’ 

Khwaja Ghareeb nawaz's onvergankelijke verzen over de status van Hazrat Imam 

Hoesein رضي هللا عنه 


