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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 19-06-2020 

Profetenssa sahabara ved Badr: 

Hazrat ‘Abdur-Rahman bin ‘Aufra 

(Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien) 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Huzooraba havde i sin tidligere fredagsprædiken berettet en smule om Hazrat 

‘Abdur-Rahman bin ‘Aufra. Denne beretning om Hazrat ‘Abdur-Rahman bin ‘Aufra 

fortsatte han nu. En kort opsummering af nogle af beretningerne, som Huzooraba 

nævnte, fremlægges nedenfor. 

Hazrat ‘Abdur-Rahman bin ‘Aufra deltog både i Slaget ved Badr og mange andre 

slag under den Hellige Profetsa eller hans khulafas1 lederskab. Umayya bin Khalf, 

som var en af islams ærkefjender, var Hazrat ‘Abdur-Rahmansra ven dengang 

Hazrat ‘Abdur-Rahmanra ikke var muslim. I slutningen af Slaget ved Badr, hvor 

muslimerne praktisk set havde vundet slaget, så Umayya bin Khalf Hazrat 

‘Abdur-Rahmanra på slagmarken, og anmodede om hans beskyttelse mod 

muslimerne. Hazrat ‘Abdur-Rahmanra indvilligede, og forsøgte at lede Umayya 

og hans søn til et sikkert sted. På det tidspunkt så Hazrat Bilal bin Rabahra dem. 

Hazrat Bilalra var som slave blevet tortureret meget af Umayya på grund af at 

han var blevet muslim. Da han derfor så Umayya slippe væk, kaldte han på 

muslimerne omkring ham for at fange Umayya. Hazrat ‘Abdur-Rahmanra 

forsøgte at beskytte Umayya, men til ingen gavn. Muslimerne jagtede dem og 

dræbte både Umayya og hans søn. 

 
1 Flertal af khalifa (kalif) (Forfatter). 
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Under Slaget ved Uhud kæmpede Hazrat ‘Abdur-Rahmanra bravt, og var blandt 

de sahaba der fik æren af at beskytte Profetensa i den sidste del af slaget, da 

Profetensa og en lille gruppe muslimer blev voldsomt angrebet af mekkanerne. 

Hazrat ‘Abdur-Rahmanra fik også æren af at lede den Hellige Profetsa i bøn. Dette 

skete under en fajr-bøn under Slaget ved Tabuk. Profetensa ankom lidt senere 

end den præcise tid som bønnen var blevet fastsat til, og derfor begyndte 

muslimerne bønnen uden Profetensa med Hazrat ‘Abdur-Rahmanra som imam. 

Snart ankom Profetensa og tilsluttede sig bønnen. Da muslimerne afsluttede 

bønnen og så at Profetensa var i forsamlingen, og var i gang med at afslutte den 

del af bønnen som han manglede, blev de meget bekymrede. Da Profetensa blev 

færdig med sin bøn, beroligede han dem, og sagde at de havde gjort det rette, 

ved at starte bønnen rettidigt uden ham. Ligeledes sagde han, at enhver profet 

på (mindst) et tidspunkt i sit liv bliver ledt i bøn af en retskaffen person i hans 

ummah. Dette var dermed et stort kompliment til Hazrat ‘Abdur-Rahman bin 

‘Aufra, som i dette tilfælde var den retskafne person der havde fået æren af at 

lede selveste den Hellige Profetsa i bøn. 

Hazrat ‘Abdur-Rahmanra var også blandt de seks personer der af Hazrat ‘Umarra 

var blevet udnævnt til at udvælge den tredje khalifa i Islam. 

I slutningen af sin fredagsprædiken sagde Huzooraba, at han ville fortsætte med 

sin beretning om Hazrat ‘Abdur-Rahman bin ‘Aufra i en fremtidig tale. 


