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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 24-01-2020 

Profetenssa Sahabara ved Badr 

Hazrat ‘Abdullah bin Rawahara 

(Fandt sted i Bait-ul-Futuh, London England) 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter berettede Huzooraba om en sahabi af den Hellige Profetsa som fik æren 

af at deltage i Slaget ved Badr. Hans navn var ‘Abdullah bin Rawahara. Han var 

ansari fra Medina, og var også kendt under titlen Abu Muhammad (Muhammads 

far). Han deltog i alle slag ledt af den Hellige Profetsa. 

Huzooraba fremlagde flere beretninger om Hazrat ‘Abdullah bin Rawahara. Et par 

af disse fremlægges nedenfor. 

Da den Hellige Profetra var ny i Medina, kom han på et tidspunkt ridende forbi 

en forsamling af Medinas beboere. Blandt dem sad også hyklernes leder 

‘Abdullah bin Ubay ibn Salul, som var jaloux på Profetensa, fordi han af Medinas 

stammer på demokratisk vis var blevet udvalgt som konge af Medina, hvorimod 

der før Profetenssa ankomst var planer om at udvælge ibn Salul til dette embede. 

Profetensa standsede ved forsamlingen, og ville fremlægge Islams budskab for 

dem, da ibn Salul på respektløs vis lagde sit klæde for næsen og sagde til 

Profetensa, at han ikke skulle sprede støv og fremlægge sit budskab hos dem, da 

de ikke var interesserede i det. Han kunne missionere et andet sted, mente ibn 

Salul. På dette tidspunkt stillede Hazrat ‘Abdullah bin Rawahara sig modigt op og 

sagde til Profetensa, at han meget gerne måtte fremlægge Islams lære for dem, 

og at han var meget velkommen hos dem. Dette skabte et skænderi i 
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forsamlingen, og det kunne have endt slemt, hvis Profetensa ikke havde fået dem 

til at falde til ro. Det bemærkelsesværdige her var, at Hazrat ‘Abdullahra viste 

stort mod og frygtløshed ved at støtte Profetenssa ret til at fremlægge Islams 

lære for dem, selvom der var andre, som ibn Salul, der ikke ønskede det. 

Hazrat Abdullah Bin Rawahara opnåede martyrium under Slaget ved Mauta mod 

romerne. Profetensa deltog ikke i dette slag, men sendte de muslimske styrker 

til Mauta under ledelse af Hazrat Zaid Bin Harithara. Samtidigt gav han 

instruktionen, at hvis Zaidra blev dræbt, skulle Ja’far bin Abi Talibra lede 

muslimerne; hvis han blev dræbt, skulle Abdullah bin Rawahara lede muslimerne 

i slaget; og hvis også han blev dræbt, skulle muslimerne selv vælge en person 

der skulle lede dem i slaget derefter. En jøde som hørte disse ord fra Profetensa 

sagde, at hvis Profetensa var en sand profet fra Allah, så ville ingen af de 

ovennævnte personer komme tilbage fra slaget; for en profets ord gik altid i 

opfyldelse. Under slaget skete der præcist dette. Hazrat Zaid blev martyr, 

hvorefter Hazrat Ja‘far ledte muslimerne. Herefter blev også Hazrat Ja‘far 

martyr, hvorefter Hazrat ‘Abdullah bin Rawahara ledte muslimerne. Da også 

Hazrat ‘Abdullahra blev martyr, valgte de muslimske styrker Hazrat Khalid bin 

Waleedra som deres leder, og han ledte muslimerne til sejr i den forstand at 

romerne trak sig, og muslimernes styrker vendte tilbage til Medina i sikkerhed. 

Den Hellige Profetsa fik det allerede åbenbaret før dette, hvad der var hændt på 

slagmarken i Mauta. Han fortalte, på grundlag af denne åbenbaring, muslimerne 

i Medina at Zaid bin Harithara, Ja‘far bin Abi Talibra og ‘Abdullah bin Rawahara var 

blevet martyrer under slaget, og at ‘Et sværd blandt Allahs sværd’ (Khalid bin 

Waleedra) derefter havde ledt muslimerne til sejr. Profetensa bad for disse 

martyrer. Det berettes at han på dette tidspunkt var i stor sorg. 
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Hazrat ‘Abdullah bin Rawahara var en mand af ophøjede moralske kvaliteter. På 

et tidspunkt sagde Profetensa om ham: “Hvilken god mand er ‘Abdullah bin 

Rawahara”. Han var også poet, og var højt respekteret for sin poesi, som typisk 

omhandlede troen. 

 

Namaz-e-janaza ghaib 

Til sidst i sin fredagsprædiken meddelte Huzooraba om lægen Latif Ahmad 

Qureshi Sahibs afgang ved døden. Han havde viet sit liv til at tjene Ahmadiyya 

Menigheden. Størstedelen af denne tjeneste for troen udførte han i Fazl-e-Umar 

Hospitalet i Rabwah, men han fik også mulighed for at tjene i diverse andre 

roller. Han var en mand af ophøjede moralske kvaliteter, som både tilbad Allah 

og tjente hans skabninger. Kort tid før hans egen afgang ved døden gik hans 

hustru også bort. Huzooraba bad for hans sjæl samt for at Allah måtte styrke 

deres børn og gøre dem i stand til at gå i deres forældres fodspor i livet. 


