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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 21-06-2019 

 (Fandt sted i Masjid Mubarak, Islamabad Tilford) 

Hazrat Zaid bin Harithara del 3 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter talte Huzooraba yderligere om nogle forhold i forbindelse med Hazrat 

Zaid bin Harithara. Som nævnt i forrige fredagsprædiken blev Hazrat Zaidra og 

Hazrat Zainab bint Jahshra skilt, hvorefter Profetensa og Hazrat Zainabra blev gift 

med hinanden. Profetensa blev befalet af Allah at gifte sig med Hazrat Zainabra 

for at fjerne den forkerte tradition blandt araberne om at man ikke kunne gifte 

sig med sin adoptivsøns (eller én man havde kaldt sin søn) ekshustru. Profetensa 

havde opfostret Hazrat Zaidra og kaldt ham sin søn, men han var ikke hans 

biologiske søn. Hazrat Zaidra gav Hazrat Zainabra skilsmisse af egen vilje, på trods 

af at Profetenra havde rådgivet ham til ikke at give hende skilsmisse. Efter 

skilsmissen giftede Profetensa sig på Allahs befaling med Hazrat Zainabra for at 

bryde den ovenfornævnte arabiske tradition. 

I denne forbindelse forklarede Huzooraba at en løgnagtig historie havde fundet 

plads blandt muslimernes beretninger. I denne beretning nævnes det at 

Profetensa på et tidspunkt tog til Hazrat Zaidsra hjem for at møde ham. Hazrat 

Zainabra, som på det tidspunkt var gift med Hazrat Zaidra, var alene hjemme. Da 

Profetensa kaldte på Hazrat Zaidra, svarede Hazrat Zainabra at han ikke var 

hjemme. Da hun opdagede at det var selveste den Hellige Profetsa der var 

kommet, inviterede hun ham indenfor, men han gav afslag, og forlod. Her 

berettes der på fejlagtig vis i en beretning, at Profetensa så Hazrat Zainabsra 
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skønhed, og priste Allah for derved at have vendt hans opmærksomhed mod at 

være tiltrukket af hende. 

Denne beretning er ikke kun irrationel, men også berettet af personer som 

blandt lærde i hadith-faget opfattes som yderst utroværdige. Blandt kæden af 

berettere er nemlig Waqidi og ‘Abdullah bin ‘Amir Aslami, som begge er kendt 

som utroværdige berettere. Især Waqidi er blandt muslimerne kendt som en 

løgnagtig beretter. Desuden var Hazrat Zainabra nær slægtning til Profetensa. 

Derfor er det ulogisk og irrationelt at han ikke skulle have set hende før den 

ovenfornævnte løgnagtige hændelse. Profetensa var spirituelt ren og beskyttet 

imod at blive ledet af nogen lyst til kvinders skønhed. Som ung mand af 25 år 

giftede han sig med en 40-årig enke (Hazrat Khadijara), og havde kun hende som 

hustru indtil han var 50 år. Selv herefter giftede han sig ikke med en ung kvinde 

men med en enke, dvs. Hazrat Saudahra. Han giftede sig ikke med flere kvinder 

før han blev 55 år. Først derefter begyndte han af hensyn til sine religiøse pligter 

og visse praktiske årsager at have flere hustruer på én gang. Men indtil da, hvor 

han var i den alder hvor mennesket typisk har et større seksuelt behov, giftede 

han sig kun med én kvinde ad gangen, og selv disse var ikke unge kvinder, men 

enker. På et tidspunkt i starten af sit profetdømme tilbød lederne blandt de 

mekkanske afgudsdyrkere Profetensa en masse rigdom og smukke kvinder til 

gengæld for at han ville standse med at udbrede Islams budskab og fordømme 

deres afguder. Det er en historisk kendsgerning, at Profetensa pure afviste dette 

forslag. Dette viser at Profetenssa moralske karakter var langt ophøjet over at 

blive styret af seksuelle drifter. 

Herefter fortalte Huzooraba yderligere nogle ting om Hazrat Zaid bin Harithara. 

Han var blandt den Hellige Profetssa ledende sahaba, og var elsket højt af 

Profetensa. Han var en mand der i starten af sit liv var slave, men under 
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Profetenssa ledelse blev han en ledende person i samfundet. Bl.a. var han en 

yderst succesfuld general. 

 

Namaz-e-janaza 

Efter fredagsbønnen ledte Huzooraba namaz-e-janaza for Maryam Salman Gul, 

som var datter til Mubarak Siddiqi Sahib fra London. Hun blev syg og døde i en 

ung alder af 25 år. Huzooraba bad for at Allahs skulle ophøje hendes rang i det 

hinsides, og give hendes familien styrken til bære hendes tab. 

 


