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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 22-11-2019 

Profetenssa Sahabara ved Badr: Hazrat Miqdad bin Aswadra 

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

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter fortsatte Huzooraba fra tidligere fredagsprædikener sin beretning om de 

af den Hellige Prophetssa sahaba som fik æren af at deltage i Slaget ved Badr. 

Denne gang berettede Huzooraba om Hazrat Miqdad bin Amrra (Miqdad bin 

Aswad). 

Hazrat Miqdad bin Amrra (Miqdad bin Aswad) 

Han er kendt som Miqdad bin Aswad, fordi en person ved navn Aswad havde 

erklæret ham sin søn, men hans biologiske far hed Amr, og dermed var hans 

virkelige navn Miqdad bin Amr. Da han blev muslim, boede han i Mekka, men 

efter hijra flyttede han til Medina. Han deltog i alle slag ledt af den Hellige 

Profetsa og var blandt Profetenssa bueskytere. 

Hazrat Miqdad bin Aswadra holdte før Slaget ved Badr en passioneret tale foran 

Profetensa og hans sahaba som var på vej ud at kæmpe. I denne tale sagde han: 

“O Allahs Profet! Vi vil ikke være som Mosesas folk og sige ‘gå du og din Herre og 

kæmp; vi bliver siddende her’! Vi vil være med dig hvor end du tager hen, og vi 

vil kæmpe foran dig og bagved dig og til højre for dig og venstre for dig; og 

fjenden vil ikke kunne nå dig før de går over vores lig!”. Da Profetensa hørte disse 

ord lyste hans ansigt op af glæde. Herefter holdte også andre sahaba 

passionerede taler for at udtrykke deres villighed til at kæmpe for Allah og Hans 

Profetsa. 
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Da Profetensa planlagde at indtage Mekka på fredelig vis, kom en sahabi ved 

navn Hatim bin Baltara til at lække disse oplysninger i et brev som han gav til en 

kvinde der ville videregive det til mekkanerne. Allah den Ophøjede åbenbarede 

dette til Profetensa, som sendte nogle mænd efter denne kvinde. Blandt disse 

var også Hazrat Miqdad bin Aswadra. De fandt kvinden og tog brevet fra hende. 

De forstærkninger på 10.000 mand som Hazrat ‘Umarra sendte for at hjælpe de 

muslimske styrker som kæmpede i Egypten, var ledt af fire mænd. Blandt disse 

var også Hazrat Miqdadra. Herefter vandt muslimerne slaget og erobrede 

Egypten. 

Profetensa sagde på et tidspunkt at Allah den Ophøjede havde befalet ham at 

elske nogle udvalgte personer; for Allah elskede dem også. Blandt disse var også 

Hazrat Miqdad. Lileledes berettes det i Tirmidhi, at Profetensa sagde, at enhver 

profet var blevet givet 7 særligere hjælpere, hvorimod han selv var blevet givet 

14 særlige hjælpere. Blandt disse 14 blev Hazrat Miqdad bin Aswadra også 

nævnt. 

Hazrat Miqdad bin Aswadra døde i år 33 hijri i en alder af 70 år. 


