Fredagsprædiken holdt i Mubarak moskéen, Islamabad,
Tilford, Storbritannien den 4. september 2020
Hazrat Zubair bin Al-Awwam del 2
Efter at have reciteret Tashahhud, Ta`awwuz og Surah al-Fatihah erklærede
Hans Hellighed Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aa), at Allah den Almægtige
siger i Den Hellige Koran: ”De som svarer Allah og Sendebudet, efter at såret
har truffet dem – de af dem som handler godt og frygter (Gud), vil få en stor
løn.” (3:173)
Hans Hellighed (aa) sagde, at han ville fortsætte med omtalen af Hazrat Zubair
bin Awwam (ra). Med hensyn til ovennævnte vers fortalte Hazrat Aishah (ra),
at det også gjaldt Hazrat Abu Bakr (ra) og Hazrat Zubair (ra). I slaget ved Uhud,
efter at Den Hellige Profet (sa) blev hårdt såret, forlod den mekkanske hær
slagmarken for at vende tilbage, fordi de troede at de havde dræbt ham (sa).
På dette tidspunkt var muslimerne hårdt sårede og trætte, men Profetensa ville
sikre at den fjenden ikke vendte tilbage for at angribe igen. Den Hellige Profet
(sa) spurgte hvem der ville følge efter dem. En gruppe ledsagere præsenterede
sig for denne opgave, på trods af at være såret. Blandt disse var Hazrat Abu
Bakr (ra) og Hazrat Zubair (ra)
En nabo i Paradis
Hans Hellighed (aa) præsenterede en anden fortælling, hvor Hazrat Ali (ra)
siger, at jeg har hørt Den Hellige Profet (sa) sige, ”Hazrat Talha (ra) og Hazrat
Zubair (ra) vil være mine naboer i Paradis.”
Skribent af Den Hellige Koran
Med hensyn til Den Hellige Korans skriftlærde henviste Hans Hellighed (aa) til
Den 2. khalifa (ra), der opregnede femten kendte skriftlærde af Den Hellige
Koran, som Den Hellige Profet (sa) plejede at instruere i at nedskrive en
åbenbaring af Den Hellige Koran, så snart han modtog en sådan. Hazrat Zubair
(ra) var også blandt disse skriftlærde.
Et stykke land som gave
Hans hellighed (aa) citerede også Den 2. khalifa (ra) for at fortælle det faktum,
at Den Hellige Profet (sa) gav et stykke land til Hazrat Zubair (ra). Det blev
sagt, at dette land var så vidtrækkende, at Hazrat Zubairs (ra) hest kunne løbe
frit og ville nå dets ende, når den blev træt. Hans Hellighed (aa) kommenterede,
at arabiske heste var kendt for at være særligt stærke, og det kan derfor
estimeres, at dette land var omkring 20.000 hektar.
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En upartisk beslutning
Hans Hellighed (aa) fortalte, at Hazrat Zubair (ra) en gang var uenig med en
Ansari-ledsager1 om åen, hvorfra de begge vandede deres afgrøder. Den
Hellige Profet (sa) vidste at Hazrat Zubair (ra) havde ret til åen, men for at
mægle rådede Den Hellige Profet (sa) Hazrat Zubair (ra) til at tage noget vand
til sine afgrøder og derefter overlade strømmen til sin modpart. Efter dette
sagde Ansari-ledsageren til den Hellige Profet (sa), at han havde taget denne
beslutning, fordi Hazrat Zubair (ra) var hans nevø. Efter dette bad Den Hellige
Profet (sa) Hazrat Zubair (ra) om at udnytte hele åen for at vande sine afgrøder,
hvilket viste, at han oprindeligt havde taget en upartisk beslutning for begge
parter. Det var således, at det følgende vers i Den Hellige Koran blev åbenbaret
for Den Hellige Profet (sa):
Men nej, ved din Herre, de er ikke troende førend de gør dig til dommer I (alt),
hvad de strides om, og så ikke finder nogen uvilje i deres sjæle mod det, du
afgør, men underkaster sig fuldstændigt. (4:66)
Meget velgørende
Hans Hellighed (aa) sagde, at det fortælles om Hazrat Zubair (ra), at han havde
tusind arbejdere, som ville bringe ham produktionen af hans afgrøder ved
slutningen af dagen. Imidlertid ville han ikke beholde formuen for sig selv, men
ville give hele summen i velgørenhed. Da han opnåede martyrdøden, havde
han altså ingen rigdom i sit navn undtagen nogle få ejendomme.
Søg Guds hjælp til at tilbagebetale gæld
Hans Hellighed (aa) fortalte en fortælling om Hazrat Zubairs (ra) søn: Hazrat
Zubair (ra) havde befalet ham at tilbagebetale hans gæld efter hans død, og
samtidigt fortalt ham, at hvis han nogensinde havde problemer med at
tilbagebetale gælden, skulle han kun søge hjælp fra hans, Hazrat Zubairs (ra),
Ven Allah. Hans søn har berettet, at hvis han nogensinde fandt problemer med
at tilbagebetale noget af gælden, ville han påkalde Gud som Zubairs (ra) Ven,
og Gud ville altid skænke midlerne til tilbagebetaling som følge af sådan en
bøn. I nogle tilfælde ville Gud skabe midlerne til, at Hazrat Zubairs (ra)
ejendomme kunne sælges til et beløb, der var nok til at tilbagebetale gælden.
Den måde, hvorpå Hazrat Zubair (ra) blev gældsat, var at når folk ville komme
til ham for at opbevare en formue hos ham som en betroelse, ville han fortælle
dem, at han ikke ville opbevare det som en betroelse, men i stedet ville
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opbevare det som et lån, så der ikke skulle være nogen frygt for, at formuen
blev brugt eller spildt.
Kamelens slag
Hans Hellighed (aa) citerede derefter Den 2. khalifa (ra) for at fortælle
hændelserne omkring Hazrat Uthmans (ra) martyrium og det efterfølgende
valg af Hazrat Ali (ra) og den næste khalifa. Hans Hellighed (aa) berettede de
betingelser, hvorunder Hazrat Zubair (ra) lovede troskab til Hazrat Ali (ra).
Hazrat Zubair (ra) søgte også hurtig gengældelse mod morderne på Hazrat
Uthman (ra). Dog følte Hazrat Zubair (ra), at Hazrat Ali (ra) ikke tog hurtig nok
handling i denne henseende. Således henvendte han sig sammen med andre
ledsagere til Hazrat Aishah (ra) i denne henseende, som herpå lovede at søge
gengældelse. Det var som et resultat af denne uenighed, at Kamelens Slag
fandt sted mellem Hazrat Aishahs (ra) hære og Hazrat Alis (ra). Hans hellighed
(aba) sagde, at denne hændelse var berettet under beretningerne om Hazrat
Talhah (ra), hvilke tydeligt viste, at denne kamp var resultatet af tilskyndelse
fra de ondskabsfulde og hyklere, og nogle disciple blev involveret på grund af
misforståelse.
Hans hellighed (aba) fortalte, at Hazrat Zubair (ra) trak sig tilbage fra
slagmarken, fordi han af Hazrat Ali (ra) blev mindet om, at Den Hellige Profet
(sa) engang havde sagt til ham, at han ville kæmpe mod Hazrat Ali (ra), og at
han ville være overtræderen.
Hans Hellighed (aba) sagde, at Hazrat Zubair (ra) opnåede martyrdød, da han
vendte tilbage fra slagmarken til Kamelens Slag. Da Hazrat Zubairs (ra) sværd
blev bragt til Hazrat Ali (ra), sagde han, at dette sværd plejede at beskyttede
og bringe trøst til Den Hellige Profet (sa), men nu er det kommet fra splidens
jord. Hazrat Ali (ra) forbandede den person, der havde martyr-dræbt Hazrat
Zubair (ra).

Begravelsesbønner
Hans hellighed (aba) meddelte begravelsesbønner ’in absentia’ for følgende
afdøde medlemmer af menigheden.
Al-Hajji Ibrahim Uwahay Sahib, der døde den 10. august. Han tjente som
vicepræsident for Islams Ahmadiyya Menighed i Gambia. Han var
regelmæssig i de faste daglige bønner og ekstra frivillige bønner. Han var også
regelmæssig i at give almisser og havde dyb kærlighed til Den Hellige Koran.
Han opnåede sin kandidatgrad fra USA og vendte derefter tilbage for at tjene
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befolkningen i sit land. Han var en underviser, der var velanset i intellektuelle
kredse. Han efterlod sig to koner, syv sønner og to døtre. Hans Hellighed (aa)
bad for den afdødes tilgivelse, og at hans børn kan blive genstand for
opfyldelsen af deres fars bønner.
Naeem Ahmad Khan Sahib, der døde i april. Han fungerede som
vicepræsident for Islams Ahmadiyya Menighed i Karachi. Han tjente i
forskellige egenskaber under Khuddamul Ahmadiyya (ungdomsorganisation),
udover hvilket han tjente i mange andre kapaciteter. Han fungerede som
revisor i IAAAE's første styrende organ. Han fungerede også som en af
ingeniørerne, der hjalp med at planlægge opførelser af ’roti’-anlæg. Hans børn
skriver, at han altid lærte dem at forblive knyttet til troen, khilafat og
regelmæssigt at bede deres bønner. Han var altid regelmæssig i sin daglige
bønner og sine ekstra frivillige bønner. Selv i løbet af de sidste dage bad han
sygeplejersken om at hjælpe ham med at sidde op, så han kunne bede. Hans
Hellighed (aa) bad for den afdødes tilgivelse, og for at hans børn må kunne
holde hans dyder i live.
Bushra Begum Sahiba, der døde den 19. juli. Hendes bedstefar var en
discipel af Den Lovede Messias (as). Hun bad regelmæssigt sine daglige
bønner og ekstra frivillige bønner. Hun var meget gæstfri og gav regelmæssigt
almisse. På grund af svagt syn kunne hun ikke læse Den Hellige Koran som
barn. Men senere i livet hjalp hendes børn hende, og hun var i stand til at
udenadslære nogle dele af Den Hellige Koran. Hans Hellighed (aba) nævnte,
at en af hendes sønner tjener som missionær i menigheden og er øverstansvarlig missionær i New Zealand. Hans Hellighed (aba) bad for den afdødes
tilgivelse og bad om, at Allah den Almægtige måtte give hendes børn
tålmodighed og sætte dem i stand til at holde hendes dyder i live.
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