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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 05-06-2020
Profetenssa sahabara ved Badr
(Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien)
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter berettede Huzooraba om nogle sahaba af den Hellige Profetsa som
deltog i Slaget ved Badr. Disse er følgende.
Hazrat Sohaib bin Sinanra
Hazrat Sohaibra var fra Romerriget, og blev i den tidlige del af sit liv gjort til slave,
og senere frigjort af en person ved navn ‘Abdullah bin Judan.
Han og Hazrat ‘Ammarra tog sammen til Profetensa for at høre om Islam,
hvorefter de blev muslimer. Herefter blev de, ligesom de andre tidlige muslimer
i Mekka, ofre for forfølgelse og tortur fra de vantro blandt mekkanerne.
Hazrat Anasra sagde: “Fire personer var (blandt) de første til at acceptere Islam.
Jeg var den første blandt araberne, Sohaib var den første blandt romerne,
Salman var den første blandt perserne, og Bilal var den første blandt
abessinierne.”
Efter han blev frigjort, blev Hazrat Sohaibra handelsmand, og endte med at blive
en meget velhavende mand. Efter Profetensa emigrerede til Medina, ønskede
Hazrat Sohaibra også at emigrere dertil, men mekkanerne tilbageholdte ham og
plejede at torturere ham. I virkeligheden var de også interesserede i hans
velstand. Han tilbød dem al sin velstand, for til gengæld at tage til Medina.
Denne aftale accepterede de, og Hazrat Sohaibra rejste straks til Medina. Da
Hazrat Sohaibra ankom til Medina, sagde Profetensa til ham, at han havde udført
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sit livs bedste handel ved at give afkald på sin velstand for til gengæld at komme
til Medina. Herefter blev følgende koranvers åbenbaret:
“Og blandt mennesker er der den, der ville sælge sin sjæl for at vinde Allahs
velbehag. Og Allah er Mild mod tjenerne.” (2:208)
Ifølge en beretning var Hazrat ‘Alira og Hazrat Sohaibra de sidste muslimer der
emigrerede til Medina.
Hazrat Sohaibra plejede i

sin

ældre alder at fortælle som

sine

tapperhedsgerninger under de slag han deltog i sammen med den Hellige
Profetsa. Hazrat ‘Umarra respekterede Hazrat Sohaibra så højt, at han udnævnte
ham til at lede bønnen for muslimerne, da han blev såret før sin død.
Hazrat Sohaibra døde i år 38 hijri i en alder af ca. 70.
Hazrat Sa‘d bin Rabi‘ra
Den næste sahabi er Hazrat Sa‘d bin Rabi‘ra. Han deltog i både Slaget ved Badr
og Slaget ved Uhud. Han opnåede martyrium under Slaget ved Uhud. Da han lå
døende på slagmarken, sendte Profetensa Hazrat Ubay bin Ka‘bra ud for at finde
ham og finde ud af hvordan han havde det. Da Hazrat Ubay ra nåede ud, så han
Hazrat Sa‘dra ligge på slagmarken i en døende tilstand. Hazrat Sa‘dra bad ham
videregive hans budskab til muslimerne, at de skulle yde deres yderste for at
beskytte Allahs Profetsa. Ligeledes videregav han sin salam til Profetensa og
muslimerne. De havde en samtale der var længere end dette, men dette var det
centrale budskab han gav. Efter denne samtale døde Hazrat Sa‘d der og da, og
Hazrat Ubayra tog til Profetensa og videregav hans budskab. Da Profetensa hørte
dette budskab, bad han for Hazrat Sa‘dra.
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Hazrat Sa‘dra var en velhavende mand, og efter hans død kom hans enke
sammen med hendes to døtre til Profetensa og klagede over, at børnenes onkel
havde taget al den arv som Hazrat Sa‘dra havde efterladt, og overladt intet til
børnene. Profetensa svarede: “Allah vil give sin befaling i denne sag”. Herefter
blev versene om arv og testamente åbenbaret i Koranen, og Profetensa befalede
børnenes onkel at give en tredjedel til Hazrat Sa‘dsra børn, en ottende del til
deres mor, og beholde resten. Før Islam plejede kvinder ikke at modtage noget
af deres familie og slægtninges arv, som blev overtaget af de mandlige
familiemedlemmer og slægtninge, men Islam gav kvinder deres ret til at arve.
Instrukser og retningslinjer vedr. nuværende forhold i verden
Til sidst instruerede Huzooraba menighedens medlemmer om at bede for, at
verdenssituationen forbedrede sig. Han instruerede dem om at bede for, at
verden skulle redes fra den nuværende Coronavirus Covid-19. Ligeledes
instruerede han menighedens medlemmer, at de skulle bede for at verden
vendte sig mod Gud, og søgte fred i stedet for splid og konflikt. Huzooraba sagde
også, at vi skulle bede for, at Allah beskyttede os mod den skade der muligvis
kunne ske i forbindelse med urolighederne i USA1. Herefter henvendte Huzooraba
sig til den pakistanske regering, og bad dem lade være med at forfølge ahmadimuslimer, og i stedet etablere retfærdighed og fred i landet. Huzooraba
afsluttede med at instruere menighedens medlemmer om, at de under
ovennævnte forhold i verden burde tilbede Allah mere end før, og derigennem
skabe en moralsk og spirituel reformation i dem selv.
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Som følge af det amerikanske politis drab på en afro-amerikansk mand (Forfatter).
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