ٰ
بسم اہلل الرحمن الرحیم

Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 08-05-2020
(Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien)

Profetenssa sahaba ved Badr:
Hazrat Khabab bin Aratra
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter berettede Huzooraba om Hazrat Khabab bin Aratra, som var en sahabi af
den Hellige Profetsa som fik æren af at deltage i Slaget ved Badr. Hazrat Khababra
var blandt de første troende i Islam. Det berettes at han var den sjette til at
acceptere Profetenssa kald. De første der blev muslimer ifølge en forfatter kaldet
Mujahid var Hazrat Abu Bakrra, Hazrat Khababra, Hazrat Sohaibra, Hazrat Bilalra,
Hazrat Ammarra og Hazrat Sumayyara mor til Hazrat Ammar1.
Hazrat Khababra udholdte stor forfølgelse for Islams sag. Han havde været slave,
og var derfor et nemt offer for de magtfulde modstandere af Islam i Mekka. De
plejede at torturere ham, bl.a. ved at kaste ham på brændende og glødende kul,
så hans hud blev brændt. Denne tortur efterlod varige mærker på hans krop. På
et tidspunkt, lang tid efter denne tortur, så nogle personer Hazrat Khababsra ryg,
som var forhærdet som huden på et dyr. De blev bekymrede og spurgte ham
vedrørende denne tilstand. Hazrat Khababra beroligede dem, og sagde at det
blot var mærkerne fra den gang de islamfjendske mekkanere plejede at
torturere ham ved at lægge ham på glødende kul. Da Hazrat Khababra var slave
plejede hans ejerinde at torturere ham på grund af hans muslimske tro ved at
lægge meget varmt jern på hans hoved. Hazrat Khababra klagede til Profetensa
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og anmodede ham om bøn. Profetensa bad for ham, og som følge deraf blev
Hazrat Khababsra ejerinde ramt af en så smertefuld sygdom i hovedet, at hun
plejede at hyle som en hund af smerte. Nogen anbefalede at hun skulle behandle
sit hoved ved at lægge meget varmt jern på det. Derfor endte det med at Hazrat
Khababra plejede at lægge meget varmt jern på hendes hoved som behandling
mod hendes sygdom.
Al denne forfølgelse gik ikke til spilde. Senere under Hazrat ‘Umarsra tid som
khalifa, da Islam var blevet den dominerende religion, opnåede Hazrat Khababra
og de andre tidlige muslimske slaver stor respekt og ære. På et tidspunkt ankom
Hazrat ‘Umarra til Mekka da han var khalifa. For at modtage ham kom mænd fra
de socialt højtstående familier. Disse unge mænds forældre og forfædre havde
i sin tid forfulgt folk som Hazrat Khababra og Hazrat Bilalra på grund af deres tro.
Det berettes at de satte sig i forreste række foran Hazrat ‘Umarra, men da flere
sahaba af den Hellige Profetsa ankom lidt efter lidt bad Hazrat ‘Umarra de unge
velhavende mænd om at give plads til disse sahaba. Disse sahaba var folk som
Hazrat Bilalra og Hazrat Khababra der havde været slaver tidligere, og som var
blevet tortureret for deres tro i Islams tidlige periode. Det endte med at de unge
velhavende mænd måtte sidde ved indgangen hvor folk havde placeret deres
sko. Disse unge mænd blev meget fornærmede over dette og besluttede sig for
at forlade mødet. Udenfor begyndte de at diskutere hvad der var hændt. Nogle
af dem var fornærmede, og følte sig vanæret, men andre blandt dem sagde at
deres forældre og bedsteforældre var skyld i hvad der var sket på grund af deres
modstand mod Islam i sin tid. De mente derfor at Hazrat ‘Umarra var i sin fulde
ret til at forskelsbehandle dem. De besluttede sig for at tage til Hazrat ‘Umarra
for at blive oplyst vedrørende hvad der var hændt. Hazrat ‘Umarra, som kendte
disse mænds og deres familiers verdslige status, forklarede dem, at han var
nødsaget til at ære de ældre sahaba som havde udholdt forfølgelse for Islams
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sag i højere grad en enhver anden. Han fortalte dem, at de skulle tage til
Levanten for at deltage i et slag på muslimernes side, hvis de ønskede at
modtage en lignende ære og respekt. Disse mænd tog derefter til Levanten,
kæmpede og blev martyrer. På denne måde ærede de deres familier, som
tidligere havde forfulgt muslimerne.
Hazrat Khababra var meget gudfrygtig. På et tidspunkt ankom han til en
forsamling som bad ham om at formane dem vedrørende religion og moral.
Hazrat Khababra afslog ved at sige at han ikke turde formane dem; for at kunne
formane andre skulle man nemlig selv være et godt eksempel. Ellers var det en
synd at formane andre. Denne hændelse udtrykker hans ydmyghed og
gudfrygtighed.
Hazrat Khababra blev i sin ældre alder ramt af en sygdom. Han døde i en alder af
73 år i 37 hijra mens Hazrat ‘Alira var taget afsted til Slaget ved Siffeen. Hazrat
‘Alira tog til hans grav på sin vej tilbage fra slaget og bad over den.
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