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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 12-06-2020
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 et par sahaba af den Hellige Profetsa som fik
æren af at tælles blandt deltagerne i Slaget ved Badr. En kort opsummering af
dette fremlægges nedenfor.
Hazrat Sa‘eed bin Zaidra
Hazrat Sa‘eed bin Zaidra var blandt de første der accepterede den Hellige
Profetssa budskab og blev muslimer allerede i den tidlige mekkanske periode.
Hans far Zaid bin ‘Amr var en oprigtig og retskaffen mand, som allerede før
Islams fremkomst troede på én Gud, og opponerede mod afgudsdyrkelse. Han
fulgte Profeten Abrahamsra religion. Han døde før Islams fremkomst, men havde
sagt til sin søn Hazrat Sa‘eedra, at den store profet forudsagt i religionerne snart
ville komme, og at han skulle videregive ham hans salam, hvis han mødte ham.
Da Hazrat Sa‘eedra blev muslim, videregav han sin fars salam til Profetensa.
Profetensa bad for Zaid bin ‘Amr, og fortalte at han havde set ham i paradiset.
Hazrat Sa‘eedra var fætter til Hazrat ‘Umar bin Khattabra, og var gift med Hazrat
‘Umarssa søster Hazrat Fatimara. Ligeledes blev en af Hazrat Sa‘eedsra søstre gift
med Hazrat ‘Umarra. Hazrat Sa‘eedsra hustru Hazrat Fatimara blev årsagen til at
hendes bror Hazrat ‘Umarra konverterede til Islam. Hazrat ‘Umarra var i starten
en fast modstander af Islam, og plejede at forfølge muslimerne i Mekka. En dag
besluttede han sig for at dræbe Profetensa for at tilintetgøre Islam en gang for
alle. På sin vej mødte han en person der fortalte ham at hans søster og hendes
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ægtemand også var blevet muslimer. Hazrat ‘Umarra vendte derfor om, og gik i
stedet mod sin søsters hjem. Udenfor hjemmet hørte han Koranen blive
reciteret. Det var Hazrat Khabab bin Aratra, som underviste Hazrat Sa‘eedra og
Hazrat Fatimara i Koranen. Da de opdagede at Hazrat ‘Umarra stod udenfor,
gemte Hazrat Khababra sig, og Hazrat Fatimara gemte siderne af Koranen som de
reciterede. Hazrat ‘Umarra kom ind, og i en tilstand af vrede angreb han Hazrat
Sa‘eedra, men Hazrat Fatimara kom i vejen og blev såret, så hun begyndte at
bløde. Dette syn blidgjorde Hazrat ‘Umarsra hjerte, og han bad om at blive vist
Koranens sider. Hazrat Fatimara gik med til dette på den betingelse at han tog et
bad først og under ingen omstændigheder vanærede Koranen. Hazrat ‘Umarra
accepterede disse betingelser, tog et bad og begyndte at læse de sider af
Koranen som de havde. Ligeså snart han begyndte at læse Koranen, blev han
dybt rørt. Han accepterede øjeblikkeligt Islams sandhed, og ønskede at mødes
med Profetensa. Hazrat Khababra kom da frem fra sit skjul, og fortalte at
Profetensa dagen før havde bedt Allah om at retlede enten ‘Amr bin Hisham eller
‘Umar bin Khattabra. Hazrat ‘Umarra tog straks til Profetensa og blev muslim.
Hazrat Sa‘eedra kunne ikke deltage i Slaget ved Badr, fordi Profetensa før slaget
havde sendt ham og Hazrat Talha bin ‘Ubaidullahra ud for at rekognoscere et
område, hvorfra der var fare for et fjendtligt angreb. Profetensa inkluderede dog
Hazrat Sa‘eedra blandt dem der deltog i Slaget ved Badr, og gav ham også del i
krigsbyttet.
Hazrat Sa‘eedra var en meget retskaffen mand, og var blandt de 10 sahaba, som
Profetensa allerede i deres livstid gav glædeligt budskab om paradiset. Han
havde et meget tæt forhold til Allah, hvilket bl.a. kom til udtryk i form af, at hans
bønner og ord plejede at gå i opfyldelse. På et tidspunkt havde han en grund ved
siden af en anden grund ejet af en kvinde ved navn Arwa bint Owais. Hun
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anklagede ham uretmæssigt for at have overtaget hendes grund. Da regeringens
repræsentanter bad om hans forklaring fortalte han dem, at han aldrig kunne
finde på at overtage nogens grund; for dette var strengt imod det Profeten sa
havde lært ham. Herefter bad han: “O Allah! Hvis Arwa lyver, så lad hende ikke
dø før hun bliver blind, og før brønden i hendes hjem bliver hendes grav!”.
Herefter blev Arwa først blind, og senere døde hun ved at falde ned i sit hjems
brønd. Hazrat Sa‘eedra døde i ca. 50 hijri i en alder mellem 70 og 75 år, og Hazrat
‘Abdullah bin ‘Umarra ledte hans namaz-e-janaza.
Hazrat ‘Abdur-Rahman bin ‘Aufra
Den næste sahabi, som Huzooraba berettede om, var Hazrat ‘Abdur-Rahman bin
‘Aufra. Han var blandt de første 8 der accepterede Islam. Han var blandt de 10
sahaba, som Profetensa allerede i deres livstid gav glædeligt budskab om
paradiset. Han fik også æren af at være medlem af den kommitté som var
udvalgt af Hazrat ‘Umarra til at udnævne den næste khalifa.
Da Hazrat ‘Abdur-Rahmanra efter hijra ankom til Medina, ejede han meget lidt.
Profetensa erklærede Hazrat Sa‘d bin Rabi‘ra som hans spirituelle broder gennem
mu‘akhat. Hazrat Sa‘d bin Rabi‘ra tilbød ham det halve af sin rigdom og den ene
af sine to hustruer. Hazrat ‘Abdur-Rahmanra sagde pænt nej tak, og bad om at
blive vist vejen til basaren. Her begyndte han at sælge ost og ghee. Allah
velsignede hans handel meget, og han endte med at blive en meget velhavende
mand. Han plejede at sige, at Allah havde velsignet ham så meget, at han ikke
ville blive overrasket hvis han fandt guld ved at løfte en tilfældig sten op fra
jorden.
Huzooraba sagde, at han ville berette yderligere om Hazrat ‘Abdur-Rahman bin
‘Aufra i en fremtidig tale.
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