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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 21-08-2020
Profetenssa sahaba ved Badr:
Hazrat Zubair bin Al-Awamra
(Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien)
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter berettede Huzooraba om en person som var blandt de sahaba af den
Hellige Profetsa som fik æren af at deltage i Slaget ved Badr. Han var ligeledes
den eneste person blandt Profetensra sahaba som Profetensa kaldte sin
“discipel”. Denne person var Hazrat Zubair bin Al-Awamra.
Hazrat Zubairra havde familiemæssige bånd med den Hellige Profetsa fra
forskellige sider. Han var søn af Profetenssa faster Hazrat Safiyyara, og dermed
også nevø til Hazrat Hamza bin ‘Abdul-Muttalibra, som var hans onkel. Ligeledes
blev Hazrat Zubairra gift med Hazrat Abu Bakrsra datter Hazrat Asma’ra, som var
søster til Profetenssa hustru Hazrat ‘A’ishahra. Hazrat Zubairra blev muslim i en
ung alder som teenager. Siden da udviklede han en stor kærlighed til Profetensa
og islam. På et tidspunkt spredtes et rygte i Mekka, at Profetensa var blevet
dræbt af Mekkas indbyggere. Da Hazrat Zubairra hørte dette, tog han sit sværd
ud af skeden og begik sig fyldt med vrede ud for at hævne sig. På vejen så
Profetensa ham, og han spurgte ham hvor han skulle hen. Han fortalte ham om
rygtet, og at han havde i sinde at hævne sig. Profetensa spurgte hvordan han
havde tænkt sig at hævne sig. Hazrat Zubairra svarede, at han havde tænkt sig,
at dræbe hele Mekkas befolkning som hævn. Dermed var Hazrat Zubairra den
første muslim som løftede sit sværd for islams sag.
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Hazrat Zubairra var en høj og stærk mand, som var blevet opdraget til at være
tapper og modig. Han kæmpede bravt i alle de slag som han deltog i sammen
med Profetensa. Under Slaget ved Badr sagde nogle andre muslimer til ham, at
de ønskede at følges med ham under slaget. Han sagde, at de ikke ville kunne
følge med ham. De lod det komme an på en prøve, og begyndte at kæmpe side
om side med ham, men meget hurtigt endte de langt væk fra ham, da han
piercede sin vej gennem fjendens hær, og nåede et punkt hvor de andre af hans
fæller ikke havde styrke eller mod til at gå ind. Da han kom ud, havde han
modtaget 2 dybe sår, som, udover et tredje sår fra et andet slag, fulgte ham
resten af livet.
Hazrat Zubairra fik flere sønner, som han opkaldte efter nogle af Profetenssa
sahaba, som var blevet martyrer eller på anden vis havde opnået en høj spirituel
rang. Hans og Hazrat Asma’sra søn Hazrat ‘Abdullah bin Zubairra blev født kort
efter Profetensra emigration til Medina, og dermed var han det første barn der
efter hijra blev født blandt muhajireen. Da han var 7-8 år gammel tog Hazrat
Zubairra ham til Profetensa for at han kunne udføre bai‘ah (ed om troskab) til
Profetensa. Da Profetensa så den lille ‘Abdullahra komme mod ham for at udføre
bai‘ah, smilte han. Hazrat ‘Abdullah bin Zubairra blev senere martyr som voksen.
Hazrat Zubairra fik også æren af at blive udnævnt af Hazrat ‘Umarra til komitéen
for udvælgelse af den næste khalifa.
Huzooraba sagde, at han ville fortsætte med at berette om Hazrat Zubairra i en
fremtidig tale.
Til sidst i sin fredagsprædiken meddelte Huzooraba om følgende prominente
ahmadi-muslimers afgang ved døden:
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1. Miraj Ahmad Sahib, som blev martyr den 12. august, da modstandere af
Islams Ahmadiyya Menighed skød ham foran hans apotek i Pakistan.
2. Adeeb Ahmad Nasir, som var en ung missionær for Islams Ahmadiyya
Menighed, der efter en kort sygdom gik bort den 9. august.
3. Hameed Ahmad Sheikh Sahib, som gik bort den 12. august.
Huzooraba bad alle disse afdødes janaza-bøn in absentia efter sin fredagsbøn.
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