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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 26-06-2020
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 to sahaba af den Hellige Profetsa, som deltog i
Slaget ved Badr.
Hazrat ‘Abdur-Rahman bin ‘Aufra
Den første var Hazrat ‘Abdur-Rahman bin ‘Aufra. Huzooraba havde også i sine to
tidligere fredagsprædikener berettet om Hazrat ‘Abdur-Rahman bin ‘Aufra.
Hazrat ‘Abdur-Rahman bin ‘Aufra var ikke kun en meget velhavende mand, men
også en meget gavmild mand. Da Profetensa før Slaget ved Tabuk instruerede
muslimerne om at give ud på Allahs vej, gav Hazrat ‘Abdur-Rahmanra 100
auqiyah på Allahs vej. 1 auqiyah var lig 40 dirham. På et andet tidspunkt gav han
det halve af hvad han ejede på Allahs vej. Profetensa sagde, at Allah havde
skænket ham 2 skatte, hvoraf der gives ud på Allahs vej, og at disse to skatte var
‘Uthman bin ‘Affanra samt ‘Abdur-Rahman bin ‘Aufra. Der er mange beretninger
om Hazrat ‘Abdur-Rahman bin ‘Aufsra store gavmildhed. Efter Profetenssa
bortgang fra denne midlertidige verden plejede Hazrat ‘Abdur-Rahmanra at
støtte Profetenssa hustruer økonomisk med stor gavmildhed. Dermed var han en
opfyldelse af Profetenssa profeti om, at kun sådan en person ville støtte hans
hustruer finansielt efter hans bortgang som ville være en sand og retskaffen
person med ophøjede moralske egenskaber.
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Hazrat ‘Abdur-Rahman bin ‘Aufra døde i en alder af mellem 72 og 78 år i ca. 3132 hijri. På det tidspunkt sagde Hazrat Sa‘d bin Malik “Sikke en sorg; et bjerg af
en personlighed er gået bort”. Ligeledes, udtrykte Hazrat ‘Alira sin sorg over hans
bortgang i følgende ord: “Ibn ‘Aufra har forladt denne verden”.

Hazrat Sa‘d bin Mu‘adhra
Den næste person Huzooraba berettede om var Hazrat Sa‘d bin Mu‘adhra. Hazrat
Sa‘d bin Mu‘adhra var blandt lederne i Medina. Før han blev muslim, var han
strengt imod Islams udbredelse i Medina, som før Profetenssa ankomst blev ledt
af Hazrat Mus‘ab bin ‘Umairra. Hazrat Sa‘dra ankom på et tidspunkt meget vred
til Hazrat Mus‘abra for at forbyde hans udbredelse af Islam. Hazrat Mus‘abra bad
ham blidt og høfligt om at lytte til hans budskab i en lille stund. Da Hazrat Sa‘dra
hørte om Islams budskab fra Hazrat Mus‘abra, blev han muslim der og da.
Herefter gik han til sin stamme, som han var leder af, og fremlagde Islams
budskab for dem, og hele hans stamme blev muslimer.
Hazrat Sa‘dra deltog i slagene ved Badr, Uhud og voldgraven (Khandaq). Han
kæmpede bravt i disse slag. Før Slaget ved Badr var han den første blandt Ansar
der stillede sig op og holdte en passioneret tale for Profetensa. Han lovede
Profetensa, at Ansar ville kæmpe bravt, og ikke holde sig tilbage fra at opfylde
nogen af hans befalinger. Da Profetensa hørte denne tale, blev han meget glad
og tilfreds.
Hazrat Sa‘d bin Mu‘adhra var en af Profetenssa nærmeste og mest prominente
sahaba. Da han døde i en forholdsvis ung alder, sagde Profetensa, at Allahs trone
rystede ved Sa‘d bin Mu‘adhsra død. Huzooraba sagde, at han ville fortsætte sin
beretning om Hazrat Sa‘dra i en fremtidig tale.
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