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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 14-06-2019
(Fandt sted i Bait-ul-Futuh, London)
Hazrat Zaid bin Harithara del 2
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter fortsatte Huzooraba sin beretning om Hazrat Zaid bin Harithara, som han
havde påbegyndt i sin forrige fredagsprædiken.
Efter at boykotten af muslimerne i She‘b Abi Talib blev løftet, og Profetensa og
hans sahaba igen kunne bevæge sig frit, rejste Profetensa til Ta’if, en by ca. 40
mil sydøst for Mekka. Denne by var ligesom Mekka et centralt sted for araberne,
siden flere velhavende og indflydelsesrige personer boede der. Profetensa rejste
derhen for at invitere byens befolkning til Islam. Med ham på denne rejse var
Hazrat Zaid bin Harithara. Profetensa fremlagde sit budskab for byens ledere, men
ingen af dem var villige til at modtage ham og hans budskab. Faktisk sendte
byens øverste leder ‘Abd Yaleel en flok gadedrenge efter Profetensa og Hazrat
Zaidra for at kaste sten efter dem. De blev bombarderet med sten i sådan et
omfang at Profetenssa krop blev tildækket af blod. Dette blev ved indtil de nåede
et sted uden for byen, hvor lømlerne blev trætte og gik tilbage til byen. Her satte
Profetensa og Hazrat Zaidra sig under skyggen af et træ. Profetensa bad her en
bøn til Allah om Hans hjælp og støtte. Tæt på var der en frugtplantage ejet af
‘Utbah bin Rabi‘ah. Han og hans bror Shaibah bin Rabi‘ah stod i deres
frugtplantage da de så Profetensa og Hazrat Zaidra hvile sig under et træ. Selvom
de var indædte fjender af Islam, følte de på dette tidspunkt sympati for
Profetensa, og de sendte deres tjener ‘Addasra hen til Profetensa med en klase
druer. Da ‘Addasra serverede fadet med druer for Profetensa, spurgte Profetensa
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hvor han var fra og hvad hans religion var. ‘Addasra svarede at han var kristen fra
Nineveh. Profetensa spurgte ham: “Er det den samme Nineveh som var hjemby
til Guds retskafne tjener Jonas?” ‘Addasra svarede: “Ja, men hvordan kender du
til Jonas?”. Profetensa svarede: “Jeg kender ham fordi han var min broder; en
profet af Allah som jeg også selv er.” Profetensa lærte herefter ‘Addasra om Islam.
‘Addasra blev yderst påvirket af Profetensa, accepterede hans budskab samt
kyssede hans hånd før han forlod.
Efter at have hvilet sig lidt rejste Profetensa til Nakhla, som var ca. en dags rejse
fra Mekka. Her opholdte han sig nogle dage, hvorefter han rejste tilbage til
Mekka.
Hazrat Zaid bin Harithara var også den der fik æren af at hente den Hellige
Profetssa familie fra Mekka til Medina efter Profetensa selv var flyttet til Medina.
Hazrat Zaidra blev, efter at have skilt sig fra Hazrat Zainabra, gift med Hazrat Umm
Aimanra, som var den tjenerinde der havde ledsaget Profetensa på den
skæbnesvangre rejse hvor han som blot 6-årig mistede sin mor. Hun var en
yderst retskaffen kvinde og med hende fik Hazrat Zaidra sønnen Hazrat Usama
bin Zaidra.
Efter at Hazrat Zaidra havde givet Hazrat Zainabra skilsmisse, giftede Profetensa
sig med hende. Dette gjorde Profetensa på grundlag af guddommelig
åbenbaring, og formålet var at fjerne traditionen blandt datidens arabere, at
man ikke måtte gifte sig med sin adoptivsøns (eller en person man har kaldt sin
søn) ekskone. Hazrat Zaidra var Profetenssa adoptivsøn men ikke hans biologiske
søn. Derfor fjernede Profetensa den ovenfornævnte forkerte tradition ved at
gifte sig med hans ekskone.
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