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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 28-06-2019
(Fandt sted i Mubarak Moskéen, Islamabad Surrey)
Hazrat Zaid bin Harithara Del 4
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter genoptog Huzooraba sin beretning om Hazrat Zaid bin Harithara samt
andre hændelser i og kort efter hans liv. En opsummering af dette gives
nedenfor.
Ekspeditionen mod Banu Sulaim
I år 6 hijri sendte den Hellige Profetsa en gruppe muslimer ledet af Hazrat Zaid
bin Harithara ud på en ekspedition mod Banu Sulaim stammen. Banu Sulaim
havde i en længere periode lagt planer om at angribe og skade muslimerne.
Hazrat Zaidra og hans mænd udførte et overraskelsesangreb på Sulaimstammen, som ikke rigtigt formåede at forsvare sig, og muslimerne sejrede
dermed over dem.
Ekspedition mod mekkansk karavane i 6. hijri
Kort efter dette sendte Profetensa 170 mand ledt af Hazrat Zaidra mod en
mekkansk handelskaravane som var på vej hjem fra Syrien. Handelskaravanerne
plejede at være store og bevæbnede, og plejede at rejse forbi Medina. Dette
gjorde dem til en stor trussel, siden mekkanerne konstant konspirerede om at
udrydde muslimerne og angribe dem ved hjælp af disse handelskaravaner.
Profetensa plejede at modtage underretninger om at nogle af disse
handelskaravaner planlagde at angribe Medina, og på sådanne tidspunkter
plejede han som regel at sende nogen ud for at standse dem. Da Hazrat Zaidra
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og hans mænd overraskede handelskaravanen, flygtede de. De efterlod deres
handelsvarer, som Hazrat Zaidra bragte til Profetensa som krigsbytte.
Ekspedition mod Banu Tha‘laba
Hazrat Zaidra ledte også en ekspedition samme år mod Banu Tha‘laba, en
fjendtlig stamme ved Taraf. Stammen modtog besked om at muslimerne var på
vej. Derfor flygtede de før deres ankomst.
Ekspeditionen mod Wadi-ul-Qura
Ligeledes sendtes Hazrat Zaidra og nogle mænd i år 6 hijri ud på en ekspedition
mod Wadi-ul-Qura. Det endte i kamp, hvor nogle af muslimerne blev martyrer.
Hazrat Zaidra modtog sår i dette slag, men overlevede.
Ekspeditionen mod Banu Juzam
Den Hellige Profetsa sendte omkring samme tidspunkt sin sahabi Diha Qalbira til
Cæsar af Rom for at invitere ham til Islam. Han rejste tilbage mod Medina med
nogle gaver til Profetensa fra Cæser samt nogle handelsvarer, men under rejsen
røvede Banu Juzam stammen ham og tog alt hvad han havde. Han kom tilbage
til Medina og gav Profetensa besked om dette. Profetensa sendte 500 mand
under lederskab af Hazrat Zaid bin Harithara ud på en ekspedition for at straffe
Banu Juzam stammen. Stammen gjorde modstand, men tabte hurtigt til
muslimerne og flygtede.
Slaget ved Mu’tah
Hazrat Zaidra blev også udnævnt som leder af hæren sendt til Mu’tah. Profetensa
sagde at Hazrat Zaidra skulle lede hæren, men hvis han blev martyr, skulle Hazrat
Ja‘far bin Abi Talibra lede muslimerne, og hvis han blev martyr, skulle Hazrat
‘Abdullah bin Rawahara lede muslimerne. Under slaget blev Hazrat Zaidra martyr,
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hvorefter faklen blev givet videre til Hazrat Ja‘farra. Men også Hazrat Ja‘farra blev
martyr, hvorefter faklen blev givet videre til Hazrat ‘Abdullah bin Rawahara, men
også han blev martyr. Herefter valgte muslimerne Hazrat Khalid bin Waleedra
som leder af hæren.
Den Hellige Profetra fik besked om disse sahabas martyrium gennem åbenbaring,
og han fortalte muslimerne i Medina om dette mens han fældede tårer i deres
minde. Da budbringerne kom til Profetensa for at meddele ham om Hazrat Zaidsra
martyrium, bad Profetensa tre gange “O Allah, Vær nådig mod Zaid”. Han bad
også i samme ord for Hazrat Ja‘farra og Hazrat ‘Abdullah bin Rawahara, men han
sagde disse ord kun én gang for hver af dem. Hazrat ‘A’ishara har berettet at den
Hellige Profetsa gik ind i moskéen og satte sig. Hun har berettet at sorgen på det
tidspunkt var synlig på Profetenssa ansigt. Profetensa besøgte også Hazrat Zaidsra
(biologiske) familie for at give sin kondolence over tabet af ham. Da Profetensa
kom hjem til dem, begyndte Hazrat Zaidsra søster at græde. Da Profetensa så
dette, græd han også.
Under Slaget ved Mu’tah led muslimerne store tab. Derfor sendte Profetensa
kort efter endnu en hær til Mu’tah for at kæmpe mod romerne.
Den anden ekspedition mod Mu’tah ledt af Hazrat Usama bin Zaidra
Som den Hellige Profetsa elskede Hazrat Zaidra, elskede han også hans søn Hazrat
Usama bin Zaidra1. Han udnævnte ham som leder af den anden muslimske hær
sendt til Mu’tah. Da denne hær nåede et sted kaldet Jurf, gik den Hellige Profetsa
bort og vendte tilbage til sin Herre. Hazrat Usamara var blot ca. 17 år på dette
tidspunkt, og nogle muslimer anmodede Profetensa om at vælge en anden ældre
og mere erfaren person som leder af hæren, men Profetensa irettesatte disse og
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Hazrat Usamara deltog ikke i Slaget ved Badr, da han på det tidspunkt var for ung.
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priste både Hazrat Zaidsra og Hazrat Usamasra lederskabskvaliteter (Nogle
muslimer plejede også at kritisere valget af Hazrat Zaidra som leder i flere
ekspeditioner).
Efter Profetensra bortgang, blev Hazrat Abu Bakrra valgt som Khalifa. Igen
forsøgte nogle at overtale Hazrat Abu Bakrra til at udvælge en ældre og mere
erfaren mand som leder af hæren i stedet for Hazrat Usamara. Men også Hazrat
Abu Bakrra gav dem afslag, og valgte at videreføre Profetenssa befaling.
Huzooraba bad for at Allah den Ophøjede skulle sende tusinder af velsignelser
over både Hazrat Zaidra og hans søn Hazrat Usamara, for de var blandt den Hellige
Profetssa elskede.
Namaz-e-janaza ghaib
Til sidst mindedes Huzooraba 2 ahmadi-muslimer, som gik bort for nyligt. Disse
er:
1. Sideeq Adam Dumbia Sahib, som var en afrikansk missionær og imam for
Islams Ahmadiyya Menighed i Elfenbenskysten.
2. Mian Ghulam Mustafa, som var ameer for Ughara-Distriktet i Pakistan.
Efter sin fredagsprædiken ledte Huzooraba deres namaz-e-janaza ghaib.
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