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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 06-12-2019 

Profetenssa Sahabara ved Badr 

Hazrat Hilal bin Umayyara 

 (Fandt sted i Masjid Mubarak, Islamabad Surrey) 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter berettede Huzooraba om en sahabi af den Hellige Profetsa ved navn Hilal 

bin Umayyara, som fik æren af at deltage i Slaget ved Badr. En opsummering af 

dette fremlægges nedenfor. Han var ansari og fra Aus-stammen. Hans far hed 

Umayya bin ‘Amir og hans mor hed Unaisa bint Khizn, og hun var søster til Hazrat 

Kulthum bin Hidhm, som var den sahabi hos hvem den Hellige Profetsa 

overnattede i Qiba under sin migration til Medina. Han fik æren af at ødelægge 

Banu Waqif stammens afguder og bære sin stammes flag under erobringen af 

Mekka. Han fik ligeledes æren af at deltage i alle slag ledt af den Hellige Profetsa 

udover Slaget ved Tabuk (i år 9 hijra), som han udeblev fra uden nogen 

undskyldning. Udover 2 andre sahaba, som også udeblev fra slaget uden 

undskyldning¸ valgte han at indrømme sin synd overfor Profetensa, da han kom 

tilbage fra slaget. Profetensa befalede som straf at ingen muslimer skulle tale 

med disse tre indtil Allah åbenbarede Sin beslutning vedrørende deres sag. Efter 

50 nætter i denne tilstand åbenbarede Allah den Ophøjede til Profetensa at Han 

havde tilgivet dem, hvilket Profetensa meddelte muslimerne. Denne åbenbaring 

om deres tilgivelse er en del af Koranen. Der står: 

“Og (Han har også vendt Sig i nåde) til de tre, som var blevet ladt alene, indtil 

(de følte), at jorden i al dens vidde var blevet dem for snæver, og deres sjæle 

(også) var blevet dem snævre, og de troede, at der ikke var nogen tilflugt fra 
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Allah undtagen hos Ham. Da vendte Han Sig til dem, for at de måtte vende sig 

til Ham. Sandelig, det er Allah, som er Den, der vender Sig (i nåde), den 

Barmhjertige.” (9:118) 

De andre to sahaba, som ikke deltog uden undskyldning, men som indrømmede 

deres synd, var Hazrat Ka‘b bin Malikra og Murarah bin Rabi‘ra. 

Hændelsen nævnes også i en længere detaljeret beretning i Sahih Bukhari 

berettet af Hazrat Ka‘b bin Malikra gennem sit barnebarn ‘Abdur-Rahman. Hazrat 

Ka‘bra har i denne beretning fortalt at de ikke troede at Profetensa ville opdage 

at de undlod at deltage i slaget, men at Profetensa ved Tabuk pludseligt spurgte 

hvor han (Hazrat Ka‘bra) var. Han blev fortalt at han ikke havde deltaget i slaget. 

Da Profetensa kom tilbage var der mange med hykleri i deres hjerter der løj for 

Profetensa som undskyldning. Profetensa valgte at godtage deres undskyldninger 

og straffede dem ikke. Men Hazrat Hilalra, Hazrat Muararahra og Hazrat Ka‘bra 

fortalte sandheden, og modtog deres straf som nævnt tidligere, som varede 50 

nætter. I denne tid var disse sahaba standhaftige og bad om Allahs tilgivelse. 

Morgenen efter den 50. nat efter fajr-bønnen meddeltes det i Medina at Allah 

den Ophøjede havde åbenbaret til sin Profetsa at Han havde tilgivet de tre 

sahaba, som i sandhed havde angret deres synd, og Profetensa modtog dem den 

dag med stor tilgivelse og kærlighed. Hazrat Hilal bin Umayyahra døde under 

Hazrat Ameer Mu‘awiyahsra tid som konge. 

Under Slaget ved Tabuk kæmpede muslimerne med romerne, som på grund af 

opildnende opførsel fra visse modstandere af Islam havde besluttet sig for at 

angribe muslimerne. I stedet for at blive i Medina mødte Profetensa dem ved 

Tabuk, som er et område der ligger tæt på Jordan.  
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Til sidst i sin fredagsprædiken meddelte Huzooraba, at han efter sin prædiken ville 

indvie hjemmesiden www.waqfenauinternational.org, som er en hjemmeside 

med vigtige informationer fra Waqf-e-Nau-afdelingen. Huzooraba sagde at 

waqfeen-e-nau og deres forældre bør drage nytte af denne hjemmeside. 

 

http://www.waqfenauinternational.org/

