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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 07-06-2019 

 (Fandt sted i Masjid Mubarak, Islamabad Tilford) 

Den Hellige Profetssa Sahabara 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter berettede Huzooraba om nogle af den Hellige Profetssa sahaba. En 

opsummering af dette gives nedenfor. 

Hazrat ‘Abdullah bin Tariqra 

Han var blandt dem der blev sendt af den Hellige Profetsa til stammerne Azal og 

Qara for at belære dem i Islam, men blev som del af en ondsindet konspiration 

mod muslimerne angrebet og dræbt af disse stammer ved et sted kaldet Rajee‘. 

Denne episode kaldes “Hændelsen ved Rajee‘”. Hazrat ‘Abdullahra opnåede også 

martyrium i denne hændelse. 

Hazrat ‘Aqil bin Buqairra 

Han blev martyr under Slaget ved Badr i en alder af 34 år. Også hans tre brødre 

deltog i Slaget ved Badr. 

Hazrat Zaid bin Harithara 

Han var fra en velhavende stamme, men som barn blev han bortført af røvere 

og solgt som slave, hvorefter han endte hos Hazrat Khadijara før hendes 

ægteskab med Profetensa. Hazrat Khadijara, som var en meget velhavende 

kvinde, gav al sin rigdom og slaver1 til Profetensa efter deres ægteskab. 

                                                           
1 Slaveri var før Islam udbredt i hele Arabien, og blev anset som normalt. Profetensa udførte i form af Islams 
lære reformer for at fjerne dette slaveri (Forfatter). 
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Profetensa frigav alle slaverne inklusive Hazrat Zaidra, men Hazrat Zaidra foretrak 

at blive hos Profetensa da han så hans ophøjede moralske egenskaber. Nogle år 

senere genkendte nogle af Hazrat Zaidsra forældres bekendte ham, og fortalte 

til hans forældre at de havde set ham i Mekka. Hazrat Zaidsra far og farbror kom 

derefter til Profetensa for at hente ham, og gav udtryk for familiens sorg over 

adskillelsen fra ham i alle de år. Hazrat Zaidra svarede at han satte pris på deres 

kærlighed, men at han ikke kunne forlade Profetensa, for han havde så ophøjede 

moralske egenskaber og havde vist ham så meget kærlighed, at han ikke kunne 

forlade ham. Da Profetensa så dette bevis på Hazrat Zaidsra kærlighed til ham, 

erklærede han ham sin søn. Da faren og farbroren så dette scenarie, indså de at 

Hazrat Zaidra var i gode hænder og levede et lykkeligt liv, så de opgav at prøve 

at få ham hjem, og gik hjem med en tilfredshed i hjertet. Da Profetensa senere 

erklærede at være Allahs Profetsa var Hazrat Zaidra blandt de første fire personer 

der accepterede Islam. De andre tre var Profetenssa nære ven Hazrat Abu Bakrra2, 

Hans hustru Hazrat Khadijara og hans unge fætter Hazrat ‘Alira3. 

Huzooraba sagde at han ville forsætte sin beretning om Hazrat Zaid bin Harithara 

i sin næste fredagsprædiken. 

 

                                                           
2 Som senere blev den første khalifa til Profetensa (Forfatter). 
3 Som senere blev den fjerde khalifa til Profetensa (Forfatter). 


