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af den Hellige Profet Muhammed
(må Allahs velsignelser og fred være med ham)

HADRAT
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(må Allah være tilfreds med hende)
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FORORD
I Allahs navns, den Nådige, den Barmhjertige,
Vi lovpriser Ham og påkalder Hans velsignelser over Hans Ædle Budbringer
Disse bøger blev oprindeligt udgivet på urdu for at give børn en grundlæggende viden om og forståelse for
de ærede personer fra vores religiøse historie. Illustrationer, aktiviteter til børn og ordlister er blevet tilføjet
for at forbedre læringsoplevelsen for børn. Målet med disse bøger er for børn at udvikle en kærlighed og
påskønnelse af den dybe tro og de enorme ofre for de ærede personligheder portrætterer i disse bøger.
Det er også håbet, at de eksempler på retfærdighed der er at finde i disse sider, inspirere børn til at dyrke
et personligt forhold til Allah, vor Skaber og Opretholder.
Netop denne bog handler om Hadrat Zainabra liv, som var datter af vores elskede Mester, den Hellige Profet
Muhammedsa. Der er foretaget nogle ændringer og tilføjelser til den oprindelige tekst af hensyn til historisk
nøjagtighed og stil.
Munir-ud-Din Shams
Additional Wakilut-Tasnif
Juli 2014
Denne bog er blevet oversat (fra engelsk) til dansk af…
KORT
Nord, Syrien og Egypten, Det Røde Hav, Tabük, Khaibar, Medina (Yathrib), Hunain, Mekka, Sana, Yemen,
Abyssinia (nuværende Etiopien). Arabien cirka 700 e.Kr.
HADRAT ZAINABSRA FAMILIETRÆ/ SLÆGTSTRÆ
VORES ELSKEDE MESTER DEN HELLIGE PROFET MUHAMMED
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1
DEN ÆLDELSTE DATTER AF OPHØJEDE FORÆLDRE
Hadrat Zainabra var den ældste datter af vores elskede Mester, den Hellige Profet Muhammedsa og hans
første kone, Hadrat Khadijara. Hun var datter til de mest ophøjede forældre i hele verdenshistorien. Før den
Hellige profet kom, plejede folk i Arabien at begrave deres døtre i live. Selv hvis piger fik lov til at leve, fik de
ingen kærlighed eller omsorg. De havde ingen rettigheder som mennesker, og blev behandlet som dyr.
Allah sendte den Hellige Profetsa som en nåde for hele verden. Den Hellige Profetsa kom og etablerede stor
ære og respekt for kvinder. Han lærte folk at døtre bør værdsættes. Faktisk sagde han at hvem end der
opdragede to eller flere døtre med kærlighed og godhed ville være så tæt på ham i paradis som hans to
fingre er tæt på hinanden.
Hadrat Zainabra blev født adskillige år før den Hellige Profetssa profetskab. Den Hellige Profet var tredive år
da Hadrat Zainabra blev født. Hendes familie træ fra hendes ophøjede fars side var som følgende: Hadrat
Zainabra var datter af Muhammedsa som var søn af Abdullah, der var søn af Abdul-Muttalib, som var søn af
Hashim, der var søn af Manaf, som var søn af Qusaiyy. Hendes familie træ fra hendes beærede mor, Hadrat
Khadijahra, var som følgende: Hadrat Zainabra var datter af Hadrat Khadijahra, som var datter af Khuwailid,
der var søn af Asad, der var søn af Abdul-Uzza, som var søn af Qusaiyy.1
Hendes mor, Hadrat Khadijahra oplærte Hadrat Zainabra med en stor omhu. Hadrat Khadijara var en meget
intelligent, velopdragen og raffineret kvinde. Hadrat Khadijahra var en meget elsket og omsorgsfuld hustru
til den Hellige Profetsa. Hun stod ved den Hellige Profetssa side i alle hans sorger og vanskeligheder. Som den
elskede førstefødte barn fik Hadrat Zainabra en masse kærlighed og arvede en masse noble egenskaber fra
hendes forældre.

2
ÆGTESKAB

Hadrat Zainabsra bryllup fandt sted før hendes fars, den Hellige Profetsa, profetskab. I henhold til de
arabiske skikke blev hun gift i en ung alder til sin fætter Hadrat Abdul-Asra bin Rabi. Hadrat Abdul-Asra bin
Rabi var søn af Hallah. Hallah var Hadrat Khadijahsra søster og datter af Khuwailid.
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I anledningen af hendes ældste datters bryllup gav Hadrat Khadijahra hende en smuk gave, en rød granat
halskæde, fra Yemen. Dette var det fineste smykke som Hadrat Khadijahra ejede og hun ønskede at give det
til sin datter som en del af hendes medgift.
*billedtekst (side 12): en rød granat halskæde

3
ACCEPTEN AF ISLAM
Da den Hellige Profetsa foretog sin påstand om profetskab, accepterede Hadrat Zainabra islam med det
samme. På det tidspunkt var hendes mand på en forretningsrejse uden for Mekka. Under hans rejse hørte
Hadrat Abdul-Asra nyhederne om den Hellige Profetssa påstand. Disse nyheder blev bekræftet ved hans
hjemkost til Mekka, da Hadrat Zainabra fortalte ham at hun havde accepteret islam.
Hadrat Abdul-Asra var forvirret over disse oplysninger og spurgte, ”O Zainab, tænkte du ikke engang på hvad
der ville ske, hvis jeg ikke accepterede den Hellige Profetssa budskab?”
Hadrat Zainabra svarede, ”Hvordan kan jeg afvise min far, som er Sadiq (Sandfærdig) og Amin (Troværdig)?
Jeg sværger ved Gud at han fortæller sandheden. Min mor og søskende, Hadrat Alira søn af Abu Talib, Abu
Bakrra, Hadrat Uthmanra bin Affan fra din stamme, og din fætter Hadrat Zubairra bin Al-Awwam har alle
accepteret islam. Jeg tror ikke på at du vil afvise min fars påstand om profetskab.”
Hadrat Abdul-Asra sagde, ”Jeg har ingen tvivl angående din far ej heller afviser jeg ham. Faktisk er intet
mere vigtigt for mig end at være sammen med dig i din religion, men jeg frygter at mit folk vil beskylde mig
for at opgive min forfædres religion for min hustrus skyld.” Derfor accepterede Hadrat Abdul-Asra ikke
islam2, men han var en hæderlig og kærlig person. Den Hellige Profetsa udtrykte ofte påskønnelse for det
fremragende forhold mellem ham og Hadrat Zainabra.
*billedtekst (side 15): Hadrat Abdul-Asra rejste med en karavane, da han erfarede at Hadrat Zainabra havde
accepteret islam.
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4
FORFØLGELSEN FRA MEKKANERNE
I takt med at islam opnåede større succes i Mekka, voksede fjendtligheden mod islam også. De vantro lod
ikke nogen mulighed gå forbi, hvor de kunne skade den Hellige Profetsa. Nogle gange udsatte de den Hellige
Profetsa for fysiske smerter, mens de ved andre lejligheder forårsagede ham emotionel smerte.
To af den Hellige Profetssa døtre, Hadrat Ruqayyahra og Hadrat Ummi Kulthumra, var forlovede med to af
Abu Lahabs sønner. Efter at den Hellige Profetssa påstand om at være Guds profet, brød begge af dem deres
forlovelse med den Hellige Profetssa døtre, i overensstemmelse med deres fars ønske3. Nogle af Quraish
stammens ledere prøvede også at tvinge Hadrat Abdul-Asra til at skille sig fra Hadrat Zainabra. Som en
tilskyndelse tilbød de at gifte Hadrat Abdul-Asra med en pige fra en anden hæderlig stamme af Quraish.
Deres mål var at forårsage den Hellige Profetsa emotionel smerte.
Men Hadrat Abdul-Asra elskede Hadrat Zainabra meget højt og afviste fuldstændigt det onde tilbud fra
Mekkanerne. Selvom han endnu ikke havde konverteret til islam på tidspunktet for den Hellige Profetssa
migration fra Mekka til Medina, holdte den Hellige Profetsa meget af ham og priste ham højt.4
I det trettende år af hans komme, migrerede den Hellige Profetsa fra Mekka til byen Medina. I denne
periode levede Hadrat Zainabra med sine svigerforældre. Kort tid efter migrationen, blev det første slag i
islam udkæmpet mellem muslimerne og de vantro i Mekka. Dette slag blev kaldt, slaget ved Badr. Hadrat
Abdul-Asra kæmpede på mekkanernes side mod muslimerne.5

5
EN DYREBAR LØSESUM
Hadrat Zainabra boede stadig i Mekka på dette tidspunkt. I slaget ved Badr besejrede muslimerne
mekkanerne, og nogle af de vantro blev holdt som fanger. Hadrat Abdul-Asra var blandt dem, der var blevet
taget til fange.
Da nyheden om deres fangenskab nåede Mekka, sendte de pårørende til fangerne, løsesum for at opnå
deres løsladelse. Hadrat Zainabra gav sin svigerbror den røde granat halskæde, hendes mor havde givet
hende som bryllupsgave. Hun tilbød sin værdifulde halskæde som løsesum for at befri Hadrat Abdul-Asra.
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Da den Hellige Profetsa så halskæden mellem de andre genstande af løsesum vældede hans øjne op. Den
mindede ham om hans elskede kone, Hadrat Khadijahra, der var gået bort efter den grusomme boykot, der
nødsage muslimerne til at søge tilflugt i Abu Talib dalen. Minderne om hans kone kom tilbage til ham ved
synet af halskæden. Den Hellige Profetsa spurgte muslimerne om de ville sætte Hadrat Abdul-Asra fri og
aflevere halskæden tilbage. Dette skyldes at halskæden var den Hellige Profetsa meget dyrebar og kær, og
mindede ham om hans elskede kone, Hadrat Khadijahra. Hans ledsagere opfyldte straks den Hellige Profetssa
ønske med fuld oprigtighed, kærlighed og lydighed. Derfor blev Hadrat Abdul-Asra sat fri og halskæden blev
returneret til Hadrat Zainabra.

6
EN DATTERS VANSKELIGE MIGRATION
Alle de mekkanske fanger blev løsladt mod betaling af en løsesum. Det var imod profetskabets værdighed,
at den Hellige Profetssa svigersøn skulle blive frigivet uden nogen løsesum. Det blev derfor besluttet at
Hadrat Abdul-Asra, efter dennes hjemkomst til Mekka, ville sende Hadrat Zainabra til Medina som betaling
for hans løsesum.6
Den Hellige Profetsa instruerede Hadrat Abdul-Asra og Hadrat Zaidra bin Harithah, Den Hellige Profetssa
adoptivsøn, til at bringe Hadrat Zainabra til Medina. Hadrat Zaibra fik til opgave at forblive udenfor Mekka og
vente på Hadrat Zainabra, og herefter bringe hende tilbage til Medina. Hadrat Abdul-Asra instruerede sin
yngre bror til at ledsage Hadrat Zainabra på hendes rejse fra Mekka.
Da forberedelserne til turen var færdig, besteg Hadrat Zainabra sin kamel og drog mod Medina. Hendes
svigerbror Kinanah bin Rabi ledsagede hende. Da det var forventet at de vantro i Mekka ville forårsage
problemer, var hendes svigerbror bevæbnet med bue og pile.
Da de vantro erfarede at Hadrat Zainabra havde forladt Mekka blev de ekstremt vrede. Mekkanerne jagtede
efter dem og omringede dem på et sted kaldet Dhi Tuwa udenfor Mekka. En person ved navn Habbar bin
Aswad og en anden mand fra denne gruppe angreb Hadrat Zainabra med et spyd. Hadrat Zainabra faldt til
jorden. Som et resultat af dette angreb fik hun et forfærdeligt dybt sår dybt i maven. Hun mistede en stor
del blod fra såret.
Hendes svigerbror tog en pil ud af sit pilekogger og advarede de vantro om at han ville skyde dem med hans
pile, hvis de kom i nærheden af dem. Ved denne trussel flygtede de vantro hurtigt. Abu Sufyan, lederen af
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Quraish stammen kom frem og sagde at han ønskede at tale. Kinanah puttede sin pil tilbage i pilekoggeret
og spurgte hvad han ville diskuterer. Abu Sufyan sagde, vi har lidt et ydmygende nederlag, ulykke, og
skændsel på grund af Muhammedsa. Hvis du tager Muhammedssa datter fra os, vil vi blive betragtet som
svage og kujoner. Vi har ingen grund til at forhindre Muhammedssa datter i at forlade Mekka, hvis det er det
hun ønsker, men mit mål er, at du vender tilbage til Mekka for nu og når situationen aftager sig kan du
bringe hende til Medina.
Kinanah accepterede dette og efter et par dage, gav han hende diskret over til Hadrat Zaidra bin Harithah,
der bragte hende fra Mekka til Medina.7
*billedtekst (side 24): en gammel arabisk bue og pil.

7
ET SMUKT ÆGTESKAB
Hadrat Zainabra blev såret så alvorligt, at hun kun levede i nogle år efter angrebet. Hun levede resten af sit
liv i stor smerte på grund af hendes sår.
Kendskabet til hendes dårlige helbred bedrøvede den Hellige Profetsa dybt og han sagde engang "Hun var
min bedste datter, og hun blev prøvet på grund af hendes kærlighed til mig."
Hadrat Zainabsra afrejse til Medina bedrøvede Hadrat Abdul-Asra meget, fordi de havde et smukt forhold
fuld af kærlighed og hengivenhed. Enhver separation fra hende gjorde ham meget bedrøvet. Engang under
en rejse til Syrien huskede han Hadrat Zainabra med disse ord fuld al længelse ”Da jeg drog forbi Iram og
huskede Zainab, kom en bøn for hende naturligt til mig, ’O Allah! Hold hende stærk og sund, hende der bor
på et helligt sted (Mekka), hende der er datter af den Troværdige (Muhammedsa), giv hende den bedste
belønning.’ Visselig, en mand roser det som han kender godt.” Både mand og kone måtte lide seks svære år
i adskillelse.7B
Hadrat Abdul-Asra var en meget ærlig og succesfuld købmand. Engang skete det at han var på vej hjem fra
en forretningsrejse til Syrien med en karavane tilhørende Quraish stammen. Da den Hellige Profetsa hørte
om dette sendte han Hadrat Zaidra bin Harithah ud for at følge den, med 170 ryttere. Muslimerne pågreb de
vantro, på et sted kaldet Is. Fordi muslimerne genkendte Hadrat Abdul-Asra, blev han ikke tilbageholdt. Da
Hadrat Abdul-Asra så karavanens situation drog han straks til Medina og spurgte om Hadrat Zainabsra
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beskyttelse. Det var en skik blandt araberne at hvis en person gav beskyttelse til nogen, var hele stammen
bundet til at beskytte personen.
På det tidspunkt bedte den Hellige Profetsa fajr bønnen. Hadrat Zainabra fortalte at hun havde taget Hadrat
Abdul-Asra under sin beskyttelse. Efter at have afsluttet sin bøn spurgte den Hellige Profetsa ”O folk! Hørte I
noget?” De svarede ”Ja!”
Da den Hellige Profetsa kom hjem, kom Hadrat Zainabra for at se ham og sagde ”O Profet af Allah! Fra en tæt
relation er Hadrat Abdul-Asra min fætter og fra et fjernere forhold er han mine børns fader. Det er derfor at
jeg har givet ham min beskyttelse8. Hadrat Abdul-Asra var denne karavanes leder, returnerer derfor venligst
deres ejendele.”
Den Hellige Profetsa henvendte sig til folket og sagde: ”I ved at Hadrat Abdul-Asra er min slægtning. Hvis I
vælger at favorisere ham, ved at returnerer hans ejendele, vil det gøre mig glad. Men I har bemyndigelse til
at gøre som I ønsker.” Alle folk enedes om at returnerer alt.
*Tekst på billede (side 28): Bøn er bedre end søvn.

8
EN GENERØS OG ÆREFULD MAND
Den Hellige Profetsa instruerede Hadrat Zainabra i at tage sig godt af Hadrat Abdul-Asra og behandle ham
med respekt, men han instruerede dem dog i at leve separat indtil Hadrat Abdul-Asra accepterede islam.
Efter dette tog Hadrat Abdul-Asra sine ejendele, kyssede sine børn og sagde farvel til sin kone og gik.9
Da han vendte tilbage til Mekka ordnede han alle sine regnskaber og en dag samlede folkene fra Quraish
stammen og spurgte dem om nogen af dem havde nogen som helst krav på ham. De svarede ”Visselig, nu
har vi intet krav på dig. Må Gud belønne dig på en fremragende måde. Du er visselig en hæderlig og
generøs person.”
På dette tidspunkt erklærede Hadrat Abdul-Asra at han var blevet muslim, og reciterede åbent Kalimah.
Han svor ved Gud at det eneste der havde holdt ham fra at følge den Hellige Profetsa var at folk måske ville
tro at han havde accepteret islam for at befri sig fra enhver monetær forpligtelse. Nu hvor han fuldt ud
havde opfyldt alle sine forpligtelser, var der intet der kunne holde ham fra at blive muslim.
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Denne hændelse viser storheden af hans karakter. Hadrat Abdul-Asra var svigersøn til den mest troværdige
person i verden, den Hellige Profetsa og han var eksemplarisk i sin loyalitet over dette forhold.
I det syvende år efter Hijra, i muharram måneden, accepterede Hadrat Abdul-Asra islam og migrerede fra
Mekka til Medina. Efter hans ankomst til Medina sendte den Hellige Profetsa Hadrat Zainabra til at leve
sammen med ham.10
*tekst på billede (side 31): Der er ingen Gud undtagen Allah og Muhammed er Hans Sendebud.

9
KÆRLIGHEDEN TIL BØRNEBØRNENE
Hadrat Zainabra elskede sin respekterede far og mand, Abdul-Asra, meget. Hun plejede at tage meget pænt
tøj på. En af den Hellige Profetssa ledsagere, Hadrat Anasra, så hende engang iført et smukt gult stribet
silkesjal.
Hadrat Zainab havde to børn. Hendes søns navn var Alira og hendes datters navn var Umamahra. Alira blev
født i Mekka før migrationen. Han var den Hellige Profetsa meget kær. Den Hellige Profetsa havde trænet
ham personligt. Efter erobringen af Mekka red han på kamelen sammen med den Hellige Profetsa, da den
Hellige Profet indtog Mekka. Ifølge nogle beretninger var han i live under slaget ved Yarmuk, der blev
kæmpet under Hadrat Umarsra Kalifatskab/ da Hadrat Umarra var Khilafat. Mens andre beretninger
fortæller at han gik bort/døde før han nåede at blive voksen.
Den Hellige Profetsa elskede Hadrat Zainabsra datter, Hadrat Umamahra, meget/dybt. Hun var den Hellige
Profetssa første (pige) barnebarn (der var pige). Hadrat Umamahra var den Hellige Profetsa så kær at han
ikke yndede at skilles med hende selv når han bedte bøn. Han satte hende på sine skuldre når han bedte.
Når den Hellige Profetsa bukkede sig forover og når han lagde panden på jorden, lagde han hende ned.
Og da han så løftede hovedet fra sin nedkastede stilling, satte han hende på sine skuldre igen. Den Hellige
Profetsa gentog denne rutine indtil han var færdig med at bede. Denne hændelse bevidner den Hellige
Profetssa enorme kærlighed til døtre.
Engang fik den Hellige Profetsa en dyrebar halskæde i gave. Den Hellige Profetsa kom hjem og sagde at han
ville give halskæden til den person, der var ham mest kær i familien. Det blev antaget at Moderen til de
Troende, Hadrat Aishahra, ville modtage den, men den Hellige Profetsa puttede halskæden rundt om Hadrat
Umamahsra hals.
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Efter Hadrat Fatimahra, som var Hadrat Umamahsra tante, døde blev hun gift med Hadrat Alira, i
overensstemmelse med Hadrat Fatimahsra ønske.11

10
MATYRDOM

Hadrat Zainabra levede lidt over et år efter Hadrat Abdul-Asra accepterede islam. Årsagen til hendes død var
det sår hun fik under sin migration. Hvorved hun placeres i kredsen af martyrer/ martyrkredsen. Hun afgik
ved døden i det ottende år efter Hijra. Den Hellige Profetsa angav en dødsdom over Habbar bin Aswad, der
havde givet hende såret. Men, han tilgav morderen af sin elskede datter, da hav bad om tilgivelse, på
tidspunktet for erobringen af Mekka.
Allahumma salli ala Muhammed
O Allah! Skænk dine velsignelser på Muhammed.
Hadrat Atiyyara, Hadrat Ummi Aimanra, Hadrat Saudahra og Hadrat Ummi Salamahra vaskede Hadrat
Zainabsra lig.
Den Hellige Profetsa blev informeret efter at liget af Hadrat Zainabra var blevet vasket. Den Hellige Profetsa
tilbød sin egen kappe til at blive lagt oven på liget inde i ligklædet. Den Hellige Profetsa instruerede også i,
at alle dele af kroppen skulle vaskes tre eller fem gange og at kamfer skulle appliceres på kroppen. Det er
også berettet at Den Hellige Profetsa sagde ”O Ummi Atiyyara! Svøb min datter i dette (lig)klæde på den
bedste vis, flet hendes hår i tre dele, og anvend de bedste parfumer på hende.”
Den Hellige Profetsa ledte selv sin datters begravelses bøn og sænkede hende ned i jorden, hun blev
begravet i Jannatul-Baqi. Den Hellige Profetssa sorg var tydelig fra hans ansigt. I erindringen om Hadrat
Zainabsra lidelse bad den Hellige Profetsa ”O Allah! Lindre Zainabsra lidelser og gør den begrænsede plads i
graven rummelig for hende.”
Hadrat Abdul-Asra var bedrøvet og sorgramt over Hadrat Zainabsra død. Han afgik også ved døden kort efter.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun
(Til) Allah vi tilhører, og til Ham vender vi tilbage.
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Må Gud hæve ranken af disse retfærdige og ædle individer og give os muligheden for at følge i deres
fodspor.
Amin.
*tekst på billede (side 40): til Allah vi tilhører, og til Ham vender vi sandelig tilbage.

UDGIVERENS/FORLAGETS NOTE
Jeg kan ikke finde ud af hvordan jeg skal oversætte denne del

ORDLISTE
Allah – Allah er det personlige navn af Gud i islam. Muslimer tilføjer ofte Ta’ala, den mest værdig, for at
visse Ham respekt, når de siger Hans Hellige navn.
Hadith – Noget som den Hellige Profet Muhammedsa har sagt. Flertalsformen er ahadith.
Hadrat – et udtryk for respekt, der anvendes til en person af etableret retskaffenhed og fromhed.
Hijrah – året for den islamiske kalender, der startede efter den Hellige Profetssa migration.
Hellige Profetsa – et begreb der udelukkende anvendes om Hadrat Muhammedsa, islams profet.
Islam – betyder fred og underkastelse. Navnet på den religion, der blev anlagt af den Hellige Profet
Muhammedsa.
Jannatul-Baqi – gravplads i Medina, hvor mange af den Hellige Profetssa ledsagere er begravet.
Kalimah Tayyibah – islams trosbekendelse, der er ingen Gud undtagen Allah og Muhammedsa er hans
sendebud.
Khilafat – guddommelig system af efterfølgere/succession efter profeten.
Mekka – den Hellige Profetssa fødeby og lokaliseringen af Kabaen.
Medina – byen som den Hellige Profetsa migrerede til. Dens tidligere navn var Yathrib.
Quraish – den mest respekterede stamme i Arabien.
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Ummahatul-Mu’mininra – Mødre af alle de Troende. En titel givet til den Hellige Profetssa hustruer. Denne
titel er baseret på Allah den Almægtiges ord, der referer til dem som ”Mødre” i den Hellige Koran.
(entalsformen er Ummul-Mu’minin – Mor til de Troende).

OPGAVER OG ARBEJDSSPØRGSMÅL
Ord fra Vores elskede Profetsa(fra hadith bøgerne MUSLIM og TIRMIDHI)
”Hvem end der opdrager to piger indtil de er modne og bliver gift, han og jeg vil være som disse to på
Opstandelsesdagen.” Og den Hellige Profetsa holdte to af hans fingre sammen. (Fortalt af Muslim og AtTirmidhi).
-

Forklar hvad du tror denne Hadith betyder.

-

Giv et eksempel fra bogen, der viser hvor meget den Hellige Profetsa elskede sine døtre.

-

Kan du komme i tanke om eller finde en anden Ahadith, der viser hvor højt den Hellige Profetsa
værdsatte kvinder og døtre/ der viser hvor stort hensyn den Hellige Profetsa havde for kvinder og
døtre? Skriv den ned og forklar dens betydning.

Hvem sagde hvad?
Ved brug af symbolerne nedenunder, tegn det billede der repræsenterer den person der sagde
citatet/sætningen.
Den Hellige Profetsa (sol), Hadrat Zainabra (hjerte), Hadrat Abdul-Asra (halvmåne), Quraish stammen (krone).
CITATER:

SYMBOL:

”Hvordan kan jeg afvise min far, som er Sadiq
(Sandfærdig) og Amin (Troværdig)? Jeg sværger ved
Gud at han fortæller sandheden. Min mor og
søskende, Hadrat Alira søn af Abu Talib, Abu Bakrra,
Hadrat Uthmanra bin Affan fra din stamme, og din
fætter Hadrat Zubairra bin Al-Awwam har alle
accepteret islam. Jeg tror ikke på at du vil afvise min
fars påstand om profetskab.”
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”Visselig, nu har vi intet krav på dig. Må Gud
belønne dig på en fremragende måde. Du er visselig
en hæderlig og generøs person.”
”O Allah! Lindre Zainabsra lidelser og gør den
begrænsede plads i graven rummelig for hende.”
”Jeg har ingen tvivl angående din far ej heller afviser
jeg ham. Faktisk er intet mere vigtigt for mig end at
være sammen med dig i din religion, men jeg
frygter at mit folk vil beskylde mig for at opgive min
forfædres religion for min hustrus skyld.”
”O Ummi Atiyyara! Svøb min datter i dette (lig)klæde
på den bedste vis, flet hendes hår i tre dele, og
anvend de bedste parfumer på hende.”
sagde ”O Profet af Allah! Fra en tæt relation er
Hadrat Abdul-Asra min fætter og fra et fjernere
forhold er han mine børns fader. Det er derfor at
jeg har givet ham min beskyttelse. Hadrat AbdulAsra var denne karavanes leder, returnerer derfor
venligst deres ejendele.”

En ædel familie
Brug navnene nedenunder og udfyld de tomme felter i familietræet
Krydsord
Forhold

Halskæde

Khadijah

Karavane

Løfte

Beskytter

Hæderlig

Arabien

Medina

Forfølgelse

Visdom

Løsepenge

Zainab

Muslim

Forfædre

Datter
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Ægteskab

Fange

Sæt en ring om artefakten
Brug ledetrådene nedenunder til at finde de manglende artefakter. Sæt en ring rundt dit svar.
1) Når Hadrat Zainab forlod Mekka for at rejse til Medina, blev hun angrebet. Hvilket våben skadede hende
permanent?
OBS! Historien fortæller at det var et spyd, men ingen af valgmulighederne er et spyd!
- morgenstjerne, bue og pil eller et sværd.
2) Grundet angrebet faldt hun. Hvorfra faldt hun?
- fra en elefant, hest eller kamel
3) Da Hadrat Abdul-Asra kom tilbage til Mekka, før hans erklæring om at han var blevet muslim, ordnede
han alle sine regnskaber og sørgede for at han ikke skyldte nogen…
- penge, mad eller diamanter
4) Den Hellige Profetsa fik en dyrebar gave som han besluttede at give til den person der var ham mest kær,
hans barnebarn Umamahra. Hvad var gaven?
- øreringe, en halskæde eller et armbånd.
Arbejdsspørgsmål
1) Den Hellige Koran: ”Og blandt Hans tegn er (også), at Han har skabt jer hustruer af jeres egen art, at I må
finde sjælefred hos dem, og Han har skabt kærlighed og barmhjertighed mellem jer. Heri er der sandelig
tegn for folk, som vil tænke sig om” (Ar-Rum 30:22)
-

Hvordan ved vi at Hadrat Zainabra og Hadrat Abdul-Asra elskede hinanden højt?

-

Hvad var den eneste grund til at de var adskilt fra hinanden?

-

Forklar hvad vi kan lærer fra deres forhold.

-

Tænk på tre grunde til hvorfor det er vigtigt for en mand og kone at elske hinanden
•

1

•

2

•

3

-

Hvad er en martyr?

-

Hvorfor blev Hadrat Zainabra betragtet som en martyr?
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-

Forklar hvordan Hadrat Zainabsra lig/ krop blev klargjort til hendes begravelse.

-

Hvordan ved vi at den Hellige Profetsa var sorgramt ved hans ældste datters død?

-

Find ud af hvad de forskellige trin er, der finder sted i islamiske begravelser i dag, og
hvorfor netop disse ting sker.
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BAGSIDE
Dette er en af en serie af bøger sigtet mod at uddanne unge om prominente figurer i islam. I denne bog, vil
du lære om Hadrat Zainabra, datter af vores elskede Mester den Hellige Profet Muhammedsa. Du vil blive
taget med til en rejse tilbage i tiden for at hjælpe dig med at forstå den type samfund, den Hellige Profetsa
boede i og den magtfulde bidrag hans elskede datter gjorde for islam. Opdag hvordan hun hjalp vores
elskede Profetsa i hans mission for at bringe troens lys til verden.
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