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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 07-12-2018 

 (Fandt sted i Bait-ul-Futuh, London) 

Den Hellige Profetssa sahabara 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter berettede Huzooraba om nogle af den Hellige Profetssa sahaba som 

havde fået æren af at deltage i Slaget ved Badr. En kort beskrivelse af disse gives 

nedenfor: 

Hazrat Obaid bin Zaid Ansarira 

Han var fra Banu ‘Ajlan stammen, og fik æren af at deltage i slagene ved både 

Badr og Uhud. 

Hazrat Zahir bin Haram Al-Ashja‘ira 

Han var en beduin som accepterede den Hellige Profetsa. Profetensa sagde “Zahir 

er vores ven blandt beduinerne, og jeg er hans ven blandt byboerne.” Han havde 

en dyb kærlighed til Profetensa og Profetensa elskede ham højt. Denne kærlighed 

kom f.eks. til udtryk da Profetensa på et tidspunkt så Hazrat Zahirra arbejde i 

Medinas basar. Hazrat Zahirsra tøj var på grund af det hårde arbejde tildækket af 

sved og smuds. Profetensa listede sig om bag ham og dækkede kærligt hans øjne 

til med sine hænder. Da Hazrat Zahirra opdagede at det var Profetensa som var 

bag ham, begyndte han at gnide sig op ad Profetensa som et udtryk for sin 

kærlighed til ham, og dermed overførte han sit smuds til Profetenssa klæder. 

Men Profetensa blev ikke fornærmet af dette, men smilte blot og, sagde for sjov: 

“Hvem ønsker at købe denne slave?”. Da Hazrat Zahirra var en simpel mand af 

simpelt udseende, sagde han: “Hvem skulle ønske at købe en værdiløs person 
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som mig? Ingen ville ønske at købe mig.” Profetensa svarede: “Du er ikke 

værdiløs i Allahs øjne. I Hans øjne er du meget værdifuld.” 

Hazrat Zaid bin Khattabra 

Han var ældre bror til Hazrat ‘Umarra. Under et slag gav Hazrat ‘Umarra ham en 

brynje, men efter at have båret den et kort stykke tid tog han den af og gav den 

tilbage til Hazrat ‘Umarra. Han sagde at han ikke ønskede at bære brynjen fordi 

han ønskede at dø på Allahs vej og blive martyr. Han fik dette ønske opfyldt 

under Slaget ved Yamama, hvor han kæmpede bravt mod Musailima Kazzab og 

hans tilhængere. 

Hazrat ‘Ubada bin Khashkhashra 

Han var fætter til Hazrat Mujazzar bin Ziyadra. Han deltog i Slaget ved Badr, og 

blev martyr under Slaget ved Uhud. 

Hazrat ‘Abdullah bin Jaddra 

Han tilhørte Banu Salamah stammen fra Ansar, og var fætter til Hazrat Mu‘adh 

bin Jabalra. Han deltog både i Slaget ved Badr og Slaget ved Uhud.  

Hazrat Harith bin Aus bin Mu‘adhra 

Hazrat Harithra var endnu en sahabi af den Hellige Profetsa som fik æren af at 

deltage i Slaget ved Badr. Ifølge nogle beretninger nævnes det at han opnåede 

martyrium under Slaget ved Uhud, men ifølge en anden beretning nævnes det 

at Hazrat ‘A’ishara så ham efter Slaget ved Uhud. Dette tyder på at han ikke døde 

under Slaget ved Uhud, og levede efter det. Det siges at han var blandt dem der 

på Profetenssa befaling henrettede Ka‘b bin Ashraf, som var en jødisk leder der 

forsøgte at myrde Profetensa samt opildnede mekkanerne og de arabiske 

stammer til at planlægge et stort blodigt oprør mod muslimerne. 


