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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 14-12-2018 

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

Den Hellige Profetssa sahabara 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter berettede Huzooraba om en af den Hellige Profetssa sahaba Hazrat 

Mistah bin Asasahra. Hans navn var egentligt ‘Auf, men han var kendt under 

navnet Mistah bin Asasah. 

Han var en sahabi af den Hellige Profetsa samt fætter til Hazrat Abu Bakrra, og 

han havde fået æren af at deltage i Slaget ved Badr. Han var uheldigvis også 

blandt dem som på et tidspunkt, i sin uvidenhed, blev misledt af hyklerne til at 

beskylde Profetenssa hustru Hazrat ‘A’ishara for at have været utro mod 

Profetensa. Denne episode er også blevet refereret til i Koranen. Huzooraba 

forklarede denne episode, da den indeholder en vigtig lektion for muslimer i al 

fremtid. Kort sagt spredte hyklernes leder ‘Abdullah bin Ubay ibn Salul et falsk 

rygte om at Hazrat ‘A’ishara havde været utro mod Profetensa, men Allah den 

Ophøjede åbenbarede hendes uskyld til Profetensa, og dem som havde spredt 

det falske rygte blev straffet. Hazrat Abu Bakrra havde før dette forsørget Hazrat 

Mistah bin Asasahra, fordi han var fattig, men da sandheden om Hazrat ‘A’ishasra 

uskyld kom frem, lovede Hazrat Abu Bakrra at han ville fratage Hazrat Mistahra 

sin støtte. Men Allah den Ophøjede åbenbarede på det tidspunkt nogle vers i 

Koranen som frarådede sådan en handling, og Hazrat Abu Bakrra tog dermed sit 

løfte tilbage og genoprettede sin finansielle støtte til Hazrat Mistahra. Som sagt 

blev Hazrat Mistahra i sin uvidenhed misledt af hyklerne, og ifølge nogle 
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beretninger blev han også straffet for at have fremmet rygtet, men han gjorde 

dette ud af uvidenhed og angrede, og Allah tilgav ham hans synd. 

Han døde i 34 hijri under Hazrat ‘Uthmansra kalifat ifølge nogle beretninger, og 

ifølge andre beretninger døde han i år 37 hijri under Hazrat ‘Alisra kalifat. Han 

kæmpede også med Hazrat ‘Alira i Slaget ved Siffeen. 


