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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 24-08-2018 

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

Den Hellige Profetssa Sahabara 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter berettede Huzooraba om følgende blandt den Hellige Profetssa sahaba. 

Hazrat ‘Asim bin Thabitra: 

Hazrat ‘Asim bin Thabitra var en af den Hellige Profetssa sahaba som deltog i 

slaget ved Badr. Den Hellige Profetsa priste den mod og ekspertise med hvilken 

Hazrat ‘Asim bin Thabit havde kæmpet under Slaget ved Badr. Han blev martyr 

under episoden ved Raji‘. De arabiske stammer Azal og Qara sagde på 

bedragerisk vis til Profetensa at de ønskede at lære om Islam. Profetensa sendte 

ti mand ledt af Hazrat ‘Asim bin Thabit med dem. Da de nåede et sted kaldet 

Raji‘ stod en anden stamme Banu Lihyan i baghold med 200 bevæbnede mænd. 

Azal og Qara stammerne informerede Banu Lihyan om at muslimerne var 

kommet. Da angreb Banu Lihyan muslimerne. Muslimerne var kun 10 mand, 

men de kæmpede bravt indtil de alle blev martyrer. Den Hellige Profetsa 

forbandede disse bedrageriske stammer i en hel måned. 

Hazrat Sahl bin Hunaifra: 

Han var blandt de storslåede sahaba der under slaget ved Uhud udviste stort 

mod. Da Profetensa blev angrebet i slutningen af Slaget ved Uhud beskyttede 

Hazrat Sahlra ham ved at skyde med pile imod fjenden. Da befalede Profetensa 

de andre omkringstående sahaba at de skulle tilbyde Hazrat Sahl sine pile, og 

priste hans ekspertise med bue og pil. 
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Han har berettet, at Profetensa på et tidspunkt sendte ham til Mekka, og 

instruerede ham i at befale de mekkanske muslimer følgende 3 ting: 1) At de 

aldrig bør sværge ved deres forfædre, som det var tradition før Islam, 2) at de 

aldrig skal besvare naturens kald imens de vender ansigtet eller ryggen imod 

qibla, samt 3) at de, efter at have vasket sig efter at besvare naturens kald, ikke 

bør tørre sig med knogler (da der er bakterier i knogler), som det var tradition 

før Islam. 

Hazrat Sahl bin Hunaifra døde under Hazrat ‘Alisra kalifat, og Hazrat ‘Alira ledte 

selv hans namaz-e-janaza. 

Hazrat Jabar bin Sakharra: 

Hazrat Jabarra var en sahabi af den Hellige Profetsa som deltog i alle ghazwat 

(Slag som Profetensa ledte). Han døde under Hazrat ‘Uthmansra kalifat. 

 


