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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 08-02-2019 

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

Den Hellige Profetssa sahaba 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

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

opsummering af deres beskrivelse gives nedenfor. 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

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

opsummering af deres beskrivelse gives nedenfor. 

Hazrat Abu Mulail bin Al-Azharra 

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

Hazrat Anas bin Mu‘az Ansarira 

Han deltog i slagene ved Badr, Uhud og Khandaq. Ifølge nogle beretninger døde 

han under Hazrat ‘Uthmansra kalifat og ifølge andre beretninger under Be’r-e-

Mauna 

Hazrat Abu Sheikh Ubay bin Thabitra 

Han deltog i både Badr og Uhud, og blev martyr under Be’r-e-Maunah. Han var 

bror til Hazrat Aus bin Thabitra og Hazrat Hassan bin Thabitra. 

Hazrat Abu Burdah bin Niyarra 

Han deltog i både Badr og Uhud. Da han accepterede Islam ødelagde han 

sammen med Hazrat Abu Absra sin stammes afgudsbilleder. 
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Hazrat Asad bin Yazidra 

Han deltog i slagene ved Badr og Uhud. 

Hazrat Tamim bin Yar Ansarira 

Han deltog i slagene ved både Badr og Uhud. 

Hazrat Aus bin Thabit bin Munzirra 

Han var far til Hazrat Shadad bin Ausra samt bror til Hazrat Ubay bin Thabit og 

Hazrat Hassan bin Thabitra. Han deltog i den anden ed om troskab ved Aqaba. 

Hazrat ‘Uthman var hans gæst da han migrerede til Medina, og Profetensa skabte 

mu‘akhat mellem disse to sahaba, dvs. han erklærede et spirituelt broderskab 

mellem dem. Ifølge de stærkeste beretninger blev han martyr under Slaget ved 

Uhud. 

Hazrat Thabit bin Khansa’ra 

Han deltog i Slaget ved Badr. Dette var det eneste Huzooraba fandt om ham i 

beretningerne. 

Hazrat Aus bin As-Samitra 

Han var bror til Hazrat ‘Ubadah bin Samit. I før islamisk tid var der en skik blandt 

araberne at de kaldte deres hustruer deres mødre eller søstre hvis de havde et 

skænderi med dem. Formålet med dette var at udtrykke at de fremover ikke ville 

have et ægteskabeligt forhold med dem. Denne skik kaldes zihar. Den blev 

forbudt i Islam, og ifølge Koranen og Profetenssa befalinger skal den der udfører 

zihar løskøbe/frigive en slave eller faste 2 måneder, og hvis dette ikke er muligt 

skal han brødføde 60 trængende (miskeen). Hazrat Aus bin As-Samitra kom 

engang til at udføre zihar mod sin hustru. Som straf befalede Profetensa at han 

skulle brødføde 60 trængende. 
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Hazrat Arqam bin Abi Arqamra 

Han var den som fik æren af at Profetensa og muslimerne brugte hans hjem som 

moské og forsamlingssted i Islams tidlige år i Mekka. Dette hus kaldtes Bait 

Arqam. 

Hazrat Paspas bin Amrra 

Han deltog i Slaget ved Badr og Slaget ved Uhud. Han var blandt Ansar. Han blev 

før Slaget ved Badr sendt ud af Profetensa sammen med en anden sahabi for at 

rekognoscere vedrørende mekkanernes hær som var på vej til at udføre et 

angreb på Medina. 

Hazrat Tha‘labah bin Amrra 

Han var blandt de sahaba som ødelagde Banu Salama stammens afgudsbilleder. 

Han døde under Hazrat ‘Umarsra kalifat. Ifølge andre beretninger døde han 

under Hazrat ‘Uthmansra kalifat. 

Hazrat Tha‘labah bin Ghanamara 

Han deltog i slagene ved Badr, Uhud og Khandaq. Han blev martyr ifølge nogle 

beretninger under Slaget ved Khandaq. Han deltog også i den anden ed om 

troskab ved Aqaba. 

Hazrat Jabir bin Khalid 

Han deltog i slagene ved Badr og Uhud. 

Hazrat Harith bin Nu‘manra 

Han deltog i slagene ved Badr og Uhud. Han deltog også i Slaget ved Siffeen 

sammen med Hazrat ‘Alira. 
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Hazrat Harith bin Anas Ansarira 

Han deltog i slagene ved Badr og Uhud, og blev martyr under Uhud. 

Hazrat Huraith bin Zaid Ansarira 

Han var blandt dem der hørte azan (det islamiske kald til bøn) i sin drøm, før den 

blev etableret blandt muslimerne. 

Hazrat Harith bin As-Simara 

Han formåede ikke at deltage i Slaget ved Badr, men ønskede inderligt at deltage 

i slaget. Da Profetensa så hans dybtfølte ønske om at deltage i slaget erklærede 

han at Hazrat Harithra ville blive talt blandt deltagerne i Badr. Han deltog også i 

Slaget ved Uhud samt hændelsen ved Be’r-e-Maunah, og blev martyr under Be’r-

e-Maunah. Han var vidne til et mirakel som Profetensa havde forudsagt om 

Hazrat ‘Abdur-Rahman bin Aufra. Hazrat Harithra så Hazrat ‘Abdur-Rahman bin 

Aufra kæmpe under Slaget ved Uhud, og ville hen og hjælpe ham mod nogle 

fjender som havde konfronteret ham, men da han så Profetensa tog han i stedet 

hen for at beskytte Profetensa. Da betryggede Profetensa Hazrat Harithra 

vedrørende Hazrat ‘Abdur-Rahman bin Aufra med ordene “Englene beskytter 

ham” eller “Englene kæmper ved hans side”. Senere så Hazrat Harithra at der lå 

syv fjenders lig foran Hazrat ‘Abdur-Rahman bin ‘Aufra. Han spurgte om han 

havde dræbt dem alle. Hazrat ‘Abdur-Rahmanra svarede at han kun havde dræbt 

tre af dem, og at han ikke vidste hvem der havde dræbt de fire andre. Da indså 

Hazrat Harithra at Profetenssa ord var gået i opfyldelse ved at englene havde 

hjulpet Hazrat ‘Abdur-Rahmanra. 


