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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 08-03-2019 

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

Den Hellige Profetssa Sahabara 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter berettede Huzooraba om to af den Hellige Profetssa sahabara som 

modtog æren af at deltage i Slaget ved Badr. Disse var: 

Hazrat Qais bin Maisanra 

Han var fra Ansar i Medina. Han var søn af Maisan bin Khalid og Anisa bint Qais. 

Han deltog i slagene ved Badr og Uhud. 

Hazrat Jubair bin Ayazra 

Han var fra Banu Zuraiq-grenen af Khazraj-stammen. I andre beretninger 

nævnes han som Jubair bin Ilyas. 

Det nævnes i ahadith at en jøde ved navn Labid bin A‘sam forsøgte at udføre 

sort magi på Profetensa. Denne jøde udførte sort magi på en kam og noget hår, 

placerede dem i en klase dadler, og puttede dette i en brønd, men Allah den 

Ophøjede åbenbarede hans fjenders planer for den Hellige Profetsa samt hvor 

de havde lagt disse ting. Han tog med sine sahaba til den pågældende brønd og 

sendte Hazrat Jubair bin Ayazra ned i brønden for at tage disse ting ud af den. 

Ifølge en beretning var det Hazrat Qais bin Maisanra, også nævnt ovenfor, som 

tog disse ting ud af brønden. 

Nogle muslimer har i deres uvidenhed misfortolket denne hændelse og påstået 

at den Hellige Profetsa, Gud forbyde det, var blevet ramt af den sorte magi som 
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blev forsøgt udført af hans fjender. Huzooraba forklarede ud fra Hazrat Musleh 

Mau‘oodsra og Hazrat Mirza Bashir Ahmadsra skrifter at dette er en 

misforståelse. Profetensa blev ikke ramt af magien, og det er ikke hans 

profetetiske status værdigt at han skulle rammes af den. Det nævnes i Koranen 

at Faraos troldmænd ikke kunne overvinde selv Profeten Mosesas gennem deres 

trolddom. Ligeledes forsøgte en hindu, som var ekspert i hypnose, på et 

tidspunkt at hypnotisere den Lovede Messiasas til at udføre nogle upassende 

handlinger mens han talte til en forsamling. Denne hypnotisør satte sig blandt 

de forsamlede lyttere for at hypnotisere den Lovede Messiasas fra afstand, men 

da han forsøgte at udføre sin hypnose på den Lovede Messiasas så han et syn af 

en aggressiv tiger angribe ham for at dræbe ham. Han løb skrigene bort, og da 

folk spurgte ham hvad der var galt, måtte han fortælle sandheden og hvad der 

var hændt. Hvis selv en tjener af den Hellige Profetsa ikke kunne blive påvirket af 

magi/hypnose, hvordan kan man så overhovedet forestille sig at den Hellige 

Profetsa kunne rammes af magi eller lignende. Det er sandt at nogle af 

Profetenssa modstandere forsøgte at udføre sort magi på ham. Samtidigt blev 

Profetensa også tilfældigvis syg i denne periode, og plejede at glemme 

hverdagsbegivenheder. Dette udnyttede hans fjender ved at sprede rygtet at 

Profetensa, Gud forbyde det, var blevet syg som følge af deres magi. Med dette 

ønskede de at bevise at Profetensa, Gud forbyde det, var en falsk profet. Dette 

rygte spredte sig, og fordi der var chance for at folk ville tro på rygtet, besluttede 

den Hellige Profetsa at bede til Allah for at få afsløret hans modstanderes løgn 

og få fjernet denne misforståelse. Som følge af dette fik Profetensa vist en vision 

hvori han fik fortalt hvem der havde spredt rygtet og hvordan. Han fik også 

åbenbaret hvor kammen og håret, som der var forsøgt udført magi på, var 

placeret, nemlig i en brønd. Herefter gik Profetensa hen til brønden, fik taget 

kammen og håret ud og fik dem begravet. Dette gjorde han for at fjerne enhver 
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misforståelse om at hans modstanderes magi havde overvundet ham. Bagefter 

spurgte hans hustru Hazrat ‘A’ishahra ham hvorfor han ikke havde brændt 

kammen og håret. I beretningerne står der at Profetensa svarede at han ikke 

ønskede at gøre noget skadeligt gennem sådan en handling, og at han derfor fik 

dem begravet i stedet. Det han mente var tydeligvis at han ikke ønskede at give 

folk grund til at tro at den sorte magi i virkeligheden havde haft en effekt på 

ham. Da Profetensa havde begravet disse ting indså hans fjender, som havde 

forsøgt at udføre sort magi på ham, at deres plan havde slået fejl, og at deres 

magi var blevet besejret. Og samtidigt helbredte Allah hans sygdom. Med andre 

ord fik Profetensa fjernet kammen og håret i daddelklasen for at fjerne 

misforståelsen om at han, Gud forbyde det, var blevet besejret af den sorte magi 

forsøgt af hans modstandere. Og på den anden side ønskede han heller ikke at 

få disse ting brændt, fordi så ville han give folk grund til at tro at disse ting i 

virkeligheden havde haft en effekt på ham, hvilket de jo ikke havde. Huzooraba 

forklarede at dette, og mange andre steder i beretningerne, beviser at den sorte 

magi aldrig havde ramt Profetensa og at sygdommen, som blev fjernet af Allah, 

var en naturligt opstået sygdom. 


