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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 13-12-2019 

Profetenssa Sahabara ved Badr 

 (Fandt sted i Masjid Mubarak, Islamabad Surrey) 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

I sin forrige fredagsprædiken havde Huzooraba berettet om Hazrat Hilal bin 

Umayyara, som fik æren af at deltage i alle slag ledt af den Hellige Profetsa udover 

Slaget ved Tabuk (i år 9 hijra), som han udeblev fra uden nogen undskyldning. 

Udover 2 andre sahaba, som også udeblev fra slaget uden undskyldning¸ valgte 

han at indrømme sin synd overfor Profetensa da han kom tilbage fra slaget. 

Profetensa befalede som straf at ingen muslimer skulle tale med disse tre indtil 

Allah åbenbarede Sin beslutning vedrørende deres sag. Efter 50 nætter i denne 

tilstand åbenbarede Allah den Ophøjede til Profetensa at Han havde tilgivet dem, 

hvilket Profetensa meddelte til dem. 

Disse tre var de der havde indrømmet deres fejl og angret, men der var mange 

andre der var udeblevet fra Slaget ved Tabuk. I alt ca. 80 personer udeblev fra 

slaget, hvoraf de fleste var hyklere. Disse hyklere plejede at samles hos en jøde 

ved navn Su‘ailam. Her planlagde de hvordan de skulle overtale muslimerne til 

ikke at tage del i Slaget ved Tabuk. Den Hellige Profetsa blev informeret om deres 

ondsindede planer, og sendte Hazrat ‘Ammar bin Yasirra til dem for at for 

bekræftet denne information. Dette resulterede i at disse hyklere kom til 

Profetensa og på hyklerisk vis bad om tilgivelse blot for at slippe for straf. Allah 

den Ophøjede åbenbarede som følge af dette et vers i Koranen hvor Han 

meddelte at Han ville straffe disse ondsindede og vantroende hyklere. 
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Da Profetensa kom tilbage fra Slaget ved Tabuk blev han modtaget ved 

Thaniyyatul-Wada‘, som er et sted udenfor Medina, hvor muslimerne tit plejede 

at modtage Profetensa. Det var også her muslimerne modtog Profetensa ved 

Thaniyyatul-Wada‘ da han under sin hijra til Medina kom fra Qiba. Her sang 

muslimske piger de velkendte ord: 

“Tala‘al-badru ‘alina min thaniyyatil-wada‘ 

Wajabas-shukru ‘alaina ma da‘a lillahi da‘” 

“Fuldmånen er steget op over os fra Thaniyyatul-wada‘ 

Det er vores pligt at være taknemlige så længe herolden kalder os til Allah” 

 

Hazrat Murarah bin Rabi‘ Amrira 

Den næste sahabi Huzooraba nævnte var Hazrat Murarah bin Rabi‘ Amrira. Han 

var en af de tre som uden undskyldning undlod at deltage i Slaget ved Tabuk, 

men fortalte sandheden, angrede sin synd og blev tilgivet. Han fik tidligere 

æren af at deltage i Slaget ved Badr. 

 

Hazrat ‘Utbah bin Ghazwanra 

Han var blandt de tidlige konvertitter til Islam i Mekka, og migrerede sammen 

med Hazrat Miqdad bin Aswadra til Medina i en alder af 40 år. Han fik æren af 

at deltage i Slaget ved Badr. 
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Indvielse af Daily Al-Fazl Londons nye hjemmeside samt online udgave 

Til sidst i sin fredagsprædiken meddelte Huzooraba at han efter sin fredagsbøn 

ville indvie Daily Al-Fazl Londons nye hjemmeside (www.alfazlonline.org), hvor 

det fremover vil være muligt at downloade Daily Al-Fazls online udgave. 

 

Namaz-e-janaza ghaib 

Huzooraba gav også den sørgelige nyhed at følgende prominente ahmadi-

muslimer var gået bort: 

1. Sayyida Tanweer-ul-Islam Sahiba, som havde været hustru til Mirza 

Hafeez Ahmad Sahib Marhoom. 

2. Sister Haja Shakoorah Noor Sahiba fra USA. 

Huzooraba bad for deres sjæle og meddelte at han efter sin fredagsbøn ville 

lede deres namaz-e-janaza ghaib. 


