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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 23-08-2019 

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

Profetenssa Sahabara ved Badr 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter berettede Huzooraba om nogle af den Hellige Profetssa sahaba som 

deltog i Slaget ved Badr. En opsummering af dette gives nedenfor. 

Hazrat ‘Asim bin ‘Adiyra 

Han var bror til Hazrat Ma‘an bin ‘Adiy. Hans datter var gift med Hazrat ‘Abdur-

Rahman bin ‘Aufra. Da Profetensa tog til Badr for at kæmpe udnævnte han Hazrat 

‘Asimra som stedfortrædende Amir for den del af Medina som kaldtes Quba. 

Derfor kunne han ikke deltage i selve kampen under Slaget ved Badr, men 

Profetensa inkluderede ham blandt deltagerne i Slaget ved Badr. Da Profetensa 

instruerede muslimerne at opofre deres ejendele for at samle ind til Slaget ved 

Tabuk, gav Hazrat ‘Asimra en stor mængde dadler i Profetenssa tjeneste. Han var 

også blandt de sahaba som på Profetenssa befaling nedlagde Masjid Dhirar i 

Quba, som hyklerne byggede og mødtes i for at konspirere mod Islam og 

muslimerne. Hazrat ‘Asimra deltog i alle slag ledt af den Hellige Profetsa. Han 

levede et langt liv og døde i en alder af 115 år. 

Hazrat Amr bin ‘Aufra 

Han blev født i Mekka og hans familie var fra Yemen. Ifølge nogle beretninger 

blev han født i Medina, hvorefter han flyttede til Mekka, for derefter igen at 

flytte tilbage til Medina efter Profetenssa hijra. Ifølge dette var han både blandt 

Ansar og Muhajirin. 
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Hazrat Ma‘an bin ‘Adiyra 

Han deltog I alle slag ledt af den Hellige Profetsa, inklusive Slaget ved Badr og 

Slaget ved Uhud. Han var blandt de få der på den tid kunne læse og skrive. Efter 

Profetenssa bortgang plejede folk at sige ‘gid vi døde før Profetenssa død’. Men 

Hazrat Ma‘anra plejede at svare dem at han havde ønsket at leve efter den 

Hellige Profetsa, så han på den måde, selv efter Profetenssa bortgang, kunne få 

muligheden for at støtte Profetenssa budskab og det system af khilafat som ifølge 

hans profetier ville blive etableret efter ham. 

 

 

 


