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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 25-01-2019 

 (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. 

Hazrat Tufail bin Harithra 

Han tilhørte Quraish stammen. Han deltog i Slaget ved Badr sammen med sine 

brødre Hazrat ‘Ubaidahra og Hazrat Hassanra. Han deltog også i alle andre slag 

som blev ledt af Profetensa. 

Hazrat Sulaim bin Amr Ansarira 

Han tilhørte Banu Salamah klanen af Khazraj stammen. Han var blandt de 70 der 

aflagde ed om troskab ved Aqaba. Han deltog i slagene ved Badr og Uhud. Han 

blev martyr under Uhud. 

Hazrat Sulaim bin Harith Ansarira 

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

Hazrat Sulaim bin Milhan Ansarira 

Han var morbror til Hazrat Anas bin Malikra og bror til Hazrat Umm-e-Haramra 

(hustru til Hazrat ‘Abadah bin Samitra) og Umm-e-Sulaimra (hustru til Hazrat Abu 

Talha Ansarira). Han deltog i slagene ved Badr og Uhud sammen med sin bror 
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Hazrat Haram bin Milhanra. Begge brødre opnåede martyrium under hændelsen 

ved Be’r-e-Maunah. 

Hazrat Sulaim bin Qais Ansarira 

Han var broder til Hazrat Khaula bint Qaisra, som var Hazrat Hamzasra hustru. Han 

døde under Hazrat ‘Uthmansra kalifat. 

Hazrat Thabit bin Tha‘labahra 

Han blev, ligesom sin far Tha‘labah bin Zaid, kaldt Al-Jiz‘ (en stærk stamme) på 

grund af hans store mod og viljestyrke. Han deltog i den anden ed om troskab 

ved Aqaba. Han deltog i slagene ved Badr, Uhud, Khandaq, Ta‘if samt 

fredsaftalen ved Hudaibiya. Han blev martyr under Slaget ved Ta‘if. 

Hazrat Simak bin Sa‘d 

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

Hazrat Jabir bin ‘Abdullah bin Riabra 

Han var en af de seks personer der under den første ed om troskab ved Aqaba 

fik æren af at møde Profetensa og konvertere til Islam. Disse seks rejste derefter 

tilbage og udbredte Islams budskab blandt Medinas befolkning. De seks 

personer kom tilbage til Mekka på et senere tidspunkt med yderligere 7 

personer. Her mødte de igen Profetensa ved Aqaba, hvor de alle lovede troskab 

til Profetensa og Islam. 

Hazrat Munzir bin Amr bin Khunaisra 

Han blev kaldt Mu‘niqu bil Maut, som betyder “den der omfavner døden”. Han 

var en mand der var hengiven til at udvikle sin spiritualitet og åndelighed. Han 

blev martyr under hændelsen ved Be’r-e-Ma‘una. Da fjenden angreb 
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muslimerne under hændelsen ved Be’r-e-Ma‘una forsvarede de sig bravt, men 

da de ikke var forberedte på kamp eller rustede til det, og var i stort undertal, 

blev de alle martyrer. Til sidst, da der var få sahaba tilbage, gav fjenden Hazrat 

Munzir bin Amrra tilbuddet om amnesti hvis han overgav sig, men han nægtede 

og kæmpede til døden. Englen Gabriel gav Profetensa besked om den sørgelige 

hændelse ved Be’r-e-Ma‘una. Da Profetensa havde modtaget åbenbaringen 

fortalte han muslimerne i Medina om det, og sagde om Hazrat Munzir bin Amrra: 

“‘Anaqa bil-Maut”, dvs. “Han omfavnede døden”. Derfor begyndte muslimerne 

at kalde ham Mu‘niqu bil Maut, dvs. “den der omfavnede døden”. 

Hazrat Ma‘bad bin ‘Abbadra 

Han var kendt som Abu Khumaisah eller Abu ‘Usaimah. Han deltog i Slagene ved 

Badr og Uhud. 

Hazrat ‘Adi bin Abi Zaghba’ra 

Han var fra Juhainah stammen af Ansar. Han ledsagede den Hellige Profetsa i alle 

slagene ledt af hamsa. Han døde under Hazrat ‘Umarsra kalifat. 

Hazrat Rabi‘ bin Ilyasra 

Han tilhørte Banu Lauzan grenen af Khazraj stammen af Ansar. Han deltog i 

slagene ved både Badr og Uhud. 

Hazrat ‘Umair bin ‘Amir Ansarira 

Han var kendt under titlen Abu Daud. Han deltog i slagene ved både Badr og 

Uhud. 
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Hazrat Sa‘d bin Khaulira 

Ifølge nogle beretninger stammede han fra Persien. Han var en slave der blev 

løskøbt af Hazrat Hatib bin Abi Baltahra. Han deltog i slagene ved Badr og Uhud, 

og blev martyr under Slaget ved Uhud. 

Hazrat Abu Sinan bin Mihsanra 

Ifølge historiske beretninger hed han Wahb bin Mihsan (Han blev kaldt Abu 

Sinan, dvs. ‘Sinans far’). Han deltog i slagene ved Badr, Uhud og Khandaq. Han 

døde i en alder af 40 år i 5 AH på det tidspunkt da Profetensa erobrede Banu 

Quraizas fæstning. 

Hazrat Qais bin As-Sakan Ansarira 

Han var kendt under titlen Abu Zaid. Han deltog i alle slag ledt af den Hellige 

Prophetsa. Han var blandt dem der indsamlede Koranens vers i Profetenssa 

livstid. Ifølge beretninger var han farbror til Hazrat Anasra. Han blev martyr under 

kampen med perserne på dagen kaldet “Yaum-ul-Jisr”. 

Hazrat Abul-Yasar Ka‘b bin Amrra 

Han fik æren af at deltage i alle slag ledt af den Hellige Profetsa samt eden om 

troskab ved ‘Aqabah. Han støttede også bravt Khilafat-e-Rashida og kæmpede 

ved Hazrat ‘Alisra side under Slaget ved Siffeen. 

 

 


