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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 29-11-2019 

Profetenssa Sahabara ved Badr 

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

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter berettede Huzooraba om nogle af den Hellige Profets sahaba som fik 

æren af at deltage i Slaget ved Badr. En opsummering af dette fremlægges 

nedenfor. 

 

Hazrat Yazeed Bin Thabitra 

Han var ældre bror til Hazrat Zaid Bin Thabitra. Han har berettet, at han og nogle 

andre sahaba på et tidspunkt sad i Profetenssa selskab da nogle folk gik forbi som 

var på vej til at fuldføre en begravelse. Da Profetensa så dette stillede han sig op 

i respekt, og forblev stående indtil de var gået forbi. Hazrat Yazidra har fortalt 

yderligere, at den Hellige Profetsa derefter så en ny grav, og spurgte hvem den 

tilhørte. Hans sahaba fortalte ham at den tilhørte en kvinde ved navn Umme 

Mehjanra som plejede at gøre rent i Masjid Nabawi1. Profetensa spurgte hvorfor 

han ikke var blevet informeret om hendes bortgang. De svarede at hun døde på 

et tidspunkt da han hvilede sig under sin faste, og at de derfor ikke ønskede at 

forstyrre ham. Profetensa svarede at de altid skulle informere ham om nogens 

død, så længe han var blandt dem, for hans bøn ville resultere i nåde for den 

afdøde. Derefter gik han hen til kvindens grav og bad for hende. Hazrat Yazeedra 

opnåede martyrium under Slaget ved Yamama i år 12 hijra. 

                                                           
1 Dvs. Profetenssa Moské 
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Hazrat Mu’awwiz Bin Amr Bin Jumoo’ra 

Han var fra Banu Jusham grenen af Khazraj-stammen, og var søn til Hazrat Amr 

bin Jamoo‘ra som havde et problem med en eller begge fødder, og derfor ikke 

kunne gå ordentligt. Profetensa fritog ham derfor fra at deltage i Slaget ved 

Uhud, men på grund af et inderligt ønske om at blive martyr insisterede han på 

at tage del i slaget, og Profetensa gav ham lov. Han kæmpede bravt og opnåede 

martyrium. Hazrat Mu‘awwizs mor hed Hind bint Amr. 

 

Hazrat Bishr Bin Bara’a Bin Ma’roorra 

Han deltog i den anden ed om troskab ved Aqaba. Ligeledes deltog han i flere 

slag ledt af den Hellige Profetsa. 

På et tidspunkt gav en jødisk kvinde Profetensa noget kød i gave som hun havde 

forgiftet for at dræbe ham. Da Profetensa og nogle af hans sahaba satte sig for 

at spise blev dette kød også serveret for dem. Profetensa smagte på noget af det 

og opdagede øjeblikkeligt giften og spyttede det ud og fortalte til de andre at 

det var forgiftet. Men Hazrat Bishrsa havde allerede slugt et stykke af det, og 

døde som følge af det. 

 

Namaz-e-Janaza Ghaib 

I slutningen af sin fredagsprædiken informerede Huzooraba om følgende 

personers afgang ved døden: 

1. Naseer Ahmad Sahib, søn af Ali Muhammad Sahib Rajanpur. 
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2. Ata-ul-Karim Mubashir Sahib søn af Mian Allah Ditta Sahib. Han var fra 

Pakistan og flyttede til Canada i 2007. 

Efter sin fredagsprædiken ledte Huzooraba namaz-e-janaza ghaib for dem. 


