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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 13-11-2020 

Profetenssa sahaba ved Badr: 

Hazrat ‘Abdullah bin ‘Amrra del 2 

Hazrat Abu Dujanara 

 (Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien) 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter berettede Huzooraba om to af den Hellige Profetssa sahaba som fik æren 

af at deltage i Slaget ved Badr. 

 

Hazrat ‘Abdullah bin ‘Amrra (del 2) 

Først berettede Huzooraba yderligere om Hazrat ‘Abdullah bin ‘Amrra, som han 

også havde berettet om i en tidligere tale. 

Hazrat ‘Abdullah bin ‘Amrra opnåede martyrium under Slaget ved Uhud. 

Profetensa sagde, at Allahs engle holdte sine vinger over Hazrat ‘Abdullahra indtil 

han blev begravet. 

Da Hazrat ‘Abdullahsra søn på et tidspunkt var sørgmodig over sin fars død, 

fortalte Profetensa ham som trøst, at Allah den Ophøjede sagde til Hazrat 

‘Abdullah bin ‘Amrra efter hans død, at han skulle ønske sig noget. Hazrat 

‘Abdullahra svarede, at han ønskede at blive sendt tilbage til denne verden så 

han igen kunne støtte Profetensa ved at kæmpe side om side med ham og opnå 

martyrium igen. Allah den Ophøjede svarede, at dette var imod den lov Han 

havde fastsat, nemlig at Han ikke sender nogen tilbage efter døden. Da bad 
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Hazrat ‘Abdullahra om, at Allah den Ophøjede skulle informere hans pårørende 

om hans tilstand i det hinsides. Da blev Koranverset åbenbaret, som erklærer, 

at martyrerne ikke er døde men levende, og at de bliver forsynet hos deres Herre 

Allah. 

 

Hazrat Abu Dujanara  

Hazrat Abu Dujanara var endnu en sahabi af den Hellige Profetsa af høj spirituel 

rang som fik æren af at deltage i Slaget ved Badr. Han var en meget modig og 

tapper mand, og plejede at kæmpe bravt i de slag han deltog i. Når han 

kæmpede, plejede han at bære et rødt hovedklæde. Hver gang han bar dette 

klæde, vidste folk, at han gjorde klar til kamp. Under Slaget ved Uhud skænkede 

Profetensa sit sværd til Hazrat Abu Dujanara hvormed han succesfuldt piercede 

sig gennem fjendens hær og spredte død omkring sig. En fjendtlig kvinde 

opildnede fjenden til at dræbe muslimerne. Da Hazrat Abu Dujanara kom nær 

hende og havde chancen for at dræbe hende, kaldte hun på hjælp, men ingen 

kom til hendes undsætning. Hazrat Abu Dujanara skånede hendes liv, fordi han 

ikke ønskede at dræbe en kvinde med Profetenssa sværd. Hazrat Abu Dujanara 

deltog i alle slag ledt af den Hellige Profetsa. På et tidspunkt sagde Hazrat Abu 

Dujanara, at der var 2 af hans kvaliteter som han forventede Allah ville modtage: 

1) Han sagde aldrig noget som ikke vedrørte ham, f.eks. bagtalte han aldrig 

nogen, 2) Hans hjerte var altid rent for andre muslimer. Hazrat Abu Dujanara 

opnåede martyrium under Slaget ved Yamamah, som fandt sted under Hazrat 

Abu Bakrsra khilafah. 
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Janaza-bøn in absentia 

Herefter meddelte Huzooraba om nogle prominente personers afgang ved 

døden. Disse er følgende: 

1. Mahboob Khan Sahib fra Peshawar i Pakistan. Han opnåede martyrium da 

han blev skudt af Ahmadiyya Menighedens fjender for nogle dage siden. 

2. Fakhar Ahmad Farrukh Sahib, som døde nogle dage siden under et 

trafikuheld nær Ahmad Nagar i Pakistan. Han var missionær for Islams 

Ahmadiyya Menighed. Hans søn Ihtesham Abdullah døde også i uheldet. 

3. Ihtesham Ahmad Abdullah, som omkom i trafikuheldet nævnt ovenfor 

sammen med sin far Fakhar Ahmad Farrukh. 

4. Dr. Abdul-Karim Sahib søn af Mian Abdul-Latif Sahib fra Rabwah i Pakistan. 

Han var pensioneret, men var tidligere økonomisk rådgiver for Pakistans 

nationalbank. 

Huzooraba bad for ovenstående og deres pårørende, og sagde, at han ville lede 

deres janaza-bøn in absentia efter sin fredagsbøn. 


