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Profetenssa Sahabara ved Badr
Hazrat Muhammad bin Maslama Ansarira del 2
(Fandt sted i Bait-ul-Futuh, London)
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter fortsatte Huzooraba med at berette om den Hellige Profetssa sahabi
Hazrat Muhammad bin Maslamara. Et par beretninger i denne forbindelse
fremlægges nedenfor.
Da Banu Nazeer stammen i Medina søgte at myrde Profetensa ved at kaste en
sten på ham fra en høj mur, åbenbarede Allah den Ophøjede denne
ondskabsfulde plan for Profetensa, og Profetensa forlod i hast det sted hvor der
ifølge planen skulle kastes en tung sten på ham. Herefter sendte Profetensa
Hazrat Muhammad bin Maslamara til Banu Nazeer for at informere dem om, at
Profetensa havde befalet, at de skulle forlade Medina indenfor 10 dage på grund
af på grund af deres ondskabsfulde planer, og fordi de også havde brudt deres
fredspagt med ham.
Hazrat Muhammadaba bin Maslama var også blandt de sahaba der blev sendt af
Profetensa for at dræbe Abu Rafe‘, som var en jødisk leder. Abu Rafe‘ var en rig
handelsmand, som under sine handelsrejser plejede at opildne stammerne i
Ghatafan-området mod muslimerne. Dette nåede til det punkt at flere stammer
planlagde et blodigt angreb på muslimerne. Da muslimerne modtog
informationer om denne plan, gav nogle sahaba det råd til at Profeten sa, at den
eneste måde at forhindre sådan en blodig konflikt var ved at dræbe den der var
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årsagen bag denne farlige plan, nemlig Abu Rafe‘. Profetensa accepterede deres
råd. Hazrat Abdullah bin ‘Ateeqra blev udvalgt som leder af gruppen på 4 mand,
som skulle tage hen og dræbe Abu Rafe‘. Disse tog til den borg hvor Abu Rafe‘
boede, og her snigmyrdede Hazrat ‘Abdullah bin ‘Ateeqra Abu Rafe‘. Dette var
helt retfærdigt. Abu Rafe‘ havde konspireret og erklæret en blodig krig mod
Profetensa og muslimerne. Under disse omstændigheder, hvor Abu Rafe‘
gennem sine ondskabsfulde handlinger havde erklæret krig mod Profetensa og
muslimerne, var det helt retfærdigt af Profetensa at få Abu Rafe‘ dræbt for at
beskytte sit folk mod den store blodsudgydelse som han havde planlagt.

Namaz-e-Janaza (Hazir)
Efter sin fredagsprædiken ledte Huzooraba namaz-e-janaza for Taj Din Sahib bin
Sadar Din Sahib.
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