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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 06-07-2018
(Fandt sted i Bait-ul-Futuh, London)
Den Hellige Profetssa Sahaba
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med recitation af tashahhud og AlFatihah.
Herefter berettede Huzooraba om nogle af den Hellige Profetssa sahaba, som ikke
er blevet nævnt meget i de historiske kilder, men som deltog i slaget ved Badr,
og bl.a. derfor har en meget høj status i Islam.
Hazrat Subai‘ bin Qaisra:
Hazrat Subai‘ bin Qais var fra Ansar, dvs. dem der accepterede og støttede
Profetensa blandt Medinas befolkning (Muhajireen var dem der emigrerede fra
Mekka til Medina). Han deltog i slagene ved både Badr og Uhud. Hans moder
var Khadija bint ‘Umar bin Zaid, som var fra Banu Judarah stammen. Blandt hans
søskende var Hazrat ‘Ubadah bin Qaisra, Hazrat Zaid bin Qaisra og en bror ved
navn ‘Abdullah, som døde som spædbarn.
Hazrat Umais bin Qatadahra:
Hazrat Umaisra blev martyr under slaget ved Uhud. Han havde ingen børn. Ifølge
en beretning var Hazrat Umaisra gift med Khansa bint Khizam da han opnåede
martyrium.
Hazrat Mulail bin Wabarara:
Hazrat Mulail bin Wabarara var fra Banu ‘Ajlan klanen, en gren af Khazraj
stammen. Han deltog i både slaget ved Badr og slaget ved Uhud. Han var gift
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med Umme Zaid bint Nazalah bin Malik. Med hende fik han børnene Zaid og
Habiba. Ifølge en beretning deltog han i alle slag som Profetensa ledte.
Hazrat Kharija bin Humayyir Ashja‘ira:
Der er megen uenighed i beretningerne vedrørende Hazrat Kharijasra virkelige
navn. Ibn-ul-Ishaq har nævnt navnet Kharijah bin Humayyirra. Musa bin ‘Uqbah
har nævnt navnet Haritha bin Humayyir. Hans efternavn (Hans fars navn)
nævnes i forskellige beretninger som henholdsvis Humayyir, Khumayyir, Jumair
og Jumaira. Hans bror var Hazrat ‘Abdullah bin Humayyir, som kæmpede side
om side med ham i slaget ved Badr.
Hazrat ‘Abbad bin Qaisra:
Hazrat ‘Abbad bin Qaisra var en sahabi som døde i år 8 hijra. Han var onkel til
Hazrat Abu Dardara. Hazrat ‘Abbadra kæmpede med Profetensa under slagene
ved Badr, Uhud, Khandaq og Khaibar.
Hazrat Abu Zayyah bin Thabit bin Nu‘manra:
Hazrat Abu Zayyah bin Thabitra var en sahabi som døde i år 7 hijra. Ifølge en
beretning var hans navn ‘Umair bin Thabit bin Nu‘man bin Umayya bin Imra-ulQais. Han deltog i slagene ved Badr, Uhud, Khandaq, Khaibar samt Hudaibiya.
Han blev martyr under slaget ved Khaibar i år 7 hijra.
Hazrat Abu Kabsha Sulaimra:
Hazrat Abu Kabshara var en persisk slave der blev løskøbt af Profetensa. Han
deltog i slaget ved Badr. Der er modstridende beretninger omkring hans
etnicitet. Nogle siger at han var perser, hvorimod andre siger at han var fra
Mekka. Han accepterede Profetenssa budskab i Islams tidlige mekkanske
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periode, og emigrerede senere til Medina. Han døde i år 13 hijra under Hazrat
‘Umarsra kalifat.
Hazrat Mujazzar bin Ziyadra:
Hazrat Mujazzarra var en sahabi af den Hellige Profetsa som deltog i slagene ved
både Badr og Uhud. Han opnåede martyrium under slaget ved Uhud.
Hazrat Hubab bin Munzir bin Jamuhra:
Hazrat Hubabra var en sahabi af den Hellige Profetsa som deltog i alle slagene ledt
af den Hellige Profetsa. Han døde under Hazrat ‘Umarsra kalifat.
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