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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 11-05-2018
(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.
Huzooraba startede med at fortælle om en sahabi af den Hellige Profetsa ved navn
Hazrat ‘Abdullah bin Jahshra. Han var en af dem der accepterede Islam i den
tidlige mekkanske periode. Han var fætter til den Hellige Profetsa og søn til hans
faster. Han var blandt dem der i den tidlige mekkanske periode emigrerede til
Abessinien.
Før slaget ved Badr var mekkanerne allerede begyndt at planlægge en krig imod
muslimerne i Medina for at udslette Islam. Den Hellige Profetsa var opmærksom
på dette, og derfor sendte han af forsvarsmæssig hensigt en gruppe mænd ledt
af Hazrat ‘Abdullah bin Jahshra ud for at indsamle informationer om
mekkanernes planer om krig og deres bevægelser i området. Da Hazrat
‘Abdullah bin Jahshra nåede derud, opdagede han og hans mænd en mindre
mekkansk handelskaravane, som var på vej fra Syrien til Mekka. Hazrat ‘Abdullah
bin Jahshra anså det nødvendigt at angribe denne karavane, så ham og hans
mænd angreb dem og dræbte en mand blandt dem, tog resten som krigsfanger
samt tog deres krigsbytte1. Da han kom tilbage til Medina fortalte han den
Hellige Profetsa hvad der var hændt, men den Hellige Profetsa blev utilfreds med
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Det er værd at notere, at handelskaravanerne plejede at være bevæbnede, og mekkanerne havde, i form af
sin truende og konfliktsøgende handlinger, allerede taget det første skridt imod en krig med muslimerne.
Derfor kunne handelskaravanen være en potentiel trussel imod muslimerne samt Hazrat ‘Abdullah bin Jahshra
og hans mænd (Forfatter).

1

ٰ
بسم اہلل الرحمن الرحیم

denne handling og godtog ikke krigsbyttet. Profetensa forklarede ham, at han
kun havde sendt ham ud for at indsamle information og ikke for at angribe
nogen. Profetensa skældte ham ud, fordi hans handling kunne opblusse koflikten
med mekkanerne yderligere. Dog fik de gennem krigsfangerne indsamlet vigtige
informationer om mekkanernes planer om et stort angreb på muslimerne.
Senere hændelser viste også at denne umiddelbare fejl af Hazrat ‘Abdullah bin
Jahshra viste sig at lede skæbnen i muslimernes farvør før og under slaget ved
Badr. Hazrat ‘Abdullah bin Jahshra havde under slaget ved Uhud bedt Allah om
at blive martyr. Denne bøn blev opfyldt da han under selvsamme slag opnåede
martyrium på Allahs vej i en alder af lidt over 40 år.
Herefter berettede Huzooraba om Hazrat Ka‘b bin Zaidra. Han deltog i slaget ved
Badr og var den eneste overlevende under hændelsen ved Be’r-e-Ma‘oona, hvor
en gruppe sahaba blev dræbt som følge af at være blevet lokket i et
bagholdsangreb af en vantro stamme. Han blev senere martyr under Ghazwa
Khandaq (Oversat: ‘slaget ved voldgraven’).
Herefter berettede Huzooraba om en hengiven sahabi af den Hellige Profetsa
Hazrat Saleh Shukranra. Shukran var hans titel som han var kendt med. Han var
slave, men efter slaget ved Badr frikøbte den Hellige Profetsa ham. Han var en
person som den Hellige Profetsa havde stor tillid til. Efter hans død plejede folk
at respektere hans børn højt på grund af ham og hans nærhed til Profetensa.
Hazrat Malik bin Dukshamra var endnu en sahabi af den Hellige Profetsa. Han
deltog i mange af de slag muslimerne kæmpede. Han plejede at behandle selv
hyklerne i Qiba med venlighed, og derfor mistænkte nogle muslimer ham for at
være en hykler selv. Men den Hellige Profetsa bekræftede oprigtigheden af hans
tro overfor dem. Senere var han på Profetenssa befaling også med til at vælte
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Masjid Dhirar, som var et vigtigt hovedkvarteret for hyklernes konspirationer
imod muslimerne og Islam.
Til sidst bad Huzooraba for, at Allah gør os i stand til at efterleve den Hellige
Profetssa sahabas ophøjede eksempel.
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