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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 20-07-2018
(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.
Hazrat Khallad bin Rafe‘ Zuraqira
Hazrat Khallad bin Rafe‘ Zuraqira var en af den Hellige Profetssa sahaba fra Ansar.
Han fik æren af at deltaget i både Slaget ved Badr og Slaget ved Uhud. Han fik
også muligheden for at se visse mirakler vist af den Hellige Profetsa. På et
tidspunkt var han og en anden sahabi på en karavanerejse i den Hellige Profetssa
selskab. De red på en meget spinkel og svag kamel, og da de nåede et sted kaldet
Barid, blev kamelen fuldstændigt udmattet og satte sig ned. De to sahaba bad
til Allah om hjælp, og lovede at de ville ofre kamelen på Allahs vej hvis Han
skænkede den styrke til at bringe dem hjem. I denne tilstand kom den Hellige
Profetsa til dem og spurgte hvad der var galt. De fortalte ham hvad der var
hændt. Profetensa udførte wudhu‘, og velsignede det vand der var tilbage ved at
berøre det med lidt af sit mundvand. Herefter gav han vandet at drikke til
kamelen, og smurte det på dens hoved, nakke, skuldre, bagdel og hale. Herefter
bad han: “O Allah! transporter Rafe‘ og Khallad på dette transportmiddel”.
Herefter red de videre og da de senere mødte Profetensa igen ved et sted kaldet
Mansaf, havde de overhalet resten af karavanen. Da Profetensa så hvordan deres
kamel havde overhalet de andre smilte han til dem. Gennem den Hellige
Profetssa bøn og velsignelse var kamelens svaghed forsvundet fuldstændigt.
Herefter nåede de Badr, og på vej tilbage fra Badr mistede deres kamel igen
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kræfterne ved stedet Musalla. Da slagtede de ifølge deres løfte kamelen og
fordelte dens kød blandt folk.
Hazrat Haritha bin Suraqara
Hazrat Haritha bin Suraqara var en sahabi af den Hellige Profetsa som blev martyr
under slaget ved Badr. Han accepterede Islam sammen med sin moder Hazrat
Rubayy‘i bint Nazrra, som var faster til Hazrat Anas bin Malikra. Hans far var gået
bort før dette. Den Hellige Profetsa sagde, at han havde set Hazrat Harithara i
paradiset. På et tidspunkt fortalte han den Hellige Profetsa at hans hjerte var
blevet tomt for kærlighed til det verdslige, og at han plejede at bede om natten
og faste om dagen, og at det var som om han så Allahs trone manifestere sig for
ham. Han sagde yderligere at det var som om at han kunne se paradisets
beboere møde hinanden, og høre helvedets beboeres veer. Da svarede
Profetensa: “Vær standhaftig i denne tilstand, for du er en mand hvis hjerte er
blevet oplyst af Allah.” Da sagde Hazrat Harithara: “O Allahs Profetsa, bed for at
jeg opnår martyrium”. Da bad Profetensa for ham ifølge hans ønske, og under
Slaget ved Badr var han den første martyr fra Ansar.
Hazrat Abbad bin Bishrra
Han var kendt under navnet Abu Bishr og Abu Rabi‘. Han var fra Abdul Ashal
stammen, og havde kun en datter som døde tidligt. Han blev muslim i Medina
ved at udføre bai‘ah ved Hazrat Mus‘ab bin Umairsra hånd. Han fik æren af at
kæmpe ved Profetenssa side under flere slag, inklusiv Slagene ved Badr, Uhud og
Khandaq, Hunain og Tabuk. Under slaget ved Tabuk fik han æren af at agere som
sikkerhedsvagt for Profetensa. Han deltog også i rejsen til Hudaibiyya. Han blev
martyr under slaget ved Yamama i en alder af 45 år. Det skete således at han
blev skudt med 3 pile af en fjende imens han bad sin bøn.

2

ٰ
بسم اہلل الرحمن الرحیم

Hazrat Sawad bin Ghaziyyahra
Hazrat Sawad bin Ghaziyyahra var en sahabi fra Ansar. Han fik æren af at kæmpe
med Profetensa under slagene ved Badr, Uhud, Khandaq og andre slag. Han ejede
stor kærlighed til den Hellige Profetsa og plejede altid at finde måder hvorpå han
kunne sidde i hans selskab og udtrykke sin kærlighed for ham.
Huzooraba afsluttede sin fredagsprædiken ved at bede for den Hellige Profetssa
sahaba, den spirituelle verdens funklende stjerner.
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