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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 23-11-2018
(Fandt sted i Bait-ul-Futuh, London)
Den Hellige Profetssa sahabara
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter berettede Huzooraba om nogle af den Hellige Profetssa sahaba som
havde fået æren af at deltage i Slaget ved Badr. En kort beskrivelse af disse gives
nedenfor:
Hazrat Sinan bin Abi Sinanra
Han tilhørte Banu Asad stammen. Han deltog i alle slag som den Hellige Profetsa
deltog i. Det berettes at han var den første person som aflagde ed om troskab
under Bai‘atur-Ridhwan. Han sagde på det tidspunkt at han ville love at kæmpe
for enten martyrium eller sejr.
Hazrat Mahjara
Han var den første martyr under Slaget ved Badr. Han kom fra Yemen som slave,
og blev løskøbt af Hazrat ‘Umarra. Han var blandt dem der tidligt migrerede til
Medina. Det berettes at han under sit sidste åndedrag før sit martyrium sagde
følgende: “Ana Mahja wa ila Rabbi arja‘ (Jeg er Mahja, og jeg er ved at vende
tilbage til min Herre)”.
Hazrat ‘Amir bin Mukhallidra
Han tilhørte Banu Malik stammen. Han blev martyr under Slaget ved Uhud.
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Hazrat Hatib bin Amr bin Abdi-Shamsra
Han accepterede Islam på Hazrat Abu Bakrsra opfordring meget tidligt, før
muslimerne begyndte at samles i Dar Arqam. Han fik også æren af at deltage i
Bai‘atur-Ridhwan (dvs. eden under træet ved Hudaibiyya).
Hazrat Abu Huzaimah bin Ausra
Han fik æren af at deltage i alle slag som Profetensa ledte. Han gik bort under
Hazrat ‘Uthmansra kalifat.
Hazrat Tamim Maula Khirashra
Han var en frigivet slave af Hazrat Khirashra. Han deltog i slagene ved Badr og
Uhud.
Hazrat Munzir bin Qudamahra
Han tilhørte Banu Ghanm stammen. Han fik æren af at deltage i slagene ved
Badr og Uhud.
Hazrat Harith bin Hatibra
Han fik æren af at deltage i Slaget ved Badr. Hans kuniyyah1 var Abu ‘Abdullah.
Han tilhørte Ansar stammen fra Aus. Han blev martyr under Slaget ved Khaibar
som følge af en pil til hovedet afskudt af fjenden.
Hazrat Tha‘laba bin Zaidra
Han tilhørte Ansar stammen af Banu Khazraj, og deltog i Slaget ved Badr. Han
var kendt under titlen Al-Jiz‘, som betyder ‘en stærk stamme af et træ’. Dette
refererede til hans mod samt hans målfaste og stærke personlighed.
1

Kunniyyah er et kaldenavn efter en persons søn (typisk den ældste søn) eller far, som bliver brugt blandt
araberne. Abu ‘Abdullah betyder f.eks. ‘Far til ‘Abdullah’ (Forfatter).
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Hazrat ‘Uqbah bin Wahbra
Han var også kendt som Ibn Abi Wahab. Han deltog i alle slag ledt af Profetensa,
inklusive slagene ved Badr, Uhud og Khandaq (Voldgraven).
Hazrat Habib bin Aswadra
Han var en frigivet slave fra Ansar stammen af Banu Haram. Han deltog i slagene
ved Badr og Uhud. Han er også kendt som ‘Khubaib’.
Hazrat ‘Usaima Ansarira
Han tilhørte Banu Ashja‘ stammen. Han deltog i alle slag ledt af Profetensa. Han
gik bort under Hazrat Mu‘awiya bin Abi Sufyansra kongedømme.
Hazrat Rafe‘ bin Harithra
Han tilhørte Ansar stammen af Banu Najjar. Han deltog i alle slag ledt af den
Hellige Profetsa. Han gik bort under Hazrat ‘Uthmansra kalifat.
Hazrat Rukhaila bin Tha‘labara
Han deltog i slagene ved Badr og Uhud. Han var fra en gren af Banu Khazraj
stammen kaldet Bayazah. Han deltog under Hazrat ‘Alisra lederskab i Slaget ved
Siffin.
Hazrat Jabir bin ‘Abdullah bin Riabra
Han var blandt de første seks folk blandt Ansar fra Medina som accepterede
Islam ved Mekka. Han deltog i alle slag ledt af den Hellige Profetsa.
Hazrat Thabit bin Aqram bin Tha‘labahra
Han fik æren af at deltage i alle slag ledt af den Hellige Profetsa. Han blev martyr
under en kamp ved Buzakhah i 12 AH.
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Hazrat Salma bin Salamahra
Han tilhørte Banu Ash‘ar af Banu Aus stammen, og var en Ansari af Medina. Han
var blandt de første der accepterede den Hellige Profetssa sandhed. Hazrat
‘Umarra udnævnte ham under sit kalifat til guvernør af Yamama. Han døde i
Medina i 34 AH, og ifølge nogle beretninger i 45 AH, i en alder af 74.
Hazrat Jabr bin ‘Atiqra
Han deltog i alle slag ledt af den Hellige Profetsa. Under erobringen af Mekka var
han flagbærer for stammen Banu Mu‘awiyah bin Malik. Han gik bort i en alder
af 71 i år 61 AH.
Hazrat Thabit bin Tha‘labara
Han var også kendt som Thabit bin Jazr. Han var blandt de 70 sahaba som deltog
i den anden ed om troskab til Profetensa ved ‘Aqabah. Han deltog i slagene ved
Badr, Uhud, Khandaq, Khaibar og Taif. Han deltog også i fredsaftalen ved
Hudaibiyah samt erobringen af Mekka. Han blev martyr i Slaget ved Taif.
Hazrat Suhail bin Wahbra
Han var kendt som Ibn Baidha. I nogle beretninger nævnes han også som Suhail
bin Baidha. Han accepterede Islam i de tidlige år. Han var 34 år gammel da han
deltog i Slaget ved Badr. Herudover deltog han i alle slag ledt af Profetensa. Han
døde i år 9 AH efter sin tilbagevenden fra Slaget ved Tabuk, og den Hellige
Profetsa ledte hans namaz-e-janaza (begravelsesbøn).
Hazrat Tufail bin Harithra
Han deltog i alle slag ledt af den Hellige Profetsa. Han gik bort i en alder af 70 i år
32 AH.
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Hazrat Abu Salit Usairah bin Amrra
Han tilhørte Adi bin Najjar grenen af Khazraj stammen. Han deltog i alle slag ledt
af den Hellige Profetsa.
Hazrat Tha‘laba bin Hatib Ansarira
Han deltog i flere slag med Profetensa, inklusive Slaget ved Badr. Hazrat
Tha‘labahra er desværre tit blevet forvekslet med en anden person ved navn
Tha‘laba, som nægtede at give zakat i den Hellige Profetssa tid. Men Huzooraba
fjernede denne misforståelse og gjorde det klart at der var tale om to forskellige
personer. Hazrat Tha‘labah bin Hatib Ansarira nægtede aldrig at give zakat. Det
var en anden person ved navn Tha‘laba som begik denne fejl.
Hazrat Sa‘d bin ‘Uthman bin Khuldah Ansarira
Han deltog i Slaget ved Badr. Han gik bort i en alder af 80 år.
Hazrat ‘Amir bin Umayyahra
Han deltog i Slaget ved Badr, og blev martyr i Slaget ved Uhud.
Hazrat Amr bin Abi Sarhra
Han var kendt som Abu Sa‘eed. Han deltog i Slaget ved Badr sammen med sin
bror Hazrat Wahb bin Abi Sarhra. Han døde i år 30 AH under Hazrat ‘Uthmansra
kalifat.
Hazrat Asma‘ bin Zaidra
Han tilhørte Banu Auf bin Khazraj stammen, og deltog i Slaget ved Badr.
Hazrat Khulaifa bin ‘Adira
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Han accepterede Islam lige før Slaget ved Badr, og deltog udover dette slag også
i Slaget ved Uhud.
Hazrat Mu‘adh bin Mu‘izra
Han tilhørte Zurqi grenen af Khazraj stammen. Han blev martyr under
hændelsen ved Be’r Ma‘unah.
Hazrat Sa‘d bin Zaid Ansarira
Han tilhørte Ansar stammen af Banu Abdil-Ash‘ar. Han deltog i alle slag ledt af
den Hellige Profetsa.
Til sidst bad Huzooraba for at Allah skulle ophøje disse sahaba.
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