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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 27-07-2018
(Fandt sted i Bait-ul-Futuh, London)
Den Hellige Profetssa Sahaba
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter berettede Huzooraba om følgende personer blandt den Hellige Profetssa
sahaba:
Hazrat Munzir bin Muhammad Ansarira:
Han tilhørte Banu Jahjaba stammen. Han deltog i slagene ved Badr og Uhud, og
opnåede martyrium under massakren ved Bi’re Ma‘unah. Dette skete således,
at nogle stammer på bedragerisk vis havde bedt Profetensa om at sende nogle
muslimske lærde blandt sine sahaba for at belære deres folk i Koranen.
Profetensa sendte 70 mand til dem, som kunne Koranen udenad (dvs. de var
huffaz). Denne gruppe på 70 blev ledt af Hazrat Munzir Ansarira. Da gruppen
nåede et sted kaldet Bi’re Ma‘unah, gik en mand fra disse 70 sahaba ved navn
Hazrat Haram bin Milhanra til Amr bin Tufayl, lederen af Amr stammen. Hazrat
Haram bin Milhanra blev i starten inviteret ind til forsamlingen, og han begyndte
at fremlægge Islams budskab for de fremmødte, men under mødet indikerede
Amr til en mand at han skulle angribe Hazrat Haramra bagfra og dræbe ham.
Manden slog et spyd i Hazrat Haramra, og blodet sprudlede ud. Da Hazrat
Haramra så dette og indså at hans martyrium og møde med Allah var nær råbte
han “Allah er Stor! Jeg sværger ved Kabaens Herre, at jeg sandelig er blevet
succesfuld!” Amr opfordrede herefter sin stamme til at angribe de resterende
sahaba, men de nægtede, og sagde at de ikke kunne angribe et folk som de
havde lovet ikke at angribe. Herefter henvendte Amr sig til stammerne Banu Ri‘l,
1

ٰ
بسم اہلل الرحمن الرحیم

Dhakwan samt Usayyah, og opildnede dem til at angribe muslimerne. Disse var
stammerne som havde anmodet Profetensa om at sende de muslimske lærde,
men nu brød de sit ord og angreb disse lærde sahaba som var kommet for at
belære dem i Koranen. Disse sahaba forsøgte at tale stammerne til fornuft og
opfordrede dem til fred, men intet hjalp, og de dræbte alle de tilstedeværende
sahaba. På dette tidspunkt var to sahaba i delegationen, Hazrat Amr bin
Umayyahra og Hazrat Munzir bin Muhammadsa, taget hen for at fodre
kamelerne. Da de kom tilbage og opdagede at deres fæller havde opnået
martyrium, diskuterede de hvordan de skulle reagere. Hazrat Amr bin
Umayyahra sagde at de skulle tage tilbage til Medina og meddele Profetensa hvad
der var hændt, mens Hazrat Munzir bin Muhammadra sagde at de burde
bekæmpe forbryderne og gå samme skæbne i møde som deres fæller der var
blevet martyrer. Hazrat Munzirra holdte sit ord ved at angribe forbryderne og
blev martyr på Allahs vej. Denne begivenhed fandt sted i år 4 hijra.
Hazrat Hatib bin Abi Baltara:
Den anden sahabi som Huzoorra berettede om var Hazrat Hatib bin Abi Baltara
som stammede fra Yemen. Han fik æren af at deltage i slagene ved Badr, Uhud
samt Khandaq. Endnu en stor ære som han fik var at agere som Profetenssa
budbringer til Kongen af Aleksandria, som på det tidspunkt var under romersk
herredømme. Profetensa sendte ham til Kongen med et personligt brev til ham
hvori han inviterede ham og hans folk til Islam. Da Hazrat Hatibra afleverede
brevet til Kongen, reagerede han til at starte med lidt useriøst overfor
Profetenssa budskab, men Hazrat Hatibra besvarede hans spørgsmål om Islam
med så stor visdom, at Kongen i løbet af samtalen ændrede attitude. Han var
blevet imponeret af Islams budskab som fremlagt af Hazrat Hatibra. Ligeledes
blev han overbevist om Profetenssa sandhed. Derfor fik han Profetenssa brev
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indrammet og hængt op i sit palads. Han kaldte Hazrat Hatibra en vis og klog
mand, og sendte ham tilbage til Profetensa med gaver til ham. Han blev dog ikke
muslim. Blandt gaverne var 2 ædle kvinder samt et muldyr. Den ene af kvinderne
var Hazrat Maria Qibtiyya (kopten), som Profetensa giftede sig med og hvoraf
han fik sønnen Hazrat Ibrahimra, som gik bort som barn. Muldyret benyttede
Profetensa sig bl.a. af under visse krige.
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