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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 28-12-2018
(Fandt sted i Bait-ul-Futuh, London)
Den Hellige Profetssa sahabara
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter

berettede

Huzooraba,

som

en

fortsættelse

af

tidligere

fredagsprædikener, om nogle af den Hellige Profetssa sahaba som fik æren af at
deltage i det historiske Slag ved Badr. De sahaba Huzooraba berettede om er
følgende:
Hazrat ‘Abdullah bin Ar-Rabi‘ Ansarira
Hans moder hed Fatimah bint Amr. Han deltog i den anden ed om troskab ved
Aqabah. Han deltog i slagene ved Badr, Uhud og Mautah, og blev martyr under
Slaget ved Mautah.
Hazrat ‘Atiyyah bin Nawairahra
Han deltog i Slaget ved Badr. Huzooraba sagde at der herudover var der ikke mere
information om ham.
Hazrat Sahl bin Qaisra
Han deltog i Slagene ved Badr og Uhud, og blev martyr under Slaget ved Uhud.
Huzooraba forklarede i forbindelse med Slaget ved Uhud, at det var den Hellige
Profetsa og hans kaliffers sædvane at bede følgende bøn for martyrerne ved
Uhud:
Salamun ‘alaikum bema sabartum, fa ni‘ma ‘uqbad-dar,
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dvs. “Må fred være over jer på grund af jeres standhaftighed, og hvor ophøjet
er jeres bolig i det hinsides”.
Når Profetensa passerede martyrernes grave plejede han også at recitere verset
fra Koranen:
“Blandt de troende er der mænd, som har været tro mod den pagt, som de
havde sluttet med Allah. Blandt dem er der dem, som har opfyldt deres løfte,
og blandt dem er der dem, der venter (på at kunne opfylde det), og de har ikke
forandret sig det mindste.” (33:24)
Profetensa sagde at man bør besøge martyrernes grave og sende sin salam til
dem, og at deres sjæle indtil dommens dag vil svare på enhver salam sendt til
dem. Dette var årsagen til at den Hellige Profetssa sahaba plejede at besøge
martyrerne og sende salam til dem.
Hazrat ‘Abdullah bin Humayyarra
Han deltog i både Slaget ved Badr og Slaget ved Uhud. Han var blandt de 50
bueskytere som Profetensa under Slaget ved Uhud havde placeret på en bakke
for at beskytte et strategisk vigtigt pass, hvorfra fjenden kunne angribe
muslimerne bagfra. Profetensa havde lagt særligt vægt på at de ikke måtte
forlade passet under nogen omstændigheder, medmindre han selv befalede
dem at forlade passet. Men da slaget begyndte, vandt muslimerne hurtigt
overhånd og jog de ikke-troende på flugt. Da de halvtreds bueskytere på bakken
så dette, ville størstedelen af dem forlade deres post og tage del i sejren og
krigsbyttet. Men Hazrat ‘Abdullah bin Humayyarra og føreren for de 50
bueskytere Hazrat ‘Abdullah bin Jubairra frarådede dem dette og mindede dem
om at Profetensa havde befalet dem at blive ved deres post under alle
omstændigheder, medmindre han selv befalede dem at forlade stedet. Men de
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sahaba der ville forlade, misfortolkede Profetenssa ord og forlod stedet. Tilbage
var kun ca. 10 sahaba på bakken. Blandt disse var også Hazrat ‘Abdullah bin
Humayyarra. Da Hazrat Khalid bin Walidra og Hazrat Amr bin Al-‘As, som på det
tidspunkt var ikke-troende fjender, så det stort set ubevogtede pass, red de med
sine ryttere derhen, dræbte den lille håndfuld sahaba på bakken, og passerede
det strategiske pass for at angribe muslimerne bagfra på et tidspunkt hvor de på
grund af umiddelbar sejr havde spredt sig forskellige steder og ikke var
forberedte på et angreb. Dette angreb forårsagede muslimerne stor skade fordi
en gruppe blandt de 50 bueskytere på bakken ikke havde adlydt Profetenssa
instrukser. Huzooraba berettede også om andre vigtige hændelser under Slaget
ved Uhud og deres signifikans.
Hazrat ‘Abdullah bin Jubairra
Han var lederen af de 50 som under Slaget ved Uhud blev placeret på bakken
ved det strategiske pass. Da de fleste af disse 50 bueskytere forlod bakken,
forblev Hazrat ‘Abdullah bin Jubair standhaftigt sammen med en håndfuld andre
sahaba på bakken, og blev martyrer i deres forsvar mod angrebet på dem. Denne
episode er allerede nævnt ovenfor. Hazrat ‘Abdullah bin Jubairra var også blandt
de 70 der deltog i den anden ed om troskab ved Aqabah.

Namaz-e-Janaza Ghaib
Efter sin fredagsprædiken ledte Huzooraba namaz-e-janaza ghaib for Hr. Nadirul-Husni, som var en hengiven ahmadi-muslim der stammede fra Syrien og
boede i Canada. Huzooraba nævnte i slutningen af sin prædiken Hr. Husnis
ophøjede moralske kvaliteter og bad for hans sjæl samt hans familie.
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