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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 06-09-2019
(Fandt sted i Masjid Mubarak Surrey)
Den Hellige Profetssa Sahabi Hazrat ‘Ubadah bin Samitra Del 2
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter berettede Huzooraba videre fra forrige fredagsprædiken om den Hellige
Profetssa sahabi Hazrat ‘Ubadah bin Samitra.
Hazrat ‘Ubadahra fik æren af at videregive mange beretninger fra Profetensa.
Huzooraba fremlagde nogle af disse beretninger i sin fredagsprædiken. Et par af
dem fremlægges i dette resume.
Da Banu Qainuqa stammen i Medina erklærede krig mod muslimerne, var Hazrat
‘Ubadahra i et alliancebånd med dem, men da han hørte om deres
krigserklæring, brød han sin alliance med dem, og støttede i stedet Profetensa
og muslimerne i krigen. Banu Qainuqa blev omringet i deres borg, og efter nogle
få dage overgav Banu Qainuqa sig med forslaget om at muslimerne ville få alle
deres ejendele for til gengæld at få deres liv skånet af muslimerne. Profetensa
godtog forslaget, og skånede dem. Men siden Banu Qainuqa var så fjendtligt
indstillet overfor muslimerne, var det for farligt at have dem boende i Medina.
Derfor landsforviste Profetensa dem. Dette var en mild straf for Banu Qainuqa,
som var en beduinstamme der var vant til at flytte fra sted til sted. Profetensa
udnævnte Hazrat ‘Ubadahra til at overvære Banu Qainuqas landsforvisning.
Instruksen var at han skulle sørge for at de alle forlod Medina indenfor tre dage.
De flyttede til Syrien. Han eskorterede dem nogle få mil ud af byen, hvorefter de
forlod.
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Den Hellige Profetsa plejede at instruere bl.a. Hazrat ‘Ubadahra at undervise
nyankomne muhajirin (folk som migrerede til Medina) i Koranens lære, da hansa
selv som regel havde meget travlt med diverse opgaver. På et tidspunkt fik
Hazrat ‘Ubadahra tildelt opgaven om at undervise en muhajir i Koranens lære.
Hazrat ‘Ubadahra tog ham med hjem til sig, gav ham kost og logi, og underviste
ham i nogle dage. Gæsten følte at han måtte gengælde Hazrat ‘Ubadahsra
gæstfrihed, så før han forlod, gav han Hazrat ‘Ubadahra en meget værdifuld bue
i gave, som var lavet af et særligt træ. Hazrat ‘Ubadahra hang buen mellem sine
skuldre og tog til Profetensa. Han spurgte Profetensa vedrørende buen. Profetensa
svarede: “Det du bærer på mellem dine skuldre, er intet andet end et stykke
brændende ild”. De lærde har sagt at Profetensa sagde dette fordi buen blev
givet som en slags betaling for undervisning i Koranen, og da det ikke er tilladt
at undervise i Koranen mod betaling, udtrykte Profetensa sit mishag over buen
som blev givet som en slags betaling.
På et tidspunkt spurgte Profetensa en forsamling af sine sahaba: “ved I hvem der
vil blive talt blandt martyrerne i min ummah1?”. Hazrat ‘Ubadahra sad i
forsamlingen, og svarede: “En martyr er den der kæmper standhaftigt og modigt
for at opnå guddommelig belønning”. Profetensa svarede: “Hvis dette var
tilfældet, ville antallet af martyrer i min ummah være meget få…. Den der dør
mens han kæmper for Allah den Ophøjedes sag er martyr; den der dør af pesten,
er martyr2; den der oplever druknedøden, er martyr; den der dør som følge af
en mavesygdom, er martyr, og ligeledes er den kvinde martyr der dør som følge

1

Dvs. det muslimske folk (Forfatter).
Dvs. den der er sand troende og dør af pesten, er martyr (Forfatter). Huzooraba forklarede også at den Lovede
Messiasas i sin tid profeterede om pesten som et advarende tegn, og at Allah ville beskytte hans menighed som
et særligt tegn. Derfor havde pest i den Lovede Messias’as tid en særlig signifikans som en pest der straffede de
vantro og skånede de troende.
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af sin graviditet eller som følge af barslen og indenfor 40 dage af den.” (Lignende
beretning kan findes i Bukhari).
Huzooraba bad for at Allah den Ophøjede skulle blive ved med at ophøje den
Hellige Profetssa sahabas status, siden de videregav til os den enormt kostbare
viden som de modtog fra den Hellige Profetsa.
I slutningen af sin fredagsprædiken meddelte Huzooraba om følgende personers
bortgang:
1. Sa‘eed Suqya Sahib fra Syrien.
2. At-Tayyab Al-Ubadi Sahib fra Tunesien.
3. Sahibzadi Amatus-Shakoor Sahiba, som var ældste datter til Hazrat
Khalifatul-Masih IIIrh.
Huzooraba ledte alle tres namaz-e-janaza ghaib efter sin fredagsprædiken.
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