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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 15-03-2019
(Fandt sted i Bait-ul-Futuh, London)
Den Hellige Profetssa Sahabara
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter berettede Huzooraba om to af den Hellige Profetssa sahabara som
modtog æren af at deltage i Slaget ved Badr. Disse var:
Hazrat Sa’ib bin ‘Uthmanra
Han var søn af Hazrat ‘Uthman bin Maz‘unra. Hazrat Sa’ibra deltog i alle slag ledt
af den Hellige Profetsa. Under ekspeditionen ved Buwat udnævnte Profetensa
ham som stedfortrædende Amir (leder) af Medina. Han døde som følge af at
blive ramt af en pil under slaget ved Yamamah, som fandt sted under Hazrat Abu
Bakrsra kalifat.
Hazrat Zamrah bin Amr Juhnira
Han deltog i slagene ved Badr og Uhud. Han blev martyr under Slaget ved Uhud.
Hazrat Sa‘d bin Suhailra
Han var fra Ansar. Han nævnes også som Sa‘id bin Suhail i nogle beretninger.
Han deltog i slagene ved Badr og Uhud.
Hazrat Sa‘d bin ‘Ubaidra
Han deltog i alle slag ledt af den Hellige Profetra. Han plejede at lede bønnen som
imam i en moské i Quba. Han blev martyr under Slaget ved Qadisiyya under
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Hazrat ‘Umarsra kalifat. Han forudsagde sit martyrium før slaget, og gik bravt ind
i slagmarken med ønsket om at blive martyr.
Hazrat Sahl bin ‘Ateeqra
Hans mor hed Jamila bint Alqama. Han var blandt de 70 der deltog i eden om
troskab ved Aqaba.
Hazrat Suhail bin Rafe‘ra
Han og hans bror Hazrat Sahl bin Rafe‘ra ejede den grund som Profetensa opkøbte
for at bygge Masjid Nabawi.
Huzooraba fremlagde også nogle fakta om Masjid Nabawi i Profetenssa tid.
Hazrat Sa‘d bin Khaisamara
Han var en naqeeb1 blandt de 12 nuqaba som Profetensa udvalgte blandt de
ansar som kom i år 13 Nabawi for at mødes med Profetensa. Under dette møde
aflagde disse ansar ed om at beskytte Profetensa selv med livet hvis han valgte
at flytte til Medina. Dette møde kaldes Bai‘ah Aqaba Thaniya (den anden ed om
troskab ved Aqaba). Efter at have taget deres ed sagde Profetensa til dem, at
Profeten Mosesas udvalgte 12 nuqaba som var hans repræsentanter og
mellemmænd til de jødiske stammer. Nu ville også Profetensa udvælge 12
personer blandt de fremmødte ansar som ville agere som hans nuqaba til
muslimerne i Medina. Hver af disse 12 skulle være naqeeb for en stamme. Disse
12 skulle have samme relation til ham som de 12 disciple havde til Profeten
Jesusas, forklarede Profetensa. En af disse nuqaba var som sagt Hazrat Sa‘d bin
Khaisamara.
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Efter den Hellige Profetsa havde sendt Hazrat Mus‘ab bin ‘Umairra som missionær
til Medina bad Medinas muslimer Profetensa om tilladelse til at bede fredagsbøn
i forsamling i Medina. Profetensa gav sin tilladelse, og den første fredagsbøn
efter dette blev afholdt hos Hazrat Sa‘d bin Khaisamara. Hazrat Sa‘dra havde også
en brønd i Quba kaldet Al-Gharth som Profetensa nød at drikke vand fra.
Profetensa sagde at denne brønd var blandt paradisets brønde og at dens vand
var af bedste kvalitet. Han instruerede også at hans krop skulle vaskes af vandet
fra denne brønd. Ifølge denne befaling blev Profetenssa velsignede krop efter
hans død vasket af vandet fra Al-Gharth. Hazrat Sa‘dra blev martyr under Slaget
ved Badr.
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