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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 18-01-2019
(Fandt sted i Bait-ul-Futuh, London)
Den Hellige Profetssa sahabi Hazrat ‘Amir bin Fuhairara
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter berettede Huzooraba om den Hellige Profetssa sahabi Hazrat ‘Amir bin
Fuhairara. En kort opsummering af dette gives nedenfor.
Hazrat ‘Amir bin Fuhairara var en slave der blev løskøbt af Hazrat Abu Bakrra. Han
er kendt for at have ledsaget den Hellige Profetsa og Hazrat Abu Bakrra under
migrationen til Medina. Huzooraba berettede i denne forbindelse flere detaljer af
denne migration. Under rejsen til Medina udlovede mekkanerne en dusør til
enhver der ville fange og tilbagebringe Profetensa død eller levende. En person
ved navn Suraqa bin Malikra begav sig ud for at gøre sig fortjent til denne dusør.
Han red på hest og kom meget tæt på Profetensa og hans ledsagere, men
skæbnen ville det at ethvert angreb med bue og pil og ethvert forsøg på at
nærme sig Profetensa mislykkedes, og Suraqasra hest faldt gang på gang til
jorden. Ud fra disse hændelser indså Suraqara at Profetensa var en sand profet
fra Allah og var under guddommelig beskyttelse. Derfor ændrede han sine
planer og besluttede ikke at angribe Profetensa. Han kaldte på Profetensa og
fortalte hvad der var hændt og hvordan han havde ændret sine planer. Før
Suraqara forlod Profetensa bad han om en garanti på hans sikkerhed til den dag
Profetensa, ifølge Allahs sædvane med sine profeter, ville få magten i landet.
‘Amir bin Fuhairara kunne læse og skrive, og Profetensa bad ham skrive en
sikkerhedserklæring til Suraqara, hvilket han gjorde på et stykke læder. Herefter
forudsagde Profetensa at Suraqara en dag ville bære Khosraus guldarmbånd.
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Senere konverterede Suraqara til Islam, og mange år efter, under Hazrat ‘Umarsra
kalifat, modtog muslimerne Khosraus guldarmbånd i en defensiv krig med
Perserne. På det tidspunkt befalede Hazrat ‘Umarra Suraqa bin Malikra at bære
disse guldarmbånd. Suraqara bar guldarmbåndene, og på denne måde blev
Profetenssa storslåede profeti opfyldt.
Hazrat ‘Amir bin Fuhairara blev martyr under hændelsen ved Be’r-e-Ma‘una i en
alder af ca. 40 år. Det berettes at Hazrat ‘Amir bin Fuhairahra før sin død som
følge at et spydkast udbrød: “Jeg sværger ved Kabaens Herre at jeg er blevet
succesfuld!”. Ifølge andre beretninger sagde han “Jeg sværger ved Allah at jeg
er blevet succesfuld!” Da en person blandt fjenden, ved navn ‘Amirra, så dette
ophøjede eksempel af mod og selvopofrelse på Allahs vej, blev han påvirket i
sådan en grad at han udførte et studie af Islam og senere blev muslim. Ifølge
nogle beretninger var det selvsamme person som havde dræbt Hazrat ‘Amir bin
Fuhairahra ved at kaste et spyd mod ham, og ifølge andre beretninger var han en
anden person blandt fjenden som var vidne til hændelsen. Efter at være blevet
muslim plejede han at fortælle andre muslimer om denne hændelse, og da han
kom til det punkt hvor han nævnte Hazrat ‘Amir bin Fuhairasra martyrium og
hvad han havde sagt før sin død, plejede han at udvise stor sorg, og hans krop
plejede at ryste af gråd.
Huzooraba afsluttede sin prædiken ved at prise den Hellige Profetssa sahabas mod
og offervilje, som de udviste på Allahs vej. De var i sandhed et folk som havde
mistet frygten for døden på grund af deres ophøjede tro på Allah. Hazrat ‘Amir
bin Fuhairara var én af disse ophøjede sahaba. Han blev velsignet med en høj
spirituel rang ved at acceptere Islam og følge den Hellige Profet Muhammadsa.
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