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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 01-03-2019 

 (Fandt sted i Bait-ul-Futuh, London) 

Den Hellige Profetssa Sahabara 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter berettede Huzooraba om nogle af den Hellige Profetssa sahabara som 

modtog æren af at deltage i Slaget ved Badr. En opsummering af dette 

fremlægges nedenfor. 

Hazrat Khauli bin Abi Khaulira 

Han deltog i Slaget ved Badr. Han døde i Hazrat ‘Umarsra tid som khalifa. 

Hazrat Rafe‘ bin Al-Mu‘allara 

Han var fra Banu Habib stammen. Profetensa bandt Hazrat Rafe‘ra med Hazrat 

Safwan bin Baidha’ra i et bånd af spirituelt broderskab (mu’akhat). Ifølge 

beretninger blev begge martyrer under Slaget ved Badr. 

Hazrat Zus-Shimalain ‘Umair bin ‘Abde Amrra 

Han blev kaldt Zus-Shimalain fordi han plejede at bruge begge sine hænder 

ligeligt. Derfor blev han også kaldt Zul-Yadain (Den med de to hænder). Han blev 

martyr under Slaget ved Badr i en alder af 30. 

Hazrat Rafe‘ bin Yazidra 

Han nævnes i en beretning også som Rafe‘ bin Zaid. Hans moder Aqrab bint 

Mu‘adh var søster til Hazrat Sa‘d bin Mu‘adhra. Hazrat Rafe‘ra blev martyr under 

Slaget ved Uhud. 
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Hazrat Zakwan bin ‘Abde Qaisra 

Han deltog i både den første og anden ed om troskab ved Aqaba. Han var en 

“ansari muhajir” (En fra Ansar i Medina, som udførte migration). En gruppe 

blandt Ansar fra Medina havde aflagt ed om troskab til Profetensa og accepteret 

Islam ved Aqaba. Herefter vendte de tilbage til Medina. Da de første migranter 

(muhajirin) migrerede fra Mekka til Medina og nåede byen Qubaa, rejste en 

gruppe blandt Ansar fra Medina til Mekka for at hente de resterende migranter 

fra Mekka (Herefter var der kun få muslimer tilbage i Mekka inklusiv den Hellige 

Profetsa, Hazrat Abu Bakrra og Hazrat ‘Alira). Derfor kaldes de Ansar Muhajirin, 

siden de udførte rejsen fra Mekka til Medina med de andre migranter 

(muhajirin) fra Mekka. Før Slaget ved Uhud pegede Profetensa mod et område 

og spurgte sine sahaba hvem der ville placere sig der under slaget. Hazrat 

Zaqwanra stillede sig op og tilbød sig selv. Profetensa spurgte hans navn og Hazrat 

Zakwanra fortalte sit navn. Profetenra bad ham sætte sig igen, og sagde til 

forsamlingen, at dem der gerne ville se en person som ville vandre på paradisets 

grønne græs om en dag skulle se på Hazrat Zakwanra. Herefter tog Hazrat 

Zakwanra hjem for at sige farvel til sin familie. Hans døtre spurgte ham om han 

var ved at forlade dem. De havde omfavnet ham, så han rev sig stille fri fra dem, 

trådte lidt tilbage, og sagde, at nu ville de først mødes på dommens dag. 

Herefter tog han ud på slagmarken og blev martyr. 

Hazrat Khawat bin Jubair Ansarira 

Han var bror til Hazrat ‘Abdullah bin Jubairra, som ledte de 50 bueskytere som 

blev stillet på en høj for at forsvare et vigtigt pas under Slaget ved Uhud. Hazrat 

‘Khawatra blev såret ved at hamre ind i kanten på en sten på vej til Badr. Derfor 

instruerede Profetensa ham ikke at deltage i Slaget ved Badr. Han deltog derfor 

ikke. Men Profetensa talte ham alligevel blandt de der ville få del i krigsbyttet 
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samt den spirituelle belønning for at have deltaget i Slaget ved Badr. Han deltog 

herefter i alle slagene ledt af den Hellige Profetsa. 

Hazrat Rabi‘ah bin Aksamra 

Han var blandt muhajirin. Han deltog i Slaget ved Badr i en alder af 30. Han 

deltog i flere slag ledt af den Hellige Profetra. Han blev martyr under Slaget ved 

Khaibar i en alder af 37. 

Hazrat Rifa‘ah bin Amr al-Juhnira 

Han deltog i Slaget ved Badr samt Slaget ved Uhud. 

Hazrat Zaid bin Wadiyara 

Han deltog i Slaget ved Badr og Slaget ved Uhud, og blev martyr under Slaget 

ved Uhud. 

Hazrat Ribi bin Rafe‘ Ansarira 

Han deltog i slagene ved Badr og Uhud. 

Hazrat Zaid bin Muzainra 

Han var fra Khazraj stammen. Han deltog i slagene ved Badr og Uhud. 

Hazrat Ayyaz bin Zuhairra 

Han deltog i den anden migration til Abessinien. Han deltog i alle slag ledt af den 

Hellige Profetsa. Han døde i år 30 hijri i Hazrat ‘Uthmansra tid som khalifa. 

Hazrat Rifa‘a bin Amr Ansarira 

Han var blandt de 30 ansar der deltog i den anden ed om troskab ved Aqaba. 

Han blev martyr under slaget ved Uhud. 
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Hazrat Ziyad bin Amrra 

Han deltog i Slaget ved Badr sammen med sin bror Hazrat Zamrahra. 

Hazrat Salim bin Umair bin Thabitra 

Han deltog i eden om troskab ved Aqaba. Han deltog i alle slag ledt af den Hellige 

Profetra. Han var også blandt de 7 sahaba som før ekspeditionen til Tabuk gik 

grædende fra et møde med Profetensa fordi de ikke havde råd til transportmidler 

til at deltage i ekspeditionen og fordi Profetensa intet havde at tilbyde dem som 

transport. De var så fattige at de ikke engang havde sandaler til at kunne fuldføre 

rejsen. Gennem deres ophøjede intention gav de ubevidst en lærestreg til 

sådanne muslimer som var i stand til at drage i kamp sammen med Profetensa, 

men fandt på undskyldninger for ikke at gøre det. Derfor blev disse fattige 

sahaba nævnt af Allah den Ophøjede i Koranen som eksempler for andre. 

Hazrat Suraqa bin Ka‘bra 

Han deltog i alle slag ledt af den Hellige Profetsa. Han blev martyr under Slaget 

ved Yamama. 

Hazrat Sa’ib bin Maz‘unra 

Han var bror til Hazrat ‘Uthman bin Maz‘unra. Han deltog i slagene ved både Badr 

og Uhud. Han fik også æren af at deltage i en handelsrejse sammen med 

Profetensa før hans profetdømme. Bagefter accepterede han Islam og priste 

Profetenssa ophøjede færdigheder og moralske kvaliteter som han bevidnede 

under handelsrejsen. 

Hazrat Asim bin Qaisra 

Han deltog i Slaget ved Badr og Slaget ved Uhud. 
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Hazrat Tufail bin Malik bin Khansa’ra 

Han deltog i slagene ved Badr, Uhud. Ligeledes deltog han i eden om troskab ved 

Aqaba. 

Hazrat Tufail bin Nu‘manra 

Han deltog i Slaget ved Badr, Slaget ved Uhud samt Slaget ved Voldgraven. Han 

blev martyr under Slaget ved Voldgraven. 

Hazrat Zuhaq bin Abde Amrra 

Han deltog i slagene ved Badr og Uhud sammen med sin bror Hazrat Nu‘man bin 

‘Abde Amrra. Han havde endnu en bror, Hazrat ‘Utbah bin ‘Abde Amrra, som blev 

martyr under hændelsen ved Be’r-e-Ma‘una. Hazrat Zuhaqra blev martyr under 

Slaget ved Uhud. 

Hazrat Zahaq bin Harithara 

Han var fra Khazraj stammen. Han deltog i eden om troskab ved Aqaba. 

Ligeledes deltog han i Slaget ved Badr. 

Hazrat Khallad bin Suaid Ansarira 

Han deltog eden om troskab ved Aqaba. Han deltog i Slaget ved Badr og Slaget 

ved Uhud. Han blev martyr som følge af at en fjendtlig jødisk kvinde slap en tung 

sten over ham mens han sad ved muren til en jødisk borg. Profetensa sagde efter 

hans martyrium at Hazrat Khalladra ville få en belønning som svarer til to 

martyrers belønning. Profetensa fik i overensstemmelse med retfærdighedens 

krav henrettet den jødiske kvinde som havde sluppet stenen over Hazrat 

Khalladra. 
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Hazrat Aus bin Khaulira 

Han deltog i alle slag ledt af den Hellige Profetsa. Han var vidne til et mirakel ved 

Hudaibiyya, hvor en stort set tom brønd blev fyldt med vand gennem Profetenssa 

velsignelse. Da inviterede Hazrat Aus bin Khaulira sin onkel, hyklernes leder 

‘Abdullah bin Ubay ibn Salul, som også bevidnede miraklet, til oprigtigt at 

acceptere Islams og Profetenssa sandhed. Men ‘Abdullah bin Ubay fortsatte i sit 

hykleri. Hazrat Aus bin Khaulira fik æren af at vaske Profetenssa velsignede krop 

efter hans død samt at sænke den ned i graven ved begravelsen. Hazrat Ausra 

døde i Medina i Hazrat ‘Uthmansra tid som khalifa. 

Huzooraba bad til sidst i sin fredagstale for at Allah skulle ophøje disse sahabas 

status i det hinsides. 


