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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 26-07-2019 

 (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 sahaba som 

deltog i Slaget ved Badr. En kort opsummering af dette gives nedenfor. 

Hazrat Muzahhir bin Rafay‘ra 

Hazrat Muzahhirra var onkel til Hazrat Rafay‘ra, som var den velkendte sahabi 

som i en ung alder af 14 år tilbød sig selv til at kæmpe under Slaget ved Badr. 

Men Profetensa gav afslag på hans anmodning siden han var for ung. Profetensa 

tillod ham dog at kæmpe under Slaget ved Uhud ca. et år senere. Han deltog 

også i Slaget ved Voldgraven og andre Slag ledt af den Hellige Profetsa. Hazrat 

Rafay‘ra døde i en alder af 86 i år 74 AH. Hazrat Muzahhirra og hans bror deltog 

begge i Slaget ved Badr. Hazrat Muzahhirra blev martyr i år 20 AH under Hazrat 

‘Umarsra tid som Khalifa. 

Hazrat Malik bin Qudamara 

Han deltog i slaget ved Badr sammen med sin bror Hazrat Munzir bin 

Qudamahra. Hazrat Malikra deltog også i Slaget ved Uhud. 

Hazrat Khuraim bin Fatikra 

Han var kendt under tilnavnet Abu Yahya (Yahyas Far) eller Abu Aiman (Aimans 

Far). Han deltog i Slaget ved Badr sammen med sin bror Hazrat Sabrah bin Fatikra. 

Hazrat Khuraimra døde under Hazrat Ameer Mu‘awiyyahsra tid som konge. 
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Hazrat Ma‘mar bin Harithra 

Hans far hed Harith bin Ma‘marra, og hans mor hed Qutailah bint Maz‘unra. Hun 

var søster til Hazrat ‘Uthman bin Maz‘unra. Dermed var Hazrat ‘Uthman bin 

Maz‘unra Hazrat Ma‘mar bin Harithsra onkel. Hazrat Ma‘marra havde to brødre 

ved navn Hatibra og Hattabra. Alle tre brødre blev muslimer før den tid hvor 

muslimerne plejede at mødes i Dar Arqam. Hazrat Ma‘marra deltog i slagene ved 

Badr, Uhud og Voldgraven. Han døde i år 23 AH under Hazrat ‘Umarsra tid som 

khalifa. 

Hazrat Zuhair bin Rafay‘ra 

Han var bror til Hazrat Muzahhir bin Rafay‘ra. Hans søn Usaidra var også en sahabi 

af den Hellige Profetsa. Han deltog sammen med sin bror Hazrat Muzahhirra i 

Slaget ved Badr samt alle andre slag ledt af den Hellige Profetsa. Han deltog også 

i den anden ed om troskab ved Aqaba. 

Hazrat ‘Amr bin Iyasra 

Hazrat ‘Amrra var fra Yemen. Han deltog i Slagene ved Badr og Uhud. Hans to 

brødre Hazrat Waraqah bin Iyasra og Hazrat Rabi‘ bin Iyasra deltog også i Slaget 

ved Badr. 

Hazrat Mudlij bin ‘Amrra 

Ifølge nogle beretninger hed han Mudlaj. Han deltog i Slaget ved Badr sammen 

med sine to brødre Hazrat Saqf bin ‘Amrra og Hazrat Malik bin ‘Amrra. Hazrat 

Mudlijra deltog herudover i alle slag ledt af den Hellige Profetsa. Han døde i år 50 

AH. 
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Hazrat ‘Abdullah bin Sohailra 

Han var blandt emigranterne til Abessinien. Han deltog i Slaget ved Badr samt 

alle andre slag ledt af den Hellige Profetsa. 

Hazrat Yazid bin Harithra 

Han var også kendt som Yazid bin Fushum (Fushums søn Yazid), siden hans mor 

hed Fushum. Han og hans bror Hazrat Abdullah bin Fushumra deltog begge i 

Slaget ved Badr. 

Hazrat Umair bin Humamra 

Han deltog i Slaget ved Badr og blev martyr under selvsamme slag. Ifølge nogle 

beretninger var han den første blandt Ansar der blev martyrer under Slaget ved 

Badr. 

Hazrat Humaid Ansarira 

Hazrat Humaid Ansarira var endnu en sahabi af den Hellige Profetsa som fik æren 

af at deltage i Slaget ved Badr. 

Hazrat ‘Amr bin Mu‘az bin Nu‘man Ausira 

Han var bror til Hazrat Sa‘d bin Mu‘azra lederen af Aus-stammen i Medina. Hazrat 

‘Amr bin Mu‘azra deltog i Slaget ved Badr sammen med sin bror Hazrat Sa‘dra. 

Hazrat ‘Amrra blev martyr under Slaget ved Uhud i en alder af 32. 

Hazrat Mas‘ud bin Rabi‘ah bin ‘Amrra 

Han var kendt under kaldenavnet Abu ‘Umair (‘Umairs far). Han blev muslim før 

muslimerne begyndte at samles i Dar Arqam. Han deltog i alle slag ledt af den 

Hellige Profetsa. Han døde i år 30 AH i en alder af 60. 
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Huzooraba bad for at Allah den Ophøjede ville fortsætte med at ophøje den 

Hellige Profetssa sahabas status. 

Jalsa Salana UK 2019 

I slutningen af sin fredagsprædiken henledte Huzooraba menighedens 

opmærksomhed mod at Jalsa Salana UK ville starte en uge senere (den 2 august). 

Han instruerede organisatorerne og de frivillige arbejdere under Jalsa til at 

opfylde deres pligter på bedste vis. 

 


