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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 28-02-2020 

Profetenssa Sahabara ved Badr 

Hazrat Mus‘ab bin ‘Umairra 

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

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter berettede Huzooraba om Hazrat Mus‘ab bin ‘Umairra, som var en af de 

sahaba af den Hellige Profetsa der fik æren af at deltage i Slaget ved Badr. 

Hazrat Mus‘abra var fra Banu ‘Abduddar-klanen fra Quraish-stammen. Han var 

kendt under titlerne Abu ‘Abdullah og Abu Muhammad. Hans fars navn var 

‘Umair bin Hashim, og hans mors navn var Khanas eller Hanas bint Malik. Hazrat 

Mus‘abs hustru hed Hamnah bint Jahsh, og hun var søster til Profetenssa hustru 

Hazrat Zainab bint Jahshra. Han voksede op i stor luksus, men efter at have 

accepteret Islam levede han, i fuld modstrid med sit tidligere liv, et meget 

simpelt og fattigt liv; så meget, at Profetensa på et tidspunkt ikke kunne holde 

sine tårer tilbage, da han så at Hazrat Mus‘absra tøj var lappet flere steder på 

grund af mangel på midler. Samtidigt lykkeønskede Profetensa for at have valgt 

et liv i fattigdom for Allahs skyld. 

Hazrat Mus‘abra blev muslim i Islams helt tidlige periode hvor muslimerne 

plejede at mødes i Dar Arqam i Mekka. Efter dette oplevede han stor forfølgelse 

bl.a. fra sin egen familie, som var meget fjendske mod Islam. Han blev bl.a. sat i 

husarrest og tortureret. Dette førte til, at han måtte emigrere til Abessinien 

under både den første og anden emigration til Abessinien.  Da hans mor, efter 

hans tilbagevenden fra Abessinien, så hans ynkværdige tilstand, stoppede hun 
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med at forfølge ham for en tid. Senere blev han sendt som den første missionær 

i Islam til Medina for at undervise befolkningen i Medina i Koranen. Det lykkedes 

ham at omvende mange af beboerne i Medina til Islam. Han fik også æren af at 

lede den første fredagsbøn (salat-ul-jumu‘ah), som fandt sted i Medina hos 

Hazrat Sa‘d bin Khaisamahra. I alt 12 personer deltog i denne fredagsbøn. Ifølge 

en anden beretninger var det Hazrat Abu Umamah Asad bin Zurarahra der var 

den første person til at lede fredagsbøn i Islams historie. Mange personer der 

blev muslimer gennem Hazrat Mus‘abra, endte med at blive meget højtstående 

blandt Profetenssa sahaba. Blandt disse var Hazrat Sa‘d bin Mu‘azra, Hazrat 

Abbad bin Bishrra, Hazrat Muhammad bin Maslamahra og Hazrat Usaid bin 

Huzairra. 

Huzoorra sagde, at han i en fremtidig tale ville fortsætte sin beretning om Hazrat 

Mus‘ab bin ‘Umairra. 

Namaz-e-Janaza 

Til sidst nævnte Huzooraba at to respekterede medlemmer af Islams Ahmadiyya 

Menighed var afgået ved døden. Disse var: 

1. Malik Munawwar Ahmad Javed Sahib, søn af Malik Muzaffar Ahmad 

Sahib. Han døde i en alder af 84 den 22. februar 2020.  

2. Professor Muhammad Shamim Khalid Sahib, søn af Sheikh Mahboob 

‘Alam Khalid Sahib, som døde den 16. februar 2020 i Rabwah i en alder af 

81.  

De begge tjente i forskellige roller Islams Ahmadiyya Menighed med stor iver og 

passion. Huzooraba bad for de afdøde og deres pårørende, og ledte deres namaz-

e-janaza efter sin fredagsprædiken. 


