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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 25-09-2020 

Profetenssa sahabara ved Badr: 

Hazrat Bilal bin Rabahra del 3 

 (Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien) 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter berettede Huzooraba om Hazrat Bilal bin Rabahra, som han også havde 

berettet om i sine to tidligere fredagsprædikener. 

Den Hellige Profetsa spurgte på et tidspunkt Hazrat Bilalra hvilken gerning han 

havde udført, som han forventede stor belønning for, for han havde hørt hans 

fodtrin i paradiset. Hazrat Bilalra svarede, at han altid plejede at bede to rak‘at 

frivillig bøn når han kaldte til bøn samt at han altid udførte wudhu når hans 

tidligere wudhu udløb. Profetensa svarede, at det var på grund af disse gerninger, 

at han havde hørt hans fodtrin i paradiset. 

Den Hellige Profetsa sagde på et tidspunkt, at paradiset længes efter tre 

personer: Alira, Ammarra og Bilalra. 

Den Hellige Profetsa nævnte på et tidspunkt, at enhver profet har 7 naqeeb1, og 

at han selv havde 14 naqeeb. Herefter nævnte han disse 14 naqeeb, hvoriblandt 

også Hazrat Bilalra var. 

Herefter fremlagde Huzooraba nogle uddrag af Hazrat Musleh Mau‘oodsra 

skrifter, som forklarer hvilken rang Hazrat Bilalra, som tidligere var slave, 

opnåede gennem Islam og Profetenssa kærlighed. På et tidspunkt mødte Hazrat 

 
1 Naqeeb er et ord på arabisk og urdu, og har forskellige betydninger, hvoraf én er “repræsentant” (Forfatter). 
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Musleh Mau‘oodra en person, som sagde, at han var efterkommer af Hazrat 

Bilalra. Hazrat Musleh Mau‘oodra har kommenteret på dette ved at sige, at kun 

Allah ved om denne person virkelig var efterkommer af Hazrat Bilalra, men da 

han sagde dette, ønskede han at omfavne ham, da han var efterkommer af en 

person der var tæt på og havde rørt den Hellige Profetsa, nemlig Hazrat Bilalra. 

Dette viser hvor høj en status Hazrat Bilalra opnåede. Hazrat Abu Bakrra sagde på 

et tidspunkt: “Gid jeg var født af Bilalsra mor, og gid Bilalsra far var min far! 

Hvilken høj rang har Bilalra, som engang blev set ned på og blev slæbt i gaderne.” 

Hvor Hazrat Bilalra blev set ned på fordi han var abessinsk slave, ser vi, at den 

Hellige Profetsa elskede ham utrolig højt. Profetenssa kærlighed til Hazrat Bilalra 

havde også indprentet i Hazrat Bilalsra hjerte en utrolig stor kærlighed til 

Profetensa. Følgende hændelse giver et indblik i denne kærlighed: Da Hazrat 

Bilalra i sin sene alder boede i Damaskus, anmodede folket i Damaskus ham om 

at kalde azan, dvs. kald til bøn, så de kunne få et indblik i hvordan det måtte 

have været i Profetenssa tid når han kaldte azan. Han afslog ved at fortælle dem, 

at han ikke kunne udholde det, da det mindede ham om Profetensa og hans tid. 

På det tidspunkt var den daværende khalifa Hazrat ‘Umarra også på rejse, og 

opholdte sig i Damaskus. De gik derfor til Hazrat ‘Umarra og anmodede ham om 

at overtale Hazrat Bilalra til at kalde azan, og derfor informerede Hazrat ‘Umarra 

Hazrat Bilalra om folkets ønske. Hazrat Bilalra indvilligede, fordi han ønskede at 

adlyde Hazrat ‘Umarra, men samtidigt fortalte han Hazrat ‘Umarra, at hans hjerte 

ikke ville kunne udholde det. Hazrat Bilalra kaldte således azan. Da de af 

Profetenssa sahaba, som var til stede, hørte Hazrat Bilalra kalde til bøn, blev de 

mindet om Profetenssa tid, hvilket fik dem til at græde. Da Hazrat Bilalra var 

færdig med at kalde til bøn, besvimede han, og kort tid derefter afgik han ved 

døden. Dette var Hazrat Bilalra, den afrikanske slave, som Islam og Profetenssa 
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kærlighed ophøjede til en høj status. Ved hans død kaldte Hazrat ‘Umarra ham 

“Vor Leder Bilalra”. Det berettes at Hazrat Bilalra døde i en alder af ca. 60 år. 

 

Janaza-bøn in absentia 

Herefter meddelte Huzooraba om, at han ville lede en række personers janaza-

bønner in absentia efter sin fredagsbøn. Disse var følgende: 

1. Maulana Talib Ya‘qub Sahib, missionær i Trinidad og Tobago. 

2. Ingeniør Iftikhar ‘Ali Qureshi Sahib. 

3. Radhiyyah Sultana Sahiba. 

4. Muhammad Tahir Ahmad Sahib. 

5. Aqeel Ahmad. 


