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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 01-06-2018 

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

Den Hellige Profetssa Sahabara del 2 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter berettede Huzooraba om nogle af den Hellige Profetssa ophøjede 

sahabara. Nogle af disse nævnes nedenfor. 

En af disse sahaba var Hazrat Ukashara. Han var en af de velsignede der i dette 

liv modtog det glædelige budskab fra Profetensa om at han ville indgå i paradiset 

uden regnskab på dommens dag. Den Hellige Profetsa fortalte i en forsamling af 

sine sahabara, at 70.000 personer fra hans ummah ville indgå i paradiset uden 

regnskab på dommens dag. Da stillede Hazrat Ukashara sig op og anmodede 

Profetensa om at bede til Allah om at han skulle være blandt disse 70.000 ærede 

muslimer. Profetensa bad på stedet, at Allah den Ophøjede skulle skænke Hazrat 

Ukashara dette status i det hinsides. Herefter stillede en anden sahabi sig op i 

forsamlingen og anmodede Profetensa om samme bøn for sig selv. Da svarede 

Profetensa at Hazrat Ukashara allerede havde benyttet sig af denne chance. Med 

dette ønskede Profetensa at indikere at andre muslimer der ønsker dette status, 

bør søge det gennem personlig bestræbelse og bønner. 

Hazrat Ukashara var også den heldige sahabi, der ud af hengivenhed fik 

muligheden for at kysse den Hellige Profetsa på overkroppen før hans bortgang 

fra denne verden. 

Hazrat Ukashara blev martyr under et slag mellem muslimerne og de vantro. 
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En anden sahabi af den Hellige Profetsa var Hazrat Kharija bin Zaidra. Hans datter 

blev gift med Hazrat Abu Bakr Siddeeqra. Han var en meget hengiven muslim. 

Han havde ønsket sig martyrium, og fik dette ønske opfyldt under Slaget ved 

Uhud, og da han lå såret på slagmarken, kom en anden muslim og 

videreformidlede ham rygtet om at Profetensa var blevet martyr. Da svarede 

Hazrat Kharijara, at selv hvis Profetensa var blevet martyr, levede Allah og ville 

altid være Levende. 

Herefter fortalte Huzooraba om en tredje sahabi af Profetensa ved navn Hazrat 

Ziyad bin Labeedra. Han blev muslim med 70 andre personer under den kendte 

“Bai‘ah ‘Uqbah Thaniya”, dvs. den anden bai‘ah ved Uqbah. Han var fra Medina, 

men efter at have accepteret Islam, flyttede han til Mekka, for at drage nytte af 

Profetenssa velsignede selskab. Herefter flyttede han igen tilbage til Medina 

efter at Profetensa var flyttet derhen. Han deltog i samtlige slag som Profetensa 

deltog i. Han døde under Hazrat ‘Umarsra khilafah i år 41 hijri i Kufa. 

Efter sin fredagsprædiken ledte Huzooraba namaz-e-janaza ghaib for Isma‘il 

Malagala Sahib fra Uganda, som var en hengiven missionær for Ahmadiyya 

Menigheden. Han blev født som kristen, men konverterede til Islam Ahmadiyya, 

hvorefter han fik sin uddannelse fra Jamia Ahmadiyya Rabwah og blev 

missionær. Han er af hans bekendte blevet beskrevet som en eksemplarisk 

missionær. Huzooraba bad for ham og hans familie. 

 


