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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 13-07-2018 

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

Den Hellige Profetssa Sahaba 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter berettede Huzooraba om to sahaba af den Hellige Profetsa. Den ene af 

disse var Hazrat Abu Usaid Malik bin Rabi‘ahra. Nogle kilder nævner ham som 

Bilal bin Rabi‘ah. Han tilhørte Banu Sa‘idah klanen, som var en gren af Khazraj 

stammen. Han var en lav mand med hvidt skæg og tykt hår. I sin alderdom 

mistede han sit syn.  Han døde i en alder af 75 i år 60 hijra, under Hazrat Ameer 

Mu‘awiyahsra kongedømme. Han var den sidste blandt de Ansar som deltog i 

slaget ved Badr. Da han blev gift inviterede han den Hellige Profetsa til sit bryllup. 

Da Profetensa ankom var det selve bruden der lavede maden og serverede den 

for den Hellige Profetsa. Som drikkelse serverede de noget vand hvori de dagen 

før havde lagt nogle dadler for at skabe smag i det. Dette var Hazrat Usaidra og 

hans hustrusra simple bryllup. Han var en man af meget ophøjede moralske 

egenskaber. Da han i sin alderdom var blevet blind plejede han at takke Allah for 

at Han havde skænket ham syn i sin ungdom og middelalder, så han kunne se 

den Hellige Profetsa, og at han først efter Profetenssa bortgang havde mistet 

synet. Dette var hans ophøjede niveau af taknemlighed overfor sin Skaber. 

Den anden sahabi Huzooraba berettede om var Hazrat ‘Abdullah bin ‘Abdil-

Asadra. Han var kendt som Abu Salamah (dvs. Salamahs far). Hans moder var 

Barrah, datter til Profetenssa farfar ‘Abdul-Muttalib. Dermed var Hazrat 

‘Abdullah bin ‘Abdil-Asadra beslægtet med den Hellige Profetsa. Den Hellige 

Profetssa hustru Hazrat Umme-Salamahra havde tidligere været gift med Hazrat 
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‘Abdullahra. Hazrat ‘Abdullahra tilhørte Makhzum stammen. Han deltog i slaget 

ved Uhud og overlevede slaget på trods af nogle sår som han fik. Men senere 

døde han som følge af den sygdom som spredte sig i hans krop som følge af 

såret. Efter hans død blev hans enke Hazrat Umme Salamahra gift med den 

Hellige Profetsa. 

Efter sin fredagsprædiken ledte Huzooraba namaz-e-janaza ghaib for følgende 

personer: 

1. Naseer Ahmad Nasir Sahib, en missionær af Menigheden. 

2. Mubeen Ahmad Sahib, som blev martyr under en skudepisode i Karachi. 

3. Muhammad Zafrullah Sahib, som også blev martyr sammen med Mubeen 

Sahib i Karachi. 


