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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 17-08-2018 

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

Den Hellige Profetssa Sahabara 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter berettede Huzooraba om følgende af den Hellige Profetssa sahaba: 

Hazrat ‘Amir bin Rabi‘ahra: 

Hazrat ‘Amir bin Rabi‘ahra var blevet adopteret af Hazrat ‘Umarsra far Khattab, 

og derfor var han kendt som ‘Amir bin Khattab (‘Amir søn af Khattab), men da 

den islamiske befaling om at vælge sit efternavn ifølge sine biologiske forældre 

blev åbenbaret, ændrede han sit navn til ‘Amir bin Rabi‘ah. Huzooraba sagde at 

ahmadi-muslimer i henhold til denne regel altid bør skrive adoptivbørns 

efternavn i forhold til deres biologiske forældres navn på officielle dokumenter, 

medmindre man ikke kender deres biologiske forældres navne. 

Hazrat ‘Amirra accepterede Islam helt tidligt, kort efter Profetensa havde 

modtaget sit kald til profetdømme. Han var en mand af ophøjede spirituelle og 

moralske kvaliteter, og foretrak altid sin tro fremfor det verdslige. Han døde kort 

efter Hazrat ‘Uthmansra martyrium. 

Hazrat Sa‘d bin Khaulahra: 

Hazrat Sa‘d bin Khaulahra var også en af de tidlige konvertitter.  Han tog del i den 

anden migration til Abessinien, og senere migrerede han til Medina. Han var ca. 

25 år gammel da han deltog i slaget ved Badr. Han deltog også i slagene ved 

Uhud, Khandaq samt Hudaibiyah. Han døde på samme tid som Hajjatul-Wida 

(Profetenssa sidste Hajj) fandt sted. 
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Hazrat Abul-Haitham bin At-Tayyihan Ansarira: 

Hazrat Abul-Haithamsra fornavn var Malik, men han var kendt som Abul-Haitham 

(Haithams far). En anden ansari sahabi, Hazrat Asad bin Zurarahra, accepterede 

Islam under den første Bai‘ah ved ‘Uqbah sammen med seks andre folk. Han 

inviterede Hazrat Abul-Haithamra til Islam. Siden Hazrat Abul-Haithamra allerede 

søgte efter den sande religion, accepterede han Islam som følge af dette. Det 

berettes at han, efter Profetenssa migration til Medina, anmodede hamsa om ikke 

at vende tilbage til Mekka efter at være tilknyttet Medina. Profetensa smilte og 

svarede: “Jeres blod er nu mit blod. Jeg er nu fra iblandt jer, og I er fra mig. Den 

der bekriger jer bekriger mig, og den der opretter fred med jer opretter fred med 

mig.” Der er forskellige beretninger omkring hans død. Ifølge nogle beretninger 

blev han martyr under slaget ved Siffin, da han kæmpede på Hazrat ‘Alisra side. 


