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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 29-03-2019 

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

Den Hellige Profetssa Sahabara 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter berettede Huzooraba om nogle af den Hellige Profetssa sahaba. En 

opsummering af dette gives nedenfor. 

Hazrat Tulaib bin Umairra 

Han accepterede Islam da muslimerne plejede at bede i Dar-e-Arqam. Hans mor 

var ‘Abdul-Muttallibs datter og Profetenssa faster. Da Hazrat Tulaibra 

accepterede Islam fulgte hans mor også i hans fodspor og blev muslim. Han var 

blandt dem som migrerede til Abessinien, men rejste senere tilbage til Mekka. 

Hazrat Tulaibra var blandt den Hellige Profetssa ledende sahaba og blev martyr i 

en alder af 35 i et slag. 

Hazrat Salim Maula ibn Abi Hudhaifara  

Han var blandt den Hellige Profetssa ledende sahaba. Han var en slave som blev 

løskøbt af Hazrat Abu Hudhaifara, som også erklærede ham sin søn. Derfor 

plejede folk at kalde ham Salim ibn Abi Hudhaifara, dvs. Salim søn af Abi 

Hudhaifara. Men da versene i Koranen som befaler at kalde folk ifølge deres 

biologiske forældre blev åbenbaret, begyndte folk at kalde ham Salim Maula Abi 

Hudhaifara, dvs. Salim ven af Abi Hudhaifara. Hazrat Salimra var et godt eksempel 

på hvordan Islam ophøjede tidligere slaver til en yderst høj rang i samfundet. 

Han blev efter at acceptere Islam anset for at være blandt de største lærde 

blandt muslimerne, og Profetensa plejede at sige at man skulle lære Koranen fra 
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fire personer hvoraf Hazrat Salimra var én. Han var meget god til at recitere den 

Hellige Qur’an i en melodisk stemme, og på et tidspunkt, da Profetensa hørte 

ham recitere Koranen, priste han Allah for at have skænket den muslimske 

umma koranrecitatorer som Salimra. Hazrat Salimra blev martyr under Slaget ved 

Yamama. 

Hazrat ‘Itban bin Malikra 

Hazrat Itbanra blev blind og anmodede på et tidspunkt Profetensa om at lede 

bønnen i hans hjem. Derfor ledte Profetensa i en kort periode bønnen i 

forsamling i hans hjem. 

Til sidst nævnte Huzooraba nogle medlemmer af Menigheden som var gået bort 

for nyligt: 

1. Ghulam Mustafa Awan Sahib fra Rabwah. 

Han var en retskaffen mand med mange ophøjede moralske kvaliteter. 

2. Amatul-Haye Sahiba fra Rabwah. 

Efter sin fredagsbøn ledte Huzooraba deres namaz-e-janaza ghaib. 


