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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 11-01-2019 

 (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 sahabara. En kort 

opsummering af dette gives nedenfor. 

Hazrat Khallad bin Amr bin Jamu‘ra 

Hans far var Hazrat Amr bin Jamu‘ra. Hazrat Amrra var handicappet på grund af 

en defekt i foden. Hazrat Khalladra og hans brødre bad ham derfor ikke at deltage 

i Slaget ved Badr, siden Profetenra gav sådanne muslimer som var handikappede 

tilladelse til ikke at deltage i krig. Derfor undlod han at deltage i Slaget ved Badr, 

på trods af at have et stærkt ønske i sit hjerte om at deltage. Men før Slaget ved 

Uhud sagde han til sine sønner at han ikke ville lytte til deres råd om ikke at 

deltage i krig igen. Da hans børn igen søgte at standse ham tog han til Profetensa 

for at bede om tilladelse til at deltage i Slaget ved Uhud. Han sagde til Profetensa 

at hans børn søgte at standse ham, men at han selv var opsat på at deltage i 

slaget og opnå martyrium. Profetensa gav ham tilladelse, og han kæmpede bravt 

og blev martyr under slaget. Hans to sønner Hazrat Khalladra og Hazrat Abu 

Aimanra blev også martyrer under Slaget ved Uhud. 
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Hazrat ‘Uqbah bin ‘Amirra 

Han var blandt de personer som fik æren af at deltage i både den første ed om 

troskab ved Aqaba og den anden ed om troskab ved Aqaba. Han var fra Bani 

Haram stammen. Han blev martyr under Slaget ved Yamama under Hazrat Abu 

Bakrsra khilafat. 

 

Namaz-e-Janaza ghaib af ‘Aliyah Shaheed 

Herefter mindedes Huzooraba en from afroamerikansk ahmadi-muslimsk kvinde 

som gik bort for nyligt. Hendes navn var ‘Aliyah Shaheed, og var enke til Ahmad 

Shaheed og moder til ‘Umar Shaheed, som er Sadr for Ahmadiyya Menigheden 

i Pittsburgh. Hun havde en kristen baggrund, men i 1936 konverterede hun efter 

sin mand til Islam og indgik i Ahmadiyya Menigheden. Herefter udviklede hun 

en stærk tro, og tjente Menigheden i mange roller. Hun var en person af 

ophøjede moralske egenskaber. Hun blev 105 år. Huzooraba sagde at han efter 

fredagsbønnen ville lede hendes namaz-e-janaza ghaib. 

 

 


