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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 26-04-2019 

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

Den Hellige Profetssa Sahabara: 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter fortsatte Huzoor sin beretning om Hazrat Uthman bin Maz’unra som 

han havde begyndt i sin forrige fredagsprædiken. 

Hazrat Uthmanra var en yderst retskaffen mand som tilbragte meget af sin tid i 

Allahs tilbedelse. Da han døde tiltalte Profetensa hans sjæl med ordene: 

“O Abu Sa’ib! Må Allah være dig nådig! Du forlod verden i en tilstand af at 

være fri for dens smuds.” 

Profetensa græd så meget ved hans begravelse at hans tårer faldt ned på 

Hazrat Uthmansa ansigt. Hazrat Uthmanra var den første der blev begravet i 

Janatul-Baqi, hvor Profetenssa sahaba plejede at blive begravet efter deres død. 

Hazrat Wahb bin Sa’d bin Abi Sarhra 

Herefter berettede Huzooraba om Hazrat Wahb bin Sa’d bin Abi Sarhra. Han var 

bror til Abdullah bin Sa’d bin Abi Sarh, som var den skribent af Koranen som 

først blev vantro, men senere accepterede Islam igen efter erobringen af 

Mekka. Hazrat Wahbra deltog i flere slag med Profetensa, og blev martyr under 

Slaget ved Mautah. 

Til sidst i sin fredagsprædiken ledte Huzooraba namaz-e-janaza for følgende 

individer, der var gået bort for nyligt: 
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1. Malik Muhammad Akram Sahib, som var en imam og missionær for Islams 

Ahmadiyya Menighed der før sin død tjente menigheden i Manchester 

England. 

2. Choudary Abdus-Shakoor Sahib, som var imam og missionær for Islams 

Ahmadiyya Menighed. 

3. Malik Saleh Muhammad Sahib, som også var imam og missionær for Islams 

Ahmadiyya Menighed. 

4. Mukarram Moshe Juma Sahib. Han var en retskaffen ahmadi-muslim i 

Tanzania, som mange år siden var indgået i Islams Ahmadiyya Menighed. 

Herefter indgik mange individer i Moshe Sahibs område i Islams Ahmadiyya 

Menighed gennem hans missionsarbejde og bestræbelser. 


