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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 30-08-2019 

 (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 som 

deltog i Slaget ved Badr. 

Hazrat ‘Utbah bin Mas‘udra 

Han var kendt under titlen Abu ‘Abdullah (‘Abdullahs far) og var bror til Hazrat 

‘Abdullah bin Mas‘udra. Hazrat ‘Utbah bin Mas‘udra var blandt de tidlige 

konvertitter til Islam og blandt Ashab-us-Suffah, som var de sahaba af den 

Hellige Profetsa som levede i en del af Masjid Nabawi som kaldtes Suffah. Disse 

sahaba havde ikke nogen indkomst og plejede at opholde sig i moskéen for at 

være nær den Hellige Profetsa. Profetensa plejede at forsyne dem med f.eks. 

mad, og han plejede også at befale andre sahaba at hjælpe deres brødre i troen 

blandt Ashab-us-Suffah. 

På et tidspunkt modtog den Lovede Messiasas også en åbenbaring vedrørende 

Ashab-us-Suffah: 

“Ashab-us-Suffah, wa ma adraka ma Ashab-us-Suffah. Tara A‘yunahum tafidu 

minad-dam‘i. Yusalloona ‘alaika, Rabbana innana sami‘na munadiyay-yunadi lil-

imani wa da‘iyan ila-Allah wa sirajam-muneera” 

Dvs.: “Ashab-us-Suffah, Og hvad skal få dig til at forstå hvem Ashab-us-Suffah 

er? Du vil se deres øjne fyldes med tårer. De beder for dig: O vor Herre! Vi har 
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sandelig hørt én herold der kalder til troen; én der inviterer til Allah og en 

strålende sol.” 

Hazrat ‘Utbah bin Mas‘udra deltog i slaget ved Badr. Han døde i år 23 hijra under 

Hazrat ‘Umarsra tid som Khalifa. 

Hazrat ‘Ubada bin Samitra 

Hans fars navn var Samit bin Qais, og hans mor hed Qurra-tul-‘Ain bint ‘Ubadah. 

Han deltog i alle slag ledt af den Hellige Profetsa inklusive Badr. Hazrat ‘Ubadahra 

fik æren af at berette hele 180 hadith-beretninger fra den Hellige Profetsa. Han 

var blandt de af den Hellige Profetssa sahaba som i den Hellige Profetssa livstid 

fik æren af at samle den Hellige Qur’an på skrift. De andre der deltog i dette 

ophøjede arbejde var Hazrat Ubai bin Ka‘bra, Hazrat Abu Ayub Ansarira, Hazrat 

Abu Darda’ra og Hazrat Mu‘az bin Jabalra. På et tidspunkt sendte Hazrat ‘Umarra 

ham sammen med Hazrat Abu Darda’ra til Syrien for at undervise det syriske folk 

i den Hellige Qur’ans lære. Under dette ophold bevidnede folk at Hazrat 

‘Ubadahra var en mand af stor viden. 

Huzooraba sagde at han ville fortsætte med at berette om Hazrat ‘Ubadah bin 

Samitra i en fremtidig prædiken. 

Til sidst i sin fredagsprædiken fortalte Huzooraba om at en hengiven ahmadi-

muslim var afgået ved døden den 26. august som følge af kræft. Hans navn var 

Tahir ‘Arif. Igennem sit liv tjente han hengivent Ahmadiyya Menigheden i 

forskellige roller. Huzooraba bad for hans sjæl og for hans familie, og meddelte at 

han efter sin fredagsprædiken ville lede hans namaz-e-janaza. 


