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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 11-09-2020
Profetenssa sahabara ved Badr:
Hazrat Bilal bin Rabahra
(Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien)
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter berettede Huzooraba om en sahabi af den Hellige Profetsa som fik æren
af deltage i Slaget ved Badr, og som Profetensa kaldte “den fremmeste fra
Abessinien”. Han udholdte grusom tortur for sin tro på Allah og Hans Profetsa,
men nægtede at give slip på sin tro, og blev ved med at proklamere sin tro på
den Ene Sande Gud. Denne velkendte sahabi af Profetensa hed Bilal bin Rabahra,
som er kendt som Profetenssa fremmeste afrikanske sahabi. Profetensa sagde på
et tidspunkt: “Jeg er den fremmeste fra Arabien, Salman er den fremmeste fra
Persien, Bilal er den fremmeste fra Abessinien, og Sohaib er den fremmeste fra
Romerriget.”
Hazrat Bilalsra mor var abessinsk, og hans far nedstammede fra et arabisk folk
kaldet sami-folket1, som i sin tid var emigreret til Abessinien. Efter at have
tilbragt generationer der, var de blevet mørke i huden som afrikanere, men
havde ikke tilegnet sig andre afrikanske særtræk. Senere flyttede de tilbage til
Arabien. Hazrat Bilalra var en slank mand med lysebrun hud og krøllet hår. Han
havde meget lidt kød på sine kinder. Han var slave til en af islams fjender
Umayya bin Khalf. Da Hazrat Bilalra som en af de første blev muslim, begyndte
Umayya bin Khalf at torturere ham for at tvinge ham til at give afkald på hans
1

Dette ord er taget, som nævnt på urdu, direkte fra Huzoorsaba fredagsprædiken. Huzooraba nævnte ordet
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tro, men Hazrat Bilalra udholdte standhaftigt denne tortur uden at svækkes det
mindste i sin tro. Umayya plejede bl.a. at få ham lagt på ørkenens brændende
varme sand og få lagt vægt på ham, så hans ryg brændte. Hazrat Bilalra udholdte
denne ulidelige smerte og sagde kun “Ahad! Ahad!”, dvs. “Gud er En! Gud er
En!”. Senere løskøbte Hazrat Abu Bakrra ham.
Hazrat Bilalra blev i løbet af sit liv gift med flere kvinder, hvoraf nogle var fra højt
respekterede og retskafne familier, bl.a. Hazrat Halah bint Aufra søster til Hazrat
‘Abdur-Rahman bin ‘Aufra.
Efter migrationen til Medina ønskede Profetensa, at muslimerne skulle have et
kald til bøn. Han søgte råd hos sine sahaba. Nogle sahaba hørte et kald til bøn i
deres drømme, som i dag er kendt som det islamiske kald til bøn, dvs. azan. Da
dette blev rapporteret til Profetensa, accepterede han det som værende fra Allah
den Ophøjede, og instruerede Hazrat Bilalra at kalde muslimerne til bøn på
tilsvarende vis. Da Hazrat Bilalra kaldte muslimerne til bøn første gang, farede
Hazrat Umarra til Profetensa, og fortalte ham, at de ord Hazrat Bilalra havde udtalt
var præcist de samme ord som han for kort tid siden havde hørt i en drøm.
Hazrat Bilalra er dermed også kendt som islams første mu’azzin, dvs. kalder til
bøn.
Huzooraba sagde, at han ville fortsætte med at berette om Hazrat Bilalra i en
fremtidig tale.
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Janaza-bøn in absentia
Herefter meddelte Huzooraba om visse prominente personers afgang ved døden.
Disse var:
1. Hr. Rauf bin Maqsood Junior, som var i gang med sin teologiuddannelse i
Jamia Ahmadiyya UK for at kunne tjene Ahmadiyya Menigheden som
missionær. I en ung alder ejede han ophøjede moralske egenskaber.
Huzooraba sagde, at han allerede før sin officielle udnævnelse som
missionær ejede sådanne egenskaber, at han kan kaldes en sand
missionær.
2. Hr. Zafar Iqbal Qureshi, tidligere Naib Ameer for Ahmadiyya Menigheden
Islamabad, Pakistan. Ligeledes tjente han også menigheden i andre roller
gennem sit liv.
3. Honorable Kabine Kabata fra Senegal. Han var en højtstående
Senegalesisk embedsmand og politiker, som samtidigt også var en meget
oprigtig ahmadi-muslim, som tjente menigheden i Senegal i diverse roller.
4. Hr. Mubashir Latif fra Canada (tidligere fra Lahore i Pakistan). Han var en
meget lærd advokat, som bl.a. fik mulighed for at forsvare Islams
Ahmadiyya Menighed i retten efter modstanden mod menigheden i 1974.
Huzooraba sagde, at han efter sin fredagsbøn ville lede ovenstående personers
janaza-bøn in absentia.
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