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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 31-01-2020
Profetenssa Sahabara ved Badr
Hazrat Abu Talha Ansarira
(Fandt sted i Mubarak Moskéen, Surrey England)
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter berettede Huzooraba om den Hellige Profetssa sahabi Hazrat Abu Talha
Ansarisa som var leder af Khazraj-stammen i Medina. Hans egentlige navn var
Zaid, men han var kendt under titlen Abu Talha (Talhas far). Han fik også æren
af at deltage i den anden ed om troskab ved Aqaba. Han blev gift med Hazrat
Um Sulaimra. Da han først friede til hende, var hun muslim, hvorimod han var
afgudsdyrker. Hun sagde derfor, at hun kun ville gifte sig med ham hvis han blev
muslim. Han blev derefter muslim, og giftede sig med hende. Det faktum, at
Hazrat Um Sulaimsra ægtemand Hazrat Abu Talhara var blevet muslim, blev
erklæret hendes brudegave. Dermed var dette et enestående eksempel hvor der
ikke blev givet nogen materiel brudegave.
Den berømte sahabi af den Hellige Profetsa Hazrat Anas bin Malikra, som i en
periode af sin barndom var blevet opfostret af Profetensa, var søn af Hazrat Abu
Talhasra hustru.
Hazrat Abu Talhara elskede Profetensa meget højt. Under diverse slag beskyttede
han bravt den Hellige Profetsa, og plejede at sige til Profetensa i form af et digtvers: “Mit ansigt er en beskyttelse for dit ansigt! Min krop er en beskyttelse for
din krop!”. Hazrat Abu Talhara var blandt Profetenssa ekspert-bueskytere, og
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plejede at afskyde sine pile med så stor kraft at han ødelagde flere buer under
denne bedrift.
Hazrat Abu Talhara og hans hustru udviste ved flere lejligheder eksemplarisk
moral. Ifølge en beretning blev der også henvist til deres eksemplariske
eksempel i den Hellige Koran. Det skete sådan, at Hazrat Abu Talhara og hans
hustru gik uden føde for at de i stedet kunne bespise en gæst med den lille
mængde mad de havde i hjemmet. Allah den ophøjede åbenbarede hvad der
var hændt til den Hellige Profetsa, og udtrykte Sit velbehag over deres handling
(og lignende handlinger af sande troende) i følgende vers i Koranen:
“de foretrækker dem frem for sig selv, selvom der er fattigdom iblandt dem. Og
de, der er reddet fra deres personlige begær, er dem, der vil blive
fuldkommengjort.” (59:10)
Ligeledes udviste Hazrat Abu Talhara og hans hustru et eksemplarisk eksempel
for tålmodighed for Allahs skyld da de mistede en søn i hans barndom. Herefter
velsignede Allah dem med flere andre børn, inklusive sønner.
Da det blev åbenbaret i den Hellige Koran, at “I vil ikke nå den (fuldkomne)
retfærdighed, førend I giver bort af det, I elsker” (3:93), kom Hazrat Abu Talhara
til Profetensa og sagde “O Allahs Sendebud! Den ejendom som er mig mest kær
er frugtplantagen Bairuha, og jeg tilbyder den som almisse på Allahs vej. Jeg
håber at Allah vil acceptere denne gode gerning, og at den vil blive bevaret for
mig (som belønning). Du kan bruge den som du ønsker.” Profetensa svarede:
“Det er en meget gavnlig ejendom, og jeg har hørt hvad du har sagt, men jeg
anser det som værende mest passende, at du fordeler den blandt dine nære
slægtninge.” Hazrat Abu Talhara gjorde herefter hvad han havde fået besked på.
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Hazrat Abu Talhara døde i en alder af 70 år i 34 AH, og Hazrat ‘Uthmanra bin ‘Affan
ledte hans namaz-e-janaza.

Namaz-e-janaza ghaib
Til sidst i sin fredagsprædiken meddelte Huzooraba om, at Babu Muhammad Latif
Sahib Amritsari, søn af den Lovede Messias’as sahabi Hazrat Mian Noor
Muhammad Sahibra, var afgået ved døden. Babu Sahib var en hårdtarbejdende
tjener af Islams Ahmadiyya Menighed. Han tjente menigheden i 62 år, hvoraf 53
år var i den pakistanske afdeling af Khalifatul-Masihs privatsekretariat. Efter sin
fredagsprædiken ledte Huzooraba hans namaz-e-janaza ghaib.
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