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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 29-06-2018
(Fandt sted i Bait-ul-Futuh, London)
Den Hellige Profetssa Sahaba
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med recitation af tashahhud og AlFatihah.
Herefter berettede Huzooraba om nogle af den Hellige Profetssa sahaba. Han
startede med at berette yderligere om Hazrat Ammar bin Yasirra, som han havde
startet med at berette om i sin forrige fredagsprædiken. Det berettes at
muslimerne på et tidspunkt sagde til Hazrat Hassanra, at de ikke kunne forestille
sig at han kunne indgå i helvede, da Profetensa havde elsket ham hele sit liv. Da
sagde Hazrat Hassanra, at han ikke kunne være sikker på at Profetenssa kærlighed
for ham var på grund af hans (Hazrat Hassansra) styrke i troen eller blot for
opmuntre ham, men han kendte en person som Profetensa sandelig elskede højt,
og det var Hazrat Ammar bin Yasirra.
Hazrat Ammarra var meget beskeden af personlighed og plejede at tale lidt.
Den Hellige Profetsa sagde på et tidspunkt at paradiset længes efter Hazrat Aliyra,
Hazrat Salmanra, Hazrat Ammarra (han nævnte også andre).
Hazrat Ammarra blev martyr da han kæmpede på Hazrat Aliysra side under et slag
med oprørsgrupperne ledt af Ameer Mu’awiyya. Disse oprørsgrupper blev
misledt fordi de ikke havde opnået nok viden og moralsk træning. Huzoor aba
sagde at det derfor er vigtigt at vi også i denne tid forøger vores viden og indsigt
om khilafat bl.a. gennem MTA.
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Hazrat Abu Lubabara:
Den jødiske stamme Banu Quraidha planlagde et morderisk forræderi og oprør
imod muslimerne i Medina under Ghazwah Khandaq (slaget ved voldgraven) og
måtte bagefter opgive denne plan efter et mindre væbnet angreb på
muslimerne. Da denne stamme spurgte Hazrat Abu Lubabara om råds angående
hvorvidt de burde overgive sige til muslimerne, svarede Hazrat Abu Lubabara at
de burde overgive sig, men samtidigt kørte han sin hånd over sin hals som en
indikation på at de højst sandsynligt ville blive henrettet af Profeten sa som straf
for deres forræderi. Bagefter gik det op for ham at han havde begået en stor
fejltagelse ved at indikere at Profetensa ville henrette dem, da han ikke kendte
Profetenssa hensigt vedrørende dette. Derfor isolerede han sig i en moske i flere
dage og bad om Allahs tilgivelse indtil Profetensa modtog glædeligt budskab om
hans tilgivelse gennem åbenbaring.
Efter sin fredagsprædiken ledte Huzooraba namaz-e-janaza for følgende
personer:
1. Qazi Sheban Ahmad Khan Shaheed, som for nydeligt blev skudt i Pakistan for
Allahs sag.
2. Amatul-Hai Sahiba, datter af Seth Ghauth Sahib.
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