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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 03-05-2019
(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. En
opsummering af dette gives nedenfor.
Hazrat ‘Ubaid bin Abi ‘Ubaidra
Han deltog i Slagene ved Badr, Uhud samt Voldgraven (Khandaq).
Hazrat ‘Abdullah bin Nu‘man bin Baldamahra
Han deltog i slagene ved Badr og Uhud.
Hazrat ‘Abdullah bin ’Umairra
Han tilhørte Banu Jidarah stammen. Han deltog i Slaget ved Badr. Ifølge en
beretning hed hans far ‘Ubaid i stedet for ‘Umair. Han var morbror til Hazrat Abu
Qatadahra.
Hazrat Amr bin Harithra
Han tilhørte Banu Harith stammen. Han accepterede Islam tidligt i Mekka.
Hazrat Abdullah bin Ka‘bra
Under slaget ved Badr var han vogter over krigsbyttet. Han deltog i alle slag ledt
af den Hellige Profetsa.
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Hazrat Abdullah bin Qaisra
Han var fra Banu Najjar stammen. Han deltog i slagene ved Badr og Uhud. Han
blev ifølge nogle beretninger martyr under Slaget ved Uhud, hvorimod andre
beretninger nævner at han overlevede og døde under Hazrat ‘Uthmansra tid som
Khalifa.
Hazrat Salamah bin Aslamra
Han deltog i alle slag ledt af den Hellige Profetsa. Han blev martyr i en alder af ca.
31 år under Slaget ved Jisr under Hazrat ‘Umars tid som Khalifa.
Det berettes at han under Slaget ved Badr oplevede et særligt mirakel af den
Hellige Profetsa. Da hans sværd under kampen gik i stykker, gav den Hellige
Profetsa ham en kæp af daddeltræ og instruerede ham at kæmpe med denne
kæp. Da Hazrat Salamahra begyndte at benytte kæppen i kamp, opdagede han
at den som følge af Profetenssa velsignelse fungerede som et yderst effektivt
sværd.
Hazrat ‘Uqbah bin ‘Uthmanra
Ham og hans bror Hazrat Sa‘d bin ‘Uthmanra deltog i slagene ved Badr og Uhud.
Hazrat ‘Abdullah bin Sahlra
Han deltog i slagene ved Badr, Uhud samt Voldgraven. Han deltog også i Slaget
ved Hamra’ul-Asad.
Hazrat ‘Utbah bin Rabi‘ahra
Han deltog i slagene ved Badr og Uhud.
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Namaz-e-janaza ghaib
Efter sin fredagsprædiken ledte Huzooraba namaz-e-janaza ghaib for Sahibzadi
Sabeeha Begum Sahiba, som var gået bort kort tid forinden. Hun var barnebarn
til Hazrat Mirza Bashir Ahmadra fra moderens side samt Hazrat Mirza Sultan
Ahmad fra faderens side. Hun var datter til Mirza Rasheed Ahmad Sahib samt
hustru til Mirza Anwar Ahmad Sahib, søn af Hazrat Musleh Mau‘oodra og Umme
Nasirra. Ligeledes var hun den ældste søster til Asifa Begum Sahiba som var
hustru til Hazrat Khalifatul-Masih IVrh.
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