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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 05-04-2019
(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 Khirash bin Simmah Ansarira
Han deltog i Slaget ved Badr og Slaget ved Uhud. Han var en af Profetenssa
ekspert bueskytere under muslimernes slag.
Hazrat Ubaid bin Tayyihanra
Han nævnes også som Ateeq bin Tayyihan. Han var blandt de 70 der aflagde ed
om troskab til Profetensa ved Aqaba. Han blev martyr under Slaget ved Uhud.
Ifølge andre beretninger blev han martyr under Slaget ved Siffeen, mens han
kæmpede på Hazrat Alisra side.
Hazrat Abu Hannah Malik bin Amrra
Han deltog i Slaget ved Badr.
Hazrat Abdullah bin Zaid bin Thalabara
Han var blandt de 70 der deltog i eden om troskab ved Aqaba. Han kæmpede
med Profetensa i samtlige slag. Han var blandt de sahaba der hørte ordene i det
islamiske kald til bøn (azan) i en drøm. Kort sagt bad Profetensa sine sahaba om
råd vedrørende en metode til at kalde folk til bøn til de foreskrevne bønnetider.
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Hazrat Abdullah bin Zaidra bad Allah om vejledning og så derefter i en drøm at
nogen fortæller ham de eksakte ord i azan som vi har den i dag. Manden fortalte
ham også ordene i iqamah/takbeer, dvs. det korte og hurtige kald før bønnen
begynder. Efter at have set denne drøm gik Hazrat Abdullahra til Profetensa og
fortalte ham den. Profetensa sagde at drømmen var en sand drøm fra Allah, og
instruerede Hazrat Bilal bin Rabahra om at kalde til bøn i de ord som Hazrat
Abdullah bin Zaidra havde fortalt. Da Hazrat Bilalra gav kaldet på tilsvarende vis
første gang kom Hazrat Umarra til Profetensa og fortalte ham at han havde hørt
præcist de samme ord i en drøm som han havde set tidligere.
Hazrat Abdullah bin Zaidra tilsidesatte på et tidspunkt al sin rigdom for at give
den ud i almisse. Da Profetensa hørte om dette fortalte han Hazrat Abdullahra at
Allah havde modtaget hans gode intention om almisse, men at han skulle give
den til hans familie og benytte den til sit testamente.
Hazrat Abdullahra gik bort under Hazrat Uthmansra kalifat.
Hazrat Muaz bin Amr bin Jamura
Han deltog i både den første og anden ed om troskab ved Aqaba. Hans far var
Hazrat Amr bin Jamura. Hazrat Muaz bin Amrra var blandt dem der dræbte Abu
Jahl under Slaget ved Badr. Hazrat Muazra gik bort under Hazrat Uthmansra
kalifat.

Namaz-e-Janaza Ghaib
Til sidst i sin fredagsprædiken ledte Huzooraba namaz-e-janaza ghaib for Malik
Sultan Haroon Sahib, som gik bort for nyligt. Hans far var Oberst Sultan
Muhammad Khan Sahib som indgik i Islams Ahmadiyya Menighed under Hazrat
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Musleh Maudsra kalifat. Senere bev han gift med Hazrat Ch. Fateh Muhammad
Siyalsra datter Aisha Siddiqa. De fik sønnen Malik Sultan Haroon.
Hazrat Khalifatul-Masih IIIrh ledte Malik Sultan Haroons nikah-ceremoni
(ægteskabsceremoni), og Malik Sultan Sahibs ældste søn er gift med Hazrat
Khalifatul-Masih IVsrh yngste datter.
Malik Sultan Muhammad var en meget retskaffen mand. Han tilhørte en
højtstående godsejer (nawab) familie, og oplevede stor modstand fra
Ahmadiyya Menighedens fjender. Bl.a. oplevede han et attentatforsøg imod sig,
men med Allahs nåde overlevede han på mirakuløs vis. Hazrat Khalifatul-Masih
IIIrh havde forinden sagt til Sultan Sahib og andre ahmadi muslimer i hans lokale
menighed, at de på grund af deres tro ville blive skudt på, men skuddene ville gå
over deres hoveder. Det var præcist hvad der skete. Under attentatforsøget blev
Malik Sultan Sahib skudt på, men skuddene ramte ham ikke. Hazrat KhalifatulMasih IVrh kaldte ham på et tidspunkt et sværd i forsvar for Ahmadiyya
Menigheden.
Huzooraba bad for den afdødes sjæl og for hans familie.

3

