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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 18-10-2019
(Fandt sted i Giesen Tyskland)
Profetens Sahabara ved Badr
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter berettede Huzooraba om nogle af den Hellige Profetssa sahaba som
deltog i Slaget ved Badr.
Hazrat Khubaib bin Adira (fortsat)
Huzooraba havde tidligere berettet om Hazrat Khubain bin Adira, men manglede
at berette lidt endnu. Hazrat Khubaibra var en mand af meget høj spirituel rang.
Et eksempel på dette er følgende. En kvinde fra det hjem hvor Hazrat Khubaibra
var taget til fange blev senere muslim. Hun har berettet nogle episoder fra den
tid hvor Hazrat Khubaibra var fange hos dem. Hun har fortalt at Hazrat Khubaibra
sad lænket i et rum af deres hjem, men at han på et tidspunkt sad og spiste fra
en stor klase druer, selvom det ikke var sæson for druer, og at der ikke var én
eneste drue i landet på det tidspunkt. Hun udledte fra dette at disse druer var
Allahs direkte forsyning fra det usete.
Et andet eksempel på Hazrat Khubaibsra ophøjede spirituelle rang, ses i det
faktum, at han før sin henrettelse bad til Allah om at Han Selv skulle videregive
Profetensa hans salam og samtidigt meddele ham om hans henrettelse og død.
Det skete præcist sådan. Da Hazrat Khubaibra blev henrettet modtog Profetensa
åbenbaring om dette. Han sad på det tidspunkt blandt sine sahaba i Medina, da
hans øjne pludseligt fyldtes med tårer, og han sagde “Khubaib har sendt sin
salam”.
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Hazrat ‘Abdullahra bin Abdullah bin Ubay bin Salul
Hazrat ‘Abdullahra var søn af ‘Abdullah bin Ubay ibn Salul, som er kendt som
lederen af hyklerne. Men Hazrat ‘Abdullahra var en yderst oprigtig muslim, på
trods af at være søn af ‘Abdullah bin Ubay. Han blev martyr i år 12 hijra i Slaget
ved Yamamah. Dette var under Hazrat Abu Bakrsra tid som khalifa.

Namaz-e-janaza ghaib
Til sidst i sin fredagsprædiken informerede Huzooraba menigheden om at
Khawaja Rasheed-ud-din Qamar Sahib, søn af Maulana Qamar-ud-din Sahib, var
gået bort. Huzooraba nævnte at Khawaja Rasheed-ud-din Sahib havde tjent
Ahmadiyya Menigheden i forskellige roller i løbet af sit liv. Efter sin
fredagsprædiken ledte Huzooraba hans namaz-e-janaza ghaib.
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