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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 19-07-2019
(Fandt sted i Bait-ul-Futuh London, Storbritannien)
Den Hellige Profetssa Sahabara
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. En kort opsummering af dette gives nedenfor.
Hazrat Amir bin Salamahra
Han nævnes også i beretningerne som Amr bin Salamah. Han tilhørte Baliyya
grenen af Qudha’ah-stammen fra Yemen. Derfor var han kendt som Amr bin
Salamah Baliyyi. Han deltog i slagene ved Badr og Uhud.
Hazrat ‘Abdullah bin Suraqahra
Han tilhørte Banu ‘Adi klanen fra Quraish, som var den klan som Hazrat ‘Umarra
var fra. Hans stamtræ mødtes med den Hellige Profetssa stamtræ ved 10.
generation samt Hazrat ‘Umarsra stamtræ ved femte generation. Hans hustru
hed Umaimah bint Harith, og de havde en søn ved navn ‘Abdullah. Han døde i
35 AH under Hazrat ‘Uthmansra periode som Khalifa. Den Hellige Profetsa sagde
engang til ham: “Deltag i måltidet ved sehr, selv hvis det kun er med vand”1.
Hazrat Malik bin Abu Khaulira
Han tilhørte Banu ‘Ijl stammen. Hans navn var ‘Amr bin Zuhair, men var kendt
under tilnavnet Malik bin Abu Khauli (Malik søn af Abu Khauli). Han var også
kendt under navnet Hilal. Han fik æren af at ledsage Hazrat ‘Umarra og hans
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familie under migrationen fra Mekka til Medina. Han deltog i Slaget ved Badr
sammen med sin bror Hazrat Khaulira.
Hazrat Waqid bin ‘Abdullahra
Han var blandt dem der accepterede Islam som følge af Hazrat Abu Bakrsra
bestræbelser på at udbrede Islams budskab. Han deltog i alle slag ledt af den
Hellige Profetsa. Han døde under perioden for Hazrat ‘Umarsra khilafah.
Hazrat Nasr bin Harithra
Han er i beretningerne også nævnt som Numair bin Harith, og var kendt under
navnet Abu Harith (Hariths far). Hans far Hazrat Harith bin ‘Abdra var også en
sahabi af den Hellige Profetsa. Han deltog i Slaget ved Badr. Han blev martyr
under Slaget ved Qadisiyya i år 14 AH.
Hazrat Malik bin ‘Amrra
Han deltog i Slaget ved Badr sammen med sine to brødre Hazrat Saqf bin ‘Amrra
og Hazrat Mudlij bin ‘Amrra. Hazrat Malikra deltog også i andre slag ledt af den
Hellige Profetsa, inklusive Slaget ved Uhud. Han blev martyr under Slaget ved
Yamamah i år 12 AH.
Hazrat Nu‘man bin ‘Asrra
Han nævnes også som Laqit bin ‘Asr. Han fik æren af at deltage i eden om
troskab ved Aqaba samt i alle slag ledt af den Hellige Profetsa, inklusiv Slaget ved
Badr. Han blev martyr under Slaget ved Yamamah.
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Hazrat ‘Uwaim bin Sa‘idahra
Hazrat Uwaimra fik æren af at deltage i begge eder om troskab ved Aqaba. På et
tidspunkt sagde den Hellige Profetsa: “Hvilken exceptionel tjener af Allah er
‘Uwaim bin Sa‘idahra; han er også blandt paradisets beboere.”
Ifølge nogle beretninger døde Hazrat ‘Uwaimra i den Hellige Profetssa livstid, men
ifølge andre beretninger døde han i perioden for Hazrat ‘Umarsra khilafah.
Hazrat Nu‘man bin Sinanra
Ifølge Ibn Hisham og Ibn Sa‘ad var Hazrat Nu‘manra en frigjort slave. Han fik æren
af at deltage i slagene ved både Badr og Uhud.
Hazrat ‘Antarah Maula Sulaimra
Han var en slave frigjort af Hazrat Sulaim bin Amrra. Hazrat ‘Antarahra deltog i
slagene ved både Badr og Uhud, og han blev martyr under Slaget ved Uhud.
Ifølge en anden beretning blev Hazrat ‘Antarahra martyr under Slaget ved Siffeen
i 37 AH i perioden for Hazrat ‘Alisra khilafah.
Hazrat Nu‘man bin ‘Abd-e-‘Amrra
Han deltog i Slagene ved Badr og Uhud. Hans bror Hazrat Zahhak bin ‘Abde-e‘Amrra deltog også i Slaget ved Badr. Hazrat Nu‘manra blev martyr under Slaget
ved Uhud. En tredje bror af Hazrat Nu‘manra hed Qutbahra, som også var en
sahabi af den Hellige Profetsa. Hazrat Qutbahra blev martyr under hændelsen ved
Be’r-e-Ma‘unah.
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Namaz-e-janaza ghaib
I slutningen af sin fredagsprædiken meddelte Huzooraba at han ville lede namaze-janaza ghaib for følgende personer som gik bort for nyligt:
1. Nawab Maudood Ahmad Khan Sahib, tidl. Amir for Ahmadiyya
Menigheden i Karachi.
2. Khalifa ‘Abdul-‘Aziz Sahib, tidl. Naib Ameer for Ahmadiyya Menigheden i
Canada.
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