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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 13-09-2019
(Fandt sted under Ansarullah UKs årlige Ijtema i Surrey England)
Den Hellige Profetssa sahabara ved Badr
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter berettede Huzooraba om nogle af den Hellige Profetsra sahaba som fik
æren af at deltage i Slaget ved Badr. Men før Huzooraba begyndte med at berette
om disse sahaba, sagde han nogle ord henledt direkte til medlemmerne af
Ansarullah UK, hvoraf en masse var fremmødte foran Huzooraba i anledning af
Ansarullah Ijtema UK. Huzooraba sagde at de på en måde, ligesom den Hellige
Profetssa sahaba, var både ansar og muhajireen.1 Derfor havde de en særlig
forpligtelse til at reformere sig selv moralsk og spirituelt ved at gå i sahabas
fodspor. Efter denne indledning berettede Huzooraba om følgende af den Hellige
Profetssa sahaba.
Hazrat Nu‘aiman bin ‘Amrra
Han nævnes i beretningerne som både Nu‘man og Nu‘aiman. Han deltog i den
anden ed om troskab ved Aqaba. Han deltog i alle slag ledt af den Hellige
Profetsa. Profetensa sagde: “Sig intet dårligt om Nu‘aiman, for han elsker Allah og
Hans Profetsa”. Hazrat Nu‘aimanra var en vittig person, som sammen andre
sahaba, en gang imellem fortalte vittigheder og udførte sjove ting. Ligeledes
plejede andre sahaba også at udføre practical jokes på Hazrat Nu‘aimanra og
omvendt. Disse vittige og sjove handlinger plejede Profetensa også at nyde.
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Dvs. de er både medlemmer af Ansarullah, og dermed ansar, samt emigreret fra deres hjemland
Pakistan/Østen til Storbritannien/Vesten, og dermed muhajireen (dvs. emigranter) (Forfatter).
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Hazrat Khubaib bin Isafra
Ifølge andre beretninger nævnes han som Habib bin Isaf og Khubaib bin Jusaf.
Han var fra Khazraj-stammen i Medina. Han deltog i alle slag ledt af den Hellige
Profetsa. Ifølge en beretning blev han muslim da Profetensa var på vej til Slaget
ved Badr. Selvom Hazrat Khubaibaba ikke var muslim på det tidspunkt, var han en
modig og brav mand, og ønskede som muslimernes medborger i Medina at
kæmpe med dem mod mekkanerne. Derfor mødte han Profetensa tre gange på
vejen til Badr og tilbød sin hjælp, men de første to gange afslog Profetensa, da
Hazrat Khubaibra på det tidspunkt var afgudsdyrker. Den tredje gang
bekendtgjorde Hazrat Khubaibra at han var blevet muslim, og derfor godkendte
Profetensa hans anmodning om at deltage i slaget. Han deltog således i Slaget
ved Badr og kæmpede bravt. Han var også blandt dem der dræbte Umayya bin
Khalf, en af Islams ærkefjender, under Slaget ved Badr.
Huzooraba bad for at Allah ville blive ved med at ophøje disse sahabas status og
rang.
Til sidst meddelte Huzooraba at han efter sin fredagsprædiken ville lede namaze-janaza ghaib for følgende personer:
1. Rasheeda Begum Sahiba, hustru til Muhammad Sarwar Sahib fra Rabwah.
Hun gik bort den 24. august i en alder af 74 år. Hun var mor til Muhammad
Zakaria Sahib, som er imam og missionær for Islams Ahmadiyya Menighed
i Liberia.
2. Muhammad Shamshir Khan Sahib, som var Sadr for Islams Ahmadiyya
Menighed i Nandi i Fiji.
3. Fatima Muhammad Mustafa Sahiba fra Kurdistan (flyttede senere til
Norge).
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