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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 20-11-2020
Profetenssa sahaba ved Badr:
Hazrat ‘Auf bin Harith Ansarira
Hazrat Abu Ayyub Ansarira
(Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien)
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter berettede Huzooraba om to sahaba af den Hellige Profetsa som fik æren
af at deltage i Slaget ved Badr.
Hazrat ‘Auf bin Harith Ansarira
Hazrat ‘Auf bin Harith Ansarira var blandt de 6 der deltog i den første ed om
troskab ved Aqaba. Han var med til at ødelægge Banu Maliks gudebilleder. Han
opnåede martyrium under Slaget ved Badr, og var under dette slag med til at
dræbe Abu Jahl.
Hazrat Abu Ayyub Ansarira
Hazrat Abu Ayyub Ansarira var den heldige sahabi som var vært for den Hellige
Profetsa da han ankom til Medina for første gang efter hijra. Da Profetensa ankom
til Medina anmodede mange om, at Profetensa skulle ære deres hjem ved at
være deres gæst, men Profetensa afslog ved at fortælle dem, at hans hunkamel
var påvirket af Allahs befaling, og at han ville opholde sig der hvor den satte sig.
Hunkamellen satte sig ved Hazrat Abu Ayyub Ansarisra hjem, og Profetensa blev
dermed hans gæst. Hans hjem havde to etager, hvoraf Profeten sa fik
underetagen, og Hazrat Abu Ayyubra og hans hustru Hazrat Umme Ayyubra fik
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overetagen. Senere anmodede Hazrat Abu Ayyubra Profetensa om at de skulle
bytte etager, siden han ikke følte at det var passende, at han og hans hustru
opholdte sig en etage over Allahs Profetsa. Profetensa accepterede hans
anmodning, og flyttede til overetagen.
Da Hazrat ‘Alira var khalifa, udnævnte han Hazrat Abu Ayyubra som guvernør for
Medina. Her var han guvernør i en periode, hvorefter han flyttede til Kufa, hvor
Hazrat ‘Alira også boede. Hazrat Abu Ayyub Ansarira døde i Konstantinopel i 50,
51 eller 52 hijri. Hans grav er i nutidens Tyrkiet.
Herefter sagde Huzooraba, at han var færdig med at berette om Profetenssa
sahaba som deltog i Slaget ved Badr, udover de 4 khulafa-e-rashideen, som han
ville berette om i kommende taler. Herudover var det også muligt, at han ville
nævne nogle tidligere udeladte detaljer om nogle sahaba, som han tidligere
havde berettet om.
Janaza-bøn in absentia
Herefter meddelte Huzooraba om følgende prominente ahmadi muslimers
afgang ved døden:
1. Abdul-Hayy Mandal Sahib, Mu‘allim i Indien.
2. Sirajul-Islam Sahib, Mu‘allim i Bengal området.
3. Shahid Ahmad Khan Pasha Sahib, som var barnebarn til den Lovede
Messiasas.
4. Sayyed Masood Ahmad Shah Sahib fra Sheffield UK.
Huzooraba bad for de afdøde og sagde, at han ville lede disse personers janazabøn in absentia efter sin fredagsbøn.
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