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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 17-07-2020 

Profetenssa sahabara ved Badr: 

Hazrat Sa‘d bin Mu‘adhra del 4 

Hazrat Sa‘d bin Abi Waqasra 

(Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien) 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter afsluttede Huzooraba sin beretning om Hazrat Sa‘d bin Mu‘adhra, som 

han også havde berettet om i tre af sine tidligere fredagsprædikener. Herefter 

berettede han også om Hazrat Sa‘d bin Abi Waqasra. 

Hazrat Sa‘d bin Mu‘adhra 

Efter at have dømt Banu Quraiza efter deres forræderi døde Hazrat Sa‘d bin 

Mu‘adhra. Han var blevet såret under Slaget ved Voldgraven da en af fjendens 

pile ramte hans håndled. På Profetenssa befaling fik han behandling i et telt i 

Masjid Nabawi. Det berettes, at han under sin behandling bad til Allah, at Han 

kun ønskede at leve videre hvis muslimerne skulle kæmpe yderligere mod 

Profetenssa modstandere Quraish, men hvis deres kampe var overstået, så 

ønskede han øjeblikkeligt martyrium. Det berettes, at hans sår bristede samme 

nat og afgav en stor mængde blod. Da Profetensa opdagede dette kom han til 

Hazrat Sa‘dra og knyttede ham tæt til sig. Alle prøvede at undgå at blive ramt af 

blodet, men Profetensa knyttede ham mere til sig des voldsommere blodet flød. 

Profetenssa skæg og krop blev derved plettet af Hazrat Sa‘dssa blod. Hazrat Sa‘d 

bin Mu‘adhra var en af Profetenssa nærmeste sahaba. Hans status blandt Ansar 
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var ligesom Hazrat Abu Bakrsra status blandt muhajirin. Han døde i en alder af 

37 år, og Profetensa oplevede stor sorg over hans død. 

Hazrat Sa‘d bin Abi Waqasra 

Den næste sahabi Huzooraba berettede om var Hazrat Sa‘d bin Abi Waqasra. 

Hazrat Sa‘dra var blandt de helt tidlige muslimer. Han deltog i diverse slag ledt af 

den Hellige Profetsa og var en af de mest modige og effektive krigere blandt den 

Hellige Profetssa sahaba. I en beretning er det blevet nævnt, at de fire mest 

effektive til at angribe muslimernes modstandere under krig var følgende: 

Hazrat ‘Umar bin Khattabra, Hazrat ‘Ali bin Abi Talibra, Hazrat Zubairra og Hazrat 

Sa‘d bin Abi Waqasra. Han var meget stærk i sin tro, og var altid villig til at ofre 

sig for Islams sag. Han fik også æren af at stå som sikkerhedsvagt udenfor 

Profetenssa hjem på et tidspunkt hvor der var stor fare for angreb fra fjender. 

Huzooraba sagde, at han ville fortsætte med at berette om Hazrat Sa‘d bin Abi 

Waqasra i en fremtidig tale. 

Janaza-bøn in absentia 

Herefter meddelte Huzooraba om følgende prominente ahmadi-muslimers 

afgang ved døden: 

1. Master Abdus-Sami‘ Khan Sahib fra Rabwah Pakistan. 

2. Sayyed Mujeebullah Sadiq Sahib søn af Sayyed Sadiq Ali Sahib. 

3. Rana Na‘eem-uddin Sahib Aseere-Rahe-Maula. Huzooraba havde i en 

tidligere fredagsprædiken nævnt ham, men ville først nu lede hans janaza-

bøn in absentia. 

Huzooraba sagde, at han ville lede alle disse afdøde personers janaza-bøn in 

absentia efter fredagsbønnen. 


