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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 24-07-2020 

Profetenssa sahabara ved Badr: 

Hazrat Sa‘d bin Abi Waqasra den 2 

(Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien) 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter berettede Huzooraba om Hazrat Sa‘d bin Abi Waqasra, som han også 

havde berettet om I sin forrige fredagsprædiken. 

Som Huzooraba også havde nævnt i sin forrige fredagsprædiken, var Hazrat Sa‘dra 

blandt Profetenssa mest modige og stærke krigere. Han fik æren af at deltage i 

alle slag ledt af den Hellige Profetsa. Under Slaget ved Badr var Hazrat Sa‘dra på 

gåben, men kæmpede ligeså effektivt som en rytter på hesteryg. Derfor blev han 

kendt blandt muslimerne som Faris-ul-Islam, dvs. ‘Islams ridder’. Han var også 

blandt Profetenssa ekspert bueskytere. Under Slaget ved Uhud affyrede Hazrat 

Sa‘dra 1000 pile mod fjenden. På et tidspunkt under Slaget ved Uhud affyrede 

Hazrat Sa‘dra pil efter pil mod fjenden, som selveste den Hellige Profetsa tilbød 

ham én efter den anden. På det tidspunkt sagde Profetensa “Skyd! Må min mor 

og far være et offer for dig!1”. En fjende ved navn Habban affyrede en pil mod 

muslimerne, som ramte en muslimsk kvinde som var i gang med at skænke vand 

til de muslimske krigere. Da Habban så dette, grinte han. Da gav Profetensa en 

pil til Hazrat Sa‘dra for at han skulle ramme Habban med den. Det var en pil som 

manglede et hoved, men den ramte Habban i halsen og gjorde det af med ham. 

Da Profetensa så dette smilte han. Det står i fortolkningsværker af hadith, at 

 
1 Arabisk talemåde (Forfatter). 
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Profetensa smilte i taknemlighed over at Allah gennem Sin almagt havde sørget 

for at gøre det af med fjenden gennem selv en pil uden hoved. 

Hazrat Sa‘d bin Abi Waqasra blev udnævnt af Hazrat ‘Umar bin Khattab 

Khalifatur-Rasool IIra til at lede Slaget ved Qadisiyyah mod perserne, men han gik 

bort mens slaget var i gang, og udnævnte sin bror som sin stedfortræder før sin 

død. Huzooraba sagde, at han ville fortsætte med at berette om Hazrat Sa‘dra i en 

fremtidig tale. 

 

Janaza-bøn in absentia 

Herefter meddelte Huzooraba menigheden om følgende personers afgang ved 

døden: 

1. Bushra Akram Sahiba, hustru til Muhammad Akram Bajwa Sahib Nazir 

Ta‘leem-ul-Qur’an og Waqf-e-Arzi i Rabwah Pakistan. Hun gik bort den 25. 

marts. 

2. Iqbal Ahmad Nasir fra Pakistan, søn af Mian Noor Ahmad Sahibra sahabi af 

den Lovede Messiasas. Han gik bort den 14. juli. 

3. Ghulam Fatimah Fehmidah Sahiba fra Azad Kashmir Pakistan, hustru til 

Muhammad Ibrahim Sahib. Hun gik bort den 18. juli. 

4. Muhammad Ahmad Anwar Sahib fra Hyderabad Pakistan. Han gik bort 

den 20. maj. 

5. Saleem Hassan Al-Jabi Sahib fra Syrien. Han gik bort den 30. juni. 

Huzooraba ledte alle disse personers janaza-bøn in absentia efter sin fredagsbøn. 


