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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 03-07-2020
Profetenssa sahabara ved Badr:
Hazrat Sa‘d bin Mu‘adhra del 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 Mu‘adhra, som han også havde
berettet om i sin tidligere fredagsprædiken.
Hazrat Sa‘d bin Mu‘adhra var en yderst tapper og modig mand, som var villig til
at udføre enhver opofrelse for Allah og Hans Profetssa skyld.
Da Profetensa bad om råd fra sine sahaba før Slaget ved Badr, stillede Hazrat Sa‘d
bin Mu‘adhra sig op på vegne af Ansar og holdte en passioneret tale, hvori han
forsikrede at Ansar ligesom muhajirin ville være villige til at kæmpe til døden for
den Hellige Profetsa. Som kommentar til denne hændelse har Hazrat Musleh
Mau‘oodra forklaret, at den Hellige Profetsa, ifølge Allahs udsagn i Koranen, blev
beskyttet af skytsengle både i form af himmelske spirituelle væsener og
menneskelige engle i form af Profetenssa sahaba. En af disse menneskelige engle
var Hazrat Sa‘d bin Mu‘adhra. Han kæmpede bravt i alle de slag han deltog i.
Både Profetenssa mandlige såvel som kvindelige sahaba udviste en forbløffende
styrke i deres tro. Da Profetensa kom tilbage fra Slaget ved Badr gik Hazrat Sa‘d
bin Mu‘adhra ved hans side og var stolt og glad over at Profeten sa havde
overlevet slaget. Ved Medina mødte de Hazrat Sa‘dsra gamle mor, som under
slaget havde mistet sin ene søn og Hazrat Sa‘dsra bror. Hun havde mistet meget
af sit syn og søgte med sine svage øjne Profetensa. Da hun endeligt så Profetenssa
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ansigt blev hun lettet over at han havde overlevet slaget. Da Hazrat Sa‘dra
introducerede hende for Profetensa, kondolerede Profetensa hende vedrørende
hendes anden søn, som var blevet martyr under slaget, men i stedet for at sørge
over sin søn var hun kun interesseret i at høre om Profetenssa velvære. Hun
udtrykte at hun var så lettet over at Profetensa havde overlevet, at hun til
gengæld havde ædt sin sorg over sin søns død.
Disse hændelser viser hvor stor en loyalitet, kærlighed og offervilje den Hellige
Profetssa sahaba ejede. De udviste så stærk en tro, at historien ikke har set noget
andet folk udvise så stærk en tro. Hazrat Musleh Mau‘oodra spurgte på et
tidspunkt Lajna Ima‘illahs medlemmer om de mon kunne udvise så stor offervilje
for Islam som Profetenssa sahabiyat havde udvist i Profetenssa tid. Der var
sandelig stor forskel på disse sahabas tro og den gængse tro i vores menighed,
plejede Hazrat Musleh Mau‘oodaba at sige.
Huzooraba sagde at han ville fortsætte med at berette om Hazrat Sa‘d bin
Mu‘adhra i en fremtidig tale.
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