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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 17-04-2020
Profetenssa sahaba ved Badr: Hazrat Mu‘az bin Harith‘ra
En tjener af Ahmadiyya Menigheden Rana Na‘eemuddin Sahib går bort
(Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien)
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter berettede Huzooraba om Hazrat Mu‘az bin Harithra, som ifølge mange
beretninger var bror til Hazrat Mu‘awwizra og Hazrat ‘Aufra, som blev martyrer
under Slaget ved Badr. De var alle kendt ved både deres fars navn Harith og
deres mors navn Afra‘. Ifølge mange beretninger var Hazrat Mu’azra og Hazrat
Mu‘awwizra de to der i en meget ung alder udførte et fatalt angreb på Abu Jahl
under Slaget ved Badr som forårsagede hans død. Ifølge andre beretninger var
det ikke Hazrat Mu‘az bin Harithra (Dvs. Mu‘az bin Afra‘) der havde været med
til at dræbe Abu Jahl, men Mu‘az bin Amr bin Jamu‘ra. Profetensa spurgte hvem
der havde dræbt Abu Jahl. Hazrat Mu‘azra og Hazrat Mu‘awwizra sagde begge at
de hver især havde dræbt ham. Da Profetensa så blodet på deres sværd, sagde
han at de begge havde dræbt ham.
Hazrat ‘Abdur-Rahman bin ‘Aufra har berettet, at han under Slaget ved Badr så
sig til højre og venstre for at se hvem der stod ved hans side. Da han så at der
kun stod 2 unge drenge på ca. 15 år, sank hans hjerte ved tanken om at det ikke
var store og stærke og krigserfarne mænd der beskyttede hans sider. Da han var
i denne tanke, spurgte disse to drenge, som var Mu‘azra og Mu‘awwizra, hvor Abu
Jahl var, som plejede at forfølge Profetensa Mekka. Hazrat ‘Abdur-Rahmanra
pegede mod Abu Jahl som sad på en hest omringet af mekkanske krigere. Hazrat
‘Abdur-Rahmanra havde knap sænket sin pegefinger, da de to unge drenge
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farede mod Abu Jahl med så stor fart, at hans sikkerhedsvagter ikke nåede at
reagere før de havde udført at fatalt angreb på ham, som fik ham til at falde til
jorden i kritisk og døende tilstand. Abu Jahls søn Ikrama, som herefter reagerede
på angrebet fra de to drenge, formåede at hugge Hazrat Mu‘azsra arm næsten
helt over med sit sværd, så den blev ubrugelig og måtte amputeres for at kunne
kæmpe videre. Ifølge beretningerne, var det Hazrat ‘Abdullah bin Mas‘udra som
senere gik hen og halshuggede Abu Jahl mens han lå på jorden og var døende.
Hazrat Mu‘azra bin Harithra var fra Medina, og fik æren af at deltage i både den
første og den anden ed om troskab ved Aqaba.
Hazrat Mu‘azra bin Harith levede et langt liv. Ifølge nogle beretninger døde han
under Hazrat ‘Uthmansra tid som khalifa, og ifølge andre beretninger døde han
under Hazrat ‘Alisra tid som khalifa. Hazrat Mu‘az bin Harithra blev gift med 4
kvinder og fik børn fra hvert enkelt af dem.

Namaz-e-Janaza
Til sidst i sin fredagsprædiken meddelte Huzooraba om at Rana Na‘eemuddin
Sahib som følge af en længere sygdom var gået bort i en alder af 86 år. Rana
Na’eemuddin Sahib havde gennem sit liv tjent som sikkerhedsvagt for khilafat.
Ligeledes fik han æren af at være fængslet i flere år i Pakistan for Allahs sag. En
gruppe ikke-ahmadi-muslimske fjender angreb i 80’erne hans lokale moské.
Rana Sahib tog et gevær og jagtede de ca. 40 til 60 angribende ud af moskéen.
Ligeledes skød og dræbte han i selvforsvar to af disse, hvorefter han sammen
med en gruppe andre ahmadi-muslimer blev fængslet som følge af falske
anklager. Han var fængslet fra 1986-1994. Her oplevede han også totur af
politiet, hvilket han udholdte med stor tålmodighed og udholdenhed. Han og en
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missionær for Islams Ahmadiyya Menighed Ilyas Munir Sahib fik meddelelse om
dødsstraf, men på mirakuløs vis blev de frigjort. Senere flyttede han til England,
hvor han også fik mulighed for at være en del af Huzoorsaba sikkerhedshold selv
i en ældre alder. Selv da han blev syg plejede han at trodse sin sygdom og møde
op til tjeneste sammen med sikkerhedsholdet.
Rana Sahib var en mand af ophøjede moralske egenskaber. Han var en meget
tålmodig mand; han elskede khilafat; han var meget lydig; han bad regelmæssigt
sin tahajjud, og han var meget kærlig og faderlig med sin familie. Huzooraba bad
for Rana Sahibs sjæl.

Bøn for de syge
Til sidst meddelte Huzooraba om at der var nogle ahmadi-muslimer der var blevet
smittet

med

Covid-19-virussen.

Huzooraba

medlemmer at bede for disse syge.
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