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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 20-12-2019
Profetenssa Sahabara ved Badr
(Fandt sted i Masjid Mubarak, Islamabad Surrey)
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter berettede Huzooraba om nogle af den Hellige Profetssa sahaba som
deltog i Slaget ved Badr. En opsummering af gives nedenfor.

Hazrat ‘Utbah bin Ghazwanra (fortsat fra forrige fredagsprædiken)
I år 2 efter hijra sendte Profetensa en ekspedition til Nakhla under lederskab af
Hazrat ‘Abdullah bin Jahshra, som var Profetenssa fætter. Hazrat ‘Utbahra var også
en del af denne ekspedition. Huzooraba læste op af en detaljeret beskrivelse af
denne ekspedition i bogen Seerat Khataman-Nabiyyeen af Hazrat Mirza Bashir
Ahmadra, og fortalte at Hazrat ‘Utbahra og andre lignende sahaba under diverse
situationer udviste sådan et frygtløst eksempel at disse hændelser bevidner
deres store mod of hengivenhed. Hazrat ‘Utbahra fik æren af at deltage i alle slag
ledt af den Hellige Profetsa, inklusive Slaget ved Badr. Han var blandt Profetenssa
ekspert-bueskyttere.
Hazrat ‘Umarra sendte under sin khilafat Hazrat ‘Utbahra, som leder af en hær på
800 mand (flere forstærkninger kom bagefter), for at bekæmpe perserne som
var aggressive og offensive overfor muslimerne. Han besejrede perserne i
området og erobrede nogle vigtige byer i området. Med Hazrat ‘Umarsra
tilladelse grundlagde han også byen Basra som en militærbase i området. Han
blev derefter også valgt som guvernør for Basra. Da Hazrat ‘Utbahra var guvernør
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plejede han at mindes da han og andre sahaba i Profetenssa levetid ikke havde
nok at spise eller nok klæder til at dække deres kroppe ordentligt. Han
sammenlignede disse tider med de velsignelser Allah havde skænket dem
derefter. Han døde i år 17 efter hijra i en alder af 57.

Hazrat Sa’d bin ‘Ubadahra
Hazrat Sa‘dra var kendt under titlen Abu Thabit (Thabits far). Han var en af
lederne blandt Ansar, og kunne læse og skrive på et tidspunkt hvor der var
meget få der kunne dette. Ligeledes var han ekspert i bueskydning og svømning.
Personer som i det arabiske samfund på det tidspunkt havde ovenstående
kvaliteter (dvs. var skriftkloge og øvede i svømning og bueskydning) blev kaldt
‘Kamil’ (dvs. fuldkommen).
Hazrat Sa‘dra fik æren af at deltage i den anden ed om troskab ved Aqaba, hvor
70 personer fra Medina aflagde ed om troskab til Profetensa.
Huzooraba sagde at han ville berette yderligere om Hazrat Sa‘dra i en senere
prædiken.
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