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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 27-12-2019
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 gives nedenfor.

Hazrat Sa’d bin ‘Ubadahra (fortsat fra forrige fredagsprædiken)
Hazrat Sa‘d bin ‘Ubadahra var blandt de mest prominente sahaba blandt ansar.
Som det blev nævnt i den tidligere fredagsprædiken, var Hazrat Sa‘dra blandt de
70 personer der aflagde ed om troskab til Profetensa under Bai‘ah Aqabah
Thaniyya. Her blev han også udnævnt som en af de 12 nuqaba (ental naqeeb)
som skulle lede stammerne blandt ansar. Han var desuden leder af Khazrajstammen i Medina og var en velhavende mand. Der står i beretningerne at han
plejede at sende mad hjem til Profetensa dagligt eller næsten dagligt efter han
hans hijra til Medina (i hvert fald i de tidlige dage i Medina). Enten spiste
Profetensa og hans familie denne mad selv, eller den blev distribueret til andre
trængende. Det berettes at Hazrat Sa‘dra nogle gange tog op til 80 personer
blandt ashab-us-suffa (som plejede at opholde sig i Masjid-Nabawi) med hjem
til sig for at bespise dem.
Hazrat Sa‘dra deltog i Slaget ved Badr, og ifølge en beretning bar han ansars flag
under slaget. Hazrat Sa´d bin ‘Ubadahra var også blandt de sahaba der før Slaget
ved Badr holdte passionerede taler for at udtrykke deres villighed til at kæmpe
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for Allah og Hans Profetsa. Ifølge andre beretninger blev han forhindret i at
deltage i Slaget ved Badr efter at han blev bidt af en hund, men der står i denne
beretning, at Profetensa alligevel talte ham blandt de kæmpende i slaget, fordi
det var hans hensigt at deltage.
Hazrat Sa‘dra var også blandt de sahaba som under det voldsomme angreb mod
muslimerne under Slaget ved Badr holdte stand og kæmpede bravt for at
forsvare Profetensa.
Huzooraba fortalte at han i en fremtidig tale ville berette yderligere om Hazrat
Sa‘d bin ‘Ubadah.
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