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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 02-10-2020 

Profetenssa sahabara ved Badr: 

Hazrat Abu ‘Ubaidah bin Jarahra 

 (Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien) 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter berettede Huzooraba om Hazrat Abu ‘Ubaidah bin Jarahra, som var en 

sahabi af den Hellige Profetsa som fik æren af at deltage i Slaget ved Badr. 

Hans egentlige navn var ‘Amir bin Jarah, men var kendt som Abu ‘Ubaidah bin 

Jarah, dvs. “Far til ‘Ubaidah og søn af Jarah” (Hans farfar hed Jarah). Hazrat Abu 

‘Ubaidahra var blandt de 10 sahaba som den Hellige Profetsa gav glædeligt 

budskab om paradiset i deres liv. Ligeledes sagde Profetensa: “Enhver ummah 

har en ameen1, og ameen af min ummah er Abu ‘Ubaidahra”. 

Profetensa sagde på et tidspunkt: “Hvilke gode mennesker er Abu Bakrra, ‘Umar 

bin Khattabra, Abu ‘Ubaidah bin Jarahra, Usaid bin Huzairra, Thabit bin Qaisra, 

Mu‘adh bin Jabalra og Mu‘adh bin Amr bin Jamu‘ra. 

På et tidspunkt spurgte en person Hazrat ‘A’ishahra hvem Profetensa elskede 

mest blandt hans sahaba. Hazrat ‘A’ishahra fortalte, at det første og fremmest 

var Hazrat Abu Bakrra, derefter Hazrat ‘Umarra, og derefter Hazrat Abu ‘Ubaidahra 

bin Jarahra, og derefter blev hun tavs. Det viser hvor højt hun anså Hazrat Abu 

‘Ubaidahra. 

 
1 Dvs. troværdig person (Forfatter). 
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Hazrat Abu ‘Ubaidahra deltog i alle slag ledt af den Hellige Profetsa inklusive 

Slaget ved Badr. 

Han fik også en særlig ære under Slaget ved Uhud, idet han kom den Hellige 

Profetsa til undsætning da Profetensa blev hårdt såret i slutningen af slaget. En 

fjende kastede en sten på den Hellige Profetssa velsignede ansigt så hårdt, at han 

fik ødelagt et par af sine tænder, og krogende i hans kamphjelm blev boret ind i 

hans ansigt. På det tidspunkt berettes det, at Hazrat Abu ‘Ubaidah bin Jarahra 

farede hen imod Profetensa for at komme ham til undsætning med så stor en 

hastighed, at det næsten virkede som om, at han fløj. Han bed fat i krogene og 

hæv så hårdt, at han faldt bagover, og landede med ryggen på jorden. Han fik 

krogende ud af Profetenssa ansigt, men mistede to af sine fortænder i bedriften. 

Derefter blev han kendt for at være den der havde mistet 2 fortænder for Allah 

og Hans Profetsa. 

Hazrat Abu ‘Ubaidahra var så højt anset blandt Profetenssa sahaba, at Hazrat Abu 

Bakrra før sin egen guddommelige udnævnelse til khalifa anbefalede Hazrat Abu 

‘Ubaidahra som khalifa efter Profetensa. 

Huzooraba sagde, at han ville fortsætte med at berette om Hazrat Abu ‘Ubaidahra 

i en fremtidig tale. 

 

Bøn for ahmadi muslimer i Pakistan 

Til sidst instruerede Huzooraba menighedens medlemmer, at de skulle bede for 

ahmadi muslimer i Pakistan, som på det seneste oplever stor forfølgelse i landet. 

Huzooraba sagde, at hvis præsteskabet ikke stopper med deres forfølgelse, vil de 

med sikkerhed blive straffet af Allah, og se deres egen tilintetgørelse.  


