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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 09-10-2020 

Profetenssa sahabara ved Badr: 

Hazrat Abu ‘Ubaidah bin Jarahra del 2 

 (Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien) 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter berettede Huzooraba for anden gang om Hazrat Abu ‘Ubaidah bin 

Jarahra, som var en sahabi af den Hellige Profetsa som fik æren af at deltage i 

Slaget ved Badr. 

Yarmouk var en dal ved Levanten, hvor Slaget ved Yarmouk fandt sted under 

Hazrat Abu Bakrsra khilafah. Her kæmpede muslimernes hær på 30.000, ledt af 

Hazrat Abu ‘Ubaidahra, mod romernes hær på over 200.000 mand. Dog frygtede 

romerne, på trods af deres verdslige overlegenhed, muslimerne på grund af 

deres stærke vilje og tro. Derfor havde de også et vist ønske om at slippe afsted 

på en fredelig måde. Derfor sendte den romerske general en budbringer ved 

navn George til muslimerne for at mægle. Da George ankom til den muslimske 

lejr, så han muslimerne falde ned for Gud under deres maghrib-bøn i forsamling, 

og denne spirituelle oplevelse gjorde stort indtryk på ham. Han ønskede derfor 

at vide mere om Islam. Hazrat Abu ‘Ubaidahra fremlagde relevante islamiske 

emner for ham. Som følge deraf blev George muslim. Herefter fremlagde Hazrat 

Abu ‘Ubaidahra Islams lære for den kristne (dvs. romerske) hær, men forgæves, 

og muslimerne måtte kæmpe mod romerne. Hazrat Abu ‘Ubaidahra holdte en 

passioneret tale til de muslimske styrker, som tog ud på slagmarken og 

kæmpede bravt. Ca. 3000 muslimer, hvoriblandt også flere sahaba, opnåede 

martyrium i dette slag, men til sidst vandt muslimerne slaget.  
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Muslimerne erobrede Levanten, og Hazrat Abu ‘Ubaidahra blev udnævnt som 

guvernør af området. På et tidspunkt ankom Hazrat ‘Umarra som khalifa til 

Palestina, som også var en del af Levanten, og besøgte også Hazrat Abu 

‘Ubaidahra i hans hjem. Hazrat ‘Umarra så, at Hazrat Abu ‘Ubaidahra ikke havde 

møbleret hjemmet, og levede et meget simpelt liv. Hazrat ‘Umarra udtrykte 

overfor ham, at han burde have sørget for sig selv, men Hazrat Abu ‘Ubaidahra 

svarede, at han hellere ønskede at leve et simpelt liv, så han ikke ville vende sig 

mod det verdslige. 

Da Hazrat Abu ‘Ubaidahra var udstationeret som guvernør i Levanten, udbrød 

der pest i området. Hazrat ‘Umarra skrev på det tidspunkt et brev til ham, fra 

hvilket Hazrat Abu ‘Ubaidahra forstod at Hazrat ‘Umarra var bekymret for ham på 

grund af pesten. Hazrat Abu ‘Ubaidahra skrev som svar et brev til Hazrat ‘Umarra 

hvori han udtrykte sit ønske om at blive i Levanten og dø for Allahs sag. Da Hazrat 

‘Umarra læste hans brev græd han. Folk omkring ham spurgte ham hvorfor han 

græd, og om det var fordi Hazrat Abu ‘Ubaidahra var afgået ved døden. Hazrat 

‘Umarra svarede, at han ikke var afgået ved døden, men måske ville møde denne 

skæbne snart. Kort tid efter blev Hazrat Abu ‘Ubaidahra smittet med pesten og 

vendte tilbage til sin Herre i år 18 hijri i en alder af 58 år. 

 

Janaza-bøn in absentia 

Herefter meddelte Huzooraba om følgende prominente ahmadi muslimers 

afgang ved døden: 

1. Professor Na‘eemuddin Khattak Sahib, som opnåede martyrium da nogle 

af Ahmadiyya Menighedens modstandere skød ham den 2. oktober. 

2. Usama Sadiq Sahib, studerende i Jamia Ahmadiyya Tyskland. 
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3. Salim Ahmad Malik Sahib, lektor i Jamia Ahmadiyya UK. 

De var alle personer med særligt høje moralske kvaliteter og tjente på hver sin 

vis Islams Ahmadiyya Menighed. Huzooraba fortalte at han ville lede deres 

Janaza-bøn in absentia efter sin fredagsprædiken. 


