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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 10-01-2020 

Profetenssa Sahabara ved Badr 

Hazrat Sa‘d bin ‘Ubadahra del 2 

(Fandt sted i Masjid Mubarak, Islamabad England) 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Efter at have fremlagt et par rettelser af nogle detaljer af information der blev 

givet i forbindelse med den forrige fredagsprædiken, genoptog Huzooraba sin 

beretning om Hazrat Sa‘d bin ‘Ubadahra, som han havde startet i sin forrige 

fredagsprædiken. Et resume af udvalgte dele af dette fremlægges nedenfor. 

Under erobringen af Mekka1 stod Abu Sufyanra ved sidelinjen og så til, da 

muslimernes hære marcherede ind i Mekka. På dette tidspunkt var Abu Sufyanra 

i sit hjerte begyndte at læne mod Islam, selvom han endnu ikke var konverteret. 

Da Hazrat Sa‘d bin ‘Ubadahra sammen med muslimerne marcherede forbi, sagde 

han til Abu Sufyanra, at det ville være tilladt for muslimerne at kæmpe mod 

mekkanerne selv i området omkring Kabaen, hvor det ellers er forbudt at 

kæmpe. Med dette hentydede han til at muslimerne ville hævne sig mod 

mekkanerne som svar på deres forfølgelse af dem gennem årene. Abu Sufyanra 

klagede vedrørende dette til Profetensa, som sagde at det Sa‘dra havde sagt ikke 

var korrekt, og at muslimerne ikke ville hævne sig mod Mekka, men tværtimod 

ville de ære byen. Hazrat Sa‘d bin ‘Ubadahra var blevet udnævnt som flagbærer 

for ansar under indtoget i Mekka. Den Hellige Profetsa befalede at ansars flag 

                                                           
1 Som skete på fredelig vis (forfatter). 
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skulle tages fra Hazrat Sa‘dra og i stedet gives til hans søn Hazrat Qaisra. På denne 

måde tog han hensyn til både mekkanernes og ansars følelser på en gang. 

På et tidspunkt da Hazrat Sa‘d bin ‘Ubadahra var syg, kom en person fra ansar til 

Profetensa da han sad blandt nogle af sine sahaba. Profetensa spurgte “O min 

bror fra ansar! Hvordan har min bror Sa‘d bin ‘Ubadah det?”. Personen fortalte 

at han var syg, men havde det bedre end før. Da tog Profetensa og de sahaba der 

var hos ham hen for at besøge Hazrat Sa‘d bin ‘Ubadahra for at støtte ham i hans 

sygdom. 

På et tidspunkt sendte Hazrat ‘Abdullah bin ‘Amr bin Haramra sin søn Hazrat Jabir 

bin ‘Abdullahra til Profetensa med Harirah, som er en arabisk ret. Profetensa 

spurgte Hazrat Jabirra om det han havde bragt var kød. Hazrat Jabirra svarede at 

det ikke var kød, men Harirah. Da Hazrat Jabirra kom tilbage spurgte hans far 

hvad Profetensa havde sagt. Han fortalte ham at han havde spurgt om den 

medbragte ret var af kød. Dette fik Hazrat ‘Abdullah bin Haramra til at tænke at 

Profetensa måske havde lyst til kød, og derfor slagtede han straks en ged, 

tilberedte kødet, og sendte det til Profetensa. Da Profetensa modtog denne 

kødret, bad han “Må Allah belønne ansar fra os; særligt ‘Abdullah bin Amr bin 

Haram og Sa‘d bin ‘Ubadah!”. 

Hazrat Sa‘d bin ‘Ubadahra fik også æren af at være blandt de 6 sahaba der havde 

samlet den Hellige Qur’an. Han var også hafiz2 af Koranen. Der var mange af 

Profetenssa sahaba der var huffaz3 af Koranen, men Hazrat Sa‘d bin ‘Ubadahra 

var blandt de mere velkendte af dem. 

                                                           
2 Dvs. en der kan Koranen udenad (Forfatter). 
3 Flertal af hafiz (Forfatter). 
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Huzooraba sagde at han stadigvæk manglede at berette lidt endnu om Hazrat 

Sa‘d bin ‘Ubadahra, hvilket han ville gøre i en fremtidig tale. 


