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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 03-04-2020 

Profetenssa Sahabara ved Badr 

Hazrat Talha bin ‘Ubaidullahra del 2 

 (Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien) 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Huzooraba havde sagt i sin forrige fredagstale om Hazrat Talha bin ‘Ubaidullahra, 

at han ville fortsætte med at berette om ham i en fremtidig tale. Ifølge dette 

berettede Huzooraba nu om anden del af Hazrat Talhasra liv. 

Udvælgelsen af Hazrat ‘Uthmanra som khalifa 

Hazrat Talha bin ‘Ubaidullahra fik, som nævnt i forrige tale om ham, også æren 

af at være medlem af komitéen for udvælgelsen af den nye khalifa efter Hazrat 

‘Umarra. Der var i alt 7 medlemmer af denne komité. Disse var følgende: 

1. Hazrat ‘Uthman bin ‘Affanra 

2. Hazrat ‘Ali bin Abi Talibra 

3. Hazrat Sa‘d bin Abi Waqasra 

4. Hazrat Zubair bin Al-‘Awwamra 

5. Hazrat ‘Abdur-Rahman bin ‘Aufra 

6. Hazrat Talha bin ‘Ubaidullahra 

Denne komité blev udnævnt af den anden khalifa Hazrat ‘Umarra da han følte at 

hans død var nær efter et fatalt angreb på ham. Hazrat ‘Umarra instruerede at 

den næste khalifa burde udvælges blandt disse personer og af disse seks 

personer. Hazrat ‘Umarra tilføjede også at hans søn Hazrat ‘Abdullah bin ‘Umarra 
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ville rådgive komiteen, men at han ikke måtte udvælges som khalifa. Komitéen 

valgte Hazrat ‘Uthmanra som den tredje khalifa til den Hellige Profetsa. 

Hazrat Talhasra martyrium under Jamal-Slaget 

Efter at også Hazrat ‘Uthmanra opnåede martyrium som følge af at blive dræbt 

af en gruppe oprørske hyklere, udvalgte Ashab-ul-Badr, dvs. Profetenssa sahaba 

som havde deltaget i Slaget ved Badr, Hazrat ‘Alira som den nye khalifa. Hazrat 

Talhara og Hazrat Zubairra var de to første som udførte ed om troskab ved Hazrat 

‘Alisra hånd på den betingelse at han hurtigt ville hævne mordet på Hazrat 

‘Uthmans. Hazrat ‘Alira ønskede først at samle og styrke den muslimske stat og 

menighed internt og først derefter snarest muligt hævne sig mod Hazrat 

‘Uthmansra mordere; for dette var mest hensigtsmæssigt og bedst for 

muslimerne. Herimod var der andre blandt muslimerne der ønskede, at man 

som første opgave skulle finde og straffe Hazrat ‘Uthmansra mordere. Blandt 

disse var Hazrat ‘A’ishahra, Hazrat Zubairra og Hazrat Talhara. Hazrat Talhara og 

Hazrat Zubairra havde dermed fortolket betingelsen om ‘hurtig’ hævn i deres ed 

om troskab til Hazrat ‘Alira forkert, og de mente at denne betingelse dermed ikke 

var blevet opfyldt af Hazrat ‘Alira. Hazrat ‘Alira havde herimod lovet dem oprigtigt 

at han ville hævne sig hurtigt, men ikke på en uvis måde og i hast. Dermed 

opstod der 2 grupper blandt muslimerne. En gruppe hyklere opildnede disse 

grupper mod hinanden, og et slag var nært opstået da Hazrat ‘Alira, Hazrat 

‘A’ishahra, Hazrat Talhara og Hazrat Zubairra formåede at slutte fred med 

hinanden. Dette skabte frygt blandt hyklerne om at muslimerne igen ville samles 

og blive stærke, så de lagde endnu en fæl plan1. De udførte et angreb på Hazrat 

‘A’ishahsra lejr, ladende som om at de var på Hazrat ‘Alisra side, og skød endda 

 
1 Denne gruppe hyklere var den samme gruppe som havde dræbt Hazrat ‘Uthman (ra), og de var bange for at 
muslimerne ville samles og blive stærke nok til at straffe dem for mordet på Hazrat ‘Uthman (ra). De fulgte Ibn 
Sabah. 
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pile mod Hazrat ‘A’ishahra. Dette vakte de muslimers vrede som var på Hazrat 

‘A’ishahsra side, og de gik til modangreb, hvilket resulterede i et slag som kaldes 

Jamal-Slaget. Det er vigtigt at pointere at ingen sahaba deltog i dette slag; og 

Hazrat ‘A’ishahra, Hazrat Talhara og Hazrat Zubairra havde som sagt allerede 

indset deres fejl og angret. Hazrat ‘A’ishahra forsøgte under slaget at få parterne 

til at nedlægge deres våben og slutte fred, hvilket bragte hende i livsfare og 

gjorde at flere sahaba og modige muslimske mænd måtte ofre deres liv for at 

beskytte hende. Hyklerne angreb nemlig hendes kamel så voldsomt, at kamelen 

blev centret for slaget, og derfra har vi navnet Jamal-Slaget (“Kamelens Slag”). 

Både Hazrat Zubairra og Hazrat Talhara havde forladt slagmarken og deltog ikke i 

dette slag. Hazrat ‘Alira havde kort forinden slaget sagt til Hazrat Talhara, at “O 

Talha! Kan du huske, at den Hellige Profetsa på et tidspunkt sagde til dig: ‘En tid 

vil komme hvor der vil være to kæmpende grupper. Du vil være på den ene side, 

og ‘Alira vil være på den anden; og han vil have ret og du vil tage fejl.’”. Da Hazrat 

Talhara hørte disse ord trak han sig og deltog ikke i slaget. Senere kom en hykler, 

som var en af dem der havde infiltreret Hazrat ‘Alisra lejr, dog hen og angreb ham 

mens han var på vej væk, og dette resulterede i hans martyrium. Denne person 

kom til Hazrat ‘Alira og meddelte ham om at han havde dræbt Hazrat Talhara. 

Hazrat ‘Alira svarede ham, at han i det tilfælde ville ryge i helvede, for han kunne 

huske at Profetensa havde forudsagt at den person der ville dræbe Hazrat Talhara 

ville blive kastet i helvede af Allah. Herefter tog Hazrat ‘Alira hen til Hazrat 

Talhasra lig, og mens han tørrede støvet af hans pande, sagde han: “O Abu 

Muhammad! Jeg kan ikke udholde at se dig dækket med støv her under himlens 

stjerner!”. Herefter bad han for hans sjæl. Hazrat ‘Alira blev så sorgfuld over 

Hazrat Talhasra død, at han ønskede at han var død 20 år tidligere, så han ikke 

skulle se Hazrat Talhara dø. Hvad angår Hazrat ‘A’ishahra så plejede hun at sige at 

hun ville foretrække at hun ikke havde oplevet konflikten med Hazrat ‘Alira 
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fremfor at have 10 sønner med Profetensa. Under alle omstændigheder sluttede 

disse sahaba fred, men skaden skete på grund af hyklernes ondskabsfulde plan. 

Den Lovede Messiasas instrukser vedr. epidemier 

Til sidst i sin fredagsprædiken fremlagde Huzooraba følgende uddrag af den 

Lovede Messiasas vedrørende pesten, som fandt sted i hans tid: “Hold jeres huse 

oplyste. Rens jeres hjem grundigt, og hold jeres tøj rent. Disse er frygtelige tider; 

vindende er giftige, og renhed er den Hellige Profetssa sædvane”. Ligeledes, 

sagde den Lovede Messiasas: “Folk der bor i byer og landsbyer hvor pesten har 

spredt sig, bør ikke tage til andre byer. De bør holde deres huse rene og varme, 

og sørge for alle nødvendige forholdsregler. Mest af alt bør de udføre sand 

anger. Folk bør gennemgå en spirituel transformation og genopbygge sit forhold 

til Gud. Stå op om natten til tahajjud og bed!… Kun en sand reformation kan 

afværge denne straf fra Gud.” 

Huzooraba afsluttede med at henlede menighedens opmærksomhed mod at 

være særligt fokuseret på bøn samt at følge retningslinjerne for renhed i 

forbindelse med Covid-19 pandemien. 


