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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 13-03-2020
Profetenssa Sahabara ved Badr
Hazrat Talha bin ‘Ubaidullahra
(Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien)
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter berettede Huzooraba om Hazrat Talha bin ‘Ubaidullahra, som var en
velkendt sahabi af den Hellige Profetsa som fik æren af at blive inkluderet i Slaget
ved Badr. Før slaget sendte Profetensa ham ud for at rekognoscere vedrørende
mekkanernes mulige angreb på muslimerne i Medina. I mellemtiden begyndte
Slaget ved Badr, og Hazrat Talhara fik dermed ikke muligheden for at deltage i
selve kampen. Dog inkluderede Profetensa ham som deltager i krigsbyttet,
hvilket var en indikation mod det faktum, at Hazrat Talhara på grundlag af sin
hensigt blev talt med blandt deltagerne i slaget.
Herimod fik Hazrat Talhara muligheden for at deltage i selve kampen under
Slaget ved Uhud; og dette gjorde han på storslået vis. Han er nemlig kendt for at
have beskyttet den Hellige Profetssa ansigt fra at rammes af fjendens pile under
Slaget ved Badr ved at benytte sin hånd som skjold. Dette var til sidst i slaget
hvor muslimerne var blevet trængt op i en krog. Her stod Profetensa og en lille
gruppe sahaba og kæmpede bravt til stregen. Flere sahaba gav deres liv for at
beskytte Profetensa på dette kritiske tidspunkt. Fjendens krigere kravlede op på
en høj, og begyndte at skyde pile mod Profetenssa ansigt, men Hazrat Talhara
rakte sin hånd ud foran hans ansigt for at beskytte det. Flere pile ramte hans
hånd og ødelagde den. Hazrat Talhara havde formået at beskytte Allahs Profetsa,

1

ٰ
بسم اہلل الرحمن الرحیم

men han besvimede af smerte derefter, og kunne ikke bruge den pågældende
hånd resten af livet. Den var blevet ofret for at beskytte Allahs Profetsa.
Hazrat Talhasra far levede ikke langt nok til at kunne bevidne Islams tidsalder,
hvorimod hans mor ikke blot bevidnede denne velsignede tidsalder, men fik
æren af at blive muslim og dermed indgå i gruppen af sahabiyat. Hvad angår
Hazrat Talhara, så var han blandt de første 8 personer der blev muslimer, og
blandt de første 5 af dem som accepterede islams sandhed som følge af Hazrat
Abu Bakrsra tabligh. Før han blev muslim, mødte han på et tidspunkt en jødisk
munk i Busra, en gammel by i Syrien, som meddelte i sin synagoge, at den sidste
profet kaldet Ahmad var forudsagt til at ankomme i den pågældende måned.
Ligeledes fortalte han, at han skulle vise sig i Mekka, migrere til et sted med
mange daddelpalmer og stenet jord (dvs. Medina). Munken opfordrede folket
til ikke at forlade denne profet, som snart ville vise sig (eller allerede havde vist
sig). Hazrat Talhara blev dybt rørt over dette, og tog til Mekka. Her mødtes han
med Hazrat Abu Bakrra, som bekræftede for ham, at den forudsagte profet
havde proklameret sit profetdømme. De tog derefter til den Hellige Profetsa, og
Hazrat Talhara blev muslim der og da.
Hazrat Talhara var blandt den Hellige Profetssa tætteste sahaba, som på grund af
sine ophøjede egenskaber modtog stor ære i sit liv. Bl.a. var han en af de
velsignede individer som den Hellige Profetsa i deres livstid gav glædeligt
budskab om paradiset; han blev på grund af sin store gavmildhed kaldt “Fayyaz”,
dvs. ‘gavmild’, af Profetensa, og han blev af den anden khalifa Hazrat ‘Umarra
inkluderet i hans shoora-komité (rådslagningskomité) på seks personer. På et
tidspunkt sagde den Hellige Profetsa i en forsamling af sahaba, at den der
ønskede at se en martyr i levende live, skulle se på Talha bin ‘Ubaidullahra.
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Hazrat Talhara var en meget velhavende mand, men brugte en stor del af sin
rigdom på at tjene menneskeheden ved bl.a. at hjælpe enker og forældreløse.
Han opnåede martyrium under Jamal-Slaget. Huzooraba sagde, at han ville
fortsætte med at berette om Hazrat Talha bin ‘Ubaidullahra i en fremtidig tale.
Til sidst i sin fredagsprædiken instruerede Huzooraba menighedens medlemmer
om at være forsigtige og tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i
forbindelse med covid-19-pandemien, som har spredt sig i verden. Huzooraba
sagde, at man bør afholde sig fra folkemængder hvis man har symptomer, og at
man bør være fokuseret på at bede til Allah om hjælp i denne prøvelsens tid.
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