
ن الرحیم
ٰ

 بسم اہلل الرحم

1 
 

Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 11-12-2020 

Khulafa-ur-Rashideen: 

Hazrat ‘Ali bin Abu Talibra del 3 

 (Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien) 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter berettede Huzooraba for tredje gang om Hazrat ‘Ali bin Abu Talibra, som 

var den fjerde af de 4 khulafa-ur-rashideen efter den Hellige Profetsa. 

En modig kriger 

Hazrat ‘Alira var meget modig, og plejede at kæmpe bravt i alle de slag han deltog 

i. Under Slaget ved Uhud dræbte han flere af mekkanernes ledere. Sammen med 

sin hustru Hazrat Fatimahra, som også var Profetenssa datter, fik han også æren 

af at vaske og pleje Profetenssa sår. Under Slaget ved Voldgraven dræbte Hazrat 

‘Alira Amr bin ‘Abde Wudd, som var en kendt kriger fra de vantros hær der blev 

anset for at være lig 1000 mand på grund af hans mod og styrke. 

Under Slaget ved Khaibar sagde Profetensa, at han ville give muslimernes flag til 

en person, som elsker Allah og som Allah elsker. Hazrat ‘Umarra har berettet, at 

han på det tidspunkt løftede sit hoved, så Profetensa måske skænke ham æren 

af at være denne velsignede person, men Profetensa valgte ham ikke. Herefter 

kom Hazrat ‘Alira ind, og Profetensa gav ham flaget. På det tidspunkt led Hazrat 

‘Alira af en øjensygdom. Profetensa velsignede hans øjne ved at smøre noget af 

sit mundvand på dem, og bad for deres helbredelse. Herefter blev Hazrat ‘Alira 

rask. 
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På grund af sin ophøjede moral havde Hazrat ‘Alira stor kontrol over sine følelser. 

På et tidspunkt havde han nedlagt en fjende under et slag. Hazrat ‘Alira skulle 

lige til at dræbe ham med sit sværd, da fjenden spyttede ham på ansigtet. Hazrat 

‘Alira trådte øjeblikkeligt tilbage, og dræbte ham ikke, og lod ham gå. Nogle andre 

sahaba spurgte hvorfor han havde handlet som han gjorde. Han svarede, at han 

kun kæmpede for Allahs sag, men lige så snart fjenden spyttede ham på ansigtet, 

følte han (dvs. Hazrat ‘Alira) en personlig vrede mod ham, og trådte derfor 

tilbage, og dræbte ham ikke, for ellers ville han dræbe ham på grund af 

personligt nag, og ikke udelukkende for Allahs sag. Dette var Hazrat ‘Alisra 

ophøjede eksempel. 

Som Profeten Aronsas forhold til Profeten Mosesas 

Da Profetensa var på vej til Tabuk for at udkæmpe Slaget ved Tabuk, udnævnte 

han Hazrat ‘Alira som sin stedfortræder i Medina. Da sagde Hazrat ‘Alira til 

Profetensa “Efterlader De mig blandt kvinderne og børnene?”. Profetensa 

svarede “O ‘Ali! Er du ikke glad for, at dit forhold til mig er som Aronsas forhold 

til Mosesra?”. 

Huzooraba sagde, at han ville fortsætte med at berette om Hazrat ‘Alira i en 

fremtidig tale. 

Huzooraba instruerede hereafter menighedens medlemmer om at bede for 

ahmadi muslimer i Algeriet og Pakistan, hvor de oplever stor forfølgelse. 

 

Janaza bøn in absentia 

Efter sin fredagsbøn ledte Huzooraba janaza bøn in absentia for Hr. Rasheed 

Ahmad fra Rabwah i Pakistan. Han var far til Hr. Tahir Nadeem fra Arabic Desk. 


