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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 25-12-2020 

Khulafa-ur-Rashideen: 

Hazrat ‘Ali bin Abu Talibra del 5 

 (Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien) 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

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

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

En vigtig pointe vedr. khilafah 

Herefter fremlagde Huzooraba et uddrag af Hazrat Musleh Mau‘oodsra skrifter, 

hvor Hazrat Musleh Mau‘oodra har forklaret, at grunden til spliden blandt 

muslimerne i den sidste del af Khilafat-ur-Rashidah ikke var Profetenssa sahaba, 

men de muslimer der kom efter dem, og som ikke var blevet trænet i troen af 

den Hellige Profetsa. De forstod ikke den rang og vigtighed som khilafah har for 

den muslimske menighed. Derfor, har Hazrat Musleh Mau‘oodra forklaret, bør 

man regelmæssigt besøge tidens khalifa og holde et tæt bånd med ham. 

Huzooraba sagde, at vi nu om dage har MTA, hvor man regelmæssigt bør se hans 

fredagsprædikener og andre taler for at knytte et tæt bånd med khilafah. 

Forskellige slag under Hazrat ‘Alisra khilafah 

Et af de slag som fandt sted under Hazrat ‘Alisra khilafah var Jamal Slaget. Efter 

Hazrat ‘Uthmansra martyrium var der splid blandt muslimerne angående 

hvordan man skulle straffe Hazrat ‘Uthmansra mordere, som var de hykleriske 

oprørsgrupper mod Khilafatur-Rashidah. Den ene gruppe mente at man først 

skulle straffe forbryderne. I denne gruppe var bl.a. andet Hazrat ‘A’ishahra. Den 
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anden gruppe blev ledt af den nye khalifat-ur-Rashid Hazrat ‘Alira, og de mente, 

at man i starten af det nye kalifat skulle fokusere sin energi på at samle den 

muslimske menighed og styrke den før man straffede oprørsgrupperne der 

dræbte Hazrat ‘Uthmanra. De selvsamme oprørsgrupper indså, at de var i fare 

hvis muslimerne blev forenet igen. Derfor udnyttede de situationen, og spredte 

misinformation og misforståelser mellem Hazrat ‘Alisra støttere og Hazrat 

‘A’ishahsra støttere. De opildnede dem til krig, og det endte med at deres hære 

mødtes ved Basra. Hazrat ‘Alira overtalte den anden part til fred, men 

oprørsgrupperne, som havde infiltreret begge sider, antændte krigens flammer 

ved at begyndte at skyde pile mod Hazrat ‘A’ishahra, da hun sad på sin kamel. 

Hazrat ‘A’ishahsra side svarede igen, og et slag udbrød.  Først da kamelen blev 

bundet standsede slaget, og de to parter sluttede fred. 

Et andet slag var Slaget ved Siffin, som var mellem Hazrat ‘Alisra og Ameer 

Mu‘awiyahsra styrker. Ameer Mu‘awiyahra forlangte at Hazrat ‘Alira øjeblikkeligt 

fangede Hazrat ‘Uthmansra mordere og overgav dem til ham. Som nævnt 

tidligere var dette ifølge Hazrat ‘Alira ikke hensigtsmæssigt at gøre på denne 

måde i hast. Hazrat ‘Alira forsøgte alt hvad han kunne for at skabe fred mellem 

de to parter, men forgæves. Slaget fandt sted ved Siffin, som er placeret mellem 

Syrien og Irak. 

Et tredje slag under Hazrat ‘Alisra khilafah var Slaget ved Nahrawan. Det var 

mellem Hazrat ‘Alisra styrker og Khawarij, der var en gruppe hykleriske oprørere 

mod kalifatet som spredte splid og uro i landet. Hazrat ‘Alisra styrker vandt dette 

slag. 

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

fremtidig tale. 
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Bønner for ahmadi muslimer i Algeriet og Pakistan 

Huzooraba
 instruerede herefter menighedens medlemmer om at bede for 

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

der den gode nyhed, at flere ahmadi muslimer i Algeriet, som var blevet falsk 

anklaget, for nyligt blev frikendt. 

 

Janaza bøn in absentia 

I slutningen af sin fredagsprædiken meddelte Huzooraba om følgende personers 

afgang ved døden: 

1. Fru Humda Abbas. 

2. Hr. Ridhwan Sayyad Na‘eemi fra Irak. 

3. Hr. Malik Ali Muhammad. 

4. Hr. Ehsan Ahmad søn til Shafqat Mahmood. 

5. Hr. Riyadh-uddin Shams søn til Hazrat Maulana Jalaluddin Shamsra. 

Huzooraba bad for de afdødes sjæle, og ledte deres janaza bøn in absentia efter 

sin fredagsbøn. 

 

 


