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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 15-01-2021 

Khulafa-ur-Rashideen: 

Hazrat ‘Ali bin Abu Talibra Del 7 

(Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien) 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter berettede for syvende gang om Hazrat ‘Ali bin Abu Talibra, som var den 

fjerde khalifa blandt Khulafa-ur-Rashideen. Et resume af udvalgte dele 

fremlægges nedenfor. 

Kærligheden til Allah står højst 

På et tidspunkt spurgte Hazrat ‘Alisra søn Hazrat Husseinra ham om han elskede 

ham. Hazrat ‘Alira sagde ja til at han elskede sin søn. Herefter spurgte hans søn 

ham om han elskede Allah den Ophøjede. Hazrat ‘Alira svarede ja. Da spurgte 

hans søn ham om dette ikke var afgudsdyrkelse (dvs. fordi, han udover Allahs 

kærlighed også havde en andens kærlighed i sit hjerte). Hvordan kunne han have 

to kærligheder i sit hjerte? Hazrat ‘Alira svarede at det ikke var afgudsdyrkelse, 

da han til enhver tid ville være parat til at forlade sin søns kærlighed, hvis den 

skulle stå i modstrid med Allahs kærlighed. 

Bøn under prøvelser 

Da Hazrat ‘Alira oplevede prøvelser, plejede han at bede til Allah i følgende ord:  

“Ya Kaf Ha ‘Ain Sad Ighfirli!”, dvs. “O Kaf Ha ‘Ain Sad, tilgiv mig!”. 
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Betydningen af disse forkortelser er følgende: Kaf er en forkortelse for Kafi (dvs. 

Den Tilstrækkelige), Ha er en forkortelse for Hadi (Vejlederen), ‘Ain er en 

forkortelse for ‘Aleem (Den Alvidende), Sad er en forkortelse for Sadiq (Den 

Sande). 

Syn på Khataman-Nabiyyeen 

På et tidspunkt reciterede nogle muslimer ordet “Khataman-Nabiyyeen”, dvs. 

‘Profeternes Segl’, fra Koranen i en anden dialekt som “Khatiman-Nabiyyeen”, 

dvs. ‘den der slutter profeternes profetdømmer’. Da sagde Hazrat ‘Alira at de 

skulle recitere “Khataman-Nabiyyeen”, dvs. ‘Profeternes Segl’ i stedet for 

“Khatiman-Nabiyyeen”, dvs. ‘den der slutter profeternes profetdømmer’. 

En kompetent Qadhi 

Hazrat ‘Alira var en meget kompetent Qadhi, dvs. dommer indenfor islamisk 

retslære, som altid stod fast på retfærdighedens principper. Et eksempel på 

dette fremlægges nedenfor: 

På et tidspunkt havde en person tæsket en person. De blev bragt for Hazrat ‘Alira, 

som befalede, at offeret skulle slå forbryderen som gengæld. Offeret sagde, at 

han tilgav forbryderen, men da forbryderen var en magtfuld mand, var det 

meget muligt at han tilgav ham ud af frygt for gengældelse. Derfor straffede 

Hazrat ‘Alira alligevel forbryderen fra regeringens side. 

Huzooraba sagde, at han nu var færdig med at berette om Hazrat ‘Ali bin Abu 

Talibra. 
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Indvielse af MTA Ghana 

Huzooraba meddelte, at han efter fredagsbønnen ville indvie en ny TV-kanal 

kaldet “MTA Ghana”, som er en underkanal til MTA Afrika. 

 

Bøn for forfulgte ahmadi muslimer 

Huzooraba instruerede også menighedens medlemmer om særligt at bede for 

forfulgte ahmadi-muslimer i Pakistan og Algeriet. 

 

 

 

  


