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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 04-12-2020 

Khulafa-ur-Rashideen: 

Hazrat ‘Ali bin Abu Talibra del 2 

 (Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien) 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

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

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

Profetenssa bror 

Hazrat ‘Alira fik æren af, at den Hellige Profetsa erklærede ham sin bror to gange. 

Profetensa udførte mu’akhat, hvor han skabte et bånd af spirituelt broderskab 

mellem sine sahaba, to gange, den ene gang var blandt muhajirin før hijra, og 

den anden gang var mellem muhajirin og ansar efter hijra. Det berettes, at 

Profetensa ved begge disse lejligheder erklærede Hazrat ‘Alira sin bror. Profetensa 

sagde ved begge lejligheder til Hazrat ‘Alira “Du er min bror i denne verden og 

det hinsides”. 

Duel i Slaget ved Badr 

Før Slaget ved Badr begyndte, udfordrede mekkanerne, ifølge den arabiske 

tradition den gang, muslimerne til en sværdduel. Fra mekkanerne stillede 

‘Utbah, Shaibah og Waleed sig op for at kæmpe. De ønskede at nogen fra deres 

eget folk som var deres lige skulle kæmpe mod dem. Fra muslimerne stillede 

Hazrat ‘Alira, Hazrat Hamzah bin ‘Abdul-Muttalibra og Hazrat ‘Ubaidah bin 

Harithra sig op. Hazrat ‘Alira og Hazrat Hamzahra gjorde det hurtigt af med hver 

deres modstander. Hazrat ‘Ubaidahra, som var en ældre herre, blev såret, men 
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Hazrat ‘Alira og Hazrat Hamzahra kom ham til undsætning og dræbte hans 

modstander. Dermed vandt muslimerne duellen. 

Ægteskab med Hazrat Fatimahra 

Da Hazrat Fatimahra var ca. 15 år gammel begyndte forskellige sahaba at bede 

om hendes hånd i ægteskab. Først friede Hazrat Abu Bakrra, og derefter Hazrat 

‘Umarra, men Profetensa accepterede ikke deres tilbud om ægteskab. Da tænkte 

disse sahaba, at Profetensa måske ønskede at hans datter giftede sig med Hazrat 

‘Alira. Derefter opfordrede de Hazrat ‘Alira til at frie vedrørende Hazrat Fatimahra. 

Hazrat ‘Alira var allerede interesseret i hende, men han var for genert til at 

anmode Profetensa om hendes hånd i ægteskab. Nu, efter denne opfordring, 

besluttede Hazrat ‘Alira at frie. Da Profetensa modtog Hazrat ‘Alisra anmodning, 

accepterede han, og sagde, at Allah den Ophøjede allerede havde åbenbaret til 

ham, at Hazrat Fatimahra burde giftes med Hazrat ‘Alira. Profetensa spurgte sin 

datter Hazrat Fatimahra vedrørende dette ægteskabsforslag. Hun forblev stille, 

da hun var genert, hvilket var et udtryk for at hun var interesseret i ham. Således 

blev Hazrat ‘Alira og Hazrat Fatimahra gift. 

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

fremtidig tale. 

Herefter instruerede Huzooraba menighedens medlemmer om at bede for 

Ahmadiyya Menighedens medlemmer i Pakistan, da de oplevede stigende 

forfølgelse. 
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Janaza bøn in absentia 

Til sidst meddelte Huzooraba om følgende prominente ahmadi muslimers afgang 

ved døden: 

1. Hr. Choudary Muhammad Aslam fra Canada. 

2. Fru Shaheena Qamar. Hun og hendes søn Samar Ahmad Qamar på 17 

afgik ved døden i et trafikuheld. 

3. Hr. Samar Ahmad Qamar. Som nævnt ovenfor var han søn til Fru 

Shaheena Qamar 

4. Fru Sayyedah Afzal Khokhar. 

Huzooraba bad for de afdøde og deres familier, og ledte deres janaza bøn in 

absentia efter sin fredagsbøn. 

 

 

 


