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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 27-11-2020 

Khulafa-e-Rashideen: 

Hazrat ‘Ali bin Abu Talibra 

 (Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien) 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter berettede Huzooraba om Hazrat ‘Ali bin Abu Talibra, som var den fjerde 

af de 4 khulafa-e-rashideen efter den Hellige Profetsa. 

Hazrat ‘Alisra navne 

Hazrat ‘Alira var Profetenssa fætter, idet han var søn til hans farbror Abu Talib. Da 

Hazrat ‘Alira blev født gav hans mor ham navnet Asad, men da hans far Abu Talib 

kom hjem, gav han ham navnet ‘Alira. Han blev også kaldt Abu Turab (dvs. Støvets 

Fader). Baggrunden for dette er følgende. På et tidspunkt besøgte Profetensa sin 

datter og Hazrat ‘Alisra hustru Hazrat Fatimara. Han spurgte hende hvor Hazrat 

‘Alira var. Hun svarede at hun havde sagt noget som havde gjort ham utilfreds, 

og derfor var han gået ud. Profetensa fandt ud af, at han lå i moskéen, og tog 

derhen. Der fandt han Hazrat ‘Alira sovende på gulvet, så der var kommet støv 

på noget af hans tøj. Profetensa gik hen til ham og vækkede ham med ordene 

“Stå op Abu Turab! Stå op Abu Turab!”. 

Hazrat ‘Alisra adoption 

Hazrat ‘Alira fik æren af at blive adopteret og opfostret af Profetensa. På et 

tidspunkt led Quraish stammen (dvs. Profetenssa stamme) under en hungersnød. 

Abu Talib og hans familie var en af dem der især led under hungersnøden. For 

at lette Abu Talibs byrde overtalte Profetensa derfor Hazrat ‘Abbasra, som var en 



ن الرحیم بسم
ٰ

اہلل الرحم  

2 
 

anden onkel til Profetensa, til at de hver især skulle adoptere en af Abu Talibs 

sønner. Derfor adopterede Hazrat ‘Abbasra Hazrat Ja‘farra, og Profetensa 

adopterede Hazrat ‘Alira. Deres broder Hazrat ‘Aqeelra blev hos sin far Abu Talib. 

På dette tidspunkt var Hazrat ‘Alira ca. 6-7 år gammel. 

Blandt de allerførste muslimer 

Hazrat ‘Alira var blandt de allerførste muslimer. Selv før Profetensa åbent havde 

proklameret sit kald, blev Hazrat ‘Alira muslim efter at Profetensa havde fremlagt 

Islams lære for ham1. Da hans far Abu Talib opdagede dette, opponerede han 

ikke imod det, siden han stolede på at Profetensa aldrig ville mislede hans søn 

Hazrat ‘Alira. Dog blev Abu Talib ikke selv muslim. 

Hazrat ‘Alisra støtte for Profetensa 

Da Profetensa ville invitere sine slægtninge til Islam, inviterede han dem alle, dvs. 

ca. 40 personer, til en middag. Her ville Profetensa fremlægge Islams lære, men 

hans onkel Abu Lahab, en af Islams ærkefjender, afbrød hans tale og afledte 

derved folks opmærksomhed. Folk gik hver til sit, og Profetensa formåede ikke at 

fremlægge sit budskab. Derfor inviterede Profetensa dem til endnu en middag. 

Her inviterede Profetensa dem til Islam, men ingen af dem accepterede hans 

budskab. Kun den unge ‘Alira på 13 år stillede sig op og erklærede, at han på 

trods af sin unge alder ville støtte Profetensa. Alle de andre forlod mens de gjorde 

grin med Profetensa. 

Den unge ‘Alira sætter sit liv på spil for Profetenra 

Efter konstant forfølgelse og modstand mod muslimerne uden held til at kunne 

standse Islams succes, besluttede de fjendtlige mekkanske stammer at dræbe 

 
1 Hazrat ‘Alira var ca. 12-13 år gammel på det tidspunkt (Forfatter). 
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(eller tilfangetage) Profetensa, men Allah den Ophøjede åbenbarede deres onde 

plan til Profetensa, og befalede ham at emigrere til Medina. Før sin hijra, dvs. 

emigration, instruerede Profetensa Hazrat ‘Alira, som på det tidspunkt var en ung 

mand, at han skulle ligge i hans seng om natten. Herefter rejste Profetensa 

afsted. Der skete noget ganske mirakuløst på dette tidspunkt. De mænd, der var 

udpeget til at dræbe Profetensa, ankom nøjagtigt på det tidspunkt da Profetensa 

kom ud af sit hjem. De så endda Profetensa begå sig ud af sit hjem i mørket, men 

da han gik meget roligt, frygtløst og selvsikkert, troede de at han var en anden. 

De ventede et stykke tid udenfor hans hjem, og gik ind for at udføre jobbet, men 

her opdagede de, at det var Hazrat ‘Alira der lå på sengen og ikke Profetensa. De 

tog Hazrat ‘Alisa til fange i et kort stykke tid, gav ham slag, og lod ham derefter 

gå. Dette var første men ikke sidste gang at Hazrat ‘Alisa satte sit liv på spil for 

Allah og Hans Profetsa. Huzooraba sagde, at han ville fortsætte med at berette om 

Hazrat ‘Alira i en fremtidig tale. 

 

Janaza bøn in absentia 

Herefter meddelte Huzooraba om nogle prominente ahmadi muslimers afgang 

ved døden, som er følgende: 

1. Hr. Tahir Mahmood, som den 20. november 2020 opnåede martyrium, 

som følge af et skudattentat af Islams Ahmadiyya Menigheds 

modstandere. hr. Tahir Mahmood blev 31 år. 

2. Hr. Jamaluddin Mahmood, som i en længere periode tjente Islams 

Ahmadiyya Menighed som Sierra Leones nationale generalsekretær 

(general secretary i menighedens Majlis-e-‘Amilah). 
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3. Fru Amatus-Salam, som var enke til Hr. Choudary Salahuddin, som tjente 

Islams Ahmadiyya Menighed på posterne Nazim Jaidad (ansvarlig for 

ejendom) og Masheer-e-Qanooni (juridisk rådgiver) i Rabwah Pakistan. 

Hun døde den 19. oktober 2020. 

4. Fru Mansoor Bushra, som var mor til Dr. Lateef Qureshi. Ligeledes var hun 

barnebarn til to af den Lovede Messias’as sahaba Hazrat Munshi Fayaz Ali 

Kapoorthalvira (morfar) og Hazrat Sheikh Abdur-Rasheedra (farfar). 

Huzooraba bad for de afdødes sjæle, og meddelte, at han ville lede deres janaza 

bøn in absentia efter sin fredagsbøn. 

 

 


