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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 18-12-2020
Khulafa-ur-Rashideen:
Hazrat ‘Ali bin Abu Talibra del 4
(Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien)
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter berettede Huzooraba for fjerde gang om Hazrat ‘Ali bin Abu Talibra, som
var den fjerde af de 4 khulafa-ur-rashideen efter den Hellige Profetsa.
Bai‘ah til Hazrat Abu Bakrra som khalifa
I de mest troværdige kilder berettes det, at Hazrat ‘Alira aflagde ed om troskab
(bai‘ah) til den første khalifa Hazrat Abu Bakrra. Det berettes også, at Hazrat ‘Alira
udførte bai‘ah øjeblikkeligt, men først lidt senere (ifølge nogle beretninger på
den 1. eller 2. dag). Man ved ikke hvad han gjorde i den tid hvor han ikke udførte
bai‘ah, men da han endelig tog afsted for at udføre bai‘ah, berettes det, at han
gjorde han det i så stor en fart, at han ikke engang bandt sin turban først. Dette
viser hvor ivrig han var efter at udføre bai‘ah. Han udførte således bai‘ah, og
forblev derefter loyal overfor Hazrat Abu Bakrra. Herimod mener shi‘ah sekten,
at Hazrat ‘Alira, Gud forbyde det, ikke udførte bai‘ah til Hazrat Abu Bakrra i en
længere periode. Herefter mener de, at han udførte bai‘ah i form af taqiyyah,
dvs. kun på overfladen, men hvor han inderst inde ikke troede på Hazrat Abu
Bakrra. Men hvis man oprigtigt studerer Hazrat ‘Alisra liv, vil man hurtigt indse, at
sådan en opførsel er fuldstændigt i modstrid med Hazrat ‘Alisra karakter og
personlighed. Han var kendt som Asadullah, dvs. “Guds løve”, på grund af hans
mod og tapperhed. Hvis han ikke troede på Hazrat Abu Bakrsra sandfærdighed
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som khalifa, ville han aldrig have udført bai‘ah, om han så skulle ofre sig for at
tale sandt. Desuden er det kendt at Hazrat ‘Alira også under Profetenssa liv havde
et godt forhold til alle de tre andre khulafa, dvs. Hazrat Abu Bakrra, Hazrat
‘Umarra og Hazrat ‘Uthmanra.
Da de hykleriske oprørsgrupper ankom for at dræbe Hazrat Uthmanra sendte
Hazrat ‘Alira sine 2 sønner Hazrat Hassanra og Hazrat Hussainra hen for at beskytte
ham. Da han senere hørte om Hazrat ‘Uthmansra martyrium, blev han dybt
berørt. Hazrat ‘Alira var således fuldkommen loyal overfor de andre khulafa-urrashideen.
Hazrat ‘Alisra udnævnelse som khalifah
Efter Hazrat ‘Uthmansra martyrium flokkedes muslimerne til Hazrat ‘Alira og bad
ham om at acceptere deres bai‘ah som deres næste khalifa. Hazrat ‘Ali ra sagde,
at den næste khalifa burde udpeges af de blandt den Hellige Profetssa sahaba
som havde deltaget i Slaget ved Badr. Disse sahaba blev tilkaldt, og de alle
sammen blev enige om at udnævne Hazrat ‘Alira som deres næste khalifa. Hazrat
‘Alira indså det dermed som sin pligt, at acceptere muslimernes bai‘ah som deres
nye khalifa, og dermed udførte han en stor opofrelse for at bevare institutionen
khilafat blandt muslimerne.

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.
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Janaza bøn in absentia
Til sidst meddelte Huzooraba om følgende prominente ahmadi muslimers afgang
ved døden:
1. Hr. Tahir Ahmad fra Rabwah.
2. Hr. Habibullah Mazhar.
3. Hr. Bashiruddin Ahmad.
4. Fru Ameena Ahmad, som var hustru til Hr. Rafiuddin Ahmad.
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