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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 19-04-2019 

 (Fandt sted i Bait-ul-Futuh, London) 

Den Hellige Profetssa sahabi Hazrat ‘Uthman bin Maz’unra Del 1 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter berettede Huzooraba om en storslået sahabi af den Hellige Profetsa ved 

navn ‘Uthman bin Maz‘unra. En opsummering af dette gives nedenfor. 

Da Hazrat ‘Uthman bin Maz’un endnu ikke havde accepteret Islam sad han på et 

tidspunkt ved siden af Profetensa da Profetensa modtog en åbenbaring gennem 

en engel. Hazrat Uthmanra så ikke englen, men han så Profetensa pludseligt 

vende sig i en anden retning, som om han lyttede til nogen som Hazrat ‘Uthmanra 

ikke kunne se. Efter dette spurgte Hazrat ‘Uthmanra Profetensa hvorfor han 

havde gjort dette. Profetensa fortalte ham at en engel var steget ned til ham med 

åbenbaringen: 

“Sandelig Allah påbyder (jer) retfærdighed og godhed og kærlighed som til 

slægtninge, og Han forbyder (jer) skændige tanker og synd og overtrædelse. 

Han formaner jer, for at I må tænke jer om. (16:91) ” 

Hazrat ‘Uthmanra var en af de sahaba som havde accepteret Islam i Mekka. I 

starten modtog han beskyttelse mod mekkanernes forfølgelse fordi hans fars 

ven Walid bin Mughira, som havde en høj rang i Mekka, beskyttede ham. Men 

da Hazrat ‘Uthmanra så at andre muslimer blev forfulgt og tortureret på grund 

af deres tro hvorimod han selv nød beskyttelse, da frasagde han Mughiras 

beskyttelse, og begyndte frivilligt at udholde forfølgelse sammen med de andre 

muslimer. 
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Da denne forfølgelse nåede sit højdepunkt, migrerede Hazrat ‘Uthmanra til 

Abessinien sammen med en stor gruppe andre muslimer. 

Hazrat ‘Uthmanra modtog velsignelsen af den Hellige Profetssa særlige kærlighed. 

Hazrat ‘Uthmanra døde i Profetenssa liv. Ved hans begravelse græd Profetensa og 

kyssede hans ansigt. 

Hazrat ‘Uthmanra havde altid været en retskaffen mand. Et tegn på dette er at 

han selv før han accepterede Islam ikke drak alkohol. 

I starten efter sin konvertering til Islam tilbragte Hazrat ‘Uthmanra al sin tid på 

Allahs tilbedelse og afskar sig fra det verdslige. Han havde heller ikke samkvem 

med sin hustru. Alt dette trods han var en meget velhavende mand. Da 

Profetensa hørte om dette formanede han ham at han skulle skabe en balance i 

sit liv og give sig selv og sin familie ret til verdsligt underhold, for dette var også 

Profetenssa egen sædvane. Herefter ændrede Hazrat ‘Uthmanra sin adfærd, og 

begyndte at leve et liv i mere balance mellem det spirituelle og det verdslige. 

Hazrat ‘Uthmanra vendte tilbage til sin Skaber i år 2 hijri i Medina. 

Huzooraba sagde at han ville fortsætte sin beretning om Hazrat ‘Uthman bin 

Maz‘unra i en anden prædiken. 

 

 

 


