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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 05-02-2021 

Khulafa-ur-Rashideen: 

Hazrat ‘Uthman bin ‘Affanra del 3 

(Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien) 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter berettede Huzooraba for tredje gang om Hazrat ‘Uthman bin ‘Affanra, 

som var den tredje khalifa blandt khulafa-ur-rashideen. Et resume af udvalgte 

dele fremlægges nedenfor. 

Forbøn for ‘Abdullah bin Abi Sarh 

En af de personer der i Islams tidlige periode plejede at nedskrive Koranens ord 

var ‘Abdullah bin Abi Sarh. Denne person blev senere frafalden fra Islam, og blev 

en stor modstander af muslimerne. Under erobringen af Mekka befalede 

Profetensa, at han skulle henrettes (på grund af nogle af hans forbrydelser mod 

muslimer). Men under muslimernes indtog i Mekka søgte han beskyttelse hos 

Hazrat ‘Uthmanra. Hazrat ‘Uthmanra gav ham beskyttelse og gik senere i forbøn 

for ham og anmodede Profetensa om at modtage hans bai‘ah. Profetensa tøvede 

i starten, men accepterede senere Hazrat ‘Uthmansra forbøn og godtog Abi Sarhs 

bai‘ah. 

 

Store finansielle opofrelser for Allahs sag 

Hazrat ‘Uthmanra var en meget velhavende mand, og plejede at udføre store 

opofrelser for Allahs skyld. Et eksempel på dette fremlægges her. Da Hazrat Abu 
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Bakrra var khalifa, kom folk til ham og sagde, at der på grund af tørke var 

hungersnød. Hazrat Abu Bakrra fortalte dem, at Allah den Ophøjede ville opfylde 

deres behov inden natten. Samme dag ankom Hazrat ‘Uthmanra med 100 

kamelers last af handelsvarer fra Levanten. Da kom byens handelsmænd til ham 

og tilbød ham at købe hans varer. Hazrat ‘Uthmanra spurgte dem hvor meget de 

ville give for hans varer. De sagde, at de ville give ham i forholdet 12 til 10 (Dvs. 

for hvad der var 10 dirham værd ville de give 12 dirham). Hazrat ‘Uthmanra 

sagde, at der var en anden der tilbød ham en højere pris. De svarede at de også 

var villige til at give ham en pris i forholdet 15 til 10. Hazrat ‘Uthmanra sagde, at 

nogen tilbød ham en pris i forholdet 100 til 10. Herefter spurgte han dem om de 

kunne give ham en tilsvarende pris. De svarede, at de ikke var muligt for dem at 

give så høj en pris. Han svarede, at Allahs den Ophøjede var Den der tilbød ham 

en belønning i forholdet 100 til 10, og at han derfor ønskede at give sine 

handelsvarer væk til byens trængende alene for Allahs skyld. Han gav dermed 

det hele væk gratis for Allahs sag. 

På det tidspunkt så Hazrat Ibn ‘Abbasra Profetensa i en drøm. Profetensa sad på 

en hest. Han havde en kappe af noor (dvs. guddommeligt lys), sandaler af noor 

og en stav af noor. Profetensa var på vej et sted hen i hast. Da sagde Hazrat ibn 

‘Abbasra: “O Allahs Profetsa! Hvor er De på vej hen? Jeg ønsker at tale med 

Dem!”. Profetensa svarede, at ‘Uthmanra havde udført en finansiel opofrelse som 

var blevet modtaget af Allah den Ophøjede, og at Han havde arrangeret 

‘Uthmansra bryllup i paradiset. Profetensa fortalte ham at han var på vej til at 

deltage i dette bryllup, for Allah den Ophøjede havde inviteret ham. 

Et andet eksempel på Hazrat ‘Uthmansra store gavmildhed ser vi før Slaget ved 

Tabuk. For at forberede sig til Slaget instruerede Profetensa at muslimerne skulle 

udføre finansielle opofrelser for Allahs sag. Da donerede Hazrat ‘Uthmanra 100 
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kameler. Profetensa instruerede lidt senere om yderligere opofrelser, og Hazrat 

‘Uthmanra donerede yderligere 100 kameler. Profetenra instruerede derefter for 

en tredje gang om yderligere opofrelser, og Hazrat ‘Uthmanra donerede 

yderligere 100 kameler og 1000 dinarer. Da sagde Profetensa til Hazrat ‘Uthmanra 

at Allah som følge af hans opofrelser ville tilgive alle hans synder. 

 

Udnævnelse som Khalifah 

Huzooraba fortalte, at Hazrat ‘Umarra, da han efter et fatalt angreb indså at hans 

død var nær, udnævnte en komité på 6 mand som skulle udnævne den næste 

khalifa efter hans død. Han instruerede også, at den næste khalifa skulle være 

en af disse 6. De 6 personer var: Hazrat ‘Uthman bin ‘Affanra, Hazrat ‘Ali bin Abi 

Talibra, Hazrat Zubair bin Al-‘Awwamra, Hazrat ‘Abdur-Rahman bin ‘Aufra, Hazrat 

Talhah bin ‘Ubaidillahra, Hazrat Sa‘d bin Abi Waqasra. Huzooraba fortalte også om 

hvordan Hazrat ‘Uthmansra valg som den nye khalifa fandt sted, og fremlagde 

også Hazrat ‘Uthmansra første tale som khalifa. 

Huzooraba sagde, at han i en fremtidig tale ville fortsætte med at fortælle om 

Hazrat ‘Uthmanra. 

 

Bøn for forfulgte ahmadi muslimer i Pakistan 

Huzooraba instruerede også menighedens medlemmer om at bede for forfulgte 

ahmadi muslimer i Pakistan som oplever stigende forfølgelse.  

 

 


