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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 29-01-2021 

Khulafa-ur-Rashideen: 

Hazrat ‘Uthman bin ‘Affanra del 2 

(Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien) 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter berettede Huzooraba om Hazrat ‘Uthman bin ‘Affanra, som var den 

tredje khalifa blandt Khulafa-ur-Rashideen. Et resume af udvalgte dele 

fremlægges nedenfor. 

Slaget ved Uhud 

Hazrat ‘Uthmanra kunne ikke deltage i Slaget ved Badr, fordi hans hustru Hazrat 

Ruqayyahra var dødeligt syg, men han fik ca. et år senere mulighed for at deltage 

i Slaget ved Uhud. Muslimerne dominerede det meste af slaget indtil 

mekkanerne fik overhånd som følge af en fejl begået af en gruppe muslimer som 

stod på en høj for at vogte et område. Herefter led muslimerne store tab, og 

Profetensa blev så hårdt såret i et voldsomt angreb, at rygtet spredte sig, at han 

var blevet dræbt. På dette tidspunkt var der en gruppe muslimer, som forlod 

slagmarken og standsede deres kamp, fordi de som følge af den sørgelige nyhed 

enten havde mistet håbet eller ikke anså nogen grund til at kæmpe yderligere 

når Profetensa ikke var blandt dem. Blandt disse var også Hazrat ‘Uthmanra.  

Fredspagten ved Hudaibiyah 

Som følge af en drøm rejste Profetensa i 6. hijri sammen med ca. 1400 sahaba 

mod Mekka for at udføre ‘Umrah. Dog blev de ved et sted kaldet Hudaibiya 
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standset af mekkanerne. Ved denne lejlighed sendte Profetensa Hazrat 

‘Uthmanra til Mekka som repræsentant for muslimerne for at forhandle en 

løsning. I løbet af dette spredte nogle ondsindede mekkanere rygtet, at Hazrat 

‘Uthmanra var blevet dræbt af mekkanerne. Da Profetensa hørte dette rygte, 

samlede han sine sahaba, og tog en ed fra dem, at de ville være villige til at ofre 

deres liv for at hævne Hazrat ‘Uthmans død. Denne ed kaldes “Bai’atur-

Ridhwan”. Dog viste det sig, at Hazrat ‘Uthmansa var uskadt, da han kort tid 

senere kom tilbage. Hazrat ‘Uthmanra tog en skriftlig meddelelse med til 

mekkanerne, og forsøgte at overtale mekkanerne til at lade muslimerne udføre 

‘umrah, men uden held. Mekkanerne ville under ingen omstændigheder lade sig 

overtale. Dog fik Profetensa lavet en aftale med mekkanerne kaldet “Sulh 

Hudaibiyah” (dvs. fredspakten ved Hudaibiyah), som gav muslimerne lov til at 

komme og udføre ‘umrah året efter. 

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

fremtidig tale. 

 

Bøn for forfulgte ahmadi muslimer 

Huzooraba instruerede også menighedens medlemmer om at bede for forfulgte 

ahmadi-muslimer i Pakistan som oplever stigende forfølgelse.  

 

 

 

 

 


