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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 22-01-2021 

Khulafa-ur-Rashideen: 

Hazrat ‘Uthman bin ‘Affanra 

(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. 

Hazrat ‘Uthmanra blev også kaldt Abu ‘Abdullah (dvs. ‘Abdullahs far), og han var 

5 år yngre end den Hellige Profetsa. Han blev muslim før den tid hvor muslimerne 

begyndte at samle sig i Dar Arqam. 

Vedr. deltagelse i Slaget ved Badr 

Huzooraba sagde, at det først og fremmest er vigtigt at huske, at Hazrat ‘Uthmanra 

ikke deltog i kampene i Slaget ved Badr, men Profetensa gav ham del i krigsbyttet, 

og talte ham med blandt deltagerne i Slaget ved Badr. 

Zun-Noorain 

Hazrat ‘Uthmanra blev gift med to af den Hellige Profetssa døtre. Først blev han 

gift med Hazrat Ruqayyahra. Hun døde på det tidspunkt hvor Slaget ved Badr 

fandt sted. Derefter blev han gift med Hazrat Um Kulthumra. Derfor blev han 

kendt som Zun-Noorain, dvs. “den med de to lys”. Også Hazrat Um Kulthumra 

afgik ved døden i 9 hijri. Da sagde Profetensa til Hazrat ‘Uthmanra “Hvis jeg havde 

en tredje datter, ville jeg også bortgifte hende til dig”. 
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Ophøjede moralske egenskaber 

Hazrat ‘Uthmanra ejede ophøjede moralske kvaliteter. På et tidspunkt da 

Profetensa besøgte Hazrat ‘Uthmanra, så han sin datter, som var Hazrat 

Uthmansra hustru, vaske Hazrat ‘Uthmansra hår. Da sagde Profetensa til hende: 

“Pas godt på Abu ‘Abdullah, for han er den blandt mine sahaba hvis moralske 

kvaliteter ligner mine moralske kvaliteter mest.” 

Emigration til Abessinien 

Hazrat ‘Uthmanra var også blandt de sahaba som migrerede til Abessinien for at 

kunne praktisere deres tro i fred. Ifølge de fleste historiebøger deltog han kun i 

den første emigration til Abessinien. Da Profetensa emigrerede til Medina, og 

befalede sine sahaba at gøre det samme, emigrerede Hazrat ‘Uthmanra også til 

Medina. 

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 verden. Særligt i Pakistan og Algeriet oplever ahmadi 

muslimer forfølgelse. 
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Janaza bøn in absentia 

Til sidst meddelte Huzooraba om følgende prominente ahmadi muslimers afgang 

ved døden: 

1. Hr. Maulana Sultan Muhammad Anwar, missionær og tidligere Nazir Islah 

o Irshad Rishta Nata (blandt andre poster). 

2. Hr. Maulana Muhammad ‘Umar Sahib fra Kerala Indien, som var 

missionær for Islams Ahmadiyya Menighed. 

3. Hr. Habeeb Ahmad, som var missionær for Islams Ahmadiyya Menighed i 

Pakistan. Han tjente bl.a. som national formand (ameer) og øverste 

missionær i Nigeria. 

4. Hr. Badr-uz-Zaman. Han tjente menigheden i forskellige roller, bl.a. i 

kontoret for maal (finansielle forhold) i UK, og fik også æren af at være 

fængslet for Allahs sag.  

5. Hr. Mansoor Ahmad Tatheer, som bl.a. tjente menigheden i Umoor-e-

‘Ammah kontoret i Rabwah Pakistan. 

6. Hr. Eedi Ibrahim Moanga fra Tanzania, som var læge, og tjente 

menigheden i forskellige roller. 

7. Fru Sughra Begum, som var datter til den Lovede Messias’as sahabi Hr. 

Hakeem Muhammad Ramadhanra, og som tjente menigheden i diverse 

roller. 

8. Choudry Kiramatullah, som var barnebarn til Hr. Choudry Siyah Dinra 

sahabi til den Lovede Messiasas. Han tjente menigheden i Al-Fazl 

International. 

9. Hr. Choudry Munawwar Ahmad Khalid fra Tyskland. Han fik æren af at 

tjene menigheden i diverse roller både i Pakistan og Tyskland. 
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10.  Fru Naseera Begum, som var et oprigtigt og aktivt medlem af 

menigheden. 

11.  Hr. Rafiuddin Butt, søn til Hr. Khair Dinra sahabi til den Lovede Messiasas. 

Han fik også æren af at være fængslet for Islam Ahmadiyya. 

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

bøn in absentia efter sin fredagsbøn. 

 

 

 

 

  


