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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 22-06-2018 

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

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter berettede Huzooraba om Hazrat Ammar bin Yasirra, som var en af den 

Hellige Profetssa sahaba. 

Huzooraba forklarede at Allah udvalgte Islams tjenere blandt både højtstående 

familier og lavtstående familier i samfundet. Hazrat ‘Umarra, Hazrat ‘Aliyra, 

Hazrat ‘Uthmanra og Hazrat Hamzara var fra højtstående familier i samfundet, og 

Hazrat Bilalra, Hazrat Zaidra og Hazrat Ammarra var blandt dem der blev anset 

som lavtstående i samfundet. Huzooraba fortalte, at Hazrat Ammarra og hans 

forældre, Hazrat Yasirra og Hazrat Sumayyara, var blandt de første der 

accepterede Islam. De var frigivne slaver. Efter deres accept af Islam gennemgik 

de hårde prøvelser i form af forfølgelse og tortur fra islams fjender blandt de 

mekkanske ledere. En dag torturerede de Hazrat Ammarra og dræbte hans 

forældrera. De blev således blandt de første martyrer i Islam. Under denne tortur 

tvang de Hazrat Ammarra til at sige upassende ting om sin tro og den Hellige 

Profetsa. Hazrat Ammarra tog herefter til den Hellige Profetsa og fortalte ham 

grædende om denne fejltagelse. Den Hellige Profetsa forsikrede ham at Allah 

havde tilgivet ham, hvis han ikke mente hvad han sagde, og troede på Allah og 

Hans Profetsa i sit hjerte. Hazrat Ammarra udholdte meget på Allahs vej og 

støttede Islam med hele sit hjerte. Han kæmpede også bravt på slagmarken med 

den Hellige Profetsa. Under en krig fik han skåret noget af sit øre af. En dag gjorde 

en person grin med hans misformede øre. Da svarede Hazrat Ammarra, at “du 
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har kritiseret mit bedste øre”. Med dette mente han, at netop dette øre havde 

fået æren af at blive ofret på Allahs vej. 

Den Hellige Profetsa kaldte Hazrat Ammarra for en ren og hellig person. På et 

tidspunkt havde han en diskussion med Hazrat Khalid bin Waleedra. Hazrat 

Khalid bin Waleedra sagde under denne diskussion nogle hårde og sårende ord 

til Hazrat Ammarra. Hazrat Ammarra tog herefter hen til den Hellige Profetsa for 

at klage over Hazrat Khalid bin Waleedra. På dette tidspunkt ankom Hazrat 

Khalidra også. Da sagde Profetensa, at den der sårer Ammarra, sårer Allah og den 

der taler nedsættende om Ammarra taler nedsættende om Allah. Hazrat Khalid 

bin Waleedra har berettet, at han, efter at have hørt dette, ikke ønskede noget 

højere end at ære Hazrat Ammarra. 

Hazrat Ammarra levede et langt liv og blev martyr i slaget ved Saffeen under 

Hazrat Aliysra khilafah. 

Huzooraba sagde, at han ville berette yderligere om Hazrat Ammarsra liv i sin 

næste fredagsprædiken. 


