
Resumo do Sermão de Sexta-Feira Proferido por 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba), O Quinto Sucessor do Messias Prometido (as). 
 

1 
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Hazoor (aba) voltou a falar sobre a vida de Hazrat Abu Bakar Siddiq (ra), um dos Badri Sahabas 

e quem foi o primeiro Califa do Islã. Ele mencionou sobre algumas expedições externas que 

aconteceram após as rebeliões internas terem sido resolvidas e o Estado islâmico ter sido 

reestabelecido.  

 

Num certo momento, é contado que Hazrat Shrabil (ra) veio a Hazrat Abu Bakar (ra) e lhe 

perguntou se estava pensando em avançar em direção a Síria. Este respondeu positivamente, porém 

questionou como Hazrat Shrabil (ra) soube disso, uma vez que ele não havia contado sua pretensão 

para ninguém. Hazrat Shrabil (ra) informou que vira num sonho que Hazrat Abu Bakar (ra) subia 

no topo duma montanha e depois seguiu para uma terra verde, com riachos e fortalezas. Então, ele 

viu Hazrat Abu Bakar (ra) encorajando os muçulmanos para a luta e viu que ele recebera a bandeira 

do exército islâmico. Posteriormente viu que o Califa se sentou sobre o trono de uma dessas 

fortalezas. Ainda no sonho, uma pessoa vira até Hazrat Abu Bakar (ra) e recitara a Surah Al-Nasr.   

 

Hazrat Abu Bakar (ra) entendeu que esse era um bom sonho e interpretou a parte em que ele subia 

numa montanha como um indício de que eles teriam que passar por dificuldades. A vista do verde 

e dos riachos significava que haveria facilidade após as dificuldades e que Hazrat Shrabil (ra) seria 

uma das pessoas que lideraria os muçulmanos até a vitória. Por fim, ele entendeu que seu 

falecimento se aproximava, uma vez que a mesma Surah foi mostrada num sonho ao Santo Profeta 

(saw) quando a sua hora estava próxima. 

 

Hazrat Abu Bakar (ra) reuniu, então, Sahabas (companheiros do Santo Profeta (saw) que o 

aceitaram ainda em sua vida) sêniores dentre os Muhajirin (os que emigraram de Meca para 

Medina) e os Anssar (os que receberam os Muhajirin em Medina) e os contou sobre sua pretensão. 

Hazrat Umar (ra) disse que já pretendia conversar sobre esse assunto com o Califa e concordou 

com a ideia. Em seguida, tanto os Muhajirin quanto os Anssar concordaram com ele e juraram 

obedecê-lo e segui-lo. 

 

Hazoor (aba) contou que Hazrat Abu Bakar Siddiq (ra) solicitou Hazrat Bilal (ra) para convocar 

os muçulmanos para se preparem em direção a Síria sob o comando de Hazrat Khalid bin Saeed 

(ra).  

 

Quando Hazrat Khalid bin Saeed (ra) chegou em Taima, os sírios souberam do grande exército 

islâmico e começaram suas próprias preparações. Quando os muçulmanos chegaram mais 

próximos, os sírios se dispersaram. Hazrat Abu Bakar (ra) orientou Hazrat Khalid bin Saeed (ra) 

a continuar seguindo em frente mas não a uma distância tão grande que ele pudesse ser atacado 

facilmente pelas costas.  

 

Hazrat Abu Bakar (ra) preparou mais batalhões para irem à Síria e orientou-lhes a não mutilar 

corpos após sua vitória, não atacar mulheres e crianças, não matar animais (a não ser para 

alimentação) e não atacar líderes religiosos. Ele também lhes orientou dizendo que deveriam 

atacaraquelas pessoas que estiverem sem cabelo na parte de cima das suas cabeças. De acordo com 

algumas narrativas, esses eram grupos que incitavam os outros contra os muçulmanos.  

 

Hazoor (aba) encerrou o sermão anunciando que continuaria a mencionar esses fatos em sermões 

futuros e anunciou a oração de funeral do Sr. Naseer Ahmad, quem morava em Rabwah e foi 

martirizado no dia 12 de agosto por um oponente da Comunidade. 
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