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No Sermão de hoje, Huzoor (aba) continuou a narrar relatos da vida de Hazrat Saad bin Muaz 

(ra). 

Após a Batalha de Arzab, o Santo Profeta (sa) recebeu uma mensagem divina para ir em direção 

aos Banu Quraiza e tratar com eles sobre sua traição. Mas a tribo de Banu Quraiza disse que ao 

invés do Santo Profeta (sa) decidir seu castigo, desejavam que Hazrat Saad bin Muaz (ra), líder da 

tribo Aus, que havia sido uma aliada deles, decidisse seu castigo. Quando Hazrat Saad (ra) chegou, 

primeiramente ele se garantiu de que todos os presentes, os Aus, os Banu Quraiza e o Santo Profeta 

(sa), aceitariam sua decisão; todos concordaram com isso. Então, ele apresentou sua decisão de 

acordo com o seguinte ensinamento bíblico: Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-la (uma cidade) 

em suas mãos, matem ao fio da espada todos os homens que nela houver. Mas as mulheres, as 

crianças, os rebanhos e tudo o que acharem na cidade, será de vocês; vocês poderão ficar com os 

despojos dos seus inimigos dados pelo Senhor, o seu Deus. 

(Deuteronômio 20:13-14) 

Assim, vendo que os Banu Quraiza não estavam preparados para aceitar a decisão do Santo Profeta 

(sa), que teria sido feita de acordo com os ensinamentos islâmicos, o que no máximo teria resultado 

em sua expulsão de Medina, Hazrat Saad (ra) tomou sua decisão com base na decisão que Moisés 

(as) já havia tomado para tal cenário (os Banu Quraiza eram uma tribo judia e que, portanto, eram 

seguidores de Moisés (as) e o Velho Testamento). 

Algumas pessoas alegam que o Sagrado Profeta (sa) deu um castigo extremamente severo. Mas, 

como a história testemunha, a decisão foi tomada por Hazrat Saad bin Muaz (ra), e antes de tomar 

sua decisão, ele confirmou com todas as partes envolvidas, incluindo o Santo Profeta (sa), se elas 

aceitariam sua decisão com a qual todas concordaram. Tecnicamente, essa não foi sequer a decisão 

de Hazrat Saad bin Muaz (ra), pois ele apenas proferiu aquilo que já havia sido decidido por Moisés 

(as). Além disso, eles próprios aceitaram a decisão que Hazrat Saad (ra) tomou, e não levantaram 

objeções à sua decisão. 

Ao voltar, o Santo Profeta (sa) expressou o seu pesar, dizendo que se dez homens de Banu Quraiza 

me tivessem aceitado, eu tinha esperança de que toda a nação de Banu Quraiza acabaria por me 

aceitar. O Santo Profeta (sa) instruiu que a execução de cada pessoa deveria ser feita 

separadamente. Ele também estava presente para que se houvesse um apelo de misericórdia, ele 

pudesse ouvi-lo e aceitá-lo. Quando alguém fazia um apelo, o Santo Profeta (sa) o aceitava e ainda 

ordenava que sua família e sua riqueza lhe fossem devolvidas.  

Mesmo um orientalista, Margoliouth, que de modo algum pode ser considerado um apoiante do 

Islã, não teve outra escolha senão declarar que, à luz dos acontecimentos que se verificaram e da 

traição dos Banu Quraiza, a decisão que foi tomada não pode ser considerada errada. 

Huzoor (aba) também explicou que uma das condições do tratado que os Banu Quraiza quebraram, 

era que no caso de o tratado ser quebrado, o castigo do partido culpado seria decidido de acordo 

com as suas próprias escrituras. A decisão tomada por Hazrat Saad bin Muaz (ra) estava 

exatamente de acordo com os ensinamentos da Torá para tal instância.  

10 de Julho 2020 
 

Mesquita Mubarak, Islamabad, UK 
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Huzoor (aba) disse que outros incidentes relativos a Hazrat Saad bin Muaz (ra) continuarão a ser 

relatados no Sermão seguinte. 

A seguir Huzoor (aba) mencionou alguns membros da Comunidade que faleceram recentemente. 

1. Sra. Hajiya Ruqayya Khalid faleceu no dia 30 de junho. Ela era a Sadr Lajna de Gana. Era 

muito piedosa e tinha uma relação muito forte com o Califado.  

2. Sra. Safia Begum que faleceu no dia 27 de junho. Ela era esposa do falecido Sr. Sheikh 

Mubarak Ahmad, um missionário da Comunidade. Ela era extremamente solidária com o 

trabalho de seu marido, não importando para onde ele fosse. Huzoor (aba) expressou que há 

muito poucas esposas de missionários que apoiam seus maridos da forma como ela fez.  

3. Sr. Ali Ahmad faleceu no dia 18 de junho. Ele era um devoto de vida que serviu em vários 

lugares. O seu pai Mian Allah Ditta Sahib (ra) era um companheiro do Messias Prometido 

(as).  

4. Sra. Rafiqa Bibi faleceu no dia 22 de maio. Ela era muito piedosa e regular em suas orações. 

Ela incutiu o mesmo hábito de oração em sua progênie. 

Huzoor (aba) disse que na oração de funeral de hoje ele irá incluir também aqueles que ele 

anunciou em sermões anteriores que faleceram recentemente mas o seu funeral não pôde ser 

oferecido devido à atual pandemia. A saber: Sr. Nasir Said, Sr. Ghulam Mustafa, Sr. Naqiuddin e 

o Sr. Zulfiqar.    

 
 

 


