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

1 
Associação Ahmadia do Islã no Brasil 

   
 

 

Hazoor (aba) continuou a falar sobre o Califado de Hazrat Abu Bakar (ra) e a batalha contra 

Mussailimah Kazzab. 

 

Os muçulmanos, que ora estavam tendo dificuldade na batalha, contornaram a situação 

demonstrando muito bravura. Hazrat Zaid bin Khattab (ra), irmão de Hazrat Umar (ra) era um dos 

muçulmanos iniciais tendo participado da Batalha de Badr e outras subsequentes. Quando foi 

martirizado na Batalha de Yamamah, tendo batalhado valentemente e derrotado proeminentes 

soldados do exército inimigo, Hazrat Umar (ra) disse que seu irmão havia sido superior a ele em 

dois aspectos: havia aceitado o Islã antes dele e havia obtido o martítio antes também. 

 

Vendo que a batalha não terminaria até que Mussailimah fosse morto, Hazrat Khalid (ra) começou 

a chamar pessoas do exército inimigo para batalhas individuais, derrotando-os um a um. Ele então 

chamou a Mussailimah para o confronto também. Mussailimah fugiu do combate e as pessoas do 

seu exército o seguiram. Naquela hora, Hazrat Khalid (ra) orientou os muçulmanos a irem atrás do 

inimigo, que havia se escondido em um jardim próximo, fechando os portões do local. Hazrat Bará 

bin Malik (ra) disse aos muçulmanos para lhe lançarem por cima dos muros. Chegando do outro 

lado, avançou em direção ao portão e abriu-lo, porém acabou sendo martirizado na ocasião. 

 

Wahshi foi a pessoa que na Batalha de Uhud havia martirizado Hazrat Hamza (ra), tio do Santo 

Profeta (saw) e um grande general islâmico. Após se tornar um muçulmano, Wahshi viu em 

Mussailimah a chance de expiar por essa sua falta passada, sendo a pessoa que acabou por acertar 

e matar Mussailimah. Wahshi dizia que ele matou tanto a melhor pessoa após o Santo Profeta 

(saw) quanto a pior, referindo-se a Hazrat Hamza (ra) e a Mussailimah respectivamente. 

 

Hazoor (aba) informou que continuaria esses relatos em sermões futuros e terminou o sermão 

solicitando orações para os membros da Comunidade do Paquistão, Algéria, Afeganistão e outros 

países do mundo e anunciando a oração de funeral dos seguintes membros da Comunidade: Sr. 

Nassim Mehdi, missionário que serviu a Comunidade de forma excepcional, em especial no 

Canadá, e que era possuidor de muitas virtudes. Foi em seu período que se estabeleceu o Jamia do 

Canadá e a MTA da América do Norte. Ele também foi quem planejou e levou ao estabelecimento 

do "Peace Village" (Vilarejo da Paz) do Canadá; Sr. Muhammad Ahmad, um jovem do Paquistão; 

e Sra. Salima Qamar, quem serviu a Comunidade em diferentes postos, como, por exemplo, na 

preparação da famosa revista Misbah da Comunidade.  
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