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Hazrat Khalifatul Masih V (aba) esclareceu que devido às circunstâncias atuais e em 
conformidade com a lei do país (Inglaterra), não era possível proferir o sermão de sexta-
feira na mesquita com a presença das pessoas. Quer estejam fisicamente presentes ou não, 
milhares de pessoas ouvem esse sermão, e isso é importante para manter a unidade. 
Huzoor solicitou orações a todos para que as circunstâncias mudem logo e as nossas 
mesquitas voltem a reunir as pessoas. 
 
Depois, Huzoor disse que a duas sextas-feiras atrás, ele tinha explicado a vida de Hazrat 
Talha (ra) bin Ubaidullah, um companheiro do Sagrado Profeta (saw), que  participou na 
Batalha de Badr. Hazrat Talha (ra) também participou na Batalha de Jamal (Batalha dos 
Camelos). 

 
Após o martírio de Hazrat Usman (ra), o terceiro sucessor do Santo Profeta (saw), Hazrat 
Ali (ra) foi eleito como califa. Juntamente com Hazrat Zubair (ra) e Hazrat Aishah (ra), Hazrat 
Talha (ra) bin Ubaidullah também fez o Bai'at de Hazrat Ali (ra). 
 
Alguns dos hipócritas, que faziam parte do grupo que matou Hazrat Usman (ra), liderado 
por Abdullah Bin Saba, também fizeram Bai'at de Hazrat Ali (ra). Isso levou algumas pessoas 
a levantar a objeção de que Hazrat Ali (ra) era cúmplice no assassinato de Hazrat Usman 
(ra). Algumas pessoas foram a Meca para visitar Hazrat Aisha (ra). Eles a convenceram de 
que o martírio de Hazrat Usman (ra) deveria ser vingado e a jihad deveria ser declarada por 
causa disso. Hazrat Aisha (ra) concordou com isso e apelou aos companheiros para que se 
juntassem na jihad. 
 
Hazrat Talha (ra) e Hazrat Zubair (ra) tinham feito o Bai'at de Hazrat Ali (ra) no 
entendimento de que o martírio de Hazrat Usman (ra) seria vingado em breve. Entretanto, 
Hazrat Talha (ra) e Hazrat Zubair (ra) tinham interpretado "em breve" de forma diferente 
de Hazrat Ali (ra). Hazrat Ali (ra) queria estabelecer a paz antes de enfrentar os rebeldes. 
Na sua opinião, isso evitaria mais derramamento de sangue. 
 
Enquanto Hazrat Ali (ra) não desconfiava de alguns dos hipócritas que tinham se envolvido 
na conspiração para martirizar Hazrat Usman (ra), alguns dos outros companheiros 
desconfiaram dessas pessoas. Isso fez Hazrat Talha (ra) e Hazrat Zubair (ra) pensarem que 
Hazrat Ali (ra) estava a renegar a sua promessa. Eles se juntaram com Hazrat Aisha (ra) e 
viajaram para Basra, onde alguns membros do público também se juntaram a eles. Então,  
Hazrat Ali (ra) também reuniu tropas e viajou para Basra. 
 
Hazrat Ali (ra) enviou um embaixador primeiro para Hazrat Aisha (ra) e depois para Hazrat 
Zubair (ra) e Hazrat Talha (ra) para ouvir e entender suas intenções. Eles disseram que 
queriam que a situação fosse corrigida. Então, após discussão mútua, foi acordado que o 
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melhor caminho a seguir seria evitar qualquer outra agitação e levar os infratores à justiça 
depois de estabelecer a paz. 
 
Quando a notícia desse acordo se espalhou para os hipócritas de ambos os lados, que eram 
seguidores de Abdullah Bin Saba, que tinha idealizado o martírio de Hazrat Usman (ra), eles 
tiveram uma reunião secreta e concordaram que a reconciliação entre os dois partidos dos 
muçulmanos significaria que eles finalmente seriam punidos pelo assassinato de Hazrat 
Usman (ra). Daí eles planejaram assegurar-se de que essa batalha entre os muçulmanos 
tinha de continuar. 
 
Hazrat Ali (ra) recusou categoricamente qualquer envolvimento no assassinato de Hazrat 
Usman (ra) e disse amaldiçoar as pessoas que estavam envolvidas em um ato tão odioso. 
Hazrat Ali (ra) lembrou a Hazrat Zubair (ra) que o Santo Profeta (saw) tinha predito que 
haveria um grande desentendimento entre os dois no futuro. Nesse caso, Hazrat Ali (ra) 
estaria certo. Hazrat Zubair (ra) aceitou imediatamente o seu erro e retirou-se da batalha. 
 
Contudo, os hipócritas dos dois campos, atacaram os muçulmanos do outro campo 
simultaneamente e a batalha começou. Hazrat Ali (ra) chamou por Hazrat Aisha (ra) para 
ajudar a controlar a desordem. Os hipócritas mataram Hazrat Zubair (ra) enquanto ele 
estava a rezar e uma pessoa matou Hazrat Talha (ra). Os hipócritas também atacaram o 
camelo de Hazrat Aisha (ra). A batalha só chegou ao fim quando o camelo dela foi ferido. 
 
Os Sahabas (companheiros do Santo Profeta (saw) que o aceitaram em sua vida) (ra) não 
tiveram nada a ver com essa guerra. Foi uma manobra e uma ação dos hipócritas, que 
criaram confusão e derramamento de sangue. Essas foram as pessoas que mataram Hazrat 
Usman (ra). Tanto Hazrat Zubair (ra) como Hazrat Talha (ra) foram martirizados enquanto 
estavam sob o Bai'at de Hazrat Ali (ra). Hazrat Ali (ra) protegeu todos os pertences de Hazrat 
Talha (ra) e deu-os ao seu filho mais tarde. Hazrat Ali (ra) ficou muito triste ao ver Hazrat 
Talha (ra) e Hazrat Zubair (ra) martirizados dessa forma. 
 
Hazrat Khalifatul Masih V (aba) leu então um extrato dos escritos do Messias Prometido 
(as) em que durante os dias de epidemia, ele aconselhou que as casas devem ser mantidas 
muito limpas e bem ventiladas e que todas as precauções de segurança devem ser tomadas. 
Ele aconselhou a orar Tahajjud (oração antes do amanhecer) e buscar arrependimento. 
Hazrat Khalifatul Masih V (aba) aconselhou o uso de incenso para limpar o ar, usar spray 
anti-séptico e seguir as orientações das autoridades locais (de cada país). Hazrat Khalifatul 
Masih V (aba) rezou para que Allah, o Exaltado, salvaguardasse todos os Ahmadis dessa 
doença e os capacitasse a se concentrarem em orações.  Ameen. 


