Sermões de Outubro a Dezembro de 2019
Huzoor falou em relação à Jalsa Salana da França em seu sermão de 4 de outubro. Huzoor falou dos
objetivos das Jalsas em geral e chamou a atenção de todos para atentarem para sua melhoria
espiritual. Já no sermão de 11 de outubro Huzoor falou à respeito da construção de Mesquitas e as
responsabilidades que adquirimos devido a isso. Huzoor começou lendo o versículo 18 da Surah
Toubah: “Apenas quem acredita em Allah e no Último Dia, e quem observa as orações, e paga o
zakat e quem não teme a ninguém senão Allah, podem manter as Mesquitas de Allah num estado
bom e elegante.” Huzoor disse que 75% dos Ahmadis da cidade de Strasburg (França) são de origem
local, o que abre caminhos para que a os Ahmadis que vieram de fora consigam firmar laços mais
fortes com a comunidade de lá. Huzoor chamou a atenção dos que são Ahmadis de nascência, em
especial os que imigraram do Paquistão, para que estabeleçam bons exemplos para os novos
Ahmadis. A primeira questão que cada Ahmadi deve se auto-avaliar é quanto à regularidade no
estabelecimento das cinco orações diárias. Oferecer o Salat da maneira adequada requer que a
pessoa mantenha seu foco e não se distraia com outros pensamentos. A verdadeira oração faz com
que uma pessoa sempre se lembre das suas responsabilidades para com seus semelhantes e de
ajuda-los no caminho de Taqwa.
No sermão seguinte, Huzoor voltou à sua série de sermãos relativos aos Badri Sahabas (que
participaram da guerra de Badr). Huzoor voltou a relatar sobre Hazrat Khubaib bin Adi (ra) que foi
martirizado de forma brutal pelos inimigos depois de passar um tempo como prisioneiro. Na hora de
seu martírio ele rezou para que Allah desse seu “salam” (cumprimento) ao Santo Profeta (sa). É
relatado que naquele momento ele estava sentado junto de outros sahabas (em Medina) e naquele
momento ele subitamente disse “wa alaikum salam” (resposta ao cumprimento) e, então, deu a
notícia do martírio de Hazrat Khubaib (ra) aos sahabas. Em seguida, Huzoor falou sobre Hazrat
Abdullah bin ‘Abdullah bin Ubbay (ra). Ele foi nomeado pelo fundador do Islã como Amir (líder) de
Medina quando o Santo Profeta (sa) foi junto de outros 1500 sahabas para uma batalha em resposta
à batalha de Uhud. Ele foi martirizado na Batalha de Yamamah, no khalifado de Hazrat Abu Bakr (ra).
Huzoor terminou o sermão anunciando a oração de funeral do sr. Khwaja Rasheed-ud-Din Qamar.
No sermão de 25 de outubro Huzoor deu referência do versículo 42 do Surah Al-Hajj e explicou que
os verdadeiros crentes não se tornam materialistas e egoístas quando conseguem a paz depois de
um período de dificuldades. Pelo contrário, eles dão atenção às suas orações, à preencher as
Mesquitas, à servir a humanidade e dar de suas riquezas para os pobres e para a propagação da
religião de Deus. Eles se atentam para fazer boas ações e evitar os pecados. Eles fazem isso para
Allah apenas e Allah, em troca, concede resultados brilhantes por suas ações virtuosas. Huzoor disse
que foi construída uma Mesquita ali, em Mahdi Abad, e outras duas Mesquitas foram inauguradas
recentemente em Fulda e Giessen (Alemanha) em conformidade com o projeto de construção de
100 mesquitas naquele país. Nossas Mesquitas chamam nossa atenção para um incremento em
nossas condições morais e espirituais. Devemos, portanto, fazer um esforço concentrado para o
oferecimento das orações numa maneira dedicada e comprometida. O Santo Profeta (sa) nos
explicou que quando um servo de Allah dá um passo em sua direção, Ele dá dois passos em troca. E
quando seu servo vem andando em sua direção, Ele vem correndo. No final do sermão Huzoor
mencionou alguns dados daquela nova Mesquita (de Mahdi Abad) e rezou para que Deus
abençoasse a todos aqueles que fizeram sacrifícios para sua construção, como também à sua
progenitude.
No sermão de 1 de novembro Huzoor falou resumidamente sobre sua viagem a alguns países da
Europa. Huzoor disse que participou das Jalsa Salanas da França e da Holanda, onde também fez a
inauguração de Mesquitas e participou de eventos com visitantes não-Ahmadis. Também participou

de um evento na sede da UNESCO, na França. A UNESCO é um grupo das Nações Unidas que foi
estabelecida para a promoção da ciência, educação e cultura, erradicação da pobreza e etc. Huzoor
disse que ali ele contou sobre os ensinamentos do Islã e o papel dos muçulmanos no avanço da
ciência e do conhecimento, seus serviços para a causa e o papel da Ahmadia relativa a esses
objetivos. Huzoor disse que também apresentou os ensinamentos do Islã para intelectuais
diplomatas e políticos na cidade de Berlim, capital da Alemanha. Huzoor disse que na Alemanha e
alguns outros países europeus se tem uma noção errônea de que o Islã é incompatível com a cultura
e civilização européia e representa um perigo para eles, assunto que foi abordado em seu discurso.
Huzoor apresentou algumas impressões de visitantes desses vários eventos. No final do sermão,
Huzoor citou dados ligados à cobertura pela mídia, através da qual se estima que 65 milhões de
pessoas receberam notícia da verdadeira mensagem do Islã. Huzoor também anunciou a oração de
funeral do sr. Moulvi Mahmood Ahmad.
No sermão seguinte Huzoor anunciou o novo ano (86o) de Tehrik-e-Jadid. Huzoor falou um pouco
sobre as bênçãos das contribuições e citou vários fatos de Ahmadis do mundo como exemplos. O
número de participantes foi de mais de 1.827.000 pessoas dentre as quais 122.000 participaram pela
primeira vez. 13,6 milhões de libras foram oferecidas para o Tehreek-e-Jadid esse ano. Já no sermão
de 15 de novembro, Huzoor voltou a falar do Badri Sahaba Hazrat Abdullah bin’ Abdullah bin Ubay
(ra). Huzoor comentou que o seu pai, Abdullah bin Ubay Salool, era o líder dos munafiqs (hipócritas)
na época e citou alguns fatos históricos relativos a isso. Porém, seu filho se manteve um seguidor
sincero e em seu pedido o Santo Profeta (sa) dirigiu a oração de funeral de seu pai. Huzoor terminou
o sermão anunciando que dirigiria as orações de funeral dos senhores Amat-ul-Hafeez, Chaudhry
Muhammad Ibrahim, Raja Masood Ahmad e Saliha Anwar Abro.
No sermão de 22 de novembro Huzoor continuou a falar dos Badri Sahabas. Huzoor começou
falando de Hazrat Miqdad bin Amr (Ou bin Aswad como foi conhecido por um tempo), que foi um
dos primeiros sete sahabas a aceitarem o Islã em Meca. Ele participou da emigração à Abissínia e
posteriormente à Medina. Ele participou das batalhas de Badr, Uhud, Khandaq e todas as outras
junto ao Santo Profeta (sa). Ao voltar de uma expedição em que exerceu o posto de líder, o Santo
Profeta (sa) o indagou à respeito da experiência. Ele disse: “Oh Mensageiro de Allah! Quando eu
parti eu comecei a sentir como se todos fossem meus serventes.” O Santo Profeta (sa) explicou que
alguns mals podem surgir junto à liderança e uma pesso deveorar para que Allah o proteja desses
males. Num outro relato, Hazrat Miqdad (ra) diz ter ouvido o Santo Profeta (sa) dizer que uma
pessoa bem afortunada é aquela que foi protegida das discórdias. Pois, não se deve rezar para ser
posto em prova, contudo, caso haja tal circunstância ela deve mostrar paciência e não covardia.
Noutra ocasião, Hazrat Anas (ra) disse que o Santo Profeta (sa) ouviu alguém recitando o Sagrado
Alcorão em voz alta e disse que aquele indivíduo tinha o temor de Allah consigo. Aquele indivíduo
era Hazrat Miqdad (ra).
No sermão do dia 29 de novembro Huzoor falou de Hazrat Yazid bin Thabit (ra), Hazrat Muawwiz bin
Amr bin Jamuh (ra) e Hazrat Bishr bin Bara bin Marur (ra). Huzoor também anunciou as orações de
funeral dos senhores Naseer Ahmad e de Ata-ul-Kareem Mubashar. Já no sermão de 6 de dezembro,
Huzoor comentou sobre Hazrat Hilal bin Umayyah (ra) quem foi um dos primeiros convertidos ao Islã
e quem participou das batalhas de Badr, Uhud e outras, porém, faltou na de Tabuk. No final do
sermão, Huzoor anunciou o novo site internacional do departamento de Waqf-e-Nous (pessoas
cujos pais dedicam sua vida à religião ainda antes do nascimento), com o nome de waqfenauintl.org.
e recomendou que tanto os pais dos Waqf-e-Nous como eles próprios devem procurar se beneficiar
dele.

No sermão de 13 de dezembro Huzoor continuou a falar dos badri sahabas. Huzoor fez um
comentário sobre Hazrat Hilal bin Umayyah (ra) e a guerra de Tabuk e em seguida falou de Hazrat
Murarah bin Rabee (ra) e de Hazrat Utbah bin Ghazwan (ra). Huzoor terminou o sermão anunciando
o lançamento das edições online do jornal “Al-Fazl” e a oração de funeral da sra. Syyeda Tanvir-ulIslam. No sermão seguinte Huzoor continuou a falar de Hazrat Utbah bin Ghazwan (ra), passando,
em seguida, a falar sobre Hazrat Sad bin Ubadah (ra) que era um dos líderes de seu grupo e era
extremamente generoso. Ainda antes de aceitar o Islã ele já sabia ler e escrever e ainda sabia nadar
e dominava a técnica de arco e flecha. Pessoas com essas habilidades recebiam o título de “Kamil”.
Ele aceitou o Islã na ocasião do Segundo Juramento (baiat) em Aqabah e sofreu dura retaliação e
tortura nas mãos dos quraishitas. Contudo, Jabir bin Mutim e Harith bin Harb o salvaram deles.
No sermão de 27 de dezembro Huzoor continuou a falar de Hazrat Sad bin Ubadah (ra). Huzoor
mencionou que ele era tão honrado que teve seu nome apresentado para o posto de Khalifa após o
falecimento do Santo Profeta (sa). Pelo que se sabe, Hazrat Sad bin Ubadah (ra) não participou
diretamente da batalha de Badr por ter sido mordido por um cachorro, contudo, o Santo Profeta (sa)
lhe deu também dos ganhos da guerra uma vez que ele tinha total intenção de participar e só não o
fez por uma causa maior. Ele participou junto ao Santo Profeta (sa) em todas as guerras incluindo
Uhud e Khandaq. Huzoor também citou alguns fatos que elucidam a generosidade de Hazrat Sad
(ra), incluindo a abertura de um poço de água em nome de sua falecida mãe (também uma sahabia)
para o benefício geral do povo. Huzoor terminou o sermão dizendo que continuaria a falar dele no
sermão seguinte, Inshallah Taala.

