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Huzoor (aba) continuou a falar sobre os Companheiros do Santo Profeta (sa) que 
participaram da batalha de Badr. Nesse sermão Huzoor (aba) começou a falar sobre 
Hazrat Zubair bin Al’Awaam (ra). Ele era primo do Santo Profeta (sa).  

Huzoor (aba) disse que o Hazrat Zubair (ra) aceitou o Islã quando ainda era muito jovem, 
sendo a quarta ou quinta pessoa a aceitar a religião. Hazrat Zubair (ra) era um dos dez 
companheiros aos quais o Santo Profeta (sa) deu a feliz notícia do paraíso. 

Huzoor (aba) citou um incidente dos primeiros dias da vida de Hazrat Zubair (ra) após 
ele ter aceitado o Islã. Seu tio o enrolava em um pano e fazia fumaça em torno dele, 
incitando-o a deixar a religião do Islã. Entretanto, mesmo naquela idade jovem, Hazrat 
Zubair (ra) mostrou grande firmeza questionando como poderia deixar o Islã depois de 
ter reconhecido a verdade. 

Huzoor (aba) relatou um incidente narrado por Hazrat Asma (ra), esposa de Hazrat 
Zubair (ra), que estava grávida enquanto viajava de Meca para Medina. Uma vez que ela 
deu à luz, ela levou seu filho recém-nascido (ra) ferido ao Santo Profeta (sa) que 
amorosamente o pevou em seu colo. O Santo Profeta (sa) o nomeou Abdullah e 
enquanto ele tinha o recém-nascido em seu colo, mastigou uma tâmara e depois a 
colocou na boca do recém-nascido Abdullah rezando por seu futuro próspero. Dessa 
forma, Hazrat Abdullah bin Zubair (ra) foi o primeiro filho nascido dentro do Islã. 

Huzoor (aba) disse que Hazrat Zubair (ra) foi o primeiro a pegar em uma espada pelo 
Islã. Uma vez, ainda em Meca Hazrat Zubair (ra) estava descansando quando ouviu 
alguém dizendo que o Santo Profeta (sa) foi martirizado.  Ele levantou-se imediatamente, 
pegou sua espada e saiu à rua. Enquanto caminhava, o Santo Profeta (sa) o viu e lhe 
disse para parar, perguntando o que havia acontecido. Hazrat Zubair (ra) contou-lhe o 
que tinha ouvido. O Sagrado Profeta (sa) rezou para ele por esse motivo.  

Huzoor (aba) disse que Hazrat Zubair (ra) esteve ao lado do Santo Profeta (sa) em todas 
as batalhas. No dia de Badr, o Santo Profeta (sa) tinha apenas dois cavalos e Hazrat 
Zubair (ra) estava montando um deles. Ele estava usando um turbante amarelo no dia 
de Badr; ao vê-lo, o Santo Profeta (sa) disse que os anjos que haviam descido para 
ajudar os muçulmanos também estavam usando turbantes semelhantes. Durante a 
Batalha de Uhud, ele foi um dos que permaneceu firme e não deixou o lado do Santo 
Profeta (sa). Durante a conquista de Meca, Hazrat Zubair (ra) carregava uma das três 
bandeiras dos Muhajireen (muçulmanos de Meca que haviam migrado a Medina). 

Huzoor (aba) disse que ele continuaria a falar sobre Hazrat Zubair (ra) nos próximos 
Sermões.  
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No final, Huzoor (aba) rezou as orações funerárias dos seguintes membros: 
 

• Sr. Miraaj Ahmad, Shaheed (mártir). Em 12 de agosto, adversários da Ahmadia 
atiraram nele na frente de sua loja médica.  

• Sr. Adeeb Ahmad Nasir, que faleceu no dia 9 de agosto, após uma curta doença. Ele 
era um missionário da Comunidade e tinha 27 anos de idade. 

• Sr. Hameed Ahmad Sheikh, que faleceu no dia 12 de agosto depois de sofrer um 
ataque cardíaco. 

 
 
 


