
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 a vida de Hazrat Abu Bakar (ra), falndo sobre alguns fatos e 

expedições ocorridas em seu Califado. 

 

Hazoor (aba) contou que foram realizadas duas ou três expedições para Omã, lideradas por Hazrat 

Huzaifah (ra) e Hazrat Arfajah (ra). Em sua vida, o Santo Profeta (saw) havia enviado a Hazrat 

Amr bin Ás (ra) com uma carta para convidar esse povo, que estava sob domínio iraniano, para o 

Islã. O governador dali, Jafar, aceitou o Islã e, após alguns anos, as demais pessoas dali também 

aceitaram. 

 

 Após o falecimento do Santo Profeta (saw), uma pessoa desse local, Laquit bin Malik Azdi, 

declarou falsamente ser um profeta. Muitas pessoas aceitaram-no, obrigando Jafar e seu irmão 

Abád a fugirem de lá e se refugiarem nas montanhas, pedindo socorro a Hazrat Abu Bakr (ra), 

quem então lhes enviou exércitos liderados por Hazrat Huzaifah (ra) e Hazrat Arfajah (ra). 

Posteriormente, Hazrat Ikramah (ra) também foi enviado para dar suporte a eles. Os muçulmanos 

passaram por dificuldades inicialmente, mas conseguiram reverter o confronto e sair vitoriosos no 

campo de batalha. 

 

Dali, Hazrat Ikramah (ra) foi para outro combate que ocorreu em um local conhecido como 

Mahrah. Os inimigos estavam divididos em dois grupos que tinham uma rixa entre si, o que 

facilitou a batalha para os muçulmanos. Hazrat Ikramah (ra) convidou os líderes dos dois grupos 

para o Islã: a parte liderada por Shikhreet aceitou o convite, porém a de Musabbah não. Assim, os 

muçulmanos conseguiram facilmente vencer esse confronto. 

 

Após o confronto, Hazrat Ikramah (ra) explicou a religião para as pessoas desse povo, que, então, 

aceitaram o Islã. Orientado por Hazrat Abu Bakr (ra), Hazrat Ikramah (ra) seguiu para o Iêmen, 

onde pregou o Islã para as pessoas de Nakha e Himyar. Esses povos informaram que já eram 

religiosos ainda antes do advento do Santo Profeta (saw) e, vendo a beleza dos ensinamentos da 

religião islâmica, aceitaram-na. Hazrat Ikramah (ra) foi então ao encontro das pessoas de Abiã, 

daonde voltou para Medina. Na ocasião, Hazrat Ikramah (ra) também se casou com Asmá bint 

Nouman bin Jaun, que outrora foi casada com o Santo Profeta (saw). 

 

O Califa (aba) também fez um breve comentário sobre as expedições de Hazrat Shrabíl bin 

Hassanah (ra), contra as pessoas de Yamamah e os Banu Kuzá, e as expedições de Hazrat Amr bin 

Ás (ra) contra as pessoas de Juzá, Wadiyah e Harís.  

 

Hazoor (aba) terminou o sermão informando que continuaria os relatos relativos a vida de Hazrat 

Abu Bakar Siddiq (ra) em sermões futuros. 
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