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No sermão de hoje, Sua Santidade (aba) continuou a narrar relatos da vida de Hazrat  
Abdur Rahman bin Auf (ra). 

Hazrat Abdur Rahman bin Auf (ra) tinha antigos laços de amizade com Umayyah bin 
Khalf. Durante a Batalha de Badr, quando as pessoas estavam a dormir, Hazrat Abdur 
Rahman bin Auf (ra) saiu com Umayyah bin Khalf para o refugiar. Hazrat Bilal (ra), por 
coincidência, viu Hazrat Abdur Rahman bin Auf (ra) e Umayyah. Ele anunciou, se 
direcionando aos Ansar, que: “Este é Ummayah! Se ele for salvo, então, não restará 
nada de mim.” Ao ouvir isso, alguns dos companheiros e Hazrat Bilal (ra) foram até 
Hazrat Abdur Rahman bin Auf (ra) e Umayyah. Quando os muçulmanos os cercaram, 
Hazrat Abdur Rahman bin Auf (ra) pediu a Umayyah que se sentasse e o cobriu com 
seu corpo para proteger-lhe. Contudo, eles atacaram Umayyah com suas espadas por 
baixo de Hazrat Abdur Rahman bin Auf (ra), machucando, inclusive, o pé de Hazrat 
Abdur Rahman bin Auf (ra). 

Sua Santidade (aba) mencionou que em Meca, Umayyah torturava Hazrat Bilal (ra) 
para afastá-lo do Islã. Umayyah colocava Hazrat Bilal (ra) sob as colinas de Meca 
quando a temperatura ficava extremamente quente e colocava uma grande pedra 
sobre o peito de Hazrat Bilal (ra). Umayyah dizia a Hazrat Bilal (ra) que tal tratamento 
continuaria até que Hazrat Bilal (ra) deixasse a religião de (Hazrat) Muhammad (sa). 
Apesar desse grave tormento, a resposta de Hazrat Bilal (ra) sempre era “Ahad, Ahad” 
(Deus é Um, Deus é Um). 

Sua Santidade (aba) compartilhou um incidente que ocorreu durante o califado de 
Hazrat Umar (ra) em que uma praga estava espalhada na Síria e precisava se decidir 
se o exército muçulmano deveria prosseguir ou recuar. Após consulta, Hazrat Umar 
(ra) decidiu pelo recuo. Hazrat Abdur Rahman bin Auf (ra) juntou-se ao grupo que 
discutia a decisão mais tarde e acrescentou que o Santo Profeta (sa) instruiu para não 
visitar um lugar em que uma praga ou pandemia esteja espalhada. Se alguém estiver 
em uma área afligida por uma praga ou pandemia, então ele não deve deixar essa 
área. Isso evitará que tal doença se espalhe ainda mais. 

Após compartilhar esse incidente, Sua Santidade (aba) afirmou que hoje em dia há o 
Lockdown nos países. Aqueles que o implementaram na hora certa foram capazes de 
impedir a propagação da doença em grande parte. Mas aqueles que não 
implementaram o Lockdown na hora, agora estão testemunhando a maior propagação 
desta pandemia. Contudo, o Santo Profeta (sa) estabeleceu esse princípio fundamental 
a respeito desse assunto a mais de 1400 anos atrás. 

Huzoor seguiu mencionando um extrato de Hazrat Musleh Maud (ra) em que ele 
explicou como Hazrat Uthman (ra) foi eleito como terceiro Califa. 

Quando Hazrat Umar (ra) foi ferido, percebendo que sua morte se aproximava, ele 
nomeou seis pessoas e os aconselhou a eleger o Califa entre eles. Essas pessoas 
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eram: Hazrat Uthman (ra), Hazrat Ali (ra), Hazrat Abdur Rahman bin Auf (ra), Hazrat 
Saad bin Abi Waqqas (ra), Hazrat Zubair (ra) e Hazrat Talhah (ra). 

Além deles, ele incluiu Hazrat Abdullah bin Umar (ra) como conselheiro, mas declarou 
que ele não tem o direito de ser eleito como Califa. Ele também instruiu que essas 
pessoas deveriam dar seu veredito dentro de três dias. Se houver três votos de cada 
lado, então Hazrat Abdullah bin Umar (ra) recomendaria quem deve ser o Califa. Se os 
membros do Colégio Eleitoral não concordarem com a decisão de Hazrat Abdullah bin 
Umar (ra), então a pessoa favorecida por Hazrat Abdur Rahman bin Auf (ra) deve ser 
indicada como Califa. 

Sua Santidade (aba) disse que continuará as narrações sobre Hazrat Abdur Rahman 
bin Auf (ra) no futuro, InshaAllah. 


