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Associação Ahmadia do Islã no Brasil 

    

 

Sua Santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) continuou a citar fatos da vida de Hazrat Umar 

(ra) e seu período de Califado. Huzoor falou principalmente sobre a Batalha de Qadisya. 

 

Essa guerra, de Qadisya, foi a que levou à queda do império persa para os muçulmanos. O próprio 

Hazrat Umar (ra) decidiu, inicialmente, participar desta guerra, porém, vários muçulmanos 

disseram-lhe para não o fazer, em especial, Hazrat Abdur Rehman bin Auf (ra), levando-o então a 

abandonar essa ideia e nomear Hazrat Sad bin Abi Waqas (ra) para comandar o exército nesta 

batalha. 

 

Hazrat Umar (ra) e Hazrat Sad (ra) mantiveram contato por cartas. O Califa lhe dava instruções 

sobre os procedimentos e táticas a serem tomados durante a guerra. Ele instruiu Hazrat Sad (ra) a 

lhe dar reportagens detalhadas sobre o cenário da guerra, de forma que ele consiga visualizá-lo 

para dar as orientações mais precisas possíveis. 

 

Sua Santidade (aba) comentou que mesmo antes do início da guerra, um grupo de muçulmanos foi 

até o rei adversário e lhe convidou ao Islã. Muçulmanos também convidaram o comandante do 

exército inimigo ao Islã, porém, ambos recusaram. O comandante inimigo, inclusive, anunciou 

que destruiriam os muçulmanos rapidamente. Iniciada a guerra, a batalha durou três dias e, com a 

morte do comandante inimigo, os muçulmanos conseguiram a vitória.  
 

Sua Santidade (aba) disse que haviam alguns persas que tinham acordos com os muçulmanos, 

porém alguns deles tinham participado da batalha contra os muçulmanos. Alguns deles também 

disseram que foram forçados pelo governo a participar da batalha. Pois, os muçulmanos realizaram 

uma consulta sobre o que deveria ser feito com eles e decidiram que iriam honrar os acordos com 

todos os persas que não participaram da batalha, com todos persas que foram forçados a participar 

da batalha e, também, tratariam da mesma forma os persas que, mesmo não tendo tratados 

anteriores com os muçulmanos, não participaram da batalha. Já os persas que tinham tratados mas 

mesmo assim participaram da batalha, esses foram chamados para fazer novos acordos e foram 

autorizados a continuar habitando suas terras, porém, pagando uma taxa maior de impostos. 

 

Huzoor (aba) anunciou que continuaria a citar incidentes da vida de Hazrat Umar (ra) no futuro. 
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