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Huzoor (aba) disse que continuaria a falar sobre Hazrat Zubair bin Awwam (ra). 

Huzoor (aba) narrou que uma vez, Hazrat Zubair (ra) teve um desacordo com um 
companheiro Ansari a respeito do riacho do qual ambos regavam suas plantações. O 
Santo Profeta (sa) aconselhou Hazrat Zubair (ra) a tomar um pouco de água para suas 
colheitas e depois deixar o riacho para a outra parte. Sobre isso, o companheiro Ansari 
disse indiretamente que o Santo Profeta (sa) tomou essa decisão porque Hazrat Zubair 
(ra) era seu primo. Então, o Santo Profeta (sa) disse a Hazrat Zubair (ra) para utilizar 
todo o córrego e regar suas colheitas, mostrando assim que ele havia tomado 
inicialmente uma decisão em que agia com favor para a outra parte. Foi assim que o 
seguinte versículo do Sagrado Alcorão foi revelado ao Sagrado Profeta (sa): 

"Mas não, por teu Senhor, eles não são crentes até que tu julgues em tudo o que está 
em disputa entre eles e, depois, eles não encontrem em seus corações nenhum 
descontentamento a respeito daquilo que tu decidires e, então, se submetam com plena 
obediência". (Sagrado Alcorão, 4:66) 

Huzoor (aba) disse que é narrado sobre Hazrat Zubair (ra) que ele tinha mil 
trabalhadores, que lhe trariam os produtos de suas colheitas no final do dia. Entretanto, 
ele não guardava a riqueza para si mesmo, mas daria toda a soma em caridade. Assim, 
quando foi martirizado, ele não tinha nenhuma riqueza em seu nome, exceto algumas 
propriedades.  

Huzoor (aba) relatou uma narração do filho de Hazrat Zubair (ra), na qual ele contou que 
Hazrat Zubair (ra) lhe disse que, se alguma vez encontrasse problemas para pagar suas 
dívidas, ele deveria buscar ajuda somente de Allah. Seu filho disse que sempre que 
encontrava algum problema no pagamento de alguma dívida, ele rezava a Deus e Deus 
fornecia os meios para aquele pagamento. Em alguns casos, Deus criava os meios para 
que as propriedades de Hazrat Zubair (ra) fossem vendidas por uma quantia suficiente 
para pagar as dívidas. 

Quando Hazrat Zubair (ra) fez promesa de fidelidade a Hazrat Ali (ra), ele pediu uma 
punição rápida contra os assassinos de Hazrat Usman (ra). Entretanto, Hazrat Zubair 
(ra) sentiu que Hazrat Ali (ra) não estava agindo com rapidez suficiente a esse respeito. 
Assim, quando algumas pessoas pediram Hazrat Aisha (ra) para tomar alguma ação a 
esse respeito e ela convocou os muçulmanos para a resolução dessa questão, Hazrat 
Zubair (ra) se juntou a eles. Foi como resultado dessa diferença de opinião que a Batalha 
dos Camelos ocorreu entre os exércitos de Hazrat Aisha (ra) e Hazrat Ali (ra). 

Huzoor (aba) relatou que Hazrat Zubair (ra) se retirou do campo de batalha porque se 
lembrou que o Santo Profeta (sa) uma vez lhe disse que ele lutaria contra Hazrat Ali (ra) 
e que ele estaria errado neste mal-entendimento. Hazrat Zubair (ra) foi martirizado 
enquanto voltava da Batalha do Camelo. 

Hazrat Ali (ra) amaldiçoou a pessoa que havia martirizado Hazrat Zubair (ra). 

4 de setembro de 2020 
 

Mesquita Mubarak, Islamabad, UK 
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Em seguida, Huzoor (aba) liderou a oração funeral de alguns membros da Comunidade 
que faleceram recentemente.  

Sr. Al-Haji Ibrahim Uwahay, que faleceu no dia 10 de agosto. Ele estava servindo como 
Vice-Presidente da Comunidade Muçulmana Ahmadia da Gâmbia.  

Sr. Naeem Ahmad Khan, que faleceu em abril. Ele serviu como Vice-Presidente da 
Comunidade Muçulmana Ahmadia de Karachi, Paquistão. 

Sra. Bushra Begum, que faleceu em 19 de julho. Seu avô era um companheiro do 
Messias Prometido (as). 


