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No sermão de hoje, Huzoor (aba) continuou a narrar relatos da vida de Hazrat Saad bin 
Muaz (ra).  

Na época da Batalha de Badr, quando o Santo Profeta (sa) percebeu e avisou aos 
Muçulmanos que eles não lutariam contra uma caravana, mas sim, contra o exército de 
Meca, ele pediu conselhos a eles. Seus seguidores de Meca se levantaram um após o 
outro e lhe asseguraram sua lealdade e zelo de combater o inimigo que tinha vindo para 
atacar os muçulmanos. Cada vez que o Santo Profeta (sa) ouvia um muçulmano de 
Meca, ele pedia mais conselhos. Os muçulmanos de Medina tinham se mantido em 
silêncio.  

Quando o Santo Profeta (sa) insistiu em mais conselhos, Hazrat Saad bin Muaz (ra) 
levantou-se e disse: “Óh Profeta (sa) de Allah, você recebeu muitos conselhos, mas você 
continua a pedir mais. Talvez você se refira a nós, os muçulmanos de Medina. É verdade 
isso?” O Santo Profeta (sa) respondeu com um “Sim’’. Ele, então, replicou dizendo: “você 
pede nosso conselho, porque lembra que quando nós o aceitamos, concordamos em 
lutar somente no caso de você ter sido atacado em Medina. Mas agora temos que lutar 
contra inimigos fora de Medina. Mas, óh Mensageiro (sa) de Allah, quando entramos 
nesse acordo, não o conhecíamos tão bem quanto o conhecemos agora. Agora sabemos 
o alto cargo espiritual que você ocupa. Nós não nos importamos com o que concordamos 
anteriormente. Agora, estamos ao seu lado, seja o que for que você nos peça para fazer. 
Não vamos dizer como os seguidores de Moisés disseram: "Vá você e seu Deus e lute 
contra o inimigo, nós estamos sentados aqui atrás". Se tivermos que lutar, lutaremos, a 
sua direita, a sua esquerda, na sua frente e atrás de você. E o inimigo não chegara até 
você sem pisar sob os nossos cadáveres". 

A seguir, Huzoor (aba) compartilhou um incidente que foi narrado por Hazrat Musleh 
Maud (ra) e que destaca o amor que a mãe de Hazrat Saad bin Muaz (ra) tinha pelo 
Santo Profeta (sa). 

Hazrat Musleh Maud (ra) comentou: 

Quando o Santo Profeta (sa) estava voltando para Medina, após a Batalha de Badr, o 
cordão do camelo do Santo Profeta (as) era segurado por Saad bin Muaz (ra), um 
chefe de Medina. Ele viu sua própria mãe idosa avançando para conhecer o partido 
dos muçulmanos que retornava. Essa mulher idosa tinha uma visão muito fraca. Hazrat 
Saad (ra) a reconheceu e, voltando-se para o Santo Profeta (sa), disse: óh Profeta (sa), 
aqui está minha mãe! O Santo Profeta (sa) disse: "Deixa-a aproximar-se". A mulher se 
adiantou e tentou ver o rosto do Santo Profeta (sa). Por fim, ela foi capaz de identificá-
lo e ficou muito feliz. O Santo Profeta (sa) vendo-a disse: "Mulher, eu sinto muito pela 
perda de teu filho.” Mas, a devota mulher respondeu: “Depois de tê-lo visto vivo, eu 
engoli todas as minhas tristezas.” 

A expressão árabe que ela usou foi "eu torrei meu infortúnio e engoli". Normalmente, é 
a dor quem come um ser humano, mas aqui estava uma mulher idosa, que tinha 

03 de Julho 2020 
 

Mesquita Mubarak, Islamabad, UK 

 



Resumo do Sermão de Sexta-Feira  proferido por 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba), O Quinto Sucessor do Messias Prometido (as). 

 

2 
Associação Ahmadia do Islã no Brasil 

perdido seu filho, e que dizia que ao invés de deixar que a dor a comesse, ela quem 
tinha comido sua tristeza. Que profundidade de emoção essa expressão indica?  

Huzoor (aba) informou que continuará a narrar relatos da vida de Hazrat Saad (ra) no 
futuro. Inshallah. 
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