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Hazrat Khalifatul Masih V (aba) continuou sua série de sermões sobre a vida dos companheiros 

do Santo Profeta (sa) na batalha de Badr. No sermão de hoje, Huzoor (aba) falou sobre a vida de 

Hazrat Said bin Zaid (ra) e Hazrat Abdur Rahman bin Auf (ra). 

 

Huzoor disse que o pai de Hazrat Said bin Zaid (ra) acreditava em um só Deus, mesmo antes do 

advento do Santo Profeta (sa), e condenava a forma como o povo de Meca adorava os ídolos. 

Huzoor disse que a irmã de Hazrat Umar (ra) estava casada com Hazrat Said bin Zaid (ra). Huzoor, 

então, mencionou como Hazrat Umar (ra) aceitou o Islã. Uma vez Hazrat Umar (ra) saiu de casa 

com sua espada na mão para matar o Santo Profeta (sa), mas ao saber que sua própria irmã aceitou 

o Islã ele foi para casa dela. Ele ouviu Hazrat Khubab (ra) recitando o Sagrado Alcorão, ficando 

ainda mais furioso. Ele deu alguns golpes em Hazrat Said bin Zaid (ra) mas acabou acertando sua 

própria irmã também. Quando se acalmou, ele quis ouvir a palavra de Deus. Sua irmã concordou 

com isso, mas disse-lhe para tomar banho antes de ver o Sagrado Alcorão. Depois de ver uma parte 

do Sagrado Alcorão, ele foi imediatamente ao Santo Profeta (sa) e aceitou o Islã. 

 

Huzoor (aba) disse que Hazrat Said bin Zaid (ra) foi um dos primeiros que migraram para Medina. 

Hazrat Said bin Zaid (ra) não pôde participar na batalha de Badr porque tinha sido enviado para 

uma missão pelo Santo Profeta (sa). Mas mesmo assim, o Santo Profeta (sa) o contou  entre os 

companheiros de Badr e lhe deu uma parte dos despojos da guerra.   

Hazrat Said bin Zaid (ra) estava entre as dez pessoas que receberam a boa notícia da garantia do 

paraíso na vida futura. Esses dez indivíduos eram: Hazrat Abu Bakr (ra), Hazrat Umar (ra), Hazrat 

Uthman (ra), Hazrat Ali (ra), Hazrat Talhah (ra), Hazrat Zubair (ra), Hazrat Abdur Rahman bin 

Auf (ra), Hazrat Saad bin Abi Waqas (ra), Hazrat Said bin Zaid (ra) e Hazrat Abu Ubaidah bin 

Jarah (ra). 

Hazrat Said bin Zaid (ra) faleceu em 50 AH  (cinquenta anos após a hégira, ou seja, a migração 

dos muçulmanos para Medina) tendo por volta dos 70 anos de idade. 

 

O próximo companheiro que Huzoor (aba) mencionou foi Hazrat Abdur Rahman bin Auf (ra). 

Hazrat Abdur Rahman bin Auf (ra) também estava entre as dez pessoas que receberam a feliz 

notícia da garantia do paraíso. Ele estava entre os poucos que se tinham abstido de beber álcool, 

mesmo na era da ignorância. 

O próprio Hazrat Abdur Rahman bin Auf (ra) relatou que Deus, Todo-Poderoso, o abençoou tanto 

em seu comércio, que se ele levantasse uma simples pedra, ele poderia esperar que houvesse ouro 

de baixo dela. 

Hazrat Abdur Rahman bin Auf (ra) participou em todas as batalhas ao lado do Santo Profeta (sa). 

 

Huzoor (aba) disse que continuará as narrações sobre Hazrat Abdur Rahman bin Auf (ra) no futuro, 

InshaAllah. 
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