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Hazoor (aba) disse que continuaria a contar relatos da vida de Hazrat Muaz bin Jabal 
(ra), um dos seguidores do Santo Profeta Muhammad (saw) que participaram da 
Batalha de Badr. 

O Califa (aba) começou apresentando uma narração em que o Santo Profeta (saw) 
aconselhou dez coisas a Hazrat Muaz (ra) quando o ia enviar ao Iêmen para cuidar de 
assuntos naquele local. Um deles era se abster de uma vida de extravagância. Ele 
também o aconselhou a lidar com o povo do Iêmen exibindo um nível de caráter moral 
elevado. 

Sua Santidade (aba) contou que uma vez Hazrat Umar (ra) enviou alguém para 
entregar 400 dinares a Hazrat Abu Ubaidah (ra), dizendo-lhe para observar como ele 
gastaria aquele dinheiro. Quando ele deu o dinheiro para Hazrat Abu Ubaidah (ra), este 
chamou uma de suas trabalhadoras e a instruiu a distribuir a riqueza para várias 
famílias que necessitavam de dinheiro. Então Hazrat Umar (ra) enviou a mesma 
quantia de dinheiro para Hazrat Muaz (ra) e novamente instruiu a pessoa que o 
entregaria a permanecer lá para ver como ele o gastava. Quando Hazrat Muaz (ra) 
recebeu o dinheiro, ele também instruiu que o dinheiro deveria ser distribuído a várias 
famílias necessitadas. Contudo, a esposa de Hazrat Muaz (ra) disse que eles também 
eram muito pobres e precisavam de dinheiro, pois quase nada tinham. Àquela altura, 
Hazrat Muaz (ra) já havia distribuído todo o dinheiro restando-lhe apenas dois dinares 
os quais ele deu para sua esposa. Ao saber que essa era a maneira como eles 
gastavam o seu dinheiro, Hazrat Umar (ra) ficou muito satisfeito. 

Hazoor (aba) contou um relato em que é dito que quando Hazrat Muaz (ra) estava 
próximo da morte, ele revelou que o Santo Profeta (saw) havia lhe dito, que todo 
aquele que aceitasse que há um só Deus e que Muhammad (saw) era Seu 
mensageiro, entraria no céu. Ele disse não ter relatado isso antes por medo de que as 
pessoas simplesmente abandonassem a prática de boas ações tendo isso em vista.  

Sua Santidade (aba) disse que o segundo companheiro sobre cuja vida ele comentaria 
neste sermão era Hazrat Abdullah bin Amr (ra). Ele participou da Batalha de Badr e foi 
martirizado durante a Batalha de Uhud. 

Hazoor (aba) apresentou uma narração sobre a irmã de Hazrat Abdullah bin Amr (ra), 
cujo pai, irmão, marido e filho foram todos martirizados na Batalha de Uhud. Mesmo 
ouvindo sobre o martírio deles, ela demonstrou verdadeira preocupação com o bem-
estar do Santo Profeta (saw). Ao saber que ele estava bem e seguro, ela foi até ele e 
disse que não se importava com o martírio de mais ninguém. 

Sua oração de funeral foi conduzida pelo Santo Profeta (saw). 

Hazoor terminou o sermão informando que continuaria a citar incidentes da vida de 
Hazrat Abdullah bin Amr (ra) futuramente. 
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