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Huzoor (aba) continuou a relatar alguns incidentes da vida de Hazrat Saad bin Muaz (ra). 

Huzoor (aba) disse que Hazrat Saad (ra) foi ferido na Batalha de Khandaq, o que levou ao seu 

falecimento. O Santo Profeta (sa) tinha uma tenda na qual Hazrat Saad (ra) seria tratado. Ela ficava 

próxima à Mesquita para que o Santo Profeta (sa) pudesse visitá-lo. Quando sua ferida começou a 

curar, Hazrat Saad (ra) rezou: “Óh Deus! Não há nada que eu ame mais do que lutar na Tua causa. 

É minha convicção própria que agora Tu terminaste as nossas batalhas contra eles (os Quraishitas) 

(…). Se ainda tivermos que lutar contra eles, então, mantenha-me vivo para que eu possa servir o 

Islã, mas se as nossas batalhas com eles terminaram, então, abra essa minha ferida e torne-a motivo 

do meu martírio”.  

Naquela mesma noite, a ferida se abriu e ele sangrou muito. Quando ele começou a sangrar, o 

Santo Profeta (sa) foi até ele e o abraçou, a ponto de o sangue de Hazrat Saad (ra) cair sobre a 

barba do Santo Profeta (sa). O Santo Profeta (sa) rezou para ele da seguinte maneira: “Saad lutou 

em Tua causa, ele deu testemunho da veracidade de Teu profeta e cumpriu com o que lhe foi 

designado. Portanto, aceite sua alma”.  

Huzoor (aba) disse que quando seu corpo foi colocado na sepultura, o Santo Profeta (sa) disse 

Subhan Allah (Santo é Allah) três vezes, e os companheiros repitiram essas palavras. Então, o 

Santo Profeta (sa) disse Allahu Akbar (Allah é o Maior) três vezes e os companheiros repitiram 

essas palavras. Ao ver a mãe de Hazrat Saad (ra), o Santo Profeta (sa) disse que seu filho foi a 

primeira pessoa por quem Deus sorriu e Seu trono foi movido, ou seja, para aceitá-lo no céu com 

os braços abertos. 

Huzoor (aba) relatou uma narração na qual Hazrat Saad (ra) disse que embora eu seja fraco, há 

três coisas em que sou muito regular; primeiro, acreditei sempre no que o Santo Profeta (sa) disse; 

em segundo lugar, nunca permiti que qualquer outro pensamento entrasse em minha mente 

enquanto oferecia oraçõs; e terceiro, não há funeral em que eu não tenha participado, em que eu 

não tenha pensado sob a perspectiva do falecido, sobre o que lhe será perguntado. Isso demonstra 

que ele estava muito atento em relação ao seu futuro. 

Huzoor (aba) disse que o próximo companheiro que será mencionado é Hazrat Saad bin Abi Waqas 

(ra). Ele era um dos dez companheiros aos quais o Santo Profeta (sa) deu a feliz notícia do paraíso. 

Ele foi o último desses dez a falecer. Ele teve sucesso em obter a vitória do Islã no Iraque durante 

o tempo de Hazrat Umar (ra). 

Ele tinha por volta de 19 anos de idade quando aceitou o Islã. Huzoor (aba) relatou que, ao 

converter-se ao Islã, sua mãe lhe disse que não comeria até que ele deixasse o Islã. Ela disse que 

a tua fé te diz para obedecer aos teus pais e, assim, te ordeno a abandonar o Islã.  Isso continuou 

por três dias. Hazrat Saad (ra) amava muito a sua mãe, mas após o primeiro dia em que ela não 

comeu, ele lhe disse que "mesmo que você tivesse mil vidas e elas fossem uma a uma devido à sua 

falta de alimentação, eu nunca deixaria o Islã". Foi nessa altura que o versículo seguinte do Sagrado 

Alcorão foi revelado ao Santo Profeta (sa). "E nós temos ordenado ao homem a bondade para com 

seus pais; mas se eles se esforçam para fazer-te associar Comigo aquilo de que não tens 

conhecimento, então não lhes obedeças".  (Alcorão 29:9) 

17 de junho de 2020 
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Huzoor (aba) disse que o Santo Profeta (sa) chamava Hazrat Saad (ra) como seu tio. O Imã Tirmazi 

explica que isso foi porque a mãe do Santo Profeta (sa) e Hazrat Saad bin Abi Waqas serem de 

uma mesma tribo, dos Banu Zuhra. 

Depois da emigração para Medina, havia o temor de um ataque dos descrentes, Assim, naqueles 

dias, o Santo Profeta (sa) muitas vezes ficava acordado à noite. Uma noite, quando o Santo Profeta 

(sa) não conseguia dormir, ele disse que se houvesse alguém que pudesse vir e ficar de guarda, ele 

conseguiria dormir. Ele tinha acabado de dizer isso e ouviu o som de uma armadura do lado de 

fora. Ele perguntou quem era, ao qual Hazrat Saad (ra) informou que era ele. O Santo Profeta (sa) 

perguntou por que ele tinha vindo. Hazrat Saad (ra) respondeu que se preocupava com o Santo 

Profeta (sa) e decidiu ficar de guarda do lado de fora de sua casa. Sobre isso, o Santo Profeta (sa) 

rezou por ele e depois foi dormir. 

Huzoor (aba) disse que continuaria a mencionar Hazrat Saad bin Abi Waqas (ra) no Sermão 

seguinte. 

A seguir Huzoor (aba) mencionou dois membros da Comunidade que faleceram recentemente: 

Sr. Abud Sami Khan que faleceu em 6 de julho de 2020 e Sr. Syed Mujeebullah Sadiq que faleceu 

em 28 de maio de 2020. 

Huzoor (aba) disse que na oração de funeral de hoje ele também irá incluir o Senhor Rana 

Naeemuddin. 

 

No final, Huzoor (aba) rezou para que Allah possa inundar todos eles com a Sua misericórdia. 


