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Hazoor informou que comentaria fatos da vida de Hazrat Muaz bin Jabl (ra), um dos 
sahabas (companheiro) do Santo Profeta (saw) que participou da Batalha de Badr. Na 
época, é registrado que ele tinha aproximadamente 21 anos. 

Sua Santidade (aba), o Califa, disse que Hazrat Muaz (ra) foi um dos quatro 
companheiros do Sagrado Profeta (sa) que memorizaram e ajudaram a compilar o 
Sagrado Alcorão. Além disso, Hazrat Mu'adh (ra) era um dos quatro sahabas do Sagrado 
Profeta (sa) indicados para ensinarem o Sagrado Alcorão, visto que haviam aprendido 
todo o Sagrado Alcorão diretamente com o Santo Profeta (saw). 

É contado que uma vez o Santo Profeta (saw) disse que Hazrat Muaz (ra) era o sahaba 
que detinha o maior entendimento do que era lícito e ilícito em acordo com os 
ensinamentos do Islã. 

Hazoor (aba) citou uma narração de Hazrat Muaz (ra) na qual ele disse que uma vez o 
Santo Profeta (saw) segurou a sua mão e disse que o amava. Em seguida, ele lhe 
recomendou a fazer a seguinte oração após completar uma oração: "Meu Senhor! Ajude-
me a se manter em Tua lembrança, em ser grato a Ti e em adorá-Lo da melhor maneira 
possível." 

Numa narração é relatado que Hazrat Muaz (ra) certa vez pediu ao Santo Profeta (saw) 
que o contasse sobre as ações que ele deveria realizar para ser salvo do fogo e entrar 
no céu. O Santo Profeta (saw) respondeu que: oferecer as orações; não associar 
parceiros a Deus; pagar o Zakat (contribuição); jejuar e realizar a peregrinação. O Santo 
Profeta (saw) disse-lhe em seguida que o informaria sobre aquelas ações que poderiam 
abrir as portas do bem e da prosperidade: o jejum serveria como um escudo; dar esmolas 
serveria como água, que apaga o fogo; além disso, oferecer orações voluntárias no meio 
da noite; e fazer Jihad. O Sagrado Profeta (sa) disse que a base de todas essas coisas 
era o controle sobre a língua, pois os ferimentos e danos causados pela língua são os 
que levam uma pessoa ao fogo. 

O Califa (aba) disse que continuaria os relatos de Hazrat Muaz (ra) futuramente e que 
iria dirigir as orações de Janazah (fúnebres) dos seguintes membros: 

• Maulvi Farzan Khan, que era o chefe missionário em Odisha;  

• Abdullah Munsiku, missionário na Malásia; 

• e Abdul Wahid, Mualim (teólogo) em Qadian.  
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