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Sua Santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) começou citando incidentes da vida de Hazrat
Auf bin Harith bin Rifah Ansari (ra), um companheiro que participou na Batalha de Badr. Huzoor
(aba) disse que ele também é conhecido como Auf bin Afra. Ele era o irmão de Muaz (ra) e Muawiz
(ra). Ele estava entre as seis primeiras pessoas iniciais de Medina que foram a Meca e aceitaram o
Islã.
Huzoor (aba) narrou um incidente da Batalha de Badr em que Hazrat Auf (ra) perguntou ao Santo
Profeta (sa) o que seria mais agradável a Allah? O Santo Profeta (sa) respondeu que continuar
lutando em batalha, tirando sua armadura. Então, Hazrat Auf (ra) tirou sua armadura e continuou
lutando, até ser martirizado por Abu Jahl no campo de batalha.
Huzoor (aba) disse que o segundo companheiro, sobre qual ele falaria era Hazrat Abu Ayyub
Ansari (ra). Quando o Santo Profeta (sa) migrou para Medina, ele ficou na casa de Hazrat Abu
Ayyub (ra), até que a Mesquita do Profeta e sua residência fossem construídas.
Huzoor (aba) disse que Hazrat Abu Ayyub (ra) tinha uma casa de dois andares, e desejava que o
Santo Profeta (sa) residisse no segundo andar, porém o Santo Profeta (sa) decidiu residir no
primeiro andar, para que fosse mais fácil para os convidados visitá-lo. Entretanto, à noite, Hazrat
Abu Ayyub (ra) e sua esposa passaram a noite inteira preocupados, devido ao fato de seu amado
mestre dormir no primeiro andar, enquanto eles dormiam acima dele no segundo andar. Essa foi
uma demonstração de extremo nível de respeito e amor que eles tinham pelo Santo Profeta (as).
Hazrat Ali (ra) confiou muito em Hazrat Abu Ayyub (ra) no tempo de seu Califado; isso é evidente
pelo fato de que quando Hazrat Ali (ra) se mudou para Kufa, ele nomeou Hazrat Abu Ayyub (ra)
como o governador de Medina.
Huzoor (aba) apresentou outra narração na qual, após uma batalha, Hazrat Abu Ayyub (ra) passou
por alguns prisioneiros, onde ele viu uma mulher chorando. Ele perguntou por que ela estava
chorando e veio a saber que ela havia sido separada de seu filho. Então, ele localizou o filho dela
e o devolveu a ela. Em seguida, ele falou com a pessoa que estava encarregada dos prisioneiros
informando-o que ouviu o Santo Profeta (sa) dizer que quem separar uma mãe de seu filho será
separado de seus entes queridos no dia de Julgamento.
Huzoor (aba) comentou que nisso há uma lição para todos. Especialmente aqueles que levantam
acusações contra o Islã devem refletir sobre seu próprio estado. Recentemente, houveram relatos
dos Estados Unidos, a respeito de imigrantes, onde crianças foram separadas de suas mães.
Entretanto, o Islã diz que as mães não devem ser separadas de seus filhos.
Huzoor (aba) disse que Hazrat Abu Ayyub (ra) faleceu durante uma batalha contra os romanos
durante a era de Hazrat Muawiya (ra).
No final, Huzoor (aba) anunciou que concluiu as narrações à respeito dos Companheiros do
Sagrado Profeta (sa) que participaram da Batalha de Badr. Huzoor (aba) disse que agora ele falaria
em detalhes sobre os Quatro Califas que sucederam o Santo Profeta (sa).
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Huzoor (aba) também disse que lideraria as orações funerárias dos seguintes membros da
Comunidade que faleceram recentemente:
Sr. Abdul Hayy Mandal, que faleceu em 25 de setembro de 2020 devido a um ataque cardíaco. Ele
era um Muallim na Índia.
Sr. Sirajul Islam, que faleceu no dia 14 de outubro de 2020. Ele estava servindo como Muallim em
Bangladesh.
Sr. Shahid Ahmad Khan Pasha, que faleceu em 24 de outubro de 2020. Ele era neto do Messias
Prometido (as).
Sr. Syed Masood Ahmad Shah, que faleceu no dia 8 de setembro de 2020, no Reino Unido.

2
Associação Ahmadia do Islã no Brasil

