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Sua santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) disse que o primeiro companheiro
cujos incidentes ele contaria seria Hazrat Muawiz bin Harith (ra). Ele foi abençoado por
participar da Batalha de Badr junto com seus dois irmãos.
É narrado que os três irmãos tinham um camelo apenas entre e montavam nele
alternadamente. Hazrat Muawiz (ra) e Hazrat Muaz (ra) foram os dois jovens
companheiros que atacaram Abu Jahl durante a Batalha de Badr e foi após esse ataque
que Hazrat Abdullah bin Masud (ra) encontrou Abu Jahl em estado de quase morte no
campo de batalha, dando fim em sua vida finalmente. Hazrat Muawiz (ra) foi martirizado
no campo de batalha em Badr.
Huzoor (aba) disse que o segundo companheiro cujos relatos de vida ele mencionaria
era Hazrat Ubayy bin Kaab (ra).
Huzoor (aba) relatou que ele sabia ler e escrever; assim, ele foi abençoado por ser um
escriba das revelações do Sagrado Alcorão conforme elas eram reveladas ao Santo
Profeta (sa).
Huzoor (aba) relatou que Hazrat Ubayy (ra) era um dentre aqueles quatro indivíduos que
o Santo Profeta (sa) indicou aos Muçulmanos para aprenderem o Sagrado Alcorão.
Huzoor (aba) contou uma narração na qual o Santo Profeta (sa) disse a Hazrat Ubayy
(ra) que Deus o ordenou a ensinar a Hazrat Ubayy (ra) o Sagrado Alcorão. Hazrat Ubayy
(ra) perguntou ao Santo Profeta (sa) se Deus mencionou especificamente seu nome, ao
que o Santo Profeta (sa) respondeu que "sim". Ao ouvir isso, Hazrat Ubayy (ra) ficou
emocionado e seus olhos se encheram de lágrimas.
Huzoor (aba) contou que uma vez o Santo Profeta (sa) disse que a pessoa com maior
conhecimento do Sagrado Alcorão e sua recitação era Hazrat Ubayy (ra).
Huzoor (aba) relatou que Hazrat Ubayy (ra) costumava dizer que ele poderia completar
a recitação do Sagrado Alcorão em oito noites. Ele também amava muito o Sagrado
Profeta (sa).
Huzoor (aba) relatou que Hazrat Ubayy (ra) mantinha um galho em sua casa, no qual o
Santo Profeta (sa) costumava se apoiar enquanto proferia seus sermões. Foi apenas
por seu amor ao Santo Profeta (sa) que ele manteve esse ramo até que ele
apodrecesse e se decompusesse.
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