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Sua Santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) disse que continuaria citando 
incidentes da vida de Hazrat Abu Ubaidah bin Jarah (ra). 

Sua Santidade (aba) narrou incidentes da Batalha de Yamuk. Durante essa batalha, um 
homem chamado George foi enviado pelos romanos para negociar um tratado com os 
muçulmanos. Durante essas conversas, George perguntou a Hazrat Abu Ubaidah (ra) 
qual era sua opinião sobre Jesus (as). Em resposta, Hazrat Abu Ubaidah (ra) recitou os 
seguintes versos do Sagrado Alcorão:  
“Ó povo do Livro! Não exceda os limites de sua religião e não diga da parte de Allah nada 
além da verdade. Em verdade, o Jesus Messias, filho de Maria, foi apenas um 
Mensageiro de Deus e um cumprimento de Sua palavra que Ele enviou a Maria, e uma 
misericórdia da parte Dele. Portanto, creia em Deus e em Seus Mensageiros e não diga: 
"Eles são três". Desistam disso, será melhor para vocês. Na verdade, Allah é o único 
Deus.” 

Ao ouvir esses versos, George proclamou que isso era certamente verdade e atestou a 
verdade do Santo Profeta (sa). Depois disso, ele não quis voltar aos romanos, mas 
Hazrat Abu Ubaidah (ra) aconselhou que ele retornasse para não levantar qualquer 
suspeita.  

Sua Santidade (aba) relatou que haviam muitas divisões dentro do povo sírio e Hazrat 
Abu Ubaidah (ra) desempenhou um grande papel na união do povo sírio, estabelecendo 
a justiça e a paz. Ele lhes pregou que todos eles eram filhos de Adão e que todos 
deveriam viver em harmonia. Assim, ele estabeleceu a liberdade religiosa e encorajou a 
todos a viverem juntos. Vendo esse estimado exemplo, muitos cristãos sírios aceitaram 
o Islamismo. Sua Santidade (aba) destacou o fato de que isso era resultado da pregação 
e não da força.  

Sua Santidade (aba) destacou então o incidente da Conquista de Jerusalém. Quando 
Hazrat Umar (ra) partiu de Medina e chegou a um lugar próximo de Damasco, onde 
residia o exército muçulmano. Hazrat Umar (ra) perguntou onde estava seu irmão. 
Quando perguntado a quem ele se referia, ele disse Hazrat Abu Ubaidah (ra). Então, 
Hazrat Umar (ra) acompanhou Hazrat Abu Ubaidah (ra) até sua casa. Ao chegar lá, 
Hazrat Umar (ra) disse que Hazrat Abu Ubaidah (ra) não tinha nada além de sua espada, 
escudo e alguns outros bens. Hazrat Umar (ra) observou que Hazrat Abu Ubaidah (ra) 
também deveria ter mobiliado sua casa com outras coisas. Hazrat Abu Ubaidah (ra) disse 
que não o tinha feito, pois isso só o teria inclinado para a facilidade. 

Quando Hazrat Ubaidah (ra) estava nos momentos finais de sua vida, ele aconselhou 
aos que o rodeavam a sempre oferecer suas orações, jejuar no Ramadã, dar esmolas, 
executar Hajj, ordenar o bem um ao outro, ser honesto e não enganar os outros e etc. 
Hazrat Abu Ubaidah (ra) faleceu em 18 Hijri (Calendário Islâmico). 

Sua Santidade (aba) disse que essas pessoas foram muito afortunadas por terem 
alcançado o prazer de Deus neste mundo e continuar a tê-lo no futuro. 
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No final, Sua Santidade (aba) disse que iria dirigir as orações funerárias dos seguintes 
membros da Comunidade: 

Sr. Prof. Naeemuddin Khattak, que foi martirizado em 5 de outubro. Ele estava voltando 
do colégio, onde dava aulas, quando duas pessoas que andavam de motocicleta 
passaram por ele e dispararam contra ele, martirizando-o.  

Sr. Usama Sadiq, que faleceu aos 20 anos de idade, como resultado de um afogamento. 
Ele estava estudando no Jamia Ahmadia da Alemanha.  

Sr. Saleem Ahmad Malik, que faleceu em 24 de setembro. Após a aposentadoria, ele 
também serviu como professor no Jamia Ahmadia da Inglaterra. 


