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No sermão de hoje, Huzoor (aba) continuou a narrar relatos da vida de Hazrat Abdur Rahman 

bin Auf (ra), antes de falar de Hazrat Saad bin Muadh (ra).  

Huzoor (aba) disse que Hazrat Abdur Rahman bin Auf (ra) era conhecido por sua generosidade e 

por seus sacrifícios financeiros. Ele deixou para trás um testamento em que concedia 400 dinares 

a todos os companheiros que participaram na batalha de Badr. Havia 100 companheiros presentes 

na época em que isto foi implementado. 

Quando o Santo Profeta (sa) instruiu sobre a viagem de Tabuk, ele encorajou os Muçulmanos  a 

gastarem no caminho de Allah e a fornecerem meios de transporte para a viagem. Ao ouvir isso, 

Hazrat Abu Bakr (ra) foi o primeiro a apresentar todos os seus pertences nessa causa. O Santo 

Profeta (sa) perguntou a Hazrat Abu Bakr (ra) se ele havia deixado algo para trás para seus 

familiares. Hazrat Abu Bakr (ra) respondeu que deixou Allah e Seu Mensageiro (sa) para sua 

família. Hazrat Umar (ra) trouxe metade de todos os seus pertences e Hazrat Abdur Rahman bin 

Auf (ra) doou 4000 dinares nessa causa. Em outra ocasião ele gastou 40000 dinares para a causa 

de Allah. Da mesma forma, uma vez ele ofereceu 500 camelos no caminho de Allah, o Todo-

Poderoso. 

O segundo companheiro que Huzoor (aba) mencionou no sermão de hoje foi Hazrat Saad bin 

Muadh (ra), que era o chefe da tribo “Aus” em Medina. 

Huzoor (aba) compartilhou o incidente de Hazrat Saad bin Muadh (ra) em que ele aceitou o Islã.  

O Santo Profeta (sa) enviou Hazrat Mu’sab bin Umair (ra) para Medina para propagar a mensagem 

do Islã. Hazrat Mu’sab (ra) trabalhou duro para divulgar a mensagem e seguiu as orientações do 

Santo Profeta (sa). Como resultado, o Islã começou a se espalhar em Medina. Hazrat Saad bin 

Muadh (ra), quem ainda não havia aceitado a religião, não gostou disso e se esforçou para impedir 

que o Islã ganhasse popularidade. Então, ele enviou Hazrat Usaid bin Al-Hudair (ra) para impedir 

que Hazrat Musaab (ra) espalhasse a mensagem do Islã. Hazrat Mu'sab (ra) dirigiu-se a ele num 

tom muito respeitoso e amoroso e pediu-lhe que ouvisse o que ele tinha a dizer com calma antes 

de dar a sua opinião. Hazrat Mu’sab (ra), então, recitou-lhe uma parte do Sagrado Corão e o 

iluminou quanto aos ensinamentos islâmicos de forma muito benevolente. Hazrat Usaid (ra) ficou 

tão emocionado que aceitou o Islã imediatamente e disse que, se Saad bin Muaadh se convertesse, 

toda a tribo dele aceitaria o Islã. Então, Usaid (ra) enviou Hazrat Saad bin Muadh (ra) para Hazrat 

Um’sab bin Umair (ra). Não demorou muito para que Hazrat Saad (ra) também aceitasse o Islã. 

Depois de tê-lo feito, Hazrat Saad (ra) e Hazrat Usaid (ra) foram para a sua tribo e toda a tribo 

aceitou o Islã no mesmo dia. 

 

Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib (ra) escreveu: Hazrat Saad bin Muaadh (ra) recebeu uma 

posição entre os ansar (muçulmanos de Medina) tão grande quanto a de Hazrat Abu Bakr (ra) 

entre os muhajirin (muçulmanos que emigraram para Medina) de Meca. Ele era extremamente 

sincero, notavelmente leal e tinha um amor excepcional pelo Islã e pelo seu fundador. Com o seu 

falecimento, as palavras em que o Santo Profeto (as) disse que "Com a morte de Saad, até mesmo 

o trono do Deus Gracioso se pôs em movimento" mostraram se profundamente verdadeiras. 

 

No final do sermão, Huzoor (aba) anunciou que continuará a falar sobre ele no futuro, InshaAllah. 
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