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Após apresentar esclarecimento a respeito de uma narração mencionada em um sermão
anterior com relação a Hazrat Muaz bin Jabal (ra) sobre a peste, Sua Santidade (aba)
disse que continuaria a citar incidentes da vida de Hazrat Abdullah bin Amr (ra).
Sua Santidade (aba) apresentou uma narração de Hazrat Abdullah (ra), filho de Hazrat
Jabir (ra). Um dia, o Santo Profeta (sa) viu que Hazrat Jabir (ra) parecia triste, e
perguntou o que havia de errado. Hazrat Jabir (ra) respondeu que estava triste porque
seu pai havia sido martirizado e ele deixou para trás sua descendência e também dívidas.
Ao ouvir isso, o Santo Profeta (sa) disse que Deus fala às pessoas por trás de um véu,
porém ele trouxe Hazrat Abdullah (ra) perante Si e falou diretamente com ele e lhe Disse
para pedir qualquer coisa para que lhe fosse concedida. Hazrat Abdullah (ra) respondeu
que desejava ter outra vida, para que pudesse lutar no caminho de Allah e ser martirizado
mais uma vez. Deus respondeu que já havia decretado que ninguém voltaria à vida após
a morte. Sobre isto, Deus, Todo-Poderoso, revelou o seguinte versículo do Sagrado
Alcorão ao Santo Profeta (sa):
"Não pense que aqueles que foram martirizados na causa de Allah estão mortos: Não!
Eles estão vivos na presença de seu Senhor e recebem prêmios Dele". (Sagrado Alcorão
3:170)
Sua Santidade (aba) disse que o próximo companheiro sobre cuja vida ele iria falar era
Hazrat Simak bin Kharashah (ra), também conhecido como Abu Dujanah (ra). Ele era
mais conhecido por seu título de Abu Dujanah.
Sua Santidade (aba) disse que Hazrat Abu Dujanah (ra) participou em todas as batalhas
ao lado do Santo Profeta (sa). Ele estava entre os companheiros mais velhos dos Ansar.
Ele foi extremamente corajoso e habilidoso na guerra; ele também foi um cavaleiro muito
habilidoso. Ele usava frequentemente um turbante vermelho nas batalhas.
Sua Santidade (aba) relatou uma narração na qual se afirma que no dia de Uhud, o Santo
Profeta (sa) pegou uma espada e perguntou quem tomaria aquela espada fazendo jus a
ela? Sobre isso, todos ficaram em silêncio e apenas Hazrat Abu Dujanah (ra) se
apresentou para pegar a espada. Assim, o Santo Profeta (sa) lhe concedeu a espada,
foi com essa mesma espada que Hazrat Abu Dujanah (ra) causou grande devastação ao
inimigo. Sua Santidade (aba) apresentou outra narração da Batalha de Uhud. Enquanto
lutava contra o inimigo, Hazrat Abu Dujanah (ra) encontrou uma mulher que também
lutava contra os muçulmanos e incitava seus soldados a matá-los. Hazrat Abu Dujanah
(ra) se aproximou dela e ergueu sua espada para atacá-la. Vendo isso, ela chamou seus
soldados para virem e protegerem-la, mas ninguém veio em seu auxílio. Hazrat Abu
Dujanah (ra) tinha sua espada erguida, pronta para atacá-la, porém, ele a baixou e foi
embora. Mais tarde, alguém lhe perguntou por que ele havia feito isso, apesar de ela
também estar lutando e incitando soldados a matar muçulmanos. Hazrat Abu Dujanah
(ra) respondeu que não era correto que a espada do Santo Profeta (sa) fosse usada
contra uma mulher, especialmente quando não havia ninguém por perto para protegê-la.
Hazrat Abu Dujanah (ra) foi martirizado na Batalha de Yamuk.
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Sua Santidade (aba) disse que ofereceria as orações de funeral dos seguintes
membros da Comunidade :
Sr Mahboob Khan de Peshawar, Paquistão, que foi martirizado em 8 de novembro por
opositores da Comunidade Muçulmana Ahmadia.
Sr. Fakhar Ahmad Farukh, que era missionário no Paquistão. Ele faleceu em 1º de
novembro como resultado de um acidente rodoviário. Seu filho também morreu no
acidente.
Sr. Ihtisham Ahmad Abdullah, que era o filho de Sr. Fakhar Ahmad Farukh.
Sr. Dr. Abdul Karim de Rabwah. Ele era um consultor econômico aposentado do Banco
do Estado do Paquistão.
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