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No sermão de hoje, Huzoor (aba) continuou a falar sobre Hazrat Saad bin Abi Waqas (ra). Huzoor 

(aba) disse que Hazrat Saad bin Abi Waqas (ra) participou em todas as batalhas com o Santo 

Profeta (sa). Hazrat Saad bin Abi Waqas (ra) narrou que eles tiveram que suportar circunstâncias 

extremamente difíceis e, às vezes, dificilmente teriam algo para comer durante essas batalhas. 

Huzoor (aba) disse que durante a Batalha de Badr, apesar de estar a pé, Hazrat Saad (ra) lutou 

muito corajosamente, ficando conhecido como Faris-ul-Islam, (o Cavaleiro do Islã). 

Huzoor (aba) disse que durante a Batalha de Uhud, o irmão de Hazrat Saad bin Abi Waqas (ra) 

estava lutando do lado dos adversários e feriu o Santo Profeta (sa). Hazrat Saad bin Abi Waqas 

(ra) disse que depois disso, ele desejava matar seu irmão com tanto fervor como nunca tinha 

sentido antes. Ele só abandonou esta perseguição quando o Santo Profeta (sa) o parou. É narrado 

que na Batalha de Uhud o Santo Profeta (sa) lhe disse: 'Que meus pais sejam sacrificados por ti 

(era uma forma de expressão afetiva da época), continue a lançar flechas'. 

No momento da peregrinação à Meca, ele ficou doente. Quando o Santo Profeta (sa) foi visitá-lo, 

conta-se que Hazrat Saad bin Abi Waqas (ra) tinha apenas uma filha como herdeira, e perguntou 

se ele podia dar 2/3 de sua riqueza em esmolas. O Santo Profeta (sa) recusou. Seguir ele perguntou 

se podia dar 1/3, o Santo Profeta (sa) concordou dizendo que mesmo 1/3 era demais. O Santo 

Profeta (sa) declarou que é melhor deixar os filhos com riqueza do que deixá-los na pobreza, para 

que não andem por aí pedindo esmolas. O Santo Profeta (sa) também lhe disse que viveria mais 

tempo do que ele e que as nações se beneficiariam com ele. 

Huzoor (aba) relatou que uma vez, enquanto Hazrat Saad (ra) caçava, o Santo Profeta (sa) colocou 

sua mão sobre ele  e rezou "Ó Deus, que sua mira nunca falhe". Hazrat Saad (ra) também teve uma 

grande participação na vitória do Islã no Iraque.  

Quando o exército estava para sair para lutar contra o exército de Kisra (Chosroes) durante o tempo 

de Hazrat Umar (ra), Hazrat Saad (ra) foi eleito para liderar o exército muçulmano. Hazrat Umar 

(ra) o elogiou dizendo que "Ele é um homem corajoso e um excelente arqueiro". Ele liderou um 

exército de quase 30.000 soldados. 

Huzoor (aba) disse que continuará a mencionar sobre Hazrat Saad bin Abi Waqas (ra) no Sermão 

seguinte. 

A seguir, Huzoor (aba) disse que irá rezar a oração funeral de alguns membros que faleceram 

recentemente. 

1. Sra. Bushra Akram, esposa do Sr. Muhammad Akram Bajwa, o Nazir Talimul Quran e Waqfe 

Arzi em Rabwah, Paquistão. Ela faleceu em 25 de março.  

2. Sr. Iqbal Ahmad Nasir, que faleceu no dia 14 de julho. Seu filho serve como missionário em 

Burkina Faso. Ele era filho de um companheiro do Messias Prometido (as).  

3. Sra. Ghulam Fatima Fahmida, esposa do Sr. Muhammad Ibrahim de Azad Kashmir. Ela faleceu 

em 18 de julho.  

4. Sr. Muhammad Ahmad Anwar Hyderabadi, que faleceu em 20 de maio. Ele teve a honra de dar 

o Azan (chamada para oração) no topo do Minaratul Masih (o Minarete do Messias) em Qadian. 

5. Sr. Saleem Hassan Al Jabi, da Síria, que faleceu em 30 de junho. Ele aceitou a Ahmadia após 

ver o Messias Prometido (as) em um sonho e prometendo fidelidade à sua mão no sonho. 
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