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Huzoor (aba) continuou a falar sobre Hazrat Saad bin abi Waqqas (ra) e contou fatos do 
decurso de uma guerra em que Hazrat Saad (ra) estava a liderar os Muçulmanos. Havia 
um prisioneiro, sob a custódia de Hazrat Saad bin Abi Waqqas (ra), que estava detido 
pelo crime de consumo de álcool. Quando ele ouviu que havia uma guerra em curso ele 
lamentou o fato de não ter participado na batalha. Um dia, a esposa de Hazrat Saad (ra) 
passou por ali e ouviu-o exprimir esse pesar. Ela entrou na sala e libertou-o. Ele foi para 
o campo de batalha e ajudou os muçulmanos a avançar na batalha através dos seus 
corajosos esforços. Hazrat Saad (ra) reconheceu-o e disse que iria punir quem o tivesse 
libertado. A esposa de Hazrat Saad (ra) contou-lhe que foi ela quem o libertou e que ela 
o tinha feito pela causa do Islã. 
Huzoor (aba) mencionou que Hazrat Musleh Maud (ra) apresentou esse incidente 
durante um discurso para as senhoras do Jamaat para exemplificar os sacrifícios e 
serviços das mulheres. 
Huzoor (aba) mencionou como os muçulmanos conquistaram Madain, atravessando o 
rio Tigre e, como resultado de sua vitória, obtiveram os grandes castelos brancos de 
Kisra (Chosroes). Assim, a profecia que o Santo Profeta (sa) fez durante a Batalha da 
Khandaq, em que ele tinha visto os castelos brancos de Madain caindo, veio a se cumprir. 
Hazrat Saad (ra) estabeleceu Kufa, uma cidade fora de Madain, onde as várias tribos 
árabes poderiam residir e também construiu ali uma grande mesquita. 

Huzoor (aba) mencionou que uma vez algumas pessoas fizeram falsas reclamações 
contra a forma como Hazrat Saad (ra) liderava as orações. Hazrat Umar (ra) investigou 
o assunto e ao perguntar sobre isso a ele, Hazrat Saad (ra) respondeu dizendo que ele 
liderava a oração exatamente como viu o Santo Profeta (sa) liderando a oração. Depois, 
ficou claro que uma pequena facção tinha feito essa falsa alegação. 

Huzoor (aba) relatou um incidente em que o filho de Hazrat Saad bin abi Waqqas (ra) 
expressou sua tristeza e medo da partida de seu pai. Hazrat Saad (ra) o consolou 
dizendo que lhe tinha sido prometido o paraíso e que Deus não deixa os esforços de um 
crente serem desperdiçados. Hazrat Saad (ra) faleceu em 55 AH (após Hijrat, ou seja, a 
emigração do Santo Profeta (sa) a Medina). Ele expressou seu desejo de ser enterrado 
da mesma forma que o Santo Profeta (sa). Ele foi o último dos homens dentre os 
Muhajireen a falecer. Ele também expressou seu desejo de ser enterrado nas mesmas 
roupas que usou no dia da Batalha de Badr. 

Em seguida, Huzoor (aba) disse que ele lideraria as orações funerárias dos seguintes 
membros. 

• Sr. Safdar Ali Gujjar, que faleceu no dia 25 de julho. Ele trabalhou como voluntário no 
departamento de Ziafat )hospitalidade( por 30 anos. 

• Sra. Iffat Nasser, esposa de Naseer Ahmad Khan que faleceu no dia 3 de maio. 

• Sr. Abdur Rahim Saqi, que faleceu no dia 31 de março. Ele foi um voluntário no 
escritório de Secretaria Geral do Reino Unido. 

• Sr. Saeed Ahmad Sekal, que faleceu em 12 de abril. Ele foi voluntário na seção de 
despacho do escritório de Secretaria Privada. 
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