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Sua Santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) disse que continuaria falando da vida 
de Hazrat Bilal bin Rabah (ra). 

Uma vez O Santo Profeta (sa) perguntou a Hazrat Bilal (ra) qual foi a melhor ação que 
ele realizou no caminho do Islã, pois ouviu seus passos no céu à sua frente. Hazrat Bilal 
(ra) respondeu que considerava obrigatório para si oferecer orações de nafl (voluntárias), 
oferecendo-as sempre que pudesse, após a realização da ablução. 
Huzoor (aba) esclareceu que isso não significava que Hazrat Bilal (ra) tinha uma posição 
mais elevada que a do Santo Profeta (sa), mas que, por causa de suas orações em 
isolamento, ele permaneceria ao lado do Santo Profeta (sa) no céu, assim como ele 
permaneceu neste mundo. 
 

Huzoor disse que o Segundo Califa (ra) fez uma comparação entre os discípulos de 
Jesus (as) e os do Santo Profeta (sa) apresentando o exemplo de quando Jesus (as) foi 
capturado e seu discípulo Pedro estava logo atrás. Quando a polícia o viu, perguntaram-
lhe se ele era um dos discípulos de Jesus (as). Entretanto, por medo, Pedro 
imediatamente renunciou a Jesus (as). Por outro lado, o amor que Hazrat Bilal (ra) tinha 
pelo Santo Profeta (sa) é demonstrado por um incidente após o falecimento do Santo 
Profeta (sa). Uma vez, as pessoas se aproximaram de Hazrat Bilal (ra) solicitando-lhe 
para que desse o Azan como ele costumava fazer durante o tempo do Santo Profeta 
(sa). Hazrat Bilal (ra) respondeu dizendo que havia prometido a si mesmo que não 
voltaria a dar o Azan após o falecimento do Santo Profeta (sa), pois isso lhe traria 
lembranças de seu amado mestre, fato que ele não seria capaz de suportar. Entretanto, 
o povo foi persistente e Hazrat Umar (ra) transmitiu-lhe esse ardente desejo do povo. 
Hazrat Bilal (ra) disse que só concordaria em fazê-lo se fosse comandado por seu Califa. 
Assim, segundo o desejo de Hazrat Umar (ra), Hazrat Bilal (ra) deu o Azan. Ouvindo-o, 
as pessoas não conseguiram controlar suas emoções e choros altos podiam ser ouvidos, 
pois relembraram o tempo do Santo Profeta (sa). 
Entretanto, esses eram árabes, que também tinham uma conexão natural com o Santo 
Profeta (sa). No entanto, o que deve ser considerado é o impacto disso e o amor do 
Santo Profeta (sa) entre os não árabes. Depois de dar o Azan, Hazrat Bilal (ra) foi 
dominado pelas emoções de tal forma que ficou inconsciente. O impacto sobre ele foi 
tão grande, que mais tarde veio a falecer. 
 
Esse foi o exemplo de Hazrat Bilal (ra), que não só aceitou a unicidade de Deus e o amor 
do Santo Profeta (sa), mas os exibiu através de tais exemplos. Sua prática é aquela que 
pode estabelecer a unidade e a fraternidade no mundo e quebrar as cadeias da 
escravidão. 
 
Huzoor (aba) rezou para que todos nós pudéssemos adotar esse estimado exemplo. 

Huzoor (aba) disse que ele lideraria as orações funerárias dos seguintes membros da 
Comunidade que faleceram recentemente. 

Sr. Maulana Talib Yaqub, que faleceu no dia 8 de setembro. Ele estava servindo como 
missionário em Trinidad e Tobago.  

25 de setembro de 2020 
 

Mesquita Mubarak, Islamabad, UK 
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Sr. Iftikhar Ali Qureshi, que faleceu no dia 3 de junho aos 99 anos de idade. Ele era 
Engenheiro Civil por profissão.  

Sra. Raziya Sultana, que era filha do Sheikh Allah Bakhsh (ra), um companheiro do 
Messias Prometido (as).  

Sr. Muhammad Tahir Ahmad, que faleceu em 28 de maio devido a câncer de fígado. Ele 
se formou na Jamia Ahmadia Qadian como missionário. 

Aqeel Ahmad, que faleceu aos 13 anos de idade e era filho de Sr. Mirza Khaleel Ahmad 
Baig, professor na Jamia Internacional em Gana.  

Huzoor (aba) comentou que como os funerais não podem ser realizados devido às 
circunstâncias atuais, ele recebe muitos pedidos para liderar orações funerárias em 
ausência. No entanto, há tantos pedidos que mesmo que apenas seus nomes fossem 
lidos, isso levaria muito tempo. Huzoor (aba) disse que todos os pedidos que ele recebe 
também estão incluídos nestas orações. 


