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Huzoor (aba) disse que no sermão de hoje falaria sobre Hazrat Bilal (ra) bin Rabah, que 
era companheiro do Sagrado Profeta (sa). Ele era escravo de Umayyah bin Khalf. 

Huzoor (aba) disse que Hazrat Bilal (ra) foi o primeiro da Abissínia a aceitar o Islã. Os 
oponentes do Islã se esforçavam para fazer os muçulmanos reverterem de sua religião, 
inclusive utilizando métodos de tortura. Entretanto, Hazrat Bilal (ra) permaneceu firme. 
Enquanto estava sendo torturado, lhe era dito que a única maneira de parar de sofrer era 
aceitando os ídolos de Meca, entretanto Hazrat Bilal (ra) respondia proclamando “Ahad! 
Ahad” (ou seja, negava os ídolos ao anunciar a unicidade de Deus)! Seu mestre o 
colocava no chão ardente e colocava pedras em seu peito. Quando ele o via continuar 
dizendo Ahad (Deus é Único), ele ordenava que uma corda fosse amarrada a seus pés 
e que ele fosse arrastado pelas ruas por cima de pedras. Uma vez, durante essas 
torturas, Hazrat Abu Bakr (ra) veio e comprou Hazrat Bilal (ra) o libertando da escravidão. 

Huzoor (aba) contou uma narração em que o Santo Profeta (sa) ordenou a Hazrat Bilal 
(ra) que desse o Azan (chamado para a oração). Contudo, Hazrat Bilal (ra) não 
conseguia pronunciar bem algumas palavras do Azan. Ao ouvir isso, alguns dos árabes 
riram. Um dia, o Santo Profeta (sa) os chamou e disse-lhes que eles riam dele quando 
ele dava o Azan, mas quando sua voz chegava aos céus, ela agradava a Deus.  

Huzoor (aba) apresentou uma narração na qual o Santo Profeta (sa) disse, que ele sofreu 
muito na causa do Islã e que, por vezes, passavam-se três noites sem que ele e Hazrat 
Bilal (ra) tivessem algo para comer, exceto aquilo que Hazrat Bilal (ra) pudesse esconder 
debaixo de seu braço. Huzoor (aba) relatou que Hazrat Bilal (ra) participou em todas as 
batalhas ao lado do Santo Profeta (sa). Durante a Batalha de Badr, Hazrat Bilal (ra) 
matou Umayyah bin Khalf, que o torturava por ser muçulmano.  

Huzoor (aba) apresentou narrações a respeito da formalização do Azan. Quando o Santo 
Profeta (sa) pediu sugestões a seus companheiros sobre como as pessoas poderiam ser 
chamadas para a oração, os companheiros sugeriram várias coisas, como tocar uma 
campainha ou tocar um corneta. Hazrat Umar (ra) sugeriu que a voz humana fosse usada 
e o Santo Profeta (sa) gostou dessa idéia. Assim, ele instruiu Hazrat Bilal (ra) a chamar 
as pessoas para que se reunissem para a oração.  

Huzoor (aba) disse que continuaria a falar sobre Hazrat Bilal (ra) no sermão seguinte. 

Huzoor (aba) disse que ofereceria as orações funerárias dos seguintes membros da 
comunidade que faleceram recentemente: 

• Sr. Rauf Bin Maqsood Jr. que faleceu no dia 4 de setembro. Ele foi aluno do Jamia 
Ahmadia do Reino Unido. Ele foi recentemente diagnosticado com um tumor cerebral 
que eventualmente provou ser a causa de seu falecimento. 

• Sr. Zafar Iqbal Qureshi, que faleceu no dia 3 de setembro. Ele serviu à Comunidade 
em várias funções em Islamabad, no Paquistão.  

• Sr. Kabine Kabaja Kate, do Senegal, que faleceu no dia 24 de agosto.  

• Sr. Mubashar Latif, que faleceu no dia 5 de maio. 
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