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Sua Santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba), disse que continuaria a citar
incidentes da vida de Hazrat Bilal bin Rabah (ra).
É contado que enquanto voltava da Batalha de Khaibar, o Santo Profeta (sa) parou à
noite para descansar. Antes de ir dormir, ele disse a Hazrat Bilal (ra) que ele ficaria
responsável por assegurar que todos acordassem para a oração antes do amanhecer.
Entretanto, apesar de suas tentativas de permanecer acordado, Hazrat Bilal (ra)
adormeceu e não acordou a tempo. De fato, todos permaneceram dormindo até o nascer
do sol. Quando acordaram, o Santo Profeta (sa) os conduziu à oração e disse que se
alguém não conseguisse acordar para a oração antes do amanhecer, então ele deveria
oferecê-la assim que acordasse.
Huzoor (aba) citou o incidente da Conquista de Meca. O Santo Profeta (sa) tinha dito a
Abu Sufiyan, que quem entrasse em sua casa, ou entrasse na Caaba, ou baixasse suas
armas, ou aqueles que fechassem suas portas estariam protegidos. Abu Sufiyan disse
que ainda assim existiriam pessoas que não seriam salvas. Ao ouvir isso, o Santo Profeta
(sa) ordenou a confecção de uma bandeira naquele dia e disse que essa bandeira seria
de Bilal (ra). Ele disse que a bandeira deveria ser levantada nas ruas e quem se reunisse
sob essa bandeira de Bilal (ra), receberia proteção. O Santo Profeta (sa) estava ciente
do fato de que perdoar o povo de Meca que o torturaram poderia ser uma decisão difícil
para ele suportar. Assim, ele honrou Hazrat Bilal (ra) dessa forma, e isso foi uma
retribuição por todas as torturas que ele sofreu. Huzoor (aba) disse que todos aqueles
que costumavam pisar em seu peito com seus sapatos, foram agora obrigados a buscar
proteção sob sua bandeira.
Huzoor (aba) disse que enquanto Hazrat Bilal (ra) esteve na Síria durante a última parte
de sua vida, ele viu o Santo Profeta (sa) em um sonho, que lhe perguntou se ele o havia
esquecido e não iria visitar sua sepultura? Assim, Hazrat Bilal (ra) viajou para Medina e
foi para o túmulo do Santo Profeta (sa). Ele começou a chorar tão intensamente que a
notícia de seu retorno a Medina logo se espalhou pela cidade. Então, Hazrat Hassan (ra)
e Hazrat Hussain (ra) (os netos do Santo Profeta (sa)) vieram até ele e solicitaram-lhe
para dar Azan como ele costumava fazer durante a época do Santo Profeta (sa). E,
assim, ele deu o Azan. Ao ouvi-lo, o povo de Medina ficou extremamente emocionado, a
ponto de ser afirmado em uma narração que nunca antes haviam sido vistos tantos
homens e mulheres chorando.
Huzoor (aba) apresentou um incidente em que uma família veio ao Santo Profeta (sa) e
perguntou-lhe sobre possíveis casamentos. O Santo Profeta (sa) questionou-os sobre
sua opinião a respeito de Hazrat Bilal (ra), afirmando que ele era um dentre o povo do
céu.
Huzoor (aba) disse que continuaria a citar incidentes da vida de Hazrat Bilal (ra) no futuro.
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