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Hazrat Khalifatul Masih V (aba) continuou sua série de sermões sobre a vida dos
companheiros do Sagrado Profeta Muhammad (sa) que participaram da Batalha de Badr.
No sermão de hoje, Huzoor (aba) narrou relatos da vida de Hazrat Khabbab bin Arat (ra).
Huzoor (aba) mencionou que antes de aceitar o Islã, Hazrat Khabbab (ra) foi feito
escravo. Ele foi a sexta pessoa a aceitar o Islã e foi severamente perseguido e torturado
por fazer isso abertamente.
Hazrat Khabbab (ra) era ferreiro e quando seu mestre descobriu que o Santo Profeta
Muhammad (sa) iria encontrá-lo, ele colocou brasas queimadas de sua própria fornalha
nas costas de Hazrat Khabbab (ra). Em outra narração, é mencionado que ele foi jogado
sob o fogo e forçado a se deitar em carvão abrasado, o que deixou marcas brancas no
seu corpo.
Mencionando a maneira como Hazrat Umar (ra) aceitou o Islã, Huzoor (aba) disse que
ele estava caminhando resoluto a matar o Santo Profeta (sa), quando foi informado que
sua própria irmã e cunhado haviam aceitado o Islã. Decidido a resolver essa questão
primeiro, ele foi à casa de sua irmã, onde ouviu Hazrat Khabbab (ra), seu esposo,
recitando o Sagrado Corão. Então, após ouvir o Sagrado Corão, ele aceitou o Islã.
Huzoor (aba) mencionou que os escravos, depois de sofrerem tanto nas mãos dos seus
donos, ganharam um respeito e um status muito elevados. Assim, uma vez, durante o
califado de Hazrat Umar (ra), alguns desses muçulmanos, como Hazrat Khabbab (ra) e
Hazrat Bilal (ra), compareceram em uma sessão. Hazrat Umar (ra) instruiu-os para que
se sentassem à frente. Os filhos dos donos desses escravos que antes os perseguiam,
que estavam sentados na frente, receberam ordens para darem lugar a eles e sentaremse mais atrás, até que chegaram próximo aos sapatos. Eles ficaram muito perturbados
com o fato de os ex-escravos serem tragos um após o outro em seus lugares. Hazrat
Umar (ra) explicou que esses ex-escravos prestaram grandes sacrifícios pelo Islã e foram
muito honrados pelo Santo Profeta (sa) e, por isso, mereciam o maior respeito de sua
parte também.
Hazrat Khabbab (ra) participou das batalhas de Badr, Uhud, Khandaq e dm todas as
outras batalhas ao lado do Santo Profeta (sa). Hazrat Khabbab (ra) faleceu aos 73 anos
de idade.
Que Allah nos dê forças para que consigamos seguir os exemplos dos companheiros do
Santo Profeta (sa). Ameen.
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