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Sua Santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) continuou a citar fatos da vida de Hazrat Umar 

(ra), relatando diversos fatores do seu período como Califa. Neste sermão, Huzoor focou em 

aspectos relacionados à algumas batalhas travadas em seu período como Califa. 

 

Sua Santidade (aba) disse que Hazrat Umar (ra) foi Califa por dez anos e meio. Durante esse tempo, 

vários países e regiões foram conquistados, como Síria, Egito, Irã, Iraque, Armênia, Azerbaijão 

etc. Hazrat Umar (ra) acompanhava o exército muçulmano nas expedições, não batalhando 

propriamente junto com ele, porém mantendo contato frequente e fornecendo toda orientação 

necessária. Hazrat Umar (ra) também sempre orava pelas vitórias do exército islâmico. 

 

Huzoor (aba) contou que quando Hazrat Abu Bakr (ra) ficou doente no final de sua vida, ele 

chamou Hazrat Umar (ra) e disse-lhe que logo iria falecer. Então, instruiu-o para, assim que 

falecesse, Hazrat Umar (ra) enviasse os muçulmanos para a Jihad na Pérsia (onde estava 

acontecendo uma batalha), e que sua morte não deveria causar qualquer atraso no cumprimento de 

seus deveres. Hazrat Umar (ra) assim o fez levando os muçulmanos à vitória. 

 

O exército islâmico sempre se matinha fiel à justiça mesmo com seus inimigos. É relatado que 

durante uma batalha, um grande comandante iraniano chamado Jaban foi capturado. As pessoas 

que o capturaram não o reconheceram e o libertaram por uma pequena quantia. Contudo, os 

muçulmanos, reconhecendo-o, capturaram-no novamente. Porém, ao saber do ocorrido, o 

comandante do exército islâmico, Hazrat Abu Ubaid (ra) considerou ilegal que o prendessem 

novamente, uma vez que ele já havia sido liberto após pagar uma quantia estipulada. Independente 

de o ocorrido ter acontecido sem o pleno reconhecimento da pessoa, prendê-lo novamente seria o 

mesmo que desrespeitar a própria palavra quando da sua libertação. Com isso, ele foi libertado 

novamente. 

 

Huzoor (aba) contou alguns outros fatos sobre algumas batalhas que aconteceram na vida de 

Hazrat Umar (ra) e anunciou que continuaria a citar fatos da sua vida no futuro. 

 

A partir da metade do sermão, aproximadamente, Huzoor (aba) anunciou que iria dirigir a oração 

de funeral de alguns membros da Comunidade. Primeiramente, Huzoor falou vários fatos da vida 

do Sr. Fatih Abdus Salam Mubarak: ele era de origem egípcia e aceitou a Ahmadia ao longo da 

sua vida. Contudo, cresceu enormemente em sua fé e prestou muitos serviços para a Comunidade, 

incluindo a tradução do livro “Life of Muhammad” (A Vida de Muhammad (sa)) para o idioma 

árabe. Ele também participou de alguns programas da MTA, inclundo o famoso programa de 

perguntas e respostas chamado “Al-Hiwar-ul-Mubashar”. Ele tinha muito conhecimento, sendo 

um grande estudioso, porém, ao mesmo tempo, ele era extremamente humilde e simpático. Além 

disso, ele tinha um amor profundo com o Califado.  

 

Depois dele, Huzoor também anunciou que dirigiria a oração de funeral da Sra. Razia Begum, da 

Sra. Saira Sultan e da Sra. Ghusoon Al-Mahzawani, citando algumas qualidades e serviços delas 

para a Comunidade e a humanidade em geral. Sobre a Sra. Saira, por exemplo, Huzoor comentou 

que ela buscava tanto ajudar aos pobres e necessitados que chegava até mesmo a ficar em débito 

e precisava arcar com dívidas após alguma ajuda. Além do anúncio da oração de funeral, Huzoor 

também orou para cada um desses falecidos da Comunidade. 
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