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Sua Santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) disse que continuaria citando incidentes da
vida de Hazrat Umar (ra).
Sua Santidade mencionou várias batalhas em que Hazrat Umar (ra) participou com o Santo Profeta
(sa).
A seguir Sua Santidade (aba) disse que no dia em que o Tratado de Hudaibia estava sendo escrito,
Abu Jundal, filho de Suhail bin Amr, que era o representante dos coraixitas, decidiu fugir em
direção ao Santo Profeta (sa), pois ele havia aceitado o Islã, mas foi torturado por isso pelos
coraixitas. Abu Jundal chegou a Hudaibia no momento em que a condição de que qualquer pessoa
de Meca que fugisse para os muçulmanos seria devolvida estava sendo escrita no tratado. Assim,
Suhail bin Amr exigiu que seu filho, Abu Jundal fosse devolvido. Abu Jundal pediu para não ser
devolvido, pois sabia que iriam torturá-lo de novo por ter aceitado o Islã. No entanto, o Santo
Profeta (sa) lhe disse com grande dor que, por terem acabado de concordar com os termos do
tratado, não poderiam impedi-los de levarem ele de volta.
Ao ver isso Hazrat Umar (ra) ficou muito emocionado. Ele perguntou ao Santo Profeta (sa) se
acaso ele não era realmente verdadeiro? Então, por que os muçulmanos estavam tendo que suportar
tal vergonha? O Santo Profeta (sa) lhe respondeu que, é claro, ele era verdadeiramente um
Mensageiro enviado por Deus e, como tal, ele tinha sido conscientizado da vontade de Deus para
os muçulmanos. Então Hazrat Umar (ra) perguntou se o Santo Profeta (sa) não tinha dito que eles
fariam peregrinação da Caaba. O Sagrado Profeta (sa) disse que tinha, de fato, mas não havia
especificadi que seria naquele mesmo ano que o fariam. Então, ele o informou que certamente os
muçulmanos entrariam em Mecca e realizariam a peregrinação. Mais tarde, Hazrat Umar (ra) disse
que lamentava esta fraqueza que surgiu devido à grande emoção e se arrependeu muito.
No caminho de volta de Hudaibia, o Santo Profeta (sa) informou aos muçulmanos que os seguintes
versículos foram revelados:
“Em verdade, Concedemos-te uma vitória clara, para que Deus possa encobrir tuas faltas, passadas
e futuras, e para que Ele complete Seu favor sobre ti, e te Guie em um caminho correto; e para que
Deus te Ajude com uma poderosa ajuda; certamente, Deus cumpriu para Seu Mensageiro a sua
Visão. Você certamente entrará na Mesquita Sagrada, se Deus quiser, em segurança, alguns tendo
suas cabeças raspadas e outros tendo seus cabelos cortados; e você não terá medo. E Ele sabe o
que vocês não sabem. Além disso, de fato, Ele Ordenou para você, uma vitória próxima". (O
Sagrado Alcorão: 48:2-4 & 48:28)
Sua Santidade (aba) disse que esses versículos mostraram que se os muçulmanos tivessem entrado
em Meca naquele ano, não teriam o feito em paz. Entretanto, devido ao estabelecimento de um
tratado de paz, os muçulmanos agora poderiam entrar em Meca e realizar peregrinações em paz.
Após o Tratado de Hudaibia, alguns Companheiros (ra) ficaram inquietos e questionaram como
isso poderia ser considerada uma vitória para eles, porém, ao ouvir esses versículos, o assunto
ficou muito claro e eles ficaram certos de que essa, certamente, foi uma grande vitória.
Sua Santidade (aba) disse que depois que esses versículos foram revelados, o Santo Profeta (sa)
convocou Hazrat Umar (ra) e recitou-lhe os versículos revelados, sobre os quais Hazrat Umar (ra)
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também estava convencido de que este tratado, que ele havia inicialmente pensado ser uma fonte
de vergonha para os muçulmanos, era na verdade uma grande vitória.
Sua Santidade (aba) disse que continuaria destacando incidentes da vida de Hazrat Umar (ra) em
sermões futuros.
Sua Santidade (aba) disse que ofereceria as orações funerárias dos seguintes membros da
Comunidade: Sr. Malik Muhammad Yusuf Saleem, Sr. Shuaib Ahmad, Sr. Maqsood Ahmad
Bhatti, Sr. Javaid Iqbal e Sra. Madiha Nawaz
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