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Sua Santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) disse que continuaria citando incidentes da 

vida de Hazrat Umar (ra). 

 

Sua Santidade (aba) disse que uma vez Hazrat Umar (ra) encontrou alguns viajantes. Ao se 

aproximar, ele encontrou uma mulher e seus filhos gritando de fome. Hazrat Umar (ra) perguntou 

se eles tinham algo para comer, ao que ela respondeu que só tinha água que ela estava fervendo. 

Então, a mulher disse que Deus julgaria entre eles e Hazrat Umar (ra), pois ele deveria cuidar deles 

e não estava ciente de sua condição. Então, Hazrat Umar (ra) foi e trouxe alguns alimentos, ele 

mesmo os carregando. Outra pessoa que o acompanhava solicitou que ele deixasse-o carregar em 

vez de Hazrat Umar (ra), mas Hazrat Umar (ra) insistiu em carregá-lo ele mesmo. Hazrat Umar 

(ra) entregou então aquele alimento à mulher e seus filhos. Assim, as crianças e sua mãe puderam 

comer. Então, a mulher expressou seus agradecimentos. Hazrat Umar (ra) saiu e parou a alguma 

distância e olhou para as crianças, que estavam brincando. Ele então disse que depois de encontrar 

aquela mulher e seus filhos em estado de fome, ele não podia sair antes de vê-los felizes e 

satisfeitos. 

 

Sua Santidade (aba) disse que Hazrat Umar (ra) ajudava os necessitados, mas não promovia a 

preguiça através desta ajuda. Em outras palavras, se alguém fosse jovem e capaz, então ele o 

aconselharia a não pedir ajuda a outros. 

 

Uma vez, Hazrat Umar (ra) encontrou uma mãe com seu filho que estava chorando. Ao perguntar 

por que a criança estava chorando, a mulher disse a Hazrat Umar (ra) que a criança queria leite, 

enquanto ela tentava saciá-lo com outra coisa. Ela estava fazendo isso porque Hazrat Umar (ra) 

tinha estabelecido apenas uma bolsa para crianças que não estavam mais amamentando. Hazrat 

Umar (ra) fez o anúncio de que ninguém deveria parar de amamentar seus filhos prematuramente 

e também anunciou que uma remuneração seria estabelecida para crianças a partir do dia em que 

elas nascessem. 

 

Sua Santidade (aba) disse que o Messias Prometido (as) citou uma narração na qual se afirma que 

uma vez, Hazrat Umar (ra) perguntou a um homem por que ele não estava mais plantando árvores 

em sua terra. O homem disse que não estava mais plantando árvores porque estava envelhecendo. 

Hazrat Umar (ra) disse que isso não era desculpa e então ajudou o próprio homem a plantar árvores. 

O Messias Prometido (as) citou esse incidente para mostrar que não se deve ser preguiçoso. Da 

mesma forma, não se deve simplesmente se beneficiar dos frutos plantados pela geração anterior, 

mas também deve-se deixar algo para a geração seguinte. 

 

Sua Santidade (aba) disse que o Segundo Califa (ra) citou outro exemplo de Hazrat Umar (ra) onde 

ele teve que suportar dificuldades, mas não se importou com isso porque era para o bem do Islã. 

Uma vez, havia um chefe muito rico chamado Jabalah, que era líder de uma tribo cristã que mais 

tarde se tornou muçulmano. Uma vez, ele havia ido para Hajj, quando um muçulmano descalço 

pisou acidentalmente na bainha das roupas de Jabalah. Sobre isso, Jabalah se virou e bateu naquele 

homem perguntando se ele sabia quem ele era. Outro homem muçulmano falou e disse que havia 

entrado na religião do Islã, onde não há distinção entre ricos e pobres. Jabalah disse que não se 

importava com isso. O homem muçulmano disse que se Hazrat Umar (ra) soubesse disso, ele não 

toleraria tal fato. Mais tarde Jabalah foi até Hazrat Umar (ra) e perguntou o que ele faria se uma 

pessoa proeminente desse um tapa num homem comum. Hazrat Umar (ra) disse que mandaria o 
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homem comum esbofetear o chefe, já que o Islã não faz distinção entre o proeminente e o comum. 

Sua Santidade (aba) disse que essa era a igualdade estabelecida pelo Islã. 

 

Sua Santidade (aba) disse que continuaria mencionando fatos da vida de Hazrat Umar (ra) em 

sermões futuros. 

 

No final, Sua Santidade disse que irá liderar a oração de funeral dos seguintes membros da 

Comunidade que faleceram recentemente: 

Sr. Abdul Waheed Warraich, Sra. Amatul Noor, Sra. Bismillah Begum e Sr. Javaid Rusdhi. 

 

Sua Santidade (aba) rezou para que Allah possa tratar os falecidos com perdão e misericórdia. 


