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Huzoor (aba) voltou a falar sobre a vida de Hazrat Umar (ra), um dos Badri Sahabas e quem foi o 

segundo Califa do Islã após o Santo Profeta Muhammad (sa). 

 

Huzoor (aba) contou que uma vez, alguém viu Hazrat Umar (ra) carregando um objeto de 

armazenamento de água e perguntou-lhe por que ele mesmo o estava carregando. Hazrat Umar 

(ra) respondeu que algumas pessoas tinham vindo para vê-lo e mostraram obediência extrema a 

ele. Isso o levou a se sentir importante e, para buscar se livrar desse sentimento e se sentir humilde 

novamente, ele decidiu fazer isso.  

 

É dito num relato que, certa vez, Hazrat Abu Bakr (ra) e Hazrat Umar (ra) tinham opiniões 

diferentes sobre um determinado assunto e eles discutiram sobre ele. Hazrat Abu Bakr (ra) decidiu 

que seria melhor abandonar aquela discussão e foi ir embora, porém Hazrat Umar (ra) queria uma 

resposta dele. Então, ele agarrou sua roupa e como resultado ela sofreu um rasgo. Hazrat Abu Bakr 

(ra) saiu de lá assim mesmo e Hazrat Umar (ra) teve medo de que ele fosse reclamar sobre o 

ocorrido com o Sagrado Profeta (sa). Ele mesmo então foi até onde o Santo Profeta (sa) estava, 

mas não encontrou Hazrat Abu Bakr (ra) por lá. Hazrat Umar (ra) acabou informando o Sagrado 

Profeta (sa) do incidente e assumiu toda a culpa pelo ocorrido. Hazrat Abu Bakr (ra) foi informado 

que Hazrat Umar (ra) teria ido prestar queixa dele e decidiu ir apresentar a sua versão sobre o 

ocorrido. Contudo, ao chegar lá, ele viu que o Santo Profeta (sa) estava muito descontente com o 

ocorrido e mostrava-se chateado com o fato de terem agido de uma forma inapropriada com Hazrat 

Abu Bakr (ra). Ao perceber que o Santo Profeta (sa) estava angustiado com aquilo, Hazrat Abu 

Bakr (ra) diriu-se até ele e puxou a culpa do ocorrido para si. Huzoor (aba) disse que isso mostra 

o verdadeiro amor de alguém pela pessoa amada.  

 

Num outro relato é contado que quando o Santo Profeta (sa) saía para ver os muçulmanos, ninguém 

olhava diretamente em seus olhos, exceto Hazrat Abu Bakr (ra) e Hazrat Umar (ra). Eles sorriam 

para o Sagrado Profeta (sa) e este também sorria para eles. 

 

Em outra narração é contado que o Santo Profeta (sa) disse uma vez que todo profeta tem dois 

ministros nos céus e dois na Terra. Seus dois ministros nos céus eram Hazrat Gibril (as) e Hazrat 

Mikaíl (as) (anjos Gabriel e Mikael) e os dois na terra eram Hazrat Abu Bakr (ra) e Hazrat Umar 

(ra). O Sagrado Profeta (sa) também teria dito que não sabia por quanto tempo permaneceria nesta 

terra e que, depois dele, o povo deveria seguir Hazrat Abu Bakr (ra) e Hazrat Umar (ra). 

 

Huzoor (aba) terminou o sermão informando que continuaria a citar fatos da vida de Hazrat Umar 

(ra) em sermões futuros e anunciou a oração de funeral dos seguintes membros da Comunidade: 

Sr. Kamran Ahmad, que foi martirizado em seu escritório por inimigos da Ahmadia. Ele era uma 

pessoa de mente muito aberta e carinhosa, tendo doado sangue até mesmo para salvar a vida de 

pessoas que pertenciam a famílias que lhe faziam oposição; Dr. Mirza Nubair Ahmad e Sra. Aisha 

Amber, ambos dos EUA; Choudhry Nasir Ahmad de Karachi, Paquistão; e Sra. Sardarã Bibi de 

Rabwah, Paquistão. 
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