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Huzoor (aba) continuou a falar sobre a vida de Hazrat Umar Farooq (ra), um dos Badri Sahabas 

quem foi também o segundo Califa do Islã após o Santo Profeta Muhammad (sa). Foram relatados 

alguns fatos de algumas batalhas e conquistas ocorridas durante seu Califado. 

 

Huzoor (aba) comentou inicialmente sobre a conquista de Damasco e de Fahl, regiões da Síria. 

Após essas vitórias, os terrenos foram deixados com os seus proprietários e apenas uma pequena 

parte foi usada para a construção de mesquitas. 

 

As conquistas do exército islâmico seguiram em Besã, Tabariyah, Homs, Marj-ur-Ruum, Ramat, 

Lázica e Qinassrim. Vários desses locais foram conquistados através de negociações, porém em 

alguns deles foi necessário aos muçulmanos batalhar com os inimigos. Nessas batalhas tiveram 

que lhe dar com temperaturas adversas, campos desfavoráves e exércitos poderosos, porém saíram 

vencedores em todas elas. 

 

Huzoor (aba) também falou sobre a Batalha da Cesareia Palestina onde o exército islâmico foi 

comandado por Yazid bin Abi Sufyian, o filho de um antigo grande inimigo do Islã que havia 

aceitado a religião ainda em sua vida. Nessa batalha, apenas 17 mil muçulmanos enfrentaram um 

exército cujos números são estimados em aproximadamente 100 mil. Um dos Badri Sahabas, 

Hazrat Ubadah bin Samit (ra) também participou ativamente dessa guerra, incentivando e 

inspirando os muçulmanos até a vitória. Ao invés de fazer negociações, o exército inimigo partiu 

para o tudo ou nada contra os muçulmanos. Consequentemente, acabaram sofrendo uma dura 

derrota e grandes prejuízos na batalha, em que os muçulmanos saíram vitoriosos novamente. 

 

Huzoor (aba) disse que continuaria a citar fatos ligados à vida de Hazrat Umar (ra) em sermões 

futuros e anunciou que rezaria a oração de funeral de alguns membros da Comunidade após a 

oração de sexta-feira. Seriam eles: Sra. Khadijah, esposa de um missionário de Kerala; Sr. Malik 

Sultan Rashid, cujo pai aceitara a Ahmadia na época do segundo Califa; Sr. Abdul Qayyum da 

Indonésia, quem apesar da perseguição contra os ahmadis em seu país, o serviu brilhantemente, 

tendo gerado lucros de aproximadamente 110 bilhões de dólares para o seu país, recebendo 

inclusive diversos prêmios do governo por seus serviços. Quando o quarto Califa visitou a 

Indonésia, foi em sua casa que ele se hospedou; O Califa (aba) também anunciou a oração de 

funeral do Sr. Daud Razzaq Yunus, um dos mais antigos membros da Comunidade de Benin. Ele 

estudou muitos livros do Messias Prometido (as) e seus sucessores e serviu como Presidente da 

Humanity First de seu país. 
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