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Sua Santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) disse que ele citaria incidentes da vida de 

Hazrat Umar bin al-Khattab (ra) o segundo Califa do Santo Profeta (sa). 

Sua Santidade (aba) disse que o Santo Profeta (sa) concedeu o título de "Farooq" a Hazrat Umar 

(ra). Uma vez, perguntaram a Hazrat Umar (ra) como ele recebeu o título de Farooq. Ele respondeu 

que Hazrat Hamzah (ra) aceitou o Islã três dias antes dele. Um dia Hazrat Umar (ra), saiu de sua 

casa com sua espada para matar o Santo Profeta (sa), mas no meio do caminho foi informado que 

sua irmã já havia aceitado o Islamismo. Ele então foi ao seu encontro, onde ouviu a recitação do 

Sagrado Alcorão. Ele bateu na porta e quando ela foi aberta, ele começou a bater em seu cunhado. 

Nisso sua irmã deu um passo adiante, entrando em frente do marido, e um dos golpes 

acidentalmente acertou ela. Ao ver o sangue de sua irmã, sua raiva diminuiu. Ele então pediu para 

ver o livro que estava sendo recitado. Sua irmã lhe disse que ele deveria primeiro realizar a ablução. 

Uma vez feito isso, lhe foi dado o Sagrado Alcorão e ele leu os versículos 1-9 de Surah TaHa.  

Ao recitá-los, seu coração derreteu. Ele decidiu aceitar o Islã e prosseguiu para onde estava o Santo 

Profeta (sa). Quando chegou lá, Hazrat Hamzah (ra), que estava presente, disse que a porta deveria 

ser aberta: se ele tivesse vindo com boas intenções, eles o receberiam, mas se ele tivesse vindo 

com más intenções, eles o matariam. O Santo Profeta (sa) ouviu isso e veio para fora. Sobre isto, 

Hazrat Umar (ra) pronunciou a declaração de fé. Então, todos os companheiros (ra) exclamaram 

em voz alta "Allah é o Maior". Hazrat Umar (ra) perguntou então ao Santo Profeta (sa) se o Islã é 

a verdadeira religião. O Sagrado Profeta (sa) respondeu dizendo que sim. Então, Hazrat Umar (ra) 

perguntou que se este era o caso, por que os muçulmanos ainda estavam escondidos? Nisto, os 

muçulmanos formaram duas filas e marcharam ao ar livre em direção à Caaba. Quando os 

coraixitas viram Hazrat Hamzah (ra) e Hazrat Umar (ra) ao lado dos muçulmanos, eles ficaram 

chocados. 

Hazrat Umar (ra) disse que foi a partir daquele dia que o Santo Profeta (sa) lhe deu o título de 

Farooq, pois com o seu aceite, o Islã ganhou força e a verdade foi distinguida da falsidade. Hazrat 

Umar (ra) era alto e muito forte. Antes de sua aceitação do Islã, Hazrat Umar (ra) ganhava 

frequentemente os jogos de luta livre realizados no famoso festival de Ukkaz. 

Sua Santidade (aba) disse que o Santo Profeta (sa) também rezou para que Hazrat Umar (ra) 

aceitasse o Islã. O Santo Profeta (sa) rezou para que Deus possa ajudar o Islã com quem lhe for 

mais querido: ou Umar bin al-Khattab ou Amr bin Hisham. Quando Hazrat Umar (ra) aceitou o 

Islã, o anjo Gabriel veio ao Santo Profeta (sa) e disse que os céus estavam satisfeitos com Hazrat 

Umar (ra) pela sua aceitação do Islã.  

Sua Santidade (aba) disse que continuaria citando incidentes da vida de Hazrat Umar (ra) no futuro.  

No final, Sua Santidade (aba) disse que ele lideraria as orações de funeral dos seguintes membros 

da Comunidade: Sr. Ahmad Muhammad Usman Shabooti, Sr. Qureshi Zakaullah, Sr. Malik Khalid 

Daad, Sr. Muhammad Saleem Sabir, Sra. Naeema Latif e Sra. Safiyya Begum. Que Allah conceda 

perdão e misericórdia e eleve seus postos no Paraíso. Amin. 
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