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

quem foi também o segundo Califa do Islã após o Santo Profeta Muhammad (sa). Neste sermão, 

Huzoor (aba) focou em algumas qualidades atribuídas a Hazrat Umar (ra). 

 

Huzoor (aba) comentou que Hazrat Umar (ra) era muito humilde e orientou os outros para que 

fosse enterrado humildemente, para que não exagerassem em bem falar dele e para que não 

atribuíssem a ele qualidades que ele não possuía. Numa ocasião, o filho de Hazrat Umar (ra) 

comentou que o Islã se espalhou por terras longínquas durante o seu Califado mas Hazrat Umar 

(ra) respondeu dizendo que não queria se vangloriar desses feitos e que preferia manter seu foco 

no temor a Deus.  

 

Hazrat Umar (ra) buscava também sempre atingir níveis mais elevados de sacrifícios na causa de 

Deus. Uma vez o Santo profeta (sa) solicitou sacrifício financeiro a todos. Hazrat Umar (ra) trouxe 

metade de tudo que possuía, pensando em assim superar Hazrat Abu Bakar Sadiq (ra), quem tinha 

os níveis mais elevados de sacrifício entre os sahabas e que havia trago tudo que tinha em sua casa.  

 

No funeral de Hazrat Umar (ra), Hazrat Ali (ra) citou ter ouvido constantemente o Santo Profeta 

(sa) dizer sentenças em que falava juntamente de si, de Hazrat Abu Bakar (ra) e de Hazrat Umar 

(ra), motivo pelo qual Hazrat Ali (ra) sempre imaginou que Hazrat Umar (ra) também seria 

enterrado próximo do Santo profeta (sa), como, de fato, ele bem foi. Outra pessoa comentou que 

não teria uma casa sequer naquela região que não fosse afetada pela partida de Hazrat Umar (ra) 

uma vez que ele sempre buscava ajudar as pessoas.  

 

Huzoor (aba) citou também as opiniões de muitos historiadores não muçulmanos a respeito de 

Hazrat Umar (ra). Entre elas, o Califa citou a opinião de Michael Hart quem colocou Hazrat Umar 

(ra) na quincagésima segunda (52ª) posição na lista das pessoas mais influentes do mundo. Ele 

comentou que apesar dele ser uma personalidade desconhecida pela maioria ocidental suas vitórias 

e conquistas tem superioridade sobre aquelas de Júlio César. Outro escritor, Edward Gibbon, 

citando as qualidades de Hazrat Umar (ra), disse que ele sempre cuidou de todos, inclusive 

estabeleceu ajuda financeira para os outros, porém sem se importar consigo mesmo.  

 

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

Umar (ra) em sermões futuros e anunciando a oração de funeral de alguns membros da 

Comunidade, a saber: Sra. Sahibzadi Asifa Begum, neta do Messias Prometido (as) e filha mais 

nova de Hazrat Nawab Mubaraka Begum (ra); Sra. Kalara Appa, do Cazaquistão, quem teve um 

grande papel no estabelecimento da Comunidade Ahmadia naquele país junto de seu marido; Sr. 

Comandante Abdur Rashid, quem apesar de toda discriminação sofrida por ser ahmadi, serviu 

brilhantemente o exército paquistanês; Sra. Zubaidah Begum dos Estados Unidos, que tem um dos 

filhos servindo como diretor da Humanity First desse país; e Sr. Hafeez Ahmad Ghumman, que 

tem um filho servindo no escritório do Califa em Londres.    
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