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

quem foi o segundo Califa do Islã após o Santo Profeta (sa). Foram relatados alguns fatos de 

algumas batalhas e conquistas ocorridas durante seu Califado. 

 

Huzoor (aba) começou citando a Batalha de Rayy, onde os inimigos estavam em um número muito 

grande. Os muçulmanos planejaram um ataque pela frente e outro por trás, simultaneamente. Os 

adversários não conseguiram resistir ao ataque pelos dois lados e os muçulmanos lhes ofereceram 

a paz desde que eles aceitassem parar com suas trapaças e pagassem a Jizyah (taxa governamental). 

 

O exército islâmico também conquistou Qumis e Jarjã. Porém, não houve alguma batalha formal 

nesses locais uma vez que as pessoas aceitaram um acordo antecipadamente. O Azerbaijão e a 

Armênia também foram conquistados, porém após uma pequena batalha. Huzoor (aba) comentou 

que em todos os acordos feitos (com ou sem batalha), a liberdade religiosa sempre foi preservada 

e ninguém foi forçado a adentrar o Islamismo. Isso refuta a ideia que muitos têm de que o Islã se 

propagou através da força. 

 

Yazdegerd, o rei supremo do Irã, continuava indo em diferentes locais, incitando partidos e pessoas 

contra os muçulmanos. Mais batalhas tiveram lugar devido a isso. Os muçulmanos venceram 

Khorassã e Yazdegard solicitou ajuda a Khaqã da Turquia e ao imperador chinês. Após a derrota 

do exército turco, o imperador da China escreveu uma carta para o rei iraniano dizendo que se os 

muçulmanos lutassem contra montanhas, seriam as montanhas quem acabariam destruídas. Ele 

rejeitou ajuda-lo e aconselhou-lhe a fazer um acordo de paz com os muçulmanos. Contudo, 

Yazdegard continuou indo de um lugar a outro. Os muçulmanos seguiram com vitórias em Istakhr, 

Fassa, Darabgerd, Kermã, Sajistão e Mokrã. 

 

No final do sermão, Sua Santidade, o Califa (aba), disse que continuaria a relatar fatos da vida de 

Hazrat Umar (ra) em sermões futuros. Huzoor (aba) então, anunciou um novo canal de rádio em 

língua turca que funcionará 24 horas por dia. Aproximadamente 20 países poderão se beneficiar 

da sua programação, incluindo o Azerbaijão, a Geórgia e vários países da antiga União Soviética. 

Além disso, naturalmente, pessoas turcas ao redor do mundo também poderão se beneficiar dele. 

 

Huzoor (aba) também anunciou que rezaria a oração de funeral dos seguintes membros da 

Comunidade após a oração de sexta-feira: Sr. Mahmood, de Qadian; Sra. Souda, de Kerala; e Sra. 

Majíd, de Faisalabad. 

 

O Califa (aba) orou para que Allah, Todo-Poderoso, conceda perdão e tenha misericórdia para com 

todos esses falecidos. 

27 de agosto de 2021 
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