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Sua Santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) disse que continuaria mencionando incidentes 

da vida de Hazrat Umar (ra). 

 

Sua Santidade (aba) disse que no retorno da Batalha de Hunain, Hazrat Umar (ra) perguntou ao 

Santo Profeta (sa) sobre um compromisso que ele havia assumido durante a Era da Ignorância 

antes de sua aceitação do Islã. O Sagrado Profeta (sa) aconselhou que ele o cumprisse, continuando 

a respeitar os limites do Islã. 

 

Na ocasião da Batalha de Tabuk, o Santo Profeta (sa) fez um apelo para contribuições financeiras. 

Sobre isso, Hazrat Umar (ra) pegou metade de sua riqueza e a apresentou ao Sagrado Profeta (sa). 

O Santo Profeta (sa) perguntou-lhe o que ele havia deixado para sua família, ao que ele respondeu 

que havia deixado metade para ela. Entretanto, mais tarde, Hazrat Abu Bakr (ra) foi até o Santo 

Profeta (sa) e entregou-lhe toda a sua riqueza. O Messias Prometido (as) declarou com referência 

a esse incidente, que este era um momento em que as pessoas estavam prontas e dispostas a dar 

tudo o que tinham pelo bem do Islã. 

 

Sua Santidade (aba) disse que quando o falecimento do Santo Profeta (sa) se aproximava, o Santo 

Profeta (sa) disse que gostaria de escrever algo que, se fosse seguido, evitaria que as pessoas se 

desguiassem. Hazrat Umar (ra) era da opinião que, como o Santo Profeta (sa) estava doente e fraco, 

eles não deveriam incomodá-lo, afinal já tinham o Sagrado Alcorão. Outros eram da opinião que 

caneta e papel deveriam ser levados ao Sagrado Profeta (sa). Os dois lados discutiram entre si, 

fazendo com que o Santo Profeta (sa) lhes pedisse que se retirassem.   

 

Sua Santidade (aba) explicou que Hazrat Umar (ra) entendeu que o próprio Deus declarou que o 

Sagrado Alcorão está completo e que nada foi deixado de fora dele. Assim, ao ouvir Hazrat Umar 

(ra) dizer que tinha o Sagrado Alcorão, o Sagrado Profeta (sa) não viu necessidade de escrever 

mais nada e assim pediu a todos que saíssem. 

 

Sua Santidade (aba) disse que quando o Santo Profeta (sa) faleceu, Hazrat Umar (ra) disse que 

certamente o Santo Profeta (sa) não tinha falecido e que ele, certamente, seria trazido de volta. Ele 

não estava pronto para aceitar esse fato. Hazrat Abu Bakr (ra) explicou a Hazrat Umar (ra) que o 

Santo Profeta (sa) havia falecido e citou o Sagrado Alcorão para ajudá-lo a entender que a morte 

é inevitável. Ele citou o seguinte versículo: 

 

“E Muhammad é apenas um mensageiro. Em verdade, todos os mensageiros anteriores a ele já 

faleceram. Se, então, ele morrer ou for morto, você voltará para trás? E aquele que voltar para trás 

não fará mal algum a Allah...” (Sagrado Alcorão 3:145) 

 

Ao ouvir esse versículo, todos começaram a chorar profusamente, como se tivessem ouvido esse 

versículo pela primeira vez. Ouvir isso ajudou a todos a entender que, de fato, o Santo Profeta (sa) 

tinha falecido. 

 

Sua Santidade (aba) citou o Messias Prometido (as) que disse que, embora Hazrat Umar (ra) 

dissesse que mataria qualquer um que dissesse que o Santo Profeta (sa) estava morto por seu 

choque, ele fez um grande serviço ao compreender o verdadeiro significado do versículo que foi 

apresentado, percebendo que isso significava que nenhum profeta pode permanecer vivo e ir para 

o céu, porém todos têm que falecer. Assim, ao compreender isso e mudar sua postura, ele evitou o 
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surgimento de um mal-entendido e de desordem. Da mesma forma, todos os Companheiros (ra) 

que conheceram e compreenderam o Sagrado Alcorão, todos entenderam que o Alcorão afirma 

que todos os profetas faleceram e nenhum pode permanecer vivo. 

 

Sua Santidade (aba) disse que quando chegou a hora de eleger um sucessor, houve alguns que 

sugeriram que Hazrat Umar (ra) deveria ser o califa. Entretanto, Hazrat Umar (ra) refutou isso e 

disse que juraria fidelidade a Hazrat Abu Bakr (ra) como o califa. Ele então tomou a mão de Hazrat 

Abu Bakr (ra) para jurar lealdade a ele e todos os outros o seguiram. 

 

Sua Santidade (aba) disse que durante o Califado de Hazrat Abu Bakr (ra), houveram muitos huffaz 

(aqueles que têm memorizado o Sagrado Alcorão completo) que foram martirizados. Hazrat Umar 

(ra) sugeriu a Hazrat Abu Bakr (ra) que o Sagrado Alcorão fosse compilado em forma de um livro 

físico, a fim de salvaguardá-lo. Assim, Hazrat Umar (ra) iniciou a tarefa de compilar o texto do 

Sagrado Alcorão que havia sido escrito em vários lugares quando foi revelado. Os escritos 

originais do Sagrado Alcorão permaneceram com Hazrat Abu Bakr (ra). Após seu falecimento, 

eles permaneceram com Hazrat Umar (ra), depois com Hazrat Hafsah (ra) e posteriormente foram 

entregues a Hazrat Uthman (ra). 

 

Sua Santidade (aba) disse que continuaria citando fatos da vida de Hazrat Umar (ra) em sermões 

futuros. 


