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Sua Santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) continuou a citar fatos da vida de Hazrat Umar 

(ra), Segundo Califa do Islã e um dos seguidores do Santo Profeta (as) que participaram da Batalha 

de Badr). 

 

Uma vez durante o Califado de Hazrat Umar (ra), Medina e suas áreas vizinhas passaram por um 

período problemático, sofrendo com falta de alimentos. Naquele período, Hazrat Umar (ra) 

solicitou ajuda a outros Estados islâmicos. Conforme a ajuda chegava, Hazrat Umar (ra) instruía 

para que ela fosse dada primeiro aos que viviam nas aldeias. Uma vez foi oferecida uma refeição 

contendo um pouco de carne a Hazrat Umar (ra). Ele questionou que tipo de líder ele seria, se 

pegasse a melhor parte da comida para si mesmo e desse o restante aos demais? Ele solicitou, 

então, que a carne fosse retirada e outra coisa fosse trazida para ele. Conta-se que Hazrat Umar 

(ra) não comia carne ou manteiga até que todos os outros estivessem devidamente alimentados. 

Essa situação continuou até que, após as orações de Hazrat Umar (ra), finalmente choveu e esse 

período de escassez de alimentos acabou. 

 

Depois que diferentes nações adentraram o Islã, Hazrat Umar (ra) passou a realizar censos. Huzoor 

(aba) comentou que os governos mundanos realizam censos afim de aumentar suas arrecadações, 

mas o segundo Califa realizava-os para conseguir fazer uma distribuição mais racional e eficiente 

de alimentos para toda a população. Assim, o governo islâmico estabeleceu um sistema em que o 

sustento de cada pessoa passou a ser responsabilidade do governo. Algumas pessoas dizem que a 

União Soviética foi a primeira a realizar censos com o propósito de ajudar seus cidadãos. No 

entanto, é um fato historicamente comprovado que foi o Islã e seu governo quem tal fizeram pela 

primeira vez. 

 

Sua Santidade (aba) disse que durante o Califado de Hazrat Umar (ra), os países foram divididos 

em províncias para facilitar a governança. Também foi durante o seu Califado que o sistema de 

Shura (consulta) foi estabelecido. Era, inclusive, durante as reuniões desse Shura que os 

governadores e ministros de diferentes departamentos e áreas se encontravam. Hazrat Umar (ra) 

estabeleceu algumas regras e diretrizes para os titulares de cargos no governo, de forma a garantir 

que eles não caíssem em arrogância ou materialismo. Durante a época de Hazrat Umar (ra), a 

tributação (ou seja, os impostos) também se tornou menor, facilitando seu pagamento pelos 

cidadãos. 

 

Huzoor informou que continuaria a mencionar fatos da vida de Hazrat Umar (ra) no futuro e 

anunciou a inauguração de mais um site da Comunidade Ahmadia Muçulmana: 

www.ahmadipedia.org. Essa enciclopédia da Ahmadia, lançada pela Ahmadiyya Archive and 

Research Center (Central de Pesquisas e Arquivos da Ahmadia), terá um sistema de pesquisa que 

levará a diferentes links e vídeos de páginas da Comunidade que falem sobre o assunto 

pesquisado.Também haverá uma aba onde as pessoas poderão enviar fatos históricos que possam 

saber e que não tenham sido registrados anteriormente. Após verificação, esses fatos e relatos serão 

incluídos no site, transformando-o num projeto contínuo que contará com a ajuda dos membros da 

Comunidade. Se alguém não conseguir encontrar determinado material ou informação no site, ele 

poderá entrar em contato com a equipe central, que trabalhará na busca e disponibilização de tais 

informações. 
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