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

vida de Hazrat Umar (ra). 

 

Sua Santidade (aba) disse que em seu primeiro discurso após tornar-se Califa, Hazrat Umar (ra) 

disse que qualquer assunto que viesse a ele, ele mesmo decidiria; e para qualquer assunto que 

estivesse distante, ele nomearia representantes para lidar com aquilo. Ele disse que quem fizer o 

bem será recompensado, mas quem fizer o mal, então será tratado de acordo. 

 

No terceiro dia após se tornar o Califa, Hazrat Umar (ra) fez um discurso no qual disse que tinha 

ouvido que as pessoas tinham medo de seu temperamento ardente e que as pessoas sentiam que 

ele seria duro como um líder. 

 

Hazrat Umar (ra) disse que durante o tempo do Santo Profeta (sa) ninguém podia igualar a bondade 

e compaixão do Santo Profeta (sa), e no momento de seu falecimento, o Santo Profeta (sa) estava 

satisfeito com ele. Em relação a Hazrat Abu Bakr (ra), ele disse que todos estavam cientes de que 

ele era muito gentil e era seu servo e ajudante. E no momento de sua morte, Hazrat Abu Bakr (ra) 

estava satisfeito com Hazrat Umar (ra). Hazrat Umar (ra) disse que ele seria extremamente gentil, 

mas que ao mesmo tempo seria firme em garantir que a justiça fosse sempre servida.  

 

Sua Santidade (aba) disse que Hazrat Umar (ra) esforçou-se muito para garantir que os valores e 

ensinamentos do Islã fossem defendidos. Hazrat Umar (ra) costumava rezar a Deus que lhe havia 

sido confiada uma grande tarefa e pedia por perdão caso não tivesse feito justiça no cumprimento 

desse dever. 

 

Sua Santidade (aba) disse que quando o Irã foi conquistado, moinhos de farinha foram trazidos 

para Medina. Hazrat Umar (ra) disse que a primeira farinha dos moinhos deveria ser enviada para 

Hazrat Aisha (ra). Isso mostrava o grande respeito que ele tinha pelas esposas e pela família do 

Santo Profeta (sa). As mulheres de Medina nunca tinham visto uma farinha tão fina antes e, assim, 

se reuniram ao redor de Hazrat Aisha (ra) para ver sua reação. Quando Hazrat Aisha (ra) colocou 

a farinha cozida em sua boca, ela começou a chorar. Quando lhe perguntaram por que ela chorava, 

ela disse que estava pensando no Santo Profeta (sa) que mesmo em seus últimos dias de vida não 

tinha muito o que comer. A pessoa por quem todas as dádivas foram possíveis foi embora e, agora, 

eles estavam podendo se beneficiar destas bênçãos. Mais tarde, Hazrat Aisha (ra) disse que ela não 

poderia mais comer aquela farinha.  

 

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

sermões futuros. 

 

No final, Sua Santidade (aba) liderou as orações funerárias dos seguintes membros da 

Comunidade: 

Sra. Suhaila Mahbub, Sr. Raja Khurshid Ahmad Munir, Sr. Zameer Ahmad Nadeem, Sr. Isa 

Muakitilima, Sr. Sheikh Mubashar Ahmad, Sr. Saif Ali Shahid e Sr. Masood Ahmad Hayat. 
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