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Huzoor (aba) continuou a sua série de sermões sobre a vida de Hazrat Abu Bakar Siddiq (ra), um 

dos Badri Sahabas e quem foi o primeiro Califa do Islã. Huzoor (aba) falou sobre alguns fatos 

relativos à última peregrinação do Santo Profeta (saw), seu falecimento e fatos ligados à sua 

sucessão por Hazrat Abu Bakar (ra).  

 

Huzoor (aba) contou que quando o Santo Profeta (saw) foi para o seu último Hajj (peregrinação à 

Meca), Hazrat Abu Bakar (ra) havia oferecido um camelo para carregar os pertences de ambos. 

No caminho desta peregrinação, Hazrat Abu Bakar (ra) teve um filho, Muhammad bin Abu Bakar. 

Durante esta peregrinação, Hazrat Suhail bin Amr (ra) mostrou grande amor pelo Santo Profeta 

(saw). Vendo isso, Hazrat Abu Bakar (ra) lembrou que Suhail era a mesma pessoa que no momento 

do Tratado de Hudaybiah impedia o profeta de escrever até mesmo a expressão “em nome de 

Allah”. Hazrat Abu Bakar (ra) louvou a Deus por ter mudado desta maneira o coração de Suhail. 

 

Quando o Santo Profeta (saw) adoeceu, ele instruiu que Hazrat Abu Bakar (ra) devia liderar as 

orações em seu lugar. Já quando o Santo Profeta (saw) faleceu, algumas pessoas se negavam a 

aceitar que isso teria acontecido, incluindo proeminentes sahabas como Hazrat Umar (ra). Ao ser 

informado de tudo, Hazrat Abu Bakar (ra) foi até o corpo do Santo Profeta (saw), beijou seu 

semblante e disse que Deus jamais daria 2 mortes a ele. Ou seja, independente de sua morte física, 

a vida espiritual da lei que ele trouxe continuaria. Em seguida, ele dirigiu-se para onde estavam 

Hazrat Umar (ra) e os demais sahabas, silenciou a Hazrat Umar (ra) e leu os seguintes versículos 

do Sagrado Alcorão:  

 

“Certamente, tu morrerás e eles também morrerão.” (39:31) – “E Muhammad (saw) é apenas um 

Mensageiro. Em verdade, todos os Mensageiros que vieram antes dele, faleceram. Se ele morrer 

ou for morto, vós se voltareis para trás sob seus calcanhares? E aquele que voltar atrás em seus 

calcanhares não fará mal algum a Allah. E Allah, certamente, recompensará os gratos”. (3:145) 

Lidos estes versículos do Sagrado Alcorão, Hazrat Abu Bakar (ra) exclamou que aqueles que 

adoravam ao Santo Profeta (saw) deveriam saber que ele já faleceu. Mas aqueles que adoravam a 

Deus devem saber que Ele continua vivo e jamais deve morrer. O impacto desse seu discurso foi 

tão grande que muitos dos sahabas não puderam segurar suas emoções e caíram em choro. Além 

disso, todos entenderam que, de fato, o Santo Profeta (saw) havia mesmo falecido.Hazoor (aba) 

comentou que quando Hazrat Abu Bakar (ra) recitou esses versículos, todos sahabas consentiram 

no fato de que todos os profetas anteriores a ele, incluindo Jesus (as), haviam falecido.  

 

Após isso, os Ansar (sahabas de Medina) se reuniram para nomear um Califa. Sabendo disso, 

Hazrat Abu Bakar (ra), Hazrat Umar (ra) e Hazrat Abu Ubaidah (ra) seguiram para Saqifah Banu 

Saidah, onde os Ansar estavam reunidos. Hazrat Abu Bakar (ra) fez um discurso explicando a 

posição dos Muhajirin (sahabas que emigraram de Meca para Medina) e dos Ansar na história 

islâmica, e propôs que os califas deveriam ser dentre os muhajirin e os ansar seriam seus vizires.  

 

Hazoor (aba) continuou o seu sermão informando que continuaria a citar esses relatos em sermões 

futuros e fez um apelo por orações especiais pela paz mundial tendo em vista, principalmente, a 

guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que pode tomar dimensões muito maiores. Hazoor (aba) 

terminou o sermão anunciando a oração de funeral do senhor Khushi Muhammad Shakir, 

missionário que serviu no Paquistão, na Guiné e em Serra Leoa. Ele serviu a Comunidade em 

diferentes postos com grande dedicação. Hazoor (aba) orou para ele e para suas crianças também. 
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