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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 os motivos da 

punição dada aos que se voltaram contra os muçulmanos após o início do primeiro Califado.   

 

Ao fazer o estudo histórico do período inicial do Califado de Hazrat Abu Bakar Siddiq (ra), muitas 

pessoas entenderam, erroneamente, que o Islã prevê pena capital para aqueles que se unem à fé 

islâmica e depois a abandonam, uma vez que o Califa lutou contra diversos grupos que haviam 

deixado a religião na época. 

 

Hazoor (aba) primeiramente analisou a questão baseado no Sagrado Alcorão e nos Hadithes (ditos 

do Santo Profeta Hazrat Muhammad (saw)). Ele deu referências de diferentes versículos, 2:218, 

5:55 e 4:138. Neste último, por exemplo, é dito: “Aqueles que creem, depois descreem; então 

novamente creem e porteriormente descreem e aumentam em descrença: Allah jamais os perdoará 

nem os guiarpa para o caminho.” Hazoor (aba) também deu referência do versículo 2:257 do 

Sagrado Alcorão, em que Allah diz claramente que não há compulsão em religião. Além disso, os 

hipócritas são considerados piores do que aqueles que simplesmente descreem, porém,para eles 

também não foi estipulada qualquer pena de morte. Pois, fica claro que o Sagrado Alcorão não 

estipula pena capital para a apostasia. 

 

Hazoor (aba) também mencionou um hadith em que uma pessoa veio ao Santo Profeta (saw) e 

pediu 3 vezes para que seu juramento de fidelidade com a religião fosse rescindido. 

Posteriormente, a pessoa abandonou a cidade de Medina. Sabendo que ele saiu da cidade, o Santo 

Profeta (saw) mostrou-se feliz por isso. O Califa então questionou que se o Islamismo precesse a 

pena capital por apostasia, acaso a pessoa teria coragem de ir diretamente ao Santo Profeta (saw) 

solicitar seu desligamento? Porque ninguém o parou quando estava indo embora? E porquê o Santo 

Profeta (saw) se mostrou feliz com sua saída, ao invés de chamar atenção dos demais seguidores 

por deixa-lo ir embora? Tudo isso mostra que não há pena capital por apostasia no Islã.  

 

   

 

Hazoor (aba) terminou o sermão anunciando a oração de funeral do Sr. Mubarak Ahmad Nazir, do 

Canadá. Ele era uma pessoa extremamente humilde e que tinha grande confiança em Deus. Hazoor 

(aba) disse que sempre que o viu, percebeu uma santidade nele. Ele era filho de um outro 

missionário da Comunidade que serviu em Gana e Serra Leoa. O Califa (aba) contou que quando 

ele tinha 11 anos, seu pai faria uma viagemde navio com 3 meses de duração, mas ele ficou muito 

doente. Os oficiais do navio se rejeitaram a leva-los a não ser que seu pai desse um testamento por 

escrito autorizando que jogassem o corpo de seu filho ao mar caso ele morresse no decurso da 

viagem, pois não tinham como acomodar um corpo morto ali. A mãe dele ficou muito preocupada 

e pôs-se a chorar mas seu pai a tranquilizou e disse-lhe com convicção que era um missionário e 

estava numa missão dada pelo Califa, portanto, Deus os protegeria. De fato, o Sr. Mubarak 

sobreviveu não somente a viagem como ainda teve uma longa vida pela frente.  
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