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Hazoor (aba) continuou a falar sobre a vida de Hazrat Abu Bakar Siddiq (ra), um dos Badri Sahabas 

e o primeiro Califa do Islã.  

 

Sua Santidade (aba) começou contando que o Santo Profeta (saw) já esperava que Hazrat Abu 

Bakar (ra) fosse nomeado Califa após ele. Num relato é contado que quando o Santo Profeta (saw) 

esteve em sua doença final ele falou a Hazrat Aisha (ra) que, após seu falecimento, os crentes não 

aceitariam qualquer outro como Califa a não ser Hazrat Abu Bakar (ra).  

 

O Califa (aba) então falou sobre a grande calúnia que foi armada pelos hipócritas contra Hazrat 

Aisha (ra), esposa do Santo Profeta (saw) e filha de Hazrat Abu Bakar Siddiq (ra). Hazoor (aba) 

utilizou referências do segundo Califa da Ahmadia para explicar que, com essas calúnias, os 

hipócritas pretendiam atingir tanto o Santo Profeta (saw) quanto Hazrat Abu Bakar (ra), pois viam 

que, após o Santo Profeta (saw), os muçulmanos sempre corriam para Hazrat Abu Bakar (ra) para 

tirar suas dúvidas acerca da fé, honrando-o e, assim, demostrando quem seria o mais provável 

sucessor do profeta. Com esse tipo de acusação caluniosa os hipócritas esperavam diminuir a 

estima que os muçulmanos tinham por Hazrat Abu Bakar (ra) e assim evitar que ele fosse nomeado 

líder posteriormente. Isso pode ser entendido com mais clareza sob o contexto da história de 

Medina antes do Islã, em que as pessoas da cidade cogitavam nomear Abdullah bin Ubay bin Salul 

como seu rei. Com a chegada do Islã e do Santo Profeta (saw) a Medina, Abdullah bin Salul perdeu 

esse prestígio e as pessoas nomearam o Santo Profeta (saw) como seu líder. Vendo que nada podia 

fazer para frear o crescimento do Islã, Abdullah bin Ubay tornou-se o líder dos hipócritas, que 

diziam fazer parte dos muçulmanos mas sempre agiam de forma contrária. Alguns relatos mostram 

que ele sempre sonhou em receber o prestígio e a liderança de Medina. Neste sentido, o Santo 

Profeta (saw) e Hazrat Abu Bakar (ra), quem era o mais provável sucessor do profeta (saw), eram 

o grande empecilho em seu caminho, contra quem ele tendia a agir. 

 

O Califa (aba) continuou o sermão contando um relato em que o Santo Profeta (saw) disse que 

sete companheiros são dados a cada profeta, mas a ele foram dados catorze, estando Hazrat Abu 

Bakar (ra) também entre eles. Ele também foi nomeado líder de uma caravana de Hajj 

(peregrinação a Meca) no nono ano após a Hégira (emigração do Santo Profeta (saw) para Medina).  

 

Hazoor (aba) terminou o sermão informando que continuaria esses relatos em sermões futuros e 

anunciando a oração de funeral dos seguintes membros da Comunidade: Sr. Muhammad Zafar, 

missionário que estava servindo na gráfica da Comunidade no Reino Unido e quem demonstrou 

lealdade a Comunidade frente a diferentes desafios; Sra. Ruqaya Shamim, esposa dum famoso 

missionário da Comunidade, Sr. Karam Ilahi Zafar, a quem sempre apoiou em seus trabalhos na 

Espanha, tendo ela sido um exemplo para outros; e Sra. Tahira Hanif, quem tinha um coração 

muito generoso para com os necessitados e era tia do atual Califa (aba).  

 

 

 

18 de novembro de 2022 
 

Mesquita Mubarak, Islamabad, Reino Unido 

 


