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Associação Ahmadia do Islã no Brasil 

   
 

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) contou um relato em que é dito que Hazrat Abu Bakar (ra) e Hazrat Umar (ra) 

eram muito amados pelo Santo Profeta (saw). Hazrat Abu Bakar (ra) era considerado pelos sahabas 

como o melhor depois do Santo Profeta (saw) e também era um dos seguidores que tinha todo o 

Sagrado Alcorão memorizado.  

 

Muitos historiadores também elogiaram grandemente a Hazrat Abu Bakar (ra). Um  deles, Sr. 

Saunders, escreveu que, apesar de seu período de Califado ter sido relativamente curto, ele 

alcançou grande progresso. A pior das tempestades não poderia abalar sua fé. Sua firmeza ajudou 

a combater a rebelião da apostasia, restabelecer o Islã na Arábia e lançar as bases do império árabe. 

O Califa (aba) disse que ao não entender a posição do Santo Profeta (saw), alguns historiadores 

exageraram na exaltação de Hazrat Abu Bakar (ra) e Hazrat Umar (ra), considerando, por exemplo, 

que Hazrat Abu Bakar (ra) era o escudo que permitia ao Santo Profeta (saw) se manter firme em 

sua fé. Na verdade, era o Santo Profeta (saw) quem era o grande escudo para todos.  

 

Hazoor (aba) tomou referências do segundo Califa da Ahmadia, Hazrat Mirza Bashiruddin 

Mahmood Ahmad (ra) para explicar que Hazrat Abu Bakar (ra) largou tudo que tinha para servir 

ao Islã e ao Santo Profeta (saw). Mas a história mostra que a humildade e condições a qual se 

submeteu não somente o concederam o Califado, como fizeram com que grandes reis e pessoas 

que vieram posteriormente lembrem dele com grandeza e desejo ardente de poder mesmo ter lhe 

servido. Com os seus sacrifícios ele teve seu nome eternizado na história para todo o sempre como 

uma pessoa louvável. 

 

O Califa (aba) comentou também que Hazrat Abu Bakar (ra), conhecendo o Santo Profeta (saw) 

desde sua infância, aceitou o Islã sem sequer pedir algum sinal. Contudo, posteriormente ele pôde 

ver sinais e mais sinais, tornando-se ele próprio também um sinal do Islã. Enquanto isso, Abu Jahl, 

que nasceu no mesmo lugar que Hazrat Abu Bakar (ra) e viu sinais e mais sinais, não aceitou o 

Islã, morreu como inimigo da religião e tornou-se um sinal da veracidade do Islã, mas de forma 

diferente da de Hazrat Abu Bakar (ra). Isso remete a  reflexão sobre a pureza de espírito de Hazrat 

Abu Bakar (ra).  

 

O Messias Prometido (as) disse que Hazrat Abu Bakar (ra) nunca buscou coisas mundanas e se 

dedicou inteiramente a Deus. Ele era completamente devotado ao Santo Profeta (saw) e sentia 

prazer nas dificuldades suportadas em sua causa. Ele lutou até que o Islã prevalecesse e brilhasse.  

 

Hazoor (aba) terminou o sermão informando que continuaria a citar esses fatos em sermões 

futuros. 
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