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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 Conquista de Meca e outros posteriores.  

 

Huzoor (aba) contou que Hazrat Abu Bakar (ra) teve um sonho antes da Conquista de Meca, que 

levou o Santo Profeta (saw) a deduzir que as pessoas de Meca deixariam sua inimizade com o Islã 

e se tornariam bons aliados para a religião.  

 

Sua Santidade (aba) contou que os muçulmanos entraram em Meca pelo Monte Arafat. O Santo 

Profeta (saw) garantiu proteção para os mequenses e, já na área da Caaba, instruiu a derrubada do 

ídolo Hubal. Quando ele foi derrubado, um sahaba relembrou Abu Sufiyan dum fato ocorrido na 

Batalha de Uhud, em que após darem certo prejuízo aos muçulmanos, Abu Sufiyan havia 

glorificado o nome Hubal. Este replicou dizendo para deixar essas coisas de lado, pois ele já havia 

entendido que se houvesse algum outro deus senão o Deus de Muhammad (saw), tais fatos (como 

a Conquista de Meca) não estariam acontecendo. Posteriormente, o Santo Profeta (saw) sentou-se 

num canto da Caaba e Hazrat Abu Bakar Siddiq (ra) ficou de guarda, protegendo-o. 

 

Posteriormente, diferentes tribos da Arábia começaram a se juntar contra os muçulmanos. Sabendo 

disso, o Santo Profeta (saw) partiu com um exército de 12 mil pessoas para Hunain, onde os 

inimigos haviam se juntado. Ao chegarem lá, foram surpreendidos pelo ataque do inimigo que já 

os esperava e estava escondido no local. A chuva de flechas deles fez com que muitos do exército 

islâmico corressem, porém, Hazrat Abu Bakar (ra) foi um daqueles sahabas que permaneceram 

firmes no campo de batalha junto do Santo Profeta (saw). Ele sugeriu ao Santo Profeta (saw) que 

os muçulmanos deveriam voltar outra hora, mas ele replicou dizendo que era o profeta de Deus e 

tinha a garantia da Sua proteção. O Fundador do Islã falou para Hazrat Abbas (ra) chamar os 

muçulmanos, dizendo que o profeta de Deus os chamava para o campo de batalha. Nisso, o exército 

que fugia voltou à guerra e os muçulmanos conseguiram vitória sobre seu oponente. 

 

Já na Batalha de Tabuk, quando o Santo Profeta (saw) solicitou a todos por contribuição financeira, 

Hazrat Umar (ra) contou ter trago metade de todos seus pertence pensando em, assim, apresentar 

um sacrifício financeiro maior que o de Hazrat Abu Bakar (ra). Contudo, Hazrat Abu Bakar (ra) 

havia trago tudo que tinha em sua casa. Quando o Santo Profeta (saw) lhe perguntou o que havia 

deixado em sua casa, ele respondeu dizendo que havia deixado Deus e o seu profeta.  

 

Durante uma guerra, no horário da noite, um sahaba percebeu que havia algum movimento 

estranho em certa região do campo.Chegando lá, viu que era o Santo Profeta (saw), Hazrat Abu 

Bakar (ra) e Hazrat Umar (ra) quem estavam lá e viu que eles estavam enterrando um outro sahaba 

que havia falecido, Hazrat Abu Zul-Dijadein (ra).  

O Califa (aba) contou que Hazrat Abu Bakar (ra) também liderou uma caravana de Hajj 

(peregrinação) no ano 9 Hijri (após a emigração para Medina) sob orientações do Profeta (saw).   

 

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

futuros e anunciando a oração de funeral da Sra. Amatu-ul-Latif Khurshid, do Canadá. Ela serviu 

a Comunidade em diferentes postos e maneiras e foi uma pessoa exemplar na criação de seus 

filhos. Ela também ensinou a correta recitação do Sagrado Alcorão para muitas crianças e ajudou 

muitas famílias migrantes a se estabelecerem no Canadá. Hazoor (aba) orou para ela e para que 

seus descendentes possam continuar com suas bondades. 
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