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

e quem foi o primeiro Califa do Islã. Ele comentou sobre seu falecimento e alguns outros dados e 

informações de sua vida. 

 

Hazoor (aba) comentou que quando o falecimento de Hazrat Abu Bakar (ra) se aproximava, ele 

chamou Hazrat Abdur Rehman bin Auf (ra) e lhe perguntou a respeito de Hazrat Umar (ra). Este 

respondeu dizendo que ele era melhor do que se pensava dele, contudo, que ele tinha um 

temperamento forte. O Califa replicou que isso acontecia porque Hazrat Umar (ra) via muita calma 

nele e que recebendo a liderança ele mudaria. Depois, Hazrat Abu Bakar (ra) chamou a Hazrat 

Usman (ra) e lhe perguntou sobre Hazrat Umar (ra). Esse respondeu dizendo que seu estado 

interior era melhor que o seu exterior (ou seja, que por dentro ele era melhor do que aparentava 

ser por fora). Hazrat Abu Bakar (ra) pediu aos dois para não contarem essa conversa a ninguém 

naquele momento. 

 

Um certo dia, apesar de estar muito adoecido, Hazrat Abu Bakar (ra) foi à mesquita com ajuda de 

sua esposa e falou com os muçulmanos que ele havia chegado à conclusão de que Hazrat Umar 

(ra) deveria ser o Califa após ele, ao que as pessoas demonstraram consentimento. 

 

Hazrat Abu Bakar (ra) havia começado a passar mal após fazer ablução num dia frio, sofrendo 

com febre por aproximadamente 15 dias. Como sua condição continuava a piorar, algumas pessoas 

que o visitavam lhe recomendavam a consultar algum médico, ao que ele respondia dizendo que 

já havia o feito e o médico havia respondido dizendo: “Certamente, Eu farei o que Eu quiser”. Em 

outras palavras, explicava a intenção de Deus de chama-lo deste mundo.  

 

Hazrat Abu Bakar (ra) faleceu após um período de Califado de 2 anos, 3 meses e 10 dias. Suas 

últimas palavras foram o seguinte versículo do Sagrado Alcorão: “Que a morte me sobrevenha 

num estado de submissão à Sua vontade e junte-me com os virtuosos” (12:102). Ele havia pedido 

a sua família para lavar as roupas que ele usava e o enterrar nelas. Quando lhe disseram que deveria 

ser enterrado em roupas novas, ele replicou dizendo que os vivos tem maior direito de vestirem 

coisas novas. Hazrat Umar (ra) liderou sua oração de funeral. Ele foi enterrado próximo ao Santo 

Profeta (saw), de forma que sua cabeça estava alinhada com os ombros do Santo Profeta (saw).  

 

Ao longo de sua vida ele teve quatro esposas: 1- Kutela bint-e-Abdul Uzzah: mãe de Hazrat 

Abudullah (ra) e Hazrat Asmá (ra). Não há consenso sobre ela ter aceitado o Islã. Ainda antes da 

aceitação do Islamismo, Hazrat Abu Bakar (ra) já havia se divorciado dela; 2- Hazrat Umme 

Rumán bint-e-Ámir (ra): mãe de Hazrat Abdur Rehman (ra) e Hazrat Aisha (ra). Ela era viúva 

quando se casou com Hazrat Abu Bakar (ra), foi uma das primeiras muçulmanas e faleceu no sexto 

ano após a Hégira. O próprio Santo Profeta (saw) desceu em sua tumba e rezou por ela; 3- Hazrat 

Asmá bint-e-Umés bin-Mábad bin-Háris (ra): mãe de Muhammad bin Abu Bakar. Ela aceitou o 

Islã antes dos muçulmanos se juntarem em Dar-e-Arkam. Ela havia emigrado para a Etiópia com 

seu marido anterior, Hazrat Jafar (ra), de onde emigrou para Medina no sétimo ano da Hégira. No 

oitavo ano, quando Hazrat Jafar (ra) acabou martirizado na Guerra de Mota, ela se casou com 

Hazrat Abu Bakar (ra); 4- Hazrat Habiba bint-Kharjah bin-Zaid bin-Abu Zuheir (ra): mãe de 

Hazrat Ume Kalssum (ra), quem nasceu pouco após o falecimento de Hazrat Abu Bakar (ra). 

Hazoor (aba) também falou um pouco sobre os filhos de Hazrat Abu Bakar (ra). 

 

Hazoor (aba) contou mais alguns dados e acontecimentos e encerrou o sermão informando que 

continuaria a mencionar fatos da vida de Hazrat Abu Bakar (ra) em sermões futuros. 
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