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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) focou nas questões relativas 

a emigração de Meca para Medina (a Hégira).  

 

Huzoor (aba) contou que Hazrat Abu Bakr (ra) acompanhou o Sagrado Profeta (saw) durante sua 

migração para Medina. Os de Meca vinham perseguindo severamente os muçulmanos, obrigando-

os a sair de lá. Baseado em um sonho, o Sagrado Profeta (saw) inicialmente pensou que a migração 

seria para Yamama. No entanto, mais tarde ficou claro que era para Yasrab, mais tarde conhecida 

como Medina. Assim, à medida que os residentes de Medina começaram a aceitar o Islã, os 

muçulmanos de Meca foram emigrando para lá. Quando Hazrat Abu Bakar Siddiq (ra) solicitou 

autorização para emigrar também, o Santo Profeta (saw) pediu-lhe para aguardar, pois em breve 

poderia receber a autorização de Deus para ir a Medina. 

 

Enquanto isso, os chefes de Meca se juntaram em Daru-un-Nadwah, um local onde costumavam 

se reunir para decidir sobre assuntos importantes, e passaram a discutir sobre a forma ideal de se 

assassinar o Santo Profeta (saw) e, assim, acabar com o Islã. Pensaram em amarrá-lo e deixa-lo 

morrer em sua casa ou expulsá-lo para sempre de sua cidade. Porém, por fim, decidiram que 

pessoas de diferentes tribos coraixitas deveriam pegar em espadas e deveriam atacar o Santo 

Profeta (saw) ao mesmo tempo, de forma que nenhuma das tribos pudesse ser considerada culpada 

com exclusividade. Porém, Deus informou ao Santo Profeta (saw) à respeito disso, conforme 

consta no Sagrado Alcorão (8:31): “E lembra-te do tempo em que os incréus conspiravam contra 

ti, afim de que pudessem encarcerar-te ou matar-te ou expulsar-te. E eles planejaram e Allah 

também planejou; e Allah é o melhor dos planejadores.” 

 

Recebendo autorização de Deus, através do anjo Gabriel (as) para emigrar, o Santo Profeta (saw) 

foi a casa de Hazrat Abu Bakar (ra) e ali informou-lhe sobre isso. Hazrat Abu Bakar (ra) então lhe 

contou que já havia deixado dois camelos prontos para este fim, porém, o Santo Profeta (saw) disse 

que somente o aceitaria após compra-lo. Eles decidiram que a sua primeira parada seria na caverna 

de Sór e decidiram contratar os serviços de Abdullah bin Uraiquit, uma pessoa que tinha vasto 

conhecimento sobre os caminhos nos desertos da Arábia e quem os encontraria na referida caverna 

após três dias.   

 

Após isso, o Santo Profeta (saw) informou Hazrat Ali (ra) sobre os planos da viagem e o informou 

sobre os diversos pertences que diferentes pessoas de Meca deixaram com ele, pois apesar de toda 

perseguição, ainda o viam como uma pessoa confiável, e solicitou-lhe para devolvê-los aos seus 

respectivos donos. Ele também o orientou a dormir em sua cama na noite de sua emigração e 

assegurou-lhe que os inimigos não o fariam mal algum naquele momento.   

 

Os inimigos rodearam a casa do Santo profeta (saw) e esperavam que ele saísse de sua casa para 

mata-lo. Porém, quando ele saiu de sua casa, os inimigos não conseguiram reconhece-lo e ficaram 

achando que a pessoa que estava em sua cama era ele. Ao amanhecer, invadiram a casa e 

perceberam que o Santo Profeta (saw) já não estava mais lá, saindo então em sua procura. Tendo 

se encontrado com Hazrat Abu Bakar (ra), eles seguiram sua viagem, levando consigo os 

mantimentos preparados pelas filhas de Hazrat Abu Bakar (ra), Hazrat Aisha (ra) e Hazrat Asma 

(ra). 

 

Huzoor (aba) terminou o sermão informando que continuaria esses relatos em sermões futuros. 
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