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Hazoor (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. Hazoor (aba) falou sobre as guerras
travadas contra os rebeldes por Hazrat Abu Bakar (ra).
Hazoor (aba) contou um relato da filha de Hazrat Abu Bakar (ra), Hazrat Aisha (ra), em que ela
disse que seu pai enfrentou todos tipos de rebeliões e inssurreições no início do seu Califado.
Tamanho peso caiu sobre ele que, se caísse sobre montanhas, elas quebrariam. Porém, com a ajuda
de Deus, o Todo-Poderoso, Hazrat Abu Bakar (ra) se manteve firme e erradicou todas as ameaças
que lhe vieram.
Hazrat Abu Bakar (ra) juntou um exército para combater os rebeldes e decidiu partir junto com
ele, mas, após pedido de Hazrat Ali (ra), ele instruiu o exército a seguir em frente e voltou a
Medina. O Califa (ra) havia dividido o exército em 11 batalhões, cada um com um líder e uma
bandeira. Dessa forma, foi possível que toda a tropa se mantivesse em contato, sendo que o próprio
Califa também se mantinha informado sobre todas as excursões.
Hazrat Abu Bakar (ra) havia escrito e enviado cartas junto com os líderes dos batalhões para as
pessoas. Nelas, o Califa havia explicado sobre o falecimento do Santo Profeta (saw) e a situação
da fé naquele momento, informando que não havia enviado o exército para lutar, mas para convidar
as pessoas a aceitarem a mensagem que lhes estava sendo transmitida através das cartas. Contudo,
caso eles continuassem no caminho da rebelião, as tropas não teriam outra escolha senão batalhar
a fim de colocar um ponto final nos crimes e crueldades que essas pessoas vinham cometendo.
Hazoor (aba) comentou que as penas dadas aos rebeldes foram estipuladas conforme o Sagrado
Alcorão, em que é dito que a punição para um crime deve ser algo semelhante ao cometido, como
uma forma de justiça. O Santo Profeta (saw) instruiu que cabe apenas a Deus punir alguém com
fogo. Porém, aqueles rebeldes que haviam posto fogo em muçulmanos foram retaliados da mesma
maneira. Tal punição, contudo, de forma alguma era uma regra geral, sendo específica para aqueles
que haviam agido dessa maneira.
Hazoor (aba) terminou o sermão informando que sermões relacionados a outros assuntos podem
ser dados durante o mês do ramadã, mas que ele continuaria esses relatos quando viesse a dar o
próximo sermão sobre a vida de Hazrat Abu Bakar Siddiq (ra).
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