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

e o primeiro Califa do Islã. O Califa (aba) contou diversas referências do Messias Prometido (as) 

em relação a ele. 

 

Hazoor (aba) contou que, num dito, o Messias Prometido (as) disse que a pessoa de Hazrat Abu 

Bakar (ra) era um acúmulo de temor, amor e completa devoção a Deus. Ele alcançou picos de 

veracidade e piedade. Ele sacrificou tudo o que tinha, sem se preocupar em deixar grandes riquezas 

para sua progênie. Ele só tomou do mundo tanto quanto era necessário e dedicou o resto ao Santo 

Profeta (saw) e sua fé.  

 

Noutra ocasião, o Messias Prometido (as) disse que Hazrat Abu Bakar (ra) orava com grande 

fervor e se dedicava totalmente à devoção a Deus. Ele mergulhava em súplicas enquanto se 

prostrava, e chorava enquanto recitava o Sagrado Alcorão. Sua natureza era a mais próxima da do 

Santo Profeta (saw), por isso, também, estando ele na vanguarda de aceitá-lo. Na verdade, ele 

possuía várias qualidades semelhantes às de outros profetas. 

 

O Messias Prometido (as) também chegou a dizer que o mundo jamais vira um exemplo de 

verdadeira amizade como a de Hazrat Abu Bakar (ra), quem permaneceu ao lado do Santo Profeta 

(saw) independentemente da oposição ou do tormento que pudesse lhe vir. É nas horas das 

dificuldades e durezas que a verdadeira natureza das pessoas é descoberta. O fato do Santo Profeta 

(saw) ter escolhido Hazrat Abu Bakar Siddiq (ra) como seu amigo mais próximo, especialmente 

nas mais difíceis circunstâncias, é um selo e um testemundo em nome de Hazrat Abu Bakar (ra). 

Um profeta enxerga com as lentes da guia recibidas de Deus. Assim, foi Deus quem deixou claro 

ao Santo Profeta (saw) que o melhor companheiro para ele seria Hazrat Abu Bakar (ra). 

 

O Messias Prometido (as) também respondeu o porquê de Hazrat Abu Bakar (ra) ter sido escolhido 

por Deus para começar a instituição do Califado: ele foi o primeiro a aceitar o Santo Profeta (saw) 

quando este estava sozinho, esteve junto dele quando ele foi forçado a sair de sua casa, participou 

da Jihad, causa pela qual ofereceu muito sacrifício financeiro, e fez imensos e imparalelos 

sacrifícios na causa do Islã. Deus não deixa nenhum ato de virtude sem recompensa e o nível (dos 

atos) de Hazrat Abu Bakar (ra) eram tais que Deus o elevou ao ranque dos Califas.  

 

Hazoor (aba) comentou que esse era Hazrat Abu Bakar Siddiq (ra), uma pessoa que se dedicou 

completamente a Deus e ao Seu mensageiro. O Califa (aba) disse que com isso, concluía sua série 

de sermões sobre a vida dos Badri Sahabas. Ele disse que poderia vir a comentar alguns detalhes 

sobre alguns desses sahabas (que foram percebidos em sermões posteriores aos dados sobre eles) 

em sermões futuros, mas, talvez, eles simplesmente sejam publicados junto com a série de 

sermões. 

 

Hazoor (aba) terminou o sermão orando para que Allah, o Todo-Poderoso, permita a todos nós 

seguir os passos desses companheiros.  
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