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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 às grandes dificuldades enfrentadas por Hazrat Abu Bakar (ra) ao assumir o Califado.  

 

Huzoor (aba) contou que a primeira grande dificuldade enfrentada por Hazrat Abu Bakar Siddiq 

(ra) como Califa do Islã foi lhe dar com o remorso gerado pelo falecimento do Santo Profeta (saw). 

Naquele triste momento, ainda mais para ele que era amigo de infância do Santo Profeta (saw), 

muitos sahabas (seguidores do Santo Profeta (saw) que o aceitaram ainda em sua vida) passaram 

a crer que ele não teria, de fato, falecido. Isso poderia dar margens à diferentes complicações e 

interpretações da religião islâmica posteriormente, porém Hazrat Abu Bakar (ra) impediu que isso 

acontecesse ao deixar claro a todos os muçulmanos que ele, assim como todos outros profetas 

anteriores, de fato teria falecido.  

 

A segunda grande dificuldade foi a da questão do Califado. Quando os Ansar (sahabas de Medina) 

pretendiam dar início ao Califado por si próprios e pensaram até mesmo em haver 2 Califas, um 

deles e um dos muhajirin, Hazrat Abu Bakar (ra) foi conversar com eles e alertou-lhes de seu erro, 

impedindo diversos tipos de problema relacionados à liderança com isso. 

 

A terceira dificuldade era a decisão do envio do exército de Hazrat Osama (ra). Esse exército havia 

sido preparado pelo Santo Profeta (saw) em resposta aos romanos, porém, com o falecimento do 

Santo Profeta (saw), a situação havia ficado para os muçulmanos e havia diversos riscos de ataques 

de inimigos. Nessa situação, alguns sahabas sugeriram Hazrat Abu Bakar (ra) a não enviar esses 

soldados, deixando-os para a proteção de Meca. Apesar de todas solicitações, Hazrat Abu Bakar 

(ra) recusou-se a aceita-la dizendo que não poderia concordar em rejeitar uma clara decisão do 

Santo Profeta (saw). Esse exército voltou vitorioso num período entre 40 a 70 dias, variando 

conforme diferentes relatos. O impacto dessa vitória sobre todos os inimigos foi enorme e muito 

positiva para os muçulmanos, fazendo com que até mesmo aqueles que antes se opunham a esta 

decisão do Califa, percebessem a visão distinta e sábia do Califa. 

 

A quarta dificuldade era quanto àqueles que se recusavam a pagar o Zakat (contribuição). Após o 

falecimento do Santo Profeta (saw), algumas tribos passaram a negar o Islã e algumas delas 

passaram a se negar a pagar o Zakat. Quando isso aconteceu, os coraixitas também passaram a 

temer o que poderia acontecer, mas Hazrat Suhail bin Amr (ra) os repreendeu dizendo que eles 

haviam sido um dos últimos a aceitar o Islã e agora seriam dos primeiros a serem apóstatas? Em 

seguida, ele disse que, no final das contas, o Islã certamente sairia vencedor. Esse discurso de 

Hazrat Suhail (ra) fez com que os coraixitas ganhassem força em sua fé e se mantêssem firmes 

nela. Apesar dos diferentes riscos, Hazrat Abu Bakar (ra) se prontificou a combater aqueles que se 

rebelavam e ameaçavam os demais muçulmanos.  

 

Hazoor (aba) informou que continuaria esses relatos em sermões futuros, pediu orações pela paz 

do mundo, inclusive exortando os muçulmanos a pegarem lição com essa situação, pois frente à 

questão atual, todos os países se uniram como um só, enquanto os muçulmanos continuam com 

suas rivalidades mesmo quando outros países muçulmanos são atacados. Hazoor (aba) terminou o 

sermão anunciando a oração de funeral da Sra. Qasirah Zafar Hashmi, de Lahore. Um de seus 

filhos está preso por ser ahmadi no Paquistão e, apesar de nestes casos liberarem até mesmo 

criminosos de crimes fortes para o funeral, seu filho não foi liberado. Hazoor (aba) orou para ela 

e para sua descendência.  
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