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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) começou citando diferentes relatos em relação à aceitação do Islã por Hazrat Abu 

Bakar Siddiq (ra). De forma geral, é relatado que ele estava em viagem, fora de Meca, quando o 

Santo Profeta (saw) fez o seu anúncio como profeta e convidou as pessoas para a religião. Assim 

que voltou, ao saber do ocorrido, conta-se que ele se dirigiu ao Fundador do Islã (saw) e lhe 

perguntou se ele realmente havia feito tal declaração. Quando o Santo Profeta (saw) confirmou 

que havia feito tal anuncio, ele aceitou-o e adentrou a religião sem hesitar. Ele disse que conhecia 

o Santo Profeta (saw) desde muito antes e jamais o viu falando uma mentira. Não era possível 

acreditar que agora começasse a falar mentiras e, ainda por cima, mentiras à respeito de Deus. 

 

Após aceitar a religião, Hazrat Abu Bakar Siddiq (ra) pregou a religião para aquelas pessoas que 

também o viam como uma pessoa verdadeiramente pura, convertendo mais 7 jovens que tinham 

entre 12 e 25 anos. Desses 7, a maioria estava entre os ashra-e-mubashra (as dez pessoas que, 

especialmente, receberam a promessa do paraíso ainda em sua vida pelo Santo Profeta (saw)). 

 

O segundo Califa da Comunidade Ahmadia chegou a dar o exemplo da aceitação de Hazrat Abu 

Bakar (ra) para recém convertidos da Comunidade, explicando que mesmo sem pedir sinais e 

milagres, apenas vendo a vida passada do Fundador do Islã (saw), ele aceitou a religião de uma 

maneira em que sacrificou tudo que tinha nesse caminho, sem voltar atrás. 

 

A primeira pessoa a aceitar a mensagem do Islã foi a esposa do Santo Profeta (saw), Hazrat Khadija 

(ra). Mas muitas pessoas discutem sobre quem foi o primeiro entre os homens a aceita-lo: se era 

Hazrat Abu Bakar (ra), Hazrat Ali (ra) ou Hazrat Zed (ra). Huzoor (aba) citou uma referência de 

Hazrat Mirza Bashir Ahmad (ra), quem falou que Hazrat Ali (ra) e Hazrat Zed (ra) eram, 

praticamente, crianças da casa do Santo Profeta (saw). Ao se avaliarmos entre pessoas já adultas, 

independentes, nos sobra o nome de Hazrat Abu Bakar (ra). 

 

É contado que, uma vez, Hazrat Ali (ra) perguntou às pessoas quem era a pessoa mais corajosa? 

Eles disseram que era o próprio Hazrat Ali (ra). Este, porém, respondeu dizendo que a pessoa mais 

corajosa era Hazrat Abu Bakar (ra), pois quando da ocasião da Batalha de Badr, quando houve 

uma discussão sobre quem ficaria de guarda sobre a tenda do Santo Profeta (saw), foi Hazrat Abu 

Bakar (ra) quem se prontificou para guardar-lhe em sua proteção contra os inimigos. Além disso, 

há vários relatos, principalmente da época inicial do Islã, em que Hazrat Abu Bakar (ra) protegeu 

e salvou o Santo Profeta (saw) em diferentes ocasiões, mesmo para isso tendo que ir contra uma 

multidão inteira e mesmo que para isso ele mesmo acabasse sendo duramente atacado e ferido. 

 

Quando muitos escravos aceitaram o Islã e então passaram a sofrer violentamente nas mãos dos 

seus possessores, Hazrat Abu Bakar (ra) procurava conseguir dinheiro e libertar esses escravos do 

sofrimento. Ele comprava esses escravos e depois os libertava, tendo feito isso com vários sahabas 

conhecidos, como Hazrat Bilal (ra).    

 

Huzoor (aba) terminou o sermão informando que continuaria a citar incidentes da vida de Hazrat 

Abu Bakar Siddiq (ra) em sermões futuros. 
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