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Objetivos

·       Aprender sobre a vida de Abu Bakr e entender sua importância na história do Islam. 

·       Apreciar sua proximidade com o Profeta Muhammad e reconhecer sua compreensão
do Islam.

Termos em árabe

·       Khalifah (plural: Khulafa') - Califa. Às vezes soletrado Khalif. É o principal governante
religioso e civil muçulmano, considerado o sucessor do Profeta Muhammad. Um Califa
não é um monarca.

·       Rashidun - Aqueles que são guiados corretamente. Mais especificamente, um termo
coletivo para se referir aos quatro primeiros Califas.

·       Sunnah - A palavra Sunnah tem vários significados segundo a área de estudo; contudo
o significado que geralmente se lhe atribui é: palavras, ações e aprovações do Profeta.

·       Caaba - A estrutura de forma cúbica localizada na cidade de Meca. Serve como ponto
principal para o qual os muçulmanos dirigem-se ao rezar.

·       Ummah - Refere-se à toda comunidade muçulmana, a despeito de cor, raça, idioma ou
nacionalidade.
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Antes de sua morte, o Profeta Muhammad, que a
misericórdia e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, pediu a
seus companheiros: "Segurem-se firmemente ao meu exemplo (
sunnah) e no dos Califas Bem Guiados."[1]  Aqueles conhecidos
como os Califas Bem Guiados) ou os Rashidun são os quatro
primeiros líderes, após a morte do Profeta Muhammad, da
nação islâmica. Seus nomes provavelmente lhes são familiares
porque eram companheiros e parentes próximos do Profeta
Muhammad. São Abu Bakr, Umar ibn Al-Khattab, Uthman ibn
Affan e Ali ibn Abi Talib. Esses homens são conhecidos por sua
justiça, seu amor feroz e devoção ao Islam.

Abu Bakr
O primeiro Califa Bem Guiado foi Abu Bakr. Ele governou no califado de 632-634 da

Era Comum (E.C)
O seu nome completo era Abdullah ibn Abi Quhafa mas, ele veio a se chamar Abu Bakr

devido seu grande amor por criar camelos. Ele nasceu no que chamaríamos de uma
família de classe média abastada e, na idade adulta, facilmente se estabeleceu como um
bem-sucedido mercador/comerciante. Ele era um homem de comunicação agradável com
um grande meio social. Naquela época, os árabes estavam muito preocupados com a
genealogia, e Abu Bakr era um especialista nisso. Seu conhecimento, combinado com sua
personalidade agradável, permitia que ele se misturasse facilmente em toda a sociedade
de Meca.

Da história do Islam e da Sunnah, aprendemos que Abu Bakr era aproximadamente 2
anos mais novo que o Profeta Muhammad e que ambos nasceram na tribo dos Quraish,
embora em clãs diferentes. Eles deviam saber um do outro durante toda a vida, mas sua
amizade ao longo dela foi estabelecida quando o Profeta Muhammad se casou com sua
primeira esposa Khadija, e eles se tornaram vizinhos. Eles compartilhavam muitas das
mesmas características. Os dois homens eram comerciantes, que conduziam todos os seus
negócios com honestidade e integridade. Abu Bakr era conhecido como As-Siddiq, o
verdadeiro. Foi o próprio Profeta Muhammad quem lhe deu esse título. Estes eram dois
homens de caráter honesto e seus laços ficaram ainda mais fortes quando o Profeta
Muhammad se casou com sua filha, Aisha, que Allah esteja satisfeito com ela.

A própria Aisha nos fala muito sobre o caráter de seu pai. Uma das histórias que ela
contou sobre o pai era que ele nunca se prostrou a um ídolo. Em outras narrações, o
próprio Abu Bakr nos diz que quando criança, seu pai o levou para o local onde os ídolos
eram mantidos e o deixou lá sozinho. Ele avaliou esses ídolos e se perguntou que
benefício eles realmente tinham. Ele perguntou e, é claro, eles não foram capazes de
responder. Abu Bakr sabia instintivamente que estátuas e ídolos não eram dignos de
adoração. Isso tornou fácil para ele acreditar e abraçar a nova religião apresentada a ele
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por seu amigo íntimo Muhammad.

Abu Bakr, o primeiro.

·       Ele foi o primeiro homem adulto a abraçar o Islam. Ao ouvir o Profeta Muhammad
dizer que não havia nada digno de adoração além de Allah, e que ele (Muhammad) era
o Seu Mensageiro, Abu Bakr aceitou o Islam imediatamente.

·       Ele foi o primeiro palestrante do Islam. Quando havia menos de 40 muçulmanos, Abu
Bakr queria proclamar a mensagem em público. O profeta Muhammad recusou,
considerando os números muito pequenos para arriscar a exposição, mas ele insistiu. O
Profeta Muhammad acabou sendo ordenado por Allah que tornasse pública a
mensagem, e ele e Abu Bakr foram para a Caaba, onde Abu Bakr proclamou: "Não há
ninguém digno de adoração senão Allah, e Muhammad é Seu servo e mensageiro."

·       Ele foi o primeiro entre os muçulmanos a realizar boas ações. Isso significa que ele
não hesitou, mas aproveitou todas as oportunidades para agir com retidão. O sobrinho
do Profeta Muhammad, Ali ibn Abi Talib, elogiou Abu Bakr como a primeira pessoa a
realizar boas ações.[2]  No Islam, a competição entre si para fazer boas ações é
incentivada.

·       Ele foi o primeiro Califa. Após a morte do Profeta Muhammad, os muçulmanos
estavam de luto e desordenados, porém durante essa grande crise eles escolheram Abu
Bakr como líder.

·       Ele será a primeira pessoa desta Ummah a entrar no Paraíso. Aprendemos isso sobre
Abu Bakr, da Sunnah do Profeta.[3]  O profeta Muhammad disse: "O anjo Jibril (Gabriel)
veio até mim e pegou minha mão e me mostrou o portão através do qual minha Ummah
entrará no Paraíso." Abu Bakr então disse: "Gostaria de ter estado com você para ver
aquele portão", a que o Profeta Muhammad respondeu: "Abu Bakr, você deve saber que
será o primeiro da minha Ummah a entrar no Paraíso." [4]

Abu Bakr, o protetor

·       No advento do Islam, os líderes de Meca realizaram uma campanha de brutalidade
que dificultou a vida dos novos muçulmanos, particularmente os fracos e vulneráveis,
incluindo muitos escravos. A perseguição e o abuso foram planejados para quebrar a
nova religião e poderiam ter sido se não fosse pela força e coragem de homens como
Abu Bakr. Ele era um comerciante rico e influente, capaz de aliviar o sofrimento de
muitos escravos, comprando-os de seus senhores e libertando-os. Um dos escravos que
libertou foi Bilal, o homem que se tornou o primeiro homem a chamar os fiéis à oração.

Continua na Parte 2

Notas de rodapé:

[1] Ibn Majah, Abu Dawud.
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[2] Ali ibn Abi Talib no funeral de Abu Bakr

[3] Abu Dawud

[4] Ibid
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