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

e quem foi o primeiro Califa do Islã. Ele contou diversos fatos de sua vida.  

 

Hazoor (aba) começou contando que na guerra de Orrad, quando os adversários saíram de lá com 

a promessa de uma nova guerra um ano depois, o Santo Profeta (saw) enviou 70 sahabas atrás 

deles para confirmar que eles estavam voltando para atacar Medina. É contado que Hazrat Abu 

Bakar Siddiq (ra) também estava entre esses sahabas.  

 

Outro fato atribuído a Hazrat Abu Bakar (ra) é o de orientar Hazrat Umar (ra) quando do Tratado 

de Hudébia. Naquele momento, quando todos muçulmanos estavam num estado de inconformação 

pelas condições acordadas no Tratado, Hazrat Umar (ra) não pôde se segurar e foi até o Santo 

Profeta (saw) questionar porquê eles deveriam aceitar tais tipos de cláusulas mesmo estando com 

a verdade. Apesar da explicação do Santo Profeta (saw), os ânimos de Hazrat Umar (ra) não se 

acalmaram. Pelo respeito que tinha para com o profeta, ele deixou de arguir com este e foi 

conversar com Hazrat Abu Bakar (ra). Este lhe deu respostas muito semelhantes às que o Santo 

Profeta (saw) havia lhe dado antes e também lhe aconselhou dizendo para não deixar se desguiar 

pois o Santo Profeta (saw) certamente era verdadeiro. O próprio Hazrat Umar (ra) conta que depois 

se arrependeu pelo seu comportamento daquele momento. 

 

Sobre a perspicácia e amor de Hazrat Abu Bakar (ra) pelo Santo Profeta (saw), Hazoor (aba) 

contou que quando a Surah Nasr foi revelada, em que havia a profecia de grande vitória para os 

muçulmanos e, ao mesmo tempo, de forma oculta, a notícia quanto do falescimento próximo do 

Santo Profeta (saw) e o Santo Profeta (saw) comentou que Deus havia permitido para uma pessoa 

escolher entre ou a proximidade de Deus ou o progresso do mundo e que ele escolhera a 

proximidade de Deus, os muçulmanos ficaram muito felizes e enalteceram a Allah. Hazrat Abu 

Bakar (ra), no entanto, conseguiu perceber a mensagem oculta que essa notícia de boas-novas 

trazia e pôs-se a chorar devido ao seu amor pelo Santo Profeta (saw). Enquanto os demais 

muçulmanos estranharam essa atitude dele quando duma aparente notícia de boa-nova, o Santo 

Profeta (saw), vendo que ele havia entendido o significado mais profundo, retribuiu esse carinho 

demonstrado por ele.  

 

Num outro relato é contado que Hazrat Abu Bakar (ra) e Hazrat Umar (ra) tiveram algum 

desentendimento entre si. A fim de evitar que o problema aumentasse, Hazrat Abu Bakar (ra) 

largou a discussão e retirou-se do local. Hazrat Umar (ra) pensou que ele estaria indo apresentar 

queixa do acontecido ao Santo Profeta (saw) e foi até o profeta pensando em apresentar a sua 

defesa. Chegando lá, viu que Hazrat Abu Bakar (ra) não estava lá e, já arrependido, contou o 

ocorrido ao Santo Profeta (saw). O profeta não gostou do que havia acontecido e mostrou-se 

chateado, dizendo que nem agora as pessoas deixariam a ele e a Hazrat Abu Bakar (ra) em paz? 

Alguém havia contado a Hazrat Abu Bakar (ra) que Hazrat Umar (ra) foi ao Santo Profeta (saw) 

falar do assunto entre eles. Pensando em apresentar a sua versão do ocorrido, ele também dirigiu-

se ao local, mas, vendo o Santo Profeta (saw) chateado e ressentido com o ocorrido, ele se dirigiu 

humildemente até ele e dialogou como se a culpa fosse dele, buscando, dessa forma, acalmar e 

tranquilizar o Santo Profeta (saw).   

 

Hazoor (aba) encerrou o sermão informando que continuaria a mencionar fatos da vida de Hazrat 

Abu Bakar (ra) em sermões futuros e anunciando a oração de funeral dos seguintes membros da 

Comunidade: Sr. Samiullah Sial, quem serviu a Comunidade em diversos postos e Sra. Saddiqah, 

quem era dona de muitas qualidades e virtudes. 
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