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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 mais especificamente 

sobre os fatos de sua vida relativos às guerras de Badar e Uhad.  

 

É contado que após chegar em Medina, o Santo Profeta (saw) logo buscou construir uma mesquita 

ali. Após lançar a pedra fundamental, ele instruiu Hazrat Abu Bakar (ra) para colocar uma pedra 

do lado da dele. Após isso, orientou Hazrat Umar (ra) a colocar uma pedra do lado da de Hazrat 

Abu Bakar (ra) e a Hazrat Usman (ra) disse para colocar uma pedra do lado da de Hazrat Umar 

(ra). 

 

Já relatando os fatos ligados à guerra de Badar, Huzoor (aba) citou um relato de Hazrat Ali (ra). 

Em uma ocasião, Hazrat Ali (ra) perguntou a algumas pessoas quem era o mais corajoso entre os 

muçulmanos. Eles responderam que era o próprio Hazrat Ali (ra). Ele replicou dizendo que era 

Hazrat Abu Bakr (ra), pois no dia de Badr foi Hazrat Abu Bakr (ra) quem ficou ao lado do Santo 

Profeta (sa) com sua espada desembainhada apesar de todo o perigo em volta. 

 

No momento da Batalha de Badar, o Santo Profeta (saw) orava incansavelmente pela vitória dos 

muçulmanos e Hazrat Abu Bakar (ra) o acompanhava e o tranquilizava. Após a Batalha de Badar, 

levantou-se a questão à respeito do que deveria ser feito em relação aos prisioneiros de guerra. 

Hazrat Abu Bakar Siddiq (ra) deu a sugestão de libertá-los em troca de um valor pago como 

expiação. O Santo Profeta (saw) aceitou essa sugestão e, posteriormente, também recebeu 

orientações divinas em suporte a isso. 

 

Huzoor (aba) comentou que Hazrat Abu Bakar (ra) e Hazrat Bilal (ra) chegaram a ficar doentes 

em Medina. Hazrat Aisha (ra) fora perguntar sobre a saúde de ambos. Hazrat Abu Bakar (ra) disse 

que a morte estava mais próxima de uma pessoa do que os nós de seus sapatos, e Hazrat Bilal (ra) 

mostrou lembranças de Meca. Ao saber disso, o Santo Profeta (saw) orou para que Medina lhes 

fosse tão ou mais querida que Meca e que aquela doença se afastasse de Medina. 

 

Na guerra de Uhad, quando o Santo Profeta (saw) havia recebido alguns ferimentos, Hazrat Abu 

Bakar (ra) foi quem correu, junto de Hazrat Abu Ubadah (ra) para socorrê-lo. Ambos também 

socorreram a Hazrat Talha (ra) quem havia sido violentamente ferido pelo ataque inimigo. 

Quando os inimigos acharam que tinham vencido a guerra e proclamaram que haviam matado o 

Santo Profeta (saw), este pediu para que os companheiros nada respondessem. Os inimigos então 

anunciaram que haviam matado a Hazrat Abu Bakar (ra) mas este foi orientado a não responder 

nada naquele momento. Os inimigos disseram então que haviam matado a Hazrat Umar (ra) mas 

o Santo Profeta (saw) lhe disse para também não responder nada. Entendendo por isso que haviam 

derrotado o Santo Profeta (saw) e os seus braços direitos, o inimigo bradou glória a um de seus 

ídolos a quem idolatravam ao invés do Deus único. Naquele momento o profeta de Deus 

questionou seus companheiros porquê eles nada respondiam nada? Após isso, orientou-lhes a 

clamar que Allah é o maior e a quem pertence toda a glória. Ouvindo isso, os inimigos não ousaram 

atacar e foram embora de lá. 

 

Huzoor (aba) terminou o sermão informando que continuaria a citar esses relatos em sermões 

futuros. 
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