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Huzoor (aba) iniciou 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) comentou que seu nome antes do Islã era Abdul Caaba e esse nome foi modificado 

pelo Santo Profeta (sa) para Abdullah. Abu Bakar era, na verdade, um título seu. É dito que ele 

nasceu em 573 d.C. e pertencia à tribo Taim bin Murah, dos Coraixitas. Seu pai se chamava Usman 

bin Amir e o nome da sua mãe era Salmah bint Sakhr, mas há relatos também que dizem que seu 

nome era Lailah bint Sakhr. Ambos aceitaram o Islã em épocas diferentes. A mãe dele foi uma das 

pessoas que aceitaram a religião ainda em seu começo. Uma vez Hazrat Abu Bakar Siddiq (ra) 

discursou convidando as pessoas ao Islã publicamente e as pessoas por lá atacaram-o 

violentamente, a ponto dele perder os sentidos. Quando voltou a si, quis saber logo como estava o 

Santo Profeta (sa) e foi junto de sua mãe até ele, quem convidou-a a aceitar a religião. Ela aceitou 

o convite e se tornou uma muçulmana. Já seu pai, ele viria a aceitar o Islamismo quando da 

Conquista de Meca pelos muçulmanos. 

 

Hazrat Abu Bakar (ra) tinha também dois títulos: Atík e Siddiq. É contado que uma vez o Santo 

Profeta (sa) disse que Hazrat Abu Bakar (ra) estava salvo do fogo. Daí se popularizou o título de 

Atík, que significa “aquele de qualidades excelentes”. Contudo, alguns dizem que ele tinha esse 

título por suas excelentes qualidades e por ter sido o primeiro a aceitar o Islã, uma vez que Atík 

também significa velho ou ancião. Quanto ao título de Siddiq, é contado em alguns relatos que ele 

foi obtido ainda antes do Islã devido a seu elevado grau de honestidade. Contudo, também é 

relatado que esse título se popularizou por ele sempre atestar tudo que o Santo Profeta (sa) dizia. 

É contado também, que o anjo Gabriel (as) informou ao Santo Profeta (sa) que Hazrat Abu Bakar 

(ra) iria atestar uma visão que ele tivera uma vez que ele era Siddiq. 

 

Outros títulos também são atribuídos a ele, como Khalifat-ur-Rasulillah (Sucessor do Mensageiro 

de Allah), Awwahun (de coração mole), Ameer-ush-Shakirín (Líder dos Gratos, pela forma como 

mostrava gratidão), Sani Asnein (um dos dois, em referência a estar com o Santo Profeta (sa) na 

caverna de Hira quando da emigração para Medina), Sarríb-ur-Rassul (Companheiro do 

Mensageiro), Khalil-ur-Rassúl (Amigo do Mensageiro) e Adam-e-Sani (segundo Adão, título 

conferido já pelo Messias Prometido (as)). 

 

Quanto ao nome Abu Bakar, Huzoor (aba) explicou que bakar pode se referir a camelos jovens. 

Uma vez que ele era habilidoso em cuidar de camelos, ele pode ter recebido o título de Abu Bakar. 

Bakara também pode significar rápido e, uma vez que ele foi o primeiro a aceitar o Islã, esse título 

pode ter sido dado a ele. 

 

Ele era considerado uma pessoa de honra ainda antes do Islã e foi considerado o comerciante mais 

bem sucedido de toda a Arábia. Ele era visto como uma pessoa piedosa, extremamente generosa e 

de excelentes qualidades morais. Ele era muito querido pelas pessoas e mantinha boas companhias. 

É relatado que era quem mais entendia sobre interpretações de sonhos após o Santo Profeta (sa). 

Os mequenses o consultavam em diferentes assuntos e o consideravam o melhor deles. Ele também 

fez parte do juramento de Hilful Fuzul (em que se prometia ajudar e fazer justiça pelos oprimidos). 

 

Huzoor (aba) contou que, ainda antes do Islã, ele era avesso ao consumo de álcool e à adoração de 

ídolos, nunca tendo se curvado perante um deles e terminou o sermão informando que continuaria 

a citar incidentes da vida de Hazrat Abu Bakar Siddiq (ra) em sermões futuros. 
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