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

e o primeiro Califa do Islã.  

 

Sua Santidade (aba) começou contando que Hazrat Abu Bakar Siddiq (ra) tinha a qualidade de 

servir as pessoas mesmo antes de aceitar o Islã. As pessoas dentre os coraixitas constantemente 

iam até ele pedir ajuda quando estavam em alguma dificuldade. Ele era considerado uma das 

principais pessoas de Meca e único em seu nível de hospitalidade.  

 

Mesmo com esse coração extremamente generoso, ele também era muito bravo quando necessário. 

Nas batalhas realizadas ele sempre estava na linha de frente servindo ao Santo Profeta (saw). Numa 

ocasião, Hazrat Ali (ra) disse às pessoas que Hazrat Abu Bakar (ra) era o mais bravo entre todos 

os muçulmanos, pois, quando da Guerra de Badar, estava sendo decidido quem ficaria de guarda 

na tenda do Santo Profeta (saw) e Hazrat Abu Bakar (ra) foi quem se prontificou a isso. Além do 

mais, Hazrat Abu Bakar (ra) manteve sempre seu pé firme nas batalhas junto ao Santo Profeta 

(saw), seja na Batalha de Uhud, Khaibar, Taif, Tabuk ou no Tratado de Hudébia. Uma vez, algumas 

pessoas perguntaram aos Sahabas (companheiros do Santo Profeta (saw) que o aceitaram ainda 

em sua vida) quem era o Sahaba mais bravo durante a vida do Santo Profeta (saw). Eles 

responderam dizendo que era aquele que ficava mais próximo do Santo Profeta (saw), 

especialmente durante as batalhas, uma vez que aquele se tornava o local de maior risco de ataque 

inimigo durante as guerras. Assim, só os mais bravos ficavam por ali, sendo frequentemente Hazrat 

Abu Bakar (ra) essa pessoa e, portanto, sendo ele o mais bravo. 

 

Quando a questão do Califado apareceu após o falecimento do Santo Profeta (saw), Hazrat Umar 

(ra) contou ter pensado em vários argumentos para discutir com as pessoas que defendiam que 

deveriam haver dois Califas, um de Meca e outro de Medina. Contudo, quando a reunião foi ser 

realizada neste sentido, Hazrat Abu Bakar (ra) conduziu o diálogo e apresentou todos os 

argumentos que Hazrat Umar (ra) havia pensado. Ele não somente resolveu essa questão, como 

também, quando foi nomeado Califa e mesmo pessoas como Hazrat Umar (ra) (famoso pela sua 

coragem) ficaram temerosas em relação aos que se recusavam a pagar o Zakat, foi exatamente 

Hazrat Abu Bakar (ra), quem conduziu os muçulmanos e conseguiu unifica-los novamente. 

 

Ele também prestou enormes sacrifícios financeiros na causa do Islã. Há um relato que menciona 

que Hazrat Abu Bakar (ra) tinha aproximadamente 1 milhão de dinares quando aceitou o Islã. 

Contudo, ele gastou tanto na causa da religião e dos necessitados que ficou com apenas em torno 

de 6 mil dinares no momento da emigração para Medina. É contado que o Santo Profeta (saw) uma 

vez disse que o dinheiro de ninguém lhe serviu tanto como o de Hazrat Abu Bakar (ra). Ele sempre 

excedia os outros em sacrifícios. Uma vez, Hazrat Umar (ra) pensou em superá-lo e trouxe metade 

dos bens que tinha em casa. Mas na mesma ocasião, Hazrat Abu Bakar (ra) havia trago tudo que 

possuía em sua casa. Quando o Santo Profeta (saw) lhe perguntou o que havia deixado em seu lar, 

ele respondeu dizendo que deixou a Deus e ao Seu mensageiro. Hazoor (aba) comentou que apesar 

disso, ele não ficou se enaltecendo sobre os outros ou dizendo que ele trouxe tanto e os outros 

apenas outro tanto: o que ele fez, ele fez pela causa de Deus apenas.  

 

Hazoor (aba) terminou o sermão informando que continuaria esses relatos em sermões futuros. 
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