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Hazoor (aba) continuou a falar sobre a vida de Hazrat Abu Bakar (ra) e as expedições em seu 

Califado contra aqueles que se rebelaram e atacaram os muçulmanos, falando especificamente 

sobre as expedições contra Mussailimah Kazzab. 

 

O Califa (aba) contou que Yamamah era uma proeminente cidade do Iêmen, atualmente fazendo 

parte da Arábia Saudita. Era uma cidade muito bonita e era habitada pelos Banu Hanifah, 

conhecidos por serem grandes combatentes. As pessoas dessa tribo aceitaram o Islã nove anos 

após a Hégira. De acordo com vários relatos, Mussailimah Kazzab parece ter ido a Medina duas 

vezes, contudo, tendo se encontrado com o profeta apenas uma vez. Quando do encontro entre os 

dois, Mussailimah disse ao Profeta (saw) que ele deveria nomeá-lo como seu sucessor após seu 

falecimento. O Santo Profeta (saw) categoricamente rejeitou tal demanda. 

 

Pouco depois, Mussailimah por si anunciou que era um profeta como o Santo Profeta Hazrat 

Muhammad (saw), passando a anunciar mudanças na leis islâmicas. O Santo Profeta (saw) enviou 

uma pessoa chamada Rijal, a quem o Sagrado Alcorão fora ensinado em Medina e era da tribo dos 

Banu Hanifah, a mesma dos residentes de Yamamah,  para argumentar com Mussailimah e fazê-

lo desistir desse mal caminho, da falsidade. Contudo, essa pessoa acabou se alinhando com 

Mussailimah e ainda deu a falsa declaração de que Mussailimah teria sido tornado um profeta junto 

ao Santo Profeta Hazrat Muhammad (saw). Com isso, muitas pessoas passaram a aceita-lo. 

 

É contado que o Santo Profeta (saw) chegou a escrever uma carta a Mussailimah, que lhe foi 

entregue por Hazrat Habib (ra). Quando eles se encontraram, Mussailimah perguntou-lhe se ele 

considerava o Santo Profeta (saw) como um profeta, ao que ele respondeu que sim. Então, 

perguntou-lhe se considerava a ele (a Mussailimah) como um profeta. Como Hazrat Habib (ra) 

não respondia dizendo que sim, Mussailimah torturava-o, cortando alguma parte do seu corpo e 

lhe fazendo a mesma pergunta novamente. Isso foi acontecendo por diversas vezes, até que Hazrat 

Habib (ra) acabou martirizado. Mussailimah, portanto, não era apenas um falso clamante de ser 

profeta, mas, também, era uma pessoa que adotou a crueldade e inimizade contra o Islã. 

 

Quando Hazrat Abu Bakar (ra) assumiu o Califado, ele enviou um exército liderado por Ikramah 

para combater Mussailimah, advertindo-o a não atacar até que Hazrat Shrabil (ra), a quem ele 

havia enviado com outro exército, chegasse ao seu encontro. Ikramah partiu ao ataque 

apressadamente e acabou derrotado. Hazrat Abu Bakar (ra) passou essa missão para Hazrat Shrabil 

(ra), a quem disse para aguardar até que Hazrat Khalid bin Walid (ra) chegasse ali. Contudo, ele 

também foi precipitado e sofreu com a derrota também. A missão foi finalmente repassada a Hazrat 

Khalid bin Walid (ra), quem recebeu reforços do batalhão de Hazrat Salid (ra) e de batalhões dos 

Anssar (liderados por Hazrat Sabit bin Kess (ra)) e dos Muhajirin (liderados por Hazrat Zed bin 

Khattab (ra) e Hazrat Abu Huzaifah (ra)). Mussailimah contava com 40 mil a 100 mil combatentes 

(de acordo com diferentes relatos) enquanto Hazrat Khalid (ra) tinha aproximadamente 10 mil. Os 

muçulmanos passaram por dificuldade inicialmente mas Hazrat Khalid (ra) contornou a situação.  

 

Hazoor (aba) disse que continuaria esses relatos em sermões futuros e anunciou a oração de funeral 

dos seguintes membros da Comunidade: Sr. Abdus Salam, quem foi brutalmente martirizado em 

frente a seus filhos, de 4 e 6 anos, no Paquistão. Hazoor (aba) falou sobre algumas de suas virtudes 

e orou por ele e sua família; Sr. Zulfikar Ahmad, quem chegou a ser um assir no caminho de Deus 

e quem construiu uma mesquita em Belize; e Sr. Malik Tabassum, quem teve seu pai martirizado 

em Lahore em 2010 e quem serviu a Comunidade desde sua juventude.  
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