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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, como Sajah, Malik bin 

Nuwairah e Mussailimah Kazzab. 

 

O Califa (aba) contou que Hazrat Khalid bin Walid (ra) liderou o exército enviado para combater 

Malik bin Nuwairah, da tribo dos Banu Yarbu. Ele, quem era o líder da sua tribo, havia aceitado o 

Islã junto com ela no ano 9 após a Hégira e foi nomeado para receber o zakat deles pelo Santo 

Profeta (saw). Contudo, quando o Santo Profeta (saw) faleceu, ele não somente se mostrou feliz 

com isso, como também matou os muçulmanos de sua tribo que se mantiveram firme quanto ao 

oferecimento do zakat e seu envio a Medina.  

 

Malik bin Nuwairah teve contato também com Sajah, uma mulher da tribo Banu Taghlib que 

planejava atacar Medina com um exército que trouxe do Iraque. Ela lutou contra o exército de Aus 

bin Khuzaimah e perdeu. Aus tomou um pacto dela de que ela sairia de Medina e não voltaria mais 

ali. Sajah havia clamado ser uma profetisa e havia se casado com outro clamante de ser um profeta, 

Mussailimah Kazzab. Após sua derrota, ela voltou à tribo de Banu Taghlib e, após ser tempo, 

reverteu ao Islã.  

 

Quanto a Malik bin Nuwairah, ele acabou morto. De acordo com alguns relatos, numa noite muito 

fria, Hazrat Khalid (ra) havia orientado que os priosioneiros de guerra deveriam ser mantidos 

aquecidos. Algumas pessoas interpretaram sua ordem e atacaram vários prisioneiros, matando-os. 

Entre eles estava Malik bin Nuwairah. Hazrat Abu Bakar Siddiq (ra) chamou Hazrat Khalid bin 

Walid (ra) e pediu-lhe explicações sobre o ocorrido. Ao ser informado da ocorrência e ver o 

remorso de Hazrat Khalid bin Walid (ra), ele perdoou-lo e ofereceu uma quantia como expiação 

pelo ocorrido. 

 

Algumas pessoas também alegam que Hazrat Khalid (ra) teria errado ao se casar com a ex-esposa 

de Malik bin Nuwairah pouco após o ocorrido, sem esperar o período estabelecido para casamento 

no Islã. Contudo, Hazoor (aba) explicou que, na verdade, Malik bin Nuwairah havia se divorciado 

dela já tinha um tempo, mas a mantinha em sua casa. O casamento, portanto, havia acontecido 

após o período de separação prescrito pelo Islã.  

 

Posteriormente, Hazrat Khalid bin Walid (ra) foi enviado para combater as desordens criadas pelos 

Banu Hanifah e Mussailimah, o falso clamante de profetização. Um grande exército também foi 

enviado posteriormente para evitar que eles fossem atacados pelas costas. Com a chegada de 

Hazrat Khalid (ra) em Yamamah, aconteceu a famosa Batalha de Yamamah, sobre a qual Hazoor 

(aba) disse que falaria em sermões futuros, encerrando com isso o seu sermão. 
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