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Hazoor (aba) continuou a falar sobre a vida de Hazrat Abu Bakar (ra), falando sobre alguns fatos 

e expedições ocorridas em seu Califado. 

 

Hazoor (aba) contou que Hazrat Khalid bin Saíd (ra) liderou a sétima expedição do Califado de 

Hazrat Abu Bakar (ra). Ele foi a terceira ou quarta pessoa a aceitar o Islã. Mas há relatos de que 

ele teria sido a quinta pessoa. É dito que ele viu um sonho em que seu pai o empurrava para o fogo, 

enquanto o Santo Profeta (saw) o segurava e evitava isso. Ao contar esse sonho para Hazrat Abu 

Bakar (ra), este lhe disse que Allah queria salvá-lo. Hazrat Khalid (ra) foi então ao encontro do 

Santo Profeta (saw) e perguntou para o quê ele chamava. O Santo Profeta (saw) disse que chamava 

para Deus, que era Único e não tinha nenhum compárticipe; disse-lhe que era o mensageiro de 

Deus e disse que convidava para que se parasse a adoração de estátuas, que não podiam nem 

beneficiar e nem prejudicar alguém. Sob isso, Hazrat Khalid (ra) aceitou o Islã. Ele liderou 

diversos exércitos na época de Hazrat Abu Bakar (ra), acabando por ser martirizado na Batalha de 

Marj-al-Safar.  

 

Ele havia sido designado para liderar a Batalha de Taimah. Ele foi ao local e convidou as tribos 

para o Islã. Sabendo disso, os romanos prepararam um grande exército contra eles. Hazrat Khalid 

(ra) informou Hazrat Abu Bakar (ra) sobre isso, quem lhe respondeu dizendo para não se preocupar 

e seguir em frente. Hazrat Khalid (ra) seguiu as instruções dadas e conseguiu a vitória na guerra. 

A oitava expedição foi liderada por Hazrat Turaifah bin Hajiz (ra). Ele foi enviado para combater 

os Banu Sulaim e Banu Hawazin, sendo bem-sucedido em suas batalhas. 

 

A nona expedição foi liderada por Hazrat Ala bin Hadrami (ra), enviado para combater os rebeldes 

de Bahrain. Ele também era um dos primeiros a aceitar o Islã. Após o falecimento do Santo Profeta 

(saw), o então governador do Bahrain faleceu e o povo de lá se rebelou. Hazrat Jarut (ra) conversou 

com as pessoas e fez com que muitos deixassem a rebelião e voltassem para o Islã. Sabendo disso, 

o imperador iraniano enviou um exército para ajudar os rebeldes contra os que se mantiveram ao 

Islã. Uma pesada batalha sucedeu, em que os muçulmanos estavam tendo muita dificuldade. 

Hazrat Abu Bakar (ra) enviou a Hazrat Ala (ra) como reforços. Quando eles chegaram próximo ao 

local, eles perderam seus animais de montaria. Hazrat Ala (ra) disse aos soldados para não 

temerem, pois Deus os ajudaria. Ele rezou muito e uma fonte de água surgiu por ali, fazendo com 

que os animais que haviam se dispersado voltassem para o local. Hazrat Ala (ra) relatou o ocorrido 

a Hazrat Abu Bakar Siddiq (ra), quem orou e agradeceu a Deus.     

 

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