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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, e as expedições que aconteceram em seu Califado. 

 

Hazoor (aba) comentou que Hazrat Khalid bin Walid (ra) dirigiu-se de Amghêxia para Rírah, 

passando pelo rio Eufrates para isso. O governador do local foi derrotado e as pessoas tomaram 

refúgio em 4 fortalezas que foram circundadas pelo exército de Hazrat Khalid (ra). No final das 

contas, vendo que sofreriam derrota, essas pessoas se renderam e foi feito um acordo em que eles 

deveriam pagar a Jizyah (uma taxa governamental). Muitas pessoas enviaram presentes a Hazrat 

Khalid (ra) por essa vitória. Mas ele enviou esses presentes a Hazrat Abu Bakar (ra), quem os 

incluiu na Jizyah. Sabendo dessa vitória, os chefes de regiões próximas do Iraque vieram por si 

para fazer acordos de paz com Hazrat Khalid (ra).  

 

Hazrat Khalid bin Walid (ra) também saiu em ajuda de Hazrat Ayaz bin Ghanam (ra), quem foi 

enviado por Hazrat Abu Bakar Siddiq (ra) para outra expedição e que estava tendo dificuldades no 

local. Hazrat Khalid (ra) revisou o plano e a estratégia de guerra, conseguindo a vitória em seguida.  

A Batalha de Usaid e Khanafis ocorreram quando exércitos saíram de Bagdá para combater os 

Muçulmanos. Hazrat Khalid (ra) enviou Hazrat Kaká e Abu Laylah para combatê-los, ele próprio 

se juntando a estes posteriormente. Quando os muçulmanos venceram a batalha em Usaid, os 

adversários fugiram e se juntaram aos de Khanafis, que também acabaram derrotados pelos 

muçulmanos.  

 

O Califa (aba) contou que a Batalha de Firaz ocorreu entre os muçulmanos e os romanos e que ela 

ocorreu durante o mês do Ramadã, impedindo Hazrat Khalid (ra) de fazer os jejuns naquela 

ocasião. Ele seguiu para lá junto ao Rio Eufrates passando por várias regiões. Os residentes dessas 

áreas foram fazendo acordos de paz com ele. Chegando em Firaz, ele saiu vitorioso ali também.  

 

Hazoor (aba) também contou incidentes de algumas outras guerras e informou que, com isso, ele 

encerrava os contos relativos às expedições realizadas durante o Califado de Hazrat Abu Bakar 

Siddiq (ra), mas que continuaria a falar sobre sua vida em sermões futuros. Hazoor (aba) também 

comentou que a reunião anual do Reino Unido teria início na semana seguinte e solicitou orações 

a todos para que essa Jalsa seja abençoada em todos os aspectos e para que Allah remova todas as 

dificuldades que possam vir, principalmente tendo em vista que ela está sendo realizada em sua 

escala normal após três anos.  
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