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

e quem foi o primeiro Califa do Islã. Ele comentou sobre a conquista de Damasco, a capital da 

Síria. Essa seria a última grande batalha do Califado de Hazrat Abu Bakar (ra). 

 

O Califa (aba) contou que Damasco era um centro de idolatria onde, posteriormente, o 

Cristianismo havia prevalecido. Era uma região central para o comércio e por onde passavam 

muitas caravanas comerciais. Ela era uma cidade bem fortificada com muros altos e trincheiras em 

sua volta, tornando muito difícil a entrada nela.  

 

Hazrat Abu Ubaidah (ra) havia sido enviado para Homs, perto de Damasco e Hazrat Khalid bin 

Walid (ra) havia cercado Damasco. As pessoas de lá jogaram pedregulhos e lançaram flechas sobre 

os muçulmanos por cima de seus muros durante 20 dias, porém começaram a sentir a falta de 

suprimentos. Ao mesmo tempo, Heráclitos formou um grande exército perto de Ajnadein. Hazrat 

Khalid (ra) teve que enviar um exército junto com Hazrat Zirar (ra) contra esse exército.  

 

Estando muito menor em números, Hazrat Zirar (ra) acabou sendo capturado pelos inimigos e, 

apesar das tentativas, os muçulmanos do seu exército não conseguiram liberta-lo. Hazrat Khalid 

(ra) foi ao combate então e ali viu que uma pessoa montada num cavalo e completamente 

encoberta, escondendo todo seu corpo e rosto, estava fazendo ataques pesados no exército inimigo, 

invadindo suas fileiras e derrotando todos que apareciam em sua frente. Pessoas chegaram a achar 

que seria o próprio Hazrat Khalid (ra), mas ele mesmo se mostrou surpreso com aquilo. Quando 

aquele soldado saiu das fileiras inimigas e atacou-as novamente, Hazrat Khalid (ra) fez um forte 

ataque e conseguindo lhe tirar do meio dos inimigos. Quando ele novamente foi atacar os 

oponentes, Hazrat Khalid (ra) perguntou quem ela era. Primeiro essa pessoa exitou em responder, 

mas depois informou que ela não era um homem, mas sim uma mulher e era Hazrat Khola (ra), a 

irmã de Hazrat Zirar (ra). Quando uma parte do exército inimigo se rendeu, Hazrat Khalid (ra) 

conseguiu informações sobre Hazrat Zirar (ra) e enviou um batalhão para recupera-lo. Hazrat 

Khola (ra) também participou desse grupo e ajudou a salvar seu irmão.  

 

Posteriormente, Hazrat Abu Ubaidah (ra) concordou em avançar para Ajnadein e combater o 

exército de Heráclito, mas um exército lhes atacou pelas costas, capturando um grupo de mulheres, 

incluindo Hazrat Khola (ra). Ela liderou as mulheres muçulmanas e urgiu a não se renderem 

perante o inimigo. Elas acabaram rodeadas por 3 mil soldados mas lutaram bravamente. Por fim, 

Hazrat Khalid (ra) e Hazrat Zirar (ra) chegaram com seu exército e derrotaram os adversários. 

 

Após derrotarem o exército de Heráclito os muçulmanos voltaram a Damasco. Hazrat Khalid (ra) 

coordenou investigações até descobrir um modo de entrar em Damasco. Ele conseguiu entrar por 

um dos lados da fortaleza, mas ao saber disso as pessoas de Damasco correram para o lado oposto 

e fizeram um acordo com Hazrat Abu Ubaidah (ra). Quando a notícia da vitória chegou a Medina, 

Hazrat Abu Bakar (ra) já havia partido desta para a melhor. 

 

Hazoor (aba) encerrou o sermão informando que continuaria a mencionar fatos da vida de Hazrat 

Abu Bakar (ra) em sermões futuros e anunciando a oração de funeral dos seguintes membros da 

Comunidade: Sr. Umar Abu Arqub, quem serviu como Presidente da Comunidade no norte da 

Palestina; Sr. Sheikh Nasir, sobre quem o quarto Califa (rh) havia dito que se em cada centro nós 

tivermos um Nasir nós seremos bem-sucedidos em cada lugar; Sr. Malik Sultan Ahmad, 

missionário da Comunidade; e Sr. Mahbub Ahmad Rajiki, sobrinho de Hazrat Ghulam Rassul 

Rajiki (ra) e filho de Hazrat Ghulam Ali Rajiki (ra), ambos Sahabas do Messias Prometido (as).  
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