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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. 

 

Hazoor (aba) contou que quando Hazrat Muhajir (ra) informou detalhes de suas atividades para 

Hazrat Abu Bakar (ra). Hazrat Muaz bin Jabal (ra) e outros governadores também escreveram-lhe 

cartas, ao que o Califa os autorizou a voltar Medina, desde que escolhessem alguém para tomar 

seus postos. Hazrat Muhajir (ra) foi orientado a se juntar a Hazrat Ikramah (ra) e ir em direção a 

Razaral Maut. Enquanto isso, Hazrat Ziyad (ra), o governador de Kindá, passava por dificuldades 

e solicitou ajuda a Hazrat Muhajir (ra), quem ali chegou para o ajudar.  

 

Os rebeldes de Kindá foram para Nujair e se asseguraram numa fortaleza perto de Razaral Maut. 

Contudo, um dos líderes dessas pessoas, Ashaas, entrou num acordo com os muçulmanos 

permitindo que entrassem na fortaleza por uma das três entradas. Esse líder dos de Kindá foi 

enviado a Hazrat Abu Bakar (ra), quem o reprimiu por suas ações mas o perdoou. Posteriormente, 

Ashaas se tornou um muçulmano e até mesmo participou de batalhas como parte do exército 

islâmico.  

 

Hazoor (aba) contou que essas foram as últimas batalhas contra os que se rebelaram contra o 

Islamismo. O Califa (aba) reforçou que essas batalhas se deram pela rebeldia e violência dessas 

pessoas, não pela sua apostasia ou por alguns deles terem clamado ser profetas. Essas pessoas e 

tribos haviam se rebelado contra o governo vigente, criaram suas próprias regras e atacaram e 

mataram muçulmanos, inclusive com restícios de barbárie em muitos casos.  

 

Apesar das rebeliões terem sido erradicadas, Hazrat Abu Bakar (ra) não pôde baixar a guarda, pois 

haviam riscos de ataque por forças romanas e persas, que constituíam os grandes impérios da 

época. Porém, Hazoor (aba) informou que constinuaria esses relatos em sermões futuros.  
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