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Hazoor (aba) continuou a falar sobre a vida de Hazrat Abu Bakar (ra) e as dificuldades que lhe
sobrevieram após sua eleição como primeiro Califa do Islã.
Hazoor (aba) contou que Hazrat Abu Bakar (ra) nomeou Hazrat Khalid bin Walid (ra) para
combater algumas pessoas que, além de promover a rebelião contra os muçulmanos, clamavam
falsamente serem profetas de Deus. Ele disse que ouvira o Santo Profeta (saw) dizer que Hazrat
Khalid (ra) era um grande servo e uma espada de Deus contra os hipócritas e descrentes.
Dentre esses clamantes de profecia, o primeiro sobre quem Hazoor (aba) comentou foi Tulaihah
bin Khuwalid, quem anunciou ser um profeta ainda durante a vida do Santo Profeta (saw). Na
verdade, ele fazia parte de um grupo de pessoas da tribo de Banu Assad que visitou o Santo Profeta
(saw) e o aceitou 9 anos após a Hégira. Porém, voltando de lá, ele anunciou ser um profeta e
pessoas de sua tribo passaram a aceitá-lo. É relatado que, num certo momento, houve uma crise
hídrica em sua região. Ele orientou que levassem seu cavalo a uma pequena distância e disse que
ali encontrariam água, o que acabou acontecendo e sua fama aumentando. Ele, posteriormente,
batalhou contra os muçulmanos.
A batalha entre o exército de Tulaihah e de Hazrat Khalid bin Walid (ra) aconteceu em Buzakhah.
Um grande soldado do exército de Tulaihah era Uiéna, quem havia aceitado o Islã antes da
Conquista de Meca e lutado do lado islâmico em algumas guerras, porém havia acabado por deixar
o Islã e havia aceitado Tulaihah como profeta. Durante a batalha, ele vinha até Tulaihah e
perguntava se ele havia recebido alguma revelação do anjo Gabriel (as), ao que ele respondia que
não. Vendo que o seu exército continuava a sofrer derrota, Uiéna veio pela terceira vez até Tulaihah
fazer a mesma pergunta, ao que ele respondeu que foi informado que algo que não pode ser alterado
está para acontecer. Uiéna percebeu com isso que Tulaihah era falso em sua declaração e
abandonou-lhe. Tulaihah já havia preparado um cavalo para fugir com sua esposa e orientou todos
os demais a fugirem também, levando o exército à derrota definitava na guerra. Essas pessoas
perceberam seu erro e adentraram o Islã. Uiéna e Tulaihah também foram perdoados e reverteram
ao Islã novamente. Quando Tulaihah, após o falecimento de Hazrat Abu Bakar (ra) se apresentou
para jurar fidelidade a Hazrat Umar (ra), este rejeitou-o, dizendo que não poderia aceitá-lo uma
vez que ele havia matado Hazrat Ucaxah (ra) e Hazrat Sabit (ra). Tulaihah respondeu dizendo que
Deus garantiu o status de mártir a eles e salvou a ele próprio (a Tulaihah) da morte, permitindo
que continuasse neste mundo e aceitasse o Islã. Sobre isso, Hazrat Umar (ra) aceitou-o. Tulaihah
acabou martirizado lutando bravamente ao lado dos muçulmanos durante o Califado de Hazrat
Umar (ra).
Hazoor (aba) terminou o sermão fazendo um comentando brevemente sobre a Batalha contra Umm
Dhiml e anunciando a oração de funeral das seguintes membras da Comunidade: Sra. Sabirah
Begam, que era uma pessoa de muitas qualidades e Sra. Suraiah Rashid, quem serviu como
Presidente das Lajna de sua região por um longo período. Hazoor (aba) orou para que Allah as
garanta perdão, tenha misericórdia com elas e permita que suas descendências continuem com suas
virtudes.
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