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Hazoor (aba) continuou a falar sobre a vida de Hazrat Abu Bakar (ra) e as questões relativas à 

Batalha de Yamamah. 

 

O Califa (aba) contou que Hazrat Ume Ammarah (ra), uma das mais valentes mulheres 

muçulmanas, também havia participado da Batalha de Yamamah. Um de seus filhos havia sido 

brutalmente martirizado sob ordens de Mussailimah, uma vez que ele se recusava a aceitá-lo como 

um profeta. Ela decidiu que iria ou matar Mussailimah ou acabar como mártir nessa investida, 

participando da batalha junto com seu outro filho, Abdullah. Ao avistar Mussailimah no campo de 

batalha, ela partiu para atacá-lo, mas alguém a viu e atacou-la, decepando um de seus braços. 

Mesmo assim, ela não baixou guarda, mas, quando viu novamente, seu filho havia dado o golpe 

final em Mussailimah. Após isso, Hazrat Abu Bakar (ra) costumava ir saber do bem-estar de Hazrat 

Ume Ammarah (ra). 

 

Outra pessoa que lutou bravamente foi Hazrat Abu Aquil (ra). Ele foi acertado por um golpe de 

flecha em seu ombro, enfraquecendo-o com a perda de sangue. Contudo, ao ouvir o chamado para 

que os Anssar (muçulmanos de Medina) viessem ao campo de batalha, ele novamente voltou a 

luta. Na forte batalha, um de seus braços acabou cortado, fazendo-o perder ainda mais sangue, o 

que o levaria ao martírio. Quando estava em seus últimos suspiros, perguntou sobre o resultado da 

guerra. Ao saber que foram os muçulmanos quem saíram vitoriosos, ele apontou seu dedo para os 

céus e passou dessa para a melhor.  

 

Hazrat Abu Bakar (ra) foi visitar o túmulos dos muçulmanos martirizados na batalha junto de 

Majáh bin Mararah (ra), quem lhe relatou diversos atos de bravura demonstrados pelos 

muçulmanos. Isso levou Hazrat Abu Bakar (ra) aos prantos. 

 

Hazrat Khalid bin Walid (ra) fez um acordo com o líder dos Banu Hanifah, o povo que estava 

junto de Mussailimah e que, posteriormente, novamente anunciaram a veracidade do Santo Profeta 

Hazrat Muhammad (saw) e adentraram o Islã. De acordo com diferentes relatos, o número de 

inimigos mortos nesse combate varia entre 10 mil a 21 mil, enquanto o número de muçulmanos 

martirizados nessa guerra varia de 500 a 1700, incluindo proeminentes sahabas (muçulmanos que 

aceitaram o Islã ainda na vida do Santo Profeta (saw) e pessoas que tinham memorizado todo o 

Sagrado Alcorão.  

 

Hazoor (aba) apresentou alguns ditos do Messias Prometido (as) e do segundo Califa da Ahmadia 

em relação a Batalha de Yamamah e os desafios enfrentados por Hazrat Abu Bakar Siddiq (ra) no 

início de seu Califado. 

 

Hazoor (aba) terminou o sermão informando que terminava aqui os relatos referentes a Batalha de 

Yamamah e que continuaria os relatos relativos a vida de Hazrat Abu Bakar Siddiq (ra) em sermões 

futuros. 
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