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Hazoor (aba) continuou a sua série de sermões sobre a vida de Hazrat Abu Bakar Siddiq (ra), um 

dos Badri Sahabas e quem foi o primeiro Califa do Islã. Hazoor (aba) continuou a falar sobre as 

expedições ocorridas em seu Califado.  

 

O Califa (aba) contou em referência às expedições externas que ocorreram algumas batalhas com 

partes do império persa. Uma delas foi contra Hormuzã. Quanto mais nobre era uma pessoa na 

Pérsia, mais caro era o seu chapéu. O chapéu de Hormuzã era avaliado em 10 mil dinares, o mais 

caro disponível. Antes do confronto, Hazrat Khalid bin Walid (ra) escreveu uma carta para ele, 

recomendando que aceitasse as cláusulas que lhe eram apresentadas, porém, ele negou a oferta e 

se armou para o combate. Durante o confronto, Hormuzã se aproximou de Hazrat Khalid bin Walid 

(ra) e o chamou para uum combate corpo a corpo. Nessa luta, Hazrat Khalid (ra) dominou e matou 

Hormuzã. A vitória nessa guerra, contra um inimigo do governo persa cuja força era amplamente 

reconhecida, levou os muçulmanos a ganharem mais confiança. 

 

O imperador persa havia enviado um exército para ajudar Hormuzã. Ao saber da sua derrota, esse 

exército, liderado por Karin, decidiu fazer um preparo maior para a guerra em um local chamado 

Mazar. Sabendo disso, Hazrat Khalid bin Walid (ra) foi ao seu encontro, derrotando-o. Os 

muçulmanos trataram as pessoas desse local de forma muito generosa. 

 

Hazoor (aba) também fez comentários sobre as guerras de Ubulah, Walajah, Ulés e Amgheshiyah, 

todas lideradas por Hazrat Khalid bin Walid (ra) e em que os muçulmanos saíram vitoriosos. O 

Califa (aba) terminou o sermão informando que continuaria esses relatos em sermões futuros.  
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