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Hazoor (aba) continuou a falar sobre a vida de Hazrat Abu Bakar (ra) e as expedições ocorridas 

em seu Califado. 

 

A nona expedição aconteceu no Bahrein. Os inimigos haviam se juntado a Hutã e os muçulmanos 

a Hazrat Ala (ra). A guerra só veio a terminar após aproximadamente um mês de combate. Hazrat 

Ala (ra) distribuiu os espólios de guerra dando os itens mais valiosos para os que lutaram mais 

bravamente. Ele própriou passou a liderar Hajar e as áreas próximas.  

 

Os persas eram contrários aos muçulmanos naquele momento. Mafruq Shabani tomou exércitos 

Taghlib e Namir e marchou em direção de Hajar. Hazrat Abu Bakar (ra) escreveu a Hazrat Ala 

(ra) dizendo que se a notícia desse ataque for verdadeira, ele deve fazer um contra-ataque e 

erradicar essa ameaça. Os inimigos se juntaram em Darín. Hazrat Ala (ra) recebeu suporte de 

Hazrat Mussanna bin Harissa (ra) e dos muçulmanos de Bakr bin Wail. Os muçulmanos chegaram 

a Darín e derrotaram o inimigo após uma dura batalha. 

 

A expedição para Teirrama, uma região do Iêmen, foi liderada por Hazrat Suwaid (ra), quem 

aceitou o Islã no quinto ano após a Hijra (emigração de Meca para Medina). Nesse local, as tribos 

Áq e Ashar levantaram rebeliões que foram vencidas com sucesso.  

 

Hazoor (aba) terminou o sermão informando que continuaria a falar sobre as expedições em 

sermões futuros e anunciando a oração de funeral dos seguintes membros da Comunidade: Diko 

Zakariya e Diko Musa, que foram martirizados num ataque terrorista em Burkina Faso; 

Muhammad Yusuf Baloch, cuja família aceitou a Ahmadia através de Hazrat Ghulam Rassúl 

Rajiki (ra); Sra. Mubariza Farooq, quem quando pequena tocou em um cabo eletrificado e precisou 

amputar ambos os braços. Contudo, ela não desanimou e aprendeu a escrever segurando a caneta 

pela boca. Ela não somente completou sua educação com  isso, como também seu mestrado em 

língua árabe, servindo a Comunidade no Tahir Heart Institute, no Paquistão. Hazoor (aba) também 

anunciou a oração de funeral do Sr. Anzumana Butara, um missionário da Costa do Marfim. 
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