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Sua Santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) disse que continuaria a citar 
incidentes da vida de Hazrat Ali (ra). 

Huzoor (aba) disse que durante a batalha de Uhud,  quando o exército dos coraixitas se 
aproximou, o Santo Profeta (sa) instruiu Hazrat Ali (ra) para lutar contra eles. Neste 
momento, o anjo Gabriel veio ao Santo Profeta (sa) e diise que Hazrat Ali (ra) era digno 
de compaixão. O Sagrado Profeta (sa) disse que ele era de Ali, e Ali era dele.  

Huzoor (aba) disse que durante o Tratado de Hudaibiyah, Hazrat Ali (ra) prestou seus 
serviços como escriba do Tratado. Enquanto o tratado estava sendo escrito, Hazrat Ali 
(ra) escreveu "Muhammad, Mensageiro de Allah", entretanto, o representante dos 
incrédulos se opôs a isso, pois não o aceitaram como o mensageiro de Allah. Assim, 
como o propósito principal do Santo Profeta (sa) na formação deste tratado era o 
estabelecimento da paz, ele disse a Hazrat Ali (ra) para apagar isso. Os olhos de Hazrat 
Ali (ra) se encheram de lágrimas e ele não conseguiu fazer isso. Então, o Santo Profeta 
(sa) próprio apagou aquela parte.   

Huzoor (aba) disse que durante uma batalha, Hazrat Ali (ra) ficou cara a cara com um 
soldado e eles lutaram entre si. Como ambos eram bem experientes em guerras, foi uma 
batalha extensa mas Hazrat Ali (ra) o venceu. Assim que ele se ajoelhou sobre o inimigo 
para dar o golpe final, o homem cuspiu no rosto de Hazrat Ali (ra). Este recuou 
imediatamente, deixando de matar o homem. Quando foi perguntado por que ele fez 
isso, Hazrat Ali (ra) explicou que até o momento do cuspe ele estava lutando com o outro 
apenas pela causa de Allah; mas quando o homem cuspiu em seu rosto, ele ficou bravo 
e poderia estar matando-o por alguma raiva pessoal também. Assim, ele se afastou e o 
poupou. 

Huzoor (aba) disse que uma vez, o Santo Profeta (sa) enviou Hazrat Ali (ra) ao Iêmen 
como juiz. Hazrat Ali (ra) se apresentou ao Santo Profeta (sa) e disse que ainda era 
jovem e não era bem versado em julgar assuntos. O Santo Profeta (sa) lhe garantiu que 
Deus lhe concederia capacidade e rezou por ele. O Santo Profeta (sa) aconselhou Hazrat 
Ali (ra) dizendo que sempre que duas partes contrárias apresentassem um assunto 
diante dele para decidir entre elas, ele nunca deveria tomar uma decisão até que tivesse 
ouvido ambos os lados. Hazrat Ali (ra) contou que depois disso, seguindo o conselho do 
Santo Profeta (sa), ele nunca teve qualquer dificuldade como juiz. 

Huzoor (aba) disse que continuaria citando incidentes da vida de Hazrat Ali (ra) no futuro. 

No final, Huzoor (aba) disse que em seu último sermão, ele não pôde mencionar a 
Argélia, onde os Ahmadis enfrentam circunstâncias muito duras e alguns foram presos 
também por sua fé. Huzoor (aba) rezou para que o governo tenha sabedoria para deixar 
de cometer tais atrocidades contra os Ahmadis. Huzoor (aba) também pediu orações 
para os ahmadis do Paquistão, onde as condições para eles continuam a piorar.  

Huzoor (aba) também anunciou que dirigeria a oração de funeral do senhor Rashid 
Ahmad, do Paquistão. 

11 de dezembro de 2020 
 

Mesquita Mubarak, Islamabad, UK 

 


