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Sua santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) disse que continuaria citando
incidentes da vida de Hazrat Ali (ra).
Huzoor (aba) mencionou os fatos que se seguiram logo após o martírio de Hazrat
Uthman (ra) e as desordens que surgiram. Huzoor (aba) citou uma passagem de um
escrito do segundo Califa, em que ele disse que para evitar tais desordens, os
muçulmanos devem receber boa educação e devem permanecer sempre ligados à
Comunidade e ao Califado.
Huzoor (aba) disse que nos dias de hoje, somos abençoados por ter a MTA na qual
sermões e vários outros programas de Huzoor (aba) são transmitidos em todo o mundo.
Assim, além de estudar os livros do Messias Prometido (as), é necessário assistir e
aprender com a MTA, especificamente assistindo regularmente aos Sermões de Sextafeira.
Huzoor (aba) relatou incidentes relacionados à Batalha do Camelo, que ocorreu entre
Hazrat Ali (ra) e Hazrat Aisha (ra). Ao ouvir sobre o martírio de Hazrat Uthman (ra), Hazrat
Aisha (ra) encorajou as pessoas a vingarem o martírio de Hazrat Uthman (ra). Dos
rebeldes, que causaram toda a confusão, uma parte juntou-se com Hazrat Aisha (ra),
enquanto outro grupo desses rebeldes juntou-se a Hazrat Ali (ra). Ela viajou para Basra
junto com seu exército. Ao ver isso, Hazrat Ali (ra) também foi para Basra junto com seu
exército. Uma vez que ambos os exércitos haviam chegado a Basra, Hazrat Ali (ra)
enviou alguém a Hazrat Aisha (ra), Hazrat Zubair (ra) e Hazrat Talha (ra) (que haviam se
juntado ao exército de Hazrat Aisha (ra). Esse representante lhes perguntou quais eram
suas intenções, ao que eles responderam que lutavam por reforma. Ouvindo isso, esse
representante lhes informou que uma luta assim só aumentaria a desordem e a discórdia.
Huzoor (aba) disse que ao verem que um acordo havia sido feito, os rebeldes ficaram
preocupados, pois sabiam que a união dos muçulmanos não seria boa para seus
próprios interesses. Assim, eles elaboraram um plano: os rebeldes que se faziam passar
por apoiadores de Hazrat Ali (ra) e os rebeldes que se faziam passar por apoiadores de
Hazrat Aisha (ra) atacaram os exércitos opostos. Isso provocou uma confusão,
parecendo para ambas as partes que o outro teria desrespeitado o acordo. Assim
começou essa guerra. Huzoor (aba) disse que ao ver o que ocorreu, Hazrat Ali (ra) ficou
profundamente triste.
Huzoor (aba) narrou, posteriormente, incidentes relativos à Batalha de Siffin, que ocorreu
entre Hazrat Ali (ra) e Hazrat Muawiyah (ra).
Hazrat Muawiyah (ra) insistiu que os assassinos de Hazrat Uthman (ra) deveriam ser
entregues a ele. Então, ambas as partes nomearam um representante de sua parte,
devendo eles decidir, de acordo com o Sagrado Alcorão, o que deveria ser feito com
aqueles que martirizaram Hazrat Uthman (ra).
No final do sermão, Huzoor (aba) fez novamente um apelo para orações, pelos Ahmadis
residentes no Paquistão e na Argélia. Huzoor (aba) disse que, nos últimos dias, houve
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uma boa notícia da Argélia, que dois tribunais libertaram muitos Ahmadis que estavam
sendo acusados em casos falsos. Huzoor (aba) citou algumas orações que deveriam ser
especialmente oferecidas nos dias atuais.
A seguir, Huzoor (aba) liderou a oração de funeral de alguns membros da Comunidade.
A saber, Sra. Humda Abbas, Sr. Rizwan Syed Naeemi, Sr. Mali Ali Muhammad, Sr.
Ehsan Ahmad e Sr. Riazuddin Shams.
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