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Sua santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) disse que começaria a mencionar incidentes da

vida dos Khulafa-e-Rashedeen, começando por Hazrat Ali (ra) bin Abi Talib. Ele era conhecido
como Abu Turab porque uma vez, o Santo Profeta (sa) o viu dormindo no chão da mesquita e seu
corpo havia pego um pouco de sujeira. O Santo Profeta (sa) havia o acordado dizendo: “Óh, Abu
Turab! Acorde!”.
Huzoor (aba) disse que durante um estado de fome em Meca, o Santo Profeta (sa) foi até seu tio
Abu Talib e ofereceu-se para adotar uma de suas crianças para facilitar a vida de Abu Talib. Com
isso, Hazrat Ali (ra) passou aos cuidados do Sagrado Profeta (sa).
Huzoor (aba) narrou o incidente da aceitação do Islã de Hazrat Ali (ra). Um dia, Hazrat Ali (ra) viu
o Profeta Sagrado (sa) e Hazrat Khadijah (ra) oferecendo orações. Hazrat Ali (ra) perguntou o que
eles estavam fazendo, sobre o que o Santo Profeta (sa) explicou-lhe e convidou-lhe a acreditar
no Deus Único e Verdadeiro. No dia seguinte Hazrat Ali (ra) aceitou o Islã.
Huzoor (aba) disse que uma vez, em acordo com o mandamento divino de que ele deveria avisar
seus familiares sobre a religião e convidá-los para ela, o Santo Profeta (sa) instruiu Hazrat Ali (ra)
a convidar a família de Abdul Muttalib para uma refeição. Após a refeição, o Santo Profeta (sa)
desejou fazer um discurso, convidando todos para a religião do Islã. No entanto, o traiçoeiro Abu
Lahab disse algo com que todos os que estavam presentes dispersaram. Então, o Santo Profeta
(sa) pediu a Hazrat Ali (ra) que convidasse sua família novamente e nesta ocasião ele convidou
sua família a aceitar o Islã e o Único Deus. O Santo Profeta (sa) perguntou se eles o apoiariam
nessa missão? Todos permaneceram em silêncio, exceto Hazrat Ali (ra), de treze anos, que disse
que apesar de ser o mais jovem e o mais fraco entre os presentes, ele apoiaria o Santo Profeta
(sa). Huzoor (aba) comentou que os jovens, especialmente, deveriam tomar nota desse
incidente.
Enquanto mencionava os sacrifícios feitos por Hazrat Ali (ra), Huzoor (aba) disse que em meio à
crescente oposição das pessoas de Meca, o Santo Profeta (sa) foi informado por Deus a respeito
dos planos dos Mecanos para assassiná-lo. Ele foi então divinamente ordenado a migrar para
Medina. O Santo Profeta (sa) deixou sua casa à noite, quando estava cercado por eles. Ele deixou
Hazrat Ali (ra) em sua casa, assegurando-lhe que, pela graça de Deus, nada lhe aconteceria. O
Santo Profeta (sa) instruiu Hazrat Ali (ra) a deitar-se em sua cama, para que quando eles olhassem
para dentro, não suspeitassem que ele tinha partido. Assim, ele fez esse grande sacrifício na
ocasião da migração do Santo Profeta (sa).
Huzoor (aba) disse que continuaria a relatar fatos da vida de Hazrat Ali (ra) no futuro.
Huzoor (aba) disse então que ofereceria a oração funerária dos seguintes membros falecidos:
Dr. Tahir Mahmood, que foi martirizado por opositores da Ahmadia em 20 de novembro de 2020.
Sr. Jamaluddin Mahmood, que faleceu no dia 3 de novembro de 2020. Ele estava servindo como
Secretário Geral da Comunidade em Serra Leoa.
Sra. Amatus Salam, que faleceu em 19 de outubro de 2020. Era esposa do Sr. Chaudhary
Salahuddin de Rabwah.
Sra. Mansoora Bushra, que faleceu em 6 de novembro de 2020. Ela era a mãe do Dr. Latif Qureshi.
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