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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) apresentou uma narração que afirma que Hazrat Ali (ra) prometeu
fidelidade a Hazrat Abu Bakr (ra) no primeiro ou no segundo dia após o falecimento do
Santo Profeta (sa), e sempre permaneceu leal a Hazrat Abu Bakr (ra).
Huzoor (aba) apresentou então, uma citação de um escrito do Messias Prometido (as),
na qual ele se dirigiu àqueles que acreditam que Hazrat Ali (ra) era da opinião que ele
próprio deveria ter sido o primeiro sucessor, em oposição a Hazrat Abu Bakr (ra). Ele
escreveu que esse não poderia ter sido o caso, porque Hazrat Ali (ra) não só prometeu
fidelidade a Hazrat Abu Bakr (ra), mas ele permaneceu completamente firme e leal ao
lado de Hazrat Abu Bakr (ra). Ele nunca se uniu àqueles que tentaram provocar
desordem contra Hazrat Abu Bakr (ra), mas, pelo contrário, ele se opôs a eles. O Messias
Prometido (as) também declarou que Hazrat Ali (ra) tinha muitas alianças em toda a
Arábia; se ele realmente acreditasse que deveria ser o primeiro sucessor, então, ele
certamente poderia ter migrado e reunido seus aliados e iniciado uma guerra. Mas ele
nunca fez tal coisa permanecendo inteiramente leal ao primeiro Califa. Ele sempre
ofereceu suas orações atrás de Hazrat Abu Bakr (ra). Dizer que ele não se comprometeu
com o pacto de fidelidade prestado à Hazrat Abu Bakr (ra) seria um mau tributo à sua
honra. Huzoor (aba) comentou ainda que Hazrat Ali (ra) nunca se opôs a nenhum dos
três Califas anteriores a ele.
Posteriormente, Huzoor (aba) disse que durante o califado de Hazrat Uthman (ra),
surgiram desordens. Uma vez, Hazrat Ali (ra) disse a Hazrat Uthman (ra), que ele temia
que as pessoas que conspiravam contra ele o assassinassem. Ele pediu permissão a
Hazrat Uthman (ra) para lutar contra essas pessoas, porém Hazrat Uthman (ra)
respondeu que nem uma gota de sangue deveria ser derramada por causa dele. Quando
Hazrat Ali soube que tentavam martirizar Hazrat Uthman (ra), ele enviou seus dois filhos
Hasan (ra) e Hussain (ra) para ficarem de guarda à porta de Hazrat Uthman (ra).
Contudo, quando os rebeldes conseguiram invadir a casa e martirizaram Hazrat Uthman
(ra), Hazrat Ali (ra) ficou extremamente perturbado e magoado.
Huzoor (aba) disse que depois que Hazrat Uthman (ra) foi martirizado, os muçulmanos
nomearam Hazrat Ali (ra) como seu Califa.
No final do sermão, Huzoor (aba) apelou novamente para que a Comunidade rezasse
pelos Ahmadis da Argélia, bem como pelos Ahmadis do Paquistão. As condições para
eles continuam a piorar e casos falsos estão sendo levantados contra eles com grande
frequência.
Huzoor também liderou a oração funeral de alguns membros da Comunidade. A saber
Dr. Tahir Ahmad, Sr. Habibullah Mazhar, Sr. Bashiruddin Ahmad e Sra. Amina Ahmad.
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