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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 o Santo Profeta (sa) se referiu a Hazrat Ali (ra) como seu irmão
em duas ocasiões diferentes.
Durante a Batalha de Badr, o Santo Profeta (sa) disse a Hazrat Abu Bakr (ra) e Hazrat
Ali (ra) que o anjo Gabriel estava do lado direito de um deles e o anjo Mikael do lado
direito do outro, e o Anjo Israfil estava lutando ao lado deles.
Huzoor (aba) disse que durante a Batalha de Badr, Hazrat Ali (ra) se preocupava muito
com o Santo Profeta (sa). Ele narrou que sempre que corria de volta para ver o Santo
Profeta (sa), o encontrava prostrado e orando fervorosamente pela vitória.
Huzoor (aba) disse que Hazrat Ali (ra) pediu ao Santo Profeta (sa) a mão de sua filha
Fátima em casamento. O Santo Profeta (sa) lhe perguntou se ele tinha algo a dar como
dote. Hazrat Ali (ra) respondeu que ele tinha um cavalo e sua armadura. O Santo Profeta
(sa) instruiu-o a vender a armadura e usar essa quantia como dote. Huzoor (aba)
comentou que assim como o Santo Profeta (sa) instruiu que o dote deveria ser arranjado,
deve ser entendido que o dote é um direito da noiva e sempre deve ser dado.
Huzoor (aba) disse que apesar de não serem muito ricos, Hazrat Ali (ra) e Hazrat Fátima
(ra) eram muito generosos com o que tinham. Uma vez, enquanto fazia alguns trabalhos
domésticos, Hazrat Fátima (ra) sentiu alguma dor em suas mãos. Então, ela pediu ao
Santo Profeta (sa) que lhe concedesse um servente que pudesse ajudar nas tarefas
domésticas, em casa. O Santo Profeta (sa), visitou ela e Hazrat Ali (ra) mais tarde, na
casa deles, e disse que lhes contaria algo que era melhor do que um trabalhador para a
casa. Ele os recomendou a recitar Allahu Akbar [Allah é o maior] 34 vezes, Alhamdulillah
[Todos os louvores pertencem a Allah] 33 vezes, e Subhan Allah [Santo é Allah] 33
vezes´antes de dormirem. Embora houvesse uma parte estabelecida por Deus para o
Santo Profeta (sa) e sua família para serventes, o Santo Profeta (sa) só usou riquezas
que caíram diretamente sob sua parcela e não queria que as pessoas pensassem que
ele estava usando riquezas do tesouro (público) para sua própria família.
Huzoor (aba) disse que continuaria a relatar fatos da vida de Hazrat Ali (ra) no futuro.
No fim do sermão, Huzoor (aba) disse que a situação dos Ahmadis no Paquistão
continuavam a se agravar. Alguns líderes do governo estão conspirando juntamente aos
clérigos e estão tentando causar o maior dano possível aos membros da Comunidade.
Huzoor (aba) pediu a todos para rezarem pelos Ahmadis do Paquistão, para que eles
possam permanecer a salvo dos males de tais pessoas.
A seguir Huzoor (aba) liderou oração funeral dos alguns membros da comunidade, a
saber: Sr. Muhammad Aslam, Sra. Shaheena Qamar, Sr. Samar Ahmad e Sra. Afzal
Kholhar.
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