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

Huzoor (aba) disse que embora Hazrat Uthman (ra) não tenha participado fisicamente 
na Batalha de Badr, ele estava entre aqueles oito companheiros aos quais o Santo 
Profeta (sa) deu dos despojos de guerra (mesmo sem eles participarem fisicamente 
dela), incluindo-os assim entre os participantes da Batalha de Badr. 

Huzoor (aba) disse que o Santo Profeta (sa) casou sua filha Ruqayah (ra) com Hazrat 
Uthman (ra), porém ela faleceu durante os dias da Batalha de Badr. Depois disso, o 
Santo Profeta (sa) deu sua outra filha, Ume Kulsum (ra), a Hazrat Uthman (ra) em 
casamento. Assim, Hazrat Uthman (ra) ficou conhecido como Dhun Nurayn.  

Hazrat Uthman (ra) disse que numa noite durante uma viagem à Síria, ele ouvira alguém 
dizendo que Ahmad havia se manifestado em Meca. Então, quando retornou a Meca, ele 
soube da proclamação do Santo Profeta (sa) e, assim, foi ao seu encontro e aceitou o 
Islamismo. 

Huzoor (aba) disse que uma vez, o Santo Profeta (sa) visitou sua casa e disse à sua filha 
que ela deveria cuidar muito bem de Hazrat Uthman (ra), pois entre seus companheiros, 
Hazrat Uthman (ra) era o que mais se assemelhava em qualidades morais com ele.  

Huzoor (aba) disse que tanto Hazrat Uthman (ra) quanto sua esposa Hazrat Ruqayah 
(ra) fizeram parte da primeira migração em direção à Abissínia. Antes de partir, o Santo 
Profeta (sa) aconselhou Hazrat Uthman (ra) a levar Hazrat Ruqayah (ra) junto com ele, 
para que ambos pudessem ser um meio de apoio um para o outro. O Santo Profeta (sa) 
disse que depois de Ló (as) e Abraão (as), eles eram os primeiros a migrarem na causa 
de Deus.  

Huzoor (aba) disse que uma vez, o Santo Profeta (sa) viu Hazrat Uthman (ra) chorando 
e perguntou o que havia de errado. Hazrat Uthman (ra) respondeu dizendo que estava 
triste por não ser mais genro do Sagrado Profeta (sa). O Santo Profeta (sa) respondeu 
que não tinha nada com que se preocupar, pois se tivesse cem filhas teria casado uma 
após a outra com ele. 

No final, Huzoor (aba) mais uma vez fez um apelo por orações para os ahmadis no 
Paquistão. Embora os adversários continuem em suas tentativas, eles esquecem que 
existe um Ser Superior que os está vigiando e levando suas ações em conta. Huzoor 
(aba) rezou para que eles pudessem ver a razão e agir com justiça. Huzoor (aba) rezou 
igualmente pelos ahmadis na Argélia e por todos aqueles em outros lugares que estão 
enfrentando tais dificuldades. 

Huzoor (aba) liderou as orações de funeral de alguns membros da Comunidade que 
faleceram recentemente, a saber, Maulana Sultan Mahmood Anwar, Sr. Muhammad 
Umar, Sr. Habib Ahmad, Sr. Badar-uz-Zaman, Sr. Mansoor Ahmad Taseer, Dr. Eedi 
Ibrahim Moanga, Sr. Sughra Begum, Sr. Kiramatullah, Sr. Munawwar Ahmad Khalid, Sra. 
Naseera Begum e Sr. Rafiuddin Butt. 
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