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Sua Santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) disse que continuaria citando incidentes da 

vida de Hazrat Uthman (ra). 

Huzoor (aba) disse que Medina permaneceu nas mãos dos rebeldes após o martírio do terceiro 

Califa e eles não permitiram que o corpo de Hazrat Uthman (ra) fosse enterrado por 3 dias. O Santo 

Profeta (sa) havia visto um sonho anteriormente no qual foi informado sobre o martírio de Hazrat 

Uthman (ra) e sobre as circunstâncias, muito difíceis, pelas quais ele teria que passar. 

Uma vez o Santo Profeta (sa) afirmou que todos profetas têm um amigo querido e seu amigo no 

paraíso seria Hazrat Uthman (ra). Há uma oração do Santo Profeta (sa) a respeito de seus genros, 

na qual ele suplicou a Deus que nenhum deles deveria entrar no fogo, nem nenhum de seus sogros.  

Uma vez, o Santo Profeta (sa) estava com um grupo de muhajirins (migrantes de Meca para 

Medina) no qual haviam muitos companheiros estimados. O Santo Profeta (sa) disse a todos para 

ficarem de pé com seu companheiro, sobre o qual ele próprio ficou ao lado de Hazrat Uthman (ra), 

afirmando que ele é seu amigo nesta vida e na próxima. O Santo Profeta (sa) disse uma vez que 

aquele que mais se assemelhava a ele em aspectos morais era Hazrat Uthman (ra).  

Hazrat Ali (ra) anunciou que Hazrat Uthman (ra) foi considerado Dhul-Norain (possuidor de duas 

luzes) mesmo nos céus. Ele estava na linha de frente na reconciliação entre as pessoas. Quando 

Hazrat Aisha (ra) recebeu a notícia de seu martírio, ela disse que, embora o tivessem martirizado, 

ele era o melhor e mais reconciliador e temente a Deus dentre todas as pessoas. 

Huzoor (aba) relatou um incidente de quando o Santo Profeta (sa) decidiu escrever uma carta ao 

governador de Roma. Hazrat Uthman (ra) disse que se não houvesse um selo naquela carta, eles 

não a leriam. Então, o Santo Profeta (sa) mandou fazer um anel de prata no qual foi gravado 

Muhammad Rasul-ul-Allah (Mensageiro de Deus). Esse anel foi posteriormente passado para 

Hazrat Abu Bakr (ra), depois para Hazrat Umar (ra) e depois no califado de Hazrat Uthman (ra), 

um companheiro perdeu acidentalmente o anel. Hazrat Uthman (ra) anunciou uma grande 

recompensa para qualquer um que o encontrasse, mas ele não foi encontrado. 

Hazrat Uthman (ra) comprou um terreno por 10.000 dirhams para a expansão de Masjid Nabwi e 

o ofereceu ao Santo Profeta (sa). O Santo Profeta (sa) disse que compraria dele, dando em troca 

uma casa no céu a Hazrat Uthman (ra). 

O Messias Prometido (as) comentou que ele compara Hazrat Uthman (ra) a Hazrat Salomão (as), 

pois ambos tinham amor e paixão pela construção. Masjid Nabwi foi expandida por Hazrat Uthman 

(ra). Ele comprou as propriedades vizinhas à mesquita para permitir isso. A primeira missão naval 

islâmica também aconteceu na época de Hazrat Uthman (ra).  

No final do sermão, Huzoor (aba) disse que ofereceria as orações de funeral dos seguintes 

membros da Comunidade: Sr. Mubashar Ahmad Rind, Sr. Muneer Ahmad Farukh, Sr. Brigadeiro 

Muhammad Latif e Sr.Konok Baik Omur Bakuf do Quirguistão.  
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