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Sua Santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) disse que vai continuar a mencionar incidentes 

da vida de Hazrat Uthman (ra).  

Huzoor (aba) falou a respeito da simplicidade de Hazrat Uthman (ra). Ele arranjava água para 

ablução durante a noite sozinho. Uma vez, alguém lhe perguntou por que ele não solicitava um 

dos seus trabalhadores para conseguir a água, ao que Hazrat Uthman (ra) respondeu que os 

trabalhadores deveriam ter tempo para descansar à noite, portanto ele mesmo buscava a água.  

Huzoor (aba) relatou que Hazrat Uthman (ra) disse que desde que aceitou o Islã, não houve uma 

única sexta-feira em que não tenha libertado um escravo. Ele apenas não libertaria um escravo em 

uma sexta-feira caso não ouvessem escravos para serem libertados. Nessa situação, ele libertava 

um escravo em um outro dia qualquer da semana. Também está registrado que durante o tempo 

em que sua casa estava cercada, Hazrat Uthman (ra) libertou 20 escravos. 

Huzoor (aba) disse que as cópias do Sagrado Alcorão foram compiladas na forma de um único 

livro durante o Califado de Hazrat Abu Bakr (ra). Mais tarde, durante o tempo de Hazrat Uthman 

(ra), ele foi informado de que havia algumas divergências na forma como algumas pessoas 

recitavam o Sagrado Alcorão. Na época, as cópias originais do Sagrado Alcorão estavam com 

Hazrat Hafzah (ra). Hazrat Uthman (ra) lhe escreveu, solicitando essas transcrições para que as 

cópias pudessem ser feitas. Então, Hazrat Uthman (ra) reuniu os companheiros mais antigos dentre 

os coraixitas e os instruiu a fazer cópias do Sagrado Alcorão no dialeto dos coraixitas, uma vez 

que ele foi revelado naquele dialeto e que ele deveria ser mantido na mesma ordem estabelecida 

pelo Santo Profeta (sa). Assim, o Sagrado Alcorão permaneceu preservado em sua forma original, 

exatamente como havia sido revelado ao Sagrado Profeta (sa).  

Huzoor (aba) explicou que antes era permitido que o Sagrado Alcorão fosse recitado em diferentes 

dialetos, pois muitas pessoas não seriam capazes de entender o dialeto original. Entretanto, na 

época do Califado de Hazrat Uthman (ra), Medina havia se tornado o centro da Arábia e tribos que 

antes estavam distantes e divididas agora estavam unidas e frequentemente se encontravam. Dessa 

forma, o dialeto original se tornou mais difundido e compreendido pela maioria. Assim, a 

permissão inicial de recitação em diferentes dialetos, que se baseava na situação da época, não era 

mais necessária. Portanto, a fim de garantir que o texto permanecesse exatamente como foi 

revelado, incluindo o dialeto no qual foi revelado, Hazrat Uthman (ra) deu esse passo e garantiu 

que as cópias feitas estivessem no dialeto original.  

Huzoor (aba) disse que continuará mencionando os incidentes da vida de Hazrat Uthman (ra) no 

futuro. Huzoor (aba) fez novamente um apelo por orações pelos ahmadis que enfrentam 

dificuldades no Paquistão, na Argélia e em qualquer outro lugar do mundo.  

Huzoor (aba) disse que ele estaria lançando o website da Comunidade em língua chinesa após o 

sermão. Huzoor (aba) rezou para que esse website se mostre um meio de orientação para o povo 

chinês.  
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No final, Huzoor (aba) disse que vai oferecer as orações de funeral dos seguintes membros da 

Comunidade: Sr. Muhammad Yunus Khalid, Dr. Nizamuddin Boodhun, Sra. Salma Begum, Sr. 

Kishwar Tanveer e Sr. Abdur Rahman Khair. 


