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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 Hazrat Uthman (ra) realizou seu último Hajj cerca de um ano antes de seu 

falecimento. Na época, os rebeldes já haviam começado a criar sua desordem. Amir Mu'awiyyah 

havia acompanhado Hazrat Uthman (ra) e sugeriu que Hazrat Uthman (ra) fosse com ele para a 

Síria, pois a desordem estava aumentando. Hazrat Uthman (ra) respondeu que sob nenhuma 

circunstância ele deixaria a proximidade do Santo Profeta (sa). Então Amir Mu'awiyyah sugeriu 

que ele enviasse um exército sírio para a proteção de Hazrat Uthman (ra). Hazrat Uthman (ra) 

respondeu que ele não permitiria que tal despesa fosse imposta aos cofres públicos simplesmente 

para sua proteção. Sobre isso, Amir Mu'awiyyah caiu em lágrimas e disse que Hazrat Uthman (ra) 

deveria ao menos anunciar que se algo acontecesse com ele, Amir Mu'awiyyah tinha permissão 

para se vingar de sua parte. Hazrat Uthman (ra) respondeu que o que quer que estivesse destinado 

a acontecer, aconteceria, e ele também não podia aceitar isso. 

Huzoor (aba) disse que enquanto Hazrat Uthman (ra) estava preso em sua própria casa pelos 

rebeldes, ele disse a seus captores que eles não deveriam matá-lo. Ele disse que, se o fizessem, 

nunca conseguiriam rezar juntos posteriormente, nem se unir para lutar contra um inimigo. Ele os 

aconselhou a se absterem de lutar. No entanto, os rebeldes não deram atenção às suas palavras.  

Huzoor (aba) disse que no dia em que a casa de Hazrat Uthman (ra) foi cercada, alguns 

companheiros se reuniram nela e insistiram que um grupo de crentes deveria estar presente para 

ajudar a proteger Hazrat Uthman (ra) dos rebeldes. Entretanto, Hazrat Uthman (ra) disse que o 

sangue de ninguém deveria ser derramado simplesmente por causa dele. Dessa forma, até o final, 

Hazrat Uthman (ra) não deu aos rebeldes nem a mínima oportunidade de justificar suas ações 

odiosas.  

Huzoor (aba) disse que quando os rebeldes viram que haviam muçulmanos reunidos na porta de 

Hazrat Uthman (ra) eles entenderam que seria difícil entrar em sua casa por lá. Assim, eles 

decidiram entrar na casa de um vizinho e de lá entrar por sob o muro. Quando entraram na casa de 

Hazrat Uthman (ra), encontraram-no recitando o Sagrado Alcorão. Hazrat Uthman (ra) sabia desde 

antes que este era o dia em que ele seria martirizado. 

Huzoor (aba) disse que primeiro, o filho de Hazrat Abu Bakr (ra) avançou e puxou duramente 

Hazrat Uthman (ra) pela barba. Sobre isto, Hazrat Uthman (ra) disse a ele que se seu pai (Hazrat 

Abu Bakr (ra)) estivesse vivo, então ele nunca teria agido desta maneira. Ao ouvir isso, ele se 

afastou e saiu. Entretanto os outros rebeldes avançaram e um deles atingiu Hazrat Uthman (ra) na 

cabeça com uma barra de ferro, começando a pingar sangue de sua cabeça. Os rebeldes, sem 

qualquer consideração, chutaram a cópia do Sagrado Alcorão que Hazrat Uthman (ra) lia. O sangue 

de Hazrat Uthman (ra) caiu sob o seguinte versículo: 

"Deus certamente será suficiente de tua parte contra eles, pois Ele é o que Tudo Ouve, o Todo 

Sabedor". (2:138)  

Então eles continuaram atacando Hazrat Uthman (ra) até que finalmente o martirizaram. 

"Certamente a Allah nós pertencemos e a Ele retornaremos". 

12 de março de 2021 
 

Mesquita Mubarak, Islamabad, UK 

 



Resumo do Sermão de Sexta-Feira Proferido por 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba), O Quinto Sucessor do Messias Prometido (as). 
 

2 
Associação Ahmadia do Islã no Brasil 

Huzoor (aba) disse que foi após o martírio de Hazrat Uthman (ra) que as pessoas começaram a 

entender a verdadeira importância do Califado. Huzoor (aba) explicou as extraordinárias virtudes 

possuídas por Hazrat Uthman (ra). Ele também era um daqueles dez companheiros aos quais o 

Santo Profeta (sa) deu a feliz notícia do Paraíso em suas vidas. 

Huzoor (aba) disse que continuaria citando incidentes da vida de Hazrat Uthman (ra) no futuro. 

Huzoor (aba) disse que ofereceria as orações de funeral de alguns membros da Comunidade, a 

saber: Sr. Maulvi Muhammad Idrees, da Costa do Marfim, Sra. Amina Nayga Kare, Sr. Noohi 

Kazak, Sra. Farhat Naseem. 

 


