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Sua Santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) disse que vai continuar mencionando 

incidentes da vida de Hazrat Uthman (ra).  

Huzoor (aba) disse, descrevendo a relação entre o Santo Profeta (sa) e Hazrat Uthman (ra), que 

uma vez o Santo Profeta (sa) não ofereceu a oração fúnebre de uma pessoa. Os companheiros lhe 

perguntaram o porquê disso, pois nunca o haviam visto deixando de oferecer a oração fúnebre de 

alguém. O Santo Profeta (sa) respondeu dizendo que ele não tinha oferecido a oração fúnebre 

daquela pessoa em particular porque ela tinha inimizade com Hazrat Uthman (ra) e devido a isso 

Deus estava desagradado com ela.  

Durante o califado de Hazrat Uthman (ra), o Eid (festa islâmica) aconteceu em uma sexta-feira. 

Hazrat Uthman (ra) disse no sermão de Eid que seria bom para aqueles que desejassem ficar e 

esperar pela oração de sexta-feira, no entanto, aqueles que desejassem ir também estavam livres 

para o fazer. 

Uma vez, Hazrat Uthman (ra) estava fazendo ablução e de repente ele riu. Ele explicou que uma 

vez viu o Santo Profeta (sa) fazer o mesmo e disse que sempre que alguém pede água para fazer 

ablução e depois lava seu rosto, então todos os pecados relacionados ao rosto são lavados, o mesmo 

acontecendo com todas as outras partes do corpo que são lavadas durante a ablução.  

Huzoor (aba) citou o Messias Prometido (as) que disse que não se pode ser um verdadeiro crente 

até que se adote o espírito de Hazrat Abu Bakr (ra), Hazrat Umar (ra), Hazrat Uthman (ra) e Hazrat 

Ali (ra); todos eles não se importaram com as atrações mundanas, mas dedicaram suas vidas ao 

serviço do Islã. 

Huzoor (aba) disse que isso conclui a série de sermões sobre a vida de Hazrat Uthman (ra) e disse 

que ele começaria a falar da vida de Hazrat Umar (ra) no futuro.  

Huzoor (aba) disse que lançaria um novo site depois da oração de sexta feira para pesquisar o 

Sagrado Alcorão: holyquran.io. Qualquer capítulo, versículo, palavra ou tópico pode ser 

pesquisado em árabe, urdu ou inglês neste novo mecanismo de busca. Além disso, no próprio site 

alislam.org foi adicionado um novo layout para ler e ouvir o Sagrado Alcorão. Os versículos 

podem ser lidos com comentários em inglês. Huzoor (aba) rezou para que esse projeto se torne um 

meio de difundir os belos ensinamentos do Sagrado Alcorão em todo o mundo e para que os 

membros da Comunidade também possam se beneficiar disso.   

Huzoor (aba) fez novamente um apelo de orações para os ahmadis residentes no Paquistão e na 

Argélia, para que Allah possa melhorar suas circunstâncias e aliviar suas dificuldades. 

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

Comunidade: Sr. Muhammad Sadiq Durga Rampuri, Sra. Mukhtara Bibi, Sr. Manzoor Ahmad 

Shad, Sra. Hamida Akhtar, Nasir Peter Lutzin, Sra. Razia Tanveer, Sr. Mian Manzoor Ahmad 

Ghalib, Sra. Mubasharah Hameed Adani, Sr. Noorus Sabah Zafar, Sr. Sultan Ali Rehan, Sr. Maulvi 

Ghulam Qadir, Sra. Mahmooda Begum, Sr. Khalid Sa‘dullah Misri, Sr. Muhammad Munir e Sr. 

Master Nazir Ahmad. 
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