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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 na época da Batalha de Tabuk, Hazrat Uthman (ra) prestou grandes 

serviços. O Santo Profeta (sa) fez um apelo por ajuda financeira na preparação para a batalha. 

Quando o Santo Profeta (sa) fez este apelo, Hazrat Uthman (ra) apresentou uma centena de 

camelos. A seguir, o Santo Profeta (sa) fez outro apelo após o qual Hazrat Uthman apresentou 

mais cem camelos. O Santo Profeta (sa) fez então um terceiro apelo, após o qual Hazrat Uthman 

(ra) apresentou mais uma centena de camelos. Também está registrado que Hazrat Uthman (ra) 

também apresentou dez mil dinares ao Santo Profeta (sa). Depois disso, o Santo Profeta (sa) rezou 

por ele e disse que tudo o que Hazrat Uthman (ra) fizesse a partir de então, ele seria perdoado.  

O Santo Profeta (sa) também disse a Hazrat Uthman (ra) que lhe seria dado um manto para vestir, 

mas haverá aqueles que lhe dirão para tirá-lo. Mas todos aqueles que lhe disserem para o tirar 

seriam hipócritas. Huzoor (aba) disse que, assim, foi predito que aqueles que mais tarde se 

opuseram e levantaram desordem contra Hazrat Uthman (ra) eram hipócritas.  

Huzoor (aba) disse que uma vez, durante o Califado de Hazrat Abu Bakr (ra), houve uma seca. 

Um dia, quando o povo foi a Hazrat Abu Bakr (ra), ele lhes disse para não se preocuparem e que 

iriam encontrar facilidade naquela noite. Nesse mesmo dia, Hazrat Uthman (ra) voltou com sua 

caravana comercial da Síria, carregando trigo e grãos. Ao retornar, as pessoas foram até sua casa 

e lhe pediram para vender o trigo e os grãos que ele havia trazido de volta, para que pudesse ser 

distribuído entre os pobres. Hazrat Uthman (ra) perguntou quanto lucro eles lhe dariam. Eles 

disseram uma quantia grande. Hazrat Uthman (ra) disse que havia alguém que lhe estava 

oferecendo mais. Eles perguntaram quem estava oferecendo a ele um preço maior do que esse, ao 

que Hazrat Uthman respondeu que Deus estava oferecendo a ele mais. Então ele distribuiu o trigo 

e os grãos como esmola entre os pobres. 

Huzoor (aba) disse que mais tarde naquela noite Hazrat Ibn Abbas (ra) viu o Santo Profeta (sa) em 

um sonho, e o viu com pressa. Hazrat Ibn Abbas (ra) perguntou por que ele estava com pressa. No 

sonho, o Santo Profeta (sa) respondeu que Hazrat Uthman (ra) havia dado esmolas e isso foi aceito 

por Deus, e Deus havia estabelecido seu casamento no céu e ele havia sido convidado.  

Huzoor (aba) disse que após Hazrat Umar (ra) ter sido atacado, as pessoas costumavam pedir-lhe 

que nomeasse um califa depois dele, mas ele não o fazia. Contudo, um dia ele anunciou que se ele 

morresse, haveriam seis pessoas que elegeriam o próximo califa. Assim ele nomeou tais pessoas 

com as quais o Santo Profeta (sa) tinha ficado satisfeito. Hazrat Umar (ra) também descreveu como 

a eleição deveria ocorrer. Huzoor (aba), então, detalhou a eleição de Hazrat Uthman (ra), 

explicando como ele se tornou o califa seguinte. Huzoor (aba) também leu o primeiro discurso 

proferido por Hazrat Uthman (ra) como califa. 

No final, Huzoor (aba) fez novamente um apelo para orações por todos os ahmadis residentes no 

Paquistão, para que Allah possa aliviar sua situação e transformar estes dias escuros em luz. 
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