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

vida de Hazrat Uthman (ra). 

Huzoor (aba) mencionou a Batalha de Sawari que teve lugar entre muçulmanos e romanos. 

Constantino veio com um exército em que constavam 500 navios contra os muçulmanos. Mas, no 

final, os muçulmanos prevaleceram. Da mesma forma, Huzoor (aba) citou as vitórias, em várias 

regiões e países, proporcionadas aos muçulmanos durante o tempo de Hazrat Uthman (ra). Essas 

incluem lugares como Roma, Armênia e Afeganistão. 

Huzoor (aba) disse que o Santo Profeta (sa) tinha predito o fato de que haverá oposição contra 

Hazrat Uthman (ra). O Santo Profeta (sa) disse a Hazrat Uthman (ra) que poderia ser que um dia, 

Deus lhe concedesse um manto para vestir, mas haveriam aqueles que desejariam que ele o tirasse. 

Entretanto, o Santo Profeta (sa) disse que mesmo que os hipócritas tentassem fazer Hazrat Uthman 

(ra) tirar este manto que lhe foi dado por Deus, ele não deveria tirá-lo.  

Foi durante o tempo de Hazrat Uthman (ra) que a desordem entre os muçulmanos começou a 

surgir. Alguns culpam Hazrat Uthman (ra) ou Hazrat Ali (ra) como os causadores desta desordem 

mas tal percepção vem a ser completamente falsa, pois ambos eram grandes servos do Islã e tinham 

alcançado tamanha elevação espiritual que não poderiam cometer nenhum ato que contrariasse os 

ensinamentos do Islã.  

No tempo do Califado de Hazrat Uthman (ra) havia um grupo de pessoas que estavam espalhando 

falsidades em relação aos companheiros do Santo Profeta (sa). Eles andavam por aí e expressavam 

suas queixas a quem as ouvisse. Lentamente, esse grupo começou a crescer. Dentre aqueles que 

espalharam essas falsidades incluíam-se alguns judeu e alguns muçulmanos menos instruídos. 

Hazrat Uthman (ra) reuniu essas pessoas, assim como os companheiros do Santo Profeta (sa).  Os 

companheiros (ra) disseram que eles deveriam ser mortos por causa da desordem que estavam 

produzindo, mas Hazrat Uthman (ra) disse que nenhuma ação desse tipo seria tomada, pois ele 

esperava a reforma dessas pessoas. Esse foi o nível de misericórdia demonstrado por Hazrat 

Uthman (ra). Infelizmente, porém, esse perdão e misericórdia demonstrados a eles não fez eles se 

arrependerem: eles aumentaram ainda mais em sua rebeldia e desordem. 

No final, Huzoor (aba) disse que continuaria a citar fatos da vida de Hazrat Uthman (ra) 

futuramente e anunciou que iria liderar a oração de funeral de alguns membros da Comunidade. 

Primeiramente, Huzoor comentou sobre o Sr. Abdul Qadir, que foi martirizado em 11 de fevereiro. 

Ele estava trabalhando em uma clínica médica, quando a campainha tocou. Ele abriu a porta e ali 

havia um menino fazendo-se passar por paciente, que então atirou e matou o Sr. Abdul Qadir. 

Os demais membros de quem Huzoor dirigiu a oração de funeral eram: Sr. Akbar Ali, Sr. Khalid 

Mahmood-ul-Hassan Bhatti e Sr. Mubarak Ahmad Tahir . 
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