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َٔ ُد ا  ْشهَٔ

َٔ  ا 
ا ْن ل َٔ هُ لَٔ ْحدَٔ ُه ؤَ ا الل 

ِل َٔ لٰهَٔ ا   ا ا 
َٔ ِريْكَٔ لَُٔه ؤَا   شَٔ

َٔ ُد ا  ْیٰطِن ْشهَٔ ِه ِمنَٔ الش َٔ ُعْوذُ بِالل 
َٔ
ا بَْٔعُد فَٔا ُسولُُه أَم َٔ بُْدهُ ؤَرَٔ ًدا عَٔ م َٔ ن َٔ ُمحَٔ

ِجْیِم۔ ِحْیِم ۙ۔ ٰمِلِك ئَْوِم الد ِ الر َٔ ْحٰمِن الر َٔ ِ اْلٰعلَِٔمْینَٔ ۙ ۔الر َٔ ب  ِه رَٔ ْمُد لِل ٰ ِحْیِم۔أَْلحَٔ ْحٰمِن الر َٔ ِه الر َٔ يِْن ؕ۔ ِای َٔاکَٔ نَْٔعبُُد ؤَ ِای َٔاکَٔ ِبْسِم الل ٰ
لَٔ  ْغُضْوِب عَٔ ْیِر اْلمَٔ ۔ غَٔ ْیِهْمۙ لَٔ ِذيْنَٔ أَنْعَْٔمتَٔ عَٔ

ِقْیمَٔ ۙ۔ ِصرَٔاطَٔ ال َٔ رَٔاطَٔ اْلُمْستَٔ ِ َٔا الص  آل ِْینَٔ ۔نَْٔستَِٔعْیُن ؕ۔ ِاْھِد ن ا الض َٔ  ْیِهْم ؤَ لَٔ
ਤਸ਼ਹੁਦ, ਤਾਊਜ਼ ਅਤੇ ਸੂਰਤੁਲ ਫਾਤਤਹਾ ਦੀ ਤਤਲਾਵਤ ਮਗਰੋਂ ਹਜ਼ਰੇੂ ਅਨਵਰ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ: 
ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ-ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰ ਚੱਲ ਤਰਹਾ ਸੀ । ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ 

ਅੰਨਹੋ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਕੁੱ ਝ ਤਹੱਸਾ ਤਬਆਨ ਹੋ ਚੁੱ ਤਕਆ ਸੀ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰਵਾਯਤਾਂ ਹਨ । ਉਨਹ ਾਂ’ਚੋਂ 
ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤਕ ਆਪ ਖ਼ਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਨ ਅਤੇ ਕਤਵਤਾ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ । ਆਪ 
ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਲੋਕਾਂ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਬ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ।  ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ’ਤੇ 
ਕੁਰੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਬੀਆਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ॥ ਪਰ ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਕੀਲ 
ਤਬਨ ਅਬੁ ਤਾਤਲਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰੈਸ਼’ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸਨ । ਹਜ਼ਰਤ ਅਕੀਲ ਰਜ਼ੀ 
ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਬਾਦ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਬੀਆਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ । ਪਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਕੀਲ ਰਜ਼ੀ 
ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਕੁਰੈਸ਼ ਨੂੰ  ਨਾ ਪਸੰਦ ਸਨ ਤਕਉਂਤਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ 
ਸਨ । 

ਮੱਕਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ’ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ-ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਸਤੀਕਾਰੀਆਂ’ਚੋਂ ਸਨ । ਸੋ ਜੱਦੋ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਤਕਲ ਪੈਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ 
ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਸਨ । ਜੱਦੋਂ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ 
ਵਸਲੱਮ ਦੀ ਤਨੰਦਾ’ਚ ਕਤਵਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਤਬਨ ਸਾਤਬਤ ਨੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਤਵਤਾ ਦਾ ਜਵਾਦ 
ਦੇਣ ਦੀ ਤਜੰ਼ਮੇਦਾਰੀ ਤਦੱਤੀ ਗਈ । ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਤਬਨ 

ਸੰਖੇਪ ਵਿਿਰਨ ਖ਼ੁਤਬਾ ਜੁਮ੍ਹਾ  ਹਜ਼ਰਤ ਵਮ੍ਰਜ਼ਾ ਮ੍ਸਰੂਰ ਅਵਹਮ੍ਦ ਖਲੀਫਾਤੁਲ ਮ੍ਸੀਹ ਅਲ-ਖਾਵਮ੍ਸ ਅੱਯਾਦਾਹੁ ਅੱਲਹਾ 
ਤਆਲਾ ਵਬਨਸਰਵਹਲ-ਅਜ਼ੀਜ਼,  11 ਨਿੰਬਰ 2022 ਮ੍ਸਵਜਦ ਮ੍ੁਬਾਰਕ, ਇਸਲਾਮ੍ਾਬਾਦ, ਵਤਲਫ਼ੋਰਡ (ਯੂ.ਕੇ) 

ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਵਹ ਿਸਲੱਮ੍ ਦੇ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਰਾਵਿਦ ਸੱਯਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ  
ਅਬੂ-ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦੇ ਸੱਦਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ 
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ਸਾਤਬਤ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨੂੰ  ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ-ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ 
ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ  ਪੱੁਛ ਤਲਆ ਕਰੋ । ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਤਬਨ ਸਾਤਬਤ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦੀ ਕਤਵਤਾ ਜੱਦੋਂ 
ਮੱਕਾ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਤਹੰਦੇ ਤਕ ਇਸ ਕਤਵਤਾ ਦੇ ਤਪੱਛੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦੀ 
ਸਲਾਹ ਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ।  

ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦਾ ਚਤਰਤੱਰ ਤਚਤਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 
ਸਵਾਲ ਚੁੱ ਤਕਆ ਹੈ ਤਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ-ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨੇ ਕਤਵਤਾ ਕਤਹ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । 
ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦਾ ਪੰਜੀ ਕਸੀਦੀਆਂ’ਤੇ ਆਧਾਤਰਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ 
ਇੱਕ ਤਕਤਾਬ ਘਰ’ਚ ਤਮਤਲਆ ਹੈ ।  ਤਜਸ ਬਾਰੇ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ 
ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦੀ ਕਤਵਤਾ ਹੈ । ਇਸ’ਚ ਤਕਸੇ ਤਲੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਲੱਤਖਆ ਹੈ ਤਕ ਮੈਨੂੰ  ਇਸ 
ਕਤਵਤਾ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਬਾਰੇ ਨਸਬ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਇਲਹਾਮੀ ਤੌਰ’ਤੇ 
ਹੋਈ ਹੈ । ਤਬਕਾਤ ਇਬਨੇ ਸਅਦ ਅਤੇ ਸੀਰਤ ਇਬਨੇ ਹਸ਼ਾਮ ਨੇ ਇਹੀ ਤਲੱਤਖਆ ਹੈ ਤਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ 
ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨੇ ਕੁੱ ਝ ਸਤਰਾਂ ਤਲੱਤਖਆਂ ਸਨ ।  

ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਦੇ ਆਕਾਲ ਚਲਾਣੇ’ਤੇ ਆਪ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ 
ਦੀ ਤਦਫ਼ੀਨ ਮਗਰੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦੀ ਕਤਵਤਾ ਇਹ ਤਬਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ । ਇਸ ਕਤਵਤਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਹੇ ਅੱਖ ! ਤੈਨੂੰ  ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ 
ਵਸਲੱਮ ਤੇ ਰੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਸਮ ! ਤੂੰ  ਰੋਂਦੀ ਰਤਹ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਥਰੂ ਕਦੇ ਨ ਰੱੁਕਣ । ਹੇ ਅੱਖ ! 
ਕਬੀਲਾ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਮਨੁੱ ਖ”ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਬਹਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ  ਕਬਰ’ਚ ਛੁੱ ਪਾ ਤਦੱਤਾ ਤਗਆ । ਸੋ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਆਪ ਸੱਲਲਾਹੋ 
ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਤੇ ਦਰੂਦ ਹੋ । ਸੋ ਹਬੀਬ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਦੇ ਤਵੱਛੜ੍ਹ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੀ 
ਤਜੰ਼ਦਗੀ, ਦੱਸ ਜਹਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਖ਼ੁਬਸੁਰਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਬਾਦ ਤਕਹੋ ਤਜਹੀ 
ਖ਼ੁਬਸੁਰਤੀ । ਸੋ ਤਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਜੰ਼ਦਗੀ’ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ । ਕਾਸ਼ ਮੌਤ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ  ਘੇਰੇ’ਚ 
ਲੈ ਲੈਂਦੀ ।  

ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸਨ । ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਸਈਦ ਖ਼ੁਦਰੀ 
ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨੇ ਤਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਕ ਨਬੀ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ 
ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ  ਚੌਣ ਤਦੱਤੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ । ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਰੱਬ 
ਦੇ ਕੋਲਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ  ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ’ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਰੋ ਪਏ । ਤੱਦ 
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਦਲਹ’ਚ ਤਕਹਾ ਤਕ ਇਸ ਬੁਜ਼ਰੂਗ ਨੂੰ  ਤਕਹੜ੍ਹੀ ਗੱਲਹ ਰੁਲਾ ਰਤਹ ਹੈ । ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲਲਾਹੋ 
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ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨ ਰੋ । ਤੁਹਾਡੇ’ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਤਹਯੋਗ ਤੇ ਮਾਲ ਨਾਲ 
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੈ ।  ਜੇਕਰ ਉੱਮਤ’ਚੋਂ ਮੈਂ ਤਕਸੇ ਨੂੰ  ਦੋਸਤ 
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੰੁਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ  ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦਾ । ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਤਲਹ ਮੌਊਦ 
ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਕ ਜੱਦ ਰਸੂਲੁੱ ਲਾਹ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 
ਅੰਤਤਮ ਤਦਨ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਦਨ ਆਪ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ  
ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਹੇ ਲੋਕੋਂ ! ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤਕਹਾ ਹੈ ਤਕ ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ! 
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ  ਹੱਕ ਤਦੰਦਾ ਹਾਂ ਤਕ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ’ਚ ਰਤਹ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲਹ ਆ ਜਾ । ਇਸ”ਤੇ ਉਸ 
ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨੇੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ  ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ । ਜੱਦ ਰਸੂਲੁੱ ਲਾਹ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਨੇ ਇਹ 
ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤੱਦ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਰੋ ਪਏ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਤਹਚਕੀ ਬੰਧ ਗਈ 
ਅੰਤ ਆਪ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਨੈ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਪਰੇਮ ਹੈ ਤਕ 
ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤਬਨਹ ਾਂ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ  ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਤਗਆ ਹੰੁਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ  ਬਣਾਉਂਦਾ  

ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਕ ਜੱਦ ਰਸੂਲੁੱ ਲਾਹ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ 
ਵਸਲੱਮ ਨੇ ਇਹ ਆਇਤ  ِیاَۡلیَۡوَم اَۡکَمۡلُت لَُکۡم ِدۡینَُکۡم َواَۡتَمۡمُت َعلَۡیُکۡم نِۡعَمت  ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ 
ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਰੋ ਪਏ ਅਤੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਮੈਨੂੰ  ਇਸ ਆਇਤ ਤੋਂ ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੇਤਹ 
ਵਸਲੱਮ ਦੇ ਤਦਹਾਂਤ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਫ਼ਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਕ 
ਨਬੀ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਜਵੇਂ ਬੰਦੋ ਬਸਤ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇੰਝ ਹੀ ਨਬੀ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਤਜਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਸਾਰ’ਚ ਆਉਂਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਦ ਉਸ ਨੂੰ  ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ’ਚੋਂ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸੋ ਜੱਦ  َاَۡکَمۡلُت اَۡلیَۡوم 

 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੰੁਚੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨੇ ਸਮਝ ਤਲਆ ਤਕ ਇਹ لَُکۡم ِدۡینَُکمۡ 
ਅੰਤਤਮ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਰਕਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦੀ 
ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ।  

ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਕ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ  ਪੱੁਛੋ ਤਕ ਅਬੂ ਬਕਰ 
ਤਸਆਣੇ ਸਨ ਤਕ ਨਹੀਂ । ਕੀ ਉਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੋ ਸਦੀਕ ਅਖਵਾਏ । 
ਕੀ ਇਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱ ਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰਸੂਲੁੱ ਲਾਹ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਦੇ ਪਤਹਲੇ ਉੱਤਰ ਅਤਧਕਾਰੀ 
ਬਣੇ । ਤਜਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਵਾ ਕੀਤੀ ਤਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇੰਨਕਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ  ਰੋਕ’ਤਾ 
ਤਫ਼ਰ ਤਕਵਾ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ  دٌ اَِّلَّ َرُسۡو ُسلُ  قَۡبِلہِ  ِمنۡ  َخلَۡت  قَدۡ   ۚلٌ َوَما ُمَحمَّ الرُّ  ਪਤੜ੍ਹਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 
ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਥ ਕੱਢਣੇ ਸਨ ਜਾਂ ਅਜੀਹੇ ਅਧੁਰੇ ਤਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਤਹ ਸਕਦਾ ਤਕ ਈਸਾ ਅਲੈਤਹ 
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ਸਲਾਮ ਨੂੰ  ਮਤਰਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕਾਫ਼ਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਣ ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਤਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਪਸ਼ੱਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਤਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨ ਤਕ ਅਥੁਰੀ ਦਲੀਲ ।  

ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਕ  ۡلَُکمۡ  اَۡکَمۡلتُ  یَۡومَ اَل  ਦੀ ਆਇਤ ِدۡینَُکمۡ  
ਦੋ ਪਤਹਲੂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਇਹ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਾਕ ਕਰ ਚੁੱ ਤਕਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਤਕਤਾਬ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ 
ਚੁੱ ਤਕਆ । ਇਹ ਤੈਅ ਗੱਲਹ ਹੈ ਤਕ ਜੱਦ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱ ਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਲੀਲ 
ਹੈ । ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਸੰਸਾਰ’ਚ ਬੰਦੋ ਬਸਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਦ ਉਹ ਮੱੁਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਲਾਤਜ਼ਮ ਉੱਥੋਂ ਚਲਹੇ  
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੱਦ ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ 
ਵਾਲਾ ਤਕੱਸਾ ਸੁਤਣਆ ਤਾਂ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ 
ਤਕ ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ’ਚ ਤਕਸੇ ਨੂੰ  ਦੋਸਤ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ  ਰੱਖਦਾ । ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਅਬੂ 
ਬਕਰ ਦੀ ਤਖੜ੍ਹਕੀ ਮਸਤਜਦ’ਚ ਖੁਲਹੀ ਰੱਖੋ । ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਤਦਓ । ਇਸ’ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਕੀ 
ਸੀ ? ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ ? ਫ਼ਰਮਾਇਆ : ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤਕ ਮਸਤਜਦ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੋ ਮੱੁਢ ਹੈ 
ਸਾਰੀਆਂ ਅਤਧਆਤਤਮਕਤਾਵਾਂ ਦਾ । ਇਸੇ ਲਈ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਖੜ੍ਹਕੀ 
ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਤਖੜ੍ਹਕੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਗੱਲਹ ਨਹੀਂ ਤਕ ਹੋਰ ਸਹਾਬੀ ਵਾਂਝੇ 
ਸਨ । ਉਨਹ ਾਂ’ਚ ਵੀ ਸਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ 
ਅੰਨਹੋ ਸਨ । ਸਗੋਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦੀ ਵੱਤਡਆਈ ਉਹ ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ 
ਸੀ । ਤਜਸ ਨੇ ਆਰੰਭ’ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਤਵਖਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਤ’ਚ ਵੀ । ਅਰਥਾਤ ਅਬੂ ਬਕਰ 
ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕਠ ਸੀ ।  

ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ 
ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਅਨੁਭਵੀ ਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ’ਚੋਂ ਸਨ । ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਔਖੇ 
ਕਾਰਜ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕਂੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਵੇਤਖਆ ਅਤੇ ਕਈ ਜੰਗੀ ਮੌਕੀਆਂ’ਚ ਸ਼ਾਤਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਜੰਗੀ ਚਾਲਾਂ ਵੇਤਖਆ । ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜ੍ਹ ਰੌਂਦੇ । ਤਕਨਹੇ  ਹੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਸਨ । ਤਜਨਹ ਾਂ’ਚ ਆਪ 
ਤਬਨਹ ਾਂ ਡਰੇ ਘੁੱ ਸ ਗਏ । ਤਕਨਹੇ  ਹੀ ਤਵੰਗੇ ਰਾਹ ਸਨ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨੇ ਤਸੱਧਾ ਕੀਤਾ 
ਕਈ ਜੰਗਾਂ’ਚ ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਪਤਹਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ । ਤਕਨਹੇ  ਹੀ ਫ਼ਸਾਦ ਸਨ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਆਪ 
ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਰਾਹਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਕ ਆਪ ਰਜ਼ੀ 
ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਅਨੁਭਵੀ ਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ । ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਮੁਸ਼ਤਕਲਾਂ’ਚ ਸਬਰ 
ਸੰਤੋਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ । ਸੋ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨੂੰ  ਆਪ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ 
ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਚੁੱ ਤਣਆ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਸ਼ਾ 
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ਕੀਤੀ । ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸਨ ਇਸ ਗੱਲਹ ਦਾ ਤਕ ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਰਸੂਲੁੱ ਲਾਹ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ 
ਵਸਲੱਮ ਦੇ ਤਪਆਰੀਆਂ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਪਆਰੇ ਹਨ । ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾ ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦੀ ਘੁੱ ਟੀ’ਚ ਸੀ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ 
ਨੂੰ  ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੁਤਣਆਂ ਤਗਆ ।  ਰੱਬ ਜਾਨਣਹਾਰ ਤੇ 
ਯੁਕਤੀਮਾਨ ਹੈ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਇਬਨੇ ਅਬੂ ਕਹਾਫ਼ਾ’ਤੇ 
ਖ਼ਾਸ ਤਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ  ਵੱਡਮੁਲਹਾ ਮਨੁੱ ਖ ਬਣਾ’ਤਾ ।  

ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨੂੰ  ਖ਼ਵਾਬ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਦਾ ਫ਼ਨ ਵੀ ਖ਼ੁਬ ਆਉਂਦਾ 
ਸੀ । ਤਲੱਤਖਆ ਹੈ ਤਕ ਖ਼ਵਾਬ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣ’ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ 
ਬਹੁਤ ਹੰੁਨਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ । ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਕ ਹਜ਼ਰੂ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਦੇ ਸਮੇਂ’ਚ ਆਪ ਰਜ਼ੀ 
ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਤਸਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਮਾਮ ਮੰੁਹਮਦ ਤਬਨ ਸੀਰੀਨ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ 
ਹਨ ਤਕ ਰਸੂਲੁੱ ਲਾਹ ਸੱਲਲਾਹ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਦੇ ਬਾਦ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ 
ਅੰਨਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ।  

ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ’ਚ ਤਜੰਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਮਸਤਜਦ 
ਨਬਵੀ’ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸੋਭਾਗ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ । ਉਨਹ ਾਂ’ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ 
ਅੰਨਹੋ ਵੀ ਸ਼ਾਤਮਲ ਹਨ । ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ੁਬੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ 
ਤਕ ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਦੇ ਅੰਤਤਮ ਤਦਨਹ ਾਂ’ਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ’ਤੇ ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲਲਾਹੋ 
ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ । ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ 
ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹਾ ਨੇ ਤਬਆਨ ਕੀਤਾ ਤਕ ਰਸੂਲੁੱ ਲਾਹ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ 
ਜੱਦ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੁਨਾਤਸਬ ਨਹੀਂ ਤਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਮਾਮਤ ਕਰਵਾਏ ।  

ਹਜ਼ਰੂ ਅਨਵਰ ਨੇ ਅੰਤ’ਚ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਇਹ ਤਜ਼ਕਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਬਆਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਇੰਸ਼ਾ 
ਅੱਲਾਹ ।  

ْمُد لِل ه ُدهُ !أَْلحَٔ ِه نَْٔحمَٔ ْمُد لِل  ِمْن أَْلحَٔ ِه ِمْن ُشُرْوِر أَنُْفِسنَٔا ؤَ نَُٔعْوذُ بِالل  ْیِه ؤَ لَٔ ُل عَٔ
ؤَک َٔ نَٔتَٔ ِمُن بِٖه ؤَ نُو ْ نَْٔستَْٔغفُِرٗه ؤَ نَْٔستَِٔعْینُٗه ؤَ ئٰاِت ؤَ ی ِ  سَٔ

ٓا اِلٰهَٔ  ْن لَٔ
َٔ ُد ا  نَْٔشهَٔ اِدیَٔ لَُٔه ؤَ ْضِلْلُه فَٔلأَ هَٔ ْن ی ُ مَٔ ُه فَٔلأَ ُمِضل َٔ لَُٔه ؤَ ن ي َْٔهِدِه الل  َٔا مَٔ الِن بُْدهٗ أَْعمَٔ ًدا عَٔ م َٔ ُد أَن َٔ ُمحَٔ نَْٔشهَٔ ُه  ؤَ ا الل 

  اِل َٔ
ُسْولُهٗ  رَٔ ِن    ؤَ ئَْنٰهی عَٔ بٰی ؤَ َٔآِء ِذی اْلقُْر اِن ؤَِايْت ُمُر بِاْلعَْٔدِل ؤَاْلِاْحسَٔ

َٔا ْ هَٔ ی ُم الل ه ِان َٔ الل ٰ
ُ
ک ِحمَٔ ه رَٔ غِْي  ِعبَٔادَٔ الل ٰ ِر ؤَاْلبَٔ

َٔ
آِء ؤَاْلُمْنک اْلفَْٔحشَٔ

ْم 
ُ
ک
ل َٔ ْم لَٔعَٔ
ُ
ِه أَْکبَٔرُ ئَِعُظک لَٔذِْکُر ا لل  ْم ؤَ

ُ
ُرْونَٔ اُذْکُُرواالل هَٔ ئَْذکُرْکُْم ؤَاْدُعْوهُ یَْٔستَِٔجْب لَٔک

ک َٔ  ۔ تَٔذَٔ


