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َٔ ُد ا  ْشهَٔ

َٔ  ا 
 ْن ل َٔ

َٔ ِريْكَٔ لَُٔه ؤَا  ا شَٔ هُ لَٔ ْحدَٔ ُه ؤَ ا الل 
ِل َٔ لٰهَٔ ا   ا ا 

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

ِجْیِم۔ ِ االر َٔ ب  ِه رَٔ ْمُد لِل ٰ ِحْیِم۔أَْلحَٔ ْحٰمِن الر َٔ ِه الر َٔ يِْن ؕ۔ ِای َٔاکَٔ نَْٔعبُُد ؤَ ِای َٔاکَٔ ِبْسِم الل ٰ ِ ِحْیِم ۙ۔ ٰمِلِك ئَْوِم الد  ْحٰمِن الر َٔ ْلٰعلَِٔمْینَٔ ۙ ۔الر َٔ
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 ਫ਼ਾਤਤਹਾ ਦੀ ਤਤਲਾਵਤ ਮਗਰੋਂ ਹਜ਼ਰੇੂ ਅਨਵਰ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ: 
ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ-ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰ ਚੱਲ ਤਰਹਾ ਸੀ । ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲਲਾਹੋ 

ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ’ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦਾ ਜੋ ਸਥਾਨ ਸੀ । ਉਸ 
ਬਾਰੇ’ਚ ਮੈਂ ਪਤਹਲਾਂ ਵੀ ਤਬਆਨ ਕਰ ਚੁੱ ਤਕਆਂ ਹਾਂ । ਤਜਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਕ ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲਲਾਹੋ 
ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨੂੰ  ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਅਤਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ । 
ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਤਦੱਤਾ ਤਕ ਰੱਬ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨੂੰ  ਹੀ ਆਪ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ 
ਵਸਲੱਮ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਅਤਿਕਾਰੀ ਬਣਾਏਗਾ ।   

ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹਾ ਤਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹਨ ਤਕ ਰਸੂਲੁੱ ਲਾਹ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ 
ਵਸਲੱਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਬਮਾਰੀ’ਚ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਆਪਣੇ ਤਪਤਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ  ਮੇਰੇ ਕੋਲਹ ਸੱਦੋ ਤਾਂ ਤਕ 
ਮੈਂ ਇਕੱ ਤਲਖੱਤ ਤਲਖੱ ਤਦਆਂ ਤਕਉਂਤਕ ਮੈਨੂੰ  ਡਰ ਹੈ ਤਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਨ ਕਹੇ ਤਕ ਮੈਂ ਵੱਿ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ 
ਪਰ ਰੱਬ ਅਤੇ ਮੋਤਮਨ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੋਂ ਤਬਨਹ ਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰਣਗੇ ।  

ਹਜ਼ਰੂ ਨੇ ਇਫ਼ਕ ਦੇ ਤਕੱਸੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ਰਮਇਆ ਤਕ ਇਸ ਤਕੱਸੇ’ਚ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਤਕੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਤਕ 
ਤਜਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਕ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹਾ’ਤੇ ਅਜੀਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ 
ਤਗਆ ਤਕ ਤਜਵੇਂ ਪਹਾੜ੍ਹ ਟੁੱ ਟ ਤਪਆ । ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਤਪਤਾ ਦਾ ਰਸੂਲੁੱ ਲਾਹ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅੱਲੈਤਹ 
ਵਸਲੱਮ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਤਕਾਰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪਰੇਮ ਨਾਲੋਂ ਤਕੱਥੇ ਵੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 
ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ  ਉਸੇ ਹਾਲ’ਚ ਰਤਹਣ ਤਦੱਤਾ ਤਜਸ ਹਾਲ’ਚ ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਨੇ 
ਠੀਕ ਸਮਤਿਆ ।  

ਸੰਖੇਪ ਵਿਿਰਨ ਖ਼ੁਤਬਾ ਜੁਮ੍ਹਾ  ਹਜ਼ਰਤ ਵਮ੍ਰਜ਼ਾ ਮ੍ਸਰੂਰ ਅਵਹਮ੍ਦ ਖਲੀਫਾਤੁਲ ਮ੍ਸੀਹ ਅਲ-ਖਾਵਮ੍ਸ ਅੱਯਾਦਾਹੁ ਅੱਲਹਾ ਤਆਲਾ 
ਵਬਨਸਰਵਹਲ-ਅਜ਼ੀਜ਼,   18 ਨਿੰਬਰ 2022 ਮ੍ਸਵਜਦ ਮੁ੍ਬਾਰਕ, ਇਸਲਾਮ੍ਾਬਾਦ, ਵਤਲਫ਼ੋਰਡ (ਯੂ.ਕੇ) 

ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਵਹ ਿਸਲੱਮ੍ ਦੇ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਰਾਵਿਦ ਸੱਯਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ  
ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦੇ ਸੱਦਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ 

Mob:9682536974, E-Mail.: ansarullah@qadian.in       ਮੁਹੱਲਾ ਅਹਮਦੀਆ ਕਾਦੀਆਂ ਤਜ਼ਲਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਪੰਜਾਬ) ਭਾਰਤ 
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ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਤਲਹ ਮੌਊਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਕ ਸਾਨੂੰ  
ਤਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ । ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਤਫ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹਾ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ 
ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਨੀ 
ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਤਕਉਂਤਕ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹਾ ਇੱਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਨ । ਇਹ ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਅਜੀਹੀਆਂ ਸਨ ਤਕ ਉਨਹ ਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤਸਆਸੀ ਅਤੇ ਤਵਵਹਾਤਰਕ 
ਤੌਰ’ਤੇ ਕੁੱ ਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹਾ ਦੀ 
ਬਦਨਾਮੀ ਨਾਲ ਤਕਸੇ ਨੂੰ  ਕੀ ਲਾਭ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਤਖ਼ਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਕ ਹਜ਼ਰਤ 
ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦੀ ਸੌਕਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨੂੰ  ਰਸੂਲੁੱ ਲਾਹ 
ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ’ਚ ਤਡੱਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਹੱਸਾ 
ਤਲਆ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਗਵਾਹ ਹੈ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਜੀਹਾ ਕੁੱ ਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲੁੱ ਲਾਹ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱੁਤਿਆ ਤਾਂ 
ਉਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਤਬਨਹ ਾਂ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹਾ’ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ 

ਹਦੀਸ’ਚ ਸਪਸ਼ੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਸਹਾਬਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੁਮ ਗੱਲਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਕ 
ਰਸੂਲੁੱ ਲਾਹ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਦੇ ਬਾਦ ਜੇਕਰ ਤਕਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਬੂ ਬਕਰ 
ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦਾ ਹੀ ਹੈ । ਅੱਬਦੁੱ ਲਾਹ ਤਬਨ ਉਬੱਯੀ ਤਬਨ ਸੁਲੂਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਤਖਆ ਤਕ ਰਸੂਲੁੱ ਲਾਹ 
ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਦੇ ਬਾਦ ਉਸ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱ ਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ਸੀ । ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਿਾ ਸੀ ਤਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਮਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ 
ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ । ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੱਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ 
ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹਾ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ’ਤਾ ਤਾਂ ਤਕ ਰਸੂਲੁੱ ਲਾਹ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਨੂੰ  ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ 
ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦੀ ਰਸੂਲੁੱ ਲਾਹ 
ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ’ਚ ਜੋ ਥਾਂ ਹੈ । ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਅੱਗੋਂ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲਹ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼’ਚ ਤਜ਼ਕਰ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਕ ا لَّ ُکۡمؕ  بَلۡ  ھُ َو َخۡیٌر لَُّکۡم۔ ۡنُکۡم ط ََلتَۡحَسبُۡوہُ  َشرًّ ٌ م ِّ ٌَبۃ  ۡفکِّ عُص  ۡیَن َجآُءۡو ا بِّاَۡلِّ ਉਹ ਲੋਕ ਤਜਨਹ   اِّنَّ الَّذِّ ਾਂ 
ਨੇ ਿੱੂਠ ਘਤੜ੍ਹਆ । ਤੁਹਾਡੇ’ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗਰੱੁਪ ਹੈ । ਇਸ (ਮਾਮਲੇ) ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਹੱਕ’ਚ ਬੂਰਾ ਨ ਸਮਿੋ 
ਸਗੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ । ਅਰਥਾਤ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਸਾਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।  
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ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਤਲਹ ਮੌਊਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਕ ਸੂਰਤੁਨ ਨੂਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ 
ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਕਵੇਂ ਇੱਕੋ ਤਵਸ਼ਾ ਤਬਆਨ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਹੈ । ਰੱਬ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਲਾਹ 
ਅੰਨਹਾ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਤਖ਼ਲਾਫ਼ਤ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਤਖ਼ਲਾਫ਼ਤ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਨੂੰ  ਕਾਯਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਿਨ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ 
ਸਥਪਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ’ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਤਵਅਰਥ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਬੁਵੱਤ ਦੇ ਨੂਰ ਅਤੇ ਰੱਬੀ 
ਨੂਰ ਦਾ ਤਵਅਰਥ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਨੂਰ ਨੂੰ  ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਯਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਬੁਵੱਤ ਦੇ ਬਾਦ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਯਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਜਸ ਨੂੰ  ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਬਣਾਏਗਾ । ਸਗੋਂ 
ਉਹ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਤਖ਼ਲਾਫ਼ਤ’ਤੇ ਕਾਯਮ ਕਰਕੇ 
ਨੂਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ  ਲੰਮਾ ਕਰੇਗਾ । ਸੋ ਇਸ ਤਕੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਤਫ਼ਰ ਬਾਦ’’ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਅਮਲੀ ਗਵਾਹੀ 
ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਤਗਆ ਤਕ ਨਬੁਵੱਤ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਤਖ਼ਲਾਫ਼ਤ ਦਾ ਜੋ ਤਸਲਤਸਲਾ ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲਲਾਹੋ 
ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਦੀ ਭਤਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰਤਹਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਫ਼ਰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ 
ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਤਨਜ਼ਾਮ ਤਫ਼ਰ ਕਾਯਮ ਹੋਇਆ ।  

ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦੀ ਤਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰੋਹਣਾਚਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ 
ਸਈਦ ਤਬਨ ਮੁਸੱਯਬ ਤਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲਲਾਹ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ 
ਆਪਣੇ ਕੁੱ ਿ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜਤਲਸ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ 
ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨਾਲ ਲੜ੍ਹ ਤਪਆ ਅਤੇ ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨੂੰ  ਤਤੰਨ ਵਾਰ ਦੁੱ ਖ ਤਦੱਤਾ । ਪਰ 
ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਚੁੱ ਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਦ ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨੇ ਬਦਲਾ 
ਤਲਆ ਤਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ । ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ 
ਅੰਨਹੋ ਦੇ ਪੱੁਿਣ’ਤੇ ਆਪ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ਤਰਸ਼ਤਾ 
ਉਤਰਾ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲਹ ਦਾ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਤਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤਬਆਨ ਕਰ ਤਰਹਾ ਸੀ । 
ਜਦੋਂ ਤੂੰ  ਬਦਲਾ ਤਲਆ ਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਤਗਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਜਤਲਸ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਤਹ ਸਕਦਾ ਤਜਸ’ਚ 
ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੈ ਤਗਆ ਹੋਵੇ । ਆਪ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਹੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ! ਤਤੰਨ 
ਗੱਲਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਤਰਆ ਹੀ ਹੱਕ ਹਨ । ਤਕਸੇ ਬੰਦੇ’ਤੇ ਤਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਲੁਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ  ਅਤੇ ਉਹ 
ਰੱਬ ਲਈ ਚੁੱ ਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਉਸ ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਆਦਰ ਯੋਗ ਬਣਾ ਤਦੰਦਾ ਹੈ । ਤਫ਼ਰ ਉਹ 
ਬੰਦਾ ਜੋ ਤਕਸੇ ਦਾਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖ਼ੋਲਹੇ  ਤਜਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਰਸ਼ਤੇ ਜੋੜ੍ਹਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਉਸ 
ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ  ਮਾਲ’ਚ ਵਿਾ ਤਦੰਦਾ ਹੈ । ਤੀਜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖ਼ੋਲਹੇ  ਤਜਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ 
ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲ ਵਿਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਉਸ ਨੂੰ  ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਕਮੀ’ਚ ਵਿਾ ਤਦੰਦਾ ਹੈ ।   
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ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦੀਆ 
ਖ਼ੂਬੀਆ ਤਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਕ ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਰੱਬੀ ਪਿਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, 
ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਸੁਭਾ ਅਤੇ ਤਮਹਰਬਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਤਨਮਰਤਾ ਤੇ ਮਸਕੀਨੀ’ਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰਤਹਮਤ ਸਨ । ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ 
ਅੰਨਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਥੇ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਪਿਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰੂਹ ਆਂਹਜ਼ਰਤ 
ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੀ ਸੀ । ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਕੁਰਆਨ ਦੀ ਸਮਿ 
ਅਤੇ ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੇਤਹ ਵਸਲੱਮ ਦੇ ਪਰੇਮ’ਚ  ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਿ ਸਨ । ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ 
ਅੰਨਹੋ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ’ਚ ਰੰਗੀਨ ਸਨ । ਸੱਚਾਈ ਆਪ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ੂਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ 
ਤਨਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨੂਰ ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦੀ ਰਤਹਣੀ ਬਤਹਣੀ’ਚ ਪਰਕਟ ਹੋਏ । ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ 
ਮੌਊਦ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ 
ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਰੱਬ ਵੱਲਹੋਂ  ਮੇਰੇ’ਤੇ ਪਰਕਟ ਹੋਏ ਹਨ ।  

ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਰੱਬ’ਤੇ ਵੱਿ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਿਨਾਂ ਵੱਲਹ ਘੱਟ ਤਿਆਨ 
ਤਦੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਸੰਸਕਾਰ’ਚ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਦੀ 
ਪਰਿਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦੀ ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਨਾਲ 
ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤਕ ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨੂੰ  ਹਜ਼ਰੂ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ 
ਵਸਲੱਮ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਪਲਹ ਭਰ’ਚ ਉਹ ਕੁੱ ਿ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਤਗਆ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਨੂੰ  ਲੰਮੇ ਜ਼ਮਾਨੇ’ਚ ਵੀ 
ਪਰਾਪਤ ਨ ਹੋ ਸਤਕਆ ।  

  ਹਜ਼ਰਤ ਅਲ਼ੀ ਤਬਨ ਅਬੂ ਤਾਤਲਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨੇ ਤਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਕ ਨਬੀ ਕਰੀਮ 
ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਹਰ ਨਬੀ ਨੂੰ  ਸੱਤ ਸਾਥੀ ਤਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ  14 
ਤਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ।  

ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੇਤਹ ਵਸਲੱਮ ਨੂੰ  ਜੰਗੇ ਤਬੂਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਾਦ ਇਲਮ ਹੋਇਆ ਤਕ 
ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਮਲ ਕੇ ਹੱਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸ਼ਰਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਨਾ 
ਕਾਅਬਾ ਦਾ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤਵਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪ  ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਹੱਜ 
ਦਾ ਇਰਾਦ ਿੱਡ’ਤਾ । ਆਪ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਨੇ 9 ਤਹਜਰੀ’ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ 
ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨੂੰ  ਹੱਜ ਦਾ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਕਾ ਭੇਤਜਆ । ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ 
ਤਤੰਨ ਸੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਕਾ ਗਏ । ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵੀਹ 
ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨਾਲ ਭੇਜੇ । ਤਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗਲਹ’ਚ ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ 
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ਵਸਲੱਮ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਤਨਸ਼ਾਨੀ ਵੱਜੋਂ ਗਾਨੀਆਂ ਪਾਇਆਂ ਅਤੇ ਤਨਸ਼ਾਨ 
ਲਾਏ ਜੱਦ ਤਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ 
ਲੇ ਕੇ ਗਏ । ਤਬਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨੇ ਸੂਰਤੁਤ ਤੌਬਹ ਦੀ 
ਆਰੰਤਭਕ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਹੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਤਜਸ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ 
ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰ’ਚ ਲੰਘ ਚੁੱ ਤਕਆ ਹੈ । ਹਜ਼ਰੂ ਅਨਵਰ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਇਹ ਤਜ਼ਕਰ ਅੱਗੇ 
ਵੀ ਤਬਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ।  

ਖ਼ੂਤਬੇ ਦੇ ਅੰਤ’ਚ ਹਜ਼ਰੇੂ ਅਨਵਰ ਨੇ ਕੁੱ ਿ ਮਰਹੂਮੀਨ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਆਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਦ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਉਨਹ ਾਂ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਮੰੁਹਮਦ ਦਾਊਦ 
ਜ਼ਫ਼ਰ ਸਾਤਹਬ ਮੁਰੱਬੀ ਤਸਲਤਸਲਾ ਦਾ ਸੀ ਜੱਦ ਤਕ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਰੁਕੱਯਾ ਸ਼ਮੀਮ ਬੈਗ਼ਮ ਸਾਤਹਬਾ ਪਤਨੀ 
ਮੌਲਾਨਾ ਕਰਮ ਇਲਾਹੀ ਜ਼ਫ਼ਰ ਸਾਤਹਬ ਮਰਹੁਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਤਾਤਹਰਾ ਹਨੀਫ਼ ਸਾਤਹਬਾ ਪਤਨੀ 
ਤਮਰਜ਼ਾ ਹਨੀਫ਼ ਅਹਮਦ ਸਾਤਹਬ ਦੇ ਜਨਾਜੇ਼ ਗਾਇਬ ਸਨ ।  

ਹਜ਼ਰੇੂ ਅਨਵਰ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ : ਤੀਜਾ ਤਜ਼ਕਰ ਹੈ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਤਾਤਹਰਾ ਹਤਨਫ਼ ਸਾਤਹਬਾ ਦਾ ਜੋ 
ਸੱਯਦ ਜੈ਼ਨ-ਉੱਲ-ਆਬਦੀਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਤਹਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਨ ਅਤੇ ਤਮਰਜ਼ਾ ਹਨੀਫ਼ ਅਹਮਦ 
ਸਾਤਹਬ ਮਰਹੁਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਨ । ਹਜ਼ਰਤ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾਤੁਲ ਮਸੀਹ ਅੱਸਾਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦੀ 
ਨੂੰ ਹ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਵੀ ਸਨ । 1936 ਈ’ਚ ਕਾਦੀਆਂ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਨ । ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਤਪਤਾ 
ਸੱਯਦ ਜੈ਼ਨ ਉੱਲ ਆਬਦੀਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਤਹਬ ਸਨ । ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤਵਆਤਖਆ ਵੀ 
ਤਲੱਖੀ ਹੈ ।  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੱਯਦਹ ਸੱਯਾਰਹ ਸਾਤਹਬਾ ਸੀ । ਤਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਦਤਮਸ਼ਕ ਤੋਂ 
ਸੀ । ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਡਾਕਟਰ ਸੱਯਦ ਅਬਦੁਸੱਤਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਤਹਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਰਾਹੀਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਤਰਵਾਰ’ਚ ਅਹਮਦੀਅਤ ਆਈ । ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਖ਼ਲੀਫ਼ਤੁੱ ਲ ਮਸੀਹ ਅੱਰਰਾਬੇ ਰਤਹਮਾਹੱੁਲਾਹ 
ਦੇ ਨਾਨਾ ਸਨ । ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਤਤੰਨ ਕੁੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰੁਡਾ ਤਦੱਤਾ । ਤਖ਼ਲਾਫ਼ਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਫ਼ਾ 
ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਸੀ । ਮੈਨੂੰ  ਵੀ ਉਹ ਖ਼ੱਤ ਤਲੱਖਦੀਆਂ ਸਨ । ਸਗੋਂ ਹਰ ਖੱਤ ਦੇ ਬਾਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਖੱਤ ਆਉਂਦੇ 
ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਤਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੰੁਦੇ ਸਨ । ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ 
ਸੀ । ਰੱਬ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਤੇ ਰਤਹਮ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇ । ਬਜ਼ਰੂਗਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ’ਚ ਥਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬੱਤਚਆਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੌਫ਼ੀਕ ਬਖ਼ਸ਼ੇ । ਆਮੀਨ 

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

ْن ُشُرْوِر أَ
ا الأَْع 

ٓا اِلٰهَٔ اِل َٔ ْ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 مَٔ ًدا عَٔ م َٔ ُد أَن َٔ ُمحَٔ نَْٔشهَٔ ُه  ؤَ  ل 

ُسْولُهٗ  رَٔ ُمُر بِاْلعَْٔدِل ؤَاْل    ؤَ
َٔا ْ هَٔ ی ُم الل ه ِان َٔ الل ٰ

ُ
ک ِحمَٔ ه رَٔ غِْي ِعبَٔادَٔ الل ٰ ِر ؤَاْلبَٔ

َٔ
آِء ؤَاْلُمْنک ِن اْلفَْٔحشَٔ ئَْنٰهی عَٔ بٰی ؤَ َٔآِء ِذی اْلقُْر اِن ؤَِايْت ِاْحسَٔ

ِه أَْکبَٔرُ  لَٔذِْکُر ا لل  ْم ؤَ
ُ
ُرْونَٔ اُذْکُُرواالل هَٔ ئَْذکُرْکُْم ؤَاْدُعْوهُ یَْٔستَِٔجْب لَٔک

ک َٔ ْم تَٔذَٔ
ُ
ک
ل َٔ ْم لَٔعَٔ
ُ
 ۔ئَِعُظک


