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ਤਸ਼ਹੁਦ, ਤਾਉਜ਼ ਅਤੇ ਸੂਰਤੁਲ ਫ਼ਾਤਤਹਾ ਦੀ ਤਤਲਾਵਤ ਮਗਰੋਂ ਹਜ਼ਰੇੂ ਅਨਵਰ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਿ  
ਤਿਵੇਂ ਤਿ ਮੈਂ ਤ ਿੱ ਛਲੇ ਖ਼ੁਤਬੇ’ਚ ਦਿੱ ਤਸਆ ਸੀ ਤਿ ਿੁਿੱ ਝ ਸਹਾਬੀਆਂ ਦ ੇਤਜ਼ਿਰ ਦਾ ਿੁਿੱ ਝ ਭਾਗ ਰਤਹ ਤਗਆ 

ਹੈ, ਉਹ ਤਬਆਨ ਿਰਾਂਗਾ । ਅਿੱ ਿ ਇਸ ਤਸਲਤਸਲੇ’ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਿੱ ਲਾਹ ਤਬਨ ਹਿਸ਼ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ 
ਬਾਰੇ  ਤਹਲਾਂ ਤਬਆਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਆ  ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਿਬੀਲਾ ਬਨੂ ਅਸਦ ਤੋਂ ਸੀ । ਆ  
ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦਾ ਿਦ ਮਦਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਘਣੇ ਸਨ । ਇਿੱ ਿ ਮੁਤਹਮ ਦੇ ਮੌਿੇ’ਤੇ ਆ  
ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨੂੰ  ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਤਗਆ । ਰਸੂਲੁਿੱ ਲਾਹ ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲਿੱ ਮ ਨੇ ਸਹਾਬੀਆਂ ਨੂੰ  
ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ’ਤੇ ਅਿੀਹਾ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਤਰਹਾ ਹਾਂ । ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ’ਚੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ।  ਰ 
ਭੁਿੱਖ ਤੇ ਤਰੇਹ ਦੇ ਸਤਹਣ’ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੁਤ ਹੈ । ਇਿੱ ਿ ਰਵਾਯਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਲਾਮ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਤਹਲਾਂ 
ਝੰਡੇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਿੱ ਲਾਹ ਤਬਨ ਹਿਸ਼ ਨੇ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋ  ਤਹਲਾ ਮਾਲੇ ਗ਼ਨੀਮਤ ਵੀ ਆ  
ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨੇ ਵੰਡੀਆ । ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਬਜ਼ਾਦਾ ਤਮਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਮਦ ਸਾਤਹਬ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ 
ਅੰਨਹੋ ਅਬਦੁਿੱ ਲਾਹ ਤਬਨ ਹਿਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ’ਚ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਇਿੱ ਿ ਮੁਤਹਮ ਦਾ ਤਜ਼ਿਰ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ 
ਹਨ । ਇਸ ਮੁਤਹਮ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਰੁਲਿੱ  ਹਰਾਮ’ਚ ਮਿਬੂਰੀ’ਚ ਲੜ੍ਹਾਂਈ ਿੀਤੀ ਸੀ । ਿਦੋਂ ਇਸ ਗਿੱ ਲਹ 
ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲਿੱ ਮ ਨੂੰ  ਤਮਲੀ । ਤਾਂ ਆ  ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲਿੱ ਮ ਬਹੁਤ 
ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਸ਼ਹਰੁਿੱ ਲ ਹਰਾਮ’ਚ ਲੜ੍ਹਣ ਦੀ ਆਤਗਆ ਨਹੀਂ ਤਦੰਦਾ । ਇਸ’ਤੇ 
ਅਬਦੁਿੱ ਲਾਹ ਤਬਨ ਹਿਸ਼ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਤਮੰਦਾ ਹੋਏ ।  

ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਿੱ ਲਾਹ ਤਬਨ ਹਿਸ਼ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਓਹਦ ਦੇ ਤਦਨ ਟੁਿੱ ਟ ਗਈ । 
ਰਸੂਲੁਿੱ ਲਾਹ ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲਿੱ ਮ ਨੇ ਉਨਹ ਾ ਨੂੰ  ਖ਼ਿੂਰ ਦੀ ਇਿੱ ਿ ਸ਼ਾਖ਼  ਤਦਿੱ ਤੀ । ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਥ’ਚ 

ਸੰਖੇਪ ਵਿਿਰਨ ਖ਼ੁਤਬਾ ਜੁਮ੍ਹਾ  ਹਜ਼ਰਤ ਵਮ੍ਰਜ਼ਾ ਮ੍ਸਰੂਰ ਅਵਹਮ੍ਦ ਖਲੀਫਾਤੁਲ ਮ੍ਸੀਹ ਅਲ-ਖਾਵਮ੍ਸ ਅੱਯਾਦਾਹੁ ਅੱਲਹਾ ਤਆਲਾ 
ਵਬਨਸਰਵਹਲ ਅਜ਼ੀਜ਼, 13 ਜਨਿਰੀ 2023 ਮ੍ਸਵਜਦ ਮੁ੍ਬਾਰਕ, ਇਸਲਾਮ੍ਾਬਾਦ, ਵਤਲਫ਼ੋਰਡ (ਯੂ.ਕੇ) 

ਆਸਥਾ ਭਰਪੂਰ ਕੱੁਝ ਬਦਰੀ ਸਹਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਿਨੀ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ, ਮ੍ਹਦੀ 
ਆਬਾਦ ਬਰਕੀਨਾ ਫ਼ਾਸੋ’ਚ 9 ਅਹਮ੍ਦੀਆਂ ਦੀ ਅਫਸੋਸ ਜਨਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ 

ਅਤੇ ਬਰਕੀਨਾ ਫ਼ਾਸੋ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਅਹਮ੍ਦੀਆਂ ਨੰੂ ਦੂਆ ਦੀ ਤਹਰੀਕ 

Mob:9682536974, E-Mail.: ansarullah@qadian.in       ਮੁਹਿੱ ਲਾ ਅਹਮਦੀਆ ਿਾਦੀਆਂ ਤਜ਼ਲਹਾ ਗੁਰਦਾਸ ੁਰ ( ੰਿਾਬ) ਭਾਰਤ 
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ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ । ਉਸੇ ਤਦਨ ਤੋਂ ਆ  “ ਅਰਿੂਨ ” ਦੇ ਲਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੋਤਧਤ ਹੋਣ ਲਿੱ ਗੇ । ਅਬੂ ਨਈਮ 
ਿਤਹੰਦੇ ਹਨ ਤਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਿੱ ਲਾਹ ਤਬਨ ਹਿਸ਼ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਆ ਣੇ ਰਿੱ ਬ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 
ਅਤੇ ਰਿੱ ਬੀ  ਰੇਮ ਨੂੰ  ਤਦਲਹ’ਚ ਥਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਤਹਲਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਝੰਡਾ ਿਾਯਮ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ  

ਇਿੱਿ ਮੌਿੇ’ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਮਾਮ ਸ਼ਅਬੀ ਨੇ ਬਨੂ ਅਸਦ ਦੀ ਛੇ ਖ਼ਬੀਆਂ ਦਿੱ ਤਸਆਂ । ਤਿਸ’ਚ ਤੀਿੇ ਤੇ 
ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ’ਤੇ ਇਸ ਗਿੱ ਲਹ ਦਾ ਤਜ਼ਿਰ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਿ ਇਸਲਾਮ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਤਹਲਾ ਝੰਡਾ ਬਨੀ ਅਸਦ’ਚੋਂ 
ਇਿੱ ਿ ਬੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਿੱ ਲਾਹ ਤਬਨ ਹਿਸ਼ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨੂੰ  ਤਦਿੱ ਤਾ ਤਗਆ ਅਤੇ ਬਨੂ ਅਸਦ ਦੀ ਚੌਥੀ 
ਖ਼ੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਤਿ ਇਸਲਾਮ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਤਹਲਾਂ ਮਾਲੇ ਗ਼ਨੀਮਤ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਿੱ ਲਾਹ ਤਬਨ ਹਿਸ਼ ਰਜ਼ੀ 
ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨੇ ਵੰਡੀਆ ਸੀ । ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਿੱ ਲਾਹ ਤਬਨ ਹਿਸ਼ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਓਹਦ ਦੇ ਤਦਨ 
ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ । ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜੈ਼ਨਬ ਤਬਨਤੇ ਖ਼ਜ਼ੀਮਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਿੱ ਲਾਹ ਤਬਨ ਹਿਸ਼ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ 
ਦੇ ਤਨਿਾਹ’ਚ ਸਨ । ਉਨਹ ਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਗਰੋਂ ਹਜ਼ਰੂ ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲਿੱ ਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੈ਼ਨਬ ਨਾਲ 
ਤਵਆਹ ਿਰ ਤਲਆ ।  

ਦੂਿਾ ਤਜ਼ਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਤਲਹ ਸ਼ਿਰਾਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦਾ ਹੈ ।  ਿੁਿੱ ਝ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਿ ਹਜ਼ਰਤ 
ਸਾਤਲਹ ਸ਼ਿਰਾਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਅਤੇ ਉੱਮੇ ਐਮਨ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਹਜ਼ਰੂ ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲਿੱ ਮ 
ਨੂੰ  ਆ ਣੇ ਤ ਤਾ ਵਿੱ ਲਹੋਂ  ਤਿਦਾਦ’ਚ ਤਮਲੇ ਸਨ । ਗ਼ਜ਼ਵਾ ਬਦਰ ਮਗਰੋਂ ਆ  ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲਿੱ ਮ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਆਜ਼ਾਦ ਿਰ’ਤਾ ਸੀ । ਹਜ਼ਰੂ ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੇਤਹ ਵਸਲਿੱ ਮ ਦੇ ਆਿਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ । ਤਿਨਹ ਾ ਲੋਿਾਂ 
ਨੂੰ  ਆ  ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲਿੱ ਮ ਨੂੰ  ਗ਼ੁਸਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਣ  ਰਾ ਤ ਹੋਇਆ । ਉਨਹ ਾਂ’ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਤਲਹ 
ਸ਼ਿਰਾਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਵੀ ਸ਼ਾਤਮਲ ਸਨ । ਇਿੱ ਿ ਰਵਾਯਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ 
ਅੰਨਹੋ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਤਲਹ ਸ਼ਿਰਾਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦੇ ਸਾਤਹਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ  ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਮੂਸਾ ਅਸ਼ਅਰੀ 
ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਵਿੱ ਲਹ ਭੇਤਿਆ ਅਤੇ ਤਲਤਖਿੱਆ ਤਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲਹ ਇਿੱ ਿ ਨੇਿ ਸਾਤਲਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ  ਭੇਿ ਤਰਹਾ 
ਹਾਂ । ਰਸੂਲੁਿੱ ਲਾਹ ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲਿੱ ਮ ਿੋਲਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਤ ਤਾ ਦਾ ਿੋ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨਾਲ 
ਸਲੂਿ ਿੀਤਾ ਿਾਵੇ । ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤਖ਼ਲਾਫ਼ਤ’ਚ ਆ  ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ 
ਦਾ ਆਿਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ । ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਤਲਹ ਸ਼ਿਰਾਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ’ਤੋਂ ਰਵਾਯਤ ਹੈ ਤਿ ਮੈਂ 
ਰਸੂਲੁਿੱ ਲਾਹ ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲਿੱ ਮ ਨੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਖੋਤੇ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਨਮਾਜ਼  ੜ੍ਹਦੇ ਵੇਤਖਆ । ਇਹ ਵੀ ਇਿੱ ਿ 
ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਿ ਸਵਾਰੀ’ਤੇ ਨਮਾਜ਼  ੜ੍ਹ ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ।  

ਤੀਿਾ ਤਜ਼ਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਤਲਿ ਤਬਨ ਦੁਖਸ਼ਮ ਦਾ ਹੈ । ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਤਲਿ ਤਬਨ ਦੁਖਸ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ 
ਮਾਤਲਿ ਤਬਨ ਦਖੀਸ਼ਮ ਿਾਂ ਇਬਨੇ ਦਖ਼ਸ਼ਮ ਵੀ ਤਬਆਨ ਿੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਹਲ ਤਬਨ ਉਮਰੋ ਨੂੰ  ਿੈਦੀ 
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਿੇ’ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਤਲਿ ਤਬਨ ਦੁਖਸ਼ਮ ਨੇ ਿੋ  ੰਿਤੀਆਂ  ਤੜ੍ਹਆਂ ਉਨਹ ਾਂ’ਚ ਇਹ ਤਜ਼ਿਰ ਤਮਲਦਾ 



 

Page 3 of 5 

 

ਹੈ ਤਿ ਮੈਂ ਸਹਲ ਨੂੰ  ਿੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ’ਚ ਤਿਸੇ ਿੌਮ ਦੇ ਦੂਿੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ  ਿੈਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ 
ਚਾਹੰੁਦਾ । ਗ਼ਜ਼ਵਾ ਓਹਦ ਦੇ ਤਦਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਤਲਿ ਤਬਨ ਦੁਖਸ਼ਮ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਰਿਾ ਿੋਲਹੋ  ਲੰਘੇ । ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  
13 ਜ਼ਖ਼ਮ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ । ਮਾਤਲਿ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਤਿਹਾ ਤਿ ਆ  ਨੂੰ  ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਤਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ 
ਵਸਲਿੱ ਮ ਨੂੰ  ਿਤਲ ਿਰ’ਤਾ ਤਗਆ ਹੈ । ਉਸ’ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖ਼ਾਰਿਾ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਿ ਿੇਿਰ ਇੰਝ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ 
ਵੀ ਰਿੱ ਬ ਤਾਂ ਤਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ।  ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲਿੱ ਮ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ 
 ਹੰੁਚਾ’ਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਲੜ੍ਹਾਈ ਿਰੋ । ਇਿੱ ਿ ਰਵਾਯਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ 
ਬਾਦ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਤਲਿ, ਸਾਅਦ ਤਬਨ ਰਬੀ ਿੋਲਹੋਂ  ਲੰਘੇ । ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  12 ਜ਼ਖ਼ਮ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ । ਹਜ਼ਰਤ 
ਮਾਤਲਿ ਤਬਨ ਦੁਖਸ਼ਮ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗਿੱ ਲਹ ਿੀਤੀ । ਤਾਂ ਸਾਅਦ ਤਬਨ ਰਬੀ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਿ ਮੈਂ 
ਗਵਾਹੀ ਤਦੰਦਾ ਹਾਂ ਤਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲਿੱ ਮ ਨੇ ਆ ਣੇ ਰਿੱ ਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼  ਹੰੁਚਾ’ਤਾ ਹੈ । ਸੋ 
ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਲੜ੍ਹੋ ।  

ਿੁਿੱ ਝ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲਿੱ ਮ ਨੂੰ  ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਤਲਿ ਤਬਨ ਦੁਖਸ਼ਮ ਬਾਰੇ ਇਹ 
ਦਿੱ ਤਸਆ ਤਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਤਲਿ ਤਬਨ ਦੁਖਸ਼ਮ ਮੁਨਾਤਫ਼ਿ ਦੀ  ਨਾਹਗਾਹ ਹੈ । ਆ  ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲਿੱ ਮ 
ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਿ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ  ੜ੍ਹਦਾ ? ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਤਿਹਾ ਤਿ  ੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ।  ਰ ਉਹ ਅਿੀਹੀ ਨਮਾਜ਼ 
ਹੈ, ਤਿਸ’ਚ ਿੋਈ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ । ਇਸ’ਤੇ ਹਜ਼ਰੂ ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲਿੱ ਮ ਨੇ ਮੁੜ੍ਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਿ ਮੈਨੂੰ  
ਨਮਾਜ਼  ੜ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਿਤਲ’ਤੋਂ ਰੋਤਿਆ ਤਗਆ ਹੈ ।  

ਇਿੱਿ ਰਵਾਯਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜ਼ਰੂ ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲਿੱ ਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਤਲਿ ਤਬਨ ਦੁਖਸ਼ਮ ਨਾਲ 
ਆਤਸਮ ਤਬਨ ਅਦੀ ਨੂੰ  ਮਸਤਿਦੇ ਤਜ਼ਰਾਰ ਨੂੰ  ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਭੇਤਿਆ ਸੀ । ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਤਲਿ ਤਬਨ ਦੁਖਸ਼ਮ 
ਬਾਰੇ ਤਜ਼ਿਰ ਤਮਲਦਾ ਹੈ ਤਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਅਿੱ ਗੇ ਨਹੀਂ ਚਿੱ ਲੀ ।  

ਤਫ਼ਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਿਾਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦਾ ਤਜ਼ਿਰ ਹੈ । ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਿਰ ਰਜ਼ੀ 
ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦੇ ਦੌਰ’ਚ 12 ਤਹਿਰੀ’ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ । ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫ਼ਈ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਿ ਇਿੱ ਿ ਬੰਦਾ 
ਸਵਰਗੀ ਸੀ ।  ਰ ਤਫ਼ਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ’ਤੇ ਤਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਾਸ਼ਾ ਸੀ । ਗ਼ਜ਼ਵਾ ਬਦਰ 
ਤ ਿੱ ਛੋਂ 12 ਤਹਿਰੀ’ਚ ਰਸੂਲੁਿੱ ਲਾਹ ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲਿੱ ਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਿੱ ਲਾਹ ਤਬਨ ਹਿਸ਼ ਨੂੰ  ਇਿੱ ਿ 
ਮੁਤਹਮ’ਤੇ ਭੇਤਿਆ । ਇਸ ਸਰਯਾ’ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਅਿਾਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਿੱ ਲਾਹ ਨਾਲ 
ਸਨ । ਗ਼ਜ਼ਵਾ ਓਹਦ ਦੇ ਮੌਿੇ’ਤੇ ਹਜ਼ਰੂ ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲਿੱ ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਰ ਵਰਸਾਂਦੇ ਰਹੇ । ਤਿਸ 
ਿਰਿੇ ਿਮਾਨ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਤਹਿੱ ਸਾ ਟੁਿੱ ਟ ਤਗਆ । ਹਜ਼ਰਤ ਅਿਾਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨੇ ਿਮਾਨ ਬਨਹ ਣ ਲਈ 
ਡੋਰ ਆ  ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲਿੱ ਮ ਤੋਂ ਲਈ  ਰ ਉਹ ਡੋਰ ਛੋਟੀ  ੇ ਗਈ । ਹਜ਼ਰਤ ਅਿਾਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ 
ਅੰਨਹੋ ਨੇ ਤਿਹਾ ਤਿ ਡੋਰ ਛੋਟੀ  ੈ ਗਈ ਹੈ । ਤਾਂ ਆ  ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲਿੱ ਮ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਿ ਉਸ 
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ਨੂੰ  ਤਖਿੱ ਚੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਿਾਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਿਤਹੰਦੇ ਹਨ ਤਿ ਮੈਂ ਡੋਰ ਨੂੰ  ਤਖਤਚਿੱਆ ਅਤੇ ਰਿੱ ਬ ਦੀ ਸੌਂਹ 
ਉਹ ਇੰਹੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤਿ ਮੈਂ ਿਮਾਨ ਦੇ ਤਸਰੇ’ਤੇ ਦੋ ਤਤੰਨ ਵਿੱ ਲ ਵੀ ਤਦਿੱ ਤੇ । 

ਇਿੱਿ ਮੁਤਹਮ ਦੇ ਮੌਿੇ’ਤੇ ਹਜ਼ਰੂ ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲਿੱ ਮ ਨੇ ਮਦੀਨਾ’ਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਿੀਤਾ ।  
ਤਾਂ ਘੁੜ੍ਹ ਸਵਾਰ ਆ  ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲਿੱ ਮ ਿੋਲਹ ਿਮਾ ਹੋਣ ਲਿੱ ਗੇ । ਉਨਹ ਾਂ’ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਅਿਾਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ 
ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਵੀ ਸ਼ਾਤਮਲ ਸਨ ।  

ਤਫ਼ਰ ਹਜ਼ਰਤ ਖ਼ਾਰਜ਼ਾ ਤਬਨ ਜੈ਼ਦ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦਾ ਤਜ਼ਿਰ ਹੈ । ਹਜ਼ਰਤ ਖ਼ਾਰਜ਼ਾ ਤਬਨ ਜੈ਼ਦ 
ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦਾ ਸਰਨਾਂਵਾ ਅਬੂ ਜੈ਼ਦ ਸੀ । ਿੁਿੱ ਝ ਹੋਰ ਸਹਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ 
ਤੂਰੈਤ’ਚ ਦਰਿ ਿੁਿੱ ਝ ਗਿੱ ਲਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਿੀਤਾ । ਤਾਂ ਯਹੂਦ ਨੇ ਦਿੱ ਸਣ ਤੋਂ ਇੰਨਿਾਰ ਿਰ’ਤਾ । ਤਿਸ’ਤੇ 
ਿੁਰਆਨੀ ਵਹੀ ਵੀ ਉਤਰੀ ।  

ਤਫ਼ਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਿੱ ਯਾਦ ਤਬਨ ਲਬੀਦ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦਾ ਤਜ਼ਿਰ ਹੈ । ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਰਨਾਂਵਾ ਅਬੂ 
ਅਬਦੁਿੱ ਲਾਹ ਸੀ । ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਿੱ ਯਾਦ ਤਬਨ ਲਬੀਦ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦੀ ਨਸਲ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਬਗ਼ਦਾਦ’ਚ 
ਰਤਹੰਦੀ ਸੀ । ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਿੱ ਯਾਦ ਤਬਨ ਲਬੀਦ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨੂੰ  ਹਜ਼ਰੂ ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲਿੱ ਮ ਨੇ 
ਇਿੱ ਿ ਿੌਮ ਵਿੱ ਲਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਧਰਮ ਤਸਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਭੇਤਿਆ ਸੀ । ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਿੱ ਯਾਦ ਤਬਨ ਲਬੀਦ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ 
ਅੰਨਹੋ 41 ਤਹਿਰੀ’ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਤਵਆ ਦੇ ਦੌਰ’ਚ ਆਿਾਲ ਚਲਾਣਾ ਿਰ ਗਏ ।  

ਤਫ਼ਰ ਹਜ਼ਰਤ ਖ਼ਾਤਲਦ ਤਬਨ ਬੁਿੈਰ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦਾ ਤਜ਼ਿਰ ਹੈ । ਇਹ ਿਬੀਲਾ ਬਨੂ ਸਾਅਦ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸਨ । ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਹਜ਼ਰੂ ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲਿੱ ਮ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤਸਤਖਿੱਆ ਦੇਣ ਲਈ 
ਅਤੇ ਿੁਰਆਨ  ੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱ ਿ ਿੌਮ ਵਿੱ ਲਹ ਹੋਰ  ੰਿ ਸਹਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਤਿਆ । ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿੋ ਦੀਨ ਤਸਖਿੱ ਣ 
ਲਈ ਉਂਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਦ’ਚ ਧੋਖਾ ਦੇ ਿੇ ਸ਼ਹੀਦ ਿਰ’ਤਾ ।  

ਤਫ਼ਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਿੱ ਮਾਰ ਤਬਨ ਯਾਤਸਰ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦਾ ਤਜ਼ਿਰ ਹੈ । ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੁਸਤਲਹ ਮੌਊਦ 
ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਿ ਇਿੱ ਿ ਵਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਰਸੂਲੁਿੱ ਲਾਹ ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲਿੱ ਮ ਇਿੱ ਿ 
ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਮਾਰ ਿੋਲਹੋਂ  ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਹਾਲ  ੁਤਛਿੱਆ । ਅਿੱ ਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱ ਤਸਆ ਤਿ ਦੁਸ਼ਮਨ ਮੈਨੂੰ  ਿੁਿੱ ਟਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਿਦੋਂ 
ਤਿੱ ਿ ਆ  ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੇਤਹ ਵਸਲਿੱ ਮ ਦੇ ਤਖਲਾਫ਼ ਨ ਬੁਲਵਾ ਤਲਆ, ਮੈਨੂੰ  ਨ ਛਤਡਿੱਆ । ਹਜ਼ਰੂ ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ 
ਅਲੈਤਹ ਵਸਲਿੱ ਮ ਨੇ  ੁਤਛਿੱਆ ਤਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਦਲਹ ਿੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ । ਹਜ਼ਰਤ ਅਿੱ ਮਾਰ ਤਬਨ ਯਾਤਸਰ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ 
ਅੰਨਹੋ ਨੇ ਦਿੱ ਤਸਆ ਤਿ ਤਦਲਹ’ਚ ਤਾਂ ਦਤਰੜ੍ਹ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ । ਇਸ’ਤੇ ਆ  ਸਿੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲਿੱ ਮ ਨੇ 
ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਿ ਿੇਿਰ ਤਦਲਹ ਤਵਸ਼ਵਾਸ’ਤੇ  ਿੱ ਿਾ ਸੀ । ਤਾਂ ਰਿੱ ਬ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਮੁਆਫ਼ ਿਰ ਦੇਵੇਗਾ ।  

ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦੇ ਦੌਰ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੋਰਸ਼ ਿਦੋਂ ਵਿੱ ਧੀ ਅਤੇ ਸਹਾਬੀਆਂ ਨੂੰ  
ਵੀ  ਿੱ ਤਰ ਆਉਣ ਲਿੱ ਗੇ ਤਾਂ ਸਹਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨੂੰ  ਗਵਰਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਹ ਾਂ 
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ਗਿੱਲਹਾਂ ਤੋਂ ਿਾਣੂ ਿਰਵਾਈਆ । ਸਲਾਹ ਮਗਰੋਂ ਿੁਿੱ ਝ ਸਹਾਬੀਆਂ ਨੂੰ  ਖੋਿ ਲਈ ਭੇਤਿਆ ਤਗਆ । ਬਾਿੀ ਸਭ ਨੇ 
ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤਰ ੋਰਟਾਂ ਭੇਤਿਆਂ ।  ਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਿੱ ਮਾਰ ਤਬਨ ਯਾਤਸਰ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਵਿੱ ਲਹੋਂ  ਿੋਈ ਿਵਾਬ 
ਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ’ਚ ਇੰਹੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤਿ ਇਹ ਤਖਆਲ ਿੀਤਾ ਤਗਆ ਤਿ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ।  ਰ 
ਅਸਲ ਗਿੱ ਲਹ ਇਹ ਸੀ ਤਿ ਉਹ ਆ ਣੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਤਸਆਸਤ ਤੋਂ ਅਣਿਾਣ ਹੋਣ ਿਰਿੇ ਫ਼ਸਾਦੀਆ ਦੇ 
ਿਾਲ’ਚ ਫ਼ਸ ਗਏ ਸਨ । ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਤਲਹ ਮੌਊਦ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਿੱ ਮਾਰ 
ਤਬਨ ਯਾਤਸਰ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਫ਼ਸਾਦੀਆਂ ਦੇ ਧੋਖੇ’ਚ ਆ ਿਾਣਾ । ਇਿੱ ਿ ਖ਼ਾਸ ਿਾਰਨ ਿਰਿੇ 
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਤਿ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਿੱ ਮਾਰ ਤਬਨ ਯਾਤਸਰ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਤਮਸਰ 
 ਹੰੁਚੇ । ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਫ਼ਸਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਿੱ ਮਾਰ ਤਬਨ ਯਾਤਸਰ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨੂੰ  ਘੇਰੇ’ਚ ਲੈ ਤਲਆ 
ਅਤੇ ਆ ਣੀ ਜ਼ਬੁਾਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਿਰਿੇ ਤਮਸਰ ਦੇ ਵਾਲੀ ਤਖ਼ਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੂਰੁ ਿਰ’ਤੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ 
ਅਿੱ ਮਾਰ ਤਬਨ ਯਾਤਸਰ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਨੇ ਆ ਣੀ ਸਾਦਗੀ’ਚ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਠੀਿ ਸਮਝ ਤਲਆ ਸੀ ।  

ਿੰਗੇ ਸਿੱ ਫ਼ੈਨ ਦੇ ਮੌਿੇ’ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਿੱ ਮਾਰ ਤਬਨ ਯਾਤਸਰ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ’ਤੇ ਇਹ ਹਿੀਿਤ  ਰਿਟ 
ਹੋਈ ਸੀ ਤਿ ਇਂਨਹ ਾਂ ਫ਼ਸਾਦੀਆ ਨੇ ਤਿਵੇਂ ਚਾਲਾਿੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਾਦ  ੈਦਾ ਿਰਿੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ 
ਅੰਨਹੋ ਨੂੰ  ਸ਼ਹੀਦ ਿਰ’ਤਾ ਸੀ । ਿੰਗੇ ਸਫ਼ੀਨ’ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਅਿੱ ਮਾਰ ਤਬਨ ਯਾਤਸਰ ਰਜ਼ੀ ਅਿੱ ਲਾਹ ਅੰਨਹੋ ਬਹੁਤ 
ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਤਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ  ਦਵੀ  ਾਈ ।  

ਖ਼ੁਤਬੇ ਦੇ ਅੰਤ’ਚ ਹਜ਼ਰੇੂ ਅਨਵਰ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਿ ਇਿੱ ਿ ਅਫ਼ਸੋਸ ਿਨਿ ਸੂਚਨਾ ਵੀ  ਰਾ ਤ ਹੋਈ 
ਹੈ । ਬਰਿੀਨਾ ਫ਼ਾਸੋ’ਚ  ਰਸੋਂ ਸਾਡੇ 9 ਅਹਮਦੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਿਰ’ਤੇ ਗਏ । ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਮਤਹਾਨ ਵੀ ਸੀ । ਤਿਸ’ਤੇ ਉਹ  ੂਰੇ ਉਤਰੇ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਿ ਅੰਨਹੇ  ਵਾਂਗ ਫ਼ਾਈਤਰੰਗ 
ਿਰਿੇ ਸਗੋਂ ਹਰ ਇਿੱ ਿ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ  ਸਿੱ ਦ ਿੇ ਸ਼ਹੀਦ ਿੀਤਾ । ਇਸ ਦਾ ਤਵਵਰਨ ਿੁਿੱ ਝ ਆ ਤਗਆ ਹੈ ਿੁਿੱ ਝ ਆ 
ਤਰਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਖ਼ੁਤਬੇ’ਚ ਤਬਆਨ ਿਰਾਂਗਾ । ਹਜ਼ਰੇੂ ਅਨਵਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਿੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਿਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਦੁਆ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਤਦੰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 
ਹਾਲੇ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ,ਆਤੰਿਵਾਦੀ ਧਮਿੀ ਦੇ ਗਏ ਹਨ । ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਵੀ ਿਰਦੇ ਰਹੋ । ਰਿੱ ਬ ਹਰ 
ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਬਚਾ ਿੇ ਰਿੱ ਖੇ ।  

َْٔمُد ّلِلَ 
ْ
نَُٔعْوُذ ِِبّلَلِ ِِمْ !أَْل ُ عَٔلَْٔیِه ؤَ

َٔ
َّک ؤَ نَٔتَٔ ِِمُ بِٖه ؤَ ُن ْ َْٔستَْٔغِفُرٗه ؤَ ن َْٔستَِٔعْیُنٗه ؤَ ن مَُٔدُه ؤَ ْ ِ َنَٔ َْٔمُد ّلِلَ

ْ
الِنَٔا ِمَٔ أَْل ئٰاِت أَْْعَٔ َیِ ِِمْ سَٔ ا ؤَ ْوِر أَْنُفِسنَٔ  َُشُ

ِْدِه ّللَاُ  ُد أََنَٔ ُُمََٔمَٔ  َّیَٔ َْٔشهَٔ ن  ّللَاُ  ؤَ
َٔ
ٓ ِالٰهَٔ ِاَّل ْن ّلَٔ

ُد ا َٔ َْٔشهَٔ ن الَٔ هَٔاِدیَٔ لَُٔه ؤَ ْ يَُْضلِْلُه فَٔ  لَُٔه ؤَِمَٔ
َٔ
الَٔ ُمِضَل ُسْولُٗه  ًدا عَْٔبُدٗه فَٔ رَٔ ِْحَُٔکُم ّللَا ِاَنَٔ ّللأَ    ؤَ ادَٔ ّللا رَٔ ِعبَٔ

ْْغِ ئَِعُظ  اْلبَٔ
ِر ؤَ اْلُمْنکَٔ ِء ؤَ

ٓ
ا ْحشَٔ ِ اْلفَٔ

ی َعَٔ ئَْْنٰ ِء ِذی اْلُقْرٰٰب ؤَ
ٓ
ا ِاْيتَٔ اِن ؤَ ْحسَٔ اّْلِ ُمُر ِِبْلعَْٔدِل ؤَ

ْم ّیَٔ ْ ُرْونَٔ اُْذکُُرواّللَأَ ئَْذکُْرکُ
کََٔ ُکْم تَٔذَٔ

لََٔ ُکْم لَٔعَٔ
ِجْب  اْدعُْوُه یَْٔستَٔ ُ ؤَ لَِٔذْکُر ا ّلَلِ أَْکبَٔ  ۔ لَُٔکْم ؤَ


