
أن ُودًّا، وأشهد احلمد هلل الذي أعزَّ أولياَءه، وجعل ذلم يف قلوب اخلالئق 
وأشهد أن سيَِّدنا ونبيَّنا حممًدا عبُده لو، ال إلو إال اهلل وحده ال شريك 

أبًدااللهم صلِّ وسلِّم عليو وعلى آلو وصحِبو صالًة وسالًما ورسولو،   

 
اهلل الرحمن ارحيم بسم  

 

خليالً لو كنت متخًذا خلياًل التخذت أبا بكر   

ماعانااالا تاْحزاْن ِإنَّ اللَّـها   
بیشک ہللا ہمارے ساتھ ہےکر غم نہ    



 أبو بكر الصديق  - رضي اهلل عنه -



 أبو بكر الصديق  کی شخصيت
 

يقني، وخري الصاحلنَي بعد األنبياء وادلرسلني، فهو أفضل ىو :شخصيت• دِّ سيُِّد الصِّ
 اإلطالقوأعلُمهم وأشرُفهم على -صلى اهلل عليو وسلم-أصحاب رسول اهلل 

 
مل يشرب اخلمر ومل يسجد  -ولد بعد عام الفيل ، ونشأ نشأة كرمية طيبة: پيدائش•

 لصنم قط
 
ْيمي، ويلتقي مع النيب عبد : نام• النسب  يف اهلل بن عثمان بن عامر القرشي الت َّ

، فقد قال بالعتيق  النيبيف اجلد السادس مرة بن كعب، ويكىن بأيب بكر، لقبو 
  ولقبو أيضاً بالصّديق، ففي حديث أنس ، "أنت عتيق اهلل من النار": لو 

:  أُحداً، وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف هبم، فقالصعد  النيب أنو قال إن 
 ."اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصّديق وشهيدان"
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نسوة، أجننب لو ثالثة ذكور وثالث إناث، عبد الرمحن وعبد اهلل وحممد، أربع :شادی•
وأمساء وعائشة وأم كلثوم؛ وال يعرف أربعة متناسلون بعضهم من بعض صحبوا رسول اهلل 

  يعرف يف الصحابة وال . اإلميانأيب بكر من بيوت فبيت آل أيب بكر الصديق، إال
 عنهمرضي اهلل -مثل ىذه لغري بيت أيب بكر 

 
 
 
 

فقد أمرنا ادلصطفى ، الراشد األول الصديق أبو بكر اخلليفة , مسلمانپہلے  :درجہ•
 نستمسك مبنهجو أن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ": بسريتو فقالونقتدي

 بعديالراشدين المهديين من 
 
، قال "عائشة: "قال! أي الناس أحب إليك؟: وعن عمرو بن العاص أنو قال للنيب •

 ".أبوها: "قال! من الرجال؟: قلت: عمرو
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 بكرما طلعت شمس على رجل أفضل من أبي  
 
  تسابقت أنا وأبو بكر فكنا كهاتين 
 
 قطما ساءني أبو بكر  
 

 بكردعوت أحداً إلى اإلسالم إال وكانت له كبوة إال أخي أبا ما 
  
 سدوا كل خوخة إال خوخة أبي بكر 
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صلى اهلل -كان ختوفو على رسول اهلل  اذلجرةويف الغار يف طريق  جنگیںمہم، •
وكان حيميو مبا يستطيع من . ، وكانت شفقتو عليو ال على نفسو-عليو وسلم

الوسائل، وكان ميشي يف الطريق مرة أمامو ومرة خلفو ومرة عن ميينو ومرة عن مشالو، 
 .حيذر أن يصل إليو أحد من ادلشركني بشيء يكرىو

 
ایک خواة  - گئےسبل کی عمر میں پیر کے روز انتقبل کر  63:شہادت•

 .تھمیں وہ دو قدم پیچھے 
 
عليو عمر بني ادلنرب وادلكان الذي دفن فيو، ونزل يف حفرتو لدفنو عمُر صلى •

 --وقد كان مولده . وطلحُة وعثماُن وابُنو عبُد الرمحن، رضي اهلل عنهم أمجعني
وبضعة أشهر، وكانت خالفتو سنتني وبضعة بسنتني  بعد مولد رسول اهلل 

 .عاًمامن ثالثة وستني حنًوا  أشهر، فكان عمره كعمر رسول اهلل 
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 الصديق صحبت
 غم نہ کر بیشک ہللا ہمارے ساتھ ہے  - ماعانااِإنَّ اللَّـها تاْحزاْن الا 

 ثالثهماما ظنك يا أبا بكر باثنين اهلل  
 هاهناهاهنا لخرجنا من من  لو جائوا

 كليم اهلل  –موسي 
يـاْهِدينِ ماِعيا رابِّي ِإنَّ  قاالا كاالَّ  لاُمْدراُكونا أاْصحااُب ُموساٰى ِإنَّا قاالا   سا

  صفات –ربوبیة 
 صفاتجامع  –ألوهیة  – اسم ذات

 تسللی دی تو قوم کو کنبرہ لگب دیبنے  موَسى 

 نبی نے تسللی دے تو ابو بکر کو خدا سے مال دیب



 سب سے پہال مسلمان 

نمازے ١٧  

خلیفہپہلے   

نام نازل ہوا کا  صدیقجّنت سے   

 ہر لمحہ ہر گہری نبی اکرم ک سات گزرا

مہ نبی اکرم کے کدموں مے رہنے ک جھگا ملیآخر اور   

 

بسکو چراگ اور بلبل کو پھول پروانۂ   

لیہ خدا اور خدا کب رسول بس  کے صدیق  
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