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Ugwaljanza
Intom kollha kemm intom ugwali. 
Kollha, minkejja n-nazzjon jew it-
tribù li tappartjenu għalih jew il-
kariga li tħaddnu. Ħadd mhuwa 
superjuri għal ħaddieħor. Wieħed 
Għarbi m’għandux ikollu superjorità 
fuq wieħed li mhuwiex, u viċiversa. 
Abjad bl-ebda mod mhu superjuri 
għal iswed, u iswed għal abjad sal-
punt li jaqdi dmiru lil Alla u lill-
bniedem; l-iktar onorabbli fostkom 
huma dawk li huma l-iktar moralment 
ġusti.
(L-Aħħar Prietka tal-Qaddis Profeta paċi 
tkun miegħu)

Il-Ħaddiem:
Il-ħaddiem għandu jitħallas dak li hu 
dovut lilu qabel ma jinxef l-għaraq 
fuq ġbinu. 
(Sunan Ibn-e-Maġah Kitaabur-Ruħun, 
Tradizzjoni 2443)

It-Tiftix għall-Għarfien
Il-kisba tal-għerf hija l-obbligu ta’ 
kull Musulman. 
(Ibne Maġah, Bab fażlul-ulama wal- ħas 
ala talbul-ilm, Masnadul Imamul Aażam, 
Kitabul ilm, p. 20)

Ħobb lil għajrek
Kull min jemmen f’Alla u f ’Jum il-
Ġudizzju m’għandux idejjaq lil għajru.
(Bukħari, Kitabul Adab, Bab mankana 
yumeno Billaħe waljumil aakħire)

Kif tittratta lil ħaddieħor
Ħadd ma jemmen tabilħaqq jekk ma 

jixtieqx għal ħaddieħor dak li jixtieq 
għalih. 
Bukħari, Kitabul Iman, Bab minal-imane 
in-yoħib leakħiħe ma yoħibbo lenafseħi)

Onestà
Ħalli warajk dak kollu li jħallik fid-
dubju u fittex dak li hu ħieles mid-
dubju, għax bil-verità tħossok tajjeb 
u bil-gideb tħossok ħażin. 
(Bukħari, Kitabul Buyu, Bab Tafseerul 
Xubħaat; Tirmażi Abwabul Kajjamah)

Rispett lejn it-tfal
Irrispetta lil uliedek u rawwem fihom 
l-aqwa manjieri. 
(Ibne Maġah, abwabul adab, Bab Birrul-
walade)

Gratitudni
Dak li mhuwiex grat lejn ħaddieħor 
mhux grat lejn Alla. 
(Tirmażi, Bab ma ġa fix-xukre liman 
aħsana alejk)

Maħfra
Alla jikkonċedi l-unur u jgħolli l-istima 
ta’ dak li jaħfer l-azzjonijiet ħżiena 
mwettqa kontrih u li ma jittrattax lit-
trasgressur bl-arroganza.  
(Masnad Aħmad p. 235, p. 437)

Lealtà  
Il-lealtà lejn pajjiżek hi parti mill-fidi.
(Tafsir-e- Ħaqqi, Surah al-Kasas, n. 86, 
u Fatħul-Bari fi Xarħ Saħiħ al-Bukħari, 
Babo Kaulillaħi Ta‘ala Wa’tul-boyuta… 
u Toħfatul Aħwadhi Sharħo ġami‘ it-
Tirmażi, Babo Ma Jakul)

Kwotazzjonijiet tal-Qaddis Profeta
(il-paċi u l-barkiet ta’ Alla jkunu dejjem fuqu)

IMĦABBA GĦAL KULĦADD

       MIBEGĦDA GĦAL ĦADD
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Min kien il-Profeta Muħammad? 
(il-paċi u l-barkiet ta’ Alla jkunu dejjem fuqu)

Il-Qaddis Profeta Muħammad, il-paċi u l-barkiet ta’ Alla jkunu dejjem 
fuqu, kien il-profeta fundatur tal-Iżlam u l-wieħed magħżul li lilu kienet 
rivelata l-aħħar reliġjon. Huwa twieled f ’familja nobbli fis-sena 570WK 
ġewwa Mekka, fl-Arabja Sawdita, u kien dixxendent tal-Profeta Abraħam 
(il-paċi tkun dejjem miegħu). Il-kelma ‘Muħammad’ litteralment tfisser 
‘ħaqqu t-tifħir’. 

Ħajjet Muħammad qabel sar profeta

Missieru, Abdullaħ, miet ftit xhur qabel twieled u ommu, Amena, mietet meta 
kellu biss sitt snin. Wara ħa ħsiebu n-nannu, Abdul-Muttalib, li wkoll miet 
sentejn wara. Imbagħad  Muħammad trabba minn zijuh Abu-Talib.

Minkejja dawn id-diffikultajiet, Muħammad (paċi tkun miegħu) kiber f ’persuna 
onesta, dinjituża, tħobb il-verità u intelliġenti. Għen ukoll lil zijuh fin-negozju u 
ġieli akkumpanjah fil-vjaġġi tiegħu f’artijiet oħra.

Muħammad (paċi tkun miegħu) għex ħajja qaddisa u sempliċi u kien magħruf 
għall-ġenerożità tiegħu. L-imġiba tiegħu kisbitlu t-titli ta’ As-Siddique (tfisser 
‘l-iktar onest’) u Al-Amin (tfisser ‘l-iktar affidabbli’).

Meta kellu ħamsa u għoxrin sena Muħammad (paċi tkun miegħu) iżżewweġ 
armla rispettabbli bl-isem ta’ Khadiġa li kienet ħmistax-il sena ikbar minnu. 
Khadiġa kienet tant impressjonata bil-karattru nobbli tiegħu li tatu l-ġid 
u l-iskjavi kollha tagħha – li spiċċa biex tahom il-libertà. Il-Qaddis Profeta 
qassam ukoll ħafna mill-proprjetà fost il-foqra u dawk fil-bżonn.

Għar Ħir’a, ħdejn 
Mekka, fejn il-
Qaddis Profeta 
Muħammad (paċi 
tkun miegħu) 
ta’ spiss kien 
jimmedita u fejn 
kellu l-ewwel 
rivelazzjoni 
Koranika.

Il-Profeta Muħammad (paċi tkun 
miegħu)  għallem l-unità t’Alla. Huwa 
qal li r-reliġjonijiet divini kollha 
għallmu l-istess messaġġ tal-unità 
t’Alla u li biex wieħed jikseb il-paċi 
jenħtieġlu jaqdi l-obbligazzjonijiet 
tiegħu lejn Alla u lejn il-bniedem. 
Muħammad (paċi tkun miegħu) 
għen lill-foqra, ta l-libertà lill-
iskjavi, ipproteġa lid-dgħajfa mill-

isfruttament u ta l-ugwaljanza lin-
nisa. Qal lis-segwaċi tiegħu biex 
jipperseveraw, jitolbu u jkollhom 
fiduċja f ’Alla fid-diffikultajiet 
tagħhom. Il-missjoni tiegħu kienet 
dik li jeqred il-ħażen u l-inġustizzji 
u jistabbilixxi t-tjubija u l-pjetà fid-
dinja. Għalhekk li fil-Koran jirreferu 
għalih bħala ‘l-ħniena għall-
umanità kollha’. 

Rivelazzjoni

Muħammad (paċi tkun miegħu) kien iqatta’ ħafna mill-ħin tiegħu fit-tifkira ta’ Alla 
(‘Alla’ hija l-kelma Għarbija għal ‘Alla Wieħed’). Ta’ spiss kien jimmedita f ’għar bl-
isem ta’ Ħir’a li kien ftit mili ’l bogħod minn Mekka. Meta kellu erbgħin sena kellu 
viżjoni li fiha deherlu l-Anġlu Gabriel u għaddielu l-ewwel rivelazzjoni minn Alla 
b’dan il-kliem:

“Iddeklama f’isem is-Sid tiegħek li ħalaq, ħalaq ’il-bniedem minn għoqda 
adeżiva. Iddeklama, u s-Sid tiegħek huwa l-iktar Nobbli, li għallem bil-kitba, 
għallem lill-bniedem dak li ma jafx.” (Koran Imqaddes Ka.96:Vs.2-6)

Muħammad (paċi tkun miegħu)  kien tant miblugħ b’din l-esperjenza li ħarab 
jiġri d-dar u rrakkonta kollox lill-mara tiegħu Khadiġa (fuqha s-sliem dejjiemi), li 
ħaditu għand il-kuġin tagħha Waraqa bin Naufal li kien eremita Nisrani. Hekk kif 
sema’ dak li kien ġara Waraqa qal: “L-anġlu li niżel fuqek huwa żgur l-anġlu li niżel 
fuq Mosè.” Kien qed jirreferi għall-profezija 18:18 fid-Dewteronomju (“Inrawwem 
fosthom Profeta, u npoġġi l-kliem tiegħi f ’ħalqu; u dan jgħidilhom dak kollu li jien 
nikkmandah.”) li bassret il-miġja ta’ profeta kbir. Din, fil-fatt, tat sinjal għall-bidu 
tal-missjoni ta’ Muħammad (paċi tkun miegħu) bħala profeta u messaġġier ta’ Alla.
Il-versi msemmija hawn fuq huma l-ewwel versi tal-Koran Imqaddes rivelati 
lil Muħammad (paċi tkun miegħu). Fuq medda ta’ 23 sena kien rivelat il-Koran 
Imqaddes kollu u sal-lum it-test kollu għadu kompletament mhux mibdul.  

Il-Missjoni tiegħu

Sforzi u Kisbiet
Il-pagani ta’ Mekka ma ridux jisimgħu 
b’Muħammad (paċi tkun miegħu) u 
opponewh b’kull mod possibbli. Huwa u 
s-segwaċi tiegħu kienu ppersegwitati bi 
ħruxija liema bħalha iżda rnexxielhom 
jissaportu dan kollu b’perseveranza u 
b’paċenzja eżemplari mingħajr l-ebda 
ritaljazzjoni. Huma ġew sottoposti 
għal kull xorta ta’ umiljazzjonijiet u 
dawk l-iskjavi li saru Musulmani kienu 
ttrattati verament ħażin. Wara tlettax-
il sena ta’ persekuzzjoni min-nies ta’ 
Mekka, Muħammad (paċi tkun miegħu) 
kien ordnat minn Alla biex jemigra lejn 
Medina, kważi 260 mil fit-Tramuntana ta’ Mekka. Madankollu, anke hemm 
in-nies ta’ Mekka xorta ma ħallewhx jgħix fil-paċi. Huma ssieltu għadd ta’ 
gwerer kontra tiegħu, iżda sfaw telliefa. Muħammad (paċi tkun miegħu) 
iġġieled biss biex jiddefendi lilu nnifsu u meta kien rebbieħ dejjem tratta 
lill-għedewwa tiegħu bi ħniena u maħfra. 

Meta Mekka sa fl-aħħar kienet mirbuħa minn Muħammad (paċi tkun 
miegħu) dan sar b’mod paċifiku u mingħajr gwerer. Barra dan, Muħammad 
(paċi tkun miegħu) kien ferm ġentili u ġeneruż mal-għedewwa tiegħu. 

Muħammad (paċi tkun miegħu) stieden lil kulħadd biex ikun midħla tal-
Iżlam iżda fl-istess ħin ta ċans lil kulħadd biex jipprattika l-fidi tiegħu taħt 
il-protezzjoni tal-Iżlam. 

Ħajjet il-Qaddis Profeta Muħammad (paċi tkun miegħu) hi tabilħaqq speċjali 
għax fuq medda ta’ tlieta u sittin sena jidher li seħħew is-serje kollha tal-
esperjenzi umani; mill-faqar għall-għana, mill-fallimenti għall-kisbiet, minn 
vuċi solitarja għall-ġustizzja u l-paċi għall-kisba bla kundizzjoni tal-poter, 
mill-persekuzzjoni għall-awtorità rjali.

Huwa kellu jbaxxi rasu għall-fatt li kien iltim. Kien tifel adottiv affezzjonali, 
kummerċjant onest, raġel miżżewweġ affettiv, missier twajjeb, ġar 
responsabbli, gwerrier u ġeneral kbir, imħallef u leġiżlatur ġust, statista 
dehni, ħabib leali u fuq kollox profeta u predikatur tal-Kelma ta’ Alla.

Il-Qaddis Profeta (paċi tkun miegħu) miet fis-sena 622WK u ħalla warajh 
komunità ta’ segwaċi li komplew il-missjoni tiegħu tat-tifrix tal-Iżlam mad-
dinja kollha minkejja diffikultajiet kbar. Illum insibu ’l fuq minn biljun 
Musulman fid-dinja.   
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Ħajjet Muħammad qabel sar profeta
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kellu biss sitt snin. Wara ħa ħsiebu n-nannu, Abdul-Muttalib, li wkoll miet 
sentejn wara. Imbagħad  Muħammad trabba minn zijuh Abu-Talib.

Minkejja dawn id-diffikultajiet, Muħammad (paċi tkun miegħu) kiber f ’persuna 
onesta, dinjituża, tħobb il-verità u intelliġenti. Għen ukoll lil zijuh fin-negozju u 
ġieli akkumpanjah fil-vjaġġi tiegħu f’artijiet oħra.
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Għar Ħir’a, ħdejn 
Mekka, fejn il-
Qaddis Profeta 
Muħammad (paċi 
tkun miegħu) 
ta’ spiss kien 
jimmedita u fejn 
kellu l-ewwel 
rivelazzjoni 
Koranika.

Il-Profeta Muħammad (paċi tkun 
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iskjavi, ipproteġa lid-dgħajfa mill-

isfruttament u ta l-ugwaljanza lin-
nisa. Qal lis-segwaċi tiegħu biex 
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ħaditu għand il-kuġin tagħha Waraqa bin Naufal li kien eremita Nisrani. Hekk kif 
sema’ dak li kien ġara Waraqa qal: “L-anġlu li niżel fuqek huwa żgur l-anġlu li niżel 
fuq Mosè.” Kien qed jirreferi għall-profezija 18:18 fid-Dewteronomju (“Inrawwem 
fosthom Profeta, u npoġġi l-kliem tiegħi f ’ħalqu; u dan jgħidilhom dak kollu li jien 
nikkmandah.”) li bassret il-miġja ta’ profeta kbir. Din, fil-fatt, tat sinjal għall-bidu 
tal-missjoni ta’ Muħammad (paċi tkun miegħu) bħala profeta u messaġġier ta’ Alla.
Il-versi msemmija hawn fuq huma l-ewwel versi tal-Koran Imqaddes rivelati 
lil Muħammad (paċi tkun miegħu). Fuq medda ta’ 23 sena kien rivelat il-Koran 
Imqaddes kollu u sal-lum it-test kollu għadu kompletament mhux mibdul.  

Il-Missjoni tiegħu

Sforzi u Kisbiet
Il-pagani ta’ Mekka ma ridux jisimgħu 
b’Muħammad (paċi tkun miegħu) u 
opponewh b’kull mod possibbli. Huwa u 
s-segwaċi tiegħu kienu ppersegwitati bi 
ħruxija liema bħalha iżda rnexxielhom 
jissaportu dan kollu b’perseveranza u 
b’paċenzja eżemplari mingħajr l-ebda 
ritaljazzjoni. Huma ġew sottoposti 
għal kull xorta ta’ umiljazzjonijiet u 
dawk l-iskjavi li saru Musulmani kienu 
ttrattati verament ħażin. Wara tlettax-
il sena ta’ persekuzzjoni min-nies ta’ 
Mekka, Muħammad (paċi tkun miegħu) 
kien ordnat minn Alla biex jemigra lejn 
Medina, kważi 260 mil fit-Tramuntana ta’ Mekka. Madankollu, anke hemm 
in-nies ta’ Mekka xorta ma ħallewhx jgħix fil-paċi. Huma ssieltu għadd ta’ 
gwerer kontra tiegħu, iżda sfaw telliefa. Muħammad (paċi tkun miegħu) 
iġġieled biss biex jiddefendi lilu nnifsu u meta kien rebbieħ dejjem tratta 
lill-għedewwa tiegħu bi ħniena u maħfra. 

Meta Mekka sa fl-aħħar kienet mirbuħa minn Muħammad (paċi tkun 
miegħu) dan sar b’mod paċifiku u mingħajr gwerer. Barra dan, Muħammad 
(paċi tkun miegħu) kien ferm ġentili u ġeneruż mal-għedewwa tiegħu. 

Muħammad (paċi tkun miegħu) stieden lil kulħadd biex ikun midħla tal-
Iżlam iżda fl-istess ħin ta ċans lil kulħadd biex jipprattika l-fidi tiegħu taħt 
il-protezzjoni tal-Iżlam. 

Ħajjet il-Qaddis Profeta Muħammad (paċi tkun miegħu) hi tabilħaqq speċjali 
għax fuq medda ta’ tlieta u sittin sena jidher li seħħew is-serje kollha tal-
esperjenzi umani; mill-faqar għall-għana, mill-fallimenti għall-kisbiet, minn 
vuċi solitarja għall-ġustizzja u l-paċi għall-kisba bla kundizzjoni tal-poter, 
mill-persekuzzjoni għall-awtorità rjali.

Huwa kellu jbaxxi rasu għall-fatt li kien iltim. Kien tifel adottiv affezzjonali, 
kummerċjant onest, raġel miżżewweġ affettiv, missier twajjeb, ġar 
responsabbli, gwerrier u ġeneral kbir, imħallef u leġiżlatur ġust, statista 
dehni, ħabib leali u fuq kollox profeta u predikatur tal-Kelma ta’ Alla.

Il-Qaddis Profeta (paċi tkun miegħu) miet fis-sena 622WK u ħalla warajh 
komunità ta’ segwaċi li komplew il-missjoni tiegħu tat-tifrix tal-Iżlam mad-
dinja kollha minkejja diffikultajiet kbar. Illum insibu ’l fuq minn biljun 
Musulman fid-dinja.   
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Ugwaljanza
Intom kollha kemm intom ugwali. 
Kollha, minkejja n-nazzjon jew it-
tribù li tappartjenu għalih jew il-
kariga li tħaddnu. Ħadd mhuwa 
superjuri għal ħaddieħor. Wieħed 
Għarbi m’għandux ikollu superjorità 
fuq wieħed li mhuwiex, u viċiversa. 
Abjad bl-ebda mod mhu superjuri 
għal iswed, u iswed għal abjad sal-
punt li jaqdi dmiru lil Alla u lill-
bniedem; l-iktar onorabbli fostkom 
huma dawk li huma l-iktar moralment 
ġusti.
(L-Aħħar Prietka tal-Qaddis Profeta paċi 
tkun miegħu)

Il-Ħaddiem:
Il-ħaddiem għandu jitħallas dak li hu 
dovut lilu qabel ma jinxef l-għaraq 
fuq ġbinu. 
(Sunan Ibn-e-Maġah Kitaabur-Ruħun, 
Tradizzjoni 2443)

It-Tiftix għall-Għarfien
Il-kisba tal-għerf hija l-obbligu ta’ 
kull Musulman. 
(Ibne Maġah, Bab fażlul-ulama wal- ħas 
ala talbul-ilm, Masnadul Imamul Aażam, 
Kitabul ilm, p. 20)

Ħobb lil għajrek
Kull min jemmen f’Alla u f ’Jum il-
Ġudizzju m’għandux idejjaq lil għajru.
(Bukħari, Kitabul Adab, Bab mankana 
yumeno Billaħe waljumil aakħire)

Kif tittratta lil ħaddieħor
Ħadd ma jemmen tabilħaqq jekk ma 

jixtieqx għal ħaddieħor dak li jixtieq 
għalih. 
Bukħari, Kitabul Iman, Bab minal-imane 
in-yoħib leakħiħe ma yoħibbo lenafseħi)

Onestà
Ħalli warajk dak kollu li jħallik fid-
dubju u fittex dak li hu ħieles mid-
dubju, għax bil-verità tħossok tajjeb 
u bil-gideb tħossok ħażin. 
(Bukħari, Kitabul Buyu, Bab Tafseerul 
Xubħaat; Tirmażi Abwabul Kajjamah)

Rispett lejn it-tfal
Irrispetta lil uliedek u rawwem fihom 
l-aqwa manjieri. 
(Ibne Maġah, abwabul adab, Bab Birrul-
walade)

Gratitudni
Dak li mhuwiex grat lejn ħaddieħor 
mhux grat lejn Alla. 
(Tirmażi, Bab ma ġa fix-xukre liman 
aħsana alejk)

Maħfra
Alla jikkonċedi l-unur u jgħolli l-istima 
ta’ dak li jaħfer l-azzjonijiet ħżiena 
mwettqa kontrih u li ma jittrattax lit-
trasgressur bl-arroganza.  
(Masnad Aħmad p. 235, p. 437)

Lealtà  
Il-lealtà lejn pajjiżek hi parti mill-fidi.
(Tafsir-e- Ħaqqi, Surah al-Kasas, n. 86, 
u Fatħul-Bari fi Xarħ Saħiħ al-Bukħari, 
Babo Kaulillaħi Ta‘ala Wa’tul-boyuta… 
u Toħfatul Aħwadhi Sharħo ġami‘ it-
Tirmażi, Babo Ma Jakul)

Kwotazzjonijiet tal-Qaddis Profeta
(il-paċi u l-barkiet ta’ Alla jkunu dejjem fuqu)

IMĦABBA GĦAL KULĦADD

       MIBEGĦDA GĦAL ĦADD

profeta muhammad.indd   1 12/11/2012   15:38



AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT MALTA

A brief introduction of the 
Holy Prophet Muhammad, peace be upon him – 

The Messenger For All Mankind,
in Maltese language.

Mob: +356 7932 0139 •  Tel: +356 2734 2401
Tel: +356 2132 2105 • Fax: +356 2732 2105

Email: amjmalta@gmail.com

www.ahmadija.org.mt
www.ahmadiyyamalta.org

Ugwaljanza
Intom kollha kemm intom ugwali. 
Kollha, minkejja n-nazzjon jew it-
tribù li tappartjenu għalih jew il-
kariga li tħaddnu. Ħadd mhuwa 
superjuri għal ħaddieħor. Wieħed 
Għarbi m’għandux ikollu superjorità 
fuq wieħed li mhuwiex, u viċiversa. 
Abjad bl-ebda mod mhu superjuri 
għal iswed, u iswed għal abjad sal-
punt li jaqdi dmiru lil Alla u lill-
bniedem; l-iktar onorabbli fostkom 
huma dawk li huma l-iktar moralment 
ġusti.
(L-Aħħar Prietka tal-Qaddis Profeta paċi 
tkun miegħu)

Il-Ħaddiem:
Il-ħaddiem għandu jitħallas dak li hu 
dovut lilu qabel ma jinxef l-għaraq 
fuq ġbinu. 
(Sunan Ibn-e-Maġah Kitaabur-Ruħun, 
Tradizzjoni 2443)

It-Tiftix għall-Għarfien
Il-kisba tal-għerf hija l-obbligu ta’ 
kull Musulman. 
(Ibne Maġah, Bab fażlul-ulama wal- ħas 
ala talbul-ilm, Masnadul Imamul Aażam, 
Kitabul ilm, p. 20)

Ħobb lil għajrek
Kull min jemmen f’Alla u f ’Jum il-
Ġudizzju m’għandux idejjaq lil għajru.
(Bukħari, Kitabul Adab, Bab mankana 
yumeno Billaħe waljumil aakħire)

Kif tittratta lil ħaddieħor
Ħadd ma jemmen tabilħaqq jekk ma 

jixtieqx għal ħaddieħor dak li jixtieq 
għalih. 
Bukħari, Kitabul Iman, Bab minal-imane 
in-yoħib leakħiħe ma yoħibbo lenafseħi)

Onestà
Ħalli warajk dak kollu li jħallik fid-
dubju u fittex dak li hu ħieles mid-
dubju, għax bil-verità tħossok tajjeb 
u bil-gideb tħossok ħażin. 
(Bukħari, Kitabul Buyu, Bab Tafseerul 
Xubħaat; Tirmażi Abwabul Kajjamah)

Rispett lejn it-tfal
Irrispetta lil uliedek u rawwem fihom 
l-aqwa manjieri. 
(Ibne Maġah, abwabul adab, Bab Birrul-
walade)

Gratitudni
Dak li mhuwiex grat lejn ħaddieħor 
mhux grat lejn Alla. 
(Tirmażi, Bab ma ġa fix-xukre liman 
aħsana alejk)

Maħfra
Alla jikkonċedi l-unur u jgħolli l-istima 
ta’ dak li jaħfer l-azzjonijiet ħżiena 
mwettqa kontrih u li ma jittrattax lit-
trasgressur bl-arroganza.  
(Masnad Aħmad p. 235, p. 437)

Lealtà  
Il-lealtà lejn pajjiżek hi parti mill-fidi.
(Tafsir-e- Ħaqqi, Surah al-Kasas, n. 86, 
u Fatħul-Bari fi Xarħ Saħiħ al-Bukħari, 
Babo Kaulillaħi Ta‘ala Wa’tul-boyuta… 
u Toħfatul Aħwadhi Sharħo ġami‘ it-
Tirmażi, Babo Ma Jakul)

Kwotazzjonijiet tal-Qaddis Profeta
(il-paċi u l-barkiet ta’ Alla jkunu dejjem fuqu)

IMĦABBA GĦAL KULĦADD

       MIBEGĦDA GĦAL ĦADD

profeta muhammad.indd   1 12/11/2012   15:38


