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ْن 
َٔ ُد ا  ْشهَٔ

عُْو ا َٔ
َٔ
ا بَْٔعُد فَٔا ُسولُُه أََمَٔ رَٔ ًدا عَْٔبُدُه ؤَ ََٔمَٔ َنَٔ ُُم

َٔ ُد ا  ْشهَٔ
ا َٔ ْيكَٔ لَُٔه ؤَ ِ ُه ّلَٔ َشَٔ ْحدَٔ  ّللَاُ ؤَ

َٔ
َّل لٰهَٔ ا ِ  ا 

َٔ
ِجْیِم۔َّل ْیٰطِن الَرَٔ

َٔ
ِن ُذ ِِبّلَلِ ِِمَٔ الَش ْْحٰ بِْسِم ّللاِ الَرَٔ

ْْحٰ  َبِ اْلٰعلَِٔمْْیَٔ ۙ ۔الَرَٔ ِ رَٔ َْٔمُد ّلِلَٰ
ْ
ِحْیِم۔أَْل ْْیِ الَرَٔ ِم الَدِ ْ ِحْیِم ۙ۔ ٰملِِک َیَٔ َْٔستَِٔعْْیُ ؕ  ِن الَرَٔ کَٔ ن کَٔ نَْٔعُبُد ؤَ ِاَّیَٔ اطَٔ ؕ  ۔ ِاَّیَٔ اطَٔ اْلُمْستَِٔقْیمَٔ ۙ۔ ِِصَٔ َٔ ۔ ِاْھِد َنَٔ الَّصِ

لَِْْیَٔ ۔
ٓ
ا
َٔ
ْْیِْم ؤَ ّلَٔ الَض

۔ غَْْٔیِ اْلمَْٔغُضْوِب عَٔلَٔ ْْیِْمۙ
ِذْْیَٔ أَنْعَْٔمتَٔ عَٔلَٔ

 الََٔ
ਤਸ਼ਹੁਦੱ, ਤਾਊਜ਼ ਅਤੇ ਸੂਰਤੁਲੱ ਫ਼ਾਤਤਹਾ ਦੀ ਤਤਲਾਵਤ ਮਗਰੋਂ ਹਜ਼ੂਰੇ ਅਨਵਰ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ : 
ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਮੁਆਰਫ਼ਤ ਜੋ ਸਾਨੂੂੰ  ਤਦੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ 

ਤਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ’ਚ ਇਸ ਮੁਆਰਫ਼ਤ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਤਬਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਪਛਲੇ ਖ਼ੁਤਬੀਆਂ’ਚ ਕੁਝੱ ਤਬਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਜੋ ਮੁਆਰਫ਼ਤ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੂੰ  
ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ । ਅਸਲ’ਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  ਰਬੱ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਹਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਤਬਨਹ ਾਂ ਰਬੱ ਨੂੂੰ  ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਆਪਣੀ ਇਕੱ ਪੂੰਕਤੀ’ਚ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਕ  

ਕੁਰਆਨ ਖ਼ੁਦਾ ਨੁਮਾ ਹੈ ਖ਼ੁਦਾ ਕਾ ਕਲਾਮ ਹੈ   ਬੈ ਇਸ ਕੇ ਮੁਆਰਫ਼ਤ ਕਾ ਚਮਨ ਨ ਤਮਾਮ ਹੈ 
ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਤਜਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਸਾਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਾਮਹਣੇ ਰਖੱਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਰਬੱ ਦੀ ਨੇੜ੍ਹਤਾ 

ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਸੂੰ ਸਾਰ ਅਤੇ ਅੂੰ ਤ ਸੂੰ ਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ । ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰਖੱਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।  ਇਹ ਗਲਹੱ  ਵੀ ਨਜ਼ਰ’ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਕ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਮੁਆਰਫ਼ਤ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁਕੱਣ ਲਈ 
ਵੀ ਰਬੱ ਦੇ ਭੇਜੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ । ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ’ਚ ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸਲੱਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਦੇ ਸੱਚੇ 
ਗੁਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਹਨ । ਆਪ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਵਖੱ ਵਖੱ 
ਪੱਖਾਂ’ਤੇ ਤਜਵੇਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਸਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝੱ ਤਬਆਨ ਤਪਛਲੇ 
ਦੋ ਖ਼ੁਤਬੀਆਂ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਤਸਲਤਸਲਾ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝੱ ਤਬਆਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ । 
ਅਜੱ ਵੀ ਇਸ ਤਸਲਤਸਲੇ ਨੂੂੰ  ਜਾਰੀ ਰਖੱਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ’ਚ 
ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਖ਼ੂਬੀਆਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਹਤੱਤਾ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ।  

ਸੰਖੇਪ ਵਿਿਰਨ ਖ਼ੁਤਬਾ ਜੁਮ੍ਹਾ  ਹਜ਼ਰਤ ਵਮ੍ਰਜ਼ਾ ਮ੍ਸਰੂਰ ਅਹਮ੍ਦ ਖਲੀਫਾਤੁਲ ਮ੍ਸੀਹ ਅਲ-ਖਾਵਮ੍ਸ ਅੱਯਾਦਾਹੁ ਅੱਲਹਾ ਤਆਲਾ 
ਵਬਨਸਰਵਹਲ ਅਜ਼ੀਜ਼, 03 ਮ੍ਾਰਚ 2023 ਮ੍ਸਵਜਦ ਮ੍ੁਬਾਰਕ, ਇਸਲਾਮ੍ਾਬਾਦ, ਵਤਲਫ਼ੋਰਡ (ਯੂ.ਕੇ) 

ਹਜ਼ਰਤ ਮ੍ਸੀਹ ਮ੍ੌਊਦ ਅਲੈਵਹ ਸਲਾਮ੍ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ 
ਖ਼ੂਬੀਆਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਿੱਵਡਆਈ ਦਾ ਵਬਆਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਵਕਸਤਾਨ, ਬਰਕੀਨਾ 

ਫ਼ਾਸੋ ਅਤੇ ਅਲੱ-ਜਜ਼ਾਇਰ ਦੇ ਅਹਮ੍ਦੀਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਦੀ ਤਹਰੀਕ 
 

Mob:9682536974, E-Mail.: ansarullah@qadian.in       ਮੁਹੱਲਾ ਅਹਮਦੀਆ ਕਾਦੀਆਂ ਤਜ਼ਲਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਪੂੰਜਾਬ) ਭਾਰਤ 
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ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਕ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਰਬੱ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਲਾਲਾ ਭੀਮ ਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕੱ ਪਤੱਰ’ਚ ਆਪ ਅਲੈਤਹ 
ਸਲਾਮ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਕ ਹੁਣੇ ਕੁਝੱ ਤਦਨ ਪਤਹਲਾਂ ਦੀ ਗਲਹੱ  ਹੈ ਤਕ ਲੈਖ ਰਾਮ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱ ਬਰਾਹਮਣ ਜੋ ਆਰੀਆ 
ਸੀ । ਮੇਰੇ ਕੋਲਹ ਕਾਦੀਆਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਵੈਦ ਰਬੱ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ । ਆਪ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ 
ਤਕ ਮੈਂ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੂੰ  ਰਬੱ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ । ਤਕਉਂਤਕ ਨ ਇਸ’ਚ ਦਵੈਤਵਾਦ ਦੀ ਤਸਤਖੱਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਤਵਤੱਰ ਤਸਤਖੱਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾਲ ਤਜ਼ੂੰ ਦਾ ਰਬੱ ਦਾ ਤਚਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਚਮਤਕਾਰ ਪਰਕਟ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ । ਸੋ ਰਬੱ ਦੇ ਕਲਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਦਵੈਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 
ਉਸ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਬੱ ਦਾ ਤਚਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ।  

ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਰਬੱ ਦਾ ਤਚਹਰਾ ਤਵਖਾਉਣ’ਚ ਤਕਵੇਂ ਆਪਣਾ ਤਕਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਗਲਹ ਨੂੂੰ  
ਸਹਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਜ਼ੂੰ ਦਗੀਆਂ’ਚ ਵੇਖਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਹਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ’ਚ ਕੁਰਆਨੀ ਤਸਤਖੱਆਵਾਂ ਦਾ ਪਰਭਾਂਵ 
ਤਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਕ ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸਲੱਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ 
ਵਸਲੱਮ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੋ ਸਦਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ’ਤੇ ਇਕੱ ਢੂੂੰ ਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ੱਟ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਕ ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸਲੱਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਦੀ ਤਸਤਖੱਆ ਨੇ ਤਕਵੇਂ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਤਲਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੂੰ  ...ਨੀਵੇਂ 
ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਉਚੱਤਮ ਦਰਜੇ ਤਕੱ ਪਹੁੂੰ ਚਾ ਤਦੱਤਾ ...ਰਬੱ ਨੇ ਇਕੱ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ...ਉਹ...ਨ 
ਕੇਵਲ ਇਸ ਦਰਜੇ’ਤੇ ਰਹੇ ਤਕ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬੂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਨੇਕੀ 
ਵਲਹੱ  ਇੂੰ ਨਹੇ  ਪੈਰ ਪੁਟੱਣ ਲੱਗੇ ਤਕ ....ਨ ਕੇਵਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ । ਸਗੋਂ ਨੇਕੀਆਂ’ਤੇ ਪੈਰ ਪੁਟੱਦੇ ਗਏ...ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਰਬੱ ਨੂੂੰ  ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤਕਲੀਫ਼ਾ ਚੁਤਕੱਆਂ । ਤਜਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਵਧੱ ਕੇ ਮਨੁਖੱ ਲਈ ਸੋਤਚਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰਬੱ ਦੀ ਰਾਹ’ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਤਮੱਟੀ ਵਾਂਗ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਅੂੰਤ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 
ਰਬੱ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਤਦਲਹਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਾਪ ਤੋਂ ਤਬਲਕੁੱ ਲ ਵਖੱ ਕਰ’ਤਾ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਾ’ਤੀ । ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕੁਰਆਨ 
ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ’ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਤਕ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਚਮਕਦਾਰ ਤਸਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ । ਤਜਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ 
ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸਲੱਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ’ਚੋਂ ਹਰ ਇਕੱ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ।  

ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾਲ ਮਨੁਖੱ ਰਬੱ ਦੀ ਤਸਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪਰਕਟਾਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ 
ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ : ਜੋ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਮੁਹਬਤੱ ਅਤੇ ਤਸਦਕ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਤ ਤਕੱ ਪਹੁੂੰ ਚਾ 
ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਪਰਤੋਹ ਵੱਜੋਂ ਰਬੱ ਦੀ ਤਸਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪਰਕਟਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਤਾਕਤ ਅਤੇ 
ਖ਼ੂਬੀ ਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਰਬੱ ਦੇ ਕਲਾਮ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼’ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ । ਫ਼ਰਮਾਇਆ : ਮੈਂ ਕੁਰਆਨ ਕਰੀਮ’ਚ 
ਇਕੱ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸਲੱਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਦੀ ਪੈਰਵੀ’ਚ ਇਕੱ ਅਜੀਬ ਖ਼ੂਬੀ 
ਵੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਸੱਚੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਵਲਾਯਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤਕੱ ਪਹੁੂੰ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।  

ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਤਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ : ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ 
ਦੀ ਚਾਰ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਹਨ । ਪਤਹਲੀ ਖ਼ੂਬੀ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਤਹਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ । ਜੋ ਮਨੱੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ 
ਤਬਲਕੁਲੱ ਵਖੱ ਹੈ । ਦੂਜੀ ਖ਼ੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਤਜਨਹੇ  ਉਸ ਨੇ ਤਕੱਸੇ ਤਬਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਅਸਲ’ਚ ਉਹ ਭਤਵਖੱਬਾਣੀਆ ਂ
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ਹਨ । ਤੀਜੀ ਖ਼ੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਤਸਤਖੱਆ ਮਨੁਖੀ ਸਤਰਸ਼ਤ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਕਮਾਲ ਤਕੱ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ 
ਲਈ ਸੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਅੂੰ ਦਰ ਰਖੱਦੀ ਹੈ । ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਸੂੰ ਪੂਰਨ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ 
ਵਾਤਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਰਬੱ ਦੇ ਇੂੰ ਝ ਨੇੜ੍ਹੇ ਕਰ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਰਬੱ ਨਾਲ ਗਲਹੱ  ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਖੱੁਲਹੇ  ਖੱੁਲਹੇ  ਤਨਸ਼ਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਕਟ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ । ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਇਕੱ ਅਜੀਹੀ ਤਕਤਾਬ ਹੈ । ਤਜਸ 
ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ’ਚ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ।  

ਕੁਰਆਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪਰਭਾਵਾਂ’ਚੋਂ ਇਕੱ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਸੂੰ ਪੂਰਨ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਕੇ ਰਬੱ ਆਪਣੇ ਤਪਆਰੇ ਅਤੇ ਰੋਹਬਦਾਰ 
ਕਲਾਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂਤਚਤੱ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ’ਤੇ ਤਵਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ’ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ।  

ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਹਜ਼ੂਰੇ ਅਨਵਰ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਕ ਰਬੱ ਦੀ ਵਤਡੱਆਈ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ 
ਉਹ ਯਕੀਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਪਰਦੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਾਸ਼ ਪਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ’ਤੇ ਇਕੱ ਕੂੰ ਬਣੀ ਤਛੱੜ੍ਹ ਜਾਵ ੇ
ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੂੰ  ਕਰੀਬ ਕਰਕੇ ਤਵਖਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਜੀਹਾ ਡਰ ਤਦਲਹ’ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਪਾਏ । ਤਜਸ ਨਾਲ ਪਾਪ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ 
ਵਾਤਲਆਂ ਤਾਰਾਂ ਟੁੱ ਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਨੁਖੱ ਇਕੱ ਲੁਕਵੇਂ ਹਥੱ ਨਾਲ ਰਬੱ ਵਲਹੱ  ਤਖਤਚੱਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਦਲਹ ਇਸ 
ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ ਤਕ ਅਸਲ’ਚ ਰਬੱ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਜੋ ਮੁਜਤਰਮ ਨੂੂੰ  ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਤਬਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛਡੱਦਾ । ਮੈਂ ਹਰ 
ਇਕੱ’ਤੇ ਇਹ ਗਲਹੱ  ਪਰਕਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਕ ਉਹ ਤਕਤਾਬ ਜੋ ਇਨਹ ਾਂ ਲੋੜ੍ਹਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਹੈ । 
ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁਖੱ ਨੂੂੰ  ਰਬੱ ਆਪ ਤਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਫ਼ਤਰਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦੀ ਸੈਰ 
ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਖਬਰ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ।  

ਇਸ ਗਲਹੱ  ਨੂੂੰ  ਤਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਕ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਵੈਤਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ । ਆਪ ਅਲੈਤਹ 
ਸਲਾਮ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ : ਤਜਹੜ੍ਹਾ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਇਕੱ ਇਸ਼ਵਰਵਾਦ ਦਾ ਬੀਹ ਅਰਬ, ਫ਼ਾਰਸ, ਤਮਸਰ, ਸ਼ਾਮ, 
ਤਹੂੰ ਦ, ਚੀਨ, ਅਫ਼ਗਾਤਨਸਤਾਨ ,ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਤਦ’ਚ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਥੇਰੇ ਸ਼ਤਹਰਾਂ’ਚੋਂ ਦਵੈਤਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੂਜਾ 
ਦਾ ਬੀਹ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁਤਟੱਆ ਹੈ । ਇਹ ਇਕੱ ਅਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । ਤਜਸ ਦੀ ਤਮਸਾਲ ਤਕਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ   

ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਤਸਤਖੱਆ ਉਚੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਤਸਤਖੱਆ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ 
ਹਨ : ਉਹ ਤਕਤਾਬ ਜੋ ਅਥਾਹ ਹਨਹੇ ਰ’ਚ ਆਈ । ਉਸ ਲਈ ਉਚੱਤਮ ਤਸਤਖੱਆ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਸੀ । ਉਹ ਤਕਤਾਬ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਖੱਲਾਈ ਲਈ ਆਈ । ਤਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਤਦਲਹਾਂ’ਚ ਗਲਤ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਫ਼ੈਲ ਚੁਕੇੇੱ ਸਨ ਅਤੇ ਗੂੰ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਇਕੱ ਆਦਤ 
ਦੇ ਹੁਕਮ’ਚ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । 

ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਤਵਸ਼ਵਤਵਆਪੀ ਤਕਤਾਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਪ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ : ਜਦੋਂ ਮਨੁਖੱ 
ਨੇ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਲ ਜੋਲਹ ਲਈ ਰਾਹ ਖੱੁਲਹੇ  ਅਤੇ ਇਕੱ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲਹ ਦੇ ਸਬਬ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲਹੱ  ਦਾ ਤਗਆਨ ਹੋ ਤਗਆ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ’ਚ ਤਕੱਥੇ-ਤਕੱਥੇ ਮਨੁਖੱ ਵਸੱਦੇ 
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ਹਨ ਅਤੇ ਰਬੱ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਇਆ ਤਕ ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ੍ਹ ਇਕੱ ਕੌਮ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤਖੂੰ ਡਰਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ੍ਹ ਇਕੱਤਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਤਦੱ ਰਬੱ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱ ਤਕਤਾਬ ਭੇਜੀ ।  

ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਇਲਤਾਂ (ਕਾਰਨ) ਦੱਤਸਆਂ ਹਨ । 
ਪਤਹਲੀ ਇਲੱਤੇ ਫਾਇਲੀ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ । ਦੂਜੀ ਇਲੱਤੇ ਸੂਰੀ 
ਅਰਥਾਤ ਪਰਕਟ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਹਨ । ਇਲੱਤੇ ਫਾਇਲੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ  مہ عل  ا   ا للاہ ن  ا   - الم ਮੈਂ ਰਬੱ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੱ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ । ਇਲੱਤੇ ਮਾਦੀ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਤਕਤਾਬ ਰਬੱ ਵੱਲਹੋਂ بہ تا  ک  لا ک  ل  ذ     ਆਈ ਹੈ । ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਧੱ ਤਗਆਨ ਰਖੱਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹਕੀਕੀ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਲੱਤੇ ਸੂਰੀ  ہ  یف   ب  یر   ل   

ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਤਕਤਾਬ ਦੀ ਖੂਬੀ ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਇਸ’ਚ ਤਕਸੇ ਤਕਸਮ ਦਾ ਸ਼ਕੱ ਜਾਂ ਸ਼ੂੰ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੋ 
ਗਲਹੱ  ਹੈ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਹੈ । ਇਸ ਤਕਤਾਬ ਦੀ ਇਲੱਤੇ ਗਾਈ ਹੈ 
تق ین   ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਤਕਤਾਬ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਆਸਥਾ ਭਰਪੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ھہًدی ل لمہ  ਹਦਾਯਤ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ।  

ਹਜ਼ੂਰੇ ਅਨਵਰ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਅਜੱ ਕਲਹ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਤਸਤਖੱਆ ਨੂੂੰ  ਇੂੰ ਝ ਪੈਸ਼ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਕ ਤਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਦੱਤਾ ਤਗਆ ਹੈ । ਅਜੱ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਹਮਦੀਆਂ ਦਾ ਕੂੰ ਮ 
ਹੈ ਤਕ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ । ਇਸ ਤਸਤਖੱਆ ਦੀ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਕਥਨ ਅਤੇ ਕਰਮ ਤੋਂ 
ਪਰਮਾਤਣਤ ਕਰੀਏ । ਸੂੰ ਸਾਰ ਨੂੂੰ  ਦੱਸੇ ਤਕ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ । ਰਬੱ ਸਾਨੂੂੰ  ਸ਼ਰਧਾ 
ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ । ਇਸ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ । ਆਮੀਨ  

ਖ਼ੁਤਬੇ ਦੇ ਅੂੰਤ’ਚ ਹਜ਼ੂਰੇ ਅਨਵਰ ਨੇ ਬੂੰ ਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਤਕਸਤਾਨ, ਬਰਕੀਨਾ ਫ਼ਾਸੋ ਅਤੇ ਅਲੱ-ਜਜ਼ਾਇਰ ਦੇ 
ਅਹਮਦੀਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਦੀ ਤਹਰੀਕ ਕੀਤੀ । ਹਜ਼ੂਰੇ ਅਨਵਰ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਬੂੰ ਗਲਾਦੇਸ਼’ਚ ਅਜੱ ਕਲਹ ਜਲਸਾ 
ਸਲਾਨਾ ਹੋ ਤਰਹਾ ਸੀ । ਉੱਥੇ ਤਵਰੋਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ’ਤਾ ਸੀ । ਕਈ ਲੋਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ । 
ਅਹਮਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾੜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ । ਰਬੱ ਅਹਮਦੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾ ਦੀ ਪਕੜ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਰੇ 

ਇੂੰਝ ਹੀ ਪਾਤਕਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ । ਰਬੱ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਹਮਦੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰੇ 
ਬਰਕੀਨਾ ਫ਼ਾਸੋ’ਚ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਤਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉੱਥੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ । ਇੂੰ ਝ ਹੀ ਅਲੱ-ਜਜ਼ਾਇਰ’ਚ ਵੀ 
ਅਹਮਦੀਆਂ’ਤੇ ਕੁੱ ਝ ਮੁਕਦਮੇ ਹਨ ।  ਉਨਹ ਾ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ । ਰਬੱ ਹਰ ਥਾਂ ਅਹਮਦੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ । ਸਾਨੂੂੰ  
ਰਬੱ ਦੇ ਵੱਲਹ ਝੁਕੱਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਰਬੱ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਰਬੱ ਸਾਡੇ ਇਨਹ ਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਔਕਂੜ੍ਹਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੇਤੀ 
ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਕਰੇ । ਆਮੀਨ 

َْٔمُد ّلِلَ 
ْ
َْٔستَْٔغِفُرٗه !أَْل ن َْٔستَِٔعْیُنٗه ؤَ ن ْمَُٔدُه ؤَ ِ َنَٔ َْٔمُد ّلِلَ

ْ
ْ أَْل ِت أَْْعَٔالِنَٔا ِمَٔ َیَٔ

ٰ
ئا َیِ ِِمْ سَٔ ْوِر أَنُْفِسنَٔا ؤَ نَُٔعْوُذ ِِبّلَلِ ِِمْ َُشُ ُ عَٔلَْٔیِه ؤَ

َٔ
َّک ؤَ نَٔتَٔ ِِمُ ِبٖه ؤَ ُن ْ ِدِه ّللَاُ فَٔالَٔ ؤَ
ُد أََنَٔ  َْٔشهَٔ ن  ّللَاُ  ؤَ

َٔ
ٓ ِاٰلهَٔ ِاَّل ْن ّلَٔ

َٔ ُد ا  َْٔشهَٔ ن ْ يَُْضلِْلُه فَٔالَٔ هَٔاِدیَٔ لَُٔه ؤَ  لَُٔه ؤَِمَٔ
َٔ
ًدا عَْٔبُدٗه ُمِضَل ََٔمَٔ ُسْولُٗه  ُُم رَٔ اِن    ؤَ ْحسَٔ اّْلِ ُمُر ِِبْلعَْٔدِل ؤَ

ُم ّللَا ِاَنَٔ ّللأَ ّیَٔ ْ
ُ
ِْحَٔک ِعبَٔادَٔ ّللا رَٔ

ُرْونَٔ اُْذکُ 
کََٔ ْم تَٔذَٔ

ُ
ک
ْم لَٔعَٔلََٔ

ُ
اْلبَْْٔغِ ئَِعُظک

ِر ؤَ
َٔ
اْلُمْنک ِء ؤَ

ٓ
ا ْحشَٔ ِ اْلفَٔ

ی َعَٔ ئَْْنٰ ِء ِذی اْلُقْرٰٰب ؤَ
ٓ
ِاْيتَٔا ُ۔ُرواّللَأَ ئَ ؤَ لَِٔذْکُر ا ّلَلِ أَْکَبَٔ ْم ؤَ

ُ
َْٔستَِٔجْب لَٔک اْدعُْوُه ی  ْذکُرْکُْم ؤَ


