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هُ ّلَٔ   ّللَاُ ؤَْحدَٔ
َٔ
 ا لٰهَٔ ا َِّل

َٔ
ْن َّل

ْشهَُٔد ا َٔ
جِیْ ا َٔ یْٰطِن الَرَٔ

َٔ
ِ ِِمَٔ الَش عُْوذُ ِِبّلَل

َٔ
ا بَْٔعُد فَٔا ُسولُهُ أََمَٔ َٔمًََٔدا عَٔبُْدهُ ؤَرَٔ َنَٔ ُُم

ْشهَُٔد ا َٔ
ا َٔ يْكَٔ لَٔهُ ؤَ ِ ْْحِٰن ِم۔َشَٔ بِْسِم ّللاِ الَرَٔ

ْْیِ  ِم الَدِ ْ حِیِْم ۙ۔ ٰملِِک َیَٔ ْْحِٰن الَرَٔ ۙ  ۔الَرَٔ َبِ اْلٰعلَٔمِْْیَٔ ِ رَٔ َْٔمُد ّلِلَٰ
ْ
َْٔل حِْیِم۔ا َْٔستَٔعِْْیُ ؕ  الَرَٔ کَٔ ن کَٔ نَْٔعبُُد ؤَ اَِّیَٔ اطَٔ الْمُْستَٔقِْیمَٔ ۙ۔ ؕ  ۔ اَِّیَٔ َٔ ۔ اِھِْد َنَٔ الَّصِ

ِذْْیَٔ أَنْعَْٔمتَٔ عَٔلَٔ 
اطَٔ الََٔ لَِْْیَٔ ۔ِِصَٔ

ٓ
ا ۔ غَْْٔیِ الْمَْٔغُضْوِب عَٔلَْْٔیِْم ؤَ ّلَٔ الَضَٔ  ْْیِْمۙ

ਤਸ਼ਹੁਦੱ, ਤਾਊਜ਼ ਅਤੇ ਸੂਰਾਤੁਲ ਫ਼ਾਤਤਹਾ ਦੀ ਤਤਲਾਵਤ ਮਗਰੋਂ ਹਜ਼ੂਰੇ ਅਨਵਰ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ : 
ਅਜੱ ਕਲਹੱ  ਖ਼ੁਤਤਿਆਂ’ਚ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਖੂਿੀਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹਾਂ । ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ 
ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਖੁਿੀਆਂ ਤਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਮੈਂ ਸਚੱ ਕਤਹਿੰ ਦਾ ਹਾਂ 
ਤਕ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਜੀਹੀ ਸਿੰ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਿੰਮਲ ਤਕਤਾਿ ਹੈ ਤਕ ਕੋਈ ਤਕਤਾਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦੀ । ਆਪ ਨੇ ਤਮਸਾਲ ਤਦਿੰਦੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਕੀ ਵੈਦ’ਚ ਕੋਈ ਅਜੀਹੀ ਸ਼ੁਰਤੀ ਹੈ । ਜੋ  ِلمَُتقِْیَٔ  ھًُدی

َ
ل ਦਾ 

ਮੁਕਾਿਲਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੁਾਨੀ ਮਿੰ ਨ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਲਹ ਅਤੇ ਨਤੀਜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ 
ਨਹੀਂ । ਤਾਂ ਤਫ਼ਰ ਸਾਰਾ ਸਿੰ ਸਾਰ ਤਕਸੇ ਨ ਤਕਸੇ ਰਿੰ ਗ’ਚ ਰਿੱ ਨੂਿੰ  ਮਿੰ ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਕਤੀ, ਇਿਾਦਤ ਅਤੇ ਸਦਕਾ 
ਅਤੇ ਦਾਨ ਪੁਿੰ ਨ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਚਿੰ ਗਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਸੇ ਨ ਤਕਸੇ ਸ਼ਕਲ’ਚ ਇਿੰਨਹ ਾਂ ਗੱਲਹਾਂ’ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । 
ਤਹਿੰ ਦੂਆਂ ਨੂਿੰ  ਜਵਾਿ ਤਦਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਤਫ਼ਰ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿੰ ਸਾਰ ਨੂਿੰ  ਕੀ ਤਦੱਤਾ । ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਿਤ ਕਰੋ ਤਕ 
ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਵੈਦਾਂ ਨੂਿੰ  ਨਹੀਂ ਮਿੰ ਨਦੀਆਂ । ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ।  
ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਕ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂਿੰ  ਤਜੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨਹ ਾਂ 
ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰ ਤਲਆ ਹੈ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਰੂਹ ਮਿੰ ਗਦੀ ਹੈ । ਸੋ ਸੂਰਾਤੁਲ ਫ਼ਾਤਤਹਾ’ਚ    َٔاط َٔ المُستَٔقِیمَٔ ِاھِدَنَٔ الَّصِ ਦੀ 
ਤਸਤਖੱਆ ਤਦੱਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤਕ ਹੇ ਰਿੱ ! ਸਾਨੂਿੰ  ਤਸੱਧੇ ਰਾਹ ਦੀ ਹਦਾਯਤ ਿਖ਼ਸ਼ । ਹਦਾਯਤ 
ਦੇਣ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਕ ਮੈਂ ਤਸੱਧੇ ਰਾਹ’ਤੇ ਤੋਰਾਂਗਾ । ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਹੈ । ਤਜਨਹ ਾਂ’ਤੇ 
ਤੇਰੀਆਂ ਤਮਹਰਾਂ ਹੋਇਆਂ । ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਰਾਤੁਲ ਿਕਰਾਹ ਦੀ ਪਤਹਲੀ ਆਇਤ’ਚ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਿਰੀ ਦੇ ਤਦੱਤੀ 
ਤਕ  ِيبَٔ فِیه لُمَتِقْیَٔ ھُ ٰذلِکَٔ الکِٰتُب ّلَٔ رَٔ ِ

َ
ل ًدی   ਜੇਕਰ ਹਦਾਯਤ ਦੀ ਦੁਆ ਤਸਖਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕੱ ਢਿੰਗ ਵੀ 

ਦਸੱ’ਤਾ ਤਕ ਇਸ’ਤੇ ਚਲਹੱ  ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਹਦਾਯਤ ਤਮਲੇਗੀ । ਤਜਵੇਂ ਰੂਹਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਕਿੂਲੀਅਤ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਤਵਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ’ਚ ਪੂਰਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ 

ਸੰਖੇਪ ਵਿਿਰਨ ਖ਼ੁਤਬਾ ਜੁਮ੍ਹਾ  ਹਜ਼ਰਤ ਵਮ੍ਰਜ਼ਾ ਮ੍ਸਰੂਰ ਅਹਮ੍ਦ ਖਲੀਫਾਤੁਲ ਮ੍ਸੀਹ ਅਲ-ਖਾਵਮ੍ਸ ਅੱਯਾਦਾਹੁ ਅੱਲਹਾ ਤਆਲਾ 
ਵਬਨਸਰਵਹਲ ਅਜ਼ੀਜ਼, 10 ਮ੍ਾਰਚ 2023 ਮ੍ਸਵਜਦ ਮੁ੍ਬਾਰਕ, ਇਸਲਾਮ੍ਾਬਾਦ, ਵਤਲਫ਼ੋਰਡ (ਯੂ.ਕੇ) 

ਹਜ਼ਰਤ ਮ੍ਸੀਹ ਮ੍ੌਊਦ ਅਲੈਵਹ ਸਲਾਮ੍ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨਸੁਾਰ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ 
ਖ਼ੂਬੀਆਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਿਵਡੱਆਈ ਦਾ ਵਬਆਨ, ਅਹਮ੍ਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਮ੍ੁੜ੍ ਹ ਦੁਆਿਾਂ ਦੀ ਤਹਰੀਕ 
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ਇਹ ਰਿੱ ਦੀ ਤਮਹਰ ਅਤੇ ਤਕਰਪਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ । ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਸਿੰ ਸਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਿੇਖ਼ਿਰ ਅਤੇ ਿੇਸੁਧੱ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਤਹ ਕੇ ਹਲਾਕ ਹੋ ਤਰਹਾ ਹੈ ।  
ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਕ ਮੈਂ ਤਫ਼ਰ ਕਤਹਿੰ ਦਾ ਹਾਂ ਤਕ ਰਿੱ ਨੇ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼’ਚ 
ਸ਼ਰਧਾਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤਸਫ਼ਤਾਂ ਤਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਮਾਮੂਲੀ ਤਸਫ਼ਤਾਂ’ਚ ਰਤਖੱਆ ਹੈ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨਖੱੁ 
ਉਸ’ਤੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਤਲਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੀ ਹਦਾਯਤ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਹਦਾਯਤ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਉਚੱਤਮ ਦਰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ  َِٔلُمَتقِْی

َ
 ਤਵੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖੇ ਹਨ ।  ਤਫ਼ਰ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ھًُدی ل

ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਤਸਤਖੱਆ ਇਕੱ ਸਿੰ ਪੂਰਨ ਤਸਤਖੱਆ ਹੈ । ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸਲੱਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਦੇ ਆਉਣ 
ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕੱ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੰ ਤ  لیَٔومَٔ أَکمَٔلُت م  أَ

ُ
ک
َٔ
ل   ਤਵੱਚ ਫ਼ਰਮਾ’ਤਾ । ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ 

ਹਾਲਾਤ ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸਲੱਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਨ । ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਇਹ ਨਿੁਵੱਤ ਦੇ ਿੂਹੇ 
ਦੀ ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ । ਸਿੰ ਪੂਰਨਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਕ ਸੂਰਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਤਦੱਤੀਆਂ । ਸਗੋਂ ਨਫ਼ਸ ਦੀ ਸਿੰ ਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ 
ਤਦਲਹ ਦੀ ਪਤਵਤੱਰਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂਿੰ  ਸਿੰ ਪੂਰਨ ਕਰ’ਤਾ । ਜਿੰ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਖੱੁ, ਅਕਲਮਿੰ ਦ, ਸੁਚਤਰਤੱਰ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ 
ਵਾਲਾ ਇਿੰਨਸਾਨ ਿਣਾ’ਤਾ । ਇਿੰਨਸਾਨ ਨੂਿੰ  ਚਿੰ ਗੇ ਆਚਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਸ ਨੂਿੰ  ਪਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਚੱਤਮ ਦਰਜੇ ਤਸਖਾ’ਤੇ 
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਿੰ ਪੂਰਨਤਾ ਵੀ ਕਰ’ਤੀ । ਇਿੰਝ ਹੀ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਸਿੰ ਪੂਰਨ ਕਰ’ਤਾ । ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ 
ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼’ਚ ਨ ਹੋਵੇ ।   
ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਕ ਇਕੱ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਿਥੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ’ਚ ਹੈ ਤਕ ਉਹ 
ਹਦੀਸ ਨੂਿੰ  ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼’ਤੇ ਵਤਡੱਆਈ ਤਦਿੰ ਦੇ ਹਨ । ਜਦੱਤਕ ਇਹ ਇਕੱ ਿਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ । ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ 
ਇਕੱ ਯਕੀਨੀ ਸਥਾਨ ਰਖੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤਖਆਲੀ ਹੈ । ਹਦੀਸ ਕਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ 
ਉਸ’ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ । ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਾ ਕਿੰਮ ਹੈ । ਜਦੱਤਕ ਹਦੀਸ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਤਵਆਤਖਆ 
ਕਰਦੀ ਹੈ । ਹਦੀਸ ਨੂਿੰ  ਇਸ ਹਦੱ ਤਕੱ ਮਿੰ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਕ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਤਖ਼ਲਾਫ਼ ਨ ਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਅਨਸੁਾਰੀ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਤਖ਼ਲਾਫ਼ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ । ਸਗੋਂ ਰਦੱ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਹਾਂ ਹਨ । ਪਰ ਕੁਰਆਨ 
ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂਿੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਦੀਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਰੱਿੀ ਹੁਕਮ ਆਏ ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸਲੱਲਾਹੋ 
ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਕਰਮ ਰਾਹੀਂ ਤਵਖਾ’ਤਾ ਅਤੇ ਇਕੱ ਨਮੂਨਾ ਕਾਯਮ ਕਰ’ਤਾ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਨ 
ਹੁਿੰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਸਮਝ’ਚ ਨ ਆ ਸਕਦਾ । ਪਰ ਅਸਲ ਕੁਰਆਨ ਹੈ । ਕੱੁਝ ਰੱਿੀ ਿਿੰ ਦੇ ਤਸੱਧੇ ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸਲੱਲਾਹੋ 
ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਤੋਂ ਅਜੀਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ 
ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਾਰੇ ਤਲਤਖੱਆ ਹੈ ਤਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱੁਝ 
ਹਦੀਸਾਂ ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸਲੱਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਤੋਂ ਸੁਤਣਆਂ ।  
ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਕੁਰਆਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਨਸੁਾਰੀ ਹੋਣ ਿਾਰੇ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਕ ਕੁਰਆਨ 
ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਤਰਾਂ’ਚ ਇਿੰਨਹ ੀਂ ਖ਼ੂਿਸੁਰਤੀ, ਮੌਕੇ ਅਨਸੁਾਰੀ, ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਚਮਕ ਰਖੱਦਾ ਹੈ ਤਕ ਜੇਕਰ ਤਕਸੇ ਸਰਗਰਮ 
ਨਕੁਤਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਵਰੋਧੀ ਨੂਿੰ  ਜੋ ਅਰਿੀ ਤਵਆਕਰਨ ਦਾ ਸਿੰ ਪੂਰਨ ਤਗਆਨ ਰਖੱਦਾ ਹੋਵੇ । ਹਾਕਮ 
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ਵੱਲਹੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਹ ਸਾਲ’ਚ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਦੋ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਿਰਾਿਰ ਕੋਈ ਲੇਖ ਨ 
ਤਵਖਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਤਫ਼ਰ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਦੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਖੱਦਾ । ਭਾਵੇਂ 
ਸਿੰ ਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜ੍ਾਂ ਤਵਆਕਰਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਆਪਣਾ ਸਤਹਯੋਗੀ ਿਣਾ ਲਏ । ਇਹ ਹੈ ਕਮਾਲ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ 
ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੂਿਸੁਰਤੀ ਦਾ । ਆਪ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਇਹ ਕੋਈ ਤਖ਼ਆਲੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਗੱਲਹ 
ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਗੋਂ ਜੱਦੋਂ ਤੋਂ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਆਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਚੈਲਿੰ ਜ ਸਿੰ ਸਾਰ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਹੈ । ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ 
ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਕ ਮੌਕੇ ਅਨਸੁਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਤਡੱਆਈ’ਚ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਿਲਾ ਹੋ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ।  
ਤਫ਼ਰ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਵਤਡੱਆਈ ਦਾ ਤਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਕੱ ਮਜਤਲਸ’ਚ ਆਪ ਅਲੈਤਹ 
ਸਲਾਮ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਤਜਨਹੇ  ਤਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਆਇਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਅਸਲ’ਚ ਰਸੂਲੁਲਾੱਹ 
ਸਲੱਲਾਹੋ ਅਲੈਤਹ ਵਸਲੱਮ ਹੀ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਭਤਵਖੱਿਾਣੀਆਂ ਹਨ । ਤਕਉਂਤਕ ਆਪ ਹੀ 
ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਅਤੇ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਤਸਤਖੱਆ ਦੇ ਫ਼ਲਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਅਜੀਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । 
ਤਜਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਕ ਉਹ ਭਤਵਖੱਿਾਣੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਾਂ ਉਸ 
ਤੋਂ ਅਸਿੰ ਭਵ ਗੱਲਹਾਂ ਦਾ ਪਰਕਟਾਵਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਤਹਲੂ ਤੋਂ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ 
ਤਕਤਾਿਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੱ ਹੈ ।  
ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਕ ਇਕੱ ਤਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਤਨਿੱਕੀ ਸੂਰਤ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ 
ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ । ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਕ ਉਸ’ਚ ਮੌਕੇ ਅਨਸੁਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿਨਹ ਾਂ, ਤਸਤਖੱਆ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਖ਼ੂਿੀਆਂ 
ਅਤੇ ਕਮਾਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਸ’ਚ ਭਰ’ਤਾ ਹੈ । ਸੂਰਾਤੁਲ ਇਖ਼ਲਾਸ ਹੀ ਨੂਿੰ  ਵੇਖੋ ਤਕ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਜੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਤਿਆਨ 
ਕਰ’ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਕਸਮ ਦੇ ਤਸ਼ਰਕ ਦਾ ਰਦੱ ਕਰ’ਤਾ ਹੈ । ਇਿੰਝ ਹੀ ਸੂਰਾਤੁਲ ਫ਼ਾਤਤਹਾ ਨੂਿੰ  ਵੇਖੋ ਤਕਵੇਂ ਚਮਤਕਾਰ 
ਹੈ । ਤਨਿੱਕੀ ਤਜਹੀ ਸੂਰਤ ਤਜਸ ਦੀ ਸਤੱ ਆਇਤਾਂ ਹਨ । ਪਰ ਅਸਲ’ਚ ਸਾਰੇ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਾ ਗੁਣ, ਸਿੰ ਖੇਪ 
ਤਵਵਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਹੈ । ਤਫ਼ਰ ਇਸ’ਚ ਰਿੱ ਦੀ ਹਸਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਤਸਫ਼ਤਾਂ, ਦੁਆ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿੂਲੀਅਤ 
ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਨਕੁਸਾਨ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਿਚਣ ਦੀ ਹਦਾਯਤ 
ਤਸਖਾਈ ਹੈ । ਅਕਸਰ ਤਕਤਾਿਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਾਤਲਆਂ ਨੂਿੰ  ਵੇਖੋਗੇ ਤਕ ਉਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਿੁਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਕੁਸ 
ਤਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਸਤਖੱਆਵਾਂ’ਤੇ ਨਕੁਤਾ ਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਇਨਹ ਾਂ ਨਕੁਤਾ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਪੈਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ । ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਿਲੇ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰ ਗੀ ਤਸਤਖੱਆ ਵੀ ਪੈਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ 
ਤਵਖਾਏ ਤਕ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਿੁਰਾਈ ਤੋਂ ਿਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਣਾ ਹਾਂ । ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰ ਗੀ ਤਸਤਖੱਆ ਵੀ ਤਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਤਕਸੇ 
ਧਰਮ’ਚ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਮਾਣ ਕੇਵਲ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਹੀ ਨੂਿੰ  ਹੈ ਤਕ ਤਜੱਥੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਝੂੱ ਠੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਰਦੱ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਤਸਤਖੱਆਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਖੋਲਹਦਾ ਹੈ । ਉੱਥੇ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਤਸਤਖੱਆ ਵੀ ਪੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ।  
ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਕ ਕੁਝੱ ਨਾਦਾਨ ਕਤਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਤਕ ਅਸੀਂ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ 
ਨੂਿੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲਹ ਤਧਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਤਕਉਂਤਕ ਇਹ ਿਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ । ਇਹ 
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ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ । ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸੀ ਮੁਤਦੱਆਂ ਨੂਿੰ  ਅਜੀਹੀ ਖ਼ੂਿਸੁਰਤੀ ਨਾਲ 
ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਤਕ ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਲਾ-ਜਵਾਿ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤਦਲਹਾਂ’ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਕੁਰਆਨ ਅਤਜਹਾ ਸੂਖ਼ਮ ਹੈ ਤਕ ਅਰਿ ਦੇ ਪੈਂਡੂਆਂ ਨੂਿੰ , ਜੋ ਤਿਲਕੱੁਲ ਅਣਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਸਮਝਾ’ਤਾ ਸੀ । ਤਾਂ ਤਫ਼ਰ ਹੁਣ 
ਤਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ । ਤਸੱਧੀ, ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਗੱਲਹ ਉਹ ਹੈ । ਜੋ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼’ਚ ਹੈ । ਇਕੱ ਤਸੱਧੀ ਰਾਹ 
ਹੈ । ਜੋ ਰਿੱ ਨੇ ਸਾਨੂਿੰ  ਤਸਖਾ’ਤੀ ਹੈ ।  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕ ਆਦਮੀ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂਿੰ  ਤਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ । ਉਸ ਦੇ 
ਕਰ ਨ-ਕਰ ਨੂਿੰ  ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵੇਖ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ । ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿੱ ਨੂਿੰ  ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਲਵੇਗਾ   
ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਕ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਹਕੀਕੀ ਰਿੱ ਨੂਿੰ  ਪੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਰਿੱ 
ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤਕ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਅਜੀਹਾ ਰਿੱ ਪੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਜੋ ਅਜੀਹੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਸਫ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ 
ਤਕ ਨ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਮਾਤਲਕ ਹੈ, ਨ ਤਕਸੇ ਨੂਿੰ  ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਤਕਸੇ ਦੀ ਤੌਿਾ ਕਿੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  
ਸਗੋਂ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਅਨਸੁਾਰ ਉਸ ਰਿੱ ਦੇ ਿਿੰ ਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਸਾਡਾ ਤਸਰਜਣਹਾਰਾ ਹੈ, ਅਿੰ ਨ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਰਤਹਮਾਨ 
ਹੈ, ਰਹੀਮ ਹੈ, ਅਿੰ ਤਤਮ ਤਦਹਾੜ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਤਲਕ ਹੈ । ਤਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਕੱਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਤਕ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂਿੰ  ਅਜੀਹੀ 
ਤਕਤਾਿ ਤਦੱਤੀ । ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਫ਼ਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਰਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਰਿੱ ਦਾ ਇਕੱ ਿਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ।  
ਹਜ਼ੂਰੇ ਅਨਵਰ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈਤਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਇਲਮ ਅਤੇ ਮੁਆਰਫ਼ਤ ਅਤੇ ਕੁਰਆਨ 
ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਖ਼ੂਿੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਿਆਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਿੰ ਸ਼ਾ-ਅੱਲਾਹ । ਰਿੱ ਸਾਨੂਿੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਗੱਲਹਾਂ 
ਨੂਿੰ  ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂਿੰ  ਪੜ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੌਫ਼ੀਕ ਿਖ਼ਸ਼ੇ । ਆਮੀਨ 
ਹਜ਼ੂਰੇ ਅਨਵਰ ਨੇ ਤਪਛੱਲੇ ਤਦਨਹ ੀਂ ਿਿੰ ਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲਸਾ ਸਾਲਾਨਾ’ਤੇ ਫ਼ਸਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੀਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਇਹ ਜਲਸਾ ਪੁਤਲਸ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਆਯੋਤਜਤ ਕੀਤਾ ਤਗਆ 
ਸੀ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁਤਲਸ ਖੜ੍ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਤੋਂ ਆਡਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ 
ਕੀਤੀ । ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਕੱ ਿਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ।  
ਮਗਰੋਂ ਹਜ਼ੂਰੇ ਅਨਵਰ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜ਼ਾਤਹਦ ਹਸਨ ਸਾਤਹਿ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ 
ਤਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ । ਮਗਰੋਂ ਹਜ਼ੂਰੇ ਅਨਵਰ ਨੇ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਕਮਾਲ ਿਦਾਹ ਸਾਤਹਿ ਅਲੱ-ਜਜ਼ਾਇਰ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਮੀਮ 
ਅਹਮਦ ਮਤਲਕ ਸਾਤਹਿ (ਕਨੈਡਾ), ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਫ਼ਰਹਾਦ ਅਹਮਦ ਅਮੀਨੀ ਸਾਤਹਿ (ਜਰਮਨੀ) ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਚੌਧਰੀ 
ਜਾਵੈਦ ਅਹਮਦ ਤਿਸਮਲ ਸਾਤਹਿ (ਕਨੈਡਾ) ਦੇ ਆਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾਇਿ 
ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ।  
ِْدهِ ّللَاُ فَٔالَٔ  یَِئٰاِت أَْْعَٔالِنَٔا ِمَٔ َّیَٔ ْوِر أَنُْفِسنَٔا ؤَِِمْ سَٔ ِ ِِمْ  َُشُ ُ عَٔلَْٔیهِ ؤَنَٔعُْوذُ ِِبّلَل

َٔ
نَٔتَٔؤََّک ِِمُ بِٖه ؤَ ُن ْ َْٔستَْٔغِفُرٗه ؤَ ن ْستَٔعِْینُٗه ؤَ

َٔ ْمَُٔدهُ ؤَن ِ َنَٔ َْٔمُد ّلِلَ
ْ
أَْل

َٔمًََٔدا عَْٔبُدٗه  َْٔشهَُٔد أََنَٔ ُُم ن  ّللَاُ  ؤَ
َٔ
ٓ اِلٰهَٔ اَِّل ْن ّلَٔ

َْٔشهَُٔد ا َٔ ْ يَُْضلِلْهُ فَٔالَٔ هَٔادِیَٔ لَٔهُ  ؤَن  لَٔهُ ؤَِمَٔ
َٔ
ُمِضَل ُسْولُٗه   ُمُر ِِبلْعَْٔدِل  ؤَرَٔ

َٔکُُم ّللَا اَِنَٔ ّللأَ ّیَٔ ْ ِْح   عِبَٔادَٔ ّللا رَٔ
جِْب 

َْٔستَٔ اْدعُْوهُ ی ُرْونَٔ اُْذکُُرواّللَأَ ئَْذکُرْکُْم ؤَ
کََٔ کُْم تَٔذَٔ

 بَْْٔغِ ئَعُِظکُْم لَٔعَٔلََٔ
الْ الْمُنْکَِٔر ؤَ ِء ؤَ

ٓ
ا ْحشَٔ ِ الْفَٔ

ی َعَٔ ِء ذِی الُْقْرٰٰب ؤَئَْْنٰ
ٓ
اِيْتَٔا اِن ؤَ ْحسَٔ اّْلِ ؤَ

ُ ۔ ِ أَکْبَٔ لَِٔذکُْر ا ّلَل ُکْم ؤَ لَٔ  


