سچے اولیا ٴ کرام سے پنگھا مہنگا پڑسکتا ہے
By Irshad Mahmood – Director, Siraat-al-Mustaqeem Dawah Centre

آج ا ّمت ابراھیم کا شیرازہ بکھر چکا ہے ۔ یہ لوگ قرآنی ہدایت کے بالکل خالف عمل کررہے ہیں اور
ہوے ہیں پھر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سیدھے راستے پر ہیں ۔ درخت اپنے پھل
فرقوں میں بھی بٹے
ٴ
جاے تو سیاہ و سفید کا فرق
سے پہنچایا جاتا ہے ۔ آج اگر قرآن کی روشنی میں اس ا ّمت کا آپریشن کیا
ٴ
آجاے گا کہ انمیں زیادہ تر کافر ،منافق و مشرک ہو چکے ہیں ۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی
صاف نظر
ٴ
بڑی تعداد میں ا ّمت ابراھیم ہو اور پھر بھی ہر جگہ ناکام و نامراد جبکہ ہللا کا وعدہ ہے کہ س ّچے مسلم
ے کامیابی ہے ۔
اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی انکے لی ٴ
س ّچے اولیا ٴ کرام وہ ہیں جو قرآن سے دعوت و تبلیغ کرتے ہیں ،قرآن کی روشنی میں آج کے موجودہ
ی معاوضہ نہیں لیتے ۔
دور میں بیشتر مسائل کا حل بتاتے ہیں اور وہ اس کام پر کسی سے کو ٴ
ے ،انکی وہ باتیں جو قرآن
ے سچے اولیا ٴ کرام کا دل و جان سے ساتھ دیجی ٴ
ہللا کی پکڑ سے بچنے کے لی ٴ
جاے کیونکہ سچے اولیا ٴ کرام
کے مطابق ہوں اسے اوروں تک پہنچایں اس سے پیشتر کہ ہللا کی پکڑ آ
ٴ
ے وہ اسالم سے خارج ہو جاتا ہے ۔
سے پنگھا بہت مہنگا پڑسکتا ہے ۔ جو دین کی باتوں کا مذاق بنا ٴ
آپ سبھی سے گزارش ہے کہ س ّچے اولیا ٴ کرام کی محفل میں جلد شامل ہوں اور یہ پیغام زیادہ سے زیادہ
لوگوں تک پہنچایں اور ثواب داریں حاصل کریں ۔ شکریہ ۔
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