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اور  ںیکے بالکل خالف عمل کررہے ہ تیہدا یقرآن لوگ ہی بکھر چکا ہے ۔ رازہیکا ش میآج اّمت ابراھ
درخت اپنے پھل ۔  ںیراستے پر ہ دھےیکہ س ںیسمجھتے ہ یہی یپھر بھ ںیہ ٴ بٹے ہوے یبھ ںیفرقوں م

کا فرق  دیفو س اہیتو س ٴ جاے ایک شنیاس اّمت کا آپر ںیم یروشن یآج اگر قرآن ک۔  جاتا ہے ایسے پہنچا
 یممکن ہے کہ اتن سےیک ہی۔  ںیتر کافر، منافق و مشرک ہو چکے ہ ادہیز ںیگا کہ انم ٴ صاف نظر آجاے

ہللا کا وعدہ ہے کہ سّچے مسلم ہر جگہ ناکام و نامراد جبکہ  یہو اور پھر بھ میاّمت ابراھ ںیتعداد م یبڑ
۔ ہے یابیکام ٴ ےیانکے ل یبھ ںیہوں گے اور آخرت م ابیکام یبھ ںیم ایاس دن   

 
آج کے موجودہ  ںیم یروشن یک قرآن ،ںیکرتے ہ غیسے دعوت و تبل قرآنجو  ںیکرام وہ ہ ٴ ایاول سّچے
۔ تےیل ںیمعاوضہ نہ یٴ سے کو یور وہ اس کام پر کسا ںیکا حل بتاتے ہ مسائل شتریب ںیدور م   

 
جو قرآن  ںیوہ بات یانک ،ٴ ےیجیکرام کا دل و جان سے ساتھ د ٴ ایسچے اول ٴ ےیپکڑ سے بچنے کے ل یک ہللا

کرام  ٴ ایسچے اول ونکہیک ٴ پکڑ آ جاے یکہ ہللا ک شتریاس سے پ ںیکے مطابق ہوں اسے اوروں تک پہنچا
   ۔ وہ اسالم سے خارج ہو جاتا ہے ٴ ےباتوں کا مذاق بنا یک نیجو د ۔ سے پنگھا بہت مہنگا پڑسکتا ہے

 
 ادہیسے ز ادہیز غامیپ ہی اور ںجلد شامل ہو ںیمحفل م یکرام ک ٴ ایسے گزارش ہے کہ سّچے اول یسبھ آپ

۔ ہیشکر۔  ںیحاصل کر ںیثواب داراور  ںیلوگوں تک پہنچا  
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