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 میں ہللا نے صاف صاف فرمایا ہے کہ جو فرقوں میں بٹ گےٴ انکا اسالم ۱۵۹قرٓان ُسۡوَرةُ االٴنعَام ٓایت 
 اور یہی وجہ ہے کہ یہ نام نہد مسلمان ہر طرف ذلیل و خوار ہو رہے ہیں ۔سے کویٴ تعلق نہیں

    

 اور نام نہاد مسلمان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جارہا ہےٓاج جدھر دیکھو ہر طرف 
 ۔ ہللا نے ہمیں اسالم جو بھی قرٓان سے ہٹ گیا فرقوں میں بٹ گیااس کی واحد وجہ فرقہ پرستی ہے ۔ 

اکثر و بیشتر مسلمانوں کو پتہ ہی میں پورے کے پورے داخل ہونے کا حکم دیا ہے لیکن افسوس کہ 
 ۔ کم از کم ترجمہ ہی پڑھلیں ۔ ہمارے بیشتر علما بھی اسے نہیں ہے کہ ہللا نے ہمیں کیا حکم دیا ہے

بغیرت ہو گےٴ ہیں کہ قرٓان کا پیغام نہیں بتاتے ۔ یہی وجہ ہے کہ سونامی ہو یا زلزلہ یا طوفان یا ظالم 
حکمران ہللا نے ہم پر ہرطرح کا عذاب مسلط کر رکھا ہے پھر بھی ہم اس خوشفہمی میں ہیں کہ بخشے 
جایں گے ۔ ہللا نے سّچے مسلمانوں کو اس دنیا میں بھی کامیابی اور ٓاخرت میں بھی کامیابی کی خوش 

 وہ دنیا میں بیحد ذلیل و خوار اور ٓاخرت میں بھی سخت منافقوں کو خبردار کیا ہے کہخبری دی ہے اور 
رسوا کن عذاب اور ہمیشہ کے لےٴ جّہنم کے سب سے نچلے گڑہے میں ڈال دیےٴ جایں گے ۔

    

 کیا جاےٴ ۔ تمام محدثین فارس کے مکمل پرہیز سے سنی سنایٴ باتوں کیا جاےٴ اور عام کو قرٓان فہمی
رہنے والے تھے جنھوں نے انتہایٴ مہارت سے ایک خفیہ سازش کے ذریع مسلمانوں کو قرٓان سے 

حسن قرت نہیں بالکہ حسن تدبر کو اور قرٓانی پیغامات کو دوسروں تک ضرور پہنچایں ۔ دور کردیا ہے ۔ 
شکریہ یہ پیغام اوروں تک ضرور پہنچایں۔  اور ثوابدارین حاصل کریں،قرٓانی عربی زبان کو فروغ دیں
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