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شیطانی حرکات و بمباری سے بچنے کا واحد طریقہ
شیطانی حرکات و بمباری سے بچنے کا واحد طریقہ جو ہللا نے بتایا وہ یہ ہے کہ ایک شخص قرآن پڑھے اور باقی
جاے کوشش کریں کہ شام کو ایک وقت مقرر
لوگ پوری توجہ سے سنیں -قرآن سمجھکر عمل کی نیت سے پڑھا
ٴ
کرلیں کہ سارے گھر والے مل کر سنیں اور اس پر عمل کریں ۔ آجکل تو انتڑنٹ و ٹی وی پر بھی سننے کی آسانی
جاے ۔ کوشش کریں کہ اگر پہلے روز میں
ہے ۔ جتنا آسانی سے روزانہ پڑھا یا سنا جاسکے اسکا ضرور احتمام کیا
ٴ
جتنا پڑھا ہے تو دوسرے روز اس سے اگال حصہ پڑھیں اور تیسرے روز اس سے اگال حصہ پڑھیں ۔ اس طرح انشا ً
ہللا چند مہینوں میں پورا قرآن ترجمع کے ساتھہ پڑھا یا سنا جا سکے گا – کیا پتہ ہللا اس کوشش کرنے پر ہمیں
ہزار گنا زیادہ یا اس سے بھی زیادہ ثواب دے اور شیطانی حرکات سے بچا بھی جاسکے ۔ آمین -
ے تو پوری توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر ہللا کی رحمت ہو  -اور اپنے
اے مومنوں – جب قرآن پڑھا جا ٴ
پروردگار کو یاد کیا کرو – خبردار – کسی بھی وقت غافل نہ ہونا – سورۃ االعراف آیات 205-204 -

ہللا کی رحمت حاصل کرنے کا سب سے بہتر طریقہ
ہللا کی رحمت حاصل کرنے کے لے یہ بحد ضروری ہے کہ ہللا کے بتاے ہوے طریقے کے مطابق عمل کریں –

تالوت کا مطلب سمجھکر پڑھنا
تالوت کا مطلب سمجھکر پڑھنا ہے – اگر عربی سمجھہ نہیں آتی ہو تو ترجمہ ضرور پڑھیں – جس طرح کچھ
اسکولوں میں بچوں کو اردو پڑھانے کے لے خاص انتظام کیا جاتا ہے ،اسی طرح عربی زبان پڑھانے کے لے سب
مل کر انتظامیہ سے درخواست کریں اور ہللا سے ضرور دعا کریں کہ بچوں کو عربی زبان پڑھانے کا کوی مناسب
ے – آمین –
انتضام ہو جا ٴ
حاالنکہ تم تالوت کرتے رہتے ہو اور اتنا بھی نہی سمجھتے – کیا تم عقل سے کام نھیں لیتے – سورۃ البقرہ آیت
44

ہللا سے دعا ً ہے کہ ہمیں قرآن سمجھکر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا
فرماے – آمین –
ی نصیحت حاصل کرنے واال –
ے بہت آسان کردیا ہے تو ہے کو ٴ
کے لی ٴ
ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے ٴ
سورۃ القمر آیات 40،32،22،17
گاوں میں قرآن ترجمہ کے ساتھ
گاوں میں نفسہ نفسی کا عالم ہو تو گھر و گلی و محلہ و شہر و ٴ
اگر ملک یا شہر یا ٴ
ے فلم و ڈرامہ و گانوں اور تمام غیر اسالمی کاموں
الوڈ اسپیکر پر ریکارڈنگ چالیں ۔ ہللا کی خصوصی کرم کے لی ٴ
جاے ۔
سے مکمل پرہیز کیا
ٴ
شیطان کا تجربہ آدم ؑ کے وقت سے لیکر ابتک اور قیامت تک اس میں اضافہ ہوتا رہے گا ۔ شیطان کس طرح انسان
لے نیچے
لے خطرناک ہے ۔ تفصیالت جاننے کے ٴ
پر حملہ کرتا ہے ۔ شیطان کی شیطانی کس حد تک انسان کے ٴ
پڑھے ۔
لینک پر موجود مقالے
ٴ
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