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قہیسے بچنے کا واحد طر یبمبارحرکات و  یطانیش  

اور باقی  ےھڑپ قرآن جو ہللا نے بتایا وہ یہ ہے کہ ایک شخص قہیسے بچنے کا واحد طر یبمبارحرکات و  یطانیش
وقت مقرر  کیکہ شام کو ا ںیکوشش کر ٴ سے پڑھا جاے تین یقرآن سمجھکر عمل ک -گ پوری توجہ سے سنیںلو
 یآسان یسننے ک یپر بھ یو یو ٹ ۔ آجکل تو انتڑنٹ ںیاور اس پر عمل کر ںیکہ سارے گھر والے مل کر سن ںیکرل

 ںیروز م ےکہ اگر پہل ںی۔ کوشش کر ٴ جاے ایسنا جاسکے اسکا ضرور احتمام ک ایسے روزانہ پڑھا  یہے ۔ جتنا آسان
۔ اس طرح انشاً  ںیے روز اس سے اگال حصہ پڑھسریاور ت ںیجتنا پڑھا ہے تو دوسرے روز اس سے اگال حصہ پڑھ

 ںیپتہ ہللا اس کوشش کرنے پر ہم ایک –سنا جا سکے گا  ایپورا قرآن ترجمع کے ساتھہ پڑھا  ںیم نوںیہللا چند مہ
     - نیجاسکے ۔ آم یبھ سے بچا حرکات یانطیثواب دے اور ش ادہیز یاس سے بھ ای ادہیہزار گنا ز

 

اور اپنے  - رہو تاکہ تم پر ہللا کی رحمت ہو خاموشتو پوری توجہ سے سنو اور ٴ ےھا جاڑجب قرآن پ –وں اے مومن
205-204 -ت اسورۃ االعراف آی –کسی بھی وقت غافل نہ ہونا  –خبردار  –پروردگار کو یاد کیا کرو   

 

 ہللا کی رحمت حاصل کرنے کا سب سے بہتر طریقہ
 

– کریں عملہللا کی رحمت حاصل کرنے کے لے یہ بحد ضروری ہے کہ ہللا کے بتاے ہوے طریقے کے مطابق   
 

 تالوت کا مطلب سمجھکر پڑھنا
  

 ھجس طرح کچ   –ھیں ڑضرور پ ترجمہتو  ہو نہیں آتی ہاگر عربی سمجھ –تالوت کا مطلب سمجھکر پڑھنا ہے 
کے لے سب  ھانےڑپ کے لے خاص انتظام کیا جاتا ہے، اسی طرح عربی زبان ےھانڑاسکولوں میں بچوں کو اردو پ

کا کوی مناسب  ےر دعا کریں کہ بچوں کو عربی زبان پڑھانومل کر انتظامیہ سے درخواست کریں اور ہللا سے ضر
  –آمین  – ٴ ےانتضام ہو جا

 

سورۃ البقرہ آیت  – کیا تم عقل سے کام نھیں لیتے – ہتے ہو اور اتنا بھی نہی سمجھتےحاالنکہ تم تالوت کرتے ر 
44    

 

وفیق عطا کی ت نے اور اس پر عمل کرنےھڑپ ہللا سے دعاً ہے کہ ہمیں قرآن سمجھکر
–آمین  – فرماے  

 

 – واال ےل کرننصیحت حاص یٴ بہت آسان کردیا ہے تو ہے کو ٴ ےیل ٴ کے ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے
  17،40،32،22ت اسورۃ القمر آی

 

کے ساتھ  ترجمہقرآن  ںیم ںٴ و محلہ و شہر و گاو یکا عالم ہو تو گھر و گل ینفسہ نفس ںیم ںٴ گاو ایشہر  ایاگر ملک 
کاموں  یاسالم ریفلم و ڈرامہ و گانوں اور تمام غ ٴ ےیکرم کے ل یخصوص ی۔ ہللا ک ںیچال کارڈنگیپر ر کریالوڈ اسپ

۔ ٴ جاے ایک زیے مکمل پرہس  
 

کس طرح انسان  طانی۔ ش اضافہ ہوتا رہے گا ںیتک اس م امتیابتک اور ق کریکا تجربہ آدم ؑ کے وقت سے ل طانیش
 چےین ٴ جاننے کے لے التیخطرناک ہے ۔ تفص ٴ کس حد تک انسان کے لے یطانیش یک طانیپر حملہ کرتا ہے ۔ ش

۔ ٴ پڑھے مقالےموجود  پر نکیل  
http://www.global-right-path.com/Ummah-Reformer/MR_Shaytaanic_Bombardment.htm 
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