
سوشل� م�یڈیا پر دعوت و تبلیغ

Irshad Mahmood http://www.global-right-path.com

    

 ۔ ٓاج جس تیزی سے مسلم دنیا پتھروں سوشل میڈیا ایک بہت ہی اچھا دعوت و تبلیغ کا ذریع بھی ہے
کے زمانے میں دھکیلی جارہی ہے اور روز بروز ایک نیا فتنہ بڑپا ہو رہا ہے جو ہمارے بچوں یا بچوں 
کے بچوں کو کسی بھی وقت برین واش کرکے دہشتگرد بنا سکتا ہے ۔ اب اشد ضرورت اس بات کی ہے 

کہ اس میں الگ الگ گروپس بنایا جاےٴ اور اس کا نظم الگ الگ لوگ چالیں اب کم سے کم تعلیم سے 
 کو تیز کیا بچہ بچاوٴ مہمکام نہیں چلے گا بالکہ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر قرٓان کی روشنی میں 

  ۔ورنہ قیامت میں ہللا کو ہم کیا منہ دیکھایں گےجاےٴ ۔ 
    

یاد رہے کہ اب روز ایک نیا فتنہ نظر ٓارہا ہے اور کبھی تو لگتا ہے کہ صبح و شام ایک نیا فتنہ نظر 
ٓارہا ہے، لہزا ہر وقت انکھیں کھلی، کان کھلے اور دوراندیشی اور دانشمندی سے کام لینے کا ہے ورنہ 
کہیں بہت دیر نہ ہو جاےٴ ۔ ہم میں کویٴ تو ایسا دلی ہمدرد ہو جو ہمارے بچوں کو دہشتگردوں کے چنگل 

سے بچا کر رکھے، جس کے لےٴ اشد ضروری ہے کہ کسی بھی اچھے بچہ بچاوٴ مہم میں خد شامل 
رہیں، بچوں کو اپنی نظر میں رکھیں ، انھیں مناسب باتیں بتاتے رہیں اور ہللا سے دعاٴ گو بھی رہیں ۔ 

اب ہر گھری اور ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ۔ ہللا نگہبان ۔
    

 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 زریع مسلمانوں کو قرٓان سے 

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