In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

Making Fun / Joke with the Quraan – قرآن کے ساتھ مزاق
By Irshad Mahmood – Director, Siraat-al-Mustaqeem Dawah Centre

Have you ever seen any person reading any book without
understanding it other than the Quraan regardless of its
complexity or just kids story books?

ی اور
کیا آپ نے کبھی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو قرآن کے عالوہ کو ٴ
کتاب بغیر سمجھے پڑھتا ہو اس سے قطع نظر کہ اس میں کتنی
پیچیدگیاں ہیں یا یہ کہ یہ صرف بچوں کی کہانی کی کتابیں ؟

Have you ever seen any person reading Professional books
in the language in which he/she don’t understand?

کیا آپ نے کبھی بھی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو کہ پیشہ ورانہ کتاب
اس زبان میں پڑھتا ہو جس میں وہ سمجھ نہیں سکتا ؟

Yes it is the Quraan and yes it is like making Fun / Joke with
the Quraan that vast majority of the people read it in Arabic
without understanding it.
Prophet Muhammad (Peace-Be-Upon-Him) appointed one
sahabah to teach the Quraanic Arabic Language to Salman
Farsi (ra). Later he (the little minority) was appointed to serve
Islaamic Government. Every Masjid must start Quraanic
Arabic Language classes for FREE.

جی ہاں یہ قرآن ہی ہے اور ہاں یہ قرآن ہی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت
اسے بغیر سمجھے عربی میں پڑھتے ہیں اور یہ قرآن کے ساتھ تفریح یا
مذاق بنانے کی طرح ہے ۔
حضرت محمدﷺ نے تو سلمان فارسی ؓ کو قرآنی عربی زبان سکھانے کے
لئے ایک صحابی کو مقرر کیا تھا جنہوں نے بعد میں اسالمی ملک کی
خدمات بھی کی ۔ ہر مسجد کے لئے یہ نہایت ضروری ہے کہ قرآنی عربی
زبان کی کالسیں مفت شروع کریں ہے ۔

Road blockers are those who don’t promote / support
Quraanic Arabic Language classes and perhaps these road
blockers could be Hypocrites.

روڈ بالکرز تو وہ لوگ ہیں جو قرآنی عربی زبان کی کالسوں کی حمایت
نہیں بلکہ شدید مخالفت کرتے ہیں اور مکن ہے یہ روڈ بالکرز منافق ہوں ۔

Anyone who opposes to learning or teaching the Quraanic
Arabic Language in Masjid don’t deserve to be called as
Muslim rather Hypocrites. Look how this Ummah is widely
divided and one after another is falling down many of them
don’t understand each other, cannot talk to each other. How
can a Chinese understand Amharic language of Ethiopia.
How can we communicate to Allah in Salah, since we don’t
understand Quraanic Arabic Language?

ی بھی مسجد میں قرآنی عربی زبان کی تعلیم کی مخالفت کرتا ہے وہ
جو کو ٴ
مسلمان کہالنے کے الیق نہیں بلکہ ممکن ہے وہ منافق ہو۔ یہ امت تو
وسیع پیمانے پر تقسیم ہو چکی ہے اور ایک کے بعد ایک نیست و نابود
ہوتی جا رہی ہے ۔ کتنے ہیں کہ ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں اور نہ ہی
ایک دوسرے سے باتیں کر تے ہیں ۔ کس طرح ایک چینی ایتھوپین زبان
سمجھ سکتے ہیں ؟ چیونکہ ہمیں عربی سمجھ نہیں آتی تو ہم کس طرح
نماز میں ہللا سے باتیں کرسکتے ہیں ؟

Promote Quraanic Arabic Language to get Great Reward.

جے ۔
ے اورثوابدارین حاصل کی ٴ
قرآنی عربی زبان کو فروغ دیجی ٴ

Although you read/study the Quraan, BUT you not then understand it, (Ref: Al_Quraan_002:044)
Read Al-Quraan, the Miracle of Miracles and free from contradictions and errors
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