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 قرآن خوانی کا سب سے بہتر طریقہ
 

اور باقی لوگ پوری  ےھڑقرآن خوانی کا سب سے بہتر طریقہ جو ہللا نے بتایا وہ یہ ہے کہ ایک شخص پ
ھا ہے تو دوسری محفل میں اس سے اگال ڑپکوشش کریں کہ اگر پہلی محفل میں پہال سپارہ  -توجہ سے سنیں

کے  ترجمہاس طرح انشاً ہللا چند سالوں میں پورا قرآن  –ھیں اور تیسری میں اس سے اگال سپارہ ڑسپارہ پ
واب ثپر ہمیں ہزار گنا زیادہ یا اس سے بھی زیادہ  ےکیا پتہ ہللا اس کوشش کرن –گا  پڑھا جا سکے ہساتھ
   -آمین  –دے 

 
 – رہو تاکہ تم پر ہللا کی رحمت ہو خاموشھا جاے تو پوری توجہ سے سنو اور ڑجب قرآن پ –وں اے مومن

ت     اسورۃ االعراف آی –کسی بھی وقت غافل نہ ہونا  –خبردار  –اور اپنے پروردگار کو یاد کیا کرو 
204-205  

 

 ہللا کی رحمت حاصل کرنے کا سب سے بہتر طریقہ
 

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

 

 تالوت کا مطلب سمجھکر پڑھنا
  

 کچھجس طرح  –ھیں ڑضرور پ ترجمہنہیں آتی تو  ہاگر عربی سمجھ –تالوت کا مطلب سمجھکر پڑھنا ہے 
کے  ھانےڑپ ی زبانکے لے خاص انتظام کیا جاتا ہے، اسی طرح عرب ےھانڑاسکولوں میں بچوں کو اردو پ

 ےلے سب مل کر انتظامیہ سے درخواست کریں اور ہللا سے ضرار دعا کریں کہ بچوں کو عربی زبان پڑھان
  –آمین  –کا کوی مناسب انتضام ہو جاے 

 

سورۃ  – کیا تم عقل سے کام نھیں لیتے – حاالنکہ تم تالوت کرتے رہتے ہو اور اتنا بھی نہی سمجھتے 
    44البقرہ آیت 

 
 

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

 
 

کے لے بہت آسان کردیا ہے تو ہے کوی  ےہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرن
  17،40،32،22ت اسورۃ القمر آی –واال  ےنصیحت حاصل کرن
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