بچوں کو ریکارڈڈتالوت سنانا کیسا؟
سو لل ل
ا َ ْل َح ْمد ل ہ ل
للا
ص ٰلوۃ ُ َوال َّ
ع ٰلی َر ُ
ُِّٰل َوال َّ
س َال ُم َ
مفتیان شرع م لتین اس مسئلہ کے بارے میں
االستفتاء :کیا فرماتے ہیں علمائے دین و
ل
کہ کیا بچوں کو سالنے کے لیے ریکارڈلڈ تالوت سنائی جاسکتی ہے ۔
سائلہ:ثوبیہ (انگلینڈ)
﷽
ص َواب
ون ال َم لل ل
ا َ ْل َج َو ُ
ی ال ُّن ْو َر َوال َّ
اب لب َع ل
ک َ
الو َّھاب اَللہ ُھ َّم اجْ عَ ْل لل َ
ریکارڈلڈ تالوت قرآن سننا اور سنانا ثواب کاکام ہے اور بچوں کو سنانے میں بھی
ت قرآن باعث نزو لل سکینہ اور رحمت لباری ہے جس
حرج نہیں اور بالشبہ تالو ل
کی وجہ سے دل و دماغ پر سکون نازل ہوتا ہے ۔بچوں کو میوزیکل سانگز وغیرہ
سنانے سے بدرجہابہتر ہے کہ انہیں ریکارڈڈ تالوت سنائی جائے تاکہ انہیں ایسی
چیزیں سننے کی ہی عادت ہو۔
ٰ
سلَّم
للا تَ َع ٰالی ا َ ْعلَ ُم َو َر ُ
ّٰللا تَ َعالی َ
س ْولُ ُہ ا َ ْعلَم َ
علَ ْی لہ َو ٰا لل ٖہ َو َ
ع َّز َو َج َّل َو َ
صلَّی ہ ُ
َو ُ
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قادری

CHILDREN LISTENING TO THE QURAN WHILST FALLING ASLEEP

الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول للا
QUESTION:
What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state
regarding the following issue: Can one play the recorded Quran recitation
to make the children sleep?
Questioner: Thaubiyah UK
ANSWER:
بسم للا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
الجواب لب َع ل
َ ون ال َمللکل
It is a virtuous act to listen to the Qur’an recitation and to play it for others, and
there is no harm in playing it for the children as well. The Quran recitation is indeed
a means of attracting tranquility, and a means to attract the mercy of Allah Almighty
which keeps the heart and mind at peace. It is a thousand times better to play the
recordings of Quran recitation for children, so they may get accustomed to listening
to Quran recitation, rather than playing musical songs for them.
وللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی للا علیہ وآلہ وسلم
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری
Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri
Translated by Musjidul Haq Research Department ( www.musjidulhaq.com )

