
Misconception: Music and singing forbidden 
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�%� ہے ، �3/ن وا01 �ر � �- �56�� 	
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 :��� 3;رت �� ا�B اور ��ز ہے۔
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 ��ح �	 ن
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ں �ے �[�:ہ ہن	 ت�ہS �ہ \ر ��ن� &�ہ�ے �ہ �ا�"ت �ے (]�ظ �ے وہ )�	 �3/ن �ے رہ���ء ا�����
	 اور ���
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�3ار نہ د�� -��ے -J تB وہ �Eص �ر �� اm �	 ��ف �ے �3/ن �ے �k:�l �ہ :�ت �1ورj ہے �ہ &�iوں � ?�ام 
 :?�ام ��دہ نہ ہ  
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��۔      ]116 : 16[ ان �� :5" نہ ہ

  


