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  برکاتہ و ہللا رحمت و علیکم السالم
 اساتذہ  کی مختصر  رپورٹ پیش خدمت ہیں 

فی الحال        جو سے ہمارے ساتھ مربوط ہیں   13ایک بہت پرانے  استاذ ہے   ہمارے یہ
 رہتے ہیں رچہ میں کو

 میں  FLOQE دیہات ایککے  ورچہ کابھی   اوراور  پہلے فلوچ میں مقیم تھے  
 6اور  طلباء ہیں 18         جانب سے ، انکے پاس کی        UMMAH پڑھاتے ہیں

 چھوٹے طلباء الگ ہے
  کا  اوراسی استاد کے پاس  کچھ بچوں  الحمد ہلل یہ طلباء بہت پابندی سے آتے ہیں 

 کا سبق بھی شروع ہوگیا ہے  پارئے عم 
ک وہاں ایک وقت ت  اس دیہات میں پہلے موالانا مقصود صاحب  جاتے تھے  اور

 موالنا  نے خود پڑھایا تھا 
 پھر موالنا نے اسی دیہات  کے اس مدرس کو وہاں منتخب کیا تھا 

جو ہماری تنظیم  اور اس دیہات میں ایک اور بڑی عمر کی عورت  ناجیدہ  نامی تھی
 کی طرف سے پڑھانے کے لئے مقرر تھے 

تعلیم اسالمی  وری ضر  بہت سی لڑکیوں نے قرآن بھی پڑھا تھا اور جن کے پاس   
 بھی حاصل کی   تھی  

اور  دیندار گھرانے  میں شادی بھی کی اور مدینہ منورہ میں بھی پڑھنے کے لئے گئی 
 تھی 

اسی  مکانات مسلمانوں کے ہیں اور جمعہ کی نما زبھی 100اس دیہات میں الحمدہلل
 مدرس نے بدستور شروع کی 

ا سا دیہات تے ہیں چونکہ یہ ایک چھوٹآ نماز جمعہ کے لئے  کے قریب  وں لوگ10 ا
 ہیں 

 کےوقت اپنے اپنے کام پر دگر مقام پر ہوتے ہیںجمعہ  اور لوگ زیادہ تر
نے رکھی ہے اور  موالنا مقصود صاحب  اور اس دیہات میں مکتب کی بنیاد الحمد ہلل  

  کے لوگ بالکل دین سے نامانوس تھے یہ دیہات 
یکہ بچوں کی مناسبت کی وجہ سے والدین بھی اب صورت حال یہ ہ مگر الحمد ہلل

 د میں آتے ہیںمسج
سب کو جمع کر لیتے ہیں اوردین کی بات بھی اور یہ مدرس  ہر ممکن موقع سے  

 ہوجاتی ہےاور لوگ توجہ سے سنتے بھی ہیں
 بہت ہی اچھا ہے  اور اس مدرس کی خدمات بھی بہت قابل داد ہےاور مدرس کا تعلق  

Time table of course 
In   Floqe 

THURSDAY SATURDAY 

11 : 00 01 : 00 02 : 00 04 : 00 



 کے دنوں میں مغرب تک وہی رہتے ہیں اور نماز بھی پڑھاتے ہیں نے پڑحانے اور اپ
 ے ایک ہی دیہات  میں لگے ہوئے ہیں سال  س13کہ  ہے  اور اصل تو استقامت 

عربی کا مقولہ ہیکہ االستقامت  فوق الکرامت      کسی کام میں استقامت اختیار کرنا 
 کرامت سے بہتر ہے  

ہ مدرس عربی داں بھی ہے  اور عرب کی جماعت کی جب آمد اور الحمد ہلل ہمارے ی
 ہوتی ہے 

 ۔    ہوتے ہیںمدرس  تو ہمارے  پورے عالقے کے مترجم بھی یہی 
  جماعت بھی گشت کیلئے آتی ہیں اور جماعت کا تعاون اس دیہات میں  اور الحمد ہلل 

 اچھے سےاس دیہا ت کے لوگ 
ایک اور  اہم خوبی یہ ہیکہ جب جب  اور اس مدرس کی   بات سن کر کرتے ہیں 

 موالنا مقسود صاحب  تنظیم کے
 کسی کام کے لئے فون کرتے ہیں  تو پہلی فرصت میں حاضر خدمت ہوجاتے ہیں

اور اپنے مقام پر غریبوں کی دیکھ  بھال اور حسن اخالق  سے سب کے ساتھ پیش آنا 
 اور بہت مثبت پہلو والے بشر ہیں 

ت میں بھی اپنے طلباء سے مربوط ہیں اور انکے والدین کی خبر اور الحمد ہلل ایسے وق
 گیری بھی ہوجاتی ہیں

اس استاد کی محنت سے بہت اور مختصر انداز میں دین کی تبلیغ بھی ہوجاتی ہے 
 خوش ہے اور اپنی اوالد کے حق میں

 اور یقین کامل و اعتماد مستحکم کیوں نہ  پر کامل بھروسہ بھی رکھتے ہیںاس مدرس  
 ہو جبکہ اس مدرس نے اپنی زندگی کے

ہو ہللا انکی قربانی کو قبول تعلیمی و دینی  ترقی میں گزار ےسال اس دیہات کی  13 
 فرمائے آمین ۔

  VIDEO CALLING   موالنا مقصود کو کال کے ذریئے   موالنا شفیق صاحب نے
 کیا 

اور  جوڑ لیا  اس مدرس کو بھی بھی کو موالنا سراج  صاحبں ور ساتھ ساتھ میا
 لی بھی تفصیلی معلومات 

رنی ہے اس اور ان ایام میں کس طرح اور مزید محنت کدایات بھی دی کہ اور ہ  
          ۔یطرف بہت تفصیلی رہبری بھی فرمائ

 فجزاکم ہللا
،  آمین  اور عمل کی توفیق عطا فرمِائیں الی تمام کے لئے اسے قبول فرمِائیںہللا تع

         والسالم
 

 من جانب                                                              
 حمدسفیان ،موالنا م ہموالنا مقصود البانی                                                               
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