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

میں رہتے  ZVEZDAدیہات   ورچہ کے ایکک جو ایک استاذ ہے فاتیون ہمارے یہ
 اور وہی مکتب پڑھاتے ہےہیں 

UMMAH         طلباء ہے  ٢٥           ایک جماعت میںجانب سے ، انکے پاس کی
 طلباء ہے١٥  میں اور دوسری جماعت 
ھے ہو اسی استاد کے پاس پڑ ہللاور الحمد الحمد ہلل یہ طلباء بہت پابندی سے آتے ہیں

 طالب علم ہے جو ابھی جورڈن میں  ئے دو 
اسی استاد کے پاس پڑھا ہوا    دوسرا ہے جو اور ایک طالب علمپڑھا ئی کر رہےہیں 

 دوبران جو گریس کی بورڈر کے قریب ہے  اور و ہ  
او ر اسی جاتا ہے   ہر جمعہ کی نماز پڑھانے    وہ طالب علم ایک دیہات ہے وہا ن

 استاد کے پاس پڑھے ہوئے اور دو طالب علم ہے 
وہ طلباء  8وں میں پڑھانے جاتے ہیں اور اسی مدرس کے پاس دیہات دو  دگر  جو اور

س ایک دو مرتبہ ہفتہ میں اس مدرس کے پاہیں جو کالج میں جاتے ہیں مگر الحمدہلل وہ 
 ۔  پڑھنے آتے رہتے    ہیں الحمدہلل  

کے قریب  150اور جمعہ میں   مکانات ہیں  500اس دیہات میں مسلمانوں  کےاور 
کے قریب  35کے قریب خواتین اور  60کے قریب  بچے اور  60افراد ہوتے ہیں  

ور لوگ مرد حضرات  ہوتے ہیں اور الحمد ہلل جماعت بھی اس دیہات میں آتی ہے ا
آنیوالی جماعت کا تعاون بھی کرتے ہیں اور گشت وغیرہ میں بھی اپنی اپنی استطاعت 

 کے مطابق مدد کرتے ہیں ۔
تو قبل جب وہاں مسجد آج سے دس بارہ سال ہیکہ  سے اس کا پس منظر کچھ اس طرح

 بدستور  نہ تھامگر پڑھنے پڑھانے کا کوئی نظام   تھی 
قبل اور الحمد ہلل  ہلیانوہاں جاتے تھے بارہ سال ا موالنا مقصود صاحب  اور انکی

مستقل طور پر پڑھانا شروع کیا اور وہی  کے مقیم باشندوں نے درخواست کی کہ 
یا جائے پھر موالنا نے اسکو مستقل ایک کالس کا نظام بنایا ہماری لڑکیوں کو بھی پڑھا

قرآن بھی پڑھنا شروع کر اور الحمد ہلل وہاں موالنا کی اہلیاں کے پاس دو لڑکیوں نے 
 ۔دیا تھا

پھر موالنامقصود صاحب نےاسی دیہات کے ایک مدرس کو وہاں متعین کردیااور 
الحمدہلل وہ استادان بچوں کی تربیت و تعلیم کی فکر میں گامزن ہوگئے 

Time table of course 
In   Zvezda  

TUESDAY THURSDAY 

02 : 00 04 : 00 02 : 00 04 : 00 



ن ایام میں جہاں ساری دنیا کا نظام ، االحمدہللاور    ،پنےوقت مقررہ پراسے2017
 جیسے تھم سا گیا ہے

ساری دنیا پر   ایک خاموشی کا سماں نہ رات رات لگتی ہے نہ دن دن لگتا ہے جیسے 
 ہے  

 ۔ہللا ان سخت حاالت میں ہم سب کی مکمل حفاطت اور مدد فرمائیں آمین
 

 & Whatsapp       ایسے وقت میں بھی الحمد ہلل یہ استاذ اپنے طلباء سے
Facebook 

انکے  ربوط رکھے ہووے ہیں اورالحمد ہلل اور دگر طرق سے طلباء کو اپنے سے م  
 اسباق جاری و ساری ہے 

اور ایک محدود انداز میں انکے والدین کی خبرگیری  بھی ہوجاتی ہےاور مختصر 
 انداز میں دین کی تبلیغ بھی ہوجاتی ہے

عد جو پرانے طلباء ہیں نماز جمعہ کے با ور جمعہ کے دن انکے پاس پڑھےہووے  
 ملتے ہیں

ہے ایک مجلس کی شکل میں ان سے دینی و دنیوی آج بھی اس استاد کا ان سے ربط  
 گفتگو ہوتی رہتی ہے اور دیہات کے لوگ 

پر اس استاد کی محنت سے بہت خوش ہے اور اپنی اوالد کے حق میں اس مدرس 
 ۔ حمد ہللال کامل بھروسہ بھی رکھتے ہیں 

چھی اور عمدہ  پہلے کے مقابل میں بہت ا صورت حالکے حساب سے  دین  اور اب
 ہے ہللا نظر بد سے بچائیں آمین

  VIDEO CALLING   موالنا مقصود کو کال کے ذریئے   موالنا شفیق صاحب نے
 ں کیا اور ساتھ ساتھ می

  لی بھی ات اور تفصیلی معلوم اس مدرس کو بھی جوڑ لیا  موالنا سراج  صاحب بھی
 دایات بھی دی اور ہ

رنی ہے اس طرف بہت تفصیلی رہبری اور ان ایام میں کس طرح اور مزید محنت ککہ 
         ی بھی فرمائ

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

         والسالم
 

 من جانب                                                              
 ،موالنا  محمدسفیان ہموالنا مقصود البانی                                                               

 2020/04/13 ہینابلا



         


