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

 ایککے  ورچہ ک اور رہتے ہیں کورچہ میں   جو  ایک استاذ ہے التن کروئی ہمارے یہ
 پڑھاتے ہیں میں BARCE دیہات

UMMAH        الحمد ہلل یہ طلباء  طلباء ہیں ۱۶            جانب سے ، انکے پاس کی
 بہت ہی کم مدت میں  اور ہیںپابندی سے آتے بہت 

اور انکے  اسی استاد کے پاس بہت سے بچوں کا قرآن کا سبق بھی شروع ہوگیا ہے  
 بچے ماشاء ہللا بہت ذہین بھی ہیں 

اسی  مکانات مسلمانوں کے ہیں اور جمعہ کی نما زبھی 200اس دیہات میں الحمدہلل 
 تھی مدرس نے بدستور شروع کی

نماز جمعہ  کے قریب  وں لوگ10اسی مدرس نے بدستور شروع کیا تھاتب بھی اورمک 
 آتے ہیں کے لئے 

اپنے اپنے کام  پر کےوقتجمعہ  ا سا دیہات ہیں اور لوگ زیادہ ترچونکہ یہ ایک چھوٹ 
 پر دگر مقام پر ہوتے ہیں

الحمد اور اس دیہات میں مکتب کی بنیاد   اسلئے نمازی حضرات کی تعداد کم ہوتی ہیں 
 ہلل اسی مدرس نے رکھی ہے

اب صورت حال  مگر الحمد ہلل کے لوگ بالکل دین سے نامانوس تھے اور یہ دیہات  
 یہ ہیکہ بچوں کی مناسبت کی وجہ سے

والدین بھی مسجد میں آتے ہیں اور یہ مدرس مہینے میں ایک مرتبہ سب کو جمع کر  
 لیتے ہیں اوردین کی بات بھی ہوجاتی ہے

دیہات کے  بہت ہی اچھا ہےوجہ سے سنتے بھی ہیں اور مدرس کا تعلق اور لوگ ت
 لوگوں سے۔ 

اور اس مدرس کی خدمات بھی بہت قابل داد ہے اوریہ مدرس دگر جگہوں پر بھی   
 دینی محنت میں  بہت پیش پیش رہتے ہیں 

اور الحمد ہلل جماعت بھی گشت کیلئے آتی ہیں اور جماعت کا تعاون اچھے سے بات 
  کر کرتے ہیں سن 

 کوئی شکایت  یا مخالفت نہیں ہوتی الحمد ہلل۔
سالہ لڑکی کو حافظہ بنانے  17اور الحمد ہلل اسی مدرس کی اپنی ذاتی محنت سے اپنی 

  کی کوشش میں تھے اور وہ کوشش

Time table of course 
In   Barce  

SATURDAY SUNDAY 

03 : 00 05 : 00 03 : 00 05 : 00 



رات بھی خوب دعا ء انشاء ہللا بہت جلد پائے تکمیل کو پہنچے گی آپ حض اب 
 ۔پارے مکمل کر چکی ہیں  28فرمائے کونکہ وہ لڑکی 

 اور  یہ مدرس جیل میں  قیدیوں کو کبھی کبھی جمعہ کی نماز پڑھانے بھی جاتے 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 
 

حمد ہلل ایسے وقت میں بھی اپنے طلباء سے مربوط ہیں اور انکے والدین کی خبر اور ال
 گیری بھی ہوجاتی ہیں

 اس استاد کی محنت سے اوراور مختصر انداز میں دین کی تبلیغ بھی ہوجاتی ہے 
 بہت خوش ہے مقامی لوگ 
 ۔ حمد ہللال پر کامل بھروسہ بھی رکھتے ہیں اور اپنی اوالد کے حق میں اس مدرس 

مستقبل میں اور ابھی اس مدرس کو  اس  دیہات میں دو سال کے قریب ہی وقت ہوا ہے 
 بہت سی دینی و تعلیمی

اس   ترقی کی امید کی جا سکتی ہے اور آپ سب حضرات بھی اپنی مقبول دعاء میں  
 د ر کھیں ۔ یامدرس  کو 

  VIDEO CALLING   کو کال  موالنا مقصودکے ذریئے   موالنا شفیق صاحب نے
 کیا 

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

رنی ہے اس اور ان ایام میں کس طرح اور مزید محنت کدایات بھی دی کہ اور ہ  
 طرف

 ۔        ی بہت تفصیلی رہبری بھی فرمائ 
 فجزاکم ہللا

،  آمین  اور عمل کی توفیق عطا فرمِائیں اسے قبول فرمِائیںالی تمام کے لئے ہللا تع
         والسالم

 
 من جانب                                                              

   ،موالنا  محمدسفیان  ہموالنا مقصود البانی                                                               
 البانیہ 2020/04/16



 


