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وجہ معلوم کرنے  یادیبن یہونے ک یخال ںیمسجد یکبھ کنیل ںیآرہے ہ ںینہ ینماز ںیہ یخال ںیمسجدکہ  ںیہم اکثر رونا روتے ہ
سنت کا پتہ ہے ۔ یپڑھتے نہ ہ ںیے ۔ قرآن سمجھکر نہتکر ںینہ کوشش یک   

 

 زیہر چ تیاور انسان اتیقرآن، سنت، دفاع، معاش ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  ںیم یمسجد نبو۔ جبکہ  ںیبدل نہ ی  کعبہ واحد مسجد ہے جسکا کو خانہ
 یک ای۔ آج دن کا انتظام کرتے میتعل یک یعرب یمفت قرآن ےیتو فوراً اسکے ل یآت ںینہ یعرب یکو قرآن ی۔ اگر کس تھے تےید میتعل یک

۔  یدبھال میتعل ی۔ مگر افسوس ہم نے وہ سار ایدے سکے جو انھوں نے د ںینہ غامیکا پ تیوہ انسان یملکر بھ یٹیورسیونیتمام    
 

سمجھتا کہ وہ سب سے بڑا  ہیخود کو  ی  ۔ ہر کو ںینہ اریت ےیسننے کے ل ی  ہے ۔ کو ی  ہو یبٹ ںیقوم حد درجہ فرقوں م ہی آج
دوسرے کو سننا  کی۔ جبتک ہم ا ںیسے پاک اور فرشتہ نہ یانسان غلط ی  کو ںیے حاالں کہ آج کے دور مافالطون ہے عالم فاضل ہ

گے ۔ ںیگے اس وقت تک ہم ٹوٹتے رہ ںیکر ںیکو برداشت نہ رےدوس کیگے اور ا ںیشروع کر ںینہ   
 

مگر  ا،یاور امت کو محفوض ک ی  خندق کھدوا ںینے غزوہ خندق م ملسو هيلع هللا ىلصکے مشورے پر تو محمد  تیاقل کیا ی  سلمان فارس حضرت
۔ آج ہم دوسروں کے حق مار کر اور انکے  ںیہ تےیسے لگاد واریکرتے بلکہ انکو د ںینہ یکو برداشت ہ توںیافسوس کہ آج ہم اقل

جبکہ ہللا نے  یگ ےیکہ مغفرت ہو جا ںیرکھتے ہ دیاور ہم پھر ام ںیہ ےیکرکے حرام خور ہو گ یناانصاف یساتھ حد درجہ ک
کہا ہے ۔ یناانصاف حرام خور کو کافر، ظالم و فاسق اور جہنم   

 

 یک ںیسے مسجد م قہیطر یاسالم ںیبیتمام تقر یک ی۔ شاد جاے   ایکا انتظام ک کھانےیس یعرب یقرآن ںیپر تمام مسجد م ادیبن یہنگام
اندر رہتے  کے رہیدا یاسالم یبھ ںیمیتعل یاور دوسر نسی  سا جاے  ۔ ایکا مناسب انتظام ک رہیآرٹس جوڈو کراٹے وغل ۔ مارش ںی  جا

ہے ۔ پہلے تمام مسجدوں  یبھرت سےیک ںیمسجد ںیکھیجاے  ۔ پھر د ی  بنا یٹیورسیونی نیمسجدوں کو بہتر تمام۔  ںی  جا ی  ہوے  پڑھا
۔ ںیعات خود سے کرشرو یمگر اسک ںیانصاف سب کے ساتھ کر ۔ ںی  کے مطابق بنا یمسجد نبو یکے زمانے ک ملسو هيلع هللا ىلصکو محمد    

  

۔ ہیشکر۔  ںیحاصل کر ںیثواب داراور  ںیلوگوں تک پہنچا ادہیسے ز ادہیز غامیپ ہیسے گزارش ہے کہ  یسبھ آپ  
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