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سے مسلم  یزیہے ۔ آج جس ت یبھ عیکا ذر غیدعوت و تبلاچھا  یبہت ہ کیا ایڈیم وشلس
فتنہ بڑپا ہو رہا  این کیہے اور روز بروز ا یجارہ یلیدھک ںیپتھروں کے زمانے م ایدن

واش کرکے دہشتگرد  نیوقت بر یبھ یکو کس بچوںبچوں کے  ای بچوںارے ہے جو ہم
 ٴ جاے ایالگ الگ گروپس بنا ںیہے کہ اس م یک تبنا سکتا ہے ۔ اب اشد ضرورت اس با

چلے گا بالکہ  ںیسے کام نہ میاب کم سے کم تعل ںیاور اس کا نظم الگ الگ لوگ چال
۔  ٴ جاے ایک زیمہم کو ت ٴ بچہ بچاو ںیم یروشن یقرآن ک بڑھ چڑھ کر ادہیسے ز ادہیز  

گے ںیکھایمنہ د ایہللا کو ہم ک ںیم امتیورنہ ق  

کا گروپ بچوں  
کا گروپ جوانوں  
کا گروپ عورتوں  
کا گروپ مردوں  

کا گروپ لوگوں ٹائرڈیر  
کا گروپ وںھبوڑ  

ںیپڑھنا چاہ ای۔  کھنایسننا ۔ د غامیپ کیا بار کیا ںیگروپ جو صرف سال م یدیع  
ںیپڑھنا چاہ ای۔  کھنایسننا ۔ د غامیپ کیگروپ جو ہر ماہ صرف ا یوار ماہ  
ںیپڑھنا چاہ ای۔  کھنایسننا ۔ د غامیپ کیگروپ جو ہر ہفتہ صرف ا یوار ہفتہ  

ںیپڑھنا چاہ ای۔  کھنایسننا ۔ د غامیگروپ جو روز کے  پ روزانہ  
 

اور  ئےطرف بال یک یکینجو لوگوں کو  ئےیچاہ یہون یسیجماعت ا کیا ںیتم م اور
جو نجات  ںیلوگ ہ یہی برے کاموں سے منع کرےاور  اچھے کام کرنے کا حکم دے

۔ ۱۰۴ تی۔ ُسۡوَرةُ آل ِعمَران آ  ںیپانے والے ہ   
 

 کیتو لگتا ہے کہ صبح و شام ا یفتنہ نظر آرہا ہے اور کبھ این کیرہے کہ اب روز ا ادی
اور  یشیکان کھلے اور دوراند ،یکھل ںیفتنہ نظر آرہا ہے، لہزا ہر وقت انکھ این

 یدل سایتو ا یٴ کو ںیہم م۔  ٴ نہ ہو جاے ریبہت د ںیکا ہے ورنہ کہ نےیسے کام ل یدانشمند
 ٴ کے چنگل سے بچا کر رکھے، جس کے لے وںہمدرد ہو جو ہمارے بچوں کو دہشتگرد

 یبچوں کو اپن ں،یخد شامل رہ ںیمہم م ٴ اچھے بچہ بچاو یبھ یہے کہ کس یاشد ضرور
ہر  اب ۔ ںیرہ یگو بھ ٴ اور ہللا سے دعا ںیبتاتے رہ ںیمناسب بات ںی، انھ ںیرکھ ںیر منظ

ہللا نگہبان ۔ ضرورت ہے یرہنے ک اریاور ہر وقت ہوش یگھر  
۔ ہیشکر ں،یحاصل کر نیاور ثوابدار ںیکو فروغ د زبان یعرب یقرآنکو اور  حسن تدبربالکہ  ںینہ حسن قرات  
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