
 بسم ہللا الرمحن الرحیم

مںی ہللا ےک گھر یک تعمری



گھرانے بستے ہیں۔ 50-40ہے جہاں پرضلع تھر پارکر میں ایک گاؤں سھنی   

 

  



 اس گاؤں میں پانی کی بڑی قلت تھی۔ لوگ دور دراز گاؤں سے پانی التے تھے۔

میں الہدٰی کی طرف سے ایک کنواں تعمیر کروایا گیا۔ 2008  



 پانی کی سہولت ہونے کی وجہ سے آس پاس کے اور خاندان بھی آکر بسنے لگے۔ 

ان سب نے مل کرایک اونچی سی جگہ پرنماز کے لئے ایک چھوٹا سا چھپر بنایا   



میں بعض لوگوں نے مل کر چار دیواری  بھی کھڑی کر لی۔ 2010  



میں مسجد نامکمل  2011الحمد ہللا 

ہونے کے با وجود بارشوں کے 

دنوں میں بھی کچی زمین اور 

 چھت کے بغیر نماز بھی پڑھی اور 

۔بیٹھےاعتکاف میں بھی   

 



ایک چھپر بنایا گیا جس میں گاؤں کے بچے قرآن کی سے مؑتصل مسجد 

 تعلیم بھی لیتے تھے۔



جب بعض خیر خواہ ساتھیوں کو پتہ چال تو وہ بھی اس کام میں شامل ہوگئے۔ اور 

 ان کے تعاون سے اس مسجد کے تعمیر کے اگلے مراحل بھی مکمل کئے گئے



 جس میں سے چھت کا کام



کا پلستردیواروں اندر باہر   



دروازے کھڑکی  



 مسجد کے گرد مدرسے کی جگہ بنوائی گئی۔



رنگ کروایا گیا اور اسپیکر سسٹم لگوایا گیا جس کو چالنے  کے لئے سولر پینل 

 چھت پر لگوایا گیا جس سے بجلی سپال ئی ہوتی ہے۔

 مسجد کا اندرونی حصہ



 مسجد کے ساتھ وضوکی جگہ اور پانی کا ایک ٹینک بنوایا گیا 



 چند لوگ مقرر ہیں جو اس ٹینک میں پانی بھرتے ہیں۔



 دو بیت الخال بنوائے گئے اور دوروازے بھی بعد میں لگوائے گئے



مسجد کے باہر کے صحن میں چھت نہیں۔ اور الحمد ہللا اس پر بھی کام شروع 

 کروایا گیا



Asbestos    بنائے گئے اور لوہے کے گرڈز ڈالے گئے۔ اور اوپر پلرز سیمنٹ کے

ڈالی گئیچھت کی    
 



 الحمد ہللا 
 مسجد اب مکمل ہوگئی ہے۔ 

 



 احلمد ہللا 
 مسجد اب آباد ہے۔  اذان ہوتی ہے لوگ نماز کے لئے بھی آتے ہیں



بچوں کا داخلہ ہوا ہے 56بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت   



 جس میں لڑکیاں بھی  ناظرہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتی ہیں



ےن فرماایملسو هيلع هللا ىلص رسول ہللا   
‘‘  اس ےک ذریعے ہللا یک رضا چاہے ، ہللا اس ےک لئے ہبشت مںی گھر  بناات ہے۔ ( اور)جو خشص مسجد بنائے ’’

(خباری)  

 تقبل ہللا منا و منکم


