ٰ
بسم ہللا الرحمن الرحیم

صلۃ کمیٹی کے کام کاطریق
ن
س
مجلس کی طح پر انصار کی تجنید کو حھوٹے حھوٹے  5یا  10یا  15انصار کے گروبس میں قسیم کریں اور ان میں ایک
صالة کمنٹی کا ممبر ہو ۔
ہر صالة کمنٹی کے ممبر کو
۱۔ ا پنے گروپ کے یام زیانی یاد ہوں
۲۔ ا پنے گروپ کے انصار کے لنے یاقاعدہ یام پیام دعا کرے ۔
۳۔ ا پنے گروپ کے تمام انصار کے ساتھ کم از کم ایک یار ہفتہ میں ضروررانطہ کرے اور ان کے ساتھ اسالمی تھانی
چارے کے محبت کے نعلق کومضبوط کرے اور ا پنے گروپ کے انصارکو پیارمحبت سے پیک یاتوں کی یاددھانی کروایارہے۔
ٰ
اس کے لنے حضوراتورایدہ ہللا نعالی پ نصرہ العزپز کے اس ارسادکو مد نظر رکھاچاٹے کہ نصیحت میں سحٹی نہیں ہونی
ٓ
چا ہنے ۔حیاتچہ اپ فرماٹے ہیں:۔
“اپ نصیحت یو کر سک تے ہیں ل یکن سخٹی نہیں کر سک تے ۔ پس نصیحت کرتے چلے چائیں زبردسٹی نہ کریں بلکہ نمازوں میں لوگوں
ُ
کی دلچسٹی اور شوق قائم رکھ تے کی کوشش کریں ۔لوگوں میں نہ احساس پ یدا کریں کہ احمدی ہوتے کی حیی یت سے ان کے ابدر
ک یا باک پ یدبلیاں پ یدا ہونی چاہییں حس سے وہ دوسروں سے مم یاز نظر آ ئیں۔

ُ
اس طرح میدرجہ ذیل فرآنی چکم مع پرحمہ ہر یاضر کے گھر یک نہیجائیں۔ اور ہر یاضر کواس پر عمل کرٹے کی طرف توجہ

دالٹے رہیں۔

َْ ََ
ٰ
ْ َ َ َ َّ ٰ
َوا ُم ْرا ْھلک ِبالصلو ِۃ َواصط ِب ْر عل ْی َھا(شورۃ ط ٰہ)133 :
اور ا پ تے گھر والوں کو نماز کی بلقین کربا رہ اور اس بر ہمیشہ قائم رہ۔
)قیادت پرپ بت توکے(
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How to Run Salat Committees
At Majlis level, distribute ansar tajneed in small groups of 5, 10 or 15 and
appoint one salat committee member each on that group of ansar.
Every salat committee member should:
1. Remember names of ansar in his group.
2. Pray for members of his group name by name.
3. Contact members of his group at least once a week. Strengthen his
relationships with his ansar in an Islamic brotherhood manner to
enquire their wellbeing. He should also be reminding members of his
group for good and righteous deeds in a brotherly and affectionate
manner.
For this one should remember advice by Huzur-e-Aqdas (aba) that there
should be no harshness in advice.
Huzur (aba) said:
“You can advice but you can’t be strict. Hence, keep advising but don’t
force rather try to create interest and passion for prayers in people. Make
people realise that being an Ahmadi how they should have good changes
in them that they look prominent from others.”
Similarly, following Quranic injunction with translation should be
conveyed to all ansar and keep advising them to act upon this.
َ ص
علَ ْیھَا
َ ط ِب ْر
ْ ص ٰلو ِۃ َوا
َّ ک ِبال
َ ََواْ ُم ْراَ ْھل
And enjoin Prayer on thy people, and be constant therein.
(Surah Taha: 133)
(Qiadat Tarbiyyat UK)

