استادن الِء رهبر

چوٿين درجي الِء
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پيش لفظ
اسالم زندگي جو هڪ مڪمل ضابطو آهي ۽ زندگي جي هر پهلوَء ۾ انسان جي رهنمائي ڪري
ي “اطاعت ۽ فرمانبرداري” جي آهي .اسالم اهلل تعال ٰ
ٿو .عربي زبان ۾ اسالم جي معن ٰ
ي جي اطاعت ۽
فرمانبرداري جو دين آهي.
ڪم آهي .اها هر استاد جي ذميواري آهي ته ُهو پنهنجي ِهن ڪم کي
تعليم ڏيڻ هڪ پيغمبري
ُ
ايمان داريَء سان پورو ڪري .استاد پنهنجي طالبن جي سامهون هڪ مثالي شخصيت جي حيثيت
رکندو آهي .ٻا َر استاد جي قول ۽ عمل کان گھڻو ڪجهه ِسکندا آهن ۽ ڪڏهن ڪڏهن ته اُهو ئي
ڪجهه ڪندا آهن جيڪو هو پنهنجي استا َد کي ڪندي ڏسندا آهن .انهيَء ڪري استاد کي ٻارن
جي سامهون ُسٺي ڳالهه ٻولهه ۽ ڪردار جو مظاهرو ڪرڻ گھرجي.
اسالميات پڙهائڻ واري استادن جي ذميواريون ٻين استادن جي مقابلي ۾ تمام وڌيل هونديون آهي.
جيستائين استاد قرآن شريف کي چڱي طرح سمجھي هن تي عمل ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪندو ،نه
هو پاڻ سٺو مسلمان ٿي سگھندو ۽ نه ئي پنهنجي طالبن جو ڪردار ٺاهڻ جي قابل ٿيندو.
استاد اسالم جي زندگي گزارڻ جي طريقي کان جيترو واقف هوندو ،ايترو ئي هو اسالم جا سڀ اصولَ
طالبن ۾ منتقل ڪري سگھندو .اسالميات جو اهم مضمون پڙهائڻ واري استادن کي گھرجي ته هو
ٻارن کي عربي زبان سيکارڻ جي الِء پهريان پاڻ عربي تي مهارت حاصل ڪن ۽ قرآن شريف جون
سورتون چڱي طرح ٻارن کي پڙهائن .اها به استاد جي ذميواري آهي ته ُهو اسالميات جو اهم مضمون
ٻارن کي دلچسپيَء سان پڙهائي ۽ تدريس جا اهڙا طريقا اختيار ڪري جنهن سان ٻا َر ڌيان ۽ توجھ
طالب پڙهائي ۾ ڪمزور ُهجن،
سان پورو سبق ُٻڌن .پڙهائڻ جي ِوچ ۾ ٻارن جو حوصلو وڌايو .جيڪي
َ
سموري ڪالس جي سامهون هنن کي دڙڪا ڏيڻ بجاِء الڳ ُ
سڏ ڪري هنن جو ڪمزوريون ختم
ڪرڻ جي ڪوشش ڪيو.
اسالميات جي هن نصابي سلسلي ۾ اسالم جي بنيادي عقيدن کي آسان لفظن ۽ عام فهم انداز ۾
بيان ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي .انهن ڪتابن ۽ استادن الِء رهبر جي ذريعي اسالميات
جهڙي اهم ۽ بنيادي مضمون کي پڙهڻ ۽ پڙهائڻ آسان ٿي ويندو.
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شروعاتي ڳالهيون
پڙهائڻ جو طريقو ٻارن جي تعليم ۽ تربيت تي تمام اثر انداز ٿيندو آهي .هيٺ پڙهائڻ جي طريقي
کي اثرائتو ڪرڻ جي الِء ڪجهه اهم ُنڪتا لِکيا ويا آهن:
 .1استاد ڪالس ۾ داخل ٿيڻ سان ٻارن کي پاڻ سالم ڪري .هن سان ٻارن ۾ سالم ڪرڻ جي
عادت پيدا ٿيندي.
 .2لکن وارو بورڊ تي پڙهائيندڙ موضوع لِکي ۽ هڪڙي پاسي تاريخ لکي.
َ
سوال ڪري ،جيئن ٻارن کي سبق ياد اچي وڃي.
 .3پوئين سبق جي بابت
 .4نيو سبق پڙهائڻ کان پهريان سبق جي عنوان جو مختصر تعارف زباني بيان ڪيو.
ٰ
 .5سبق جا مشڪل َ
معني لکرايو.
لفظ نوٽ ڪري ٻارن کي هنن جي
اسالميات پڙهائڻ ۾ جنهن طريقن جي استعمال ڪري سگھجي ٿو هنن ۾ ڪجهه اهم طريقا اهي آهن:

استقرائي طريقو

هن طريقي ۾ استاد کي پهريان شاگردن جي ذهني سطح جو اندازو لڳائڻ گھرجي .هن جي الِء استاد کي
َ
سوال ڪرڻ گھرجن جيڪي نه رڳو ٻارن کي سبق تي راضي ڪن ۽ سندن ڌيان حاصل
ٻارن کان اهڙا
َ
سوال
ڪن ،پر هنن جي منتشر خيالن کي به گڏ ڪندي هنن ۾ غور ۽ فڪر جي صالحيت پيدا ڪن.
طالب هنن کا پريشاني محسوس نه ڪن.
جواب آسان هجن ۽
هن قسم جا هجن جنهن جا
َ
َ

بياني طريقو

اسالميات پڙهائڻ ۾ بياني طريقي کي هوشياريَء سان استعمال ڪري وڻندڙ بڻائي سگھجي ٿو .استاد
هن طريقي ۾ حالتن ۽ ڪيفيتن جو نقشو پنهنجي لفظن ۽ بيان ذريعي ٺاهي سگھي ٿو .بياني طريقي
جي سلسلي ۾ وضاحت ۽ تشريح به ايندي آهي .مطلب هر شي ،لفظ يا لِکت جو مفهوم ۽ مطلب ۽
َ
حقيقت طالبن جي سامهون بيان ڪجي .پر استادن کي هن طريقي ۾ اهو خيال رکڻ پوندو
هن جي
ته وضاحت ۽ تشريح جو معيار طالبن جي عمر ۽ ذهنن جي سطح جي مطابق هجي ،نه ته اهو طريقو
اثرائتو نه رهندو.

ڪهاڻيَء جو انداز يا طريقو

پڙهائڻ جي هن طريقي ۾ ڪنهن واقعي يا حالت کي مناسب ۽ وڻندڙ انداز ۾ بيان ڪرڻ “ڪهاڻيَء
جو انداز” چئبو آهي ۽ اهو طريقو طالبن جو ڌيان آسانيَء سان حاصل ڪرڻ ۾ اثرائتو ثابت ٿيل
طالب هن انداز جا
آهي .پر اهو انداز سبق آموز به هجڻ گھرجي .اهو خيال رکڻ به ضروري آهي ته
َ
ايترا عادتي نه ٿي وڃن جو اُهي هر وقت ڪهاڻي ُٻڌڻ جي موڊ ۾ ئي رهن.
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باب پهريون:

قرآن شريف
ناظره قرآن

نصاب موجب ناظره قرآن پڙهائڻ جي الِء ٽِن سيپارن (سيپارو هڪ کان ٽيون) جو ناظره شامل آهي.
ادب ،تالوت جي اهميت ۽
ناظره قرآن جي شروعات کان پهريان طالبن کي قرآن شريف پڙهڻ جا َ
فضليت جي ڄاڻ ڏجي .ناظره قرآن پڙهائڻ واري استاد کي علمِ تجويد تي مهارت هجڻ گھرجي.
استاد روزانو ڪجهه آيتون طالبن کي پڙهائي ۽ هن کان پوِء طالبن کان پڙهرائي .استاد کي گھرجي ته
ناظره جو حصو ڪنهن ُسٺي قاري جي آواز ۾ ڪيسٽ ذريعي به طالبن کي ُٻڌائي.

ناظره قرآن پڙهائڻ

ناظره قرآن پڙهائڻ ۾ استاد کي هيٺين ڳالهين جو خيال رکڻ گھرجي.
علم تجويد تي مهارت هجڻ گھرجي.
 .1استاد کي ِ
 .2حروف تهجي جي تختي شروع ڪرائجي جيئن حرفن جي ڄاڻ ٿي.
 .3هن حرف يا سبق کي سڀ ٻارن کان وڏي آواز ۾ پڙهرائجي.
 .4لکن وارو بورڊ جو استعمال ضرور ڪجي.
 .5هر ٻار کان الڳ الڳ سبق ُٻڌجي.
 .6حرفن جي ادائي ۽ تلفظ تي خاص ڏيان ڏجي.
 .7هر حرف جو آواز ،ادائي سان گڏ به سمجھايو.
 .8هڪ جھڙي لفظن جو فرق واضح ڪيو.
 .9هر ٻار وڏي آواز سان حرفن جي فرق کي واضح ڪري.
 .10هر ٻار گھٽ ۾ گھٽ ٻه ٽي ڀيرا سبق دُهرائي.
 .11وڏي آواز سان ۽ هر هر پڙهڻ سان وڌيڪ ٻارن کي سبق انهيَء وقت ئي ياد ٿي ويندو آهي.

گھر جو ڪم

استاد ڪالس ۾ ناظره قرآن پڙهائڻ کان پوِء ٻارن کي چون ته اهي گھران هن کي ُدهرائي اچن .ٻارن
کي اهو پِڻ چئو ته هو اڳين سورت به پڙهي اچن.
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ِ
حفظ قرآن
درسي ڪتاب ۾ موجود سورة الڪوثر ،سورة العصر ،سورة الماعون ۽ سورة الڪافرون ٻارن کي صحيح
تلفظ ۽ قرات سان ياد ڪرائجي .اهي سورتون استاد کي پاڻ به ياد هجڻ گھرجن.
نصاب مطابق چوٿين ڪالس جي الِء اسالميات جي ڪتاب ۾ ڏنل ِ
حفظ قرآن جو حصو ڪالس ۾
پڙهائجي ،طالبن کي چئو ته اهي گھران حفظ ڪري اچن ۽ ٻي ڏينهن استاد ڪالس ۾ اهو حصو ُٻڌي.

حفظ ۽ ترجمو
رڪوع ۽ سجدي جي تسبيحون ،تسميع ۽ تحميد
مسلمان ڏينهن ۾ گھٽ ۾ گھٽ پنج ڀيرا زبان ۽ عمل سان نماز ۾ هن شيئن کي ُدهرائيندو آهي .نماز
ڏينهن ۾ پنج ڀيرا اسالم جي بنياد کي مضبوط ڪندي آهي .نماز هن تمام عقيدن کي تازو ڪندي
آهي جنهن تي نفس جي پاڪي ،روح جي ترقي ،اخالق جي سنوار ۽ عمل جي ُسڌار موقوف آهي.
رڪوع ۽ سجدي جي تسبيحون ،تسميع ۽ تمحيد ياد ڪرائجي ۽ هن جو آسان ترجمو ٻارن کي
پڙهائجي.

رڪوع جي تسبيح

گوڏن تي هٿ رکي ُجھڪڻ کي رڪوع چوندا آهن .رڪوع ۾ پوري دلجاِء سان دعا پڙهڻ گهرجي.

قومو

رڪوع کان پوِء ِسڌو بيهڻ کي قومو چوندا آهن.

تسميع

قومي ۾ پهريان تسميع جو عمل آهي .تسميع ۾ دعا پڙهبي آهي.

تحميد

قومي دوران تسميع کان پوِء تحميد جو عمل آهي ۽ تحميد ۾ دعا پڙهبي آهي.
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سجدي جي تسبيح

سجدي ۾ زمين تي َمٿو رکي ُدعا پڙهبي آهي.
استا َد ٻارن جي سيرت جي تعمير جا ذميوار هوندا آهن .هنن جو فرض آهي ته اُهي ڪالس ۾ اچي
سالم دعا کان پوِء پڙهائي جو سلسلو “
” چئي ڪن ۽ سبق پڙهائڻ کان
پهريان ٻارن کي “
” ضرور پڙهائجي ۽ اها دعا ياد به ڪرائجي.

حفظ ۽ ترجمو پڙهائڻ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

استادن کي گھرجي ته طالبن کي پڙهائڻ کان پهريان حفظ ۽ ترجمو پاڻ چڱي طرح ياد ڪن.
طالبن جي تلفظ ۽ مخارج تي ڌيان ڏين.
سبقَ باقاعدگيَء سان ُٻڌن.
طالبن جون ٽوليون ٺاهن ،جيئن اهي سبق دُهرائي سگھن.
ٻارن کي روزانو حفظ ۽ ترجمي جي مشق ڪرائن.
حفظ ۽ ترجمي جي غلطيون نوٽ ڪن ۽ ڪوشش ڪن ته اهي غلطيون ٻيهر نه ٿين.
ٻارن کي لفظي ترجمي سان گڏ بامحاوره ترجمو به ُٻڌائجي.
ٻارن جون ٽوليون ٺاهي کين چئجي ته اهي هڪ ٻي جو حفظ ۽ ترجمو ُٻڌن ۽ استاد پاڻ غلطين
جي ُسڌار ڪري.

گھر جو ڪم

نصاب موجب چوٿين ڪالس جي الِء اسالميات جي ڪتاب ۾ ڏنل حفظ ۽ ترجمي جو حصو ڪالس
کان پڙهرائجي ،طالبن کي چئجي ته اهو حصو گھران ياد ڪري اچن ۽ ٻي ڏينهن استاد ڪالس ۾
اهو حصو ُٻڌن.
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سورة االخالص
اخالص ُرڳو هن سورت جو نالو ئي ناهي پر هن مضمون جو موضوع به آهي ڇا ڪاڻ ته هن ۾ خالص
توحيد بيان ڪئي وئي آهي .رسول اهلل kجڏهن توحيد جي دعوت کڻي اُٿيو تي هن وقت ُبت پرست
َ
۽
مشرڪ ڪاٺي ،پٿر ،سوني ،چاندي وغيره جي ٺهيل مختلف خدائن جي پوڄا ڪندا هئا .پاڻk
ڪوڙي معبودن کي ڇڏي رڳو حقيقي معبود اهلل تعال ٰ
سڀ ُ
ي جي عبادت ڪرڻ جي دعوت ڏني .جنهن
جو ذڪر سورة االخالص ۾ موجود آهي .پاڻ kمختلف طريقن سان مسلمانن کي اها سورة پڙهڻ ۽
هن کي عام ماڻهن ۾ ڦهالئڻ جي تاڪيد ڪئي ڇا ڪاڻ ته اها اسالم جي پهرين ۽ بنيادي عقيدي
(توحيد) کي چار ننڊن جملن ۾ بيان ڪري ڇڏيندي آهي جيڪي فوراً ياد به ٿي ويندا آهن ۽ آسانيَء
هر آيون آهن ته پاڻ kمختلف موقعن
هر َ
سان زبان تي به چڙهي ويندا آهن .حديثن ۾ اهي روايتون َ
تي مختلف طريقن سان ماڻهن کي ٻڌايو ته اها سورة قرآن جي ٽين حصي جي برابر آهي.

گھر جو ڪم

حفظ ۽ ترجمي ۾ سورة االخالص جو مواد ٻارن کي گھران زباني ياد ڪري اچڻ جو حڪم ڏجي ۽ ٻارن
کي چئجي ته هو پهرين حفظ ۽ ترجمي کي به ُدهرائن .استاد ڪالس ۾ باقاعدي ٻارن کان اهو سورة
ُٻڌندا رهن.
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باب ٻيو:

ايمانيات ۽ عبادتون
عقيدا

ايمان ُرڳو زباني اقرار جو نالو ناهي پر ايمان جي الِء دل کان تصديق ۽ پوِء عمل ڪرڻ به ضروري آهي.
ايمان جيڪڏهن رڳو زبان کان اقرار تائين محدود هوندو ته اهلل تعال ٰ
ي جي تابعداري به بس زباني
ڪالمي ئي هوندي .پر جيڪڏهن ايمان َگھرو ۽ پختو هوندو ته مسلمان جو عمل به بدلجي ويندو.
مضبوط ايمان جي بنياد تي ئي اسالم جي مضبوط عمارت تعمير ٿي سگھي ٿو .ايمان جو مثال هڪ
وڻَ جي پاڙ جھڙو آهي ،جيڪڏهن پاڙ مضبوط هوندي ته وڻ تيز هواؤن ۽ طوفان ۾ به قائم رهندو پر
هلڪي ۽ نرم پاڙ وارو وڻ هواِء جي هلڪي جھوٽي ۾ ئي پٽجي ويندو آهي .انهيَء ڪري استادن کي
گھرجي ته ايمان جو سبق پڙهائيندي اهڙو طريقو اختيار ڪن جنهن سان ٻارن جي ِدلن ۾ ايمان جون
بنيادون مضبوط ٿي سگھن .مضبوط ايمان جي نتيجي ۾ ئي انسان صحيح معن ٰ
ي ۾ مسلم يعني اهلل
تعال ٰ
ي جي اطاعت ڪرڻ واري ۽ فرمانبردار ٿي سگھي ٿو .ايمان ۽ اسالم جي لحاظ سان سڀ انسانن
جا چار درجا آهن:
ٰ
تعالي جو اطاعت ڪندڙ ۽ فرمانبردار
 .1جيڪي ايمان رکندا آهن ۽ هنن جو ايمان کين اهلل
ٺاهيندو آهي.
ٰ
تعالي
 .2جيڪو ايمان ته رکندو آهي پر هن جو ايمان ايترو طاقتور ناهي جو هن کي پوري طرح اهلل
جو فرمانبردار ٺاهي.
 .3اهي جيڪي ايمان نه رکندا آهن پر ظاهر ۾ اهڙو عمل ڪندا آهن جيڪو خدائي قانون مطابق
نظر ايندو آهي .اهڙا ماڻهو ڇا ڪاڻ ته ايمان ناهي رکندا انهيَء ڪري باغي سمجھيا ويندا
آهن .پر هن جي ظاهري نيڪ ڪمن جو صلو کين دنيا ۾ ئي ملي ويندو آهي.
ڪني
 .4اهي جيڪي ايمان به ناهين رکندا ۽ عمل جي لحاظ سان به بدڪار آهن .اهي سڀ کان ِ
درجي جا ماڻهو آهن جو اهي باغي به آهن ۽ فسادي به.
چوٿين ڪالس جي الِء اسالميات جي ڪتاب جي سبق “عقيدا” جي تفصيل موجب اهلل تعال ٰ
ي تي
ايمان ،فرشتن تي ايمان ،اهلل تعال ٰ
ي جي ڪتابن تي ايمان ،رسولن تي ايمان ۽ آخرت تي ايمان ،ايمان
جا اهي پنج بنيادي حصه آهن جنهن تي هڪ مسلمان جي ايمان جو دار و مدار آهي.

ٰ
تعالي تي ايمان
 .1اهلل

ڪتاب جي سبق مطابق طالبن جي ذهن ۽ دل ۾ اها ڳالهه چڱي طرح ويهاري ڇڏجي ته اهلل تعال ٰ
ي هر
جاِء تي موجود آهي ۽ اهو پنهنجي ٻانهن کي هر جاِء تي ِڏسي رهيو آهي.
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مثال ()1

جيڪڏهن ڪالس ۾ هڪ ٻار ٻئي ٻار جي ڊيسڪ يا ٿيلهي مان ڪا شيِء ڪڍڻ لڳي ته هن کي
ُٻڌائجي ته جيڪڏهن استاد يا اُهو ٻار چوري ڪندي هن کي نٿو ڏسي ته اهلل تعال ٰ
ي ته ُهن کي ضرور
ِڏسي رهيو آهي.

مثال ()2

ٻارن کي ُٻڌائجي ته جيڪڏهن اهي ماُء پيُء جي سامهون ڪا ڳالهه لِڪائڻ جي الِء ڪوڙ ڳالهائي
رهيا آهن ۽ ماُء پيُء کي هن ڪوڙ جي خبر به ناهي پئي پر اهلل تعال ٰ
ي کي ته خبر آهي ته ٻار ُ
ڪوڙ
ڳالهائي رهيو آهي ۽ ڪوڙ ڳالهائڻ اهلل تعال ٰ
ي کي پسند ناهي.
انهيَء طرح تعال ٰ
ي جو موجودگي جو احساس ٻارن ۾ سچ ڳالهائڻ جي عادت پيدا ڪندو.

 .2فرشتن تي ايمان

ڪم زباني ياد ڪرائجن .ٻارن جون ٽوليون ٺاهي هنن کي چئجي
ٻارن کي فرشتن جا ناال ۽ هنن جا
َ
ته اهي چار مشهور فرشتن جي نالن ۽ ڪمن بابت هڪ ٻئي کان ُپڇا ڪن .استاد لکن وارو بورڊ تي
ڪم
فرشتن جا ناال لِکي ۽ اڳيان خالي جاِء ڇڏي ٻارن کي چئي ته اهي خالي جاِء ۾ هن فرشتن جا
َ
لکن .اهو ڪم ڪاپي ۾ ڪجي .استاد ٻارن کي ٻڌائي ته ٻه فرشته ڪراماً ڪاتبين هر وقت ۽ هر جاِء
تي انسان سان موجود هوندا آهن ۽ جيڪو ڪم انسان ڪندو آهي اهي هڪ اهڙي رجسٽر ۾ نوٽ
ڪندا ويندا آهن جيڪو انسان کي نظر ناهي ايندو .قيامت جي ڏينهن حضرت اسرافيل cٻيو صور
ڦوڪيندو ۽ سڀ ماڻهو حساب ڪتاب جي الِء اهلل تعال ٰ
ي جي سامهون حاضر ٿيندا ته هن فرشتن جو
تيار ڪيل رجسٽر (اعمال نامو) هر انسان جي سامهون رکيو ويندو.

ٰ
تعالي جي ڪتابن تي ايمان
 .3اهلل

سڀ کان پهريان ٻارن کي ڪالس ۾ مختلف نبين dتي الٿل هن ڪتابن جا ناال ياد ڪرائجن،
جيڪي سبق ۾ ڏنل آهن .استاد کي گھرجي ته هو هن مقصد جي الِء لکن وارو بورڊ کي استعمال
ڪري .استاد ٻارن کي اهلل تعال ٰ
ي جي ڪتابن جا ناال ياد ڪرائڻ جي الِء سواليه انداز به اختيار ڪري
سگھي ٿو .جيئن ٻارن کا ُپڇا ڪجي ته:
سوال :تورات ڪهڙي پيغمبر تي نازل ٿي؟
جواب :تورات حضرت موس ٰ
ي cتي نازل ٿي.
انهيَء طريقي سان ٻين الهامي ڪتابن بابت به سوالَ ڪري سگھجن ٿا.
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قرآن شريف اهلل تعال ٰ
ي جي آخري ۽ مڪمل ڪتاب آهي .ٻارن کي ٻڌائجي ته قرآن شريف تي ايمان
آڻڻ سان گڏوگڏ ضروري آهي ته هن کي صحيح عربي ۽ ترجمي سان پڙهائجي ۽ پوِء جيڪو به
پڙهجي هن تي عمل ڪرڻ جي ڪوشش ڪجي.

 .4رسولن تي ايمان

ٻارن کي رسولن جي اچڻ جو مقصد چڱي طريقي سان سمجھائجي .پاڻ kآخري نبي آهن جنهن
تي اهلل تعال ٰ
ي پنهنجو آخري ڪتاب قرآن شريف نازل ڪيو .پاڻ kجي زندگي اسان جي الِء نمونو
آهي .هن ڪري ٻارن کي ٻڌائجي ته پاڻ kتي ايمان آڻڻ جي الِء ضروري آهي ته پاڻ kجي تعليمن
کي پنهنجي زندگي جو حصو بڻايون .ٻارن کان پاڻ kجي حياتيَء جا ڪا ٻه اصولَ ُپڇا ڪرڻ کان
پوِء پنهنجي طرفان تيار ڪيل اهي اصول ٻارن کي ٻڌايو.
ڪتاب،
 .1صفائي :پاڻ kصفائيَء کي اڌ ايمان چيو آهي .ٻارن کي ٻڌائجي ته اهي پنهنجو ٿيلهو،
َ
ڪاپيون ۽ يونيفارم صاف ُسٿرو رکن .صاف سٿري ٻارن کي سڀ پسند ڪندا آهن.
ٰ
تعالي هن جي الِء ج ّنت
 .2علم حاصل ڪرڻ :پاڻ kفرمايو “جيڪو علم حاصل ڪندو آهي ،اهلل
جو رستو آسان ڪندو آهي”.
استاد ٻارن کي علم حاصل ڪرڻ جي اهميت سان گڏ اهو به ضرور ٻڌائي ته علم ڦهالئڻ سان گھٽ ناهي
ٿيندو ،پر وڌندو آهي .سياڻا ٻار جيڪڏهن ٻين طالبن جي پڙهائي ۾ مدد ڪري سگھن ته هنن جو علم
وڌندو.

 .5آخرت تي ايمان

آخرت جي ڏينهن تي ايمان ئي مسلمان جي ايمان جو بنياد آهي .استاد ٻارن کي ٻڌائي ته ٻه فرشتا
(ڪراماً ڪاتبين) اسان جو اعمال نامو تيار ڪري رهيا آهن جنهن کي اهلل تعال ٰ
ي آخرت جي ڏينهن
عمل ُسٺا هوندا اهو ج ّنت ۾ ۽ جنهن جي َ
اسان جي سامهون پيش ڪندو .جنهن جا َ
عمل ُبڇڙا هوندا
اهي دوزخ ۾ ويندا .استاد لکن وارو بورڊ تي ُسٺي ۽ ِ
ڪني ڪمن جي فهرست ٺاهي سگھي ٿو .جيئن:
ڪم
ڪم
ُبرا َ
نيڪ َ
ڪوڙ ڳالهائڻ
نماز پڙهڻ
ويڙهه جھيڙهه ڪرڻ
سچ ڳالهائڻ
ٻين جي مدد نه ڪرڻ
ماُء پيُء ،استاد ۽ بزرگن جي عزت ڪرڻ
ِگال ڪرڻ
ٻين جي ڪم اچڻ
ٰ
اهلل تعالي جي راهه ۾ مال خرچ نه ڪرڻ
پاڻ kجي تعليمن تي عمل ڪرڻ
نماز نه پڙهڻ
غريبن جي مدد ڪرڻ
قرآن تي عمل نه ڪرڻ
علم حاصل ڪرڻ
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طالبن کي چئجي ته اها فهرست پنهنجي ڪاپين ۾ نوٽ ڪن ۽ هن ۾ واڌارو ڪن.
ٻارن جي سمجھايو وڃي ته سدائين ِسڌي رستي تي هلڻ گھرجيِ .سڌو رستو جنت تائين وٺي ويندو
پر خرابين وارو ور وڪڙ رستو دوزخ تائين پهچائيندو .وضاحت ڪجي ته ِسڌي رستي کان مراد اهلل
تعال ٰ
ي کي وڻندڙ ڪم ڪرڻ ۽ خراب ڪمن کان بچڻ آهي.

ڪن
اسالم جا ُر َ

ڪتاب ۾ آهي .استاد هن سبق کي
اسالم جي پنج بنيادي رڪنن جو ذڪر اسالميات جي چوٿين
َ
ارڪان اسالم بابت بنيادي ڳالهيون ذهن ۾ ويهارڻ جي ڪوشش ڪن جيئن
غور سان پڙهڻ کان پوِء
ِ
ٻا َر هنن رڪنن کي سمجھي هنن تي عمل ڪرڻ جي ڪوشش ڪن.

 .1ڪلمو پاڪ

ڪلمو پاڪ اسالم جو پهريون رڪن آهي .اهو ڪلمو ترجمي سان اسالميات جي ڪتاب ۾ لِکيل
آهي .استاد ڪلمو پاڪ صحيح اعراب ۽ ترجمي سان لکن وارو بورڊ تي لِکن ۽ ٻارن کي چ َون ته اهي
ڪلمو پاڪ ۽ هن جو ترجمو ڪاپين تي لِکن .جنهن ٻارن کي ڪلمو پاڪ جو ترجمو ناهي ايندو،
کين ترجمو ياد ڪرائجي .ڪالس جي ٻارن جون ٽوليون ٺاهيون وڃن جيڪي هڪ ٻي جو ترجمو
ُٻڌن .استاد ٻارن کي ٻڌائي ته اهلل تعال ٰ
ي کي معبود مڃڻ جو مطلب اهو آهي ته ُرڳو هن جي ئي ڳالهيون
مڃيون وڃن.

 .2نماز

نماز اسالم جو ٻيو رڪن آهي .استادن کي گھرجي ته ٻارن کي نماز جو پابند ڪن ۽ کين چون ته اُهي
پنهنجي ماُء پيُء کي به نماز پڙهڻ جي الِء چون.

 .3روزو

روزو اسالم جو ٽيون رڪن آهي .استاد طالبن کي سمجھائن ته اڃان هنن تي روزا فرض ناهن پر کين
روزي جو احترام ڪرڻ گھرجي ۽ روزيدارن جي سامهون يا گھر کان ٻاهر ڪجهه نه کائڻ گھرجي.
روزي ۾ اهلل تعال ٰ
ي خراب ڪمن کان جھليو آهي .استاد ٻارن کي ٻڌائي تي رمضان جي ڀالري مهيني
۾ سڀ ِ
ڪني ڪمن کان بچڻ جو ڪوشش ڪيو .ايئن روزي جو احترام به ٿيندو ۽ ُبري ڪمن کان
به پري ٿي ويندا.
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 .4زڪوٰت

صاحب نصاب تي فرض آهي .جيئن هڪ مسلمان
زڪوٰت اسالم جو چوٿون رڪن آهي جيڪا هر
ِ
وٽ پنهنجي ضرورتن کان وڌيڪ نقد پيسه ،سوني ،چاندي جا زيور هجن ۽ هن تي پورو هڪ سال
گزري وڃي ته هن مان خاص حصو ڪنهن غريب مائٽ يا محتاج ،مسڪين ،نومسلم ،مسافر يا قرض
دار ماڻهو کي ڏي ۽ ڏئي هن تي احسان نه جتايو وڃي ۽ پنهنجي تعريف جو اميد به نه رکجي تڏهن اهلل
ٰ
ٰ
زڪوة ڏيڻ واري جي مال کي پاڪ ڪندو ۽ وڌائيندو
تعالي اهڙي زڪوت کي قبول ڪندو آهي ۽ ٰ
آهي.
ڇا ڪاڻ ته ٻارن تي زڪوٰت فرض ناهي انهيَء ڪري استادن کي گھرجي ته اهي ٻارن ۾ ٻين جي مدد
ڪرڻ جو جذبو پيدا ڪرڻ جي الِء کين چون ته اهي پنهنجي خرچيَء مان ٻين ٻارن جي مدد ڪن.
ڪالس جا ٻار هڪ “ڀانڊاري” ۾ پيسه جمع ڪندا رهن ۽ مهيني جي آخر ۾ هن پيسن مان پنهنجي
ڪتاب ۽ پڙهڻ جي الِء ٻيون شيون وٺي ڏين.
ڪنهن غريب دوست کي فيس ،ڪاپيون،
َ

 .5حج

حج مسلمانن جو عالمگير اجتماع ۽ اسالم جو پنجون ُرڪن آهي .ٿي سگھي ته استاد حرمين
شريفين جو ماڊل ٺاهي طالبن کي ٻڌائي ته ڪعبو شريف ڪنهن ۽ ڪڏهن ٺاهيو؟ طالبن کي ماڊل
جي مدد سان طواف بابت ٻڌايو .ڪالس ۾ طالبن جون ٽوليون ٺاهيو ۽ کين چئو ته اهي واري واري
هڪ ٻئي کان اسالم جي رڪنن جو تعداد ۽ تفصيل ُپڇا ڪن .استاد هنن جي نگراني ڪري.

گھر جو ڪم

رڪن لِکي اچن ۽ هنن
طالبن کي چئجي ته اهو گھران گ ّتي جي سادي ٽڪڙن تي الڳ الڳ اسالم جا
َ
کي ڪنهن ڀِت تي يا نوٽس بورڊ تي هڻن.

ٰ
اهلل
تعالي جي حقَ

ٻارن کي اهلل تعال ٰ
ي جي حقن کي پورو ڪرڻ جا عملي تقاضا ٻڌائڻ کان پهريان ضروري آهي ته استاد
پاڻ پنهنجي ذهن ۾ هن تصور کي واضح ڪري .اسالم اهلل تعال ٰ
ي جي طرفان عطا ڪيل حياتيَء جو
مڪمل ضابطو ۽ عملي دين آهي .اهلل تعال ٰ
ي وٽ اصل دين اسالم ئي آهي انهيَء ڪري هن تي گھڻي
اعتماد ۽ برتري جي احساس سان گڏ عمل ڪرڻ جي ضرورت آهي .اهلل تعال ٰ
ي ساري ڪائنات کي
پيدا ڪرڻ وارو آهي .هو دلن جا را َز به ڄاڻي ٿو .اسان جو فرض آهي ته پنهنجي پيدا ڪرڻ واري سان
محبت ڪيون.
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مثال:
جيڪڏهن ٻار پنهنجي ماُء ۽ پيُء کي چئي ته مونکي توهان سان محبت آهي ۽ هنن جو چوڻ نه مڃي
ته ظاهر آهي ته ماُء ۽ پيُء خوش نه ٿيندا .ساڳي نموني جيڪڏهن اهلل تعال ٰ
ي سان محبت جو اقرار
ڪجي ۽ پوِء هن جي ڳالهه نه مڃجي ته اهو خوش نه ٿيندو ۽ اهلل تعال ٰ
ي جنهن کان ناراض ٿيندو آهي
رحمت نازل ناهي ڪندو .اهلل تعال ٰ
ي جي محبت جي الِء ضروري آهي ته هن جي
هن تي پنهنجي
َ
ڪتاب “قرآن” کي سمجھيو وڃي .عربي اسان جي زبان ناهي ،انهيَء ڪري ٻارن ۾ ترجمي سان
قرآن شريف پڙهڻ جي عادت وجھو ۽ ڪالس ۾ هن جي مشق ڪرايو .پاڻ kفرمايو “هن قرآن جو
هڪ پاسو اهلل تعال ٰ
ي جي هٿ ۾ آهي .انهيَء ڪري قرآن کي مضبوطيَء سان پڪڙيو ته ِسڌي رستي
کان ڪڏهن نه گمراهه ٿيندؤ ۽ دنيا ۽ آخرت ٻنهني جي اڳواڻي حاصل ڪندؤ ”.اهلل تعال ٰ
ي حاضر ۽
ناظر آهي .انهيَء ڪري اهلل تعال ٰ
ي جي موجودگي جو احساس ڪري حالل شيئون استعمال ڪرڻ ۽
حرام ڪمن کان بچڻ جي ڪوشش ڪرڻ گھرجي .استاد ٻارن کي چون ته اهي پنهنجي ڪاپي يا
لکن وارو بورڊ تي واري واري اچي ُسٺي ۽ خراب ڪمن جي فهرست ٺاهن .جيئن ڪجهه ُسٺا ۽ خراب
ڪم اِهي آهن:
ڪم
نيڪ َ

ڪم
خراب َ

سچ ڳالهائڻ

ڪوڙ ڳالهائڻ

نماز پڙهڻ

نماز نه پڙهڻ

وڏن جو چوڻ وٺڻ

وڏن جو چوڻ نه وٺڻ

پاڻ ۾ ويڙهه جھيڙهه نه ڪرڻ

ويڙهه جھيڙهه ڪرڻ

ٻين جي مدد ڪرڻ

خود غرض ٿي وڃن

چڱائيون بيان ڪرڻ

ِگال ڪرڻ
راند روند ۾ وقت وڃائڻ

محنت ڪرڻ
اهلل تعال ٰ
ي سان محبت جو حق ادا ڪرڻ جي الِء ضروري آهي ته هن جي ٻانهن سان محبت ڪجي.
پاڻ kفرمايو “ڪنهن مسلمان ٻي مسلمان کي ُبک جي حالت ۾ ماني کارائي ته قيامت جي ڏينهن
اهلل تعال ٰ
ي هن کي جنت جا ميوا کارائيندو .ڪنهن اُگھاڙي کي ڪپڙا پارايا ته هن کي جنت جو لباس
پارايا ويندا ۽ ڪنهن اڃايل کي پاڻي پياريو ته هن کي نشي کان پاڪ بهترين مشروب ِڏنو ويندو”.
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گھر جو ڪم

ٻارن کي چئجي ته اهي اهلل تعال ٰ
ي جي صفتون هر روز گھران ياد ڪري اچن.

ٻان َهن جي حقَ

اهلل تعال ٰ
حق ادا ڪرڻ تي به گھڻو زور ِڏنو آهي .اهلل
ي پنهنجي حقن جي ادائي سان گڏوگڏ ٻانهن جا َ
تعال ٰ
حق ادا نه ڪرڻ وارو تمام بدنصيب هوندو آهي .اسالم
حق ادا ڪرڻ کان پوِء ٻانهن جي َ
ي جي َ
جھنگ يا ويراني ۾ ويهي اهلل اهلل ڪرڻ جو نالو ناهي پر اهو سڀ انسانن جي رهنمائي ۽ چڱائي جي
الِء آهي .هڪ ماڻهو سان خاندان ۽ خاندان سان معاشرو ٺهندو آهي .اهلل تعال ٰ
ي جي رضا خاطر هڪ
حق ادا ڪرڻ سان اسالمي معاشري جا بنيا َد مضبوط ٿيندا آهن.
ٻئي جا َ
 هر ٻا َر کان واري واري سان ُڀچا ڪيو ته ٻانهن جا ڪهڙا ڪهڙا حقَ ادا ڪرڻ ضروري آهن؟
 جنهن ماڻهن کي حقَ ادا ڪرڻ جي هدايت ڪئي وئي آهي ،هنن جو ذڪر نصابي ڪتاب ۾
موجود آهي .ٻارن کي چئجي ته اهي هن ماڻهن جي فهرست پنهنجي ڪمري ۾ الماريَء ۾ پڙهڻ
واري ميز تي لڳائن جيئن هنن جي نظر وقفي وقفي سان هن تي پوندي رهي.

خاڪو

درمياني سائز جي هڪ ڪنڊن وارن ٻوڙي کي رستي تي وجھجي ۽ هڪ ٻا َر کي چئجي ته هن هو
رستي کان لنگھي ته اهو ٻوڙو هٽائي ڇڏي جيئن هتان لنگھڻ واري ڪنهن ماڻهو کي تڪليف نه ٿي.
رستي کان ٻوڙو ،ڪنڊا يا پٿر پري ڪرڻ به ٻانهن جا حق ادا ڪرڻ ۾ شامل آهي.
ٻه ٻارن ۾ ڪنهن هڪ کي قرض ڏيڻ وارو ۽ ٻي کي مقروض ٺاهيو .ضرورت مند کي قرض ڏيڻ به فرض
آهي .قرض واپس ڪرڻ به فرض آهي ۽ قرض کي معاف ڪرڻ احسان آهي .انهيَء ڪري هڪ ٻار
کي قرض ڏيندي ۽ ٻي کي قرض وٺندي ڏيکارجي.

گھر جو ڪم

ٻار ماُء پيُء جي حقن بابت پنج هدايتون زباني ياد ڪري اچن.
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باب ٽيون:

سيرت پاڪ k

وحيَء جو نزول

حضور اڪرم kننڍپڻ کان ئي اعل ٰ
ي ۽ غير معمولي صفتن جا مالڪ هئا ۽ هن تمام ُبرائين کان پري
رهندا هئا جيڪي پاڻ kجي قوم ۾ عام ٿي چڪيون هيون .پاڻ kجي قوم جوا کيڏيندي ،ماڻهن
کي ناحق قتل ڪندي ،ڌيئرن کي جيئرو پورينديُ ،
ڪوڙ ڳالهائيندي ۽ ُبتن جي پوڄا ڪندي هئي.
پاڻ kپنهنجي قوم کي اخالقي هيٺاهين کان ڪڍڻ جي ڪوشش شروع ڪئي .پاڻ kچاهيو ته
ماڻهو بتن جي پوڄا ڇڏي هڪ اهلل تعال ٰ
عبادت ڪن .پاڻ kغا ِر حرا ۾ ويهي غور ۽ فڪر
ي جي
َ
ڪندا ۽ اهلل تعال ٰ
ي جي عبادت ڪندا هئاُ .هتي ئي وحي جي شروعات ٿي.
هن سلسلي ۾ ٻه نقشا تيار ڪري سگھجن ٿا.
 پهرين چارٽ تي هڪ جبل ٺاهيو وڃي .هن جي اندر هڪ غار ڏيکارجي .غار مان روشني جا
ڪرڻا چار ئي پاسا نڪرندي ڏيکارجن جيڪي اسالم جو پيغام ڦهلندي ظاهر ڪن .ڪرڻن
تي ڪاري پنسل سان ڪنهن ڪنهن جاِء تي اسالم لکجي جنهن کان اندازو ٿي ته اسالم جو
نور غا ِر حرا کان ڦهلڻ شروع ٿيو.
 ٻي چارٽ ۾ پوسٽر پيپر کي چار حصن ۾ ورهائجي .هن ۾ بيجان شيئن جي تصويرن جي مدد
سان عربن ۾ اسالم کان پهريان موجود اخالقي برائين کي واضح ڪجي.

گھر جو ڪم

نزو ِل وحي جو سبق پڙهڻ کان پوِء مشقي سوالن سان گڏوگڏ ٻا َر گھران ننڍا ننڍا سوال به تيار ڪري
اچن ۽ استاد طالبن کان هنن جا جواب پڇا ڪري.
ٻارن کي چئجي ته اهي نزو ِل وحي جي پهرين آيت ترجمي سان گھران ياد ڪري اچن.
پهرين وحيَء جا َ
لفظ ۽ ترجمو طالبن کي چڱي طرح حفظ ڪرائجي .ٻه ،ٻه ٻارن جون ٽوليون ٺاهي چئو
ته هو هڪ ٻئي کان وحيَء جا َ
لفظ ۽ هن جو ترجمو زباني ٻڌن.

24

25

اسالم جي دعوت
طالبن کي سورة المدثر جون شروع جي آيتن جو ترجمو ياد ڪرائجي ۽ پوِء واري واري سان ڪجهه
ٻارن جي ذميواري لڳائجي ته هو ٻي طالبن کي ترجمو ياد ڪرائن.
اهلل تعال ٰ
ي پاڻ کي حڪم ڏنو ته اسالم ڦهاليو وڃي ،انهيَء ڪري ٻارن کي ٻڌائجي ته اسالم جي تعليمن
تي هو نه رڳو پاڻ kعمل ڪن پر گھر وارن ۽ دوستن کي به سٺيون ڳالهيون سمجھائن .جيئن ٻار نماز
باقاعدي پڙهڻ شروع ڪري ٿو ته هو پنهنجي ڪنهن هڪ دوست کي نماز جي عادت ضرور وجھي ۽
هن کي پاڻ سان گڏ مسجد وٺي وڃي.
ٻارن کي ٻڌائجي ته لباس پاڪ رکڻ سان گڏ اخالق به پاڪيزه ۽ ُسٺا هجڻ گھرجن .خاندان وارن کي
اسالم جي دعوت ڏيندي پاڻ kفرمايو هو ته دنيا جي هر شئي جو حساب آخرت ۾ ڏيڻو پوندو .هن
جي وضاحت جي الِء ٻارن جي ذهن ۾ اها ڳالهه چڱي طرح ويهارجي ته اسان جيڪي به ُسٺا يا ِ
ڪنا
ڪم ڪري رهيا آهيون هنن کي ٻه فرشتا (ڪراماً ڪاتبين) لِکي رهيا آهن .روزاني زندگي ۾ اسان
جيڪي شيئون ضائع ڪندا آهيون (جيئن ڪاپيَء جو صفحو ڦاڙهي ڦٽي ڪرڻ ،پليٽ ۾ ٻوڙ ڇڏي
هر ِڇلي ضائع ڪرڻ
هر َ
ڏيڻ ،گالس ۾ پاڻي ضائع ڪرڻ يا وضو ڪندي وڌيڪ پاڻي وهائڻ ،پنسل َ
وغيره) هنن جو به حساب ٿيندو .اهي شيئون ٻارن کي عمالً به ڪري ڏيکاري سگھجن ٿيون .ٻارن کي
ٻڌائجي ته جيڪڏهن ُسٺي ڪم تي ڪو توهان جو حوصلو نه به وڌائي تڏهن به اهلل تعال ٰ
ي جي رضا
جي الِء اهو ڪم جاري رکجي ،ڇا ڪاڻ ته پاڻ kبه قريش جي مخالفت هوندي به اسالم جي تبليغ
جو ڪم جاري رکيو هو.
ٻارن کان رنگين پنسلون ۽ پوسٽر پيپر ُگھرايو .پوسٽر پيپر جا ٻه برابر حصا ڪيو ،هڪ حصي جي
مٿان دنيا ۽ ٻي تي جنت لِکجي .دنيا واري حصي ۾ خانا ٺاهي هن ۾ ڪجهه اخالقي برائيون لِکجن
۽ ٻارن کي چئجي ته جڏهن اهي هڪ اخالقي برائي (جيئن ڪوڙ ڳالهائڻ) ڇڏي ڏين ۽ هڪ سٺو
عمل شروع ڪن تي سائي پنسل سان جنت واري پوسٽر ۾ هڪ وڻ ۽ گاهه ٺاهن .انهيَء طريقي سان
برائيون ختم ڪرڻ جي ڪوشش ڪن .هن جي جاِء تي جنت واري پوسٽر پيپر تي ُگل ،جبل ،بادل ۽
باغ وغيره ٺاهن .ايئن جيئن جيئن ٻا َر خراب ڪم ڇڏيندا ويندا ۽ سٺا عمل ڪندا ويندا جنت ۾ هن
جي الِء نعمتن ۾ واڌارو ٿيندو .جنت جو صحيح تصور ذهن ۾ ويهارڻ جي الِء اهو تمام اثرائتو عملي
ڪم آهي جنهن جو نتيجو ان شاء اهلل تمام ُسٺو نڪرندو.

گھر جو ڪم

طالبن کي ڪتاب ۾ ڏنل سورة المدثر جي آيتن جو ترجمو گھران ياد ڪري اچڻ جي الِء چئجي.
پاڻ kپنهنجي رشتيدارن کي دعوت تي گھرائي اسالم جي دعوت ڏني هئي .ٻار هن کي پنهنجي
لفظن ۾ لکي کڻي اچن.
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ثابت قدمي
ٻارن کي ٻڌائجي ته اهلل تعال ٰ
ي انسان کي دنيا ۾ هڪ مقرر وقت جي الِء موڪليو آهي .دنيا ۾ انسان
جيڪو به ڪم ڪري رهيو آهي ،هن کي اهلل تعال ٰ
ي وٽ وڃي هن ڪمن جو حساب ڏيئڻو آهيُ .سٺا
ڪم ڪرڻ واري جي زندگي دنيا ۽ آخرت ٻنهني ۾ ڪامياب ۽ ُبرا ڪم ڪرڻ واري جي زندگي
ناڪام هوندي آهي .انهيَء ڪري ٻارن کي ٻڌائجي ته جيڪو به نيڪ ڪم ڪن ،هن تي سدائين
ثابت قدم رهن ۽ جيڪڏهن ڪو توهان سان ُبرو سلوڪ ڪري ته به هن سان سٺو سلوڪ ڪيو.

خاڪو

اهو تصور هڪ ڪهاڻي جي صورت ۾ سمجھائي سگھجي ٿو .جھڙوڪ ٻه ٻار آهن جنهن مان هڪ
ٻار شرير هجي جيڪو هر هڪ جي سامهون ُسٺي ٻار جي ُبرائي ڪندو آهي .هڪ ڏينهن شرير ٻار
ڪالس ۾ ِ
ڪري زخمي ٿي ويندو آهي ته سٺو ٻار سڀ کان پهريان هن وٽ وڃي هن جو زخم صاف
ڪندو آهي .سندس زخم تي ڪپڙو ٻَڌندو آهي ،آرام سان هن کي هڪ جاِء تي ويهاريندو آهي،
ايئن شرير ٻار سٺي سلوڪ کان متاثر ٿيندو آهي ۽ ٻار خراب ڪمن کان توبه ڪري سٺي ٻار کان
دوست ٿي ويندا آهن.
معافي گھريندو آهي ۽ ٻئي
َ
ڪافر مسلمانن تي گھڻا ئي ظلم ڪندا هئا پر مسلمان اسالم تي قائم رهيا .استاد سبق ۾ موجود
َ
صحابين& جي واقعن کي سٺي طريقي سان بيان ڪري جيئن طالبن تي هن جو اثر ٿي .گڏوگڏ
طالب هن نالن کي صحيح ڳالهائي
استاد صحابين & جي نالن جو صحيح تلفظ ادا ڪري جيئن
َ
۽ لِکي سگھن.

خاڪو

راند جي وقفي ۾ پوري ڪالس ٻاهر آهيُ ،رڳو هڪ ٻار اندر آهي .اهو ٻار ٻين ٻارن جي بستن مان پيسه
ڪڍڻ چاهي ٿو ،پر هن کي خيال ايندو آهي ته ڪالس ۾ ٻيو تو ڪو ناهي پر اهلل تعال ٰ
ي ِڏسي رهيو
آهي .انهيَء ڪري هو ٻار چوري ناهي ڪندو ۽ ثابت قدم رهندو آهي.

گھر جو ڪم

ٻا َر ثابت قدمي جا ڪجهه مثال گھران لِکي اچن ۽ پوِء ٻي ڏينهن استاد پنج ،پنج ٻارن جون ٽوليون
ٺاهي ،هر ٽولي جو هڪ ليڊر ٺاهي جيڪو ٻارن کان اهي مثالَ پڇا ڪري پنهنجي ڪاپي ۾ نوٽ
ڪري ۽ ٽوليَء جو ليڊر اها فهرست پنهنجي استاد کي ڏئي .استاد ڪالس جي ٻين ٻارن کي به اها
فهرست ڪاپي ۾ نوٽ ڪرائي.
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حبشه ڏانهن هجرت
مسلمانن ّ
ڪافر کين اسالم تي عمل
مڪي کان حبشه ڏانهن انهيَء ڪري هجرت ڪئي ُهئي جو
َ
ڪرڻ کان منع ڪندا هئا ۽ هنن تي ظلم ۽ تشدد ڪندا هئا .حبشه وڃي مسلمان اسالم تي عمل
ڪرڻ لڳا .ٻارن کي هجرت جي اهميت ٻڌائجي .ٻارن جي ذهن ۾ اهو سوال ايندو آهي ته اسان
ڪيئن هجرت ڪيون؟ ٻارن کي ٻڌائجي ته اهلل تعال ٰ
ي جي خاطر ڪنهن ُبرائي (جيئن ڪوڙ ڳالهائڻ،
ٻين جي ِگال ڪرڻ ،پاڻ ۾ ويڙهه جھيڙهه ڪرڻ ۽ چوري ڪرڻ) ڇڏي ڏيڻ به هجرت ڪرڻ جو ئي
هڪ قسم آهي .حبشه جي ماڻهن مسلمانن سان نيڪ سلوڪ ڪيو هو .انهيَء ڪري جيڪڏهن
اسان جي ملڪ ۾ به مسلمان ملڪن کان ماڻهو هجرت ڪري اچن ،جتي ظلم ٿي رهيو آهي اُتي
اهڙي مهاجرن جي مدد ڪرڻ گھرجي.
ٻارن کي ٻڌائجي ته ّ
مڪي جي مسلمانن اسالم تي عمل ڪرڻ جي الِء هجرت ڪئي ُهئي .هن وقت
اسان هڪ آزاد اسالمي ملڪ ۾ رهيل آهيون .جتي اسان اسالمي تعليمن تي آزاديَء سان عمل ڪري
سگھون ٿا .نجاشي جي درٻار ۾ حضرت جعفر wنجاشيَء کان نه ُڊڄيو ۽ سچ سچ ڳالهه ڪئي .انهيَء
ڪري ٻارن کي ٻڌائجي ته انسانن بجاِء رڳو اهلل تعال ٰ
ي کان ڊڄڻ گھرجي .ڪو ُبرو ڪم ڪندي اهو نه
سوچجي ته استاد ،ماُء يا پيُء کان دڙڪا پوندا ،پر اهو سوچجي ته اهلل تعال ٰ
ي ناراض ٿي ويندو ۽ جڏهن
ي جي سامهون حاضر ٿيندا ته اهلل تعال ٰ
آخرت ۾ سڀ انسان اهلل تعال ٰ
ي اهڙي ماڻهن سان ڳالهائيندو به نه.
استاد ٻارن کي نجاشي ۽ حبشه بابت وڌيڪ معلومات ڏي ۽ مسلمانن سان نجاشي جي ُسٺي سلوڪ
کي سهڻي طريقي سان بيان ڪري ۽ ٻڌائي ته ُهن وقت جو حبشه اڄ ڪلهه ايٿيوپيا ،جبوتي ۽ صوماليه
جو عالئقو آهي.

عملي ڪم

ٻارن کي ڪجهه برائين جيئن ڪوڙ ،جھيڙو ڪرڻ ،چوري ڪرڻ ،استاد جي عزت نه ڪرڻ ۽ نقل
ڪرڻ وغيره جي نقصانن بابت ڪالس ۾ واري واري سان پنج َ
منٽ ڳالهائڻ جي الِء چئجي .باقي
ٻارن کي چئو ته اهي تقريرن جون اهم ڳالهيون پاڻ وٽ نوٽ ڪن.

الحزن
عام ُ
ُ

حضرت حمزه wکي پنهنجي ڀائٽي (حضور  )kسان گھڻي محبت هئي .انهيَء ڪري هو پاڻ جي
خالف ابوجهل جي اها ڳالهه برداشت نه ڪري سگھيو جيڪا سبق ۾ لِکيل آهي ۽ پاڻ kجي نبوت
تي ايمان آندو .ٻارن کي ٻڌائجي ته پاڻ kسان محبت جو تقاضو آهي ته پاڻ kجي س ّنت تي عمل
ڪجي .جيئن حضور  kسدائين سچ ڳالهائيندا ،وڏن جي عزت ڪندا ۽ ٻين جي مدد ڪندا هئا.
پاڻ kايمان دار ۽ محنتي هئا .پاڻ kجي سيرت جي اهڙا پاسا ٻارن کي ٻڌائجن جنهن تي اهي عمل
ڪري سگھن.
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شعب ابي طالب جي گھاٽيَء ۾ ڪيترائي ڏينهن فاقا ڪيا ۽
نبي اڪرم  k۽ پاڻ kجي ساٿين
ِ
وڻن جا پتا ۽ چم جا ٽڪڙا به کاڌا .ٻارن کي ٻڌائجي ته جيڪڏهن ڪڏهن مشڪل وقت به اچي ته
رڳو حالل شيون ئي کائڻ گھرجن ڀلي ٿورڙي ئي ڇو نه هجن .عام حالتن ۾ به ُرڳو حالل شيون کائڻ
گھرجن ۽ هر حال ۾ اهلل تعال ٰ
ي جو ُشڪر ادا ڪجي .ٻين جو حق نه مارڻ گھرجي .لکن وارو بورڊ تي
حالل ۽ حرام شيئن جي فهرست ٺاهيو .هن جي الِء استاد جو مطالعو وسيع هجڻ گھرجي .حضرت
عمر wجي اسالم قبول ڪرڻ کان پوِء نماز کلم ُکال ادا ٿيڻ لڳي .ٻارن کي نماز جي فرضيت جي
اهميت بابت ٻڌايو تي فرض نماز هر جاِء تي ادا ڪجي .جڏهن نماز جو وقت ٿي وڃي ته نماز جي الِء
جاِء جي ڳوال ڪجي ،امتحانن جي ڏينهنن ۾ به نماز نه ڇڏڻ گھرجي .پنهنجي سبق پڙهڻ کان پهريان
مشق سان گڏ ڪجهه ننڍا سوالَ تيار ڪيو ۽ سبق پڙهرائڻ کان پوِء اهي سوالَ طالبن کان ُپڇا ڪيو.

گھر جو ڪم

گھاٽي جي فرضي تصوير ٻارن کان ڪاپيَء ۾ ٺهرائي رنگ ڀرڻ جي الِء چئجي.

طائف جو سفر
مڪي کان ٻاهر وڃي اهلل تعال ٰ
قريش جي سخت مخالفت جي ڪري حضور اڪرمّ k
ي جو پيغام
پهچائڻ جو فيصلو ڪيو .پاڻ kطائف جي واديَء ۾ به ويا .طائف ۾ وڏا وڏا امير ۽ اثر رسوخ رکڻ
وارا ماڻهو رهندا هئا .طائف ۾ نبي اڪرم  kهن ماڻهن وٽ وڃي کين اسالم جي دعوت ڏني .پر
هن سردارن پاڻ  kجي دعوت ۽ پيغام ُٻڌڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو .هڪ سردار چيو “ڇا خدا
کي تنهنجي سواء ڪو نه مليو جنهن کي اهو پنهنجي رسول ٺاهي؟” ٻي چيو ته “مان ته تون سان
ڳالهائيندس ئي نه ،جيڪڏهن تو سچو آهين ته تون سان ڳالهائڻ ادب جي خالف آهي ۽ جيڪڏهن
ُ
ڪوڙو آهين (نعوذ باهلل) تون ُمنهن لڳائڻ جي قابل ناهين ”.هنن سردارن اسالم جي دعوت نه ُرڳو ٻڌڻ
۽ مڃڻ کان انڪار ڪيو ،پر شهر جي غنڊن کي پاڻ  kجي ُپٺيان لڳائي ڇڏيو ،جنهن پاڻ kجو
ظالم پٿر
ُکلئي عام مذاق اڏاريو ۽ پٿر هنيا ،جنهن کان پاڻ kسخت زخمي ٿي ويا .پر پوِء به اهي
َ
هڻندا رهيا .نيٺ پاڻ kهڪ باغ ۾ وڃي پناهه ورتي .ڪنهن مخالف شهر ۾ ايئن اڪيلي تبليغ
جو فرض ادا ڪرڻ ۽ جان خطري ۾ وجھي اهلل جي ٻانهن تائين اهلل تعال ٰ
ي جو پيغام پهچائڻ ڪنهن
همٿ ۽ بهادريَء جو ڪم آهي هن جو اندازو لڳائڻ مشڪل ناهي .اهو اهلل تعال ٰ
درجي جي َ
ي تي ڪامل
توڪل ۽ آخرت ۾ جوابداري جي احساس جو هڪ اعل ٰ
ايمانّ ،
ي ترين مثال آهي .طائف وارن جي هن
سلوڪ کي ڏسندي حضرت جبرائيل cپاڻ kکي فرمايو ته جيڪڏهن توهان حڪم ڏيو ته مان
طائف جي جبلن جي ِوچ ۾ موجود هن واديَء کي ختم ڪري ڇڏيان .پر پاڻ kفرمايو نه! شايد هنن
جي نسلن مان ڪو ايمان آڻي.
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استاد سبق “طائف جو سفر” پڙهائيندي ٻارن ۾ ُسٺي سوچ کي واڌارو ڏيڻ جي ڪوشش ڪن .جيئن:
 .1جنهن طريقي سان پاڻ kٻي شهر ۾ اسالم ڦهالئڻ جي الِء نِڪتا هئا انهيَء طريقي سان ٻارن
کي ٻڌائجي ته اُهي اسالم جي جنهن اصول تي پاڻ عمل ڪندا آهن اهو پنهنجي دوستن ۽ ڀيڻ
ڀائرن کي به ٻڌائن ۽ هنن کي به هن تي عمل ڪرڻ جي الِء چون.
ٰ
تعالي تي آسري ۽ ڪامل ايمان جو بهترين مثال آهي .ٻارن
 .2طائف جو سفر پاڻ kجي صبر ،اهلل
کي ٻڌائجي ته اهي به مشڪل ڪم ۾ گھٻرائڻ بجاِء محنت سان ڪم ڪن .ڪڏهن ڪڏهن
ڪنهن سبق جو ڪو حصو ٻارن کي سمجھ ۾ نه ايندو آهي ته اهي همٿ ڇڏي ويهي رهندا آهن.
استادن کي گھرجي ته اهي اهڙي طالبن کي هر هر سمجھائن .پڙهائڻ جو اهڙو طريقو اختيار
ڪن جو ٻا َر سبق ۾ ڏنل هر ڳالهه آساني سان سمجھي سگھن.
 .3پاڻ kطائف جي ماڻهن جي ورتاُء خراب هوندي به کين ِپ َ
ٽ نه ڏني .استاد ٻارن کي ٻڌائن ته
جيڪڏهن اسان سان ڪو ُبرو سلوڪ ڪري ته هن سان ُبرو سلوڪ ڪرڻ بجاِء سٺو سلوڪ
ڪجي .استاد لکن وارو بورڊ تي سٺي سلوڪ جي هڪ فهرست لکي ۽ ٻارن کي چئي ته اها
فهرست پنهنجي ڪاپين ۾ نقل ڪن .سٺي سلوڪ جا ڪجهه َ
مثال اهي آهن:
( )iجيڪڏهن ڪنهن کي سبق سمجھ ۾ نه ايندو هجي ته سمجھائڻ.
( )iiضرورت پئي ته پنسل ،رٻڙ يا شارپنر وغيره پنهنجي دوستن کي ڏيڻ.
( )iiiگھر جو ڪم ڪرڻ ۾ مدد ڪرڻ.
طائف جي سفر دوران پاڻ kجيڪو ڪجهه ڪيو هن بابت هڪ پيراگراف طالبن کان لِکرائڻ.

گھر جو ڪم

استاد ٻارن کي چئي ته ڪجهه ُسٺي ڪمن جي فهرست پاڻ گھران تيار ڪري اچن.

معراج النبيk
معراج جو واقعو اسالمي تاريخ جو هڪ اهم واقعو آهي .اهلل تعال ٰ
ي معراج جي سفر ۾ حضور k
حڪم ڏنا هئا ،هنن جي اهميت واضح ڪجي ۽ ٻارن کي هنن تي عمل ڪرڻ جي الِء
کي جيڪي
َ
تيار ڪجي.
نماز معراج جو تحفو آهي .ٻارن کي ٻڌائجي ته اهلل تعال ٰ
ي پهريان پنجاهه نمازون فرض ڪيون هيون،
جنهن جي تعداد گھٽ ڪري رڳو پنج ڪيون ويون .انهيَء ڪري نماز جي پابندي ڪيو .هن جي
عالوه شرڪ ،فضول خرچي ۽ ڪنجوسي جا نقصان ٻڌايو.
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جيڪڏهن هڪ ٻار سبق سمجھي وڃي ته هو ٻين ٻارن کي به سمجھائي .پنهنجو علم ٻين کي نه ڏيڻ
به ڪنجوسي آهي .ضرورت جي شئي گھرڻ تي نه ڏيڻ به ڪنجوسي آهي.
ي جا پسنديده ٻانها ۽ رسول آهن .اهلل تعال ٰ
پاڻ kاهلل تعال ٰ
ي پاڻ kکي اُچائي جي هن مقام تائين وٺي
ويو جٿي حضرت جبرائيل cبه نٿو وڃي سگھي .ٻارن کي ٻڌائجي ته پنهنجي اندر اهڙيون صفتون
پيدا ڪيو ته اهلل تعال ٰ
ي کي وڻندڙ ٻانها بڻجي سگھو.

ڪالس جو ڪم

معراج النبي kجي واقعي تي ٻارن کان پيراگراف لکرايو.

مديني ڏانهن هجرت
مديني جي اسالمي رياست مسلمانن جي ّ
مڪي کان مديني هجرت ڪرڻ بعد قائم ٿي .استادن کي
گھرجي ته ٻارن کي هجرت بابت ٻڌائڻ کان پهريان پاڻ اسالمي تاريخ بابت پڙهي .سبق پڙهائڻ کان
پوِء سوال ڪرڻ جي اجازت ڏي ۽ هنن جي سوالن جا تفصيل سان جواب ڏي.
مڪي کان مديني ڏانهن هجرت انهيَء ڪري ڪئي هئي جو ّ
پاڻ k۽ مسلمانن ّ
مڪي ۾ اهي اسالم
تي عمل نه پيا ڪري سگھن .پر اسان اسالمي معاشري ۾ رهي رهيا آهيون .ڇا هٿي اسان اسالم مطابق
زندگي گزاري رهيا آهيون؟ اسالم مطابق زندگي گزارڻ جي الِء ٻارن کي صبح اُٿڻ ،کائڻ پيئڻ ،رات جو
ُسمهڻ جي ۽ اهڙيون ئي ننڍيون ننڍيون دعائون ياد ڪرائجن.
مديني ۾ سڀ گڏجي رهندا هئا ،هنن ۾ ڪو تعصب نه هو انهيَء ڪري اسان کي به رڳو مسلمان
۽ پاڪستاني ٿي رهڻ گھرجي .ٻارن کي امانت جو مطلب سمجھايو .امانت رڳو پيسه رکڻ جو نالو
ناهي پر ڪنهن راز جي حفاظت ڪرڻ به امانت آهي .جيڪڏهن ڪو ٻار پنهنجي ڪا شئي ڪنهن
دوست وٽ رکرائي ٿو ته اها سندس امانت هوندي آهي جنهن کي استعمال ڪرڻ بجاِء انهيَء طرح
ئي حفاظت سان واپس ڪرڻ گھرجي.
ي جي امانت آهي .جنهن کي اهلل تعال ٰ
زندگي به اهلل تعال ٰ
ي جي حڪمن مطابق گزارڻ گھرجي .مديني
جي صدين تي ڦهليل زندگي ۾ تبديلي بابت طالبن کي ُٻڌايو.
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باب چوٿون:

ادب
اخالق ۽ َ
ايمان داري

استاد جو فرض آهي ته هو پنهنجي شاگردن کي ايمان دار بڻائڻ جي الِء جيستائين ٿي سگھي ڪوشش
ڪري ۽ روزاني زندگي جي ننڍي ننڍي مثالن سان ايمان داري جو مطلب سمجھائي .جيئن:
 جيڪڏهن ٻار دڪان کان ڪو سيڌو سامان وٺڻ وڃي ۽ دڪاندار غلطيَء سان وڌيڪ پيسه
موٽائي ڏي ته دڪاندار کي اهي وڌيڪ پيسه واپس ڪجن.
 جيڪڏهن ڪنهن دوست جي ڪا شئي غلطي سان ڪنهن ٻار وٽ رهجي وڃي ته اها شئي
واپس موٽائجي.
 اسڪول وقت تي اچو ۽ دل سان پڙهو.
 هر نيڪ ڪم اهلل تعال ٰ
ي کي خوش ڪرڻ جي الِء ڪيو.
 جيڪڏنهن رستي تي ِ
ڪريل ڪا شئي يا پيسه ملن ته اهي نه کڻو .ٿي سگھي ٿو ته هن جو
مالڪ ڳولهيندي هن جاِء تي پهچي ۽ جيڪڏهن کڻي ڇڏيو ته پوِء هن جو اعالن ڪرايو.
 نماز پڙهڻ ۾ ايمانداري اها آهي ته نمازون وقت تي ادا ڪجن .جيڪو ڪجهه نماز ۾ پڙهي رهيا
آهيو هن جي ترجمي تي غور ڪيو.
سبق کان ڇا ِسکيو؟
سبق پورو ڪرڻ کان پوِء ٻارن کان ُپڇيو ته هنن َ

گھر جو ڪم

طالبن کي چئو ته اهي گ ّتي تي هڪ چارٽ ٺاهي هن تي ايمان داريَء جا مثالَ لکن ۽ هن ۾ رنگ ڀري
پنهنجي ڪمري ۾ لڳائن.

َ
خدمت
خلق جي
خلق جي خدمت وڏي عبادت آهي .اسالم هڪ ٻئي جي ڪم اچڻ تي گھڻو زور ڏنو آهي .هن سان
پاڻ ۾ الڳاپا ُسٺا ٿيندا آهن .هڪ ٻئي جي الِء همدردي جا جذبا پيدا ٿيندا آهن .ٻارن کي سبق ۾ ِڏنل
ڪجهه مثالن سان گڏوگڏ خلق جي خدمت جا عملي نُڪتا سمجھايا وڃن .کين اهو ضرور ٻڌائجي
ته اهلل تعال ٰ
ي آخرت ۾ خلق جي خدمت ڪرڻ وارن کي تمام سٺو ِصلو ڏيندو .ڪجهه نڪتا هيٺ ڏنل
آهن:
 جيڪڏنهن ڪنهن قدرتي آفت کان نقصان ٿي ته ٻارن کان به امدادي ڪم وٺي سگھجن ٿا.
 جيڪي ٻار قرآن شريف پڙهڻ ڄاڻيندا هجن ،اهي ٻين ٻارن کي قرآن شريف ِسکائن.
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تعليم حاصل ڪرڻ جي الِء اسڪول وڃڻ وارو ٻار پنهنجي پاڙي ۾ ڪنهن غريب ٻار جي
پڙهائيَء ۾ مدد ڪري سگھي ٿو.
ڪنهن ُبکي کي ماني کارائڻ خلق جي خدمت ۾ شامل آهي.
بزرگن جي خدمت ڪرڻ ِسکائجي.
معذور ۽ الچار ماڻهن جو مذاق نه اُڏارجي پر جيڪڏهن ضرورت پئي ته سڙڪ پار ڪرڻ ۾ ۽
ٻين ڪمن ۾ هنن جي مدد ڪجي.

عملي ڪم

ٻارن کان ڀانڊارو ٺاهرائجي ۽ کين چئجي ته اهي هر روز ڪجهه پيسه هن ۾ ضرور جمع ڪن .هر ٽن
مهينن کان پوِء پيسه ڳڻجن ۽ ٻارن کي چئجي ته اهي هن رقم کان پنهنجي ڪنهن غريب دوست جي
فيس ڏين يا هن کي ڪتابون ڪاپيون ڏين .هن سلسلي ۾ استاد جو ڪم رهنمائي ڪرڻ آهي .انهيَء
طريقي سان ٻارن ۾ خلق جي خدمت سان گڏ بچت جي عادت به پيدا ٿيندي.

گھر جو ڪم

ٻا َر خلق جي خدمت جي ڪمن جي فهرست ٺاهي اچن .پنج ،پنج ٻارن جي ٽوليون ٺاهيو ۽ هنن کان
واري واري سان ُپڇا ڪيو ته اهي خلق جي خدمت ڪيئن ڪري سگھن ٿا؟

سادگي
طالبن کي نبي اڪرم k۽ صحابين& جي حياتيَء کان سادگي جا مثالَ ڏيڻ سان گڏوگڏ استاد پاڻ
به پنهنجي لباس ۽ مزاج سان ٻارن کي سادگي جو نمونو پيش ڪري .ٻارن کي ٻڌائجي ته اهي دنيا جي
اعتبار سان پاڻ کان هيٺ وارن ۽ دين جي لحاظ کان پاڻ کان مٿي وارن کي ڏسن ،جيئن هنن ۾ شڪر
گزاري ۽ عبادت گزاري جا جذبا پيدا ٿين .اڄ ڪلهه هر قسم جي ضرورت جون شيون ۾ قيمتي شيون به
شامل آهن .ساديون ۽ قيمتي شيون هڪڙو ئي ڪم ڪنديون آهن .پر قيمتي شيون وڌيڪ سهڻيون
۽ مهانگيون هونديون آهن انهيَء ڪري ٻارن ۾ سادگي کي وڌائجي ۽ ٻارن کي چئجي ته سستي شيون
وٺڻ سان جيڪي پيسه بچن ،هنن سان پنهنجي ڪالس جي ڪنهن مستحق ٻار جي الِء اهڙيون شيون
خريد ڪري هن کي اڪيلي ۾ ڏجن يا استاد پنهنجي هٿن سان ڪنهن مستحق ٻار کي اهي شيون ڏي،
جيئن سندس عزت نفس مجروح نه ٿي .گھران کاڌو کڻي ايندي به موڪل کان پوِء ريڙهي وارن کان
ِ
ڪنيون شيون وٺڻ جو فيشن ٿي ويو آهي .ٻارن کي ٻڌائجي ته موڪل کان پوِء اُهي گھر وڃي ماني کائن،
ڇا ڪاڻ ته ماُء هنن جي الِء کاڌو تيار ڪري رکيو هوندو .ساڳي نموني ٻارن ۾ فضول خرچي جي عادت
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به گھٽ ٿي ويندي .ٻارن کي چئجي ته اهي سادگي بابت ڪجهه جمال پنهنجي ڪاپي ۾ لِکن ۽ واري
واري بيهي اها جمال پڙهن.

گھر جو ڪم

طالبن کي چئجي ته اهي سادگي بابت هڪ پيراگراف گھران لِکي اچن ۽ پوِء ڪالس ۾ واري واري
هر ٻار پنهنجي پيراگراف پڙهي ٻڌائي.

َ
وقت جي پابندي
وقت جي پابندي هڪ تمام اهم موضوع آهي .ڪنهن به ماڻهو جي زندگي ۾ ڪاميابي ۽ ناڪامي
جو دار و مدار وقت جي صحيح استعمال تي ئي هوندو آهي .باقاعدگيَء سان نماز پڙهڻ سان وقت جي
پابندي جو سبق ملندو آهي .ساڳي نموني روزي جا اوقات به وقت جي پابندي جو سبق ڏيندا آهن.

عملي ڪم

ڪاغذ جا ٽڪڙا يا ڪارڊ ،پراڻي ڪارڊن جو پوئين حصي کي به استعمال ڪري سگھجي ٿو .ڏهه،
ڏهه ڪارڊن کي ٻن جائن تي ورهايو .اڌ ڪارڊن تي وقت جو صحيح استعمال ڪرڻ وارا ڪم ۽ اڌ
ڪارڊن تي وقت ضائع ڪرڻ وارا ڪم ٻارن کان لِکرايو .استاد به هنن جي مدد ڪن .هر ٻار کان اهڙا
ڪارڊ ٺاهرايو .جيڪي ٻار وقت ضائع ڪرڻ وارا ڪم ڇڏيندا وڃن ،اهي ڪارڊ ڪڍندا وڃون.
طالب جي ڪارڊ جلدي ختم ٿي وڃن هنن جو حوصلو وڌائڻ جي الِء ڪو انعام ڏيو .ٻارن کي
جنهن
َ
چئو ته اهي اهڙا ڪم نه ڪن جنهن سان وقت ضائع ٿي .وقت جو صحيح استعمال ڪرڻ وارا ڪارڊ
سنڀالي رکو ۽ هنن جي مطابق ڪم ڪيو.

ڪم
ُسٺا َ

ڪم اهي آهن :صبح اسڪول اچڻ جي الِء
وقت جو صحيح ۽ غلط استعمال ڪرڻ وارا ڪجهه
َ
رات جو ٿيلهو ۽ يونيفارم تيار رکڻ ،گھر جو ڪم وقت تي ڪرڻ ،جيڪڏهن ماُء ڪنهن دڪان تي
موڪلي ته جلدي سان اُها شي وٺي اچڻ ،شام جو راند جي الِء وقت تي وڃڻ ۽ وقت تي موٽي اچڻ،
ڪنهن کي مدد جو ضرورت هجي ته هن جي مدد ڪري گھر واپس اچڻ.
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ڪم
وقت ضائع ڪرڻ وارا َ

ٽيلي فون تي دوستن سان دير تائين ڳالهيون ڪرڻ ،وڊيو گيمز کيڏڻ ،ٽي وي پروگرام دير تائين ڏسڻ،
وي سي آر تي گھڻيون فلمون ڏسڻ ،ميچ گھڻي دير تائين ڏسڻ يا ٽي وي تي پورو ڏينهن ميچ ڏسڻ.
هڪ ڊائري ٺاهرايو .ٻارن کي چئو ته اهي هر رات هن ڊائري ۾ لکن ته هنن اهڙا ڪهڙا ڪم ڪيا
جنهن کان وقت ضائع ٿيو ۽ ڪهڙا اهڙا ڪم ڪيا جنهن ۾ وقت جو بالڪل صحيح استعمال ٿيو.

پنهنجي مدد پاڻ
پنهنجي مدد پاڻ هڪ اهم ترين موضوع آهي ۽ هن موضوع تي انسان جي اڳتي وڌڻ جو دار و مدار
آهي .استادن جي ذميواري آهي ته اهي روزاني زندگي جا ڪجهه عملي مثال ٻارن کي ٻڌائن جنهن
تي عمل ڪري ٻار هڪ سٺي ۽ صحت مند زندگي گزاري سگھن .پنهنجي ننڍي ننڍي ڪمن جي
الِء گھر وارن کي تنگ ڪرڻ ُسٺي عادت ناهي .ٻارن کي ٻڌائجي ته ُسٺا ٻا َر اهي هوندا آهن جيڪي
پنهنجو ڪم پاڻ ڪندا آهن .جيئن ڪالس روم ،پنهنجي گھر ،گھٽي ۽ مح ّلي کي صاف رکڻ ۽ پاڻ
به صاف رهڻ ،اسڪول ۾ خالي زمين تي ٻوٽا لڳائڻ ،رات جو سمهڻ کان پهريان پنهنجو اسڪول بيگ
۽ يونيفارم تيار ڪري رکڻ ،پنهنجو هوم ورڪ پاڻ ڪرڻ ،ماني پاڻ کائڻ ۽ پاڻي پاڻ پيئڻ ،پنهنجا
جوتا پاڻ پالش ڪرڻ ،جيڪڏهن ٻارن وٽ ڪتابن ۽ ڪپڙن جي ُجدا الماري آهي ته پاڻ صاف
ڪرڻ .ٻارن کي ٻڌائجي ته اهي امتحانن جي تياري پاڻ ڪن پر مشڪل شيون پنهنجي وڏن کان
ُپڇا ڪري سگھن ٿا .هر ٻار جي گھر ۾ قرآن شريف موجود آهي .ٻارن کي ٻڌائجي ته اهي پاڻ قرآن
شريف ترجمي سان پڙهن وغيره وغيره.
انسان جنهن ماحول ۾ رهندو آهي هن ماحول جو سندس جسماني ۽ ذهني صحت تي تمام اثر پوندو
ڪن ڦت ۽ ِ
آهي .جيڪڏهن ڪنهن گھر ۽ عالئقي ۾ ِ
ڪني پاڻي جي نيڪال جي بنيادي سهولت نه
هجي ته هتي جو ماحول آلودو رهندو .گندي عالئقي جا ماڻهو نه ُرڳو گدالئي سان ڦهلڻ واري بيمارين
جو شڪار ٿيندا آهن پر هنن ۾ مايوسي ۽ بي َوسي به پيدا ٿيندي آهي .هن عالئقي ۾ رهندڙ ٻارن جو
فرض آهي ته پنهنجي مدد پاڻ تحت پنهنجي عالئقي جي صفائي ڪرڻ جي ڪوشش ڪن.

گھر جو ڪم

ٻارن کي چئجي ته اهي پنهنجي مدد پاڻ تحت گھٽ ۾ گھٽ ڏهه ڪمن جي فهرست ٺاهي اچن ۽ ٻارن
کي پابند ڪجي ته اهي هڪ نوٽ بڪ ٺاهي روز ڪندڙ ڪم نوٽ ڪري هڪ هفتي کان پوِء استاد
کي ڏيکارن.
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مهمان داري
اسان جي مذهب ۾ مهمان داري يا مهمان نوازي کي وڏي اهميت حاصل آهي .نبي ڪريم  k۽
صحابين & جي حياتيَء ۾ اسان کي مهمان دا ري ۽ انڪساري جا اڳڻت مثالَ نظر ايندا آهن.
پاڻ  k۽ صحابين& پنهنجي ضرورتن کي گھٽ ڪري گھر ايندڙ مهمانن جو خيال رکيو ۽ کين
ڪنهن قسم جي تڪليف نه ٿيڻ ڏني .اسالمي اخالق جا اهي بهترين مثالَ آهن جنهن مطابق عمل
ڪرڻ هر مسلمان جو پهريون فرض آهي .ڪالس ۾ ٻارن کي نه ُرڳو اهو سبق پڙهائجي پر هنن کي
ميزباني ۽ مهمان داري جي وڏي مفهوم سان آگاهه ڪندي مهمان داري جا عملي مثال ٻڌائجن ۽ هنن
کان پڇا به ڪجي ته اهي ٻين جي مهمان داري ڪهڙي ڪهڙي طريقن سان ڪري سگھن ٿا .جيئن
ڪيترائي ٻار اسڪول ۾ لنچ کڻي نه ايندا آهن .جيڪي ٻار لنچ کڻي ايندا آهن هنن کي گھرجي
ته اهڙي ٻارن کي پنهنجي لنچ ۾ ضرور شامل ڪن .دوستن سان اسڪول ۾ ملڻ سان گڏوگڏ کين
گھر به گھرائن ۽ جيڪو گھر ۾ آهي اهو هنن جي سامهون کائڻ جي الِء پيش ڪن .خاطر داري جي
الِء ضروري ناهي ته مهمان جي سامهون ميز يا دسترخوان کائڻ پيئڻ جي شيئن سان ڀري ڇڏجي،
اهلل تعال ٰ
ي جي خوشي جي الِء مهمان داري ُرڳو هڪ ٻن شيئن سان به ڪري سگھجي ٿي.

گھر جو ڪم

ٻارن کي چئو ته اهي خاطر داري مطلب مهمان داري جي حوالي سان مختلف ڪمن جي فهرست ٺاهي
اچن ۽ هنن کان اهو به ُپڇا ڪجي ته اهي هن تي ڪيئن عمل ڪندا

ادب
مجلس جا َ

ٻار پنهنجي دوستن کان گھڻا متاثر ٿيندا آهن .انهيَء ڪري طالبن کي ٻڌايو وڃي ته سدائين سٺي
دوستن جي صحبت ۾ وڃو .سٺي دوستن ۾ ويهڻ وارو ٻار ُسٺا ڪم ۽ ِ
ڪني دوستن ۾ ويهڻ وارو ٻار
ِ
ڪالم ٺهرايوِ .هڪ جي مٿان ُسٺي مجلس ۽ ٻي
ڪنا ڪم ڪندو .ٻارن کان هڪ ڪاغذ تي ٻه
َ
جي مٿان خراب مجلس لِکرايوُ .سٺي مجلس ۾ جمعي جي نماز جي الِء مسجد ۾ وقت کان پهريان
وڃي سٺيون ڳالهيون ٻڌڻ ،دوستن سان ملي پڙهڻ ،اسمبلي ۾ تالوت ڪرڻ ،قومي ڏيهاڙڻ تي ُسٺي
پروگرامن ۾ شرڪت ڪرڻ ۽ خراب مجلسن ۾ وڊيو گيمز ۽ ڪيرم بورڊ جي مرڪزن تي وڃڻ،
رستن ۾ يا گھرن کان ٻاهر ٽولين جي صورت ۾ ويهڻ ،تماشا وغيره ڏسڻ جي الِء وڃڻ ،دوستن سان
ملي ٻين جون برائيون ڪرڻ وغيره شامل آهن .ٿي سگھي ته ٻارن کي ُسٺي مجلس ۾ وٺي وڃي هن جا
فائدا ۽ ُبري مجلس جي نقصانن کان آگاهه ڪيو ۽ کين ٻڌايو ته خراب ماڻهو جو ساٿ ڏيڻ جو انجام
سدائين خراب هوندو آهي.
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عملي ڪم

“سٺي مجلس ضروري آهي ”.هن موضوع جي
ٻارن کان مباحثو ڪرائجي جنهن جو موضوع هجي ُ
مخالفت ۽ حمايت ۾ ٻارن کان ٽي کان چار منٽ جي تقريرون ڪرائجن ۽ آخر ۾ استاد موضوع کي
مڪمل ڪندي ٻارن کي ٻڌائي ته ُسٺي مجلس ڇو ضروري آهي ۽ هن جا ڪهڙا فائدا آهن.

گھر جو ڪم

اها تقرير ٻار گھران تيار ڪري اچن.

وطن ۽ وطن وارن سان محبت
ٻارن کي ٻڌائجي ته پاڪستان جي ترقيَء جي الِء دل لڳائي پڙهن .پاڪستان هڪ آزاد اسالمي ملڪ
ڪم ڪن ۽ ُبري ڪمن کان بچن جيئن دنيا ۽ آخرت جي
آهي .انهيَء ڪري هتي آزاديَء سان ُسٺا َ
ڪاميابي ملي .پنهنجي ملڪ کي صاف رکيو .هن مقصد جي الِء ٻارن کان ڪالس روم جي صفائي
ڪرائجي ۽ چئجي ته اهي اسڪول ۾ ڪاغذ وغيره ڦٽا نه ڪن ۽ پنهنجي گھر جي ٻاهر جو عالئقو
به صاف سٿرو رکن .ٻارن کان هنجن ئي صوبن جي اهم مقامن جا ماڊل ٺهرائي هنن جي اهميت کان
آگاهه ڪجي .ٻارن کي ٻڌائجي ته  14اگست تي جيڪي جھنڊا ۽ جھنڊيون هنيون وينديون آهن
اهي سنڀالي رکيو ۽ هيڏانهن هوڏانهن نه ڦٽي ڪيو .ٻارن کي ڪنهن عجائب گھر وٺي وڃو جتي
ِ
تحريڪ پاڪستان جي ٻين اڳواڻن جون شيون رکيل هجن .پاڪستان حاصل ڪرڻ
قائد اعظم ۽
جي الِء ڏنل قربانين کان ٻارن کي آگاهه ڪجي .ٻارن کي ٻڌائجي ته ملڪ جي ترقي جي الِء سنڌي،
پنجابي ،بلوچ ۽ پٺاڻ ٿي نه پر رڳو مسلمان ۽ پاڪستان ٿي متحد ٿي ڪم ڪرڻ جي ضرورت آهي.
“وطن سان محبت ڪيئن ڪجي” جي موضوع تي چار چار جملن جي ننڍي تقرير به ڪرائجي.

گھر جو ڪم

ٻار پاڪستان جو نقشو ڪاپي ۾ ٺاهي هن ۾ رنگ ڀرن.
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باب پنجون:

هدايت جا سرچشما  /مشاهي ِر اسالم
حضرت عمر فاروق w

نبي اڪرم kکان بعد هڪ کان پوِء ٻي خلفاِء راشدين اسالمي مملڪت جي ذميواريون سنڀاليون
جنهن ۾ حضرت عمر فاروق  wبه شامل هو .پاڻ اسالم آڻڻ کان پهريان اسالم ۽ مسلمانن جا سخت
مخالف هئا .پاڻ  wتمام بهادر هئا .حضور kاهلل تعال ٰ
ي کان دعا ڪندا هئا يه حضرت عمر w
اسالم جي دائري ۾ داخل ٿي وڃي جيئن اسالم کي طاقت ملي .اسالم قبول ڪرڻ کان پوِء حضرت
عمر  wپنهنجي سڀ صالحيتون اسالم ڦهالئڻ جي الِء استعمال ڪيون .پاڻ  wکا اهلل تعال ٰ
ي۽
نبي kسان گھڻي محبت هئي .پاڻ  wسڀ غزوات ۽ حضور kسان گڏ هئا ۽ تمام جرات ۽
بهادريَء سان ڪافرن جو مقابلو ڪيو .پاڻ  wهڪ بهترين منتظم هئا .پاڻ  wانتها درجي جا
ڪم ڪيا .شراب پيئڻ تي
ايمان دار ۽ ديانت دار خليفا هئا .پاڻ  wعوام جي ڀالئيَء جا گھڻا ئي
َ
پابندي لڳائي .پاڻ  wتعليم کي گھڻو واڌارو ڏنو .پاڻ رعايا جي خبر چار جي الِء گھٽين ۾ گھمندا
هئا .پاڻ  wکي اهلل جو گھڻو خوف هئو ۽ خوف کان روئيندا هئا .اهلل تعال ٰ
ي اسان کي پاڻ  wجي
قدمن تي هلڻ جي توفيق ڏي( .آمين)

گھر جو ڪم

حضرت عمر  wجي سيرت جي (ڪجهه خاصيتن جو ذڪر مٿي ڪيو ويو آهي) تفصيل ٻارن کي
ٻڌايو ۽ کين چئو ته اهي گھران حضرت عمر  wجي شخصيت جون گھٽ ۾ گھٽ ڏهه خاصيتون
لِکي اچن .ٻارن کي اهو پڻ ٻڌائجي ته جنهن طرح حضرت عمر  wبهادريَء سان ُبرائين جو مقابلو
ڪيو ته اڄ ڪلهه اهي ڪهڙيون برائيون آهن جنهن جو ٻا َر مقابلو ڪري سگھن ٿا.

ٰ
حضرت
موسي c
ي  cاهلل تعال ٰ
حضرت موس ٰ
ي جا اها پيغمبر آهن جنهن تي آسماني ڪتاب “تورات” نازل ٿي .نبوت
ي پاڻ  cکي حڪم ڏنو ته فرعون ڏانهن وڃي هن کي اهلل تعال ٰ
عطا ڪرڻ کان پوِء اهلل تعال ٰ
ي جي
عبادت ڪرڻ جي الِء چئو .حضرت موس ٰ
َ
تفصيل چوٿين ڪالس جي الِء
ي  cجي زندگي بابت
اسالميات ۾ موجود آهن .حضرت موس ٰ
ي  cبابت ڪتاب ۾ اهو سبق شائع ڪرڻ جو مقصد ٻارن
کي پاڻ  cزندگي جي مقصد ،پاڻ جي نرمي ،مستقل مزاجي ۽ هن ٻين خاصيتن کان آگاهه ڪرڻ
آهي جيڪي دنيا ۽ آخرت ۾ ڪامياب زندگي گزارڻ جي الِء تمام ضروري آهن.
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اهي نڪتا هيٺ ڏنل آهن:
ٰ
ٰ
موسي  cفرعون جي بادشاهت
تعالي تي ڀروسو ڪندڙ نيٺ ڪامياب ٿيندو آهي .حضرت
 .1اهلل
ٰ
۽ غرو َر کان بالڪل نه ڊُڄيو ۽ وڏي بهادريَء سان اهلل تعالي جو پيغام هن تائين پهچايو.
 .2انسان ڀلي ڪيترو ئي دولت مند ڇو نه هجي اهو هن دنيا کان خالي هٿ ويندو ۽ جيڪو ڪجهه
پنهنجي حالل ڪمائي سان اڳتي موڪلي ڇڏيو هوندو ،مرڻ کان پوِء هن کي هُتي ڏسندو.
ٰ
ٰ
تعالي جي رستي
تعالي تي ايمان آندو تي فرعون پاران ڏنل سزا به کين اهلل
 .3جڏهن جادوگر اهلل
کان نه هٽائي سگھي.
ٰ
تعالي هن جو انجام بُرو ڪندو
 .4ظالم حڪمران گھڻي دير تائين اقتدار ۾ نٿو رهي سگھي .اهلل
آهي.

گھر جو ڪم

ٻارن کي چئجي ته اهي گھران حضرت موس ٰ
ي  cجو سبق چڱي طرح پڙهي اچن ۽ سندس شخصيت
جون پنج خاصيتون لِکي اچن ۽ اهو به لکن ته اهي هن خاصيتن کي ڪيئن قبول ڪري سگھن ٿا.
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