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پهرئين درجي الِء 





تعارف

ڪري  رهنمائي  جي  انسان  ۾  پهلوَء  هر  جي  زندگي  ۽  آهي  ضابطو  مڪمل  هڪ  جو  زندگي  اسالم 
ٿو. عربي زبان ۾ اسالم جي معنٰي “اطاعت ۽ فرمانبرداري” جي آهي. اسالم اهلل تعالٰي جي اطاعت ۽ 

فرمانبرداري جو دين آهي. 
تعليم ڏيڻ هڪ پيغمبري ڪُم آهي. اها هر استاد جي ذميواري آهي ته ُهو پنهنجي ِهن ڪم کي 
ايمان داريَء سان پورو ڪري. استاد پنهنجي طالبن جي سامهون هڪ مثالي شخصيت جي حيثيت 
رکندو آهي. ٻاَر استاد جي قول ۽ عمل کان گھڻو ڪجهه ِسکندا آهن ۽ ڪڏهن ڪڏهن ته اُهو ئي 
ڪجهه ڪندا آهن جيڪو هو پنهنجي استاَد کي ڪندي ڏسندا آهن. انهيَء ڪري استاد کي ٻارن 

گھرجي.  ڪرڻ  مظاهرو  جو  ڪردار  ۽  ٻولهه  ڳالهه  ُسٺي  سامهون  جي 
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 اصوَل 
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 ٻاَر ڌيان ۽ توجھ 
سان پورو سبق ُٻڌن. پڙهائڻ جي ِوچ ۾ ٻارن جو حوصلو وڌايو. جيڪي طالَب پڙهائي ۾ ڪمزور ُهجن، 
الڳ سُڏ ڪري هنن جو ڪمزوريون ختم  بجاِء  ڏيڻ  سموري ڪالس جي سامهون هنن کي دڙڪا 

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: 

ٻارن ۾ سالم ڪرڻ جي  پاڻ سالم ڪري. هن سان  ٻارن کي  استاد ڪالس ۾ داخل ٿيڻ سان    .1
عادت پيدا ٿيندي. 

لکن وارو بورڊ تي پڙهائيندڙ موضوع لِکي ۽ هڪڙي پاسي تاريخ لکي.    .2
پوئين سبق جي بابت سواَل ڪري، جيئن ٻارن کي سبق ياد اچي وڃي.    .3

نيو سبق پڙهائڻ کان پهريان سبق جي عنوان جو مختصر تعارف زباني بيان ڪيو.    .4
سبق جا مشڪل لفَظ نوٽ ڪري ٻارن کي هنن جي معنٰي لکرايو.    .5

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 
ٻارن کان اهڙا سواَل ڪرڻ گھرجن جيڪي نه رڳو ٻارن کي سبق تي راضي ڪن ۽ سندن ڌيان حاصل 
ڪن، پر هنن جي منتشر خيالن کي به گڏ ڪندي هنن ۾ غور ۽ فڪر جي صالحيت پيدا ڪن. سواَل هن 

قسم جا هجن جنهن جا جواَب آسان هجن ۽ طالَب هنن کا پريشاني محسوس نه ڪن. 

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 ۽ 
هن جي حقيقَت طالبن جي سامهون بيان ڪجي. پر استادن کي هن طريقي ۾ اهو خيال رکڻ پوندو 
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 آهي. 
پر اهو انداز سبق آموز به هجڻ گھرجي. اهو خيال رکڻ به ضروري آهي ته طالَب هن انداز جا ايترا 

عادتي نه ٿي وڃن جو اُهي هر وقت ڪهاڻي ٻُڌڻ جي موڊ ۾ ئي رهن.
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قرآن مجيد باب پهريون:  

 k اهلل تعالٰي هن دنيا جي انسانن کي ِسڌو رستو ڏيکارڻ جي الِء پنهنجي آخري نبي حضرت محمد
تي قرآن شريف نازل ڪيو. اِها ڪتاب عربي زبان ۾ آهي. عربي زبان اسان کي سمجھ ۾ نه ايندي 
کي  هن  اسان  جيستائين  سگھون،  ڪري  نٿا  عمل  تيستائين  تي  شريف  قرآن  ڪري  انهيَء  آهي 
ترجمي سان نه پڙهنداسين. اهلل تعالٰي قرآن شريف ۾ زندگي گزارڻ جا اُهي سڀ اصوَل ۽ طريقا ٻڌايا 
آهن جنهن تي هلي انسان دنيا ۽ آخرت ٻنهني ۾ ڪامياب ٿي سگھي ٿو. انهيَء ڪري ڪاميابي جي 
الِء قرآن شريف تي عمل ڪرڻ تمام ضروري آهي. قرآن شريف دنيا جو واحد ڪتاب آهي جنهن 
جي حفاظت جو ذمو پاڻ اهلل تعالٰي کنيو آهي. قرآن شريف کي ِسکڻ، هن جي تالوت ڪرڻ ۽ هن جي 

معنٰي ۽ مطلبن تي غور ڪرڻ پاڻ هڪ اهم علم آهي. 
اهلل تعالٰي حضرت موسٰي c تي توريت، حضرت داؤد c تي زبور ۽ حضرت عيسٰي c تي انجيل 
نازل ڪئي. توريت قانون آهي، زبور حمد ثناء ۽ مناجات جو مجموعو آهي ۽ انجيل ۾ اخالقي اصول 
ُٻڌايا ويا آهن. پر قرآن شريف قانون، اخالقيات، حمد و ثناء ۽ معاملن جو اهڙو مجموعو آهي جنهن 
۾ نه رڳو عقيدا، عبادتون، معامال، روحانيت، اخالقيات، قانون، تمدن، معاشرت، سياسيات، تاريخ پر 
زندگي جي هر شعبي جي بابت هدايتون موجود آهن. قرآن جا لفظي معني آهن “گھڻو پڙهيو ويندڙ 
ڪتاب” اهو دنيا جو واحد ڪتاب آهي جنهن ۾ ڪو ڦيرڦار ۽ واڌارو نٿو ڪري سگھي. اها ڪتاب 
قيامت تائين ايئن ئي رهندي. هن جي تالوت سان ِدلن کي ُسڪون ۽ عمل ڪرڻ سان ڪاميابيون 

ملنديون آهن. 

ناظره قرآن
پهرئين درجي جي اسالميات جي ڪتاب ۾ نصاب جي مطابق حروف مّده، حروف تهّجي ۽ هنن جي 
مختلف شڪلون، حرڪتن جون شڪلون ۽ مفرد آواَز، مرّڪب آواَز، تنوين، جزم جو ناظره شامل 

آهي. ناظره قرآن پڙهائڻ ۾ هنن ڳالهين جو خيال رکڻ گھرجي: 
استاد کي پاڻ ناظره چڱي طرح اچڻ گھرجي.    .1
علِم تجويد تي مهارت حاصل هجڻ گھرجي.    .2

حروف مّده ۽ تهّجي ۽ ناظره ۾ شامل ٻين لفظن جي ُسڄاڻ ڪرائڻ جي الِء هنن جي تختي شروع    .3
ڪرائي وڃي. هن سان ٻاَر حرفن جي ُسڄاڻ ڪري سگھندا. 

لفظن جي ُسڄاڻ ڪرائڻ کان پوِء ٻارن کي واري واري سان يا گڏ ئي لفَظ وڏي آواز سان ُٻڌايا وڃن.    .4
ڪالس ۾ لکن وارو بورڊ جو استعمال ضرور ڪيو وڃي.    .5

حرفن جي ادائيگي ۽ تلّفظ تي خاص ڌيان ڏجي.    .6
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هڪجههڙي لفظن جو فرق واضح ڪيو وڃي.    .7
هر ٻار گھٽ ۾ گھٽ ٻه ٽي ڀيرا پنهنجي سبق دهرائي.    .8

وڏي آواَز سان پڙهڻ ۽ هر هر َچورائڻ سان گھڻي ٻارن کي سبق انهيَء وقت ئي ياد ٿي ويندو آهي.    .9

حفظ قرآن
پهرئين درجي جي اسالميات جي درسي ڪتاب ۾ موجود سورتون )سورة الفاتحه ، سورة االخالص ۽ 
سورة الڪوثر( صحيح تلّفظ ۽ قرات سان ياد ڪرائي وڃي. ٻارن کي ياد ڪرائڻ کان پهريان اهي ٻئي 

سورتون صحيح تلّفظ سان استاد کي به ياد هجڻ گھرجن. 
ٻارن کي نماز ۾ ثناء، تعوذ، تسميه، اهلل اڪبر، ڪلمو ۽ مختصر درود شريف ياد ڪرايو وڃي ۽ هنن 

کي آسان ترجمو پڙهايو وڃي ۽ گڏوگڏ زباني به ياد ڪرايو وڃي. 

حفظ ۽ ترجمو پڙهائڻ 
حفظ ۽ ترجمو پڙهائڻ جي الِء استادن کي هيٺ ڏنل ڳالهين تي ڌيان ڏيڻ گھرجي: 

طالبن جو سبَق باقاعدگي سان ُٻڌو.    .1
طالبن جي تلّفظ ۽ مخارج تي ڌيان ڏيو.    .2

ٻارن کي روز حفِظ قرآن جي مشق ڪرائي وڃي.    .3
حفظ ۽ ترجمي ٻارن جون غلطيون نوٽ ڪري ختم ڪيون وڃن.    .4

لفظي ترجمي سان گڏوگڏ ٻارن کي بامحاوره ترجمو به ياد ڪرايو وڃي.    .5
ٻارن جو گروپ ٺاهي هنن کي چيو وڃي ته هو هڪ ٻئي جو حفظ ۽ ترجمو ُٻڌن ۽ استاد هنن جي    .6

غلطين جي ُسڌار ڪن. 
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حفظ ۽ ترجمو
نماز اسالم جو بنيادي ٿنڀو آهي ۽ هر مسلمان تي وقت جي پابنديَء سان گڏ پنج وقت نماز فرض 
آهي. نماز جي شروعات ثناء سان ٿيندي آهي جنهن ۾ اهلل تعالٰي جي حمد ۽ ثناء بيان ڪئي ويندي 
آهي ۽ هن جي برڪت واري نالي سان نماز شروع ڪئي ويندي آهي. نماز ۾ اهلل تعالٰي سان پنهنجو 
تعلق مضبوط ڪرڻ جي الِء ۽ شيطان جي وسوسن کان بچڻ جي الِء ثناء کان پوِء تعوذ پڙهيو ويندو 
آهي. ڪنهن ڪم جي شروعات هميشه اهلل تعالٰي جي برڪت واري نالي سان ڪبي آهي. جيڪو 
ڪم اهلل تعالٰي جي نالي سان شروع ڪبو آهي هن ۾ برڪت هوندي آهي، انهيَء ڪري نماز ُسوڌي 

ڪنهن به ڪَم کي شروع ڪرڻ کان پهريان “بسم اهلل الرحمٰن الرحيم” ضرور پڙهڻ گھرجي.
اسان جي ايمان جو بنياد ڪلمو پاڪ آهي. هن ڪلمي کي پڙهڻ کان پوِء ڪو ڪافر شخص اسالم 
جي دائري ۾ داخل ٿي ويندو آهي. اهو ڪلمو پڙهڻ سان اسان جي دل ۾ اِهو يقين اچي ويندو آهي ته 
پوري ڪائنات ۾ ُرڳو اهلل تعالٰي ئي عبادت جي الئق آهي. اهو ئي اسان جو خالق ۽ مالڪ آهي، هن 
ئي اسان کي پيدا ڪيو آهي ۽ هن جي طرف ئي اسان کي واپس وڃڻو آهي ۽ پنهنجي سڀ عملن جو 
جواب ڏيئڻو آهي. ڪلمي جو ٻيو حصو يعني حضرت محمدk اهلل تعالٰي جو رسول آهي، پڙهڻ سان 
اسان جو ايمان مڪمل ٿي ويندو آهي. حضرت محمد مصطفٰيk  اهلل تعالٰي جو آخري نبي آهي 
۽ پاڻ k کان پوِء قيامت تائين ڪو نبي نه ايندو. نبي اڪرمk تي سالمتي موڪلڻ جي الِء اسان 

درود پڙهندا آهيون. 
پهرئين درجي جي اسالميات جي ڪتاب ۾ مختصر درود ۽ مٿي ِڏنل سڀ تسبيحون ۽ ڪلما وغيره 
ترجمي سان گڏ موجود آهن. استادن جو فرض آهي ته وه پهريان پاڻ اِهي دعائون ياد ڪن، پوِء ٻارن 
کي به ترجمي سان ياد ڪرائن. پڙهائڻ جو فرض پورو ڪرڻ سان گڏوگڏ انفرادي لحاظ کان به هن جو 

تمام اجر آهي. )جزاڪ اهلل خير( 

گھر جو ڪم 
ٻارن کي ڪالس ۾ پڙهايل حفظ ۽ ترجمي جو مواد گھَر کان زباني ياد ڪري اچڻ جي الِء چيو وڃي ۽ 
ٻارن کي چيو ته ُهو پوئين حفظ ۽ ترجمي کي به ُدهرائن. ڪالس ۾ ٻارن کان باقاعدي حفظ ۽ ترجمو 

ُٻڌن. 
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ايمانيات ۽ عبادتون باب ٻيو:  

ايمان ڇا آهي؟ 
ڪنهن شيِء تي دل سان يقين رکڻ، زبان کان اقرار ڪرڻ ۽ پوِء هن تي عمل ڪرڻ کي “ايمان” چوندا 
آهن. ايمان زباني اقرار جو نالو ناهي، انهيَء طريقي سان ته رڳو زباني اطاعت ئي ٿيندي پر ايمان تي 
اهو آهي ته مسلمان جو دل ۽ عمل به بدلجي وڃي. ڇا جي ڪري ته مضبوط ايمان جي بنياد تي ئي 
اسالم جي مضبوط عمارت تعمير ٿي سگھي ٿي. ايمان جو سبق پڙهائيندي اهڙا طريقا اختيار ڪن 

جنهن سان ٻارن جي دلن ۾ ايمان جو بنيادون مضبوط ٿين. 

اهلل تعالٰي تي ايمان
پهرئين درجي جي الِء اسالميات جي ڪتاب جي ٻئي باب ۾ اهلل تعالٰي تي ايمان جي بابت هڪ سبق 
جي  هن  ڪن،  حاصل  ڄاڻ  بابت  جي  رب  پنهنجي  ۽  خالق  جي  ڪائنات  ٻارن  جيئن  آهي  ويو  ڏنو 
خصوصيتن کان واقف ٿين. استادن جو فرض آهي ته هو ٻارن کي اهلل تعالٰي جون خصوصيتون ُٻڌائن، 
هنن کي رڳو اهلل تعالٰي جي عذاب کان نه ُڊڄائن پر هنن جي دلن ۾ اهلل تعالٰي جي محّبت به پيدا ڪن، 
جيئن ٻاَر اهلل تعالٰي جي محّبت جي وجھ سان هن جي ٻڌايل رستي تي هلن. اهلل تعالٰي تي ايمان ِهڪ 

مسلمان جي ايمان جو پهريون ۽ بنيادي حّصو آهي. 
پهرئين درجي جي الِء اسالميات جي ڪتاب ۾ “اهلل تعالٰي تي ايمان” جي سبق ۾ اهلل تعالٰي جي هستيَء 
اها ڳالهه  بابت گھڻيون ئي ڳالهيون ٻڌايون ويون آهن. ڪتاب جي سبق مطابق طالبن جي ذهن ۾ 
چڱي طريقي سان ويهاري وڃي ته اهلل تعالٰي حاضر ۽ ناظر آهي يعني اهو هر جاِء تي موجود آهي ۽ هر 

هڪ کي ِڏسي رهيو آهي. اسان جي ڪا ننڍي وڏي حرڪت هن کان لِڪيل ناهي. جيئن: 
جيڪڏهن ڪالس ۾ ڪو ٻار ٻئي ٻار کي ُٻڌائي بغير هن جي ڊيسڪ يا بستي کان ڪا شيِء    .1
ڪڍي ڇڏي ته هن ٻار کي ُٻڌايو وڃي تي جيڪڏهن استاد يا اُهو ٻار ناهي ته اهلل تعالٰي ته ُهن کي 

ضرور ِڏسي رهيو آهي. 
ڪجهه ٻاَر ُڪوڙ ڳالهائڻ جا عادتي هوندا آهن ۽ پنهنجي ماُء پيُء جي سامهون به ُڪوڙ ڳالهائيندا    .2
آهن. ٻار کي اهو ُٻڌايو وڃي ته ُڪوڙ ڳالهائڻ گناهه آهي. جيڪڏهن والدين کي نه ته اهلل تعالٰي 
کي ته خبر هوندي ئي آهي ته ٻار ُڪوڙ ڳالهائي رهيو آهي. انهيَء ڪري استاد ئي ٻارن ۾ اهلل تعالٰي 

جي هر جاِء تي موجودگي جو احساس پيدا ڪري سگھي ٿو. 



9



10

استاد لکن وارو بورڊ تي اهلل تعالٰي جي وڻندڙ ۽ اَڻ وڻندڙ ڪمن جي هڪ فهرست ٺاهي. جيئن: 

اهلل تعالٰي کي اڻ وڻندڙ ڪماهلل تعالٰي کي وڻندڙ ڪم 

ُڪوڙ ڳالهائڻ سچ ڳالهائڻ

نماز نه پڙهڻ نماز پڙهڻ 

وڏن سان بدتميزي ڪرڻ وڏن جو ادب ڪرڻ 

دوستن جي ڪم نه اچڻ دوستن جي مدد ڪرڻ 

نبي اڪرمk جي تعليمن تي عمل نه ڪرڻنبي اڪرمk جي تعليمن تي عمل ڪرڻ
طالبن کي چئو ته اها فهرست پنهنجي ڪاپين ۾ نوٽ ڪري هن ۾ واڌارو ڪن. 

k اسان جو پيارو نبي سڳورو
موڪليا.  پيغمبَر  هزار  چوويهه  لک  هڪ  گھٽ  ذري  ۾  دنيا  الِء  جي  هدايت  جي  انسانن  تعالٰي  اهلل 
 kاهلل تعالٰي جو آخري نبي هو. پاڻ  kپهريون نبي ۽ حضرت محمد مصطفٰي c حضرت آدم
کان پوِء قيامت تائين ٻيو ڪو نبي نه ايندو. حضرت محمدk کي اهلل تعالٰي سموري انسانيت جي 
الِء راهنما ٺاهي موڪليو. پاڻk ننڍپڻ کان ئي تمام شريف النفس ۽ سادي طبيعت جا مالڪ هئا. 
پاڻk هميشه سچ ڳالهائيندا هئا، وڏن جي ڪم ايندا هئا، هميشه ماڻهن سان ُسٺي ڳالهيون ڪندا 
۽ نيڪ ڪم ڪرڻ جو چوندا هئا. پاڻk جي پيُء جو انتقال پاڻk جي پيدائش ڪان پهريان ٿي 
ويو هو ۽ جڏهن پاڻk ڇهه سالن جا ٿيا ته پاڻ k جي ماُء به انتقال ڪري وئي. ماُء ۽ پيُء نه هوندي به 

پاڻk ڪڏهن اهلل تعالٰي جي ناشڪري نه ڪئي پر هر حال ۾ شڪر ادا ڪندا هئا. 
 kپاڻ هئا.  ڪندا  عبادت  جي  تعالٰي  اهلل  وڃي  ۾  غار  هڪ  قريب  جي  مّڪي   kمحمد حضرت 
ته اهلل تعالٰي نبي اڪرمk کي نبّوت تي سرفراز فرمايو ۽ ماڻهن جي هدايت  ٿيا  چاليهه سالن جا 
جو اهم ڪم پاڻk جي ذمي ڪيو. هي اهو زمانو هيو جڏهن ماڻهو ُبتن جي پوڄا ڪندا هئا، ُڪوڙ 
ڳالهائيندا هئا، هڪ ٻئي جا حَق کائيندا هئا ۽ بي حيائي عام هئي. پاڻk ايتري خراب ماحول ۾ 
ماڻهن کي حَق جو پيغام پهچايو ۽ هنن کي ُبتن کي ڇڏي هڪ اهلل جي عبادت ڪرڻ جو چيو. ڪافر 
پنهنجي وڏن جو دين ڇڏڻ جي الِء تيار نه هئا. هنن حضرت محمد k کي گھٽ وڌ ڳالهايو ۽ تنگ 
ڪيو، پر پاڻk گھڻي استقامت سان پنهنجو ڪم ڪندا رهيا. جيڪو پاڻk سان خراب سلوڪ 
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ڪندو، پاڻk هن سان سٺو سلوڪ ڪندا. ماڻهن جون امانتون سنڀالي رکندا، انهيَء ڪري ماڻهو 
پاڻk کي “صادق” ۽ “امين” چوندا هئا. پاڻk سان محّبت هر مسلمان تي فرض آهي. هن وقت 
دنيا ۾ ڪو مسلمان اهڙو ناهي جنهن کي پاڻk سان محّبت نه هجي. محّبت رڳو زباني نه پر عملي 
طور تي هجڻ ضروري آهي. استاد ٻارن کي ُٻڌائي ته جيڪڏهن هڪ ٻار پنهنجي ماُء پيُء کي چئي ته 
مونکي توهان سان محّبت آهي ۽ هنن جو چوڻ نه وٺي ته ماُء پيُء چوندا ته اسان جي ٻاَر کي اسان سان 
محّبت ناهي. انهيَء طرح پياري نبيk سان محّبت جو تقاضو آهي ته پاڻk جي تعليمن ته عمل 

ڪيو وڃي. 
استاد پياري نبيk جي سيرت جو غور سان مطالعو ڪن. ٻارن کي صبح ۽ شام جون مسنون دعائون 
ياد ڪرائن. ٻارن کي چون ته هو نبي اڪرمk جي شخصيت جي ڪهڙيون به پنج خوبيون پنهنجي 

ڪاپيَء ۾ لکن. 

گھر جو ڪم 
ٻاَر اسان جي پياري نبيk جو پورو سبق چڱي طرح گھر کان پڙهي اچن. سبق ۾ جيڪي لفَظ سمجھ 

۾ نه اچن اهي ڪاپيَء ۾ لکن. استاد مشڪل لفظن جي معنٰي ٻارن کي ُٻڌائي. 
ٻارن کي چيو ته هو گّتي جي چوڪنڊي ٽڪڙن تي نبي اڪرمk جي ٽي صفتون لِکي کڻي اچن. ٻاَر 
پاڻk جي جنهن صفت تي عمل ڪندا وڃن، استاد هن صفت واري ٽڪڙي تي )( جو نشان لڳائي 

۽ ٻارن کا ُپڇا ڪري ته هنن انهيَء صفت تي عمل ڪيئن ڪيو؟ 

 

قرآن مجيد
قرآن مجيد عربي زبان ۾ آهي. پهرئين درجي جا ٻاَر مولوي صاحب کان گھر ۾ يا مدرسي وڃي قرآن 
پڙهندا آهن. ڪجهه اسڪولن ۾ ٻاَر قرآن شريف حفظ به ڪندا آهن. ٻارن کي ُٻڌائي ته قرآن شريف 
رڳو پڙهڻ وارو ڪتاب ناهي پر هن ۾ ڪامياب زندگي گزارڻ جا طريقا ُٻڌايا ويا آهن، انهيَء ڪري 
قرآن شريف کي ترجمي سان گڏ پڙهڻ تمام ضروري آهي. قرآن شريف هر مسلمان جي گھر ۾ موجود 
آهي پر هن کي ترجمي سان پڙهي عمل ڪرڻ بجاِء ُرڳو خير ۽ برڪت جي الِء پڙهيو ويندو آهي. 
پوِء هن کي هيڏانهن  ته سپارو پڙهڻ کان  ُٻڌائي  ٻارن کي قرآن شريف جي احترام جا طريقا  استاد 
هوڏانهن رکڻ بجاِء الماريَء جي مٿين خاني ۾ صاف ڪپڙي ۾ ويڙهي رکجي. قرآن شريف کي وضو 
ڪري هٿ لڳائجي ۽ قرآن شريف پڙهڻ وقت هيڏانهن هوڏانهن ِڏسڻ بجاِء پورو ڌيان قرآن شريف 
پڙهڻ تي ڏنو وڃي ۽ جلدي جلدي پڙهڻ بجاِء قرآن شريف کي آراَم سان صحيح تلّفظ سان پڙهيو 
ُسٺي ۾  قرآن  ته  آهي  ويو  ُٻڌايو  ۾  مجيد”  “قرآن  سبق  جي  ڪتاب  پهرئين  جي  اسالميات  وڃي. 
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 ۽ خراب ڪمن جي نشاندهي ڪئي وئي آهي. استاد ٻارن کا ُپڇا ڪري ته هنن جي نظر ۾ ُسٺا ڪَم 
ڪهڙا آهن؟ اهي ڪَم نمبر وار لکن وارو بورڊ تي لِکيا وڃن ۽ ٻاَر اسڪول جي ڪَم جي ڪاپي ۾ 
هنن کي لِکن. استاد ڪاپي تي لِکيل هن ڪم جي ٻارن جي ڪاپيَء ۾ جانچ ڪن ۽ جيڪڏهن امال 

جي ڪا غلطي هجي ته هن کي ٺيڪ ڪن. 

گھر جو ڪم 
ٻارن کي چيو وڃي ته هو ڪي پنج سٺي ڪم پنهنجي ڪاپي ۾ لِکي اچن. 

طهارت ۽ پاڪيزگي
اسالم صفائي کي نصف يعني اُڌ ايمان چيو آهي. طهارت جي معنٰي پاڪيزگي ۽ صاف سٿرو رهڻ 
آهن. اهلل تعالٰي اسان کي صاف رهڻ جا گھڻا ئي طريقا ُٻڌايا آهن جنهن ۾ سڀ کان سٺو طريقو ڏينهن 
۾ پنج وقت فرض نماز ادا ڪرڻ جي الِء وضو ڪرڻ آهي. نماز کان پهريان وضو ڪرڻ فرض آهي. 
وضو ۾ هٿ، منهن، نڪ، ٻانهن، ڳچي ۽ پيَر صاف ڪيا ويندا آهن جنهن سان جسم بالڪل پاڪ 

صاف ٿي ويندو آهي ۽ انسان گھڻي ئي بيمارين کان بچي ويندو آهي. 
يعني  باطني  طهارت  جي  قسَم  پهرين  آهي،  هوندي  جي  قسمن  ٻن  طهارت  ته  ُٻڌائن  کي  ٻارن  استاَد 
لِڪيل طهارت آهي جنهن ۾ خراب ڪَم جيئن ُڪوڙ ڳالهائڻ، چوري ڪرڻ، ويڙهه جهيڙو ڪرڻ، 
عيب  ۾  شيئن  جي  پيئڻ  کائڻ  ڏسڻ،  فلَم  وڃي  سينما  ِڏسڻ،  پروگرام  غلط  تي  وي  ٽي  پڙهڻ،  نه  نماز 
ڪڍڻ، وڏن سان بدتميزي ڪرڻ شامل آهن. باطني طهارت جي الِء خراب ڪمن کا بچي توبه ڪرڻ 
ضروري آهي. ٻئي قسم جي طهارت ظاهري يعني پڌري طهارت آهي جنهن ۾ جسم کي صاف ُسٿرو 
۽ پاڪ رکڻ جي الِء روز تڙ ڪرڻ، ننهن، واَر، اکيون، نُڪ وغيره صاف رکڻ، کائڻ کان پوِء ڏند صاف 
نه ِوجھڻ،  نه ُٿڪڻ، هر هر نَڪ ۾ آڱر  ڪرڻ، کائڻ کان پهريان چڱي طرح هَٿ ڌوئڻ، جاِء جاِء تي 
پنهنجي ڪپڙن ۽ گھر کي صاف ُسٿرو رکڻ شامل آهن. صاف ُسٿري ٻارن کي سڀ پسند ڪندا آهن 
۽ هنن جي صحت به ُسٺي رهندي آهي. پهرئين درجي جي اسالميات جي ڪتاب جي هن سبق ۾ 
وضو تي وڌيڪ بحث ڪيو ويو آهي. استادن جو ڪم آهي ته هو ٻارن کي طهارت ۽ پاڪيزگي جي 
وڏي مفهوم جي ڄاڻ ڏين ۽ پاڻ به هن ڳالهين جو خيال رکن، ڇا جي ڪري ته ٻاَر ڪتاب کان وڌيڪ 

استاد جي شخصيت کان ِسکندا آهن. 

گھر جو ڪم 
ٻارن کي چيو وڃي ته هو طهارت بابت گھر کان ِهڪ چارٽ ٺاهي اچن يا استاد پاڻ هنن جي ڪاپيَء 
تي چارٽ ٺاهي ڏي ۽ هنن کان ُپڇا ڪري ته هنن هن چارٽ جي مطابق طهارت جو ڪيترو خيال 

رکيو. 
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چارٽ هيٺ ڏنل قسَم جو ٿي سگھي ٿو: 

وضو ڪرڻ 

ننهن صاف رکڻ 

نڪ صاف رکڻ 

 ڦڻي ڪرڻ

ڏندن ۾ برش ڪرڻ 

اسڪول جو ٿيلهو صاف ڪرڻ 
ٻار هنن ۾ جيڪو به ڪم ڪن، هن تي )( جو نشان ۽ جيڪو ڪم نه ڪن هن جا سامهون )( جو 

نشان لڳائن. 
نماز

نماز دين جو ٿنڀو آهي. اهلل تعالٰي هر مسلمان مرد ۽ عورت تي ڏينهن ۾ پنَج وقت نماز فرض ڪئي 
آهي. توحيد کان پوِء نماز اسالم جو ٻيو ُرڪن آهي. نماز جي الِء طهارت ضروري آهي ۽ طهارت جي 
الِء وضو فرض آهي. اهلل تعالٰي قرآن شريف ۾ ست سؤ کان وڌيڪ جائين تي نماز جو ِذڪر ڪيو 
آهي. نماز ۾ انسان ِسڌو سنئون اهلل تعالٰي سان ڳالهائيندو آهي. نماز انسان کي خراب ڪمن ۽ بي 
حيائي کان جھليندي آهي ۽ اهلل تعالٰي سان تعلق کي مضبوط ڪندي آهي. استاد ٻارن کي نماز جي 
اهميت بابت ُٻڌائن. پهرئين درجي ۾ ذري گھٽ سَت سالن جي ڄمار جا ٻاَر هوندا آهن. ست سالن 
جي عمر جي ٻارن تي نماز فرض ٿي ويندي آهي. استاد ٻارن کي نماز جي فرضيت ۽ اهميت جي ڄاڻ 
ڏيندا رهن ۽ هنن جي اندر نماز پڙهڻ جو شونق پيدا ڪن. جيڪڏهن استاد پاڻ نماز پابنديَء سان 
ادا ڪندا ته هنن جي ڳالهه وڌيڪ اثرائتي طريقي سان ٻارن جي سمجھ ۾ ايندي. ٻارن کي نماز جو 

ترجمو به ٻُڌايو وڃي جيئن هنن کي سمجھ ۾ اچي ته اُهي نماز ۾ ڇا پڙهي رهيا آهن. 

گھر جو ڪم 
ٻارن کي چيو وڃي ته اهي گھر کان پنج وقت جي نمازن جا ناال ياد ڪري اچن. 

نماز پڙهڻ جا پنج فائدا گھر مان لِکي اچن ۽ هنن کان اهي فائدا زباني ُٻڌو. 
ٻارن کي چئو ته هو ماُء، پيُء، ڀاُء يا اديَء سان گڏ نماز پڙهڻ جي عادت ِوجھن ۽ پنهنجي ڪمري ۾ هڪ 

چارٽ ٺاهي جيڪا به نماز ادا ڪن هن تي )( جو نشان هڻن. 
نماز پڙهڻ واري ٻارن جو حوصلو وڌائڻ جي الِء هنن کي ننڍا ننڍا انعام ِڏنا وڃن. 
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سيرت پاڪ باب ٽيون: 

پياري نبي سڳوري k جي والدت 
جنهن وقت سڄي دنيا ُبرائين ۾ ِوڪوڙيل هئي، اهلل تعالٰي دنيا جي ماڻهن کي ِسڌو رستو ُٻڌائڻ جي الِء 
عرب جي مشهور شهر مّڪي ۾ نبي سائين حضرت محمدk کي موڪليو. پاڻk ماڻهن کي ُسٺيون 
ڳالهيون ٻڌايون ۽ ِڪني ڳالهين کان جھليو ۽ اسالم جهڙو ِسڌو سادو آسان رستو ڏيکاريو ۽ سچو دين 

ِسکايو. اسان مسلمان پاڻk سان محّبت ڪندا آهيون. 
پهرئين درجي جي ڪتاب ۾ نبي اڪرمk جي والدت جي حوالي سان تفصيَل درج آهن. استاد جو 
ڪم آهي ته هو موضوع جي لحاظ سان مختلف ڪتابن کان استفادو ڪري. اسالميات جي ڪتاب 
۾ اهو سبق شامل ڪرڻ جو مقصد ٻارن کي پاڻk جي شروعاتي زندگي بابت ُٻڌائڻ ۽ اِهو سيکارڻ 
آهي ته ِهڪ ننڍي عمر جو ٻار ايتريون پريشانيون هوندي به ڪيتري سٺي زندگي گزاري ۽ ماُء پيُء 
سبق  پهريون  کي  اسان  کان  زندگي  پاڪ  جي   kپاڻ ٿيون.  نه  خراب  عادتون  جي  پاڻ  به  هوندي  نه 
اهو ملندو آهي ته سٺيون عادتون اختيار ڪري انسان دنيا ۽ آخرت ٻنهني ۾ ڪامياب ٿيندو آهي. 
پنهنجي زندگي کي پاڪ ۽ صاف رکڻ جي الِء مال ۽ دولت ۽ پريشانين کان پاڪ حاالتن جي ايتري 

ضرورت ناهي، جيتري پاڻ کي ُسٺو ٺاهڻ جي الِء پڪي ارادي جي آهي. 

گھر جو ڪم 
ٻاَر مشق جا سواَل گھر کان زباني ياد ڪري اچن. 
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اخالق ۽ ادَب باب چوٿون:  

سوير اُٿڻ 
اهلل تعالٰي راتون آرام جي الِء ۽ ڏينهن ڪَم جي الِء ٺاهيون آهن. شام جو ِسُج لهڻ کان پوِء اونداهي 
ٿي ويندي آهي ۽ پکي پنهنجي آکيرن ۾ اچي ويندا آهن ۽ پوِء صبح سويري اُٿي اهلل تعالٰي جي حمد 
۽ ثناء ڪندا آهن. انسان صبح اُٿي پنهنجي ڪمن ۾ مصروف ٿي ويندو آهي ۽ سڄي ڏينهن جي 
ڪم پورو ڪري رات جو ُسمهي پوندو آهي. رات جو ُسمهڻ سان پوري ڏينهن جو ٿُڪ لهي ويندو آهي 
۽ انسان صبح تازو ٿي اُٿندو آهي. گھڻا ئي ماڻهو صبح فجر جي نماز پڙهي چهل قدمي ڪندا آهن، 
اها تمام ُسٺي عادت آهي. تازا هواِء صحت جي الِء ُسٺي هوندي آهي. صبح جلدي اُٿڻ سان گھر ۾ 
۽ ڏينهن ۾ ٿيندڙ سڀ ڪمن ۾ برڪت ٿيندي آهي. جيڪي ماڻهو دير تائين ُسمهيا پيا هوندا آهن، 
هنن جو پورو ڏينهن ضائع ٿي ويندو آهي. اسڪول وڃڻ جي ڏينهنن ۾ ٻاَر صبح سويري اُٿندا آهن 
پر موڪلن ۾ يا موڪل واري ڏينهن گھڻا ئي ٻاَر دير سان اٿندا آهن ۽ منجھند جي مانيَء جي وقت 
هنن جي نيرن ٿيندي آهي جيڪا تمام خراب عادت آهي. استاد ٻارن کي ٻڌائن ته هو موڪل واري 
ڏينهن به صبح سويري اُٿي پهريان فجر جي نماز پڙهن. چهل قدميَء جي الِء ماُء پيُء سان گڏ وڃن. ايئن 
هنن جو پورو ڏينهن ُسٺو گزرندو. جيڪي ٻاَر رات دير تائين جاڳندا آهن هنن جي اک صبح دير سان 
ُکلندي آهي ۽ هو اسڪول ۾ ليٽ ٿي ويندا آهن. استاد ٻارن کي ُٻڌائن ته رات جو دير تائين جاڳڻ 

بجاِء جلدي ُسمهڻ جي عادت پيدا ڪن جيئن صبح جلدي اُٿي سگھن. 

گھر جو ڪم 
ٻارن کي چئو ته مشق ۾ ِڏنل سواَل زباني ياد ڪري اچن. 

ٻارن کي هڪ چارٽ ٺاهي ڏيو جنهن ۾ ٻار روز اُٿڻ ۽ سمهڻ جا اوقات لِکن ۽ استاد روازنو ِهن چارٽ 
جي جاچ ڪري. 

 ڪلمو پاڪ

هر مسلمان اهلل تعالٰي جي بابت اِهو مڪمل يقين رکندو آهي ته هو هڪ آهي، هر جاِء تي موجود آهي، 
اهو ئي آسمانن ۽ زمينن جو ٺاهڻ وارو، لِڪيل ۽ پڌري کي ڄاڻڻ وارو، هر شيِء جو رب ۽ مالڪ آهي. 
هن کان سواِء ڪو حقيقي معبود ۽ مالڪ ناهي. انهيَء ڳالهه جو اقرار هڪ مسلمان ڪلمي پاڪ ۾ 

به ڪندو آهي. 
اهلل تعالٰي تي مڪمل يقين رکڻ سان گڏوگڏ اهو عقيدي سان ته “محمدk اهلل جو رسول آهي” هڪ 
مسلمان جو ايمان مڪمل ۽ مضبوط ٿي ويندو آهي. غير مسلم جڏهن اسالم جي دائري ۾ داخل ٿيندا 
آهن ته هو سڀ کان پهريان ڪلمو پاڪ پڙهندا آهن. ڪلمو پاڪ پڙهي بغير ڪو مسلمان نٿو ٿي 
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۽  اطاعت  تعالٰي جي  اهلل  ۽  جھليندو آهي  ُبري ڪمن کان  سگھي. ڪلمو پاڪ هڪ مسلمان کي 
فرمانبرداري جو درس ڏيندو آهي. 

استاد جي ذميواري آهي ته هو ڪالس ۾ ٻارن کي ڪلمي پاڪ جي اهميت بابت ٻڌائي. هنن کي 
ڪلمو پاڪ زباني ياد ڪرائي ۽ هنن کي اهو به ٻڌائي ته ڪلمو پاڪ پڙهڻ کان پوِء مسلمان ٻار کي 
سڀ کان پهريان ڪهڙو ڪم ڪرڻ گھرجي، جيئن هن کي رڳو اهلل تعالٰي جو چوڻ مڃڻ گھرجي. 
ڪلمو پاڪ برائين کان جھليندو آهي، انهيَء ڪري ننڍي وڏي برائين کان پري رهڻ جي ڪوشش 

ڪرڻ گھرجي. 

گھر جو ڪم 
ٻارن کي چيو وڃي ته هو گھر کان ڪلمو پاڪ ترجمي سان ياد ڪري اچن. 

 

سالم ڪرڻ
ُٻڌائي  ٻارن کي  “السالُم عليڪم” چوندا آهن. استاد  ته  ٻئي سان ملندا آهن  مسلمان جڏهن هڪ 
ته هڪ مسلمان جي سالم ڪرڻ جو سڀ کان بهتر ۽ مسنون طريقو اهو آهي ته هو جنهن سام ملي، 
هن کي “السالُم عليڪم و رحمت اهلل و برڪاته” چئي، مطلب “توهان تي سالمتي ۽ اهلل تعالٰي جي 
رحمت ۽ برڪت هجي” ۽ ٻيو جواب ۾ “وعليڪُم السالم و رحمت اهلل و برڪاته” مطلب “توهان تي 
به سالمتي اهلل تعالٰي جي رحمت ۽ برڪت هجي” چئي. سالم ڪرڻ جو اهو انداز ٻارن کي ترجمي 
سان گڏ سکائي ۽ ٻاَر ڪالس ۾ داخل ٿين ته سڀ ٻار انهيَء طريقي سان سالم ڪن. استاد جي پهريان 
سالم ڪرڻ سان ٻارن ۾ سالم ڪرڻ جي عادت پيدا ٿيندي. استاد پاڻ ۾ ِهڪ ٻئي کي انهيَء طرح 
سالم ڪندا ته ٻاَر به هن کي ڏسي پاڻ ۾ انهي طريقي سان سالم ڪندا. ٻارن کي ِسکايو وڃي ته هو 
صبح اُٿي سڀ کان پهريان ماُء پيُء کي سالم ڪن ۽ اسڪول ۾ استادن سان گڏوگڏ پنهنجي دوستن 
۽ اسڪول جي ٻئي عملي جي ماڻهن کي به سالم ڪن. اڄڪلهه ٻارن ۽ وڏن ۾ ‘هيلو’ ۽ ‘هاِء’ چوڻ 
جي عادت نظر اچي رهي آهي. استاَد هن کا جھلي ۽ “سالم ڪرڻ” جي سبق جي مطابق سالم ڪرڻ 

جو صحيح طريقي سيکائي. 
پهرئين درجي جي ٻارن کي چئو ته هو وڏن سان گڏوگڏ ننڍن کي به سالم ڪن. جيڪڏهن ڪالس 
جي ٻارن ۾ پاڻ ۾ جھيڙو ٿي وڃي ته ٻارن کي اِهو سيکايو وڃي ته هو پاڻ ۾ سالم ۽ صلح صفائي ڪري 

دوستي ڪرڻ ۾ پهريان ڪن. 

گھر جو ڪم 
ٻارن کي چيو وڃي ته هو گھَر کان اسالميات جي ڪتاب جي مطابق سالم ڪرڻ ۽ جواب ڏيڻ جو 

طريقو ۽ هن جو مطلب ياد ڪري اچن. 
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کائڻ پيئڻ جا ادَب
اهلل تعالٰي اسان کي کائڻ پيئڻ جي الِء گھڻيون ئي نعمتون ِڏنيون آهن. جيئرو رهڻ ۽ ُسٺي صحت جي 
الِء کائڻ پيئڻ تمام ضروري آهي. کاڌو هر گھر ۾ پچندو آهي ۽ باقاعدي ٽي وقت کاڌو به ويندو آهي پر 
هن هوندي به گھڻي ئي ماڻهن جو کاڌو هضم ناهي ٿيندو ۽ اهي پيٽ جي مختلف بيمارين ۾ وڪوڙيل 
هوندا آهن. اهو انهيَء ڪري ٿيندو آهي ته کاڌو کائڻ جي ِوچ ۾ هنن ڳالهين جو خيال نه رکيو ويندو 
آهي جنهن سان صحت ٺهندي آهي. استاَد مختلف ڪتابن کان کائڻ پيئڻ جي آدابن جي مطالعو 
ڪن ۽ هن جي مطابق پاڻ به کائن ۽ اسڪول ۾ ڪالس جي ٻارن کي به هن آدابن جي ڄاڻ ڏين. جنهن 
۾ سڀ کان پهريان کائڻ کان پهريان صابڻ سان چڱي طرح هٿ ڌوئڻ آهي. ٻارن کي ٻڌايو ته کائڻ 
هميشه “بسم اهلل الرحمٰن الرحيم” پڙهي شروع ڪيو. جيڪڏهن شروع ۾ ِوسري وڃو ته ياد اچڻ تي 
“بسم اهلل اّوله و آخره” پڙهي ڇڏيو. جنهن کاڌي تي اهلل تعالٰي جي نالو ناهي کنيو ويندو، هن ۾ شيطان 
شامل ٿي ويندو آهي. ڪجهه ٻاَر ڪالس ۾ ٽافيون يا چيونگم وغيره کائيندا آهن. اهو نظم ۽ ضبط 
جي خالف آهي. انهيَء ڪري ٻارن جي هن عادت تي قابو ڪرڻ به استاَد جو فرض آهي. ٻارن کي ٻڌايو 
وڃي ته کاڌي ۾ عيب نه ڪڊو ۽ هميشه ساڄي هَٿ سان کائو ۽ کاڌو کائي اهلل تعالٰي جو شڪر ادا ڪيو. 

گھر جو ڪم 
ٻاَر مشق جا سواَل گھر کان زباني ياد ڪري اچن. 

ٻارن کي چيو وڃي ته هو کاڌو کائڻ کان پهريان هٿ ضرور ڌوئن ۽ ڪالس ۾ ٻارن کان ُپڇندا رهو ته 
ٻاَر کائڻ کان پهريان هٿ ڌوئيندا آهن يا نه؟ جيڪي ٻاَر ايئن ڪن، حوصلو وڌائڻ جي الِء هنن کي 

شاباش ڏني وڃي. 

 پنهنجو ڪم پاڻ ڪيو

اهلل تعالٰي اسان کي زبان، هَٿ، پيَر، ڪَن، اکيون ۽ اهڙي گھڻيون ئي جسماني نعمتون ڏنيون آهن ۽ 
اهي نعمتون استعمال ڪرڻ جي الِء ڏنيون آهن. عقل رکڻ وارا ماڻهو هنن نعمتن کي استعمال ڪري 
پنهنجو هر ڪم پنهنجي هٿن سان ڪندا آهن. اسان جا پيارا نبي حضرت محمدk پنهنجا سڀ 
ڪَم پنهنجي هٿن سان ڪندا هئا. نبي اڪرمk جي زندگي کي سامهون رکي ٻارن کي ُٻڌائن ته 
پاڻk پنهنجا ڪهڙا ڪهڙا ڪَم پنهنجي هٿن سان ڪندا هئا ۽ ٻاَر ڪهڙا ڪهڙا ڪَم پاڻ ڪري 
اُهي هوندا آهن جيڪي  ٻاَر  ُسٺا  ٻارن جي ذميواري آهي.  ننڍا ننڍا ڪم ڪرڻ  ٿا. پنهنجا  سگھن 
۽  ڪالس  بڪس،  جيوميٽري  ٿيلهي،  جي  اسڪول  پنهنجي  جيئن  آهن.  ڪندا  پاڻ  ڪم  پنهنجو 
جوتا  ۽  يونيفارم  ٿيلهو،  جو  اسڪول  پنهنجي  پهريان  کان  ُسمهڻ  جو  رات  رکڻ،  صاف  کي  ڪپڙن 
ڪتاَب  پنهنجا  ڏيڻ،  ڦڻي  ۾  وارن  ڪرڻ،  پاڻ  ورڪ  هوم  پنهنجو  پيئڻ،  پاڻ  پاڻي  رکڻ،  تيار  وغيره 
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سنڀالي رکڻ. ٻاَر نه ُرڳو اهي ڪَم پاڻ ڪن پر پنهنجي گھر ۽ گھٽي کي به صاف رکن. ڪاغذ ۽ کائڻ 
پيئڻ جي شيئن جا ريپر وغيره هيڏانهن هوڏانهن ُڦٽو ڪرڻ بجاِء پاَڻ گند جي ٽوڪريَء ۾ وجھن. گند 
ڦهالئڻ کان ٻار پاڻ به بيمار ٿي ويندا آهن. گھڻا ئي ٻاَر رات جو سمهڻ جي الِء پنهنجي ماُء جو انتظار 
ڪندا آهن. ٻارن کي ٻڌايو وڃي ته هو رات جو سمهڻ وارا ڪپڙا مٽي پاڻ سمهڻ جي عادت وجھن. 
پاڻ برش ڪرڻ جي عادت  به  پوِء  ناشتي کان  ڏنَد برش ڪرڻ ۽ صبح  رات جو سمهڻ کان پهريان 
وجھن. جيڪڏهن ڪالس ۾ ڪٿي ڪو ڪاغذ ۽ پينسل جو ٻورو ِڪريل نظر اچي ته جنهن ٻار اِهي 

شيئون ڦٽي ڪيون آهن، هن کي چيو وڃي ته هو اِهي شيئون پاڻ کڻي گند جي ٽوڪري ۾ وجھي. 

گھر جو ڪم 
ٻارن کي چيو وڃي ته هو گھر وڃي پنهنجو ٿيلهو، يونيفارم ۽ جوتا وغيره پنهنجي جاِء تي سنڀالي 
رکن. استاد ڪالس ۾ ٻارن کان وقفي وقفي سان ُپڇا ڪندا رهن ته اهي گھر ۾ پنهنجا ڪهڙا ڪهڙا 

ڪَم پاڻ ڪندا آهن. 

ُسٺو ورتاُء
ُسٺو ورتاُء ڪرڻ جو مقصد اهلل تعالٰي جي رضا حاصل ڪرڻ هوندو آهي. يعني اسان جڏهن به ڪنهن 
نه ُرڳو پنهنجي  سان ملئون ته هن نظريي سان ملئون ته اهلل تعالٰي خوش ٿيندو. اهلل تعالٰي اسان کي 
دوستن پر دشمنن سان به ُسٺو ورتاُء  ڪرڻ جي تاڪيد ڪئي آهي. حضرت محمدk هر هڪ سان 

ُسٺو سلوڪ ڪندا هئا. 
ڪالس ۾ ٻارن کي ُٻڌائي ته هو ٻين سان ُسٺو ورتاُء ڪيئن ڪري سگھن ٿا. جيڪڏهن ڪالس ۾ 
ڪنهن ٻاَر وٽ اسڪيل، پينسل وغيره ناهي ته هو پنهنجي شيئون هن کي استعمال ڪرڻ جي الِء 
ڏين، ڪالس جي ٻين ٻارن سان ويڙهه جھيڙهه نه ڪن، جيڪڏهن ڪو ٻار بيمار ٿي پئي ته هن جو 
حال ضرور ُپڇا ڪن. جيڪڏهن ڪنهن ٻار جي ڊيسڪ تي ڪا کائڻ پيئڻ جي شيِء رکيل آهي ته 
هن جي اجازت جي بغير نه کڻن. هن سبق ۾ ٻيا به عملي مثاَل ِڏنا ويا آهن، اهي مثاَل به ٻارن کي ياد 
ڪرائي. اسڪول کان سواِء گھر ۾ به بزرگن، والدين وغيره سان ُسٺو ورتاُء ڪرڻ گھرجي. ماُء پيُء جو 
چوڻ وٺڻ گھرجي، هنن کي تنگ نه ڪرڻ گھرجي ۽ پنهنجي هر ڳالهه مڃائڻ جي الِء هنن سان ضد 

نه ڪرڻ گھرجي. 

گھر جو ڪم 
پهرئين  جيڪي  لکي،  مثالون  آسان  اهڙيون  ڪجهه  سان  حوالي  جي  ورتاُء  ُسٺي  تي  بورڊ  وارو  لکن 
درجي جي ٻارن کي سمجھ ۾ اچن ۽ هنن کي چئو ته اُهي اهڙيون ٽي مثالون گھر کان به لِکي اچن ۽ 

ٻڌائن ته هو انهيَء مثالن تي ڪيئن عمل ڪري سگھن ٿا. 
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پنهنجي گھر ۽ اسڪول کي صاف رکڻ
ٻارن جو صبح کان منجھند تائين جو وقت پنهنجي اسڪول ۾ گزرندو آهي ۽ ڏينهن جو باقي حّصو 
هو پنهنجي گھر ۾ گزاريندا آهن. اسڪول ۽ گھر ٻنهني جو ماحول صاف سٿرو هجڻ گھرجي. گھر 
۽ اسڪول جي صفائي جو ڪم ٻاَر ته نه ڪندا پر هو ِڪن نه ڦهالئي هن صفائي کي برقرار ته رکي 
سگھن ٿا. ڪجهه ٻارن جي عادَت هوندي آهي ته هو هَر هَر پنهنجي نَڪ ۾ آڱر وجھندا آهن، پَٽ تي 
ُٿڪيندا آهن يا ڪاغذ وغيره ڦاڙي ڦِٽو ڪندا آهن. هاف ٽائم ۾ ڪجهه ٻار اسڪول جي ڪينٽين 
جي گھر مان کڻي آيل شيئون کائيندا آهن، هنن جا ريپر پَٽ تي ِهتي ُهتي ڦٽي ڪندا آهن. اها تمام 
خراب عادت آهي، هن سان اسڪول جي ڪالس، راند جو ميدان ۽ رستا ِڪنا ٿيندا آهن. اسڪول 
۾ جاِء جاِء تي گنَد الِء ٽوڪريون هجڻ گھرجن ۽ ٻارن کي ُٻڌايو وڃي ته ِڪن ڦٿ هن ٽوڪريَء ۾ ڦِٽو 
ڪن. اسڪول ۾ مهيني يا ٻن مهينن ۾ هڪ ڀيرو “صفائيَء جو ڏيهاڙو” ملهايو وڃي ۽ ٻارن کي چيو 
وڃي ته هو پنهنجي ڪالس ۽ اسڪول جي رستن ۽ راند جي ميداَن کان ڪچرو وغيره کڻن. آلو 
ڪپڙو کڻي ڊيسڪ صاف ڪن. جيڪڏهن اسڪول ۾ ٻارن کي صفائيَء جي عادت وجھبي ته هو اها 

عادت گھر ۾ به برقرار رکندا. 


