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ٽئين درجي الِء 





پيش لفظ

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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القرآن الڪريم باب پهريون:  

ناظره قرآن
عام مقصد

ٻارن کي ٺيڪ تلفظ ۽ مخارج سان قرآن شريف پڙهڻ سکائڻ. 

خاص مقصد
ٻارن کي ناظره قرآن جي رموز اوقاف جي ڄاڻ ڏيڻ، جيئن هو قرآن شريف ٺيڪ طريقي سان پڙهي ۽ 

ياد ڪري سگھن. 

مدد ڪرڻ واري شيون 
“رموز اوقاف” جي اشارن جو چارٽ. پهرين سيپاري جو آڊيو ڪيسٽ ۽ ٽيپ ريڪارڊر، “ان شاء اهلل” 

۽ “ماشاء اهلل” جو چارٽ، ترجمي سان گڏ. 

تياري 
استاد ڪالس ۾ اچي سڀ کان پهريان چارٽ ڀِت تي لڳائي. هن کان پوِء قرآن شريف جي تالوت جي 
برڪَت کان ٻارن کي آگاهه ڪري ۽ کين سمجھائي ته قرآن شريف آسماني ڪتاب آهي، ڪو عام 
ڪتاب ناهي. هن کي پڙهڻ ۽ ُٻڌڻ ٻِنهني جو ثواب آهي. استاد ٻارن کي سمجھائي ته قرآن شريف 
پڙهڻ جا ادَبَ ڪهڙا آهن؟ تالوت آراَم سان ۽ وچولي آواَز سان پڙهڻ گھرجي ۽ لفظن جي ادائي ۾ 
تلّفظ ۽ مخارج جو تمام خيال رکڻ گھرجي. ٻارن کي اِهي سڀ ڳالهيون چڱي طريقي سان ُٻڌائڻ کان 

پوِء سبق جو اعالن ڪري پڙهائڻ شروع ڪجي. 

پڙهائڻ جو طريقو 
استاد ٻارن کي روز ايترو ئي پڙهائي جيترو اُهي سوالئيَء ۽ صحيح تلفظ سان پڙهي سگھن. جڏهن اها 

دلجاِء ٿي وڃي ته ٻاَر ڏنل سبق صحيح سان ورجائن ٿا، هن کان پوِء ئي اڳتي وڌجي.
کان  ٻارن  پوِء  ڪري،  تالوت  جي  آيتن  هن  پاڻ  استاد  پهريان  الِء  جي  پڙهرائڻ  سيپارو  کان  ٻارن 
تشريح  جي  هنن  ڪري  اشارو  ڏانهن  چارٽ  استاد  اچن،  رموز  به  جيترا  هلندي  تالوت  پڙهرائي. 
ڪندو وڃي ۽ هنن جي شناخت ڪرائي، جيئن ٻارن کي اها خبر پئي ته ڪنهن اشارن تي تالوت 

ڪندي بيهڻو آهي. 
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رموز اوقافمطلبنشاَن 

O آيت ختم ٿيڻ جو نشان. ِهتي بيهڻ الزمي آهي .وقف تام
ضرور بيهڻ گھرجي .وقف الزم م
ضرور بيهڻ گھرجي .وقف مطلقط
بيهڻ بهتر آهي. نه بيهڻ سان به فرق ناهي پوندو .وقف جائزج

نه بيهڻ بهتر آهي .وقف مجّوز ز ذ
ِمالئي پڙهڻ بهتر آهي .وقف مرخصص

هتي نه بيهڻ بهتر آهي .قبل عليه الوقت ق
هتي نه بيهڻ تمام بهتر آهي.ال وقف عليه ال 

بيهڻ بهتر آهي.بيهو قف 
بيهو يا نه بيهو .قديوصلصل
بهتر آهي ته نه بيهو .الوصل االولٰي صلے

جڏهن ڪنهن لفظ يا جملي کان پهريان يا پوِء اهڙا نشاَن معانقه
اچن ته ڪنهن ِهڪ جاِء ته بيهو ۽ ٻي جاِء ته نه بيهو .

جيڪو اشارو پهريون آيو آهي. هن جاِء تي به اهو ئي سمجھجي.ڪذالڪک
آيت پڙهڻ کان پوِء سجدو ڪيو .سجدوجسده

پهرين ِسيپاري جو ناظره پورو ڪرڻ کان پوِء ٻارن کي سورة الڪوثر، سورة القريش ۽ سورة الماعون 
واري واري سان ياد ڪرايو. وقفي وقفي سان ناظره ُدهرائيندا به رهو، انهيَء طريقي سان اهي سورتون 

حفظ ڪرڻ کان پوِء هنن کي به دهرائڻ گھرجي. 
اِهي آيتون  ٻارن کي قرآن شريف جي )پهرين سيپاري( جي تالوت جي ڪيسٽ مان  سبق هلندي 

ٻُڌائڻ جو انتظام ڪجي ته بهتر آهي. 
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حفظ ۽ ترجمي ۾ ٻارن کي “ان شاء اهلل” ۽ “ماشاء اهلل” جو ترجمو به ياد ڪرائجي ۽ ُٻڌائجي ته هن لفظن 
کي ڪنهن موقع تي ادا ڪيو ويندو آهي. ڪنهن ڪم جو اِرادو ڪندي وقت “ان شاء اهلل” چئبو آهي 
۽ “ماشاء اهلل” هن وقت چوندا آهن جڏهن اسان ڪا ُسهڻي شئي يا جاندار ِڏسندا آهيون. اهي لفَظ اهلل 
تعالٰي جي نعمتن جو ُشڪر ادا ڪرڻ جي الِء آهن. دعا ۽ ترجمو به انهيَء طريقي سان ياد ڪرائجي. 

ورجاُء 
سبق کي ورجائڻ جي الِء ناظره قرآن، حفظ ۽ ترجمي جا سبَق وقفي وقفي سان ٻارن کان ُٻڌجن. 

سبق جا مقصَد 
طالبن کي قرآني آيتون ۽ عربي حرفن جي ُسڄاڻ ڪرائڻ ۽ لفظ جي ادائي صحيح ڪرڻ جي قابل 

بڻائڻ. 

پڙهائڻ ۾ مدد 
وڌيڪ  يا  هڪ  الِء  جي  ترجمي  ۽  حفظ  چارٽ.  جو  النصر  سورة  ۽  االخالص  سورة  الفاتحه،  سورة 
چارَٽ جنهن ته تعوذ، تسميه، ڪلمو پاڪ، درود پاڪ، سبحان اهلل، الحمد هلل، استغفر اهلل، ماشاء اهلل، 

ان شاء اهلل اعراب ۽ ترجمي سان گڏ ڪتاَب مطابق لِکيل هجن. 

پراڻي معلومات جي پرک 
قرآن شريف ڪيترن سيپارن تي مشتمل آهي؟ 

توهان کي ڪا سورت ياد آهي؟ 
ڪا آيت ياد آهي؟ 

قرآن شريف ۾ ڪهڙي آيت آهي جيڪا ُدعا تي مشتمل آهي؟ 

نئي معلومات جو اندازو 
طالَب عربي حرفن جا معنٰي ۽ مطلب ڄاڻي سگھن، سورة الفاتحه، سورة االخالص ۽ سورة النصر بابت 

ڄاڻي سگھن. 

پڙهائڻ جو طريقو 
 عربي حرفن جي ُسڄاڻ يّسرنا القرآن کان ڪرائڻ جي الِء حرفن جو چارٽ ڪالس ۾ لڳائجي يا اهي 

لفَظ يّسرنا القرآن جي مطابق لکن وارو بورڊ تي لِکجن ۽ وڏي آواز طالبن کان ادا ڪرايا وڃن. 
اهو سبق طالبن کي مختلف حصن ۾ مطلب ٽڪڙا ڪري پڙهائجي. 



7



8

حفظ قرآن
پڙهائڻ جو طريقو 

استاد ڪالس ۾ سورة الفاتحه جو چارٽ لڳائيندو ۽ پهريان ٺيڪ تلفظ سان هن سورت جي تالوت 
ڪندو. 

هن کان پوِء واري واري ڪجهه طالبن کان سورة الفاتحه جي تالوت ڪرائيندو ۽ کين واري واري اِها 
سورت ُدهرائڻ جي هدايت ڪندو. 

استاد سورة االخالص ۽ سورة النصر تي مشتمل چارٽ واري واري ڪالس ۾ لڳائي مٿي ڏنل طريقي 
سان اهي سورتون به طالبن کي ياد ڪرائيندو. 

حفظ ۽ ترجمو 
پڙهائڻ جو طريقو 

لفَظ معنٰي سان گڏ پڙهي، پوِء ڪجهه  پاڻ سڀ  پهريان  پوِء  لڳائڻ کان  حفظ ۽ ترجمو: استاد چارٽ 
طالبن کان معنٰي سوڌي ادا ڪرائي ۽ ڪجهه لفظن جا معنٰي الگ سان معلوم ڪري هنن جي ڄاَڻ 

ڪرائي. جھڙوڪ: 

معنٰي لفَظ 

پناهه گھران ٿو 

مردود

تمام رحم وارو

تمام وڏو 

ناهي ڪو عبادت جي الئق 

اي اهلل رحم ۽ ڪرم فرماِء

جيئن تون رحم فرمايو 

بي شڪ تون تعريف ۽ وڏائي جي الئق آهين

اي اهلل برڪت نازل فرماِء 



9

 



10

ايمانيات ۽ عبادتون  باب ٻيو:  

توحيد ، رسالت  ۽ آخرت
عام مقصَد 

ٻارن کي اهلل تعالٰي جي هيڪڙائي، حضور اڪرمk جي رسالت ۽ آخرت بابت ُٻڌائڻ. 

خاص مقصَد 
ٻارن کي ُٻڌائڻ ته اهلل تعالٰي ئي اسان کي پيدا ڪرڻ وارو آهي ۽ عبادت جي الئق آهي ۽ هن جو ڪو 
شريڪ ناهي. حضرت محمد مصطفٰيk اهلل جو آخري رسول آهي ۽ آخرت تي ايمان آڻڻ اسان جي 

عقيدي جي بنيادون آهن. 

مدد ڪرڻ واري شيون 
ڪعبي شريف ۽ مسجد نبوي جون تصويرون. اهلل اڪبر ۽ ڪلمي پاڪ جو چارٽ ترجمي سان. 

هدايت 
سبق کي ٽي حصن ۾ ورهائجي، جيئن ٻارن تي ٻوجھ نه ٿي ۽ هنن جي ذهنن ۾ ڳالهيون گڏ مڏ نه ٿين. 

توحيد
ٻارن کان سواَل ڪجن. اسان کي ۽ توهان کي ڪنهن پيدا ڪيو آهي؟ اها دنيا ڪنهن ٺاهي آهي؟ 
اسان ڪنهن جي عبادت ڪندا آهيون؟ ڪعبي شريف جي تصوير ڏانهن اشارو ڪري ُپڇا ڪجي 

ته اِهو ڪنهن جو گھر آهي؟ جڏهن ٻاَر موضوع جي ويجھو اچي وڃن ته سبق جو اعالن ڪجي. 

سبق جو اعالن 
پيارا ٻارؤ! اڄ اسان ساري دنيا کي پيدا ڪرڻ واري، سدائين قائم رهڻ واري ۽ ساري ڪائنات جو نظام 
هالئيندڙ اهلل رب العزت جي هيڪڙائي بابت پڙهنداسين. هيڪڙائي جو مطلب اهو مڃڻ آهي ته اهلل 
تعالٰي جي ذات هڪ ۽ هيڪلو آهي. هن جو ڪو شريڪ ناهي ۽ اسان کي ُرڳو اهلل جي ئي عبادت 

ڪرڻ گھرجي. توحيد اسان جي دين جو بنياد آهي. جنهن جو مطلب اهلل تعالي کي ِهڪ مڃڻ آهي. 
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پڙهائڻ جو طريقو 
ٻارن کان وڏي آواز ۾ سبق پڙهرائجي ۽ سبق ۾ اچڻ وارن مشڪل لفظن، جيئن توحيد ۽ ڪلمي، جا 
معنٰي لکن وارو بورڊ تي لِکيا وڃن ۽ سبق هلندي ٻارن کان الڳاپيل سواَل به ڪندا رهو جيئن ٻارن کي 

توحيد جا معنٰي ياد ٿي وڃن. 

رسالت
ٻارن جو ڌيان مسجد نبوي جي تصوير ڏانهن ڪرائي سواَل ڪجن ته توهان ِهن مسجد جو نالو ُٻڌائي 
سگھو ٿا؟ هن مسجد کي مسجِد نبوي ڇو چوندا آهن؟ پوِء ٻڌايو ته اسان جو پيارو نبيk اهلل تعالٰي 
جو آخري رسول هو. اهلل تعالٰي پنهنجي رسولن کي انسانن جي هدايت جي الِء موڪليندو رهندو هو. 
جيئن مسلمان هجڻ جي الِء اهلل تعالٰي تي ايمان ضروري آهي، ساڳي نموني رسالت ۽ رسولن تي ايمان 

آڻڻ به ضروري آهي. پيارا ٻارؤ! اڄ اسان رسالت ۽ رسالت جي عقيدي بابت پڙهنداسين. 

پڙهائڻ جو طريقو 
جو  سوالن  دوران  پڙهائڻ  پڙهرائجي.  حصو  بابت  جي  رسالت  ۾  آواز  وڏي  سان  واري  واري  کي  ٻارن 
سلسلو جاري رکجي. اها ڳالهه بانور ڪرائي وڃي ته اسان جو نبيk اسان جو آخري رسول آهي ۽ 

اهلل تعالٰي جي اطاعت سان گڏوگڏ رسول اهللk جي اطاعت به مسلمانن الِء الزمي آهي. 

آخرت
ٻارن کي موضوع جي ويجھو آڻڻ جي الِء کين ُٻڌائجي ته ايمان جون بنيادون ڪهڙيون آهن؟ مطلب 
تي  آخرت  ۽  ايمان  تي  ڪتابن  جي  اهلل  ايمان،  تي  فرشتن  ايمان،  تي  رسولن  جي  اهلل  ايمان،  تي  اهلل 
ايمان. پوِء ٻارن کان سوال ڪيا سگھجن ٿا ته آخرت ڪنهن کي چوندا آهن؟ ٻارن کي آخرت جا 

لغوي معنٰي ٻڌائجن ۽ پوِء سبق جو اعالن ڪجي ته اڄ اسان آخرت بابت پڙهنداسين. 

پڙهائڻ جو طريقو 
سبق جي اعالن کان پوِء ٻارن کي سبق جو الڳاپيل حصو وڏي آواز سان پڙهڻ جي الِء چئجي ۽ آخرت 
ياد  ٻارن کي سبق  بورڊ تي درج ڪجن. سبق هلندي سواَل ڪجن جيئن  وارو  لغوي معنٰي لکن  جا 

ڪرڻ ۾ سوالئي ٿي ۽ اهي ورجائڻ جي عمل ۾ ئي سبق ياد ڪري ڇڏن. 
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ورجاُء 
پڙهائڻ ڪيترو اثرائتو ٿيو، هن جو اندازو ڪرڻ جي الِء سبق پورو ٿيڻ کان پوِء ٻارن کان مختلف سواَل 

ڪجن ۽ جيڪڏهن ضروري لڳي ته سبق کي ٻيهر ُدهرائڻ جي الِء چئجي ۽ گھر جو ڪم ڏنو وڃي. 
 

قرآن مجيد جو تعارف
مقصَد 

قرآن شريف جو تعارف، قرآن شريف جي اهميت، قرآن شريف جي تالوت جي آدابن کان ٻارن کي 
روشناس ڪرائڻ 

مدد ڪرڻ واري شيون 
قرآن شريف جي هڪ تصوير. چار آسماني ڪتابن جي نالن جو چارٽ .

تياري
استقرائي طريقي سان ٻارن کي سبق جي موضوع ويجھو آڻڻ جي الِء سوالن تيار ڪجن ۽ هنن کان 
ڀت  فرمائي؟  نازل  ڪتاب  آسماني  ڪهڙي  تي   kنبي پياري  جي  اسان  تعالٰي  اهلل  ٻارؤ!  ته  ُپڇجي 
ٻارن  پوِء  آهي؟  ڪتاب  ڪهڙي  اها  آهي  رهي  اچي  نظر  کي  توهان  تصوير  جي  ڪتاب  جنهن  تي 
کي ُٻڌائجي ته قرآن شريف قيامت تائين پنهنجي اصل حالت ۾ انسانن جي هدايت جو ذريعو بڻيو 
رهندو، جڏهن ته ٻيون آسماني ڪتابون منسوخ ٿي ُچڪيون آهن. هن آسماني ڪتابن تي ايمان 

آڻڻ به مسلمانن جي الِء ضروري آهي. پوِء سبق جو اعالن ڪجي. 

سبق جو اعالن
ته هن  پڙهنداسين  به  اهو  ۽  پڙهنداسين  اهم ڳالهيون  بابت  شريف  قرآن  ۾  اسان هن سبق  اڄ  ٻارؤ! 

مقدس ڪتاب جي تالوت جا ادَب ڪهڙا آهن؟ 

پڙهائڻ جو طريقو 
مشهور  چار  ته  ڪيو  ُپڇا  پوِء  کان  پيراگراف  پهرين  ۽  چئو  الِء  جي  پڙهڻ  سبق  ۾  آواز  وڏي  کي  ٻارن 
ڇو  ڪتاَب  پويان  ته  ڪجي  سوال  ته  ُپڄاڻي  جي  پيراگراف  ٻي  آهن؟  ڇا  ناال  جا  ڪتابن  آسماني 
پوِء  کان  پيراگراف  ٽين  وڃن.  لِکيا  تي  بورڊ  وارو  لکن  به  معنٰي  لغوي  جا  منسوخ  ويا؟  ڪيا  منسوخ 
سوال ڪجي ته قيامت تائين هن ڪتاب ۾ تبديلي ڇو ممڪن ناهي؟ چوٿون پيراگراف هلندي سوال 

ڪجي ته قرآن شريف جي تالوت ڪيئن ڪرڻ گھرجي؟ وغيره. 
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ورجاُء 
پڙهائڻ جي نتيجا ڄاڻڻ جي الِء سبق جي ُپڄاڻي ته ٻارن کان مختلف سواَل ڪيا وڃن ۽ گھر جو ڪم 

ڏنو وڃي. 

نماز
مقصَد 

ٻارن کي اسان جي دين ۾ عبادت جي نظام جي ڄاڻ ڏيڻ. نماز جي اهميت ۽ نماز جي آدابن کان ٻارن 
کي روشناس ڪرائڻ سان گڏوگڏ اِهو به ُٻڌائڻ ته مقرر وقت تي نماز پڙهڻ جي فضيلت ڇا آهي ۽ نماز 

جي وقت قبلي ڏانهن ُمنهن ڪرڻ ڇو ضروري آهي؟ 

مدد ڪرڻ واري شيون
ڪعبي شريف ۾ نماز جو منظر )تصوير(. پنجن نمازن جا ناال چارٽ تي لکيل. 

تياري
ڪندا  ڪيئن  عبادت  جي  تعالٰي  اهلل  اسان  ته  ُپڇجي  کا  ٻارن  الِء  جي  آڻڻ  ڏانهن  موضوع  جي  سبق 
آهيون يا اسان جي دين ۾ عبادت ڪرڻ جا ڪهڙا طريقا آهن؟ ٻارن کي ُٻڌائجي ته عبادتن ۾ سڀ کان 
اهم عبادت نماز آهي. اسان ڏينهن ۾ پنج وقت نماز ادا ڪندا آهيون، هن جي خاص وجھ آهي. هن 
جي وجھ سان اسان نظم ۽ ضبط جا عادتي ٿيندا آهيون جيئن اسان وقت تي اسڪول ويندا آهيون 
ساڳي نموني اهلل تعالٰي جي سامهون حاضري به مقرر وقت تي ڏيندا آهيون ۽ اهي وقت اهلل تعالٰي پاڻ 

مقرر ڪيا آهن. ته اچو ٻارؤ! اڄ اسان نماز ۽ قبلي بابت پڙهئون. 

پڙهائڻ جو طريقو 
ٻارن کان واري واري سان سبق جا مختلف حصه وڏي آواز سان پڙهرايو. نمازن جي اوقات جي پابندي 
جي فضيلت جو ذڪر اچي ته ٻارن کي ُٻڌائجي ته نماز پڙهڻ جا ٻيا به گھڻا ئي فائدا آهن. انسان پاڪ 
صاف رهندو آهي ۽ ڇا ڪاڻ ته نماز هڪ طرح جي جسماني ورزش به آهي انهيَء ڪري نماز پڙهڻ 
ته هو جڏهن  ُٻڌائجي  ٻارن کي  ادَب بيان ڪندي  به رهندو آهي. نماز جا  وارو صحت مند ۽ ُچست 

مسجد ۾ وڃن ته وڏن جي ِوچ ۾ صفن ۾ نه ِگھرن. اهو عمل ادَب جي خالف آهي.
قبلي جو تعارف ڪرائيندي ٻارن کي ُٻڌائجي ته نماز جي الِء قبلي ڏانهن منهن ڪرڻ اهلل تعالٰي جو 
حڪم آهي. هن عمل سان اهو پِڻ اشارو ملندو آهي ته دنيا جا سموري مسلمانن کي ِهڪ مرڪز تي 

متحد هجڻ گھرجي. 
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ٻارن کي ڪعبي شريف ۾ نماز پڙهڻ جي تصوير ڏيکائيندي ُٻڌائجي ته ساري دنيا جا مسلمان مّڪي 
۾ واقع ڪعبي شريف ڏانهن ُمنهن ڪري نماز ادا ڪندا آهن ۽ ڪعبو شريف اهلل جو گھر آهي. 

ورجاُء 
پڙهائڻ جي نتيجن جو اندازو لڳائڻ جي الِء ٻارن کان الڳاپيل سواَل ُپڇجن ۽ جوابن جي روشنيَء ۾ 

سبق کي ورجائڻ يا اڳين سبق جي شروعات بابت فيصلو ڪجي. 

مسجد جي اهميت ۽ احترام
مقصَد 

طالبن کي عبادت جي جاِء جي اهميت کان آگاهه ڪرڻ ۽ اسان جي مذهب ۾ عبادت جي جاِء مطلب 
مسجد جي اهميت ۽ احترام کان روشناس ڪرائڻ. 

مدد ڪرڻ واري شيون 
مسجد جي تصوير جو چارٽ. اسالم جي پهرين مسجد “مسجِد ُقبا” جي تصوير جو چارٽ .

پراڻي معلومات ورجائڻ 
عبادت جي جاِء ڪنهن کي چوندا آهن؟ 

مسلمان عبادت جي الِء ڪٿي ويندا آهن؟ 
اهم مسجدن جا ناال ٻڌايو. 

نئي معلومات جو تعين 
تمهيد: پيارا ٻارؤ! اڄ اسان توهان کي مسجدن جي اهميت ۽ هنن جي احترام ۽ مسجد ۾ وڃڻ جي 
آدابن بابت ُٻڌائينداسين. توهان کا اِها ته خبر ئي هوندي ته مسجدن ۾ اسان عبادت ڪندا آهيون ۽ 

عبادت جي جاِء مطلب نماز جي جاِء کي پاڪ صاف رکڻ گھرجي. 

پڙهائڻ جو طريقو 
استاد ڪالس ۾ مسجدن جي تصويرن جو چارٽ لڳائيندو. 

سبق الِء تيار ڪرڻ بعد طالبن کان سبق وڏي آواز سان پڙهرائيندو ۽ هر پيراگراف کان پوِء وقفي ۾ 
اهڙي سوالن جو سلسلو به جاري رکندو جيڪي پيراگراف بابت هجن. 
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پاڻ سڳورنk جي حيات پاڪ باب ٽيون:  
حضرت ابو طالب جي سرپرستي

عام مقصد 
ٻارن کي رسول اهللk جي زندگي جي حاالتن جي ڄاڻ ڏيڻ. 

خاص مقصَد 
ٻارن کي حضور اڪرمk جي پرورش بابت ُٻڌائيڻ ته پاڻk ڪنهن حاالتن ۾ پنهنجو ننڍپڻ گزاريو 

۽ پاڻk جي چاچي ابو طالب ماُء ۽ ڏاڏي جي وفات کان پوِء ڪيئن پاڻk جي پرورش ڪئي؟ 

مدد ڪرڻ واري شيون 
هڪ چارٽ جنهن تي حضور اڪرمk جي پيُء، ماُء، ڏاڏي ۽ چاچي جا ناال وڏي حرفن ۾ لکيل هجن. 

تياري 
 kسڀ کان پهريان استاد ٻارن جي توجھ پاڻ ڏانهن ڪرائي اهو سوال ڪري ته هنن حضور اڪرم
جي شروعاتي زندگي بابت جيڪو ڪجهه ٻي ڪالس ۾ پڙهيو هو، ڇا کين اهو ياد آهي؟ پوِء ٻارن کي 
ياد ڏيارجي ته ٻي ڪالس ۾ هنن اِهو پڙهيو هو ته حضور k جي پيُء جي وفات پاڻk جي پيدائش 
کان پهريان ئي ٿي ُچڪي هئي ۽ پاڻk يتيم پيدا ٿيا هئا. ڇهه سالن جي ڄمار ۾ ماُء به انتقال ڪري 
وئي ۽ پوِء ڏاڏي عبد المطلب پاڻk جي پرورش ڪئي، پر ٻن سالن کان پوِء ڏاڏو به وفات ڪري ويو. 
پوِء پاڻk جي پرورش جي ذميواري پاڻ جي چاچي حضرت ابو طالب سنڀالي. هن وقت ٻاَر سبق جي 

موضوع جي ويجھو اچي ويا هوندا، انهيَء ڪري سبق جو اعالن ڪري ڇڏجي. 

سبق جو اعالن 
پيارا ٻارؤ! اڄ جي سبق ۾ پڙهنداسين ته حضرت ابو طالب حضور اڪرمk جي ڪفالت ڪيئن 

ڪئي؟ 

پڙهائڻ جو طريقو 
ٻارن کان وڏي آواز ۾ سبق پڙهرائجي ۽ پڙهائڻ دوران الڳاپيل سواَل ڪجن. جھڙوڪ پاڻk جي والد 
جو نالو ڇا هو؟ سندس انتقال ڪڏهن ٿيو؟ ماُء جو نالو ٻڌايو. ڏاڏي جي وفات وقت پاڻ k جي ڄمار 

ڪيتري هئي؟ ڀت تي لڳيل چارٽ ٻارن جي ڪاپيَء ۾ نقل ڪجي. 
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سبق جو ورجاُء
سبق جي ُپڄاڻيَء تي پڙهائڻ جا نتيجا سمجھڻ الِء عام طريقو استعمال ڪجي ۽ هن جي روشنيَء ۾ 

اڳتي جو الئحه عمل تيار ڪجي. ٻارن کي گھر جو ڪم ڏنو وڃي. 

شام ڏانهن سفر
عام مقصد 

حضور اڪرم k جي نبوت کان پهريان جي عملي زندگي کان ٻارن کي واقف ڪرڻ. 

خاص مقصَد 
حضور اڪرمk جي پهرين سفر بابت ٻارن کي آگاهه ڪرڻ ۽ ُٻڌائڻ ته نبي اڪرم k به پنهنجي 

چاچي سان تمام محبت ڪندو هو ۽ هن جو وڇوڙو برداشت نه ڪندو هو. 

مدد ڪرڻ واري شيون 
اهڙو نقشو جنهن ۾ سعودي عرب جي شهر مّڪي سان گڏوگڏ پاڙيسري ملڪ عراق ۽ شام ڏيکاريا ويا 

هجن ۽ ُبصرٰي به نظر ايندو هجي. 

تياري 
 kهن موضوع جي ويجھو آڻڻ جي الِء استاد ٻارن کي بياني طريقي سان تيار ڪري ۽ ُٻڌائي ته حضور
کي پنهنجي چاچي سان گھڻي محبت هئي ۽ چاچو به پاڻ k کي گھڻو پسند ڪندو هو ۽ سدائين 
پاڻ سان گڏ رکندو هو. پاڻ k جو چاچو حضرت ابو طالب تجارت ڪندو هو ۽ تجارت جو سامان 
کڻي گھڻو ڪري ملڪ شام ويندو هو. شام جو سفر هن ڏينهنن ۾ تمام مشڪل هو ۽ هتي وڃي واپس 
اچڻ ۾ ڪيترائي ڏينهن پر هفتا لڳي ويندا هئا. هڪ ڀيرو جڏهن حضرت ابو طالب شام جي سفر 
تي وڃڻ لڳا ته حضور اڪرم k به پاڻ سان گڏ هلڻ جي خواهش ڪئي ڇا ڪاڻ ته پاڻ k کي 

چاچي جو وڇوڙو برداشت نه هو. 

سبق جو اعالن 
ٻارؤ! اڄ اسان انهيَء سفر جو احوال پڙهنداسين. 
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پڙهائڻ جو طريقو 
ٻارن کان واري واري سان وڏي آواز ۾ سبق پڙهڻ جي الِء چئجي ۽ پڙهائي هلندي هنن کان الڳاپيل 
سوالن جو سلسلو به جاري رکجي، جيئن سبق دهرائڻ جي ضرورت گھٽ کان گھٽ رهي. نقشي ڏانهن 
اشارو ڪري کين ُٻڌائجي ته شام ۽ ُبصرٰي جو مّڪي کان فاصلو تمام گھڻو آهي ۽ هنن ڏينهنن ۾ 
سفر تمام ُڏکيو هوندو هو. ماڻهو َپنڌ يا اُٺن تي سفر ڪندا هئا. آخري پيراگراف پڙهائيندي ٻارن کي 
ُٻڌائجي ته پيارا ٻارؤ! اسان جي نبيk جي اچڻ جي شاهدي پاڻk جي اچڻ کان پهريان اچڻ واري 
نبينd ِڏني ُهئي. هن زماني جا مذهبي اڳواڻ ۽ عالَم هن نشانين بابت ُسڃاڻيندا هئا. شام جي سفر 
۾ ُبصرٰي ۾ جڏهن ِهڪ عيسائي راهب مطلب مذهبي اڳواَڻ پاڻk کي ِڏٺو ته هن کي اهي نشانيون 
کي  طالب  ابو  حضرت  هن  ڪري  انهيَء  هيون.  ٻڌايون  نبين  واري  اچڻ  پهريان  جيڪي  آيون  نظر 
صالح ڏني ته پنهنجي ڀائٽي کي وٺي ترت واپس هليا وڃو، ڇا ڪاڻ ته جيڪڏهن شام جي يهودين 

نبي جي نشانيون ُسڃاتيون ته هو پاڻk کي نقصان پهچائي سگھن ٿا. 
پيارا ٻارؤ! هاڻي توهان شام جي سفر بابت سبق جو آخري پيراگراف پڙهڻ شروع ڪيو. 

ورجاُء 
سبق جي ُپڄاڻي ته عام طريقي مطابق پڙهائڻ جي نتيجن جو اندازو هڻجي ۽ اڳين سبق کي پڙهائڻ 

بابت الئحه عمل تيار ڪجي. گھر جو ڪم به ِڏنو وڃي. 

حلُف الُفضول
عام مقصد 

ٻارن کي حضور اڪرمk جي نبوت تي سرفراز ٿيڻ کان پهريان جي حاالتن کان روشناس ڪرائڻ. 

خاص مقصد 
قبيلي قريش ۽ قبيلي بنو قيس جي ِوچ ۾ جھيڙن کي روڪڻ الِء ڪيل معاهدي بابت ڄاڻ ڏيڻ. 

مدد ڪرڻ واري شيون 
وارو  معلومات  بابت  الفضول  حلف  مختصراً  پر  ناهي.  مناسب  ڏيڻ  چارٽ  تصويري  ۾  عنوان  هن 
چارٽ لڳائي سگھجي ٿو. جنهن تي لکي سگھجي ٿو ته “حلف الُفضول هن معاهدي جو نالو آهي 

جيڪو “حرِب فجار” مطلب فجار جي ويڙهه روڪڻ جي الِء ڪيو ويو هو.”
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تياري 
ٻارن کي سبق جي موضوع ڏانهن آڻڻ جي الِء بياني طريقو اختيار ڪرڻ مناسب آهي. استاد ٻارن 
ته ويڙهه ٻن قبيلن ۾ ٿيندي آهي. جڏهن کان  کي ٻڌائي ته جنگ ٻن ملڪن ۾ ٿيندي آهي جڏهن 
انسان پيدا ٿيو آهي ۽ قبيال وجود ۾ آيا آهن، هنن ۾ جھيڙا هلن ٿا. جڏهن حضور اڪرمk جي عمر 
چوڏنهن يا پندرنهن سال هئي ته هن ڏينهنن ۾ قبيلي قريش ۽ قبيلي بنو قيس جي ويڙهه ٿي. هن کان 
پهريان به ٻن قبيلن ۾ ويڙهه ٿيندي رهندي هئي. ٻنهني قبيلن جا بزرگ سردار ويڙهه ختم ڪرڻ چاهن 
 kپيا، جيئن جاني ۽ مالي نقصان کان بچي سگھجي. هن بزرگن جي نالن ۾ ‘فضل’ ايندو هو. حضور
به ويڙهه ختم ڪرائڻ جي الِء معاهدي جي تجويز ڏني. ٻنهني قبيلن اها تجويز مڃي معاهدو ڪيو. 
هن معاهدي جو نالو بزرگ سردارن جي نالي تي “حلف الفضول” مطلب فضلن جي معاهدو رکيو ويو. 

پڙهائڻ جو طريقو 
ٻارن کان واري واري سان وڏي آواز ۾ سبق پڙهرائجي ۽ جيڪو سبق هلي، هن مان سوال ڪندا رهو. 

لکن وارو بورڊ تي حلف الفضول لِکجي. 

ورجاُء
سبق جي ُپڄاڻيَء تي سوالن ذريعي اها جاچ ڪجي ته طالبن کي پڙهائڻ جو ڪيترو فائدو ٿيو آهي. 

نتيجن جي روشنيَء ۾ اڳتي جو الئحه عمل طئي ڪيو. ٻارن کي گھر جو ڪم به ڏنو وڃي. 

 

حضرت خديجة الڪبرٰي hسان نڪاح
عام مقصد 

حضورk  جي نڪاح بابت ٻارن کي ُٻڌائڻ. 

خاص مقصد 
ٻارن کي ُٻڌائڻ ته اهلل جي نبيk جي شادي حضرت خديجة الڪبرٰي h سان ڪڏهن ۽ ڪيئن 

ٿي؟ سبق جي انهي حصي جي الِء مدد واري شيون ضروري ناهن. 
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تياري
ٻارن کي موضوع جي ويجھو آڻڻ جي الِء سوال ڪيا وڃن ته ڇا توهان مان ڪو ٻار ُٻڌائي سگھي ٿو 
ته حضرت خديجة الڪبرٰي h  ڪير هئي؟ سندس حضورk سان ڪهڙو رشتو هو؟ سوالن جا 
ُٻڌائجي ته اڄ اسان حضور اڪرمk ۽ حضرت خديجة الڪبرٰي  ٺيڪ جواَب ملڻ بعد ٻارن کي 

h جي نڪاح بابت پڙهنداسين. 

سبق جو اعالن 
پيارا ٻارؤ! اسان پڙهنداسين حضور k ۽ حضرت خديجة الڪبرٰي h جو نڪاح ڪيئن ٿيو؟ 

پڙهائڻ جو طريقو 
ياد ڪرائڻ  ٻارن کي چڱي طرح  ٻارن کي سبق وڏي آواز سان پڙهڻ جي الِء چئجي. سبق هلندي 
جي الِء اهو جملو لکن وارو بورڊ تي لکجي “حضرت خديجة الڪبرٰي h مّڪي جي معزز خاتون 
هئي ۽ هن جي تجارت جو سامان ٻين ملڪن ۾ ويندو هو.” انهيَء طريقي سان اڳتي هلي اهو جملو 
به لکن وارو بورڊ تي لکجي ته “حضورk حضرت خديجة الڪبرٰي h جو تجارت جو سامان کڻي 

شام ويا هئا.” سبق هلندي ٻارن کان سواَل ُپڇا ڪرڻ جو سلسلو به جاري رکجي. 

ورجاُء 
سبق جي ُپڄاڻي تي آسان سوالن ذريعي اها جاَچ ڪجي ته ٻارن پڙهائڻ کان ڪيترو فائدو ورتو آهي. 

هنن کي گھر جو ڪم به ڏنو وڃي. 

حجِر اسود جو لڳائڻ 
عام مقصد 

حضور اڪرمk جي حياتيَء جي اهم واقعن کان ٻارن کي روشناس ڪرائڻ. 

خاص مقصَد 
حضورk جي ذهانت، فيصلي جي طاقت ۽ سياڻپ بابت ٻارن کي ڄاڻ ڏيڻ. 
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مدد ڪرڻ واري شيون 
ڪعبي شريف جي اهڙي تصوير جنهن ۾ مقاِم اسود مطلب اُها جاِء جنهن تي حجر اسود لڳيل آهي، 
واضح نظر ايندي هجي. ڪعبي شريف جي تعمير جي مرحلن جو اُهو چارٽ جنهن ۾ قديم ۽ جديد 

تبديلين کي مرحلي وار ڏيکاريو ويو هجي. )اهي تصوير ۽ چارٽ بازار ۾ عام ملندا آهن.( 

تياري 
ٻارن کي موضوع ڏانهن آڻڻ جي الِء استاد ڪعبي شريف بابت ايئن تفصيل ٻڌائي ته اسان جي دين 
۾ هن جي اهميت به ظاهر ٿي ۽ کين اها به خبر پئي ته هن عمارت کي اسالم کان پهريان به فضيلت 
به ٻڌايو. پوِء ُٻڌائجي ته اڄ  حاصل هئي. هن عمارت جو خصوصيتون، مقدس شيون ۽ مقامن بابت 
پياري رسولk جي  واقعو پڙهنداسين جنهن ۾ اسان جي  اهڙو  بابت هڪ  لڳائڻ  اسان حجر اسود 

سياڻپ، ذهانت ۽ فيصلي جي طاقَت اُچائين تي نظر ايندي آهي. 

سبق جو اعالن 
سبق جو اعالن ڪندي استاد تصوير ۽ چارٽ ڏانهن اشارو ڪري وڌيڪ ڳالهيون ٻارن کي ٻڌائي 

سگھي ٿو. 

پڙهائڻ جو طريقو 
ٻارن کان واري واري سان وڏي آواز ۾ سبق پڙهرائجي ۽ پڙهندي پڙهندي سوالن جو سلسلو به جاري 
هجي. جھڙوڪ ٻارن کان ُپڇا ڪجي ته حجر اسود اصل جاِء تي هڻڻ جي الِء ويڙهه جو موقعو ڇو آيو؟ 

پوِء اهو مسئلو حل ڪيئن ٿيو.

ورجاُء
سبق جي ُپڄاڻيَء تي عام طريقي موجب سوالن ذريعي اندازو لڳائجي ته ٻارن کي پڙهائڻ کان ڪيترو 

فائدو ٿيو آهي؟ 
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غاِر حرا ۾ خلوت نشيني
عام مقصد 

ٻارن کي حضور k  جي حياتي جي اهم واقعن کان آگاهه ڪرڻ. 

خاص مقصد
حضور اڪرم k تي پهرين وحي نازل ٿيڻ جي واقعي بابت ٻارن کي ٻڌائڻ. 

مدد ڪرڻ واري شيون 
غاِر حرا جي تصوير. هڪ چارٽ جنهن ۾ پهرين وحي سورة العلق جي آيتون لِکيل هجن. هن جو 

ترجمو به ڏنو وڃي ته بهتر آهي. 

تياري 
تصوير ڀت تي لڳائجي ۽ ٻارن کان سوال ڪجي ته اها ڪنهن جاِء جي تصوير آهي؟ ٿي سگھي ٿو 
ته ٻاَر هن بابت ٺيڪ جواب نه ڏئي سگھن. هنن کي وڌيڪ تجسس ۾ نه ِوجھو ۽ ٻڌايو ته اها غاِر حرا 
جي تصوير آهي. هي اهو غار آهي جنهن ۾ نبوت کان پهريان نبي اڪرمk ويندا هئا ۽ اهلل تعالٰي 
 cتي پهرين وحي نازل ٿي ۽ حضرت جبرائيل  k جي عبادت ڪندا هئا. انهيَء غار ۾ نبي اڪرم

حضرت محمد k کي اهلل تعالٰي جي نبّوت جو پيغام پهچايو. 

سبق جو اعالن 
پيارا ٻارؤ! اڄ اسان غاِر حرا ۾ حضور k جي خلوت نشيني بابت پڙهنداسين. 

پڙهائڻ جو طريقو 
اهو سبق ننڍو آهي، انهيَء ڪري ٻاَر هڪڙي نشست ۾ سوالئيَء سان پڙهي سگھن ٿا. ڪنهن ٻار کي 
وڏي آواَز ۾ سبق پڙهڻ جي الِء چئجي ۽ سبق هلندي ٻارن تي واضح ڪجي ته غاِر حرا ۾ اڪيلي 
عبادت جو مقصد ڇا هو؟ هن موقع ته ٻارن کي خلوت نشيني جي معنٰي سمجهائجن. خلوت ۽ نشيني 

جا معنٰي الڳ الڳ لکن وارو بورڊ تي لکجن. 
خلوت: اڪيالئپ 

نشيني: قيام 
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 kٻارن کي اهو به ُٻڌائجي ته ڇا ڪاڻ ته هن ڏينهنن ۾ عرب ۾ هر پاسي برائيون عام هيون ۽ حضور
کي اهو ڳالهيون پسند نه هيون انهيَء ڪري پاڻ k ُسڪون جي ڳوال ۾ ۽ اهلل تعالٰي کي ياد ڪرڻ جي 

الِء غاِر حرا ۾ هليا ويندا هئا. 

ورجاُء 
عام طريقي سان اهو اندازو لڳايو ته ٻارن پڙهائڻ کان ڪيترو فائدو ورتو آهي. هنن کي گھر جو ڪم 

به ڏنو وڃي. 

نبي ڪريم k جن جا اخالق
ديانت ، صداقت ، تجارت ۽ حسن معاملت 

عام مقصد 
حضور اڪرم k جي پياري اخالقن کان ٻارن کي روشناس ڪرائڻ.

خاص مقصَد 
حضور اڪرم k جي سيرت ۽ ڪردار جي روشنيَء ۾ اعلٰي اخالق رکڻ ۽ ُسٺو انسان ٿيڻ جو شونق 

ڏيارڻ. 

مدد ڪرڻ واري شيون 
هڪ چارٽ جنهن تي هيٺ ڏنل لفَظ ۽ هنن جا معنٰي لکيل هجن: 

امين: ماڻهن جي امانتن جي حفاظت رکڻ واري ۽ ديانت سان واپس موٽائڻ وارو   
صادق: سدائين سچ ڳالهائڻ وارو   

حسِن معاملت: ٻين سان سٺو ورتاُء )هر معاملي ۾(   

تياري 
ديانت،  کي  ٻارن  استاد  آهي.  موزون  وڌيڪ  طريقو  بياني  الِء  جي  ڪرڻ  تيار  کي  ٻارن  تي  سبق  هن 
يا  امانت ۽ صداقت جي اهميت کان آگاهه ڪري. سچائيَء بابت يا سچ ڳالهائڻ بابت ڪو واقعو 

واقعا مختصر ڪري ٻارن کي ُٻڌائي. 
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سبق جو اعالن 
)نوٽ( سبق ِڊگھو هجڻ جي ڪري استاد پاڻ سوچي ته هن کي ڪيترو سبق پڙهائڻو آهي پوِء سبق 

جو اعالن ڪري. 

 صداقت ۽ امانت
ٻارن کي وڏي آواز سان سبق پڙهڻ جي الِء چئجي. جڏهن ديانت جو ذڪر اچي ته ٻارن کي ديانت 
جي معنٰي ٻڌايو ۽ لکن وارو بورڊ تي به ديانت جا معنٰي لکجن. صداقت بابت پيراگراف پڙهائڻ دوران 
ٻارن کي صداقت جا معنٰي ٻڌايا وڃن ۽ صداقت جا معنٰي لکن وارو بورڊ تي به لِکجن. ٻارن کي اهو به 
ُٻڌائجي ته سبق پڙهائڻ جو مقصد اهو آهي ته اسان به پنهنجي حياتي کي نبي اڪرم k جي ُٻڌايل 

اصولن مطابق ڪيون. ٻارن کي عام زندگي ۾ ايمان داري ۽ سچ جا فائدا به ُٻڌائجن. 

پڙهائڻ جو طريقو 
سبق شروع ڪندي تجارت جي موضوع تي ٻارن کان سواَل ڪجن ۽ پڇا ڪجي ته تجارت جو ڇا 
مطلب آهي. کين ُٻڌائجي ته تجارت ڪاروبار کي چوندا آهن ۽ تجارت ۾ ڪاميابي جا ڪجهه اصوَل 
هوندا آهن. پيارا ٻارؤ! اسان جو نبي حضرت محمد مصطفٰيk به تجارت ڪندو هو ۽ پنهنجي وقت 
جو ڪامياب ترين تاجر هو ڇا ڪاڻ ته پاڻk تجارت ڪندي ڪڏهن ڪوڙ نه ڳالهايو، بي ايماني 

يا بدديانتي نه ڪئي. اچو هاڻي سبق پڙهؤن. 
۽  چئجي  الِء  جي  پڙهڻ  سان  آواز  وڏي  حصو  اهو  جو  سبق  کان  هڪ  ڪنهن  مان  ٻارن  پوِء  کان  هن 

پڙهائڻ دوران سوالن جو سلسلو جاري رکجي. 

 حسِن معاملت 

پڙهائڻ جو طريقو 
بياني طريقي ذريعي استاد ٻارن کي موضوع جي ويجھو آڻڻ جي الِء ٻڌائي ته پيارا ٻارؤ! اسان جنهن 
جو  اسان  شام  صبح  آهي.  ٺاهيو  يا  آهي  ڪيو  تيار  ملي  پاڻ  ماڻهن  اهو  آهيون،  رهندا  ۾  معاشري 
مختلف ماڻهن سان واسطو رهندو آهي، گھر ۾ ماُء پيُء ۽ ڀاُء ڀيڻ کان اسڪول ۾ استاد ۽ دوستن سان، 
بازار ۾ دڪاندارن سان، بس ۾ ڪنڊيڪٽر سان، سڙڪ تي هلندڙ ماڻهن سان، اسان کي هن سڀ 

ماڻهن سان سٺي اخالق سان پيش اچڻ گھرجي. 
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رکڻ  خيال  جو  داريَء  ديانت  ۾  معاملن  جي  وٺ  ڏي  گھرجي.  ڪرڻ  خيال  جو  ادَب  دوران  ڳالهائڻ 
گھرجي. سدائين ٻين جو ادب ۽ احترام ڪرڻ گھرجي، هنن جي ڪم اچڻ گھرجي. ڪنهن سان 
k ماڻهن سان ڪهڙو  نه ڳالهائڻ گھرجي. پيارا ٻارؤ! هاڻي اسان پڙهنداسين حضور اڪرم  ڪوڙ 

ورتاُء ڪندا هئا؟ اچو سبق شروع ڪيون. 
سبق پڙهائيندي ٻارن کان سوالن جو سلسلو جاري رکو ۽ اهو بانور ڪرايو ته رسولن جي حياتي اسان 
جي الِء بهترين نمونو آهي. اسان کي هنن جي طرز عمل سان زندگي گزارڻ جي الِء هدايت ملندي آهي. 

سبق جو ورجاُء 
سبق جا سڀ مرحال ختم ڪرڻ تي اهو اندازو لڳايو ته ٻارن کي پڙهائڻ سان ڪيترو فائدو ٿيو آهي. 
جيڪڏهن ڪنهن مرحلي تي پڙهائڻ جي مقصدن ۾ ڪا گھٽتائي نظر اچي ته هن کي پورو ڪرڻ 
جي ڪوشش ڪجي ۽ بهتر نتيجن جي پوري دلجاِء کان پوِء ئي اڳين سبق ڏانهن وڌجي. گھر جو 

ڪم به ڏنو وڃي. 

رواداري، صبر ۽ حسِن معاشرت
رواداري ۽ حسِن معاشرت جا موضوع ٽين ڪالس جي ٻارن جي الِء آسان ناهن. انهيَء ڪري ٻارن کي 
سبق تي آمادو ڪرڻ جي الِء بياني طريقي تي گھڻو زور ڏيڻو پوندو ۽ مختلف سوالن ذريعي هنن کي 

سبق جي الِء تيار ڪرڻو پوندو. 

پڙهائڻ جو طريقو 
رواداري جي سلسلي ۾ ٻارن کان اهو سوال ڪري سگھجي ٿو ته جيڪڏهن ڪو هنن کي تنگ ڪندو 
آهي يا ِدل ُڏکائيندو آهي ته کين ڪيئن لڳندو آهي ۽ ڇا هو تنگ ڪرڻ يا دل ڏکائڻ وارن کان بدلو 
وٺندا آهن؟ ٻارن پاران ها يا نه ۾ جواب اچي سگھن ٿا. نه ۾ جواب ڏيڻ واري ٻارن جي مثال ڏيندي هن 

عمل کي رواداري جو مفهوم سمجھائڻ جي الِء استعمال ڪيو. 
ساڳي نموني حسِن معاشرت جي سلسلي ۾ اهو سوال ڪرڻ گھرجي ته توهان جي گھر ۾ ڪيترا ماڻهو 
رهندا آهن؟ ڇا اهو پاڻ ۾ هڪ ٻئي جو خيال رکندا آهن؟ ويڙهه جھيڙهه ڪندا يا تنگ ته نه ڪندا 

آهن؟ هڪ ٻئي جي مسئلن کي ڪيئن حل ڪندا آهن؟ وعدو پورو ڪندا آهن يا نه؟ وغيره وغيره. 
هن کان پوِء ٻارن کي حسِن معاشرت جو مطلب سمجھائڻ کان بعد سبق پڙهڻ گھرجي. 

سبق هلندي اهو سوال ڪري سگھجي ٿو ته توهان کي ڪنهن قسم جا ماڻهو وڌيڪ وڻندا آهن يا ُسٺا 
لڳندا آهن. تنگ ڪرڻ وارا يا توهان جو ۽ ٻين جو خيال رکڻ وارا. وغيره وغيره. 
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اخالق ۽ ادَب  باب چوٿون:  

عام مقصد 
ٻارن کي اخالق ۽ ادَب جي تعليم ڏيڻ. 

خاص مقصَد 
ٻارن کي ُحسِن معاشرت جي ضرورت کان آگاهه ڪرڻ ۽ ُٻڌائڻ ته ننڍن ۽ وڏن سان ڪيئن پيش اچڻ 

گھرجي ۽ روز روز جي ڪمن ۾ ڪنهن ڳالهين جو خيال رکڻ ضروري آهي. 

مدد ڪرڻ واري شيون 
ڪالس جو منظر، ڪنهن سڙڪ جو منظر جنهن ۾ هڪ ٻار ڪراڙي ماڻهو کي سڙڪ پار ڪرائي 

رهيو آهي. 

تياري 
به انسان دنيا ۾ اڪيلو حياتي نٿو گزاري  ٻارن کي موضوع ڏانهن آڻڻ جي الِء کين ُٻڌائجي ته ڪو 
سگھي. جيئرو رهڻ جي الِء اسان کي ٻين انسانن جي مدد جي ضرورت هوندي آهي. مطلب اهو ٻين 
انسانن سان گڏ ملي رهڻ تي مجبور آهي. ملي رهڻ سان معاشرو ٺهندو آهي. سٺو معاشرو اهو هوندو 
آهي جنهن ۾ سڀ انساَن هڪ ٻئي سان ُسٺو ورتاُء ڪندا آهن، هڪ ٻئي جو ادب ڪندا آهن. ُسٺي 
معاشري جي الِء سٺا ماڻهو هجڻ ضروري آهن. سٺي معاشري جي تشڪيل جي الِء قرآن گھڻا ئي 
k اخالق جو بهترين نمونو اسان جي سامهون پيش ڪيو  حڪَم ڏنا آهن ۽ پاڻ اسان جي رسول 
جنهن جي روشني ۾ اسان اخالق ۽ ادَب جو تعين ڪري سگھون ٿا. ڪامل مومن جي الِء ضروري 
آهي ته هو پنهنجي پاڙيسرن ۽ پنهنجي گھر وارن جي الِء ُسٺو هجي. پنهنجي مٽن مائٽن کي هنن جو 

حق ڏيندو هجي، پنهنجي پاڙيسرن، گڏ ويهڻ وارن ۽ مسافرن سان سٺو سلوڪ ڪندو هجي. 
ُسٺي انسان جي الِء اسان جي دين ۾ ُٻڌايو ويو آهي ته اهو شڪ شبهو ناهي ڪندو. اخالق کان ِڪريل 

ڳالهه ۽ اَڻ وڻندڙ ڳالهه کان بچندو آهي ۽ ٻين کي گار ۽ طعنا به نه ڏيندو آهي. 

باب جو اعالن 
هاڻي اسان پڙهنداسين ته پنهنجي گھر وارن، ملڻ جلڻ وارن سان ڪيئن پيش اچڻ گھرجي. ڪوڙ، 

چوري، گال سان بچڻ گھرجي ۽ ڳالهه ٻولهه ۾ ڪنهن ادبن جو خيال رکڻ گھرجي. 
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پڙهائڻ جو طريقو 
استاد باب کي گھڻي حصن ۾ ِورهائي ٻارن کي پڙهائڻ شروع ڪري. باب ياد ڪرائڻ جي الِء استاد 
بياني ۽ استقرائي ٻئي طريقا استعمال ڪري ٻارن کي آسان طريقي سان ڪهانين ۽ قصن ذريعي 
سامهون  جي  طالبن  کي  واقعن  ۽  معمولن  جي  زندگي  عام  استاد  ٿو.  سگھي  ڪري  حاصل  نتيجا  به 
مثال طور پيش ڪري سگھي ٿو ۽ ٻارن کان سوال ڪري سگھي ٿو ته سندس ورتاُء ٻين سان يا ٻين 
جو ورتاُء هنن سان ڪيئن رهندو آهي؟ هنن کي پاڻ ڪنهن قسم جا ماڻهو وڻندا آهن؟ بدزبان ۽ 
خراب ڳالهائڻ وارا ماڻهو کين ڪيئن لڳندا آهن يا چورن بابت هنن جو ڇا خيال آهي؟ چوري ڪرڻ 

ڪيئن آهي؟ وغيره وغيره. 
بهتر آهي ته هن باب کي ٽن حصن ۾ ورهائجي. پهريون حصو سٺا تعلقات مطلب دوستن، ِمٽن مائٽن، 
ڀيڻ ڀائرن ۽ پاڙيسرن سان تعلقن تي، ٻيو حصو خراب ڳالهين کان پرهيز مطلب ُڪوڙ، چوري، ِگال 
کان پري رهڻ، ٽيون حصو  گفتگو جا ادَب ۽ چوٿون حصو خوش اخالقي تي مشتمل هجي. پڙهائڻ 

دوران امدادي شيئن کان فائدو وٺجي. 

ورجاُء 
هر حصي کي پڙهائيندي الڳاپيل سواَل ٻارن جي سامهون رکيا وڃن ۽ موضوع جي پڄاڻيَء تي اهو 

اندازو لڳائجي ته ٻارن پڙهائڻ کان ڪيترو فائدو ورتو آهي. ٻارن کي گھر جو ڪم به ڏنو وڃي. 
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هدايت جا سر چشما / مشاهيِر اسالم باب پنجون :  

مقصد 
طالبن کي اسالم جي مشهور شخصيتن جي حياتي ۽ ڪارنامن کان روشناس ڪرائڻ. 

مدد ڪرڻ واري شيون 
ڪعبي شريف جي تصوير. بهتر آهي ته ڪعبي جي تعمير جي شروعاتي مرحلن کان اڄ تائين جي 

تعميرن جو چارٽ حاصل ڪجي، جيڪو عام ملندو آهي. 

پهرين معلومات جو جائزو 
اهلل جي پيغمبرن جا ناال ٻڌايو. 

ڪهڙو پيغمبر آهي جنهن ڪعبو شريف تعمير ڪيو؟ 
خلفاِء راشدين جا ناال ٻڌايو. 

پهريون خليفو ڪير هو؟  

باب جو اعالن 
ٻارؤ! اسان توهان کي اهلل جي سڳوري پيغمبر حضرت ابراهيمc ۽ اسالم جي پهرين خليفي حضرت 

ابو بڪر صديقw جي زندگي جي حاالتن بابت پڙهائينداسين. 

 c حضرت ابراهيم
پڙهائڻ جو طريقو 

سڀ کان پهريان ڪعبي شريف جي تعمير جي مرحلن وارو چارٽ ڪالس ۾ لڳائجي. پوِء ٻارن کان 
سواَل ڪجن. 

ڇا توهان کي خبر آهي ته ڪعبة اهلل مطلب اهلل جو گھر سڀ کان پهريان ڪنهن تعمير ڪيو هو؟ 
جيڪڏنهن ٻارن طرفان ٺيڪ جواب نه اچي ته کين پريشاني ۾ ِوجھڻ بجاِء استاد هنن کي پيار سان 
ُٻڌائي ته ڪا ڳالهه ناهي، جيڪڏهن توهان کي خبر ناهي ته مان ٻڌايان ٿو، ڪعبو شريف جي تعمير 
حاالتن  جي  زندگي  جي   cپاڻ کي  توهان  اسان  اڄ  ڪئي.   cابراهيم حضرت  پهريان  کان  سڀ 

بابت ئي ٻڌائينداسين. 
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استاد ٻان سبق دهرائي يا ڪنهن ٻارن کان هڪ هڪ پيراگراف ڪري سبق دهرائڻ جي الِء چئي ۽ 
هر پيراگراف پورو ٿيڻ تي هن ۾ ڏنل معلومات مطابق سواَل به ڪري. اهو سوال سبق جي آخر ۾ ڏنل 

مشق جي سوالن جهڙا هجڻ گھرجن. 

 
 wحضرت ابو بڪر صديق

پڙهائڻ جو طريقو 
خلفاِء راشدين جي نالن جو چارٽ ڪالس ۾ لڳائجي. 

چارٽ ڏانهن اشارو ڪري ٻارن کان ُپڇا ڪيو ته پهريون خليفو ڪير هو؟ پوِء سبق جو اعالن ڪجي. 
پوِء  ۽  پڙهرائجي  سان  آواز  وڏي  کان  ٻارن  وار  پيراگراف  به  سبق  جو   w صديق  بڪر  ابو  حضرت 

سوالن جو سلسلو به پيراگراف جي ُپڄاڻي تائين جاري رکجي. 
حضرت ابو بڪر صديق w جو اصل نالو ڇا هو؟ 

پاڻ w جي گزر بسر ڪيئن ٿيندو هئي؟ 
حضرت ابو بڪر صديق w پنهنجي زماني ۾ مشهور ڇو هئا؟ 
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استادن الِء ڪجهه ضروري ڳالهيون
ڪردار ۽ سيرت جي لحاظ سان اسالميات پڙهائڻ وارن کي ُسٺي اوصاف وارو هجڻ گھرجي. هنن جو 

عقيدو ٺيڪ هجڻ گھرجي، ڇا ڪاڻ ته اسان جي دين جو بنياد ئي ٺيڪ عقيدن تي آهي.
طالبن  ۾  انداز  آسان  ۽  سٺي  ڳالهه  پنهنجي  هو  ته  گھرجي  هجڻ  به  اها  خوبي  هڪ  جي  استاد  ُسٺي 
تائين پهچائي ۽ هنن سان اهڙي نموني ڳالهائي ته جيڪڏهن ڪو سوال طالبن جي ذهنن ۾ هجي ته 
کين هن جو واضح جواب ملي سگھي. ِهڪ سٺي استاد جي الِء پڙهائڻ جي طريقن، تاريخ جي ڄاڻ 
۽ تعليم جي اهميت سان واقف هجڻ به تمام ضروري آهي. هن جو سبقن جي سمجھاڻي ٺاهڻ جي 
اصولن کان به واقف هجڻ ضروري آهي. ڪالَس ۾ استاد کي هر وقت هوشيار ۽ هلندي ڦرندي نظر 

اچڻ گھرجي. لباس ۽ اُٿ ويهه ۾ سادگي ۽ حيا جو مثال نظر اچڻ گھرجي.
هڪ ُسٺو استاد پنهنجي اخالق ۽ نوڙت ئي جي وجه سان طالبن جو سچو دوست، ڀلو گھرندڙ ۽ اڳواڻ 
ٿي سگھي ٿو. انهيَء ڪري نرمي، صبر، روشن خيالي، استاد جو وصف هجي ۽ طالبن سان شفقت ۽ 
محبت سان پيش اچي. هنن کي دالسو ڏي، دل داري ڪري ۽ کين صاف نيت سان سبق پڙهائي. اهڙو 

استاد ئي شاگردن جي الِء مثال ۽ هنن جو محبوب ٿي سگھي ٿو.
قرآن جي تعليمن ۾ استادن جي فرضن جو روح، شفقت، محبت، دل داري ۽ هنن جو ڀلو گھرڻ جھڙو 
آهي. پڙهائڻ جي فرضن کي پورو ڪندي طالبن تي جبر ۽ تشدد ڪنهن به لحاظ سان استاد کي زيب 
نٿو ڏي. انهيَء ڪري استاد، خاص طور اسالميات جي استادن کي گھرجي ته اهي شاگردن سان محبت 
نه ڏين، پر پيار ۽ نرميَء سان کين سمجھائن.  ۽ شفقت جو ورتاُء ڪن. ڪاوڙ ۾ اچي ٻارن کي سزا 
سختي ڪرڻ، مارڻ يا خوف ۽ دٻاُء جو ورتاُء ڪرڻ سان طالَب ٿوڙي وقت جي الِء ته اثر قبول ڪندو، 
پر اهو اثر وقتي هوندو. تجربن کان ثابت ٿيو آهي ته سخت ڳالهائڻ جي مقابلي ۾ نرم ڳالهه جو لهجو 

وڌيڪ اثر وارو ثابت ٿيندو آهي.
استادن جي الِء اها ڳالهه ياد رکڻ جي آهي ته اهي جنهن ٻارن کي اسالميات پڙهائي رهيا آهن، اهي 
تمام ننڍي عمر جا ۽ معصوم آهن. هنن ُگل جھڙي معصوم ٻارن سان سخت لهجي ۾ ڳالهائڻ يا کين 
خوف ۾ ِوڪوڙڻ ايئن ئي آهي جيئن ُگلن تي جھولو هلي يا ُٻوٽن تي ماڪڙ حملو ڪري. استاد جو 
اهو به فرض آهي ته هو هر سبق کان پوِء ٻارن سان اهڙا سواَل ضرور ُپڇا ڪري جنهن سان اهو اندازو 
لڳائي سگھجي ته طالبن سبق کان ڪيترو استفادو ڪيو آهي يا کين سبق ڪنهن حد تائين ياد 
ٿي ويو آهي. استاد ٻارن طرفان ڏنل جوابن کان اندازو لڳائي ته هنن سبق ڪنهن حد تائين ياد ڪيو 
طريقو  جو  پڙهائڻ  جو  استاد  ته  وڃي  سمجھيو  اهو  ته  هجن  ڏيندڙ  اطمينان  جواب  جيڪڏهن  آهي. 

ڪامياب رهيو. نه ته سبق کي ٻيهر ُدهرائجي.
استاد جي الِء اها ڳالهه تمام ضروري آهي ته نه ُرڳو ڪالس ۾ اچڻ کان پهريان اهو سبق ضرور پڙهن 

جيڪو هن ڏينهن پڙهايو ويندو، پر استادن الِء رهبر جي مدد سان مڪمل تياري به ڪري اچن.


