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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 هن
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 ۽
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 آهي.
طالب هن انداز جا ايترا
پر اهو انداز سبق آموز به هجڻ گھرجي .اهو خيال رکڻ به ضروري آهي ته
َ
عادتي نه ٿي وڃن جو اُهي هر وقت ڪهاڻي ُٻڌڻ جي موڊ ۾ ئي رهن.
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باب پهريون:

قرآن مجيد
ناظره قرآن

پڙهائڻ جا مقصد

ٻا َر صحيح تلفظ ۽ اعراب سان قرآن شريف پڙهڻ سِ کي وڃن.
ٻا َر قرآن شريف جي اهميت ۽ فضيلت کان واقف ٿين.
تالوت جي آدابن جي ڄاڻ حاصل ڪن.
هنن ۾ روزانو تالوت ڪرڻ جي عادت وجھجي.
تالوت قرآن جي فضيلت کان آگاهه ٿين.

سمعي ۽ بصري مدد

ُسٺن قارين جون آواز ۾ تالوت .لکن وارو بورڊ تي چونڊيل قرآني آيتن جا چارٽس.

پڙهائڻ جو طريقو

نصاب مطابق ناظره قرآن پڙهائڻ جي الِء ٽي سيپارن( ،سيپارو  4کان  )6کي چونڊيو ويو آهي .ناظره
ادب ،تالوت جي اهميت ۽ فضيلت کان طالبن
قرآن جي شروعات کان پهريان قرآن شريف پڙهڻ جا َ
کي آگاهه ڪجي .ناظره پڙهائڻ واري استاد کي علم تجويد جي مهارت هجڻ گھرجي .استاد روزانو
ڪجهه آيتون طالبن کي پڙهائي ،هن کان پوِء ٻارن کان پڙهرائي به .عام غلطيون لکن وارو بورڊ تي
لِکي ٺيڪ ڪجن .استاد طالبن کي ناظره جو اهو حصو ڪنهن ُسٺي قاري جي آواز ۾ ُٻڌائي ،هن کان
ٻارن کي گھڻو فائدو ٿيندو.
روز هر ٻار کان جدا جدا سبق پڙهرائجي .ٺيڪ تلفظ ۽ اعراب تي ڌيان ڏجي .پڙهائڻ کان پوِء استاد
جي اها به ذميواري آهي ته اهو سڀ ٻارن جا اهي ئي سبق ورجائي .ايئن روزانو ٻارن جو آخري سبق
ُٻڌڻ کان پوِء ئي اڳيون سبق پڙهائجي.

ورجاُء

ڏينهن جو سبق ٻار کان ضرور ُٻڌجي.
اڳين آيتون پڙهائڻ کان پهريان آخري
َ
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گھر جو ڪم

گھر ۾ به ٻار پنهنجو سبق دُهرائن ۽ چڱي طرح ياد ڪن.

حفظ ِقرآن
آيت الڪرسي
پڙهائڻ جا مقصد

ٻار آيت الڪرسي جي تعارف ۽ فضيلت جي ڄاڻ حاصل ڪن .هن کي صحيح تلفظ ۽ قرات سان
ياد ڪن .هنن ۾ حفظِ قرآن جو شونق پيدا ٿي.

سمعي ۽ بصري مدد

آيت الڪرسي خوش خط چارٽ تي لکيل هجي .لکن وارو بورڊ جو استعمال ڪجي .سٺي قاري جي
آواز ۾ آيت الڪرسي جي تالوت ٻارن کي ٻڌائجي ۽ ايئن قرات ۽ تجويد جي قاعدن جي مدد سان
هنن کي حفظ ڪرائجي.

پڙهائڻ جو طريقو

ٰ
تعالي هيڪڙائي ۽ هن جي
آيت الڪرسي سورة البقره جي آيت نمبر  255آهي .هن آيت ۾ اهلل
صفتن جو ذڪر ڪيو ويو آهي.
آيت الڪرسي جو تعارف ڪرائڻ کان پوِء استاد وڏي آواز ۾ تجويد جي قاعدن جو خيال ڪندي
آيت الڪرسي جو ڪجهه حصو پڙهي .ٻارن کان به پڙهرائجي .غلطيون لکن وارو بورڊ تي لِکي
اعراب ۽ تلفظ ٺيڪ ڪرائجن .آيت الڪرسي ٻن حصن ۾ ورهائي حفظ ڪرائجي .ٻارن کي ٽولي
جي صورت ۾ ياد ڪرائڻ جو چئجي .حفظ جي الِء هر ٻار جي واري واري مقرر ڪجي ته هو ڪالس ۾
باقي ٻارن کي سبق ورجائڻ ۾ مدد ڏي.

ورجاُء

حفظ کان پوِء هر ٻار کي سڏ ڪري آيت الڪرسي ٻڌجي جيئن هنن ۾ خود اعتمادي پيدا ٿي ۽ هن جو
سن قرات جو مقابلو
شڪ ختم ٿي .جڏهن آيت الڪرسي ٻارن کي پوري ياد ٿي وڃي ته ڪالس ۾ ُح ِ
ڪرائجي.
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گھر جو ڪم

آيت الڪرسي اڃان چڱي طرح ياد ڪرڻ جي الِء ڏجي .خوش خط لکي اچڻ جي الِء به چئجي.

سورة الفلق ۽ سورة الناس
پڙهائڻ جا مقصد

شان نزول کان واقف ٿي وڃن
ٻارن کي اهي سورتون تجويد ۽ قرات سان حفظ ٿي وڃن .اهي هنن جي ِ
۽ هنن ۾ حفظ قرآن جو شوق پيدا ڪجي.

پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ جنهن تي سورتون سهڻي خطاطي ۾ لِکيل هجن.
لکن وارو بورڊُ ،سٺي قاري جي آواز ۾ اهي سورتون شاگرد کي ٻڌائجي ۽ انهيَء انداز ۾ قرات سيکارجي،
تلفظ ٺيڪ ڪرائجي.

پڙهائڻ جو طريقو

اهي سورتون حفظ ڪرائڻ کان پهريان هنن جو تعارف ڪرائجي .سورة الفلق ۽ سورة الناس قرآن
شريف جون آخري ٻه سورتون آهن جنهن کي معوذتين (پناهه گھرن واري سورتون) چوندا آهن .ٻئي
سورتون مدني آهن .اسالم جي دشمنن جڏهن رسول اڪرم kکي نقصان پهچائڻ جي الِء پاڻk
تي جادو ڪيو تي سورة الفلق ۽ سورة الناس نازل ٿيون .حضور اڪرم  kهنن سورتن کي نماز ۾
ڪثرت سان پڙهندا هئا ۽ پنهنجي ا ّمت کي به اهي سورتون پڙهڻ جي هدايت فرمائي .هن سورتن ۾
تمام مخلوقن ۽ شيطان جي شر کان رب جي پناهه گھرڻ جي الِء چيو ويو آهي.
سورتون تجويد جي قاعدن سان پڙهائجن .استاد پاران هن سورتن جي (قرات ۽ تجويد جي قاعدن
سان) وڏي آواز ۾ تالوت کان پوِء ٻارن کان پڙهرائجن .غلطيون لکن وارو بورڊ تي لِکي اعراب ۽ تلفظ
ٺيڪ ڪجن .ٽولين جي شڪل ۾ سورتون ياد ڪرائجن ۽ پوِء ٻڌجن.

ورجاُء

ٻئي سورتون ياد ڪرڻ کان پوِء ٻار ڪالس جي سامهون تالوت ڪري ،جيئن هن جو شڪ ختم ٿي.
سن قرات جو مقابلو ڪرائجي.
ٻنهني سورتن جو حفظ پورو ٿيڻ کان پوِء ٻارن ۾ ُح ِ
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گھر جو ڪم

ٻارن کي اهي سورتون زباني ياد ڪرڻ جي الِء ڏجن .گڏوگڏ ٻا َر اهي سورتون خوش خط لِکي اچن.

حفظ ۽ ترجمو
التحيات
پڙهائڻ جا مقصد

حفظ ۽ ترجمي کان پوِء طالب هن قابل ٿي وڃن ته اهي التحيات زباني پڙهي سگھن ۽ نماز ۾ پڙهڻ جو
طريقو به ِسکي وڃن .طالبن کي باقاعدي نماز پڙهڻ جو شوق ڏجي.

پڙهائڻ ۾ مدد

لکن وارو بورڊ ،چارٽ جنهن تي التحيات لفظي ۽ بامحاوره ترجمي سان لِکيل هجي.

پڙهائڻ جو طريقو

التحيات حفظ ڪرائڻ کان پهريان طالبن کي ٻڌائجي ته التحيات نماز جي اهم ُرڪن تشهد جو
حصو آهي .هن کي پڙهڻ جو طريقو اهو آهي ته جيڪڏهن ٻه رڪعتون هجن ته ٻي رڪعت جي ٻن
سجدن کان پوِء گوڏن ڀر ويهي التحيات پڙهبي آهي .هن کان پوِء درود شريف ۽ دعا پڙهي سالم ڦيربو
آهي .پر جيڪڏهن ٽي يا چار رڪعتون هجن ته پهرين ٻن رڪعتن کان پوِء ُرڳو التحيات پڙهبي
آهي ۽ آخري رڪعت ۾ التحيات پڙهڻ کان پوِء درود شريف ۽ دعا پڙهبي آهي.
بهتر آهي ته طالبن کي عملي طريقي سان التحيات پڙهڻ جو طريقو سِ يکارجي.
استاد وڏي آواز ،صحيح تلفظ ۽ اعراب جي ادائگي سان التحيات پڙهي .طالبن کان به وڏي آواز
۾ پڙهرائجي ۽ تلفظ ۽ اعراب جي ُسڌار لکن وارو بورڊ تي ڪرائجي .استاد التحيات جو لفظي ۽
بامحاوره ترجمو لکن وارو بورڊ تي طالبن کي سمجھائي .زباني ياد ڪرڻ جي الِء طالبن جون ٽوليون
ٺهرايو جيئن اهي حفظ ۽ ترجمو ورجائن .پوِء عملي طور تي نماز ِسيکاريندي التحيات پڙهرائجي ۽
هن جو ترجمو طالبن کان ُجدا ُجدا ٻڌجي.

گھر جو ڪم

طالب التحيات ۽ هن جو ترجمو چڱي طرح ياد ڪري اچن.
َ
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درو ِد ابراهيمي
پڙهائڻ جا مقصد

طالب هن قابل ٿي ويندا ته درو ِد ابراهيمي زباني ٻڌائي سگھن ،هن جو
حفظ ۽ ترجمو پڙهائڻ کان پوِء
َ
ٰ
معني ٻڌائي سگھن .درود جي اهميت ۽ فضيلت ڄاڻن.
ترجمو ڪري سگھن ۽ هر لفظ جا
درود پڙهڻ ،خاص ڪري پاڻ  kجو نالو ُٻڌڻ سان  kچوڻ کي پنهنجي عادت ٺاهيو.

پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ جنهن تي درو ِد ابراهيمي لفظي ۽ بامحاوره ترجمي ُسوڌي لِکيل هجي.

پڙهائڻ جو طريقو

نبي اڪرم kجي ذات اسان جي الِء سڀاڳائي جو سبب آهي .انهيَء ڪري ضروري آهي ته هر
ٰ
تعالي پنهنجي ٻانهن کي پاڻ ڪيو
مسلمان پاڻ kتي درود ۽ سالم پڙهندو رهي .هن جو حڪم اهلل
آهي.
درو ِد ابراهيمي نبي اڪرم  kتي رحمت جي دعا آهي .هن جي گھڻي فضيلت آهي .رسول اهلل k
فرمايو “قيامت جي ڏينهن منهنجي سڀ کان ويجھو اهو ماڻهو هوندو جيڪو منهنجي مٿان سڀن کان
وڌيڪ درود پڙهڻ وارو هوندو( ”.ترمذي)
پاڻ  kجو نالو ٻڌڻ سان ئي درود پڙهن گھرجي ،هن جي الِء  kچوڻ به ڪافي آهي.
استاد وڏي آواز ،صحيح تلفظ ۽ اعراب سان درود پڙهي .طالبن کان به وڏي آواز ۾ پڙهرائي ۽ تلفظ ۽
اعراب جي ُسڌار لکن وارو بورڊ تي ڪرائي.
استاد چارٽ جي مدد سان درود جو لفظي ۽ بامحاوره ترجمو طالبن کي ِسيکاري .لکن وارو بورڊ تي به
اهو ڪم ڪري سگھجي ٿو.
طالبن جون ٽوليون ٺاهيو جيئن اهي حفظ ۽ ترجمو ورجائن .غلطيون لکن وارو بورڊ تي صحيح ڪجن.

گھر جو ڪم

طالب گھر کان درود ۽ هن جو ترجمو چڱي طرح ياد ڪري اچن.
َ
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نماز ۾ درود کانپوِء جي دعا
پڙهائڻ جا مقصد

طالب دعا جي اهميت ۽ فضيلت ڄاڻن.
َ
حفظ ۽ ترجمي جي قابل ٿين.
مسنون دعائون زباني ياد ڪرڻ جو حڪم ڏجي.
دعا گھرڻ جو طريقو سيکارجي.

پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ جنهن تي دعا ترجمي سان لِکيل هجي.
ڇارٽ جنهن تي دعا جي لفظن جو ترجمو الڳ الڳ لِکيل هجي.

پڙهائڻ جو طريقو

نماز ۾ درود کان بعد جي دعا قرآن شريف جي سورة ابراهيم جي آيتون  40۽  41آهن .اها دعا
حضرت ابراهيم  cپنهنجي رب کان ڪئي هُئي.
دعا پڙهائڻ کان پهريان هن جي ضرورت ،اهميت ۽ آدابن بابت طالبن کي ٻڌايو .دعا رڳو اهلل کان گھرو،
ڇا ڪاڻ ته اهو ئي هر مشڪل پري ڪندو آهي ۽ هر نعمت عطا ڪندو آهي .دعا عبادت جو نچوڙ
آهي.
دعا گھرندي وقت هيڻائي ۽ نِوڙت اختيار ڪجي ،روئڻ جي ڪيفيت اختيار ڪرڻ س ّنت آهي.
ٰ
تعالي کان دعائون گھري سگھجن ٿيون.
مسنون دعائن سان گڏ پنهنجي زبان ۾ به اهلل
استاد “دعا” وڏي آواز ،صحيح تلفظ ۽ اعراب سان پڙهي.
طالبن کان به وڏي آواز ۾ پڙهرائجي .پوِء چارٽ جي مدد سان لفظن جو ترجمو الڳ الڳ سمجھائجي.
بامحاوره ترجمو به ٻڌائجي .ٻارن کان سبق دُهرائڻ جي الِء چئجي .غلطيون صحيح ڪجن.

ورجاُء

عربي عبارت جو ترجمو ڪرائجي.

گھر جو ڪم

دعا ٻار گھر ۾ به چڱي طرح ياد ڪن ۽ هن جو لفظي ۽ بامحاوره ترجمو به دُهرائن.
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باب ٻيو:

ايمانيات ۽ عبادتون
دنيا آخرت جي پوک

پڙهائڻ جا مقصد

سبق جي ُپڄاڻي تي طالب هن قابل هوندا ته اهي آخرت جي عقيدي کي ڄاڻن ۽ هن جي دليلن سان
وضاحت ڪري سگھن .آخرت جو عقيدي موجب پنهنجي زندگي جو مقصد ڄاڻن ۽ آخرت ۾ سٺي
انجام جي الِء سٺا َ
عمل ڪرڻ جو ارادو ڪن.

پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ جنهن تي موضوع بابت قرآني آيتون ترجمي سان لِکيل هجن.
چارٽ جنهن تي جنت جو خيالي نقشو هجي ،جنهن ۾ ميون جا َ
باغ ۽ واهيون هجن .دوزخ جو نقشو
جنهن ۾ ڀڙڪيل باهه ڏيکارجي.

پڙهائڻ جو طريقو

ٻارن کي “جھڙي پوکبي ،تهڙي لڻبي” جي عنوان سان ڪهاڻي ُٻڌايو .ڪپڙي جي هڪ تاجر ڪنهن
گراهڪ کي ڌوڪي سان گھٽ قيمت وارو ڪپڙو وڌيڪ قيمت ۾ ڏئي ڇڏيو .پنهنجي هن ڪم تي
تمام خوش هيو .هن ئي ڏينهن هن وٽ هڪ گراهڪ اهڙي وقت آيو جڏهن هو پنهنجو دڪان بند
ڪرڻ وارو هو ،مطلب اُهو هن جو آخري گراهڪ هو .هن گراهڪ تاجر کان ڪيتري ئي قسمن جا
ڪپڙا خريد ڪيا .گراهڪ جي وڃڻ کان پوِء تاج َر پيسه ڳڻيا ته هن آخري گراهڪ ايترا نقلي نوٽ
هن تاجر کي ڏنا هئا ،جيترا پيسه ڌوڪي سان هن ڏينهن هڪ گراهڪ کي ڏنا هئا .پر هاڻي ڇا ٿي
سگھي پيو؟ جھڙي نيت تهڙي مراد.
هاڻي ٻارن کان سوال ڪجي ته هن ڪهاڻيَء کان اسان ڇا سکيو؟ ٻه ٽي طالبن جي جوابن کان پوِء
سبق شروع ڪيو.
خطابت ۽ سوال جواب جي طريقن کان ڪم وٺو.

ورجاُء

َ
سوال ڪجن:
ورجاُء جي الِء هيٺ ڏنل
 .1آخرت جي عقيدي جي وضاحت ڪيو.
 .2قيامت ڇا کي چوندا آهن؟
 .3اسان کي آخرت ۾ ڪاميابي جي الِء دنيا ۾ ڇا ڪرڻ گھرجي؟
 .4نبي اڪرم آخرت جي الِء ڇا تياري ڪئي؟
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س ّنت نبوي  kجي اهميت
پڙهائڻ جا مقصد

طالب سنت جي اهميت جي وضاحت ڪري سگھن ۽ هن ۾ نبي اڪرم kجي
سبق پورو ٿيڻ تي
َ
سنتن تي عمل ڪرڻ جو جذبو پيدا ٿي.

پڙهائڻ ۾ مدد

نبي اڪرم جي سنتن جي اهميت بابت آيتون ترجمي سان ،حديثن جو چارٽ .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

شاگردن کي ٻڌايو ته اسالم رڳو هڪ مذهب ناهي پر فطرت جو دين ،حياتيَء جو ڪامل ضابطو،
زندگيَء جي هر شعبي جي مسئلن جو حل ۽ قانون جو جامع مجموعو آهي .اسان جو دين پنهنجي
مڃڻ وارن کي جھنگن ڏانهن نِڪري وڃڻ جو ناهي چوندو ۽ نه ئي زندگي گرجن ۽ ڪليسائون تائين
محدود ڪندو آهي ،پر زندگيَء جي هر لمحي کي ايئن عبادت بڻائي ڇڏيو آهي ته توهان پنهنجي
رطيڪ سڀ ڪم
روزاني دنياوي ڪمن ۾ هر وقت مصروف هوندي به عبادت جي حالت ۾ رهيو ،بَ َش
ِ
اهلل جي حڪمن جي تابعداري ۾ پورا ڪجن .ڇا ڪاڻ ته اسان جي پياري نبي kجي ذات ڪامل
آهي ۽ زندگي جي هر شعبي جي مسئلن جو حل ڏيندي آهي .انهيَء ڪري عملي زندگي ۾ پاڻ k
جي سنت جي وڏي اهميت آهي .جنگ جو زمانو هجي يا امن ،تجارت جا معاهده هجن يا دشمنن سان
صلح ،معيشت جو مسئلو هجي يا معاشرت جو ،دولت جو ورهاڳ هجي يا دولت جو ڦيرو ،غرض ته
زندگي جي هر شعبي ۾ اسان کي پاڻ kجي حديثن کان رهنمائي ملندي آهي.
خطابت ۽ پرک جي طريقي کان ڪم وٺو.

ورجاُء

َ
سوال طالبن کان پڇا ڪجن:
ورجاُء جي الِء هيٺ ڏنل
 .1نبي اڪرم kجي حياتي اسان جي الِء بهترين مثال آهي .ڇو؟
 .2جيڪڏهن سنت تي عمل ڪجي ته اسان کي ڪهڙا ڪهڙا فائدا حاصل ٿيندا آهن؟
ٰ
تعالي مومنن تي ڪهڙو احسان فرمايو؟
 .3اهلل
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اطاعت رسول k۽ ان جي اهميت
پڙهائڻ جا مقصد

طالب رسول  kجي اطاعت جي مفهوم ۽ هن جي اهميت ڄاڻن ۽ دليلن سان وضاحت ڪرڻ جي
َ
قابل ٿي وڃن .رسول اهلل  kجي اطاعت کي پنهنجي نصب العين ٺاهن.

پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ جنهن تي رسول  kجي اطاعت بابت حديثون ۽ قرآني آيتون ترجمي سان لکيل هجن.
لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

ٰ
ٰ
تعالي سان
تعالي ۽ رسول kجو پاڻ ۾ ڪهڙو رشتو هو؟ اهو ئي جيڪو اسان جو ۽ توهان جو اهلل
اهلل
آهي .پر رسول kجي اطاعت جو حڪم ڇو نازل ٿيو؟ هن جي وجھ ٻڌائيندي پاڻ  kجي حياتي تي
روشني ِوجھو .ٻڌايو ته پاڻ  kقرآن شريف جي حڪمن جو هلندڙ ڦرندڙ مثال هئا.
پاڻ  kجو هر عمل ،هر ڳالهه ،اُٿڻ ،ويهڻ ،سمهڻ ،جاڳڻ اهلل جي ٻڌايل طريقن ۽ حڪم مطابق هو.
ٰ
تعالي رسول اهلل  kجي اطاعت کي پنهنجي اطاعت ۽ رسول  kجي نافرماني کي
انهيَء ڪري اهلل
پنهنجي نافرماني قرار ڏنو.
هن سبق جي الِء خطابت ۽ سوال جواب جي طريقي کان ڪم وٺجي.

ورجاُء

َ
سوال پڇا ڪجن:
ورجاُء جي الِء هيٺ ڏنل
ٰ
تعالي نبي اڪرم  kجي اطاعت جو حڪم ڇو ڏنو؟
 .1اهلل
 .2حضرت محمد  kجي اطاعت حقيقت ۾ ڪنهن جي اطاعت آهي؟
 .3صحابه ڪرام & ڪيئن نبي اڪرم  kجي اطاعت ڪندا هئا؟ ڪو واقعو ٻڌايو.
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جمعة المبارڪ
پڙهائڻ جا مقصد

طالب جمعي جي
سبق جي ُپڄاڻي تي طالب موضوع جي دليلن سان وضاحت جي قابل ٿي وڃن.
َ
ڏينهن جي فضيلت ۽ اهميت ڃاڻن .جمعي نماز جي ادائي جي ڄاڻ حاصل ڪن .نماز جي ادائيگي
کي ضروري سمجھن.

پڙهائڻ ۾ مدد

لکن وارو بورڊ .چارٽ جنهن تي جمعي جي ڏينهن جي فضيلت بابت حديثون درج هجن .جامع
مسجد جو ماڊل.

پڙهائڻ جو طريقو

هن سبق ۾ خطابت ۽ سوال جواب جي طريقي کي مالئي پڙهايو.
سبق شروع ڪرڻ کان پهريان طالبن کان پڇا ڪيو ته هفتي جي باقي ڏينهنن جي مقابلي ۾ جمعي
جي ڏينهن جي ڪهڙي فضيلت آهي؟ اهي جمعي جي ڏينهن تي ڪهڙو اهتمام ڪندا آهن؟ ڪيترا
ٻا َر باقاعدي جمعي جي نمازپڙهڻ ويندا آهن ۽ مسجد ۾ ڇا ڇا ٿيندو آهي؟

ورجاُء

َ
سوال ڪجن:
ورجاُء جي الِء هيٺ ڏنل
ٰ
تعالي جو ڇا حڪم آهي؟
 .1جمعي نماز بابت اهلل
 .2جمعي جي ڏينهن جي ڪهڙي اهميت آهي؟
 .3مسجد ۽ جامع مسجد ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

گھر جو ڪم

جمعي جي ڏينهن جمعي نماز جي ادائي جي الِء ڪهڙا ڪهڙا اهتمام ڪرڻ گھرجن؟ حديثن جي
روشنيَء ۾ لکو.
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عيدون
پڙهائڻ جا مقصد

طالب موضوع جي دليل سان وضاحت جي قابل ٿي وڃن .طالبن ۾ عيدين جي
سبق جي پڄاڻي تي
َ
موقع تي محتاجن ۽ مسڪينن جي مدد جو جذبو پيدا ڪجي جيئن اهي به عيدن جي خوشين ۾ شامل
ٿي سگھن.

پڙهائڻ ۾ مدد

لکن وارو بورڊ .عيدگاهه جي تصوير.

پڙهائڻ جو طريقو

خطابت ۽ سوال جواب جا طريقا مالئي پڙهايو.
طالبن کان ُپڇا ڪجي ته اهي عيد الفطر ڪيئن ۽ ڇو ملهائيندا آهن؟ ڇا سڀ ٻار عيد جي نماز پڙهڻ
عيدگاهه ويندا آهن؟ ڇا ڇوڪريون به عيد جي نماز پڙهڻ وينديون آهن؟ جيڪڏهن نه ته ٻڌائجي
ته اهلل جو شڪر ادا ڪرڻ جي الِء اُهي عيد جي نماز ٿيڻ کان پوِء گھر ۾ ٻه نفل شڪراني جي نيت
ٰ
ٰ
االضحي
االضحي ڇو ملهائبي آهي؟ ۽ عيد
سان پڙهي سگھن ٿيون .طالبن کان ُپڇا ڪجي ته عيد
عيد الفطر کان ڪيئن مختلف آهي؟ طالبن کي احساس ڏياريو ته اهو تهوار خوشي جا موقع فراهم
ٰ
تعالي جي طرفان انعام آهن .هن تهوارن جي ڪري هڪ ٻئي سان ملڻ جا موقع
ڪندا آهن ۽ اهلل
ملندا آهن ۽ پاڻ ۾ محبت وڌندي آهي.

ورجاُء

َ
سوال ڪجن:
ورجاُء جي الِء هيٺ ڏنل
 .1عيد الفطر کان ڇا مراد آهي؟
ٰ
االضحي ۾ ڪهڙي جانورن جي قرباني ڪري سگھجي ٿي؟
 .2عيد
 .3عيدين جي نماز ۽ ٻين نمازن جي ادائيگي ۾ ڪهڙو فرق آهي؟
 .4عيدن جي موقع تي محتاجن ۽ مسڪينن کي خوشين ۾ ڪيئن شريڪ ڪري سگھجي ٿو؟

گھر جو ڪم

ٻار لِکن ته اهي عيد ڪيئن ملهائيندا آهن ،۽ محتاجن کي عيد جي خوشين ۾ ڪيئن شريڪ ڪندا
آهن؟
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روزا
پڙهائڻ جا مقصد

سبق جي ُپڄاڻي ته طالب روزي جي اهميت ۽ شب قدر بابت وضاحت جي قابل ٿي وڃن .روزو پابندي
سان رکڻ جو جذبو پيدا ٿئي .شب قدر ۾ عبادت جو شوق پيدا ٿي وڃي.

پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ جنهن تي روزي جي فضيلت ،فرضيت ۽ اهميت جي سلسلي ۾ آيتون ترجمي سان درج هجن.
چارٽ جنهن تي روزو رکڻ ۽ افطار ڪرڻ جي دعائون لکيل هجن.
چارٽ جنهن تي روزي جي اهميت ۽ فضيلت بابت حديثون درج هجن.
لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

ڪالس ۾ سوال ڪيو ته ڪنهن ٻارن روزو رکڻ شروع ڪيو آهي؟ روزو ڪڏهن فرض ٿيندو آهي؟
پاڻ ٻڌايو ته بالغ ٿيڻ کان پوِء سڀ مسلمان مردن ۽ عورتن تي روزو فرض آهي .ڇا طالبن کي رمضان
جي مهيني ۾ گھڻو مزو ايندو آهي؟ قسمين قسمين جي شيئون کائڻ جي الِء ملنديون آهن؟ روزي جي
تفصيل ،فرضيت ۽ اهميت سمجھايو .هن جا فائدا به بيان ڪيو .سبق پڙهائڻ جي الِء خطابت ۽ سوال
جواب جي طريقن کان ڪم وٺو.

ورجاُء

سبق جي ُپڄاڻي تي َ
پرک جي الِء سوال ڪجن:
ٰ
تعالي جو ڇا حڪم آهي؟
 .1روزي جي فرضيت بابت اهلل
ٰ
تعالي جي الِء آهي ،ڪيئن؟ روزو اسان کي ڪيئن گناهن کان بچائيندو آهي؟
 .2روزو رڳو اهلل
 .3شب قدر ۾ ڇا ڪرڻ گھرجي؟ ۽ شب قدر ۾ ڪيل عبادتن جو ڇا درجو آهي؟

گھر جو ڪم

روزي جي جسماني ۽ روحاني فائدن تي هڪ مضمون لکو .روزو رکڻ ۽ افطار ڪرڻ جي دعائون زباني
ياد ڪن.
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باب ٽيون:

سيرت طيبهk

مواخات
پڙهائڻ جا مقصد

طالب مديني جي انصار جي ايثار بابت ڄاڻ حاصل ڪن .هن جي وضاحت ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.
هنن جي اندر ايثار جو جذبو پيدا ٿي وڃي.

پڙهائڻ ۾ مدد

مديني جو تصويرون ،روضه رسول kجون تصويرون ،هاڻوڪي دور ۾ ٿيڻ واري هجرت تي ڪمپيوٽر
تي ٺهيل سالئيڊز (.)slides

پڙهائڻ جو طريقو

مذاڪري ،مشاهدي ،سوال جواب ۽ تجربن جي بياني طريقي کان ڪم وٺجي.
جنهن واقعن جو سبق ۾ مختصر ذڪر ڪيو ويو آهي ،هنن کي تفصيل سان بيان ڪيو .اڄ ڪلهه
دنيا ۾ ۽ خاص ڪري مسلم دنيا ۾ جيڪو نفسانفسي جو حال آهي هن جو ذڪر ڪندي مواخات
جي اهميت کي واضح ڪجي .طالبن کي ٻڌائجي ته هن دور ۾ دنياوي ترقي جي خاطر جيئن هڪ
ڀاُء ٻي ڀاُء جو دشمن ٿي ويو آهي ۽ حسد جي باهه ۾ سڙندو آهي .هي اهو ئي دور آهي جڏهن حضرت
ٰ
تعالي رحمت اللعالمين بڻائي موڪليو ۽ پاڻ هر مهاجر کي هڪ انصاري جو ڀاُء
محمد  kکي اهلل
بڻايو ۽ رهندڙ دنيا تائين هر مسلمان کي ٻي مسلمان جو ڀاُء ٺاهيو ،هن کي ئي “مواخات” چوندا آهن.
مديني جا انصار ۽ ّ
مڪي جا مهاجرن جو اهو مثال سڀ انسانن جي الِء سدائين هدايت جو سرچشمو
مشعل راهه رهندو .هن جذبي جي سامهون رکندي اڄ اسان کي ماديت
۽ خلوص ۽ محبت جي رستي ۾
ِ
جي اثر کان نِڪري هڪ ٻئي جو هٿ پڪڙي هن دنيا کي محبت ،امن ۽ آشتي جي جاِء ٺاهڻو آهي.

ورجاُء

سبق جي پڄاڻي تي هيٺ ڏنل سوالن ذريعي دهراُء ڪرائجي:
 .1مسلمان مديني ڇو آيا؟
 .2مواخات ڇا آهي ۽ اهو ڇو قائم ڪيو ويو؟
 .3مهاجرن هن جي بدلي ڇا ڪيو؟
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.4
.5
.6
.7
.8

مهاجرن ۽ انصار جي وچ ۾ ڀائپي ڇو قائم ڪئي وئي؟
مهاجر انصار تي ٻوجھ ٿيڻ نه پيا چاهن ،هن جي الِء هنن ڇا ڪيو؟
انصار جي ايثار سان اسان کي ڪهڙو سبق ملي ٿو؟
انصار کي هن سان ڇا فائدو حاصل ٿيو؟
هن واقعي ۾ اسان جي الِء ڪهڙو سبق آهي؟

گھر جو ڪم

ٻار ڪو اهڙو واقعو ۽ ڪهاڻي لکن جنهن ۾ ايثار جو پاسو واضح هجي.

مسجد نبويَء جي تعمير
پڙهائڻ جا مقصد

طالب مسجد نبوي جي تعمير بابت ڄاڻ حاصل ڪن .هن تعمير جي دوران حضور اڪرم  kجو پاڻ
َ
طالب به محنت ۾ عظمت کي ڄاڻن.
تعمير ۾ حصو وٺڻ محنت ۾ عظمت جو اظهار آهي انهيَء ڪري
َ
سڀ مسلمان دين جي خاطر مالي ۽ جسماني قرباني ۾ اڳتي وڌي حصو وٺندا آهن ،هن بابت طالبن
جي دل ۾ احترام ۽ عمل جو جذبو پيدا ڪرڻ.

پڙهائڻ ۾ مدد

مسجد نبوي جي تعمير بابت ٽي وي تي ڪيترا ئي يڀيرا اچڻ واري ڊاڪيومينٽري ،مسجد نبوي جي
مختلف وقتن جون تصويرون .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

مذاڪري ۽ مشاهدي جي طريقي کان ڪم وٺندي سبق پڙهائجي.
مسجد نبوي جي اهميت تي روشني ِوجھندي هن جي تعمير جو ذڪر شروع ڪيو .مختلف دور
۾ مسجد نبوي ۾ ٿيل اضافن جي ضرورت کي تفصيل سان بيان ڪيو .نمازين جي آساني جي الِء
مختلف مسلمان حڪمرانن جي خدمتون بيان ڪيو .۽ صحابه ڪرام & ۽ حضور اڪرم  kجي
ذاتي دلچسپي ۽ هن مشهور ماڻهن جو معمار هجڻ پاڻ دليل آهي ته سڀ مسلمان برابر آهن ۽ پنهنجو
ڪم پنهنجي هٿن سان ڪرڻ ۾ ئي عظمت آهي ۽ دين جي الِء هر قسم جي مشقت جي الِء تيار رهڻ
مومنن جي نشاني آهي.
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مسجد نبوي جي افاديت ۽ اهميت تي روشني وجھو ته ڪيئن اها مسجد مسلمانن جو مرڪز ٿي وئي،
جٿي ديني مسئال ۽ عبادتون ئي نه پر دنيا جي پهرين جمهوري ۽ فالحي مملڪت به قائم ٿي.
هن دور ۾ مسجد ۾ ڪيل تزئين ۽ آرائش جو ڪم ۽ دنيا جهان جي مسلمانن جي هن مسجد سان
عقيدت جو ذڪر ڪيو .۽ ٻڌايو ته هن مسجد ۾ رسول اهلل  kجو روضو مبارڪ آهي ۽ هن سان
گڏوگڏ حضرت ابوبڪر صديق w۽ حضرت عمر فاروق  wجي قبور به هتي ئي آهن.

ورجاُء

هيٺ ڏنل سوال ڪري سبق جو دهراُء ڪجي:
 .1مديني ۾ مسجد نبوي جو بنياد رکڻ جي ضرورت ڇو پئي؟
 .2هن مسجد جي تعمير ڪيئن ٿي ۽ ڪنهن ماڻهن هن ۾ حصو ورتو؟
 .3مسجد جي الِء جاِء ڪيئن حاصل ڪئي وئي؟
 .4مسجد جي پهرين شڪل ڪيئن هئي؟
 .5مسجد ۾ اضافو ڇو ڪرڻو پيو؟
 .6مسجد جي هاڻوڪي شڪل ڪيئن آهي؟
 .7اها مسجد ڪيئن مسلمانن جو مرڪز ثابت ٿي؟

ميثاق مدينه
ِ
پڙهائڻ جا مقصد

هن سبق کي پڙهائڻ جو مقصد اهو آهي ته طالب مسلمانن جي پراڻي عظمت کي ياد ڪري هن جهڙو
ٺهڻ جي ڪوشش ڪن .جذباتيت کان نڪري عقل ۽ فهم کي استعمال ڪندي ادراڪ جي هن
دروازي کان داخل ٿين جٿي ڪاميابي هنن جي منتظر هجي.

پڙهائڻ ۾ مدد

هاڻوڪي حڪومتن جي پاليسين جون ننڍيون ۽ تفصيلي سالئيڊز ،لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

خطابت ۽ مذاڪري جي طريقي ذريعي سبق پڙهائجي.
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طالبن کي ٻڌائجي ته معاهدو ڇا کي چوندا آهن؟ معاهدي جي ضرورت ڇو پئي؟ ۽ ٻڌائجي ته
ميثاق مدينه مديني ۾ موجود مسلمانن ۽ غير مسلم قومن جي وچ ۾ هڪ اهڙو معاهدو آهي جنهن
مديني ۾ مسلم رياست جو بنياد رکيو .هن معاهدي ۾ موجود شقون هن ڳالهه کي ظاهر ڪنديون
آهن ته هن معاهدي جي نتيجي ۾ وجود ۾ اچڻ واري رياست ئي اصل ۾ پوِء ايندڙ سڀني سلطنتن ۽
حڪومتن جو شروعات هئي ،ڀلي اهي حڪومتون مسلمان حاڪمن جون هجن يا غير مسلمن جون.
سياستدان ،سياسي ماه َر ،جمهوري طاقتون ۽ قانون دان هن معاهدي کي پڙهي
دنيا جا وڏا وڏا
َ
حضرت محمد kجي شخصيت جي عظمت ،علميت ۽ قابليت جا قائل ٿي ويا ۽ اڄ تائين دنيا
جا سڀ سياستدان ۽ قانون دان هن معاهدي کان فيض حاصل ڪري پنهنجي پنهنجي ملڪن جي
پاليسيون ٺاهيندا آهن.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سبق جو دهراُء ڪجي:
هيٺ ڏنل
 .1ميثاق مدينه ڇا آهي؟
 .2رسول اهلل  kاهو معاهدو ڪيئن ۽ ڪنهن جي وچ ۾ ڪيو؟
 .3هن معاهدي جا ڪهڙا نتيجا نڪتا؟
 .4هن معاهدي کي ڏسي رسول اهلل  kجي شخصيت جا ڪهڙا پاسا ظاهر ٿيندا آهن؟

گھر جو ڪم

ڪالس ۾ ٻارن سان هڪ معاهدو ڪيو جنهن سان هيڏانهن هوڏانهن ٿيندڙ غير اخالقي حرڪتن
جون خاتمو ڪري سگھجي.

غزوه بدر
پڙهائڻ جا مقصد

طالب غزوه بدر جا سبب ،واقعا ۽ صحابه ڪرام جي جان نثاري جي ڄاڻ حاصل ڪن .هنن جي اندر
اهو جذبو پيدا ٿي ته اسالم جي سربلندي جي الِء ڪنهن قسم جي به جاني ۽ مالي قرباني کان پوئتي
ٰ
تعالي ۽ رسول اڪرم kسان محبت جو ثبوت آهي .هنن ۾
نه ٿيندا .کين معلوم ٿي ته اها قرباني اهلل
جهاد جو جذبو پيدا ڪجي.
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پڙهائڻ ۾ مدد

لکن وارو بورڊ .ميدان بدر جو نقشو جنهن ۾ جنگ جي عالئقو واضح هجي.

پڙهائڻ جو طريقو

خطابت ۽ پرک جي طريقي کان ڪم وٺندي سبق پڙهائجي.
غزوه بدر جي سببن جو ذڪر ڪندي ٻڌايو ته وڌيڪ غزوات ۾ ويڙهه تائين ڳالهه انهيَء ڪري نه آئي
جو صلح ٿي وئي يا ڪو معاهدو طئي ٿي ويو .اڄ ڪلهه مختلف ملڪن ۾ هلندڙ جنگن جي سبب
ٰ
تعالي ۽ رسول اهلل  kسان هنن
جو ذڪر ڪيو .غزوه بدر ۾ صحابه ڪرام &جي جان نثاري ۽ اهلل
جي محبت کي تفصيل سان بيان ڪيو .ڪامل ايمان سان مسلمان مومن ٿيندو آهي ۽ مومن
ٰ
ٰ
تعالي راضي ٿي وڃي هن کي
تعالي ۽ هن جو رسول kبه راضي ٿيندو آهي ۽ جنهن سان اهلل
سان اهلل
ڪنهن شئي جو خوف ناهي ٿيندو ۽ اهو جان تِريَء تي رکي ميدان ۾ بهادريَء سان وڙهندي شهيد ٿي
ويندو آهي.
هن سبق ۾ 1965ء ۾ ٿيل جنگ ۾ پاڪستان فوجين جي جوش ۽ جذبي جو ذڪر ڪيو .ڪارگل
جي شهيدن جي دليري ،جوش ۽ همٿ جي ڪارنامن جو ذڪر ڪيو .اهي سڀ صفتون مسلمانن ۾
صحابه ڪرام & جي جان نثاري بابت ڄاڻ کان پيدا ٿيون.

ورجاُء

ورجاُء جي الِء هيٺ ڏنل سوال ڪجن:
 .1مسلمانن کي جنگ جي ضرورت ڇو پئي؟
ّ
مڪي جي ڪافرن جنگ جي تياري جي الِء ڇا ڪيو؟
.2
 .3صحابه ڪرام & جي جان نثاري جا ڪهڙا نتيجا نڪتا؟
 .4قيدين سان ڪهڙو سلوڪ ڪيو ويو؟

گھر جو ڪم

غزوه بدر جا سبب ۽ واقعا پنهنجي لفظن ۾ لکو.
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غزوه احد
پڙهائڻ جا مقصد

طالب غزوه احد جي ڪارڻ ۽ واقعن ۽ امير جي اطاعت جي اهميت جي وضاحت جي قابل ٿيندا.
ٰ
تعالي ۽ هن جو رسول  kراضي ٿيندو آهي پر
کين معلوم ٿي وڃي ته امير جي اطاعت سان نه رڳو اهلل
اها اطاعت عملي زندگي ۾ گھڻي پريشانين کان به بچائيندي آهي.
کين پنهنجي نگران ۽ ذميوار افسر جو حڪم مڃڻ جو شونق ڏجي .غزوه احد ۾ ڪجهه
صحابه ڪرام & کان غلطي ٿي ،هن جو تذڪرو هن انداز سان بالڪل نه ڪجي ته ٻارن جي دلن
۾ صحابه ڪرام & جي بي ادبي پيدا ٿي.

پڙهائڻ ۾ مدد



احد جو نقشو جنهن ۾ جنگ جي مقام کي واضح ڪجي .گھاٽي جي تصوير.
چارٽ تي امير جي اطاعت جي اهميت جي سلسلي ۾ ٻه حديثون لکيل هجن.

پڙهائڻ جو طريقو

خطابت ۽ سوال جواب جي طريقن کان ڪم وٺي سبق پڙهائجي.
ٻارن کي اسڪول جو مثال ڏئي سمجھايو ته پاڻ جي اسڪول جو وڏو استاد (پرنسپل ،هيڊ ماسٽر يا
هيڊ مسٽريس) ڪير آهي؟ توهان ٻڌايو ته اهو ادارو هن جي نگرانيَء ۾ هلي رهيو آهي .انهيَء ڪري
اهو هن اسڪول يا مدرسي جو امير ٿيو .کين اهو به ٻڌائجي تي اسان سڀ استاد ۽ طالب پنهنجي امير
جي ڳالهه مڃيندا آهن ڇا ڪاڻ ته هو تمام غور ۽ فڪر ڪري ۽ سڀ پاسن کي سامهون رکي ئي ڪو
فيصلو ڪندا آهن .ساڳي نموني هن وقت ڪالس ۾ امير توهان جو استاد آهي .جيڪڏهن ڪالس
جا ٻار استاد جو چوڻ مڃڻ ڇڏي ڏين ته ڇا ٿيندو؟ هن سڀ مثالن سان امير جي اطاعت جي اهميت
واضح ٿيندي آهي .۽ امير جي اندر ڪهڙيون خاصيتون هجڻ گھرجن؟ هن جو ذڪر تفصيل سان
ضرور ڪجي .هن خصوصيتن ۾ عدل ۽ انصاف ،فهم ۽ فراست ،دور انديشي ۽ حق تي ڄمي رهڻ ۽
وقت تي فيصلو ڪرڻ جي طاقت ضروري آهي.

ورجاُء

ورجاُء جي الِء هيٺ ڏنل سوال ڪجن:
 .1غزوه احد ڇو ٿيو؟
 .2مسلمانن جي جنگ ۾ نقصان ڇو ٿيو؟
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 .3امير جي اطاعت ڪنهن جي الِء ضروري آهي؟

غزوه خندق
پڙهائڻ جا مقصد

غزوه خندق جا سبب ۽ واقعا ۽ مسلمانن جي ثابت قدمي کان طالبن کي آگاهه ڪجي .کين هن ڳالهه
ٰ
تعالي وڏو اجر ڏيندو آهي ۽
جو شعور ڏجي تي مشڪلن ۾ نه گھٻرائجي .ثابت قدم رهڻ وارن کي اهلل
هن جي مشڪلون پري ڪندو آهي.

پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ تي تصوير ٺهيل هجي جنهن ۾ خندق ڏيکارجي ۽ هيڏانهن هوڏانهن کجين جا َ
باغ نظر اچن.
لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

بياني طريقو طريقه سوال جواب کان ڪم وٺي سبق پڙهائجي.
ٰ
تعالي جي مدد ،حق تي ڄمي
هن غزوي بابت پڙهائيندي حضور kجي جنگي حڪمت عملي ۽ اهلل
رهڻ جي الِء اهڙا ُنڪتا آهن جنهن جو ذڪر خاص ڪري ڪيو .ٻارن کي چئو ته اهي قرآن شريف
جي سورة االحزاب جو ترجمو ضرور پڙهن (اهو عمل سرگرمي جي الِء ڪرايو).

ورجاُء

َ
سوال ڪجن:
ورجاُء جي الِء هيٺ ڏنل
 .1غزوه خندق ۾ مسلمانن جي حڪمت عملي ڇا هئي؟
 .2غزوه خندق ۾ ّ
مڪي جي ڪافرن کي ڇو ناڪامي ٿي؟
 .3صحابه ڪرام & ڪهڙي ثابت قدمي ڏيکاري ۽ هن جو ڪهڙو اثر ٿيو؟

گھر جو ڪم

غزوه خندق ۾ مسلمانن جي ثابت قدمي کي پنهنجي لفظن ۾ لکو.
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باب چوٿون:

ادب
اخالق ۽ َ

واعدي جي پابندي

پڙهائڻ جا مقصد

طالبن کي واعدي جي پابندي جي مطلب ۽ اهميت کان آگاهه ڪجي .سبق جي پڄاڻي تي طالب
طالب پنهنجي اندر هن عادت کي مضبوط ڪرڻ جو ارادو ڪن.
سبق جي وضاحت جي قابل ٿي وڃن.
َ

پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ جنهن تي واعدي جي پابندي بابت آيتون ۽ حديثون ترجمي سان درج هجن.

پڙهائڻ جو طريقو

هن سبق جي الِء پرک جي طريقي ۽ بياني طريقي کان ڪم وٺجي.
واعدي بابت حضور اڪرم  k۽ صحابين &جا گھڻا ئي مثال موجود آهن جنهن واقعن مان
قصو ٻڌايو ته سندس پيُء
ڪجهه مثال ڏجن .حضرت شيخ عبد القادر جيالني جي ماُء يا پيُء جو ّ
پنهنجي واعدي کي پورو ڪرڻ جي الِء ڪيترا ئي سال ڪاشت ڪاري ڪئي يا ڪنهن ٻي بزرگ
۽ ولي جو واقعو ٻڌايو.
صحابه ڪرام & جي زندگي جا واقعا بيان ڪجن جيئن حضرت عمر فاروق wجي زماني
۾ هڪ نوجوان جي هٿان هڪ ڪراڙو مارجي ويو .هن کي سزا ٿي .نوجوان حضرت عمرw
کي چيو ته مون تي هڪ يهوديَء جو قرض آهي ،مونکي اجازت ڏيو ته سزا کان پهريان قرض ادا
ڪيان .حضرت عمر فاروق wحضرت ابوذر غفاري wجي ضمانت تي هن کي وڃڻ ڏنو .واپسي
جو جيڪو وقت مقرر هيو هن ۾ ڪجهه دير ٿي وئي ڇا ڪاڻ ته نوجوان جي سواريَء ۾ ڪجهه خرابي
ٿي وئي هئي .ج ّ
الد حضرت ابوذر غفاري wکي سزا ڏيڻ جي الِء اڳتي وڌيو ئي هيو ته اهو نوجوان
پهچي ويو .حضرت عمر wنوجوان جي واعدي جي پابندي کي ڏٺو .پاڻ wجي اکين مان خوشيَء
جو ڳوڙها نڪري آيا ۽ پاڻ wهن کي آزاد ڪري چڏيو.
رح

ورجاُء

ورجاُء جي الِء هيٺ ڏنل سوال ڪجن:
ٰ
تعالي سان ڪهڙو واعدو ڪيو آهي؟ ڇا اسان هن واعدي جي پابندي ڪري رهيا آهيون؟
 .1اسان اهلل
 .2هڪ مسلمان جي الِء واعدي جي پابندي ڇو ضروري آهي؟
 .3نبي اڪرم  kواعدي جي سدائين پابندي ڪئي .ڪو مثال ڏيو.
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گھر جو ڪم

مشاهدن جي مدد سان پنهنجي روزاني زندگي جو ڪو اهڙو واقعو لکو جنهن ۾ ڪنهن واعدي جي
پابندي ڪئي هجي.

ڪفايت شعاري
پڙهائڻ جا مقصد

ڪفايت شعاري جو مفهوم ۽ هن جي اهميت سمجھائڻ .طالبن کي ايترو فهم ڏيڻ ته اهو پاڻ وضاحت
جي قابل ٿي وڃن .طالبن ۾ ڪفايت شعاري جي عادت پيدا ڪرڻ جو شوق پيدا ڪرڻ.

پڙهائڻ ۾ مدد

قصو يا ڪهاڻي ٻڏائجي.
ڪفايت شعاري بابت ڪو ّ
َ
حديث لکن وارو بورڊ تي لکجن.
لکن وارو بورڊ .آيتون ۽

پڙهائڻ جو طريقو

بياني طريقو ۽ طريقه سوال جواب کان ڪم وٺي سبق پڙهائجي.
طالبن کان سوال ڪجي ته اهي پنهنجي خرچي ڪيئن استعمال ڪندا آهن؟ ڇا ڪڏهن هنن ڪا
بچت ڪئي آهي جيئن اهي اسڪول يا گھر جي الِء ضرورت جي ڪا شئي خريد ڪن .استاد هنن
کي ٻڌائي ته ڪفايت شعاري ۽ فضول خرچي ۾ ڇا فرق آهي؟ کين شعور ڏجي ته ڪنهن ڪمن ۾ ۽
ڪنهن طريقي سان پيسه خرچ ڪجن ته هنن جي ضرورت به پوري ٿيندي رهي ۽ وقت تي ڪنهن
الزمي ضرورت کي پورو ڪرڻ جي الِء هنن کي ڪنهن کان گھرڻو به نه پئي .کين ٻڌائجي ته پيسو
ضرورت تي خرچ ڪرڻ جي شي آهي ،ڀلي اهو پنهنجي ضرورت هجي يا ڪنهن ٻي جي مدد خاطر
هن جي ضرورت پوري ڪجي .کين ٻڌائجي ته بخل ۽ فضول خرچي کان بچڻ جو نالو ئي ڪفايت
شعاري آهي.

ورجاُء

ورجاُء جي الِء هيٺ ڏنل سوال ڪجن:
 .1ڪفايت شعاري جو ڇا مطلب آهي؟ اسالم ۾ هن جي الِء ڇا حڪم آهي؟
 .2ڪفايت شعاري جي عادت ڪيئن آهي؟
 .3ڪفايت شعاري جي اهميت ۽ فائدا بيان ڪيو.
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گھر جو ڪم

ڪفايت شعاري بابت ڪا ڪهاڻي لکي اچو.

ُبرد باري
پڙهائڻ جا مقصد

تحمل جي مفهوم ۽ اهميت کان طالبن کي آگاهه ڪجي.
طالب سبق جي پڄاڻي تي هن موضوع جي وضاحت ڪري سگھن.
هنن ۾ تحمل جي عادت پيدا ڪرڻ جو ارادو پيدا ڪجي.

پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ جنهن تي تحمل بابت قرآني آيتون ۽ حديثون ترجمي سان درج هجن.

پڙهائڻ جو طريقو

سبق هلندي بياني ۽ سوال جواب جو طريقو اختيار ڪري سگھجي ٿو.
ٻارن کان ُپڇا ڪيو ته کين ڪنهن ڪنهن ڳالهه تي ڪاوڙ ايندي آهي؟ ڪنهن کي وڌيڪ ڪاوڙ
ايندي آهي ۽ ڪنهن کي گھٽ؟ ڪاوڙ اچڻ تي ٻا َر ڇا ڪندا آهن؟
طالبن کي حضرت علي w۽ حضرت عمر wجا مثال ڏيو ته اهو ٻئي صحابي رسول  kتمام بهادر،
همٿ وارا ،دلير ۽ جوش وارا هئا .پر جڏهن کان حضور اڪرم  kکين ڪاوڙ تي قابو رکڻ جو حڪم
ڏنو ،ته اهي ڪئين بردبار ٿي ويا .حضور اڪرم  kجو تحمل ۽ بردباري هڪ اهڙي قيمتي صفت
آهي جنهن جو وجھ سان اسالم تيزي کان پڪڙيو .نبي اڪرم  kجو ڪو واقعو ٻڌايو جيئن هڪ
ڀيرو هڪ اعرابي (بدو) حضور اڪرم  kسان مليو ۽ پاڻ  kجي چادر کي ايتري زور سا ڇڪيائين
جو گردن مبارڪ تي نشان پئجي ويا .پوِء هن اعرابي چيو ته “اي محمد ( !)kاهلل جو جيڪو مال تون
وٽ آهي هن مان مونکي به ڏيڻ جو حڪم ڏي ”.رسول اهلل  kتمام تحمل جو مظاهرو ڪندي هن
اعرابي ڏانهن ڏٺو ۽ مرڪندي هن کي ڪجهه ڏيڻ جو حڪم ڏنو.
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ورجاُء

َ
سوال ڪجن:
ورجاُء جي الِء هيٺ ڏنل
 .1ماڻهن جي جهالت ۽ اڻڄاڻائي جو جواب ڪيئن ڏيڻ گھرجي؟
 .2تبليغ ۾ نبي اڪرم  kهميشه تحمل کان ڪم ورتو ،ڇو؟
 .3ڇا تحمل سان معاشري جو سڌار ٿي سگھي ٿو؟ ڪيئن؟

گھر جو ڪم

“ تحمل جا فائدا” تي پنهنجي لفظن ۾ هڪ ننڍو مضمون لکو.

رحمدلي
پڙهائڻ جا مقصد

رحمدلي جو مفهوم ۽ هن جي اهميت جي طالبن کي ڄاڻ ٿي وڃي .سبق جي پڄاڻي تي طالب موضوع
جي وضاحت جي قابل ٿي وڃن.

پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ جنهن تي رحمدلي بابت قرآني آيتون ۽ حديثون ترجمي سان لکيل هجن.
چارٽ جنهن تي رحمدلي بابت ڪا ڪهاڻي لکيل هجي.

پڙهائڻ جو طريقو

پڙهائيندي خطابت ۽ سوال جواب جو طريقو اختيار ڪيو.
ٰ
ٰ
تعالي چاهي ٿو ته ٻانها به اهلل جي هن صفت کي قبول
تعالي جي صفت آهي .اهلل
'رحم' ڪرڻ اهلل
ڪن .سبق پڙهائڻ کان پوِء ڪالس ۾ سرگرمي ڪرايو .طالبن جي سامهون ڪنهن زخمي جانور
يا مصيبت ۾ ورتل انسان جو مثال رکو .جيڪڏهن طالبن مان ڪنهن کي ڪو اهڙو جانور ملي يا
ڪنهن اهڙي انسان سان مالقات ٿي وڃي ته هن سان ڪهڙو سلوڪ ڪندا؟ سڀ ٻارن کان هنن جي
راِء پڇا ڪيو .هن کان پوِء (پاڻ پرک ڪري ) ٻڌايو ته (ڪالس جي ٻارن مان) سڀ کان وڌيڪ رحمدل
ڪير آهي.
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هن سلسلي ۾ توهان ڪيتريون ئي نصيحت آميز ڪهاڻيون به ُٻڌائي سگھو ٿا .سلطان سبڪتگين
قصو ته جڏهن هن هڪ هرڻ جو شڪار ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ته هن جي ماُء هرڻي منٿ
جو ّ
واري نظرن سان ڏِسڻ لڳي ته سلطان سبڪتگين هن جي ٻار کي ڇڏي ڏنو.
ٰ
تعالي هڪ اڃايل ُ
ڪ ّتي کي پاڻي پيارڻ جي بدلي بخشي ڇڏيو.
قصو جنهن کي اهلل
يا هن ماڻهوَء جو ّ
قصو هڪ حديث ۾ آهي .جيڪڏهن طالبن کي هن سلسلي ۾ ڪو واقعو ياد هجي ته هنن کان
اهو ّ
ٻڌو.

ورجاُء

ورجاُء جي الِء هيٺ ڏنل سوال ڪجن:
ٰ
تعالي جي رحمت جو پاڇو ساري ڪائنات تي آهي ،ڪيئن؟
 .1اهلل
 .2نبي اڪرم  kرحمدلي بابت ڇا فرمايو؟
 .3ڇا جانورن سان رحمدلي جو ورتاُء ڪرڻ گھرجي؟
 .4رحمدلي ڇو ضروري آهي؟ هن سان پاڻ ۾ تعلقن تي ڪهڙو اثر پوندو آهي؟

عفو ۽ درگذر
پڙهائڻ جا مقصد

عفو و درگزر جو مفهوم ۽ هن جي افاديت کان طالبن کي آگاهه ڪرڻ ،طالبن کي هن قابل ڪرڻ ته
اهي عفو و درگزر جي دليلن سان وضاحت ڪري سگھن.

پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ جنهن تي عفو و درگزر بابت آيتون ترجمي سان درج هجن.
چارٽ جنهن تي عفو و درگزر بابت حديٽون لکيل هجن.

پڙهائڻ جو طريقو

هن سبق جي سلسلي ۾ استاد طالبن کي پنهنجو مثال ڏئي سگھي ٿو ته ڪيترائي ڀيرا طالبن جي
ٰ
تعالي آهي جيڪو اسان
غلطي ڪندي به استاد درگزر ڪيو .معاف ڪرڻ جي سڀ کان بهتر مثال اهلل
جي اڳڻت غلطيون ۽ نافرمانيون هوندي به اسان تي رحم ۽ ڪرم ڪندو آهي ۽ پنهنجي نعمتون
ڏيندو رهندو آهي .ساڳي نموني اسان جا ماُء پيُء اسان جي ناداني کي نظر انداز ڪري اسان سان
محبت ڪندا آهن ۽ اسان جو خيال رکندا آهن.
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هاڻي طالبن کان هنن جي پنهنجي بابت ُپڇا ڪيو .اهي پاڻ ۾ هڪ ٻئي جي ڪيتريون غلطيون
معاف ڪندا آهن .معاف ڪرڻ جي فائدن کان آگاهه ڪيو .جيئن:
 .1هڪ ٻئي سان محبت وڌندي آهي.
 .2فساد جو خوف ختم ٿي ويندو آهي.
 .3غلطي ڪرڻ وارو پنهنجي ورتاُء تي پاڻ شرمندو ٿي غلطي کان توبه تائب ٿي ويندو آهي.
پاڻ  kجي زندگي جا اهڙا واقعا بيان ڪيو جنهن ۾ معاف ڪرڻ جو ذڪر هجي .معافي گھرڻ ۽
ٰ
تعالي جي اڳيان هڪ وڻندڙ ڪم آهن .جيئن معاف ڪرڻ ۾ عظمت آهي،
معاف ڪرڻ ٻئي اهلل
ساڳي نموني معافي گھرڻ واري جي حيثيت ۾ به ڪا گھٽتائي نه ايندي آهي ،پر پنهنجي غلطي جو
ٰ
تعالي اسان کي هن جي اجازت ڏني آهي ته جيڪڏهن ڪو توهان
اعتراف ڪرڻ بهادري آهي .اهلل
سان خراب ورتاُء ڪري (حد اها آهي ته قتل) ته توهان هن کان بدلو وٺي سگھو ٿا پر صاف صاف اهو
به فرمايو ته دلو وٺڻ کان معاف ڪرڻ افضل آهي .سبق هلندي خطابت ۽ سوال و جواب جي طريقي
کان ڪم وٺو.

ورجاُء

ورجاُء جي الِء هيٺ ڏنل سوال ڪجن:
ٰ
تعالي گھڻو معاف ڪندو آهي .هن جي وضاحت ڪيو.
 .1اهلل
 .2نبي اڪرم  kجي عفو و درگزر جي ڪا مثال ٻڌايو.
 .3جيڪڏهن هر ماڻهو ڳالهه ڳالهه تي بدلو وٺن لڳي ته هن جو انجام ڇا ٿيندو؟

گھر جو ڪم

ٻارن کان هڪ چارٽ ٺهرايو جنهن تي ڪجهه عادتون لکيل هجن .اهي هر ڏينهن ڪا نه ڪا سٺي
عادت اختيار ڪرڻ جي ڪوشش ڪن ۽ نوٽ ڪن ته هن ڏينهن ڪهڙي سٺي عادت اختيار ڪئي؟
هن سان گڏوگڏ سڀ ٻار ڪنهن نه ڪنهن خراب عادت جيئن ڪوڙ ڳالهائڻ ،سستي ،غفلت وغيره
ڇڏڻ جي به ڪوشش ڪن.

رواداري
پڙهائڻ جا مقصد

رواداري جو مفهوم ۽ هن جي اهميت کان طالبن کي آگاهه ڪرڻ ايستائين جو اهي پاڻ هن موضوع
جي دليل سان وضاحت ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.
پاڻ ۾ رواداري کي واڌارو ڏيڻ جي ڪوشش ڪجي.
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پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ جنهن تي رواداري بابت حديثون لکيل هجن .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

سبق کي بياني ۽ سوال جواب جي طريقن کي مالئي پڙهايو.
طالبن کان معلوم ڪجي ته هن جي آسي پاسي يا ملڻ وارن ۾ ڪو غير مسلم آهي؟ جيڪڏهن
ڪو ٻار هن جو ها ۾ جواب ڏي ته هن کان ڪيل سلوڪ بابت سوال ڪجي .جيڪڏهن اهو سلوڪ
اسالمي تعليمن جي مطابق هجي ته شاباش ڏجي ،نه ته هن ورتاَء کي ٺيڪ ڪجي .جيڪڏهن طالب
ڪو مثال نه ڏئي سگھن ته توهان پاڻ ڪو مثال ڏيو.
اهو اسالمي تعليمن جو ئي نتيجو آهي ته پاڪستان ۾ هر مذهب جا مڃڻ وارا ماڻهو رهندا آهن ۽ کين
ڪنهن قسم جي ڪا تڪليف ناهي .ڪوشش ڪيو ته غير مسلمن سان سٺي سلوڪ سان پيش
اچو ۽ اهي پنهنجي مذهب تي آزادي سان عمل ڪري سگھن .مدرسي جي آسي پاسي جيڪڏهن
غير مسلمن جو ڪو عبادت خانو هجي ته توهان هن جي مثال ڏئي سگھو ٿا.
قصا ٻڌايو جنهن جي نتيجي ۾ اسالم ڦهليو.
توهان حضور  kجي رواداري يا سهائتا جا ّ

ورجاُء

ورجاُء جي الِء هيٺ ڏنل سوال ڪجن:
 .1رواداري جو مطلب ڇا آهي؟
 .2پاڻ  k۽ صحابه ڪرام& جي حياتي کان رواداري جي ڪا مثال ڏيو.
 .3رواداري جا فائدا بيان ڪيو.

گھر جو ڪم

پنهنجي آسي پاسي ڪنهن غير مسلم سان پنهنجي رو ّيي بابت ڪو واقعو لکيو.

اسالمي اخ ّوت
پڙهائڻ جا مقصد

اسالمي اخ ّوت جي اهميت ۽ ضرورت کان طالبن کي آگاهه ڪجي .سبق جي پڄاڻي تي اهي هن قابل
ٿي وڃن ته اسالمي اخ ّوت جي وضاحت ڪري سگھن.
طالبن ۾ اسالمي اخ ّوت جو جذبو پيدا ڪجي.
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پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ جنهن ۾ اسالمي اخ ّوت بابت آيتون لکيل هجن.
چارٽ جنهن ۾ اسالمي اخ ّوت بابت عالمه اقبال جا شعر لکيل هجن.

پڙهائڻ جو طريقو

سبق پڙهائيندي بياني ۽ پرک جو طريقو استعمال ڪيو.
طالبن کي مهاجرن ۽ مديني جي انصارن جي ڀائپي ياد ڏياريو .پاڻ  kجي رڳو هڪ واري چوڻ تي
مسلمان پاڻ ۾ حقيقي ڀائرن وانگر ٿي ويا ،ايستائين جو وراثت ۾ به حصه داري ٿي وئي .جيئن ئي ڪو
ماڻهو ڪلمو پاڪ پڙهندو آهي اهو اسالم جي دائري ۾ داخل ٿي ويندو آهي ۽ مسلمان ٿيندي ئي اهو
ٻين سڀ مسلمانن جي ڀاُء ٿي ويندو آهي.
طالبن کان معلوم ڪجي ته هنن پنهنجي مائٽن يا پاڙيسرن ۾ ڪڏهن به ڀائپي جي ڪا سٺي مثال
ڏٺي آهي ته پوري ڪالس کي اهو واقعو ٻڌائن.
طالبن کي سمجھايو ته اسالم ۾ رنگ ،نسل ،ذات پات ۽ اميري غريبي جو ڪو فرق ناهي .هر اهو ماڻهو
جيڪو پڙهي ڇڏي امت مسلمه جو حصو ٿي ويندو آهي .انهيَء ڪري اسان کي به هن سڀ شيئن کي
ِوساري پاڻ ۾ اتفاق ۽ محبت سان رهڻ گھرجي.

سرگرمي

طالبن کي هڪ هفتي جو وقت ڏئي چئجي ته پاڻ سڀ اسالمي اخ ّوت جو مثال پيش ڪيو .پاڻ ۾
بهترين سلوڪ جو مظاهرو ڪيو .هڪ هفتي کان پوِء طالبن کي چئجي ته اهي پنهنجي پاسي ۾
ويهڻ واري ٻار بابت ڏهه جمال لکن جنهن ۾ هن ٻار جي سٺي سلوڪ جو ذڪر هجي.

ورجاُء

سبق جي پڄاڻي تي هيٺ ڏنل سوال ڪجن:
 .1اسالم کان پهريان عرب معاشري جو ڇا حال هو؟
 .2نبي اڪرم  kدنيا جي سامهون اسالمي اخ ّوت جي ڪهڙي مثال ڇڏي؟
 .3ڀائپي ڇو ضروري آهي؟

گھر جو ڪم

اسالمي اخ ّوت بابت حديثون خوش خط لکي اچو.
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ادب
تالوت جا َ
پڙهائڻ جا مقصد

سبق پڙهي ٻار هن قابل ٿي وڃن ته قرآن شريف پڙهندي تالوت جي سڀ آدابن جو خاص خيال رکن.

پڙهائڻ ۾ مدد

قرآن شريف ۽ اسالميات جي ڪتاب.

پڙهائڻ جو طريقو

هن سبق کي پڙهائڻ جي الِء تجربي جو طريقو اختيار ڪجي.
قرآن شريف جي تالوت ڪندي استاد هن سبق جي شروعات ڪري .تالوت دوران تالوت جي آدابن
جو خيال رکي .پوِء ڪجهه طالبن کان تالوت ڪرائجي ۽ پڇا ڪجي ته استاد جي تالوت ڪرڻ ۽
ادب ِسکايا
مختلف طالبن جي تالوت ڪرڻ ۾ ڪهڙو فرق هو؟ ايئن هڪ هڪ ڪري تالوت جا َ
وڃن ،پوِء سبق پڙهائجي.

ورجاُء

ورجاُء جي الِء هيٺ ڏنل سوال ڪري سگھجن ٿا:
 .1قرآن شريف جي تالوت ڇو ضروري آهي؟
ادب ڪهڙا آهن؟
 .2تالوت جا َ
ادب بابت ڇا فرمايو آهي؟
 .3رسول اهلل  kتالوت جي َ
ٰ
تعالي جو قرآن شريف جي تالوت بابت ڇا فرمان آهي؟
 .4اهلل

گھر جو ڪم

ادب
ادب سان تالوت ڪرڻ جي الِء چئجي ۽ جيئن مدرسي ۾ توهان کين تالوت جا َ
طالبن کي گھر ۾ َ
سکايا آهن ،ساڳي نموني طالب گھر ۾ پنهنجي ننڍن کي قرآن شريف جي تالوت ڪرڻ سکائن ،وڏا
هنن کي ڏسي پاڻ ئي سکي ويندا.
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چغلي
پڙهائڻ جا مقصد

طالب چغلي جي نقصانن جي ڄاڻ حاصل ڪن ۽ هن حرڪت کان جھلڻ جي
هن سبق کي پڙهي
َ
ڪوشش ڪن.

پڙهائڻ ۾ مدد

لکن وارو بورڊ ۽ مختلف حڪايتن جا چارٽس.

پڙهائڻ جو طريقو

خطابت ۽ سوال جواب جي طريقي کي مالئي پڙهائجي.
استاد طالبن کي مختلف مسئلن ۽ عادتن بابت ٻڌائيندي چغلي جي نقصانن کان آگاهه ڪري.
چغلي جو مطلب سمجھائڻ کان پوِء ڪالس ۾ ٿيڻ واري مختلف واقعن جو ذڪر ڪري ۽ سمجھائي
ڪني عادت سان وقت برباد ٿيندو آهي ۽ هڪ ٻئي جي خالف دل ۾ اڻ وڻندڙ جذبا پيدا
ته ڪيئن هن ِ
ٿيندا آهن.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سبق جو دهراُء ڪجي:
هيٺ ڏنل
 .1چغلي جو مطلب ڇا آهي؟
ٰ
تعالي ۽ اسان جي پياري نبي  kجي نظر ۾ چغل خور ڪيئن هوندو آهي؟
 .2اهلل
 .3چغلي جا نقصان ڪهڙا آهن؟

گھر جو ڪم

“ چغلي جي نقصانن” تي نوٽ لکو.

انتقام
پڙهائڻ جا مقصد

ٰ
معني ۽ مفهوم سان آگهي حاصل ڪندي نبين  ،dنبي k۽
هن سبق کي پڙهي طالب انتقام جي
صحابه ڪرام & جي معاف ڪرڻ جي خصوصيت جي ڄاڻ حاصل ڪندا .جڏهن اهي اقتدار
طالب پنهنجي اندر موجود
۾ هوندي به انتقام نه وٺندا ۽ ايئن دلن کي فتح ڪندا .هن بيان کان پوِء
َ
ڪاوڙ ،نفرت ،حسد ۽ انتقام جي جذبن تي قابو ڪرڻ جي قابل ٿيندا.
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پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ جنهن تي انتقامي ڪارروائين جون سرخيون ۽ تصويرون هجن .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

سبق کي بياني ۽ پرک جي طريقي سان پڙهائجي.
ٰ
تعالي جي نظر ۾ اڻ
ٻارن کان پڇا ڪيو ته اهي ڪهڙا ڪهڙا مسئال آهن جيڪي جائز هوندي به اهلل
ٰ
تعالي انتقام يا بدلو وٺڻ بابت ڇا فرمايو آهي؟ هن کان پوِء معاف ڪرڻ جي ترغيب
وڻندڙ آهن؟ اهلل
ڪيئن ڏني آهي؟
ٰ
تعالي جي ذات جي الِء وٺڻ گھرجي .پنهنجي ذاتي زندگي ۾
طالبن کي ٻڌائجي ته بدلو وٺڻ رڳو اهلل
ڪنهن انسان کان بڇڙو ڪم ٿيڻ جي صورت ۾ معاف ڪرڻ افضل آهي ۽ جيڪڏهن بدلو وٺي ته
هن ڳالهه جو ڌيان رکي ته پاڻ کي ٿيڻ واري تڪليف کان وڌيڪ تڪليف نه پهچائي.
هن سلسلي ۾ اهڙا سڀ واقعن جو تفصيل سان ذڪر ڪري جنهن ۾ اسان جي پياري نبي  k۽
ٰ
تعالي هنن
صحابه ڪرام & بدلو وٺڻ بجاَء معاف ڪرڻ کي ترجيح ڏني جنهن جي وجھ سان اهلل
تي ڪيل ظلم کي نيڪي ۽ احسان ۾ بدلي ڇڏيو ۽ انتقام نه وٺڻ وارن کي بهترين صلي ۽ اجر کان
نوازيو.

ورجاُء

هيٺ ڏنل سوال ڪري سبق کي ورجائجي:
 .1انتقام جو ڇا مطلب آهي؟
 .2رسول اهلل  kڪيترا ڀيرا ماڻهن کان انتقام ورتو؟
 .3انتقام نه وٺڻ کان ڪهڙو دنياوي فائدو حاصل ٿيندو آهي؟
 .4انتقام بابت رسول اهلل  kڇا ارشاد ڪيو آهي؟
ٰ
تعالي انتقام بابت چا فرمايو آهي؟
 .5اهلل
 .6ڇا اسان کي انتقام وٺڻ گھرجي؟

گھر جو ڪم

اهڙا واقعا ۽ حڪايتون ڳولي اچو جنهن ۾ انتقام بابت نسل در نسل هلڻ واري دشمني جا مثال هجن
۽ گڏوگڏ هن جا نقصان به بيان ڪيل هجن.
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عدل
پڙهائڻ جا مقصد

طالبن جي ذهن ۾ عدل جو تصور واضح ٿي ۽ اهي هن وصف کي سمجھڻ سان گڏوگڏ عملي زندگي
۾ هن کي اختيار ڪرڻ جي قابل ٿي سگھن.

پڙهائڻ ۾ مدد

تاريخي فيصلن جي تصويرون .لکن وارو بورڊ .

پڙهائڻ جو طريقو

بياني طريقو استعمال ڪندي مذاڪري جي ڪيفيت پيدا ڪجي.
ٰ
تعالي انصاف سان رحم کي به
استاد طالبن جي سامهون عدل جو اسالمي تصور پيش ڪري .اهلل
تمام اهميت ڏيندو آهي .اها ئي وجھ آهي ته عدل اصل ۾ انصاف جي اها صورت آهي جنهن ۾
رحم به شامل هجي .انهيَء ڪري اهي حقدار کي هن جو حق ڏيڻ سان گڏ انتقام بجاِء معاف ڪرڻ
جو حڪم ڏيندو آهي .استاد عدل نه ڪرڻ جي نتيجي ۾ انفرادي ۽ معاشرتي نقصانن کان آگاهه
ڪندي عدل جي اهميت تي روشني وجھو .عدل بابت واقعا ٻڌايو ۽ ٻڌو ،خاص ڪري رسول اهلل k
۽ خلفاِء راشدين oجا مثالي فيصلن ۽ مقدمن جو ذڪر ڪيو.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سبق جو دهراُء ڪجي:
هيٺ ڏنل
ٰ
 .1عدل جا ڇا معني آهن؟
 .2عدل جون ڪيتريون قسمون آهن؟ هن کي تفصيل سان بيان ڪيو.
 .3عدل بابت حديثون ٻڌايو.
ٰ
تعالي عدل قام ڪرڻ وارن جي الِء ڇا فرمائيندو آهي؟
 .4اهلل
 .5عدل ۽ انصاف جا معاشري ۽ انساني زندگي تي ڪهڙا اثر ٿيندا آهن؟

گھر جو ڪم

عدل جون قسمن بابت مثالون لکو.
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باب پنجون:

هدايت جا سر چشما/مشاهي ِر اسالم

ٰ
حضرت
عيسي c

پڙهائڻ جا مقصد

هن سبق کي پڙهي طالب هن حقيقت کي ڄاڻيندا ته جيترا به پيغمبر هن دنيا ۾ آيا ،اهي هڪ ئي
حڪم ،آسماني ڪتابون،
تعليم جو پرچار ڪرڻ آيا .حضرت محمد  kجي شريعت جي سوا سڀ
َ
منسوخ حالت ۾ آهن .رڳو قرآن شريف اها واحد آسماني ڪتاب آهي جنهن جي حفاظت اهلل تعاليٰ
پنهنجي ذمي ورتي آهي .انهيَء ڪري شريعت محمدي ئي اهو واحد مذهب يا نظام حيات آهي
جيڪو انسان جو ڪاميابي جو ضامن آهي.

پڙهائڻ ۾ مدد

بيت المقدس جي تصوير.

پڙهائڻ جو طريقو

بياني طريقو ۽ سوال جواب جو طريقو اختيار ڪجي.
استاد هن سبق کي شروع ڪرڻ کان پهريان هن دنيا ۾ موڪليل سڀ نبين جو ذڪر ڪري ۽ هن
ٰ
تعالي ڏانهن موڪليل سڀ نبين ۽
ڳالهه کي ياد ڏياري ته مسلمان هجڻ جي الِء ضروري آهي ته اهلل
ٰ
تعالي جي هيڪڙائيَء
آسماني ڪتابن تي ايمان هجي ۽ حضرت محمد  kکي آخري نبي مڃي ،اهلل
تي يقين رکي ۽ هن جي الشريڪ هجڻ کي سڀ کان اهم سمجھي.
ٰ
عيسي  cپاڻ  kکان پهريان اچڻ وارو نبي هو جنهن کي
هن کان پوِء طالبن کي ٻڌايو ته حضرت
ٰ
تعالي پنهنجي قدرت جي ڪمال سان پيدا ٿيندي ئي نبوت ڏني ۽ زنده آسمان ڏانهن اٿاريو .هن
اهلل
ٰ
ٰ
تعالي ڪنهن به طرح
عيسي  cجي پيدائش بابت سرسري بيان ڏئي ٻڌائي ته اهلل
کان پوِء حضرت
ٰ
عيسي  cکي بغير
پيدا ڪرڻ تي قادر آهي .يعني حضرت آدم  cکي بغير ماُء پيُء جي ۽ حضرت
پيُء جي.
ٰ
عيسي cجي معجزن جو ذڪر ڪري ۽ پاڻ جي محبت ۽ شفقت جا واقعا
هن کان پوِء حضرت
ٻڌائي.
ٰ
عيسي  cجي آسمان ڏانهن زندگي اٿارڻ جي واقعي جو ذڪر ڪندي
سبق جي پڄاڻي تي حضرت
پاڻ جي تعليمن تي تفصيل سان روشني وجھي.
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ورجاُء

َ
سوال ڪري سبق جو ورجائجي:
هيٺ ڏنل
ٰ
عيسي  cڪير هو؟
 .1حضرت
 .2بيت المقدس بابت توهان کا ڇا ڄاڻ آهي؟
ٰ
ٰ
تعالي قرآن شريف ۾ ڪهڙيون تفصيل پيش ڪئي
عيسي  cجي پيدائش بابت اهلل
 .3حضرت
آهي؟
ٰ
عيسي  cجون ڪهڙيون تعليمات آهن؟
 .4حضرت
ٰ
عيسي  cجا معجزا بيان ڪيو.
 .5حضرت
ٰ
عيسي  cجا آسمان ڏانهن اٿارڻ بابت توهان ڇا ڄاڻ رکو ٿا؟
 .6حضرت

حضرت عثمان بن عفانw
پڙهائڻ جا مقصد

طالب خلفاِء راشدين جي زندگي جي حاالتن ۽ ڪارنامن جي ڄاڻ حاصل ڪندي
هن سبق کي پڙهي
َ
هنن جي قائدانه صالحيتن کي پنهنجي اندر پيدا ڪندي اڄوڪي مسلم سلطنتن سان ڀيٽ ڪن ۽
پاڻ جي سيرت کان فائدو وٺن.

پڙهائڻ ۾ مدد

لکن وارو بورڊ .بغير اعراب جو قرآن شريف ۽ چارٽ جنهن تي حضرت عثمان  wبابت مقامن جو
تصويرون ۽ پاڻ جي خالفت جي دور جا اهم ُنڪتا درج هجن.

پڙهائڻ جو طريقو

خطابت ۽ سوال جواب جي طريقي کي مالئي سبق پڙهائجي.
َ
سوال ڪري .۽ خاص ڪري حضرت عثمان wبابت ڪجهه
استاد طالبن کان خلفاِء راشدين بابت
نڪتا پيش ڪندي سبق جو شروعات ڪري .سبق دوران اها نڪتا سمجھائي ته رسول اهلل  kجي
بعثت وقت عرب جاهليت جي دور کان گزري رهيا هئا .ڪجهه پڙهي لکي عربن ۾ حضرت عثمان w
جو شمار ٿيندو هو .پاڻ علمي ۽ ڪاروباري صالحيتن کان ماالمال هئا ۽ امير هجڻ سان گڏوگڏ نرم
ڳالهائيندڙ ۽ تمام سخي به هئا ،اها ئي وجھ آهي ته پاڻ جو لقب “غني” ٿي ويو.
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دين اسالم جي الِء حضرت عثمان  wجي خدمتن جو ذڪر ڪندي قرآن شريف جي تدوين جو
تفصيلي جائزو پيش ڪيو ۽ بغير اعراب جي قرآن شريف کي طالبن جي سامهون پيش ڪري هنن
کان پڙهرائن جي ڪوشش ڪيو .پوِء ٻڌايو ته قرآن شريف جي تدوين ڪيترو اهم ڪارنامو آهي.
هن سان گڏوگڏ حضرت عثمان  wجي عسڪري صالحيتن کي به واضح ڪيو ۽ پاڻ جي دور ۾
اڦٿڻ واري فتنن کي ڪاميابي سان ختم ڪرڻ جو بيان به ڪيو .ملڪ جي نظم ۽ نسق ،تعميرن کان
پوِء پاڻ جي شهادت جو واقعو بيان ڪيو.

ورجاُء

هيٺ ڏنل سوال ڪري سبق جي پڄاڻي تي سبق جو ورجاَء ڪجي:
 .1خلفاِء راشدين جا ناال ٻڌايو.
 .2حضرت عثمان  wجي شروعاتي زندگي ڪيئن هئي؟
 .3رسول  kسان حضرت عثمان  wجي تعلق جو اندازو ڪنهن ڳالهه سان لڳائي سگھجي ٿو؟
 .4حضرت عثمان  wجي خالفت جو دور ڪيتري عرصي تي ڦهليل آهي؟
 .5حضرت عثمان  wجي خالفت جي دور ۾ جيڪي فتوحات ٿيون ،هنن کي بيان ڪيو.
 .6حضرت عثمان  wخليفو ٿيڻ کان پوِء مسلم سلطنت جو نظم ۽ نسق ڪيئن هاليو؟
 .7حضرت عثمان  wپاران ڪيل تعميرن بابت توهان ڇا ڄاڻو ٿا؟
 .8حضرت عثمان  wجون خدمتون بيان ڪيو.
 .9حضرت عثمان  wجو اهم ترين ڪارنامو ڪهڙو آهي؟
 .10حضرت عثمان  wجي شهادت ڪنهن حالتن ۾ ٿي؟

حضرت خالد بن وليدw
پڙهائڻ ۾ مدد

هن جاين جو تصويرن (جٿي حضرت خالد بن وليد wجنگون وڙهيون) جو چارٽ .پاڻ جي فوجي
ترتيب جا نقشا ۽ مختلف فوجي ٽولين جي خوبين بابت چارٽ.

پڙهائڻ جو طريقو

سوال جواب ۽ مذاڪري جو طريقو اختيار ڪجي.
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استاد طالبن کان پڇا ڪري ته ملڪن جي حفاظت ڪرڻ جي الِء ڪهڙا ماڻهو اڳتي ايندا آهن .فوج
بابت ذڪر ڪندي ٻڌايو ته ڪنهن به فوج کي منظم ڪرڻ ۽ جنگ ۾ ۽ امن جي دور ۾ هن کان ڪم
وٺڻ جي ذميواري جنهن ماڻهو جي هوندي آهي هن کي “سپه ساالر” چوندا آهن.
حضرت خالد بن وليد wهڪ اهڙو صحابي آهي جنهن هڪ عرصي تائين مسلمان فوجن جي
ڪمان سنڀالي ۽ تاريخ ۾ هن جو نالو دنيا جي بهترين ساالر جي طور لکيو ويندو آهي.
حضرت خالد بن وليد wجو پس منظر ٻڌائيندي پاڻ جي مسلمان ٿيڻ کان وٺي حجة الوداع جي موقع
تي رسول اهلل  kسان عقيدت تائين سڀ واقعا هڪ هڪ ڪري بيان ڪيو ۽ پاڻ جي شخصيت جو
خاصيتون واضح ڪندا هلو.
حضرت خالد بن وليد  wجي جنگي حڪمت عملي جا َ
مثال واضح ڪري بيان ڪيو.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سبق جو ورجاُء ڪجي:
هيٺ ڏنل
 .1حضرت خالد بن وليد  wڪير هو؟
 .2حضرت خالد بن وليد  wجو خانداني پس منظر ڇا هو؟
 .3هو ڪهڙي واقعي کان پوِء مسلمان ٿيو؟
 .4پهريون ڀيرو ڪنهن موقع تي حضرت خالد بن وليد  wمسلمانن جي ڪمان سنڀالي ۽ هن جو
نتيجو ڇا نِڪتو؟
 .5حضرت خالد بن وليد  wجي جنگي ڪارنامن بابت توهان ڇا ڄاڻو ٿا؟
 .6حضرت خالد بن وليد  wڪهڙي جنگي حڪمت عملي اختيار ڪندا هئا؟
 .7رسول اهلل  kسان پاڻ جي عقيدت بابت توهان ڇا ڄاڻو ٿا؟
 .8حضرت خالد بن وليد  wجو مزار ڪٿي آهي ۽ پاڻ جا آخري لفظ ڪهڙا 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.
ُسٺي استاد جي هڪ خوبي اها به هجڻ گھرجي ته هو پنهنجي ڳالهه سٺي ۽ آسان انداز ۾ طالبن
تائين پهچائي ۽ هنن سان اهڙي نموني ڳالهائي ته جيڪڏهن ڪو سوال طالبن جي ذهنن ۾ هجي ته
کين هن جو واضح جواب ملي سگھيِ .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
ڪالس ۾ استاد کي هر وقت هوشيار ۽ هلندي ڦرندي نظر
اصولن کان به واقف هجڻ ضروري آهي.
َ
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
۽ شفقت جو ورتاُء ڪن .ڪاوڙ ۾ اچي ٻارن کي سزا نه ڏين ،پر پيار ۽ نرميَء سان کين سمجھائن.
طالب ٿوڙي وقت جي الِء ته اثر قبول ڪندو،
سختي ڪرڻ ،مارڻ يا خوف ۽ دٻاُء جو ورتاُء ڪرڻ سان
َ
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 سوالَ 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
آهي .جيڪڏهن جواب اطمينان ڏيندڙ هجن ته اهو سمجھيو وڃي ته استاد جو پڙهائڻ جو طريقو
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.
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