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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 :

پڙهائڻ جا مقصد

القرآن الڪريم
ناظره قرآن

ناظره قرآن کي پڙهائڻ جو مقصد طالبن کي قرآن شريف جي فضيلت ۽ اهميت کان آگاهه ڪرڻ
طالب صحيح تلفظ ۽ اعراب سان قرآن شريف
سان گڏوگڏ کين قرآن جي تعليم ڏيڻ آهي جيئن
َ
پڙهڻ سِ کن ۽ صحيح آدابن سان قرآن شريف جي تالوت کي پنهنجي عادت ٺاهن ۽ هن جا فيض ۽
برڪتون حاصل ڪري سگھن .هڪ ٻيو مقصد اهو آهي ته طالب ناظره قرآن پڙهڻ کان پوِء هن جي
ٰ
مطلب سمجھڻ جي به ڪوشش ڪن جيئن اهي قرآن جي حڪم جي پيروي به ڪري سگھن.
معني ۽
َ

پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ جنهن تي چونڊيل آيتون خوش خط لِکيل هجن.
لکن وارو بورڊ
قارين جون آواز ۾ تالوت

پڙهائڻ جو طريقو

ڇهين درجي الِء اسالميات جي ڪتاب ۾ ناظره قرآن پڙهائڻ الِء ڇهه سيپارن ( 7کان  )12کي چونڊيو
ويو آهي.
ناظره قرآن پڙهائڻ کان پهريان ضروري آهي ته استاد طالبن کي قرآن شريف جي فضيلت ۽ اهميت ۽
تالوت جي آدابن کان آگاهه ڪري ۽ هن جي معني تي غور ۽ فڪر ڪرڻ ڏانهن راغب ڪري جيئن
ٻارن ۾ قرآن شريف کي سمجھي پڙهڻ جو شونق پيدا ٿي .ناظره قرآن پڙهائڻ جي الِء عام انداز اختيار
ڪيو .ٻارن جي استعداد مطابق روز ڪجهه آيتون پڙهائجن .استاد وڏي آواز ۾ تجويد سان ٻارن کي
قرآن شريف جون آيتون پڙهائي .ٻار به وڏي آواز ۾ سبق ورجائن ،تلفظ ۽ اعراب جون غلطيون لکن
طالب پنهنجو سبق ورجائي ڇڏن هن کان پوِء هڪ هڪ
وارو بورڊ تي لِکي ٺيڪ ڪرائجن .جڏهن
َ
ڪري سڀني طالبن کان سبق ٻڌو .سڀ طالبن جي سبق تي هر روز جي تاريخ لِکو .تلفظ ٺيڪ ڪرائڻ
۽ قرات ۽ تجويد جي ڄاڻ جي الِء ُسٺي آواز واري قارين جون آواز ۾ تالوت به طالبن کي ٻڌرائجن.

ورجاُء

نئون سبق پڙهڻ کان پهريان سڀ طالبن کان پوئين ڏينهن جو سبق ضرور ُٻڌجي .هن کان پوِء ئي
اڳيون آيتون پڙهائجن.
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عملي ڪم

وقفي وقفي سان ڪالس ۾ قرات جا مقابله ڪرائجن.

گھر جو ڪم

طالبن کي روزانو سبق يار ڪرائڻ جي الِء چئجي.

حفظ قرآن
پڙهائڻ جا مقصد

سورتون طالبن کي رواني سان حفظ ٿي وڃن .هنن ۾ تالوت جو شوق پيدا ڪجي .قرآن شريف حفظ
ڪرڻ جي ترغيب ٿي.

پڙهائڻ ۾ مدد

سورتون ُسهڻي خطاطيَء ۾ چارٽ تي لِکيل هجن .لکن وارو بورڊ جو استعمال ڪجي .سٺي آواز واري
قارين جون آواز ۾ قرات ٻارن کي ٻڌائجن.

پڙهائڻ جو طريقو

استاد کي گھرجي ته ٻارن کي آيتون حفظ ڪرائيندي پهريان پاڻ وڏي آواز سان آيتون پڙهي ٻڌائي.
وقفي وقفي سان طالبن کان به وڏي آواز سان پڙهرائجي ۽ جيڪي آيتون حفظ جي الِء ڏجن ،هنن جي
تحريري مشق به ڪرائجي.

سورة االنشراح

اها ّ
مڪي سورت آهي ۽ اٺ آيتن تي مشتمل آهي .جڏهن مسلمانن جي فقيري ۽ ُبک تي مشرڪن
طعنا ڏيڻ شروع ڪيا ته ا ِها سورت نازل ٿي .هن سورت جو هڪ اهم پهلو اهو آهي ته هن ۾ حضورk
جي پوري حياتي جو مختصر ذڪر آهي ۽ حضور اڪرم kکي اها بشارت ڪئي وئي آهي
ٰ
تعالي توهان جو ذڪر بلند ڪيو آهي.
ته اهلل
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سورة التين

اها به ّ
مڪي سورت آهي ۽ هن ۾ اٺ آيتون آهن .اها سورت هنن ماڻهن جي بابت نازل ٿي ،جيڪي
ڪراڙپ جي وجھ سان تمام ڪمزور حالت کي پهچي پنهنجو هوش حواس ِوڃائي ويٺا آهن.
ٰ
تعالي فرمايو ته کين هنن عملن جو اجر ضرور
حضور اڪرم  kجڏهن هنن بابت ُپڇا ڪئي ته اهلل
ملندو جيڪي پنهنجو عقل ختم ٿيڻ کان پهريان ڪيا هوندا.

سورة القدر

اها ّ
مڪي سورت آهي .هن ۾ پنج آيتون آهن .هن سورت ۾ هن رات جي قدر ۽ منزلت جو احاطو
ڪيو ويو آهي جنهن ۾ قرآن شريف نازل ٿيو.
ٰ
َ
تعالي جي حڪم
عبادت کان بهتر آهي .هن رات ۾ فرشتا اهلل
هن رات جي عبادت هزار مهينن جي
حڪم کڻي نازل ٿيندا آهن ۽ اها رات سِ ُج نڪرڻ تائين سالمتي ئي سالمتي آهي .انهيَء
سان هن جا
َ
ڪري حديثن ۾ به هن رات جي عبادت جي گھڻي فضيلت بيان ڪئي وئي آهي .نبي اڪرم kجي
فرمان موجب اها رات رمضان جي آخري ڏهاڪي جي طاق راتين مان هڪ رات آهي.

عملي ڪم

حفظ مڪمل ٿيڻ تي طالبن ۾ قرات جو مقابلو ڪرائجي.

گھر جو ڪم

ٻارن کي اهي سورتون گھر ۾ به چڱي طرح ياد ڪرڻ جي الِء ِڏنيون وڃن.

حفظ ۽ ترجمو
سورة البقرة :آيت 250

پڙهائڻ جا مقصد

طالب دعا ُٻڌائن ۽ هن جو لفظي ۽ بامحاوره ترجمو بيان ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.
سبق جي پڄاڻي تي
َ
دعا جو پس منظر ٻڌائڻ سان گڏوگڏ اهو به ٻڌائجي ته مصيبتن ۽ پريشانين جي وقت صبر جو دامن
ٰ
تعالي کان مدد گھرجي ۽ ثابت قدمي جو مظاهرو ڪرڻ گھرجي.
هٿان نه ڇڏجي .اهلل
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پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ جنهن تي دعا ترجمي سان خوش خط لِکيل هجي .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

پڙهائڻ جو عام انداز اختيار ڪيو .دُعا جو لفظي ۽ بامحاوره ترجمو لکن وارو بورڊ تي لِکي سمجھائجي
۽ دعا زباني ياد ڪراِء هر ٻار کان ٻڌجي .غلطيون لکن وارو بورڊ تي لِکي ٺيڪ ڪجن.
ٰ
موسي c
توهان کي قرآن شريف ۾ بني اسرائيل جا واقعا گھڻي جاين تي ملندا .بني اسرائيل حضرت
ٰ
تعالي کان دعا ڪن ته اهو اسان
جو قوم هئي .بني اسرائيل پنهنجي نبيَء کان ُگه َر ڪئي ته هو اهلل
جي الِء هڪ بادشاهه مقرر ڪري جنهن جي اڳواڻي ۾ اُهي جالوت ۽ سندس لشڪر جو مقابلو ڪري
ٰ
تعالي طالوت کي هنن تي بادشاهه مقرر ڪيو.
سگھن جنهن سندن عالئقن تي قبضو ڪيو آهي .ته اهلل
بادشاهه جي اڳواڻي ۾ بني اسرائيل جهاد جي الِء نڪتا .هنن جو تعداد گھٽ هو ۽ مقابلو جالوت جي
وڏي لشڪر سان هو انهيَء ڪري دشمن جي تعداد کان ڊُڄيل هئا .هنن مان ڪجهه ماڻهن چوڻ لڳا ته
اسان ته جالوت ۽ سندس فوج جو مقابلو نه ڪري سگھنداسين .هن حالت ۾ ڪجهه ماڻهن ،جيڪي
ٰ
ٰ
تعالي گھڻا ئي ڀيرا ننڍي لشڪر کي وڏي لشڪر
تعالي ۽ آخرت تي يقين رکندا هئا ،چيو ته اهلل
اهلل
ٰ
تعالي جي تائيد ۽ حمايت حاصل ڪرڻ جي الِء پنهنجي ثابت قدمي جي دعا
تي فتح ڏني آهي .ته اهلل
ٰ
دشمن کي شڪست ڏني.
تعالي جي مدد سان
ڪئي.طالوت جي لشڪر اهلل
َ

ورجاُء

ورجائڻ جي الِء طالب کان دعا ترجمي سان ٻڌجي.

عملي ڪم

طالب ٽولين جي صورت ۾ دعا ياد ڪن ۽ هڪ ٻئي کي ٻڏائن.
َ

گھر جو ڪم

طالب هن دعا جو پس منظر پنهنجي لفظن ۾ لکن.
َ
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پڙهائڻ جا مقصد

ٻارن کي دعا ترجمي سان ياد ڪرائجي ۽ هن ڳالهه جو شعور ڏجي ته جيڪڏهن انسان کان ڪا
ٰ
تعالي ڏانهن الڙو ڪري ۽ پنهنجي غلطي جي معافي گھري.
غلطي ٿي وڃي ته اهلل

پڙهائڻ ۾ مدد

لکن وارو بورڊ جو استعمال ڪجي.
دعا کي خوش خط لِکي چارٽ جي صورت ۾ ڪالس ۾ لڳائجي.

پڙهائڻ جو طريقو

پڙهائڻ جو عام انداز اختيار ڪجي .دعا تجويد سان پڙهائجي ۽ ياد ڪرائجي .هر ٻار کان ٻڌجي.
دعا جو لفظي ۽ بامحاوره ترجمو لکن وارو بورڊ تي لکي سمجھائجي .غلطيون لکن وارو بورڊ تي ٺيڪ
ڪرائجن.
اها حضرت آدم  cجي دعا آهي .ڇا توهان کي خبر آهي ته حضرت آدم  cاها دعا ڇو گھري؟ هن
ٰ
تعالي هنن
دعا جو پس منظر اهو آهي ته حضرت آدم  cبي بي ح ّوا سان گڏ ج ّنت ۾ رهندو هو .اهلل
کي هڪ خاص وڻ وٽ وڃڻ کان منع فرمايو هو پر شيطان جي وسوسي ۾ ڪري اهو ٻئي هن وڻ کي
ٰ
تعالي حضرت آدم  c۽ بي بي ح ّوا
هٿ الهي ويٺا ۽ هن جو ميوو به کادو .هن غلطي جي ڪري اهلل
کي جنت کان زمين تي موڪلي ڇڏيو .جڏهن حضرت آدم  cکي پنهنجي غلطي جو احساس ٿيو
ٰ
تعالي جي حضور توبهه تائب ٿيو ۽ اها ُدعا گھري.
ته فوراً اهلل

ورجاُء

ورجائڻ جي الِء الڳ الڳ هر ٻارکان دعا ۽ هن جو لفظي ۽ بامحاوره ترجمو ٻڌجي.

عملي ڪم

طالب ٽولين جي صورت ۾ دعا ياد ڪن ۽ هڪ ٻئي کي ٻڏائن.
َ

گھر جو ڪم

هن دعا جو پس منظر پنهنجي لفظن ۾ لِکي اچن.
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پڙهائڻ جا مقصد

طالب دعا زباني ٻڏائڻ ۽ ترجمو ڪرڻ جا قابل ٿي وڃن .طالبن کي ٻڌائجي ته هڪ مسلمان هو ٻي
مسلمان تي اهو فرض آهي ته سندس مغفرت جي دعا ڪري .پنهنجي الِء به ڪثرت سان دعائون
گھرجن ۽ ٻين مسلمانن جي ڀالئي به هر وقت نظرن اڳيان هجي.

پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ جنهن تي دعا ۽ هن جو ترجمو خوش خط لکيل هجي .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

پڙهائڻ جو عام انداز اختيار ڪجي .طالبن کي دعا زباني ياد ڪرائڻ سان گڏوگڏ لکن وارو بورڊ تي
هن جو لفظي ۽ بامحاوره ترجمو به سمجھائجي .دعا الڳ الڳ ٻڌجي ۽ هن جو ترجمو به طالبن کي
ياد ڪرائجي.
هن دعا ۾ انصار جي تعريف ڪئي وئي آهي ته هنن مديني ڏانهن هجرت ڪرڻ وارن سان نه رڳو
محبت ڪئي پر هنن کي پنهنجي ذات تي ترجيح ڏني ۽ هر شي ۾ کين حصي دار ڪيو .مجموعي
طور تي اها دعا سڀ مسلمانن جي الِء آهي ته اهو پنهنجي الِء به ۽ پاڻ کان پوئين مسلمانن جي حق ۾
ٰ
تعالي جي حضور دعا ڪن ،پنهنجي ۽ پاڻ کان پوئين مسلمانن جي گناهن جي مغفرت گھرندا
اهلل
رهن .مغفرت جي دعا ڪرڻ به هڪ مسلمان جو ٻي مسلمانن تي حق آهي.

ورجاُء

دعا ۽ هن جو ترجمو ياد ڪرائڻ کان پوِء طالبن کان ٻڌجي.

عملي ڪم

طالب ٽولين جي صورت ۾ دعا ياد ڪن ۽ هڪ ٻئي کي ٻڏائن.
َ

گھر جو ڪم

طالب دعا ۽ هن جو ترجمو لکن.
َ
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باب ٻيو:

ايمانيات ۽ عبادتون
ٰ
تعالي تي ايمان
اهلل

پڙهائڻ جا مقصد

سبق جي پڄاڻي تي طالب توحيد جي عقيدي ۽ هن جي تقاضن جي وضاحت جي قابل ٿي وڃن.
ٰ
تعالي تي ايمان جو عقيدو ٻارن کي ذهنن ۾ واضح ڪجي ۽ ويهارجي .شرڪ جو
انهيَء ڪري اهلل
مطلب ۽ هن کان بچڻ جا طريقا ٻڌائجن .انسان جي زندگيَء تي توحيد جي عقيدي جي اثرن جو
جائزو وٺجي ۽ هن جي عملي تربيت ڪجي.

پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ جنهن تي ڪلمو پاڪ لکيل هجي .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

ٰ
تعالي آهي .هن
توهان کي خبر آهي ته هن ڪائنات جو خالق ۽ هن پوري نظام کي هالئيندڙ اهلل
ڪائنات جي پيدائش ۽ انتظام ۾ هن سان ڪو به شامل ناهي .هر ڪم هن جي مرضي سان ٿي رهيو
آهي ۽ رڳو اهو ئي عبادت جي الئق آهي .هن ڪائنات جي هر شيِء هن جي اڳيان سجدي ۾ آهي.
ٰ
تعالي تي ايمان آڻڻ آهي .هن سبق کي پڙهائڻ کان طالبن کي
هن سڀ ڳالهين تي يقين رکڻ اهلل
ٰ
خبر پوندي ته ايمان ڇا کي چوندا آهن؟ اهلل تعالي تي ايمان جو ڇا مطلب آهي؟ هن جا ڪهڙا تقاضا
آهن ۽ هن تي ايمان رکڻ جا ڪهڙا فائدا آهن؟ سبق جي وضاحت جي الِء بياني ۽ سوال جواب جي
طريقن کان مدد حاصل ڪجي .سبق جي وضاحت آسان لفظن ۾ ڪجي ۽ سبق جي عالوه به ڪجهه
معلومات ڏجي.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
ٰ
تعالي تي ايمان جي الِء اسان کي ڪهڙي ڳالهين تي يقين رکڻ گھرجي؟
 .1اهلل
ٰ
 .2توهان اهلل تعالي جي وجود جو ڪيئن يقين ڪري سگھو ٿا؟ ڇا توهان ڪو مثال ڏئي سگھو ٿا؟
 .3سورة االخالص ۾ ڪنهن عقيدي جو ذڪر آهي؟
 .4ڇا توهان شرڪ جي ڪا مثال ڏئي سگھو ٿا؟
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گھر جو ڪم

ٰ
تعالي جي وجود جا عقلي ثبوت پنهنجي لفظن ۾ لکو.
طالب اهلل
َ

اذان جي اهميت ۽ فضيلت
پڙهائڻ جا مقصد

طالب اذان جي
اذان جي اهميت ۽ هن جي طريقي سان طالبن کي آگاهه ڪجي .سبق جي ُپڄاڻي تي
َ
طريقي ،هن جي فضيلت ۽ اهميت بيان ڪرڻ جي قابل ٿي سگھن .کين نماز جو پابند ڪجي.

پڙهائڻ ۾ مدد

طالبن کي اذان ٻڌائجي .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

ٿورو ذهن تي زور ڏيو ۽ ٻڌايو ته ‘حي علي الفالح’ جو تعلق ڪنهن سان آهي؟ اهي َ
لفظ توهان ڪٿي
ٻڌندا آهيو؟ ڪڏهن ٻڌندا آهيو؟ اذان ڇو ڏبي آهي؟ اذان ڏينهن ۾ ڪيترا ڀيرا ڏبي آهي؟ ڇا توهان
اذان ڏيڻ جو طريقو ڄاڻو ٿا؟ اسان جو اڄ جو سبق اذان بابت آهي ته اذان ڇا کي چوندا آهن ،هن جي
شروعات ڪيئن ٿي ،هن جي فضيلت ۽ هن جو طريقو ڪهڙو آهي؟ سبق جي وضاحت جي الِء بياني
۽ سوال جواب جي طريقن کان ڪم وٺو .سبق جي وضاحت سان گڏوگڏ اذان جو عملي طريقو به
ٻڌائجي.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1ڇا اذان جو آواز ُٻڌي توهان ۾ نماز ادا ڪرڻ جو شوق پيدا ٿيندو آهي؟
 .2جيڪڏهن اذان نه ڏِجي ته ڪهڙا نقصان ٿي سگھن ٿا؟
 .3اذان ۾ مجموعي طور تي ڪهڙي ڳالهين جو ذڪر ڪيو ويندو آهي؟
 .4فجر جي اذان ۾ ڪهڙي لفظن جو اضافو ٿيندو آهي ۽ اهي لفظ ادا ڪرڻ جو مقصد ڇا آهي؟
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عملي ڪم

طالب استاد کان اذان جو طريقو سکن ۽ ڪالس ۾ اذان ڏين.
َ

گھر جو ڪم

ٻارن پنهنجي لفظن ۾ اذان جي فائدن تي هڪ نوٽ لکو.

نماز جي اهميت  ،فضيلت ۽ فرض
پڙهائڻ جا مقصد

طالب نماز جي اهميت ۽ هن جي اصطالحن کي بيان ڪري سگھن .ٻارن کي
سبق جي پڄاڻي تي
َ
نماز پڙهڻ جو شوق ڏجي .نماز جي اهميت اجاگر ڪجي .اسان جي زندگي تي نماز جي اثرن جو
جائزو وٺجي.

پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ جنهن تي نماز جو طريقو لکيل هجي .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

آسان لفظن ۾ سبق جي وضاحت جي الِء خطابت ۽ سوال جواب جي طريقن کان مدد وٺجي.
جيڪڏهن توهان جو ڪو دوست توهان کي تحفو ڏي ته ڇا توهان هن کي مهرباني يا شڪريه چوندا
ڪندا آهيو؟ دنيا ۾ گھڻا ئي ماڻهو اسان جي مدد ڪندا آهن ،اسان جي ضرورتن کي پورو ڪندا آهن
ته ڇا اسان کي هنن جو شڪر گزار ٿيڻ گھرجي؟
ٰ
تعالي سڀ کان وڌيڪ اسان جون ضرورتون پورو ڪرڻ وارو آهي ،اسان کي هر قسم جي نعمت
اهلل
ٰ
تعالي جو شڪر گزار هجڻ گھرجي.
کان نوازڻ وارو آهي .انهيَء ڪري ٻانهن کي سڀ کان وڌيڪ اهلل
ٰ
تعالي جو شڪر ادا ڪرڻ جو بهترين طريقو ڇا ٿي سگھي ٿو؟
اهلل
نماز ادا ڪرڻ اصل ۾ هن نعمتن جو شڪر ادا ڪرڻ جو طريقو آهي .توهان مان ڪيترا ٻا َر اهڙا آهن
جيڪي باقاعدگيَء سان نماز پڙهندا آهن؟ ڇا توهان نماز جا اهميت کان واقف آهيو؟
اڄ توهان کي ٻڌائينداسين ته نماز کان ڇا مراد آهي؟ هن جي ڪهڙي اهميت آهي؟ هن جا بنيادي
ارڪان ڪهڙا آهن ۽ هن جو ڪهڙا فائدا آهن؟
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ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1انسان جي پيدائش جو مقصد ڇا آهي؟
 .2قرآن ۽ حديث ۾ نماز تي گھڻو زور ڏنو ويو آهي ،هن جي ڇا وجھ آهي؟
 .3نماز جي ڪري اسان کي پنهنجي اعمالن جي جواب داري جو احساس رهندو آهي ،ڪيئن؟
 .4نماز جي ڪري اسان کي ڪهڙيون ُسٺيون عادتون ملنديون آهن؟

عملي ڪم

استاد جي نگراني ۾ ڪجهه ٻار عمالً نماز پڙهي ڏيکارن جيئن ٻيا ٻار هنن کي ڏسي نماز پڙهڻ سِ کي
سگھن پوِء هن ٻارن کان به نماز پڙهرائجي.

گھر جو ڪم

ٻار نماز ۾ پڙهڻ واريون سورتون ۽ دعائون جو ترجمو پنهنجي ڪاپي ۾ لکن ۽ زباني ياد ڪن.

جنازي جي نماز ۽ ان جي اهميت
پڙهائڻ جا مقصد

جنازي نماز جي طريقو ٻڌائجي ،هن جي حڪمت ڇا آهي؟ هن جي وضاحت ڪجي .طالبن کي
ٻڌائجي ته معاشرتي زندگي تي هن جا ڪهڙا اث َر ٿيندا آهن؟ سبق جي پڄاڻي ته طالب موضوع جي
وضاحت ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.

پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ جنهن تي جنازي نماز جو طريقو لکيل هجي .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

سبق جي وضاحت جي الِء وڌيڪ معلومات ڏيو .پڙهائڻ جي الِء بياني ۽ سوال جواب جو طريقو
استعمال ڪيو.
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مقرر وقت جي الِء هن دنيا ۾ موڪليو ويو آهي .اها مدت گزرڻ کان پوِء اهو هن دنيا کان
انسان هڪ ّ
ٰ
تعالي جي سامهون پنهنجي اعمال جي الِء جواب دار هوندو آهي .ته جڏهن
موڪالئي ويندو آهي ۽ اهلل
ٰ
تعالي ۽ هن جي رسول  kجي ٻڌايل طريقي مطابق هن
ڪنهن جو انتقال ٿيندو آهي ته مسلمان اهلل
ٰ
جي الِء مغفرت جي دعا ڪندا آهن جيئن اهلل تعالي هن جا گناهه معاف ڪري .هن اجتماعي دعا کي
“جنازي نماز” چوندا آهن .اڄ توهان تفصيل سان پڙهندئو ته جنازي نماز جو ڇا مطلب آهي؟ هن جو
طريقو ڇا آهي ۽ هن جي ديني ۽ معاشرتي اهميت ڇا آهي؟

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1جنازي نماز ۾ شرڪت سان اسان جي خيالن ۾ ڪهڙي تبديلي ايندي آهي؟
 .2اسان مرڻ وارن جي مائٽن سان همدردي جو اظهار ڇو ڪندا آهيون؟
 .3جنازي نماز ۾ شرڪت سان موت جي ياد تازه ٿي ويندو آهي ،موت کي ياد رکڻ جا ڪهڙا فائدا
ٿي سگھن ٿا؟

گھر جو ڪم

جنازي نماز ۾ ماڻهن جو وڏي تعداد ڇو شريڪ ٿيڻ گھرجي؟ ٻار پنهنجي لفظن ۾ لکو.
جنازي نماز عام نماز کان ڪيئن مختلف آهي؟ لکو.

حج ۽ ان جي اهميت
پڙهائڻ جا مقصد

طالب حج ۽ هن جي اهميت جي وضاحت جي قابل ٿي وڃن.
سبق کان پوِء
َ
حج هڪ عالمگير ۽ جامع عبادت آهي .ٻارن ۾ هن شعور کي اجاگر ڪجي ۽ هن جي اهميت هنن
جي دلن ۾ جاِء ڪري وڃي ته صاحب استطاعت ٿيڻ تي هن فرضي جي ادائي ۾ سستي نه ڪجي.

پڙهائڻ ۾ مدد

َ
مناسڪ لکيل هجن .هڪ ٻيو چارٽ
ڪعبي شريف جي تصوير .هڪ چارٽ جنهن تي حج جا
جنهن تي حج جي فرضيت ۽ اهميت بابت قرآني آيتون ۽ حديثون درج هجن.
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پڙهائڻ جو طريقو

َ
تفصيل بيان ڪجن .وضاحت جي الِء خطابت ۽ سوال جواب جي طريقي جو
آسان لفظن ۾ سبق جي
مدد وٺجي.
ٻارئو! اسان ڏينهن ۾ پنج وقت نماز پڙهندا آهيون ،هر سال هڪ مهينو روزا رکندا آهيون ،جيڪڏهن
صاحب استطاعت آهيون ته زڪوة به ڏيندا آهيون پر اها ڪهڙا عبادت آهي جنهن ۾ اهي سڀ
ٰ
عبادتون جمع ٿي وينديون آهن ۽ جنهن جي ادائيگي عمر ۾ رڳو هڪ ڀيرو ئي فرض آهي؟
جي ها! بلڪل ٺيڪ“ ،حج” اهڙي عبادت آهي جيڪا استطاعت وارن تي حياتيَء ۾ هڪ ڀيرو فرض
آهي.
 .1اسان حج جي ادائيگي جي الِء ڪيڏانهن ويندا آهيون؟
 .2حج ڪنهن تاريخن ۾ ڪيو ويندو آهي؟ ۽ حج ڇو ڪبو آهو؟
 .3ڇا توهان حج جي ڪجهه رڪنن بابت ڄاڻ رکو ٿا؟
 .4اڄ اسان توهان کي حج ۽ هن جي اهميت بابت ٻڏائينداسين.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1صفا ۽ مروه جي وچ ۾ سعي ڪرڻ سان ڪنهن واقعي جي ياد تازي ٿيندي آهي؟
 .2حج کان پوِء قرباني ڪنهن جي ياد ۾ ڪئي ويندي آهي؟
 .3حج هڪجههڙائي ۽ ايڪتا جي عالمت آهي .ڪيئن؟
 .4حج جي ڪري اسان کي ڪهڙا ديني ۽ دنياوي فائدا ملندا آهن؟

عملي ڪم

َ
مناسڪ ادا ڪبا آهن.
ٻار هن جاين جون تصويرون جمع ڪن جٿي حج جا

گھر جو ڪم

ٻار سبق بابت قرآني آيتون ۽ حديثون پنهنجي ڪاپي ۾ لکن ۽ زباني ياد ڪن.
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باب ٽيون:

سيرت طيبه (غزوه خندق کان غزوه خيبر تائين)
صلح حديبيه

پڙهائڻ جا مقصد

طالب موضوع جي دليلن سان وضاحت ڪرڻ جي قابل ڪري سگھن .طالبن کي
سبق جي پڄاڻي تي
َ
سکائجي ته اسالم امن ۽ آشتي خاطر حدن ۾ رهندي دشمنن سان ُصلح به ڪري سگھجي ٿي .کين
ٰ
تعالي ۽ رسول kجي هر فيصلي ۾ ڪا نه ڪا مصلحت ضرور هوندي آهي .ٻارن کي
ٻڌائجي ته اهلل
پاڻ ۾ ُصلح صفائي سان رهڻ سکائجي.

پڙهائڻ ۾ مدد

کجين جي باغن ۽ خيمن جون تصويرون.
ّ
مڪي جو نقشو جنهن ۾ حديبيه جو مقام واضح ٿيل هجي .لکن وارو بورڊ.
چارٽ جنهن تي صلح حديبيه جا َ
شرط واضح ۽ خوش خط لکيل هجن.

پڙهائڻ جو طريقو

سبق جي وضاحت ڪهاڻي جي انداز ۾ ۽ سوال جواب ذريعي ڪجي.
سن ڇهه هجري جو ذڪر آهي ته حضور اڪرم kخواب ۾ ڏِٺو ته هو صحابه ڪرام & سان گڏ بيت
ٰ
تعالي جو حڪم سمجھيو ۽ عمري جي نيت
اهلل جي زيارت ڪري رهيو آهي .حضور kهن کي اهلل
سان ذري گھٽ چوڏنهن سؤ صحابه ڪرام & سان گڏ ّ
مڪي ڏانهن روانو ٿيو .ڇا ڪاڻ ته پاڻ k۽
صحابه & جو مقصد بيت اهلل جي زيارت هيو انهيَء ڪري هنن جي تلوارون مياڻن ۾ ئي هيون پر
اُهي عمرو نه ڪري سگھيا .هن جي تفصيل اسان اڄ جي سبق ۾ پڙهنداسين.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1مسلمان ڪنهن ارادي سان ّ
مڪي ڏانهن روانو ٿيا هئا؟
 .2مسلمانن نبي اڪرم kجي هٿ تي بيعت ڇا جي ڪري ڪئي؟
 .3صلح حديبيه جون ڪهڙيون شرطون ظاهر ۾ مسلمانن جي خالف هيون؟
 .4صلح حديبيه جي شرطن جا ڪهڙا نتيجا نڪتا؟
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عملي ڪم

طالب پنهنجي پنهنجي راِء جو اظهار ڪن ته صلح حديبيه جا اهي َ
شرط جيڪي ظاهر ۾ مسلمانن
َ
جي خالف هئا ،ڪيئن هنن جي حق ۾ بهتر ثابت ٿيا .هن سبق مان اسان اسالمي تاريخ جي هڪ اهم
واقعي جي تفصيل سان گڏ ٻيو ڇا سِ کيو؟

گھر جو ڪم

ٻارن پنهنجي لفظن ۾ صلح حديبيه جي وجهن ۽ نتيجن تي هڪ مختصر مضمون لکو.

حڪمرانن کي اسالم جي دعوت
پڙهائڻ جا مقصد

طالبن تي واضح ٿي وڃي ته اسالم دنيا جي ڪنڊ ڪنڊ تائين پهچائڻ مسلمانن جي ذميواري آهي.
هن ڪم کي پورو ڪرڻ ضروري آهي ،ڀلي تحريري طور تي هجي يا تقريري انداز ۾ .هنن ۾ اهڙو
احساس اجاگر ڪجي ته کين پنهنجي آسي پاسي جي ماڻهن ۽ پري جي ماڻهن کي اسالم جي
تعليمن کان آگاهه ڪرڻو آهي.

پڙهائڻ ۾ مدد

هڪ چارٽ تي نبي اڪرم kجي ڪنهن خط جو نمونو درج هجي .نقشو جنهن ۾ هن رياستن تي
نشان لڳيل هجي جيڏانهن اهي خط موڪليا ويا هئا .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

بياني ۽ جائزه طريقا مالئي سبق جي وضاحت ڪجي.
نبي اڪرم kقيامت تائين اچڻ واري نسلن جو نبي ۽ رسول ٺاهي موڪليو ويو انهيَء ڪري ضروري
هيو ته اهلل جو پيغام سڀ ماڻهن تائين پهچائڻ جو انتظام ڪجي .غزوه خيبر کان پوِء حاالت امن
وارا ٿي ويا انهيَء ڪري نبي اڪرم kدعوت ۽ تبليغ جي دائري کي وڌائڻ جي الِء آسي پاسي جي
رياستن کي بادشاهن کي تبليغي خط موڪليا ۽ کين اسالم ڏانهن راغب ڪيو.
اڄ اسان هنن خطن جو جائزو وٺنداسين ۽ سکنداسين ته تحريري لحاظ سان تبليغ جو طريقو ڇا آهي
۽ اها به پرک ڪنداسين ته هنن خطن جا نتيجا ڇا نڪتا؟
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ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1فارس جو بادشاهه خسرو پرويز خط پڙهي ڪاوڙ ۾ ڇو اچي ويو؟
 .2هرقل ،قيصر روم نبي اڪرم kجي تعليمن کان متاثر ٿيو پر هن اسالم ڇو قبول نه ڪيو؟

عملي ڪم

طالب اهڙي دوستن کي خط لکن جيڪي بيڪار مشغلن ۾ پنهنجو وقت ضائع ڪري رهيا آهن .هن
َ
خطن ۾ هنن کي وقت جي صحيح استعمال ۽ فرض پورا ڪرڻ ڏانهن راغب ڪن.

گھر جو ڪم

بادشاهن ڏانهن موڪليل تبليغي خطن جا ڪهڙا نتيجا نڪتا؟ ٻار پنهنجي لفظن ۾ لکي اچو.

غزوه خيبر
پڙهائڻ جا مقصد

فتح خيبر جي تفصيل کان طالبن کي آگاهه ڪرڻ ته سبق جي پڄاڻي تي اهي پاڻ سبق جي وضاحت
ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن .کين ٻڌائجي ته برائيَء جو خاتمو ضروري آهي .جٿي زباني چتاُء ڪافي نه
آهي ،هُتي طاقت جو استعمال ضروري ٿي ويندو آهي .کين ٻڌائجي ته خيبر جو معرڪو يهودين پاران
ٰ
تعالي جي راهه
مسلمانن جي خالف ڪيل حرڪتن جي ردعمل جو نتيجو آهيُ .برائي کي روڪڻ اهلل
۾ جهاد جي برابر آهي.

پڙهائڻ ۾ مدد

خيبر جو نقشو جنهن ۾ قلعو پڌرو هجي .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

بياني ۽ سوال جواب کي مالئي سبق جي وضاحت ڪجي.
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سن  7هجري ۾ مسلمانن ۽ يهودين جي وچ ۾ خيبر جو معرڪو ٿيو .اهو معرڪو مسلمانن جي خالف
يهودين جي مسلسل سازشن جي نتيجي ۾ ٿيو .جيڪڏهن هن وقت يهودين جي طاقت جو خاتمو نه
ٿي هان ته مسلمانن گھڻي ئي مسئلن جو شڪار ٿين هان .خيبر يهودين جي سازشن جو مرڪز بڻجي
چڪو هو .هن معرڪي ۾ هڪ پاسي يهودين جي طاقت ختم ٿي ،ته ٻي پاسي گھڻو ما ِل غنيمت به
مسلمانن جي هٿ لڳو .فتح خيبر کان پوِء يهودي ڪڏهن ُکلي مسلمانن جي خالف ڪا سازش نه
َ
تفصيل اسان اڄ جي سبق ۾ پڙهنداسين.
ڪري سگھيا .خيبر ڇا آهي؟ اهو ڪيئن فتح ٿيو؟ هن جا

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1يهودين خيبر کي پنهنجو مرڪز ڇو ٺاهيو ٿو؟
 .2مسلمانن کي حملي جي ضرورت ڇو پيش آئي؟
 .3قموص جو قلعو ڪنهن ۽ ڪيئن فتح ڪيو؟
 .4فتح خيبر مان اسان کي ڪهڙو سبق ملندو آهي؟

عملي ڪم

حضرت علي w۽ ٻين صحابه ڪرام & جي بهادري جا واقعا پنهنجي لفظن ۾ مختصراً بيان
ڪيو.

گھر جو ڪم

طالب پنهنجي لفظن ۾ لکو.
قلعه قموص ڪيئن فتح ٿيو؟
َ
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باب چوٿون:

ادب
اخالق ۽ َ
پاڪائي ۽ صفائي

پڙهائڻ جا مقصد

صفائي جي اهميت ۽ فائدا ٻڌائجن .ايستائين جو طالب موضوع جي وضاحت دليلن سان ڪرڻ
طالب صفائي ۽ پاڪائي جو خيال رکندا آهن ،هنن کي شاباش ڏجي ۽
جي قابل ٿي وڃن .جيڪي
َ
جيڪي هن جو خيال نه رکندا آهن ،کين ترغيب ڏجي.

پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ تي صفائي ۽ پاڪائي جي سلسلي ۾ قرآني آيتون ترجمي سان ۽ حديثون لکيل هجن .صفائي
جا فائدا ۽ صفائي نه رکڻ جا نقصان تحرير ۽ تصوير جي صورت ۾ چارٽ تي پيش ڪجن.

پڙهائڻ جو طريقو

سبق جي وضاحت بياني ۽ سوال جواب جي طريقن سان ڪجي.
ٰ
تعالي محبوب رکندو آهي .صفائي ۽
صفائي دين جو اهم حصو آهي .صاف سٿرو رهڻ وارن کي اهلل
پاڪائي جي سلسلي ۾ حضور اڪرم  kجي پاڪ زندگي اسان جي الِء بهترين مثال آهي.
جيڪڏهن توهان جو لباس صاف نه هجي ،ڏند ميرا هجن ۽ وات مان ڌپ ايندي هجي ته ڪنهن کي
به توهان سان گڏ ويهڻ ۽ ڳالهائڻ وڻندو؟ صاف سٿرا ماڻهو سڀني کي وڻندا آهن .اهڙا ماڻهو وڌيڪ
صحت مند هوندا آهن .هن جي عالوه گھر ،گھٽيون ۽ شهر صاف سٿرا هجن ته اسان ماحول جي
آلودگي کان به بچي سگھون ٿا ۽ سڀن کان وڏي ڳالهه ته اها آهي ته صفائي ۽ پاڪائي جو خيال رکڻ
ٰ
تعالي گھڻو پسند ڪندو آهي .اها ئي وجھ آهي ته اسان جي پياري نبي kطهارت ۽
وارن کي اهلل
پاڪائي جو گھڻو خيال رکيو .اڄ اسان اهو ئي پڙهنداسين ته نبي اڪرم  kهن سلسلي ۾ ڇا ڇا
ڪندو هو.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1حضور اڪرم kطهارت ۽ پاڪائي جو خيال ڇو رکندا هئا؟
 .2زندگي ۾ صفائي سٿرائي جا ڪهڙا اث َر ٿيندا آهن؟
 .3صاف ۽ پاڪ رهڻ سان اسان جي سوچ ۽ عمل ۾ ڪهڙي تبديلي ايندي آهي؟
 .4هن سبق کان اسان کي صفائي ۽ پاڪائي بابت ڪهڙيون هدايتون ملنديون آهن؟
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عملي ڪم

موضوع بابت سوال ترتيب ڏئي ٻن گروپن ۾ مقابلو ڪرائجي .قرآني آيتون ۽ حديثون خوش خط
لکڻ جو مقابلو ڪرائجي.

گھر جو ڪم

ٻار ماحول جي آلودگي بابت چارٽ ٺاهن جنهن ۾ آلودگي کان بچائڻ جون تجويزون به هجن.

صداقت
پڙهائڻ جا مقصد

طالب سبق جي وضاحت جي قابل ٿي وڃن .راست بازي جي اهميت اجاگر ڪئي
سبق جي پڄاڻي تي
َ
وڃي ۽ ٻارن کي هميشه سچ ڳالهائڻ ۽ هن جي مطابق عمل ڪرڻ جي ترغيب ڏجي.

پڙهائڻ ۾ مدد

حڪم چارٽ تي لکيل هجن .لکن وارو بورڊ.
صداقت يا سچائي بابت حضور اڪرم  kجي
َ

پڙهائڻ جو طريقو

مختلف واقعن ذريهي سبق جي وضاحت ڪجي .سوال جواب کان به مدد وٺجي.
رح
شيخ عبد القادر جيالني تمام وڏو بزرگ گزريو آهي .هن جي ننڍپڻ جو واقعو آهي ته اهو علم حاصل
ڪرڻ جي الِء هڪ قافلي سان بغداد وڃي رهيو هو .گھر کان هلندي هن جي ماُء چاليهه درهم سفر جو
توشي جي الِء ڏنا ۽ اها نصيحت به ڪئي ته هميشه سچ ڳالهائجائن.
رح
رستي ۾ هن جي قافلي کي ڌاڙيلن گھيريو ۽ سڄو مال لٽڻ لڳا .شيخ عبد القادر جيالني جو وارو آيو
ته ڌاڙيلن جي سردار پڇا ڪيو ته “تون وٽ ڇا آهي؟” پاڻ جواب ڏنو ته “چاليهه درهم” .تالشي وٺڻ
تي پاڻ وٽان اهي نڪتا به .ڌاڙيلن جي سردار چيو ته “تون ڪوڙ ڳالهائي پنهنجي رقم بچائي سگھين
پيو ”.پاڻ جواب ڏنو ته “منهنجي ماُء مونکي هر حالت ۾ سچ ڳالهائڻ جي نصيحت ڪئي آهي ”.اهو
ٻڌي ڌاڙيلن جي سردار تي تمام اثر ٿيو ۽ سوچڻ لڳو ته ِاهو ٻار پنهنجي ماُء جو ڪيترو فرمانبردار
آهي ۽ مان پنهنجي خالق جو ڪيترو نافرمان آهيان ،ڪيترا ِ
ڪنا ڪم ڪري رهيو آهيا .شيخ
رح
عبد القادر جيالني جي سچ جو هن تي ايترو اثر ٿيو ته هن قافلي وارن کي سڄو مال موٽائي ڏنو ۽
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پنهنجي ساٿين سان گڏ سِ ڌي رستي تي اچي ويو .سچ ڳالهائڻ جو ڪيترو فائدو آهي .سچ ڳالهائڻ
هڪ سٺي عادت آهي .هن جا گھڻا ئي فائدا آهن .اڄ اسان هن بابت ئي پڙهنداسين ۽ هن موضوع تي
ڳالهه ٻولهه ڪنداسين.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1صداقت جي ڪري ماڻهو ۾ سڀ اخالقي چڱائيون جمع ٿي وينديون آهن ،ڪيئن؟
 .2آخرت ۾ راست باز جي الِء ڪهڙو اجر آهي؟
 .3راست باز اهو آهي جنهن جي قول ۽ عمل ٻنهني ۾ سچائي آهي ،ڪنهن مثال ذريعي هن ڳالهه
کي ثابت ڪيو.

عملي ڪم

ڏنل واقعي کي خاڪي جي صورت ۾ پيش ڪجي.

گھر جو ڪم

طالب “صداقت” جي موضوع تي پنهنجي لفظن ۾ هڪ ننڍو مضمون لکو.
َ

پڙهائڻ جا مقصد

امانت

امانت جي اهميت جي حوالي سان اسالم جو تعليمون بيان ڪجن .سبق جي پڄاڻي تي طالب
موضوع جي دليلن سان وضاحت ڪرڻ جي قابل ٿي سگھن.

پڙهائڻ ۾ مدد

امانت بابت قرآني آيتون ۽ حديثن جو چارٽ .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

وڌيڪ مثال ۽ معلومات ڏئي سبق سمجھائجي .سوال جواب کان به ڪم وٺجي.
جيڪڏهن توهان جو ڪو سنگتي توهان وٽ ڪجهه پيسه رکرائي ۽ ڪجهه وقت کان پوِء واپس
گھري ته توهان کي ڇا ڪرڻ گھرجي؟ جيڪي پيسه توهان وٽ رکرايا ويا هئا هنن کي ڇا چوندا
آهن؟ جيڪڏهن توهان پيسه واپس ڏيڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو يا گھٽ پيسه موٽايو ته هن عمل کي
ڇا چئبو؟
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اسان جو اڄ جو موضوع به اهو ئي آهي ته امانت جو مفهوم ڇا آهي؟ هن جي حقيقت ۽ هن جي وسعت
تعليم ڪهڙا آهن؟
ڇا آهي ۽ هن سلسلي ۾ اسالم جا
َ

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1امانت جو هڪ مطلب 'ذميواري' به آهي .ذميواري پوري ڪرڻ جي الِء ڪنهن ڳالهين جو خيال
رکڻ ضروري آهي؟
 .2هڪ طالب علم تي به “امانت” جو اطالق ٿيندو آهي .ڪيئن؟
 .3نبي اڪرم kجا دشمن به پاڻ  kوٽ پنهنجي قيمتي امانتون رکرائيندا هئا ،ڇو؟

عملي ڪم

ٻارن جون ٽي يا پنج ٽوليون ٺاهيو .امانت بابت ڪنهن ڪهاڻي يا واقعي جو اشارا لکن وارو بورڊ تي
لکو .سڀ ٽوليون ڪهاڻي ۽ واقعي کي مڪمل ڪن .جلدي پورو ڪرڻ واري ٽوليَء کي ڪامياب
قرار ڏيو.

گھر جو ڪم

ٻار ‘امانت’ بابت حضور اڪرم kجي حديثون جمع ڪيو ۽ ڪاپي ۾ لکو يا چارٽ ٺاهيو.

احسان
پڙهائڻ جا مقصد

طالب موضوع کي دليلن سان بيان ڪرڻ جي قابل هجن .ٻارن کي چڱائي جي
سبق جي پڄاڻي تي
َ
ڪمن ۾ اڳتي وڌي حصو وٺڻ جو شوق ڏجي .احسان جي بهترين جزا کان آگاهه ڪجي .نيت جي
خلوص جي وضاحت ڪجي.

پڙهائڻ ۾ مدد

احسان بابت قرآن جي آيتون ۽ حديثن جو چارٽ .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

سبق جي وضاحت جي الِء خطابت ۽ سوال جواب جي طريقي کان ڪم وٺجي.
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ماڻهن سان سٺي ڳالهه ڪرڻ ،هنن جي غلطين کي معاف ڪرڻ ،سالم ۾ پهريان ڪرڻ ،پڙهائي ۾
پنهنجي سنگتي جي مدد ڪرڻ ،رستي کان تڪليف پهچائڻ واري شي پري ڪرڻ ،ڪنهن ڪراڙي
ماڻهو کي رستو پار ڪرائڻ ،بس يا ويگن ۾ سفر ڪندي پنهنجي جاِء ڪنهن بزرگ جي الِء خالي
ڪرڻ ،اهي سڀ ڪم ڇا چئبا آهن؟ اهي سڀ نيڪي ۽ ڀالئي جا ڪم آهن .اهڙا ئي ٻيا به اڳڻت
ڪم آهن جنهن جو بدلو دنيا ۾ به ملندو آهي ۽ آخرت ۾ به .اهو بدلو ڇا هوندو ،هن جي وضاحت اڄ
جي سبق سان ٿيندي .سڀ کان پهريان اسان احسان جي مفهوم تي غور ڪنداسين .پوِء ڏسنداسين
حڪم آهن؟ وغيره وغيره
ڪم ايندا آهن؟ هن جي الِء ڪهڙا
َ
ته احسان جي دائري ۾ ڪهڙا ڪهڙا َ

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
ڪم ڪري سگھو ٿا؟
 .1طالب علم جي حيثيت سان توهان ڪهڙا نيڪيَء جا َ
“ .2ن ّيت صاف نه هجي ته نيڪي بيڪار آهي” ڪنهن مثال سان هن ڳالهه کي ثابت ڪيو.

عملي ڪم

هڪ خاڪو جنهن ۾ هڪ ڪراڙو ماڻهو جيڪو بيمار ۽ الوارث آهي پنهنجي گھر ۾ اڪيلو پيو
دانهون ڪري پيو .پاڙي جو ٻار هن جو خبر گيري ڪندو آهي ،هن کي ماني کارائيندو آهي ،دوا
پياريندو آهي ،پنهنجي ڳالهين سان هن جو دل خوش ڪندو آهي ۽ اهو ڪراڙو ماڻهو هن کي دعائون
ڏيندو آهي.

گھر جو ڪم

ٻار هڪ فهرست ٺاهيو جنهن ۾ اهي ڪم لکيل هجن جيڪي احسان جي دائري ۾ ايندا آهن .هنن
مان اهي ڪم جيڪي توهان ڪري سگھو ٿا ،هنن تي نشان لڳايو.
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ملڪ ۽ م ّلت الِء ايثار جو جذبو
پڙهائڻ جا مقصد

ايثار جو مفهوم ۽ هن جي فضيلت کان ٻارن کي آگاهه ڪجي .صحابه ڪرام & ۽ نبي اڪرمk
جي زندگي کان ايثار ۽ قرباني جا مثال ڏجن ،ايستائين جو طالب موضوع جي وضاحت جي قابل ٿي
وڃن.
ٻارن جي اندر ملڪ ۽ قوم جي الِء ايثار جو جذبو پيدا ڪجي.

پڙهائڻ ۾ مدد

ايثار بابت ڪا ڪهاڻي جيڪا چارٽ تي لکيل هجي .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

سبق جي وضاحت ايثار جي ٻيا واقعا ٻڌائي ڪجي .ڪهاڻي جي انداز ۽ سوال جواب سان سبق جي
وضاحت ڪجي.
ڇا ڪڏهن ايئن ٿيو آهي ته توهان جو ڪو سنگتي پنهنجي کاڌو ِوساري آيو هجي ۽ توهان پنهنجي
کاڌي ۾ هن کي شريڪ ڪري ڇڏيو يا توهان جي ڪنهن دوست جي پنسل گم ٿي وڃي ته توهان
ڪم ڪرڻ جي الِء هن کي پنهنجي پنسل ڏني.
اهڙو عمل ڇا چئبو آهي؟ اهو عمل ڪيئن آهي؟ ڇا اسان کي ٻين جي الِء ايثار ڪرڻ گھرجي؟ هن
جي ڪهڙي اهميت آهي؟ صحابه ڪرام & ڪيئن هڪ ٻئي جي الِء ايثار ڪندا هئا .اهي سڀ
ڳالهيون اسان اڄ جي سبق ۾ پڙهنداسين.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1انصار ۽ مهاجرن جي ايثار سان اسان کي ڪهڙو سبق ملندو آهي؟
 .2ملڪ ۽ قوم جي الِء ايثار بابت جيڪڏهن ڪو واقعو توهان کي ياد آهي ته ٻڌايو.
 .3ملڪ ۽ قوم جي الِء اسان ڪيئن ايثار ڪري سگھون ٿا؟

گھر جو ڪم

طالب ايثار ۽ قرباني جو ڪو واقعو پنهنجي لفظن ۾ لکو.
َ
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حقوق العباد
والدين جا حقَ
پڙهائڻ جا مقصد

ماُء پيُء جي ُرتبي ۽ هنن جي حقن کان طالبن کي آگاهه ڪرڻ .هنن جي حقن کي ادا ڪرڻ جو
طالب دليلن سان موضوع کي بيان ڪري سگھن.
احساس ڏيارجي .سبق جي پڄاڻي ته
َ

پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ جنهن تي ماُء پيُء جي حقن بابت قرآني آيتون ۽ حديثون ترجمي سان لکيل هجن.
لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

بياني ۽ جائزه طريقا مالئي سبق جي وضاحت ڪجي.
انسان ڪڏهن به اڪيلي زندگي نٿو گزاري سگھي .معاشري جا سڀ ماڻهو هن جي ڪنهن نه ڪنهن
طريقي سان مدد ڪندا آهن .هن جي آرام ۽ سڪون ۽ ضرورتون پوري ڪرڻ جي ۾ گھڻا ئي ماڻهو
شامل هوندا آهن .سڀ ماڻهو ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان هڪ ٻئي سان ربط ۽ الڳاپا رکندا آهن.
معاشري جو اهو نظم ۽ ضبط ۽ الڳاپا انهيَء وقت باقي رهي سگھن ٿا جڏهن ماڻهو هڪ ٻئي جا حقَ
ادا ڪندا رهن .معاشري جي شروعات گھر کان ٿيندي آهي .گھر ۾ انسان جي سڀ کان وڌيڪ ڪم
احسان ڪرڻ وارا هن جا ماُء پيُء هوندا آهن .هن جي پرورش ،تعليم ۽ تربيت ۽
اچڻ وارا ،هن تي
َ
هن کي معاشري جو هڪ ڪارائتو فرد ٺاهڻ ۾ سڀن کان وڌيڪ هٿ هن جي ماُء پيُء جو هوندو آهي.
پنهنجي مح ّبت ۽ شفقت جي ڪري اهي دنيا جي سڀ کان وڏي رحمت آهن .ماُء پيُء جي احسانن
ٰ
تعالي هنن جا گھڻا حقَ رکيا آهن جنهن کي ادا ڪرڻ اوالد تي فرض آهي .اڄ جي
جي وجھ سان اهلل
سبق ۾ هن ڳالهه جي وضاحت ٿيندي ته ماُء پيُء جا حقَ ڇا آهن؟ هنن کي ادا ڪرڻ ڇو ضروري آهي
ٰ
حڪم آهن؟
تعالي ۽ هن جي رسول  kجا هن سلسلي ۾ ڪهڙا
۽ اهلل
َ

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1جيڪڏهن ماڻهو هڪ ٻئي جي حقن جو خيال نه رکن ته معاشري ۾ ڪهڙيون خرابيون پيدا ٿي
سگھن ٿيون؟
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.2
.3
.4
.5

ماُء پيُء سڀ کان سٺي سلوڪ جا مستحق ڇو آهن؟
اهلل تعال ٰ
ي ماُء پيُء جي فرمانبرداري کي ڪهڙو ُرتبو ڏنو آهي؟
ماُء جو حق پيُء جي مقابلي ۾ وڌيڪ ڇو آهي؟
اسان ڪهڙي طريقن سان پنهنجي ماُء پيُء جو حق ادا ڪري سگھون ٿا؟

عملي ڪم

ٻار هڪ خاڪو پيش ڪن جنهن ۾ ڪراڙي والدين ۽ هن جي جوان اوالد ڏيکارجي جيڪي پنهنجي
ماُء پيُء جي خدمت ڪندا هجن.

گھر جو ڪم

ٻار پنهنجي لفظن ۾ “ماُء پيُء جي حقن” تي هڪ مضمون لکو.

حق
اوالد جا َ
پڙهائڻ جا مقصد

اوالد جي حقن جي اهميت جي حوالي سان اسالم جو تعليمون بيان ڪجن .سبق جي پڄاڻي تي
طالب موضوع جي دليلن سان وضاحت ڪرڻ جي قابل ٿي سگھن.

پڙهائڻ ۾ مدد

هڪ چارٽ جنهن تي اوالد جي حقن بابت حديثون لکيل هجن .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

سبق جي وضاحت خطابت ۽ جائزي جي طريقن کا مالئي ڪجي.
جيئن ماُء پيُء جا حق ادا ڪرڻ اوالد جي ذميواري آهي ،ساڳي نموني اوالد جي حقن کي پورو ڪرڻ
ماُء پيُء جي ذمي آهي .جيڪڏهن ماُء پيُء ٻارن جي پرورش ،تعليم ۽ تربيت تي توجھ نه ڏين ته اهو
ڪڏهن به وڌي نه سگھندا .جيڪڏهن وڏا ٿي به وڃن ته ُسٺا مسلمان ۽ شهري نٿا ٿي سگھن .اهي
اخالقي برائين ۾ وڪوڙجي سگھن ٿا .دڙڪن ُکڙڪن ۽ ما َر ُ
ڪٽ جي ماحول ۾ ٻار گھڻو ڪري
پنهنجي گھرن کان ڀڄي ويندا آهن ۽ ڏوهاري ماڻهن جي هٿ لڳي معاشري ۾ جرم ۾ واڌاري جو سبب
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بڻجي ويندا آهن .هن سڀ ڳالهين جي اهميت جي ڪري اسالم اوالد جا حقَ به مقرر ڪيا آهن ۽ ماُء
پيُء تي اها ذميواري ِوڌي آهي ته اهي هنن حقن کي پورو ڪن .سبق جي وضاحت هڪ چارٽ جي
مدد سان به ڪجي جنهن تي اوالد جا حقَ لکيل هجن.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1ٻارن کي پالڻ جي سلسلي ۾ ماُء پيُء کي ڪهڙي ڳالهين جو خيال رکڻ گھرجي؟
 .2جنهن ٻار جي سٺي تربيت نه ڪجي هن ۾ ڪهڙيون ڪهڙيون اخالقي خرابيون پيدا ٿي سگھن
ٿيون؟
 .3ٻارن سان انصاف سان ڪم ڪيئن وٺجي؟

عملي ڪم

هڪ خاڪو ٺاهجي جنهن ۾ ٻه پاڙيسري هجن .هڪ جا ٻار سٺي تعليم ۽ تربيت جي ڪري زندگي
جي آدابن کان واقف آهن جڏهن ته ٻي جا ٻار تعليم حاصل نه ڪري سگھيا .انهيَء ڪري ڏيکارجي
ته اهي هر وقت گھٽي ۾ کيڏندا ۽ وڙهندا رهندا آهن .ته پهريون ماڻهو پنهنجي پاڙيسري کي اوالد
جي حقن بابت سٺيون ڳالهيون ٻڌائي ۽ هن کي پنهنجي فرضن جو احساس ڏياري يا هڪ عورت
ڏيکارجي جنهن جو ٻار غلط پرورش جي وجھ سان هر وقت بيمار رهندو آهي .هن جي ساهيڙي هن کي
اوالد جي ُسٺي سار سنڀال جا اصول سمجھائي رهي آهي.
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حق
استادن جا َ
پڙهائڻ جا مقصد

طالب موضوع جي دليلن سان وضاحت ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن .استاد معاشري
سبق جي پڄاڻي ته
َ
جو وڏا عزت ۽ وقار وارا ماڻهو آهن ،هنن جي بغير علم حاصل ڪرڻ ممڪن ناهي .انهيَء ڪري
استادن جي احترام جو جذبو پيدا ڪجي.

پڙهائڻ ۾ مدد

هڪ چارٽ جنهن تي استاد جا حقَ لکيل هجن .لکن وارو بورڊ

پڙهائڻ جو طريقو

بياني ۽ سوال جواب جي طريقي کي مالئي سبق جي وضاحت ڪجي.
استاد ڪنهن کي چوندا آهن؟ استاد ڪهڙو اهم فرض پورو ڪندو آهي؟ استاد تعليم سان گڏوگڏ
اخالقيت جي تربيت به ڪندو آهي .شاگرد کي هڪ سٺو ۽ ڪارائتو انسان بڻائڻ ۾ استاد جو وڏو
هٿ هوندو آهي .ايتري مقدس ذميواري جي عيوض استاد جو ڇا حق آهي؟ استاد جي احترام جا
تقاضا ڪهڙا آهن؟ هن سڀ ڳالهين جو جائزو اسان اڄ جي سبق ۾ وٺنداسين.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
ٰ
تعالي جي پيغمبرن سان نسبت آهي .ڪيئن؟
 .1استاد کي اهلل
 .2صحابه ڪرام & پنهنجي استاد نبي اڪرم kجي عزت ۽ احترام ڪيئن ڪندا هئا؟
 .3توهان کي پنهنجي استاد جي احترام ۾ ڪهڙين ڳالهين جو خيال رکڻ گھرجي؟

عملي ڪم

هارون الرشيد ،عباسي دور جو اهم خليفو هو .هن جا ٻئي َ
پٽ مامون الرشيد ۽ امين الرشيد استاد جو
خدمت جو مقابلو ڪندا هئا .اهي ٻئي استاد کي پنهنجي هٿ سان وضو ڪرائيندا ،هن جي روانو
ٿيڻ وقت هن جي سامهون ُجتيون سِ ڌي ڪري رکندا .خليفي جا ُپٽ هوندي به اهي استاد جي خدمت
کي پنهنجي الِء ڀاڳ سمجھندا هئا .هن واقعي کي خاڪي جي صورت ڏجي.
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گھر جو ڪم

طالب “استادن جا حقَ ” تي هڪ ننڍو مضمون لکو.
َ

پاڙيسرين جا حقَ
پڙهائڻ جا مقصد

سبق جي پڄاڻي تي موضوع جي دليلن سان وضاحت جي قابل هجن .پاڙيسري جي حقن جي اهميت
واضح ڪجي ۽ هن کا ادا ڪرڻ جو شعور ڏجي .ايمان کي پورو ڪرڻ جي الِء پاڙيسرن جا حق پورا
ڪرڻ جي عملي ترغيب ڏجي.

پڙهائڻ ۾ مدد

هڪ چارٽ جنهن تي پاڙيسري جا حق لکيل هجن .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

بياني ۽ جائزه طريقي کي مالئي پڙهائجي.
توهان جي آسي پاسي جيڪي ماڻهو رهندا آهن هنن کي ڇا چوندا آهن؟ ڇا هڪ ڪالس ۾ پڙهڻ
وارا ،هڪ جاِء تي ڪم ڪرڻ وارا ،گڏ سفر ڪرڻ وارا به هڪ ٻئي جا پاڙيسري آهن؟ پاڙيسرن سان
اسان جو سلوڪ ڪيئن هجڻ گھرجي؟ ڇا هن جا به حقَ آهن؟ پاڙيسري جا حق ڪهڙا ڪهڙا ٿي
سگھن ٿا؟ هن بابت اڄ اسان پنهنجو سبق پڙهنداسين.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1توهان جو هم جماعت به توهان جو پاڙيسري آهي .توهان ڪيئن هن جي مدد ڪري سگھو ٿا؟
 .2جيڪڏهن توهان کي پنهنجي پاڙيسري مان ڪا تڪليف پهچي ته توهان جو ردعمل ڇا
هوندو؟
 .3ڇا توهان کي پاڙيسري جي حقن بابت ڪا حديث ياد آهي؟
 .4پاڙيسري جا حقن جو ُ
تت بيان ڪيو.

54

55

عملي ڪم

ڪالس ۾ ڊرامو ڪرايو .هڪ عورت جو ٻار اچي ٻڌائيندو آهي ته هن جي پاڙيسري (دوست) جي
ماُء بيمار آهي انهيَء ڪري هن جي گھر اڄ ماني نه پچي سگھي .اها عورت فوراً کاڌو کڻي پنهنجي
پاڙيسري جي گھر پهچي وئي .هن جي ٻارن کي پاڻ کاڌو کارايائين ۽ پنهنجي پاڙيسري جي تيمارداري
به ڪيائين.

گھر جو ڪم

ٻار پنهنجي ڪنهن سنگتي يا پاڙيسري جي مدد جو واقعو پنهنجي لفظن ۾ لکو.

حسد
پڙهائڻ جا مقصد

سبق جي پڄاڻي تي طالب موضوع تي دليل سان وضاحت جي قابل ٿي سگھن .طالبن کي حسد کان
بچڻ ۽ ِريس جو جذبو پيدا ڪرڻ ڏانهن راغب ڪجي .کين ٻڌائجي ته حسد جي مقابلي ۾ رشڪ
ٰ
تعالي توهان کي به هن نعمت سان سرفراز ڪري
هڪ اهڙو مثبت جذبو آهي جنهن جي نتيجي ۾ اهلل
سگھي ٿو.

پڙهائڻ ۾ مدد

حسد بابت قرآن شريف جي آيتن ۽ حديثن جو چارٽ .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

وڌيڪ مثالن ۽ معلومات سان سبق سمجھائجي .بياني طريقو ۽ سوال جواب کان ڪم وٺجي.
حسد اهڙي بيماري آهي جيڪا ٻين سڀ اخالقي برائين جو بنياد آهي .گھڻو ڪري ويڙهه جھيڙهه
جنهن ڪري ٿيندي آهي ،هنن مان هڪ حسد به آهي .طالبن کي ُٻڌائجي ته حسد جي ڪري شيطان
حضرت آدم  cکي سجدو نه ڪيو ،جنهن جي ڪري اهو برباد ٿي ويو.
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شريعت جي اصطالح ۾ حسد کان مراد آهي ته انسان ڪنهن ٻئي کي نعمت ۽ راحت ۾ ڏسي اها
خواهش ڪري ته ڪنهن طريقي سان اها نعمت هن کان کسجي وڃي ۽ مونکي ملي وڃي .حسد جي
ٰ
معني آهي ساڙ ،بدنيتي ،ڪينو ،بغض ۽ دشمني .حسد ڪرڻ سان ماڻهو جي عزت ناهي وڌندي
لغوي
پر ديني ۽ دنياوي اعتبار سان نقصان ۾ رهڻ سان گڏ بي عزتو به ٿي ويندو.
جيئن پٿر جي ڪنهن سخت ٽڪري جي اندر ،آسمانن جي اُچائي يا زمين جي اونداهي گھرائين
ٰ
تعالي کان
۾ رکيل ڪا شي ۽ ڪا خصلت سٺي يا ُبري ،ڀلي رائي جي داڻي جيتري ڇو نه هجي ،اهلل
ٰ
تعالي جي نظر کان لِڪي نٿو سگھي .هن جو اثر
لِڪيل نٿي رهي سگھي ،ساڳي نموني حسد به اهلل
ضرور ظاهر ٿي رهندو ،جنهن کي نظر وارا آسانيَء سان سمجھي ويندا آهن.
حسد هڪ ُبرو جذبو ۽ ِ
ڪني بيماري آهي جيڪا انسان کي سڀ کان وڌيڪ نقصان پهچائيندي
آهي جنهن جو ڪر قرآن شريف جي سورة الفلق جي آيت نمبر  5۾ به آيو آهي .جيڪڏهن هڪ
ماڻهو جي دل ۾ بي اختيار حسد پيدا ٿي پر اهو پنهنجي نفس تي قابو رکي “محسود” سان ڪو اهڙو
ورتاُء نه ڪري ،اهو هن کان ُڇٽل آهي .پر اها آرزو ڪرڻ ته مونکي به اها نعمت يا هن کان وڌيڪ ملي،
جيڪي فالڻي کي مِليون آهن ،حسد ۾ داخل ناهن .هن کي “غبطه” چوندا آهن .اڄ اسان تفصيل سان
پڙهنداسين ته “حسد” کان ڇا مراد آهي؟ حسد ڪرڻ جا ڪهڙا نقصان آهن؟ ۽ حسد کان ڪيئن
بچي سگھجي ٿو؟

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1حسد هڪ ُبري خصلت آهي .هن کان بچڻ جي الِء ڪهڙي ڳالهين جو خيال رکڻ ضروري آهي؟
 .2هڪ طالب علم تي به هن جو اطالق ٿيندو آهي .ڪيئن؟
نقصان آهن؟
 .3حسد ڪرڻ جا ڪهڙا ڪهڙا
َ

عملي ڪم

ٻارن جون چار يا پنج ٽوليون ٺاهيو .حسد بابت ڪنهن ڪهاڻي يا واقعي جا اشارا بورڊ تي لِکو ۽ سڀ
ٽوليون هن ڪهاڻي يا واقعي کي پورو ڪنديون .بهترين رکڻ واري گروپ کي ڪامياب قرار ڏجي.

گھر جو ڪم

طالب “حسد” بابت حضور kجي حديثون جمع ڪيو ۽ ڪاپي ۾ لکو يا چارٽ ٺاهيو.
َ
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باب پنجون:

هدايت جا سرچشما  /مشاهي ِر اسالم
ٰ
حضرت خديجة الڪبري h

پڙهائڻ جا مقصد

حضرت خديجه  hجي ڪردار جي خوبين کان طالبن کي آگاهه ڪيو .اسالم جي الِء هنن جي
خدمتن جو ذڪر ڪيو .پاڻ ڪنهن ڪنهن موقعن تي حضور اڪرم kجو ساٿ ڏنو ،وضاحت
ڪجي جيئن طالب پاڻ هن موضوع جي وضاحت ڪري سگھن.

پڙهائڻ ۾ مدد

ٰ
عرب جو نقشو جنهن ۾ هن عالئقن کي واضح ڪجي جيڏانهن حضرت خديجة الڪبري  hجو
تجارت جو سامان ويندو هو .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

ڪهاڻي جي انداز ۾ سبق جي وضاحت ڪجي .نقشي جي مدد سان اهي عالئقا ڏيکارجن جيڏانهن
پاڻ جو سامان تجارت جي الِء ويندو هو .سوال جواب طريقي کان به ڪم وٺو.
طالبن کان ڪجهه اشارن جي مدد سان حضور اڪرم kجي هڪ زوجه پاڪ جو نالو پڇا ڪيو.
ّ
مڪي جي هڪ بيواهه ۽ مالدار عورت جيڪا تجارت ڪندي هئي.
.1
 .2عمر چاليهه سال
 .3حضور اڪرم  kهن جي تجارت جو سامان ملڪ شام کڻي ويو .پوِء نبي اڪرم  kسان هن
جي شادي ٿي.
 .4پاڻ اسالم جي الِء پنهنجي تمام دولت وقف ڪري ڇڏي.
 .5سڀ مشڪلن ۽ مصيبن ۾ حضور اڪرم  kجو ساٿ ڏنو.
ٰ
حضرت خديجة الڪبري  hهن سبق جو موضوع آهن .طالبن کي هن جي بابت تفصيل سان
پڙهائبو.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1حضرت خديجه  hپنهنجي پيُء جي تجارت کي ڇو سنڀاريو؟
 .2حضرت خديجه  hجي تجارت ڏينهون ڏينهن ڇو ترقي ڪري رهي هئي؟
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 .3حضرت خديجه  hحضور اڪرم  kکان تجارت جو سامان کڻي وڃڻ جي درخواست ڇو
ڪئي؟
ٰ
تعالي پاڻ kکي نبوت جي منصب تي فائز ڪيو آهي؟
 .4ورقه بن نوفل اهو ڪيئن ُسڄاتو ته اهلل
 .5حضرت خديجه  hجي زندگي جي حاالتن کي مختصراً بيان ڪيو.

عملي ڪم

“اسالم جي الِء حضرت خديجه  hجي خدمتون” هن موضوع تي سڀ ٻار واري واري سان هڪ جملو
چوندا .هر ٻار جو جملو ٻي کان مختلف هجي .ايئن هڪ مضمون تيار ڪجي.

گھر جو ڪم

ٻار حضرت خديجه  hجي الِء حضور اڪرم kجا تعريف وارا جمال خوش خط لکي اچو.

حضرت علي w
پڙهائڻ جا مقصد

طالبن کي حضرت علي  wبابت جامع معلومات ڏيڻ .ايستائين جو اهي پاڻ سبق جي وضاحت جي
قابل ٿي وڃن .کين صحابه ڪرام & جي پيروي ڏانهن راغب ڪرڻ ،طالبن جي اندر اهو عزم پيدا
ڪرڻ ته اهي حضرت علي  wوانگر علم ۽ فضل ۽ شجاعت ۽ بهادري ۾ نالو پيدا ڪن.

پڙهائڻ ۾ مدد

حضرت علي  wجي روضي جي تصوير .ڪوفي جي تصوير جيڪو پاڻ  wجي دور ۾ خالفت جي
گاديَء جو هنڌ هو .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

سبق جي وضاحت ڪهاڻي جي انداز ۾ ۽ سوال جواب جي طريقي سان ڪجي.
هن اشارن جي مدد سان هڪ اهم اسالمي شخصيت کي ُسڄاڻو:
 .1نبي اڪرم  kجو ُ
سوٽ
 .2حيد ِر ڪرار
تح خيبر
 .3فا ِ
 .4مسلمانن جو چوٿون خليفو
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جي ها! بالڪل صحيح ،اهو وڏي رتبي وارو صحابي حضرت علي  wآهي .اڄ اسان پاڻ جي زندگي
جي حالتن بابت تفصيل سان پڙهنداسين ۽ ڄاڻينداسين ته پاڻ  wجي زندگي ڪيئن اسان جي
الِء هڪ مثال آهي.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1ڪنهن صحابي  wننڍي عمر هوندي به نبي اڪرم kجو ساٿ ڏيڻ جو عزم ڪيو؟
 .2حضرت علي  wجو شجاعت ۽ بهادري جو ڪو واقعو ٻڌايو.
 .3حضرت علي  wجي خالفت جو دور ڪيتري عرصي تي ڦهليل هو؟
 .4حضرت علي  wڪوفي کي گاديَء جو هنڌ ڇو ٺاهيو؟
 .5حضرت علي  wجي شهادت جو واقعو پنهنجي لفظن ۾ بيان ڪيو.

عملي ڪم

“حضرت علي  wجي شخصيت” تي طالبن ۾ هڪ تقريري مقابلو ڪرايو.

گھر جو ڪم

طالب حضرت علي  wجي شجاعت ۽ بهادري جا ڪارناما پنهنجي لفظن ۾ لکو.
َ
رح

حضرت داتا گنج بخش
پڙهائڻ جا مقصد

سبق جي هن طريقي سان وضاحت ڪجي ته طالب حضرت داتا گنج بخشرح جي شخصيت ۽ اسالم
جي الِء خدمتن جي اهميت کان واقف ٿي وڃن .هنن جي دلن ۾ ديني بزرگن ۽ اهلل جي ولين جي
عقيدت ۽ محبت پيدا ٿي وڃي.
دين جي تبليغ جي سلسلي ۾ آزمائشن ۽ مشڪلن ۾ ثابت قدمي ڏيکارڻ جو درس ڏيڻ.

پڙهائڻ ۾ مدد

رح

داتا درٻار جي تصوير .حضرت داتا گنج بخش جو قولن جو هڪ چارٽ .لکن وارو بورڊ
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پڙهائڻ جو طريقو

واقعا ٻڌائڻ جي انداز ۾ سبق جي وضاحت ڪيو.
ٻارئو! توهان کي خبر آهي ته الهور جي داتا درٻار ڪنهن اهلل جي ولي جو يادگار آهي؟
الهور ۾ داتا درٻار تي نظر پوندي ئي هن صوفي بزرگ ۽ اهلل جي ولي جو ياد تازه ٿي ويندو آهي جنهن
جي ڪردار ۽ عمل جي ڪري هزارين ماڻهن اسالم قبول ڪيو.
رح
حضرت داتا گنج بخش جو شمار هن اولياء اهلل ۾ ٿيندو آهي جنهن ننڍي کنڊ کي اسالم جي نور سان
چمڪايو .جيڪو ڪم تير ۽ تلوار نه ڪري سگھيا اهو پاڻ جي سيرت ۽ ڪردار ڪري ڏيکاريو.
اسالم ۾ دين جي تبليغ ۽ ترويج اهڙي ديني بزرگن جي ڪري آهي.
رح
ٻارئو! اڄ اسان حضرت داتا گنج بخش جي زندگيَء جي حاالت ۽ دين جي الِء پاڻ جي خدمتن جو
جائزو وٺنداسين.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
رح
ڪم ڪيا؟
 .1حضرت داتا گنج بخش الهور ڇو آيو؟ هتي اچي پاڻ ڪهڙا ڪهڙا َ
 .2هن وقت هندوستان ۾ ڪنهن بادشاهه جي حڪومت هئي؟
ڪتاب آهن؟
 .3ڪشف االسرار ۽ ڪشف المحجوب ڪنهن جا
َ
 .4ڪشف المحجوب جو ترجمو ڪنهن ڪنهن زبان ۾ ٿي چڪو آهي؟

عملي ڪم

طالبن کي الهور وٺي وڄجي ۽ ٻين تاريخي مقامن سان گڏوگڏ داتا درٻار جي به زيارت ڪرائجي.

گھر جو ڪم

ٻار حضرت داتا گنج بخشرح جا ڏهه قول ڪاپي ۾ خوش خط لکو.
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طارق بن زياد
پڙهائڻ جا مقصد

طارق بن زياد اسالمي تاريخ ۾ عزم ۽ همٿ ،جرات ۽ حوصلي ۽ شجاعت جو زنده مثال آهي .طالبن
کي سبق هن انداز ۾ پڙهائجي ته اهي پنهنجي شخصيت ۾ اهي عادتون پيدا ڪري سگھن .هنن ۾ به
ڪجهه ٺهي ڏيکارڻ ،ڪجهه ڪري گزرڻ ۽ نالو پيدا ڪرڻ جو شونق پيدا ٿي وڃي.

پڙهائڻ ۾ مدد

اسپين جو نقشو جنهن ۾ هن عالئقن تي نشان لڳيل هجي جيڪي طارق بن زياد جي اڳواڻي ۾ فتح
ٿيا .لکن وارو بورڊ.
هڪ چارٽ جنهن تي طارق بن زياد جو پنهنجي فوج سان تاريخي خطاب لکيل هجي.

پڙهائڻ جو طريقو

سبق جي وضاحت ڪهاڻي جي انداز ۾ ۽ سوال جواب طريقي جي ذريعي ڪجي.
هيٺ ڏنل اشارن جي مدد سان اهم تاريخي شخصيت کي سڄاڻو:
ٰ
موسي بن نصير
.1
 .2بربر نسل سان تعلق
 .3جبل ّ
الطارق
 .4فاتح اسپين
اها سڀ اشارا هن اهم شخصيت بابت آهن جنهن جي ڪري اسپين تي مسلمانن جي صدين تائين
هلندڙ دور جي شروعات ٿي .اهو فاتح اسپين طارق بن زياد آهي جنهن  12هزار جي ننڍي لشڪر سان
اسپين جي عيسائي بادشاهه راڊرڪ جي هڪ لک جي فوج کي شڪست ڏني ۽ پنهنجي بهادريَء ۽
ثابت قدمي سان تاريخ ۾ نئون باب لکيو.
اڄ اسان تفصيل سان سندن جي شخصيت ۽ فتحن جو جائزو وٺنداسين.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1جبل ّ
الطارق جو هاڻوڪو نالو ڇا آهي؟
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طارق بن زياد جي تقرير جو هن جي لشڪر تي ڪهڙو اثرٿيو؟
راڊرڪ هڪ لک جو لشڪر هوندي به ڇو شڪست کائي ويو؟
ڪنهن سن هجري ۾ طارق بن زياد اندلس ۾ فتوحات جو شاندار آغاز ڪيو؟
طارق بن زياد جو انتقال ڪڏهن ٿيو؟

عملي ڪم

طالبن کي انٽرنيٽ تي اسپين جي سير ڪرائجي ۽ اهي تاريخي مقام ڏيکارجن جيڪي طارق بن
زياد جي ساالريَء ۾ فتح ٿيا.

گھر جو ڪم

طالب طارق بن زياد جي شخصيت ۽ ڪارنامن تي هڪ مضمون لکو.
َ
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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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