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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:

القرآن الڪريم
ناظره قرآن

پڙهائڻ جا مقصد

ناظره قرآن پڙهائڻ جو مقصد ٻارن کي هن قابل ڪرن آهي ته اهي صحيح تلفظ سان قرآن شريف
جي تالوت ڪري سگهن ۽ هن جي اهميت  ،فضيلت ۽ آدابن کان واقف ٿي وڃن.

پڙهائڻ ۾ مدد

ٻارن کي قرات ٻڌائجن .لکن وارو بورڊ جو استعمال ڪجي .ڪجهه آيتون چارٽ تي خوش خط لکي
ڪالس ۾ لڳائجن.

پڙهائڻ جو طريقو

ناظره قرآن پڙهائڻ جي الِء عام طريقو اختيار ڪجي.
ناظره قرآن جي الِء ستين ڪالس ۾ اٺ سيپاره ( 13کان  )20رکيا ويا آهن .ناظره قرآن وارو حصو
قرآن شريف ۾ باقاعدي قرات جي انداز ۾ پڙهائجي ۽ لفظن جي صحت ،تلفظ ۽ تجويد تي خاص ڌيان
ڏجي جيئن طالب تالوت جو مزو وٺي سگھن .کين قرآن شريف جي تالوت جي اهميت ۽ فضيلت
۽ آدابن کان به آگاهه ڪجي .روزانو ڪجهه آيتون پڙهائجن .غلطيون لکن وارو بورڊ تي لکي ٺيڪ
ڪرائجن .طالبن کان الڳ الڳ سبق ٻڌجي .ياد ٿيڻ جي صورت ۾ اڳيون سبق پڙهائجي.

ورجاُء

سبق روز ٻڌجي جيئن رواني باقي رهي .پويون سبق ُٻڌي بغير اڳيون سبق بالڪل نه ڏيو.

گھر جو ڪم

طالبن کي گھر تي به چڱي طرح سبق ياد ڪرڻ جو چئجي.
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حفظ قرآن
پڙهائڻ جا مقصد

سورتون طالبن کي روانيَء سان حفظ ٿي وڃن .هنن ۾ پابنديَء سان تالوت جو شوق پيدا ڪجي.
قرآن شريف حفظ ڪرڻ جو شوق ڏجي.

پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ تي سورتون خوش خط لکيل هجن .لکن وارو بورڊ جو استعمال ڪجي .ٻارن کي قرات ٻڌائجي.

پڙهائڻ جو طريقو

استاد کي گھرجي ته ٻارن کي آيتون حفظ ڪرائيندي پاڻ وڏي آواز سان آيتون پڙهي ٻڌائي .وقفي
وقفي سان شاگردن کان به وڏي آواز سان پڙهرائجي ۽ جيڪي آيتون حفظ جي الِء ڏنيون وڃن هنن
جي لکت ۾ مشق به ڪرائجي.

حفظ قرآن جي الِء سورتون ياد ڪرائيندي وقت ٻارن کي هنن جي تفصيلون به ٻڌايو جيئن اها سورة
ڪهڙي سيپاري ۾ آهي ۽ هن ۾ ڪيتري آيتون آهن.

ٰ
الضحي
سورة

اها ّ
مڪي سورة آهي جنهن ۾ يارنهن آيتون آهن .هڪ ڀيرو ايئن ٿيو جو حضور اڪرم kتي وحي
نازل نه ٿي جنهن جو وجھ سان پاڻ kپريشان ٿي ويا .هن صورت حال جي وجھ سان ڪافرن کي اهو
چوڻ جو موقعو ملي ويو ته هاڻي وحي نازل ٿيڻ جو سلسلو بند ٿي ويو آهي .ڪافرن جي هن حرڪت
ٰ
ٰ
تعالي
تعالي جي رحمت جوش ۾ آئي ۽ هڪ کان پنج تائين آيتون نازل ٿيون جنهن ۾ اهلل
تي اهلل
رب نه پاڻ kکي ڇڏيو آهي ۽ نه ناراض آهي .هن کان
حضور اڪرم kکي ياد ڏياريو ته پاڻ kجي ّ
پوِء آيت ڇهه کان يارنهن ۾ اهلل حضور اڪرم kجي دلجاِء ڪئي ۽ پياريون ڳالهيون ياد ڪرايون
آهن.

سورة الزلزال
سورة الزلزال مدني سورة آهي ۽ هن ۾ اٺ آيتون آهن .هن ۾ ٻڌايو ويو آهي ته جڏهن قيامت ايندي ته
سڀ ُمئل جيئرا ٿي زمين کان اُٿندا ۽ هن ڏينهن اهي پنهنجي پالڻهار جي سامهون پنهنجي عملن جو
حساب ڏيندا .جنهن ذري برابر نيڪي ڪئي هوندي ته اها به ۽ جيڪڏهن غلط ڪم ڪيو هوندو
يا مسلمانن خالف ساڙَ ،وير ،تنگ دلي يا ڪينو رکندو هوندو ،اهو پڻ ظاهر ٿي ويندو .مختصر اهو
4
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ته پنهنجي دنيا واري زندگي ۾ جيڪو ڪجهه ڪيو ،هن جو حساب ڏيندو .دنيا ۾ جيترا عمل ڪيا
هوندا ،اهي اهلل جي حڪم سان هن ڏينهن کوليا ويندا ،سڀ ماڻهو پنهنجي قبرن مان نڪري حشر جي
ميدان ۾ قسمين قسمين جي جماعتن ۽ ٽولين جي صورت ۾ حاضر ٿيندا ۽ پوِء حساب ڪتاب ٿيندو.
حشر جي ميدان ۾ جڏهن هنن جا َ
عمل ڏيکاريا ويندا ته ُبڇڙا ڪم ڪرڻ وارن کي بدنامي ۽ نيڪ
ٰ
تعالي هر هڪ بابت جيڪو معاملو ڪندو ،اهو پنهنجي
ڪم ڪرڻ وارن کي سوڀ ملندي .حق
اکين سان نظر اچي ويندو.

سورة القارعه
سورة القارعه ّ
مڪي ۾ نازل ٿي جنهن جون يارنهن آيتون آهن“ .سخت ٺوڪيندڙ” کان مراد قيامت
آهي .جڏهن دلن کي سخت گھٻراهٽ هوندي ۽ سخت آواز ڪنن کي ڦاڙي ڇڏيندو .مطلب قيامت
جي هو هولناڪ منظر ڇا بيان ڪجي جنهن جون ڪجهه عالمتون اڳتي بيان ڪيون آهن ،جنهن
سان هن جي سختي ۽ شدّت جو اندازو لڳائي سگھجي ٿو .بي اختيار هر ڪو هڪ ئي پاسي ڊوڙ
لڳائيندو .جبل ايئن ريزو ريزو ٿي اڏري ويندا جيئن ُڌنڪيل ڪپهه .حشر جي ڏينهن ميزان ۾ جنهن
جا َ
عمل وزني هوندا ،اهو عيش ۽ آرام ۾ هوندو .اعمال جو وزن اخالص ۽ ايمان جي نسبت سان هوندو.
ٰ
تعالي جي الِء مقبول ناهي مطلب ڪو
مطلب ڏسڻ ۾ وڏا عمل پر اخالص جو روح نه هجي ته اهو اهلل
وزن نٿو رکي‘ .هاويه’ هڪ باهه آهي ٻرندڙ .دنيا ۾ اسان جيڪا باهه ڏسندا آهيون ،اُها تمام گرم ۽
تڪليف ڏيندڙ هوندي.

عملي ڪم

حفظ مڪمل ٿيڻ کان پوِء طالبن جي وچ ۾ قرات جو مقابلو ڪرائجي.

گھر جو ڪم

ٻارن کي اهي سورتون گھر تي ئي چڱي طرح يار ڪرڻ جي الِء ڏجن.

6

7

پڙهائڻ جا مقصد

حفظ ۽ ترجمو

طالب دعائون حفظ ڪرڻ ۽ هن جو لفظي ۽ بامحاوره ترجمو ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن .کين دعا جو
َ
اهميت کان آگاهه ڪجي ۽ ڪثرت سان دعائون گھرڻ جي ترغيب ڏجي.

پڙهائڻ ۾ مدد

دعائون ترجمي سان گڏ چارٽ تي لکي ڪالس ۾ لڳائجن.

پڙهائڻ جو طريقو

حفظ ۽ ترجمي جي الِء ڪتاب ۾ ڏنل دعائون جو لفظي ۽ بامحاوره ترجمو لکن وارو بورڊ تي لِکي
سمجھائجي .اهي دعائون طالبن کي زباني ياد ڪرائجن ۽ پوِء الڳ الڳ ٻڌجن .حفظ جي الِء تجويد
طالب اهي دعائون صحيح تلفظ سان ياد ڪري سگھن .حفظ ۽ ترجمي
تي خاص ڌيان ڏجي جيئن
َ
جي الِء پڙهائڻ جو عام طريقو اختيار ڪيو.

گھر جو ڪم

طالبن کي اهي دعائون ترجمي سان خوش خط لکڻ جي الِء ڏجن.
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باب ٻيو:

ايمانيات ۽ عبادتون
رسالت جو عقيدو

پڙهائڻ جا مقصد

سبق جي پڄاڻي تي طالب موضوع جي دليل سان وضاحت ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن .رسالت جو
عقيدو هنن جي دلين ۾ ّ
پڪو ٿي وڃي ۽ کين عملي طور تي رسالت جي عقيدي جي تقاضن کي پورو
ڪرڻ ڏانهن راغب ڪجي.

پڙهائڻ ۾ مدد

لکن وارو بورڊ .عنوان بابت قرآني آيتون ترجمي سان ۽ حديثون جيڪي چارٽ تي درج هجن.

پڙهائڻ جو طريقو

بياني طريقو ۽ سوال جواب جي مدد سان سبق جي وضاحت ڪجي.
استاد پڙهائڻ شروع ڪندي پهريان طالبن کان انساني زندگي جي مقصد بابت سوال ُپڇي اهو اعالن
ڪري سگھي ٿو ته اڄ اسان انسان ۽ هن جي زندگي جي حقيقي مقصد بابت ڳالهه ڪنداسين.
تعارفي جملن کان پوِء ٻارن کان دين ۽ دين جي پيغام بابت سوال ڪري کين رسالت جو عقيدو
سمجھائجي ۽ هن جي تقاضن کان روشناس ڪرائجي .پورو سبق هڪ ئي ڏينهن ۾ نه پڙهائجي ۽
طالب هن کي چڱي طرح سمجھي ويا آهن.
اها دلجاِء ڪجي ته جيڪا ڳالهه پڙهائي وئي آهي،
َ

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
ٰ
تعالي ڪهڙو طريقو اختيار
 .1انسان کي هن جي زندگي جي حقيقي مقصد ٻڌائڻ جي الِء اهلل
ڪيو آهي؟
 .2صرف نبي اڪرم kجي آندل شريعت ڇو عمل جي قابل آهي؟
 .3سڀ نبين $تي ايمان رکڻ ڇو ضروري آهي؟

گھر جو ڪم

طالب “عقيده رسالت جا تقاضا” تي پنهنجي لفظن ۾ مضمون لکو.
َ
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پڙهائڻ جا مقصد

اسالم ۾ عبادت جو تص ّور

طالب سبق جي پڄاڻيَء تي دليل سان وضاحت ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن .اها ڳالهه هنن جي ذهنن ۾
َ
ٰ
ويهارجڻ گھرجي ته پوري حياتي اهلل جي اطاعت ۾ گزارڻ جو نالو عبادت آهي .نماز ،روزو ۽ زڪوت
ٰ
تعالي جي حڪمن مطابق زندگي
جهڙيون مخصوص عبادتون انهيَء ڪري آهن جو انسان کي اهلل
گزارڻ ۾ مدد ڏئي سگھن.

پڙهائڻ ۾ مدد

لکن وارو بورڊ .چارٽ جنهن تي موضوع بابت قرآن شريف جون آيتون ۽ حديثون لکيل هجن.

پڙهائڻ جو طريقو

بياني طريقو ۽ سوال جواب جي مدد سان سبق جي وضاحت ڪجي.
ٰ
معني بندگي يا ٻانهپ جي آهي ۽ عبد “غالم” کي چوندا آهن .هڪ غالم پنهنجي آقا جو
عبادت جي
تابعدار ۽ فرمانبردار هوندو آهي .اهو ڏينهن رات هن جي اشاري تي هلندو آهي .هن جي هر خدمت
ٰ
تعالي اسان جو مالڪ آهي .اسان کي
ڪندو آهي .هن جي هر حڪم جي تعميل ڪندو آهي .اهلل
هن جي غالمي ۽ بندگي ۾ زندگي گزارڻ گھرجي ،انهيَء ڪري جو اهو اسان جو اصل معبود آهي،
خالق آهي ،رازق آهي ،هن اسان کي بي شمار نعمتون ڏنيون آهن ،هن جي شڪر گزاري جي الِء اسان
ٰ
تعالي جي الِء اسان عبادت رڳو نماز ،روزي ،حج
کي هن جي هر حڪم جي تعميل ڪرڻ گھرجي .اهلل
۽ زڪوٰت تائين محدود ناهي پر هر معاملي ۾ اهلل جي حڪمن جي پابندي ئي عبادت جي وڏي مفهوم
کي پورو ڪندي آهي .اسالم رڳو ڪجهه عقيدن ۽ عبادتن جو مجموعو ناهي پر پوري حياتي زندگي
جي هن ضابطي مطابق گزارڻ “عبادت” چئبي آهي.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
ٰ
تعالي اسان کي ڇو پيدا ڪيو؟
 .1اهلل
ٰ
تعالي هي حقيقي معبود ڇو آهي؟
 .2رڳو اهلل
 .3اسالم ۾ عبادتن کان ڇا مراد آهي؟
 .4عبادت ۾ ڪهڙا ڪهڙا َ
عمل شامل آهن؟
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گھر جو ڪم

طالب “اسالم ۾ عبادت جي تص ّور” تي پنهنجي لفظن ۾ مضمون لکو.
َ

دعا جي اهميت ۽ فضيلت
پڙهائڻ جا مقصد

طالب دعا جي اهميت ۽ فضيلت ڄائو سگهن.
سبق جي ڀڄاڱڻ تي
َ

پڙهائڻ ۾ مدد

ڪجهه مسنون دعائون ترجمي سان چارٽ تي درج هجن .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

بياني طريقو ۽ سوال جواب کي مالئي سبق جي وضاحت ڪجي.
هن سبق کي شروع ڪندي استاد ٻارن کان پڇي سگھي ٿو ته ڇا اهي دعا گھرندا آهن؟ ٻار ها ۾
جواب ڏين يا نه ۾ ،هن جي روشنيَء ۾ هنن کي دعا جي فضيلت ۽ اهميت ٻڌائجي .دعا گھرڻ جو
عملي طريقو به بيان ڪجي .اهڙا واقعا به بيان ڪجن جڏهن مشڪل وقتن ۾ نبين ۽ پيغمبرن
ٰ
تعالي کان دعا گھري ۽ اهلل هنن جي دعائون قبول ڪندي سندن مشڪلن کي آسان ڪيو.
اهلل
جيئن حضرت يونس  cجو اها دعا جنهن جي ڪري پاڻ کي مڇيَء جي پيٽ مان نڪرڻ نصيب
ٿيو .حضرت ابراهيم  cجي اها دعا جيڪا پاڻ ڪعبو تعمير ڪندي ڪئي هئي.
حضرت يونس cجو واقعو مختصراً ٻڌائڻ سان سبق ۾ ٻارن جي دلچسپي وڌي سگھي ٿي .انهيَء
ڪري ٻارن کي ٻڌايو ته جڏهن نافرمان قوم حضرت يونس cجي ڳالهين تي ڌيان نه ڏنو ته پاڻc
پنهنجي قوم کان ناراض ٿي فرات ڏانهن روانو ٿي ويا ۽ درياهه جي ڪناري تي مسافرن کان ڀريل
هڪ ٻيڙي ۾ سوار ٿي ويا .ٻيڙي درياهه ۾ پهتي ته وڌيڪ وزن جي ڪري لوڏا کائڻ لڳي جنهن جي
وجھ سان ٻيڙي ۾ سوار ٻيان مسافر حضرت يونس  cبابت ڳالهيون ڪرڻ لڳا .حضرت يونس c
سوچيو ته شايد اهلل کي منهنجي نينوا کان فرات وڃڻ پسند نه آيو ،انهيَء ڪري پاڻ  cٻيڙي وارن
کي چيو ته مونکي ٻيڙيَء کان ٻاهر ڦٽي ڪيو ،پر ٻيڙي وارا پاڻ  cکان تمام متاثر ٿي ڇڪا هئا،
انهيَء ڪري پاڻ  cکي درياهه ۾ ڦٽي ڪرڻ کان انڪار ڪيو .نيٺ طئي ڪيو ويو ته ُ
ڪڻو ڪڍبو.
ٽئي ڀيرا ُ
ڪڻي ۾ جڏهن حضرت يونس  cجو ئي نالو نڪتو ته مجبور ٿي هنن پاڻ  cکي درياهه
ٰ
تعالي جي حڪم سان هڪ مڇي پاڻ  cکي اُڳري وئي .مڇيَء کي
۾ ڦٽي ڪري ڇڏيو .هن وقت اهلل
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ٰ
تعالي طرفان رڳو اُڳرڻ جو حڪم هو ،پاڻ  cجي جسم کي ڪو نقصان پهچائڻ جي اجازت نه
اهلل
هئي .انهيَء ڪري جڏهن حضرت يونس  cپنهنجي پاڻ کي مڇيَء جي پيٽ ۾ جيئرو ڏٺو ته اهلل جي
بارگاهه ۾ ندامت ظاهر ڪئي ته هو وحي جي انتظار بغير پنهنجي ا ّمت کان ناراض ٿي هليو ويو هو
ٰ
تعالي کان دعا ڪئي.
انهيَء ڪري پنهنجي غلطي تي معافي جي الِء حضرت يونس  cاهلل
ٰ
تعالي حضرت يونس  cجي دعا ٻڌي  ،قبول فرمائي ۽ مڇيَء کي حڪم ڏنو ته يونس  cکي،
اهلل
جيڪو تو وٽ اسان جي امانت آهي ،ڪڍي ڇڏي.
ته مڇي پاڻ  cکي صحيح سالم ڪناري تي ڪڍي ڇڏيو.
حضرت ابراهيم  cڪعبي جي تعمير وقت جيڪا دعا ڪئي ،اها سورة ابراهيم ۾ آهي.
حضرت ابراهيم  cپنهنجي پٽ حضرت اسماعيل  cسان گڏ ڪعبي شريف جي تعمير جي
موقع تي مسلسل دعائون ڪندو هو .پاڻ جي دعائون مان هڪ دعا سورة البقره ۾ درج آهي.
ٰ
تعالي
اهلل رب العزت پيغمبرن جي دعائون ڪيئن قبول ڪيون ،اهو اسان سڀني جي سامهون آهي ،اهلل
قرآن شريف ۾ واضح طور تي جاِء جاِء تي هن جو اظهار ڪيو آهي.

ورجاُء

ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل سوال ڪري سگھجن ٿا:
ٰ
تعالي تي ڪامل يقين سان دعا جو ڪهڙو تعلق آهي؟
 .1اهلل
 .2دعا جو اهميت ڇا آهي؟
 .3دعا گھرڻ جا ڪهڙا فائدا آهن؟
 .4ڇا دعا قبول ٿيڻ ضروري آهي؟

گھر جو ڪم

طالب رسول ڪريم  kجي پسنديده دعا ترجمي سان خوش خط لکو.
َ
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زڪوٰت
پڙهائڻ جا مقصد

طالب زڪوٰت جي اهميت ۽ فضيلت ڄائو سگهن.
سبق جي ڀڄاڱڻ تي
َ

پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ جنهن تي زڪوٰت جي نصاب جا تفصيل درج هجن .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

خطابت جي طريقي ۽ سوال جواب ذريعي سبق جي وضاحت ڪجي.
ٰ
مضمون ۾ دلچسپي پيدا ڪرڻ جي الِء ٻارن کي ٻڌائجي تي زڪوت ڇا هوندي آهي ۽ هن جي
فرضيت ڪڏهن ٿي؟ ۽ اسالم جي شروعاتي دور ۾ جڏهن زڪوٰت ادا ڪرڻ جو نظام شروع ٿيو ته

عرب جو معاشرو ڪيئن خوشحالي ڏانهن هلڻ شروع ٿي ويو .جڏهن ٻارن جي ذهن ۾ چڱي طرح اها
ڳالهه ويهي رهي ته زڪوٰت جا فائدا ڪهڙا آهن ،ته کين هن بابت مذهبي حڪمن کان آگاهه ڪيو.
عنوان مڪمل ٿيڻ کان پوِء ٻارن کان معروضي جائزو وٺڻ جي الِء کين نامڪمل
سبق جا مختلف ذيلي
َ
جمال پورا ڪرڻ جي الِء ڏجن .استاد ٽولي جي صورت ۾ به سوال جواب ذريعي ٻارن جي پرک ڪري
سگھي ٿو ته هنن سبق سمجھڻ ۾ ڪيتري ڪاميابي حاصل ڪئي آهي .ٻارن جي ذهني لحاظ سان
تيار هجڻ جو جائزو وٺڻ جي الِء هنن کان اڳين ڏينهن اهو سوال ُپڇا ڪري سگھجي ٿو ته هنن پوئين
ڏينهن ڪهڙو سبق پڙهيو هو ۽ ڪيستائين پڙهيو هو؟
صاحب نصاب تي
ٻارن کي زڪوٰت جي نصاب بابت به تفصيل سان ٻڌائجي ۽ اهو به ٻڌائجي ته
ِ
َ
سوال به ڏئي سگھجن
ڪنهن شرح سان زڪوٰت فرض ٿيندي آهي .ٻارن کان هن سلسلي ۾ فرضي
ٿا ته زيد وٽ پنجاهه هزار روپيه نقد آهن ته هن کي هر سال ڪيتري زڪوٰت ڏيڻ گھرجي وغيره .هن
حڪم سمجھائي
سلسلي ۾ استاد ٻارن کي پنهنجي اختيار مطابق ٻين طريقن سان به زڪوٰت جا
َ
سگھي ٿو .اها ڳالهه به ٻڌائجي ته زڪوٰت جا مستحقَ ڪير هوندا آهن ۽ زڪوٰت ڏيڻ جي الِء مستحق
ماڻهن جو ڇو ترجيح ڏيڻ گھرجي؟
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ورجاُء

َ
سوال پڇا ڪجن .جيڪڏهن اهي ٺيڪ طريقي سان جواب نه ڏئي
سبق جو ُپڄاڻي تي ٻارن کان
سگھن ته استاد وضاحت ڪري.
 .1زڪوٰت ڇا آهي؟
 .2زڪوٰت ڏيڻ جا ڪهڙا فائدا ۽ نه ڏيڻ جا ڪهڙا نقصان ٿيندا آهن؟
 .3زڪوٰت ادا ڪرڻ جي الِء ڪنهن ماڻهن کي ترجيح ڏيڻ گھرجي؟

عملي ڪم

ٻارن تي الڳ الڳ ڌيان ڏجي .هنن جي سبق ۾ دلچسپي ڄاڻڻ جي الِء عنوان بابت ننڍا مضمون به
لکرائجن .هن کان نه ُرڳو هنن ۾ لکن جي عادت مضبوط ٿيندي پر هنن جو شڪ به پري ٿيندو.

گھر جو ڪم

طالب “ زڪوٰت جا فائدا” تي پنهنجي لفظن ۾ مضمون لکو.
َ
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باب ٽيون:

سيرت طيبه
غزوه خيبر کان پوِء ڪجهه واقعا

پڙهائڻ جا مقصد

طالبن کي حضور اڪرم  kجي سيرت کان آگاهه ڪرڻ.
غزوه خيبر کان طالبن کي روشناس ڪرائڻ ۽ هن سلسلي ۾ نبي اڪرم kجي ڪردار ۽ عمل کي
اجاگر ڪرڻ.

پڙهائڻ ۾ مدد

اهڙو نقشو جنهن ۾ عرب جي اهم جائين سان ّ
مڪي ،مديني ۽ خاص ڪري خيبر کي ڏيکاريو ويو
هجي.

پڙهائڻ جو طريقو

حضور اڪرم  kجي سيرت پاڪ نه رڳو مسلمانن پر سڀ انسانن جي الِء بهترين مثال آهي.
حضور اڪرم  kاسالم جي دشمنن سان به سٺي سلوڪ ڏيکاريو ۽ رڳو هن وقت ئي هنن جي خالف
صف آراء ٿيا جڏهن سندن ڏاڍائيون حدن کان ٽپي ويون.
استاد سڀ کان پهريان ڪالس ۾ عرب جي نقشي وارو چارٽ هڻي.
َ
سوال به ڪندو هلي .سبق جا
اهو سبق طالبن کان پڙهرائي ۽ پوِء هن جي روشنيَء ۾ وقفي وقفي سان
حصا ڪجن ته بهتر آهي.
 .1خيبر ڪٿي واقع آهي؟
 .2نبي اڪرم  kجي زماني ۾ هتي ڪنهن مذهب سان تعلق رکڻ وارن جي اڪثريت هئي؟
 .3هتي آباد ماڻهو مسلمانن جي خالف سازش ڇو ڪري رهيا هئا؟
 .4هن سازشن جي نتيجي ۾ حضور اڪرم  kڪهڙو فيصلو فرمايو؟
 .5ڪيترا جان قربان ڪندڙ خيبر روانو ٿيا؟
 .6ويڙهه ۾ فتح ڪنهن جي ٿي؟
 .7خيبر جو قلعو ڪنهن فتح ڪيو؟
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ّ
مڪي جي فتح
پڙهائڻ جا مقصد

طالب موضوع جي دليلن سان وضاحت ڪرڻ جي قابل ٿي ويندا .هنن ۾ اهو
سبق جي ُپڄاڻي تي
َ
جذبو به پيدا ڪجي ته بدلو وٺڻ ڪمال ناهي ،پر دشمن کي معاف ڪرڻ وڻندڙ ڳالهه آهي .اها ڳالهه
ذهن ۾ ويهارجي ته وعدو ٽوڙڻ جي ڪيتري وڏي سزا ملندي آهي.

پڙهائڻ ۾ مدد

ّ
مڪي جي تصوير .ڪعبي شريف جي تصوير .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

خطابت جو طريقو ۽ سوال جواب کي مالئي سبق جي وضاحت ڪجي.
ّ
مڪي جو فتح ٿيڻ مسلمانن جي هڪ عظيم الشان ڪاميابي هئي ۽ ڪافرن جي وعدو ٽوڙڻ جي
سڀن کان وڏي سزا به .اهلل تعال ٰ
ي مسلمانن جي مدد ڪئي ،اهي مسلمانن جيڪي ڪمزور هئا ،تعداد
۾ گھٽ هئا ،کين طاقت ور دشمن تي سوڀ ڏنائين .فتح ّ
مڪه جي موقع تي حضور اڪرم kبهترين
ِ
مڪو فتح ٿيڻ کان پوِء حضور اڪرم ّ k
حڪمت عملي ۽ فهم فراست ڏيکاري ّ
مڪي وارن سان
رحمدالڻو سلوڪ ڪيو جنهن جي نتيجي ۾ گھڻا ئي فائدا حاصل ٿيا .هن سڀ ڳالهين کي تفصيل
سان طالبن جي ذهن ۾ ويهارجي.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
ّ
مڪي جا قريش صلح حديبيه جي معاهدي کي ڇو ٽوڙيو ،کين ڪهڙي سزا ملي؟
.1
 .2حضور اڪرم  kفتح ّ
حڪمت عملي اختيار ڪئي؟
مڪه جي موقع تي ڪهڙي جنگي
ِ
 .3قريش سان ڪهڙو سلوڪ ڪيو ويو؟
 .4فتح ّ
مڪه ۾ عام معافي جي اعالن جا ڪهڙا فائدا حاصل ٿيا؟

گھر جو ڪم

فتح ّ
مڪه جون وجھون ۽ نتيجا پنهنجي لفظن ۾ لکو.
َ
طالب ِ
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غزوه حنين
پڙهائڻ جا مقصد

طالب غزوه حنين جي ڄاڻ حاصل ڪن ۽ دليلن سان بيان ڪرڻ جي قابل ٿي
سبق جي پڄاڻي تي
َ
ٰ
تعالي کي ڪنهن حال ۾ پسند ناهي ،۽ مشڪل ۽ مصيبت
سگھن .کين ٻڌائجي ته غرور ۽ تڪبر اهلل
ٰ
تعالي جي مدد تي ڀروسو ڪرڻ گھرجي.
۾ صبر ۽ استقامت جو دامن نه ڇڏڻ گھرجي ۽ اهلل

پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ جنهن تي جنگ جي ميدان ۽ خيمن جون تصويرون يا کجين جا وڻ ڏيکارجن .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

ڪهاڻيَء جي انداز ۽ سوال جواب جي طريقي سان سبق جي وضاحت ڪجي.
نبي اڪرم  kجي ڏهه سالن جي مدني زندگي ۾ ڪفر ۽ اسالم جا ڪيترا ئي معرڪا ٿيا .هنن ۾
ٰ
تعالي جي تائيد ۽ حمايت سان مسلمانن دشمنن تي فتح حاصل ڪئي .هن سڀ غزون ۾
سڀ ۾ اهلل
غزوه ُحنين کي ٻن سبن جي ڪري نالو حاصل آهي:
( )iهن غزوي ۾ مسلمانن کي پنهنجي وڏي تعداد تي غرور ۽ تڪبر جي ڪري ڪجهه وقت جي الِء
ٰ
تعالي جي مدد کان محروم رهڻو پيو ۽ وڏو نقصان برداشت ڪرڻو پيو.
اهلل
( )iiهن غزوي ۾ حضور اڪرم  kجي مثالي استقامت مسلمانن تي وڏو اثر ڪيو ۽ نيٺ اهلل تعاليٰ
جي حمايت ۽ نصرت جي وجھ سان مسلمانن دشمنن جي لشڪر ڪي شڪست ڏني .اهي
َ
تفصيل اڄ جي سبق ۾ شامل آهن.
سڀ

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
فتح ّ
مڪه کان پوِء سڀ قبيال اسالم ڪندا ويا پر بنو هوازن ۽ بنو ثقيف مسلمانن جي خالف
.1
ِ
جنگ جي تيارين ۾ ڇو مصروف ٿي ويا؟
 .2پاڻ  kعبد اهلل بن ابي حدرد کي ڪنهن ڳالهه جي تحقيق جي الِء روانو ڪيو؟
 .3حضور اڪرم  kجي استقامت جا ڪهڙا نتيجا نڪتا؟
 .4صحابه ڪرام & پنهنجي حصي جا قيدي ڇو رها ڪيا ۽ هن جو ڪهڙو نتيجو نڪتو؟
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گھر جو ڪم

طالب ّ
مڪي جو نقشو ٺاهن ۽ هن ۾ حنين جي گھاٽي کي واضح ڪن.
َ

غزوه تبوڪ
پڙهائڻ جا مقصد

سبق جي پڄاڻي تي طالب موضوع جي دليلن سان وضاحت ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن .اهي مسلمانن
جي بي مثال قربانين جي ڄاڻ حاصل ڪن .هنن ۾ ايثار جو جذبو پيدا ٿي .کين سمجھائجي تي
جيڪڏهن اسالم ۽ مسلمانن تي ڪو مشڪل وقت اچي ته جان ۽ مال جي قرباني کان نه ُمڙي.

پڙهائڻ ۾ مدد

لکن وارو بورڊ .عرب جو نقشو جنهن ۾ تبوڪ جي مقام کي نمايان ڪيو ويو هجي.

پڙهائڻ جو طريقو

ڪهاڻيَء جي انداز ۾ سبق جي وضاحت ڪجي .جائزي طريقي کان به ڪم وٺجي.
استاد ٻارن کي پنهنجي لفظن ۾ مختصراً ٻڌائي ته تبوڪ ڪيڏانهن واقع آهي ۽ غزوه تبوڪ جو
مرحلو ڇو پيش آيو؟ استاد ٻارن کي اهو به ٻڌائي ته هن جنگ ۾ ويڙهه جو موقعو ڇو نه آيو پر جنگ ۾
شريڪ مسلمانن ۾ ايثار جو جذبو ذڪر ڪرڻ جي قابل آهي .سخت گرمين ۾ وڏو سفر ۽ جنگ جي
الِء تيار هجڻ ڪا معمولي ڳالهه نه هئي.
سبق جي شروعات ۾ پهريان ٻارن کي اهو به ٻڌائجي ته اڄ اسان هن سبق ۾ اهو به ڏسنداسين ته
مسلمانن دين جي خاطر نه رڳو پاڻ کي شهادت جي الِء تيار رکيو پر پنهنجا مال ۽ سامان قربان ڪرڻ
کان به پاسو نه ڪيو.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1غزوه تبوڪ جي موقع تي مسلمانن جا حاالت ڪهڙا هئا؟
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 .2مسلمانن اهڙي موقع تي ڇا ايثار ڪيو؟
 .3ويڙهه جو مرحلو ڇو نه پيش آيو؟
حڪم ڪيا هنن بابت به ٻارن کان ُپڇا ڪري
غزوه تبوڪ جي موقع تي حضور اڪرم  kجيڪي
َ
سگھجي ٿو ته اهي ڪڏهن ۽ ڪنهن موقعن تي جاري ڪيا ويا .جيئن سواري جي انتظام جي هدايت
۽ خالد بن وليد کي مشهور سردار اڪيدر کي زير ڪرڻ جي الِء موڪلڻ جو حڪم وغيره.

گھر جو ڪم

طالب غزوه تبوڪ جي موقع يه مسلمانن جي مالي قرباني جو حال پنهنجي لفظن ۾ لکو.
َ

حجة الوداع
پڙهائڻ جا مقصد

سبق جي پڄاڻيَء تي طالب خطبه حجة الوداع جي پوري ڄاڻ حاصل ڪن .پاڻ موضوع جي وضاحت
جي قابل ٿي وڃن .هن خطبي جي نڪتن تي عمل ڪرڻ جي ڪوشش ڪن.

پڙهائڻ ۾ مدد

ميدان عرفات جي تصوير .لکن وارو بورڊ .دين جي تڪميل بابت آيت چارٽ ته ترجمي سان گڏ
لکيل هجي .هڪ چارٽ تي خطبي جا اهم ُنڪتا لکيل هجن.

پڙهائڻ جو طريقو

بياني طريقو ۽ سوال جواب کي مالئي سبق جي وضاحت ڪجي.
خطبه حجة الوداع اسالمي تعليمن ۽ حڪمن جو ُ
تت آهي ،هڪ منشور آهي ۽ حياتيَء جو هڪ
ٰ
تعالي اسالم جي تڪميل جو ُکليو اعالن فرمايو ۽ پوري انسانيت جي الِء
ضابطو آهي .هن ذريعي اهلل
اسالم کي دين جي حيثيت سان چونڊيو ۽ هن دين جي الِء پنهنجي رضا مندي ظاهر ڪئي.
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ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1خطبه حجة الوداع ڇا آهي؟
 .2خطبه حجة الوداع جا اهم ُنڪتا ڪهڙا آهن؟
ٰ
تعالي دين مڪمل ٿيڻ جو اعالن ڪيئن فرمايو؟
 .3هن خطبي کان پوِء اهلل
 .4خطبه حجة الوداع جي اسان جي زندگي ۾ ڪهڙي اهميت آهي؟

گھر جو ڪم

طالب خطبه حجة الوداع جا اهم ُنڪتا درج ڪيو.
َ

وصال
پڙهائڻ جا مقصد

طالبن کي موت جو تصور سمجهائجي ته اسان هن دنيا ۾ هڪ مقرر وقت جي الِء موڪليا ويا آهيون
۽ هن کان پوِء اسان کي ٻي دنيا ۾ وڄڻو آهي جتي سدائين رهڻو هوندو ۽ هتان جي زندگي جو مدار هن
عملن تي هوندو جيڪي اسان ڪري رهيا آهيون .جيڪڏهن اعمال سٺا هوندا ته هتي سٺي زندگي
نصيب ٿيندي ۽ ُبري اعمالن جي نتيجي ۾ ُبرو زندگي ملندي .انهيَء ڪري اسان کي آخرت جي
تياري ڪرڻ گھرجي ۽ اهڙا ڪم ڪرڻ گھرجن جيڪي آخرت ۾ اسان کي فائدو ڏين.

پڙهائڻ ۾ مدد

روضه رسول  kجي تصوير .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

خطابت جو طريقو ۽ سوال جواب ذريعي سبق جي وضاحت ڪيو.
ٰ
تعالي دنيا ۾ انسانن جي رهنمائيَء جي الِء انسانن کي ئي پيغمبر ڪري موڪليو .جيئن عام
اهلل
انسان جي پيدائش سان هن جو موت يقيني آهي .ساڳي نموني پيغمبرن جو هن دنيا مان رحلت
ڪرڻ به اٽل آهي .نبي اڪرم  kجو سفر آخرت به اسان جي الِء مثال آهي .هن سفر جي الِء پاڻ k
ٰ
جو توشو نيڪ َ
تعالي جي حڪمن کي پورو ڪرڻ هو .هن ۾ پاڻ  kجي فالح هئي ۽ اسان
عمل ۽ اهلل
جي به فالح مطلب ڪاميابي آهي .طالبن کي هن سڀ شيئن جي سمجھ ڏيو.
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ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1نبي اڪرم  kبيماريَء ۾ صحابه ڪرام & کي پنهنجي خطاب ۾ ڇا ارشاد ڪيو؟
 .2آخري وقت ۾ حضور اڪرم  kڪنهن شيئن جو هر هر تاڪيد ڪئي؟
 .3حضرت محمد  kجا آخري لفظ ڇا هئا؟

گھر جو ڪم

طالب اهو خوش خط لکو.
بيماري جي دوران نبي اڪرم  kجيڪو خطبو ڏنو،
َ
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ادب
اخالق ۽ َ

باب چوٿون:

سخاوت جي فضيلت ۽ ُبخل جي مذ ّمت

پڙهائڻ جا مقصد

طالب موضوع بابت مڪمل ڄاڻ حاصل ڪن ۽ موضوع جي وضاحت جي قابل
سبق جي پڄاڻيَء تي
َ
ٿي وڃن .سخاوت جي فضيلت هنن جي ذهنن ۾ ويهي رهي .هنن کي اها ڳالهه به معلوم ٿي وڃي ته
دولت پنهنجي ۽ ٻين جي ضرورتن تي خرچ ڪرڻ جي الِء آهي ،هن الِء ناهي ته جمع ڪري رکجي ۽
ساري زندگي ڏک سان گزاريون.

پڙهائڻ ۾ مدد

َ
حديث چارٽ
سخاوت جي فضيلت ۽ بخل جي مذمت جي سلسلي ۾ قرآني آيتون ترجمي سان ۽
تي درج هجن .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

ڪهاڻيَء جي انداز ۽ سوال جواب کي مالِء سبق جي وضاحت ڪجي.
ٻارن کان سوال ڪجي ته انسان جڏهن مري ويندو آهي ته پنهنجي دولت ڪٿي ڇڏي ويندو آهي؟
ٻارن کان سمجھاڻي طور اهو پڻ پڇا ڪري سگھجي ٿو ته جيڪڏهن هنن وٽ دولت اچي وڃي ته
جواب اچن .ڪو ٻار اهو به چئي سگھي ٿو ته مان
اهي هن جو ڇا ڪندا؟ ٿي سگھي ٿو ته مختلف
َ
امريڪا گھمڻ ويندس وغيره .هن وقت استاد کي اهو بانور ڪرائڻ جي ضرورت آهي ته وڌيڪ دولت
ٰ
تعالي جي ٻانهن جي ڀالئي الِء خرچ ڪرڻ وڌيڪ بهتر آهي ۽ هن جو اجر ۽ ثواب به ملندو
کي اهلل
آهي .بخل جي مذمت جي الِء ڪا ڪهاڻي يا واقعو ٻڌائجي.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1سخاوت جو مفهوم ڇا آهي؟
ٰ
تعالي سخاوت بابت ڇا فرمايو آهي؟
 .2اهلل
 .3نبي اڪرم  kجي زندگيَء کان سخاوت جو ڪو مثال بيان ڪيو.
 .4بخل کان ڇو بچڻ گھرجي؟
ٰ
تعالي ۽ نبي اڪرم  kبخل جي ڇو مذمت ڪئي آهي؟
 .5اهلل
36

37

عملي ڪم

طالب سخاوت جي فضيلت ۽ بخل جي مذمت جي سلسلي ۾ واقعا يا ڪهاڻيون ٻڏائن.
َ

گھر جو ڪم

طالب صحابه ڪرام & جي سخاوت بابت ڪا ٻه واقعا لکو.
َ

اعتدال (ميانه روي)
پڙهائڻ جا مقصد

طالب اها ڳالهه
سبق جي پڄاڻي تي طالب موضوع جي دليلن سان وضاحت ڪرڻ جي قابل هجن.
َ
ذهن ۾ ويهاري ڇڏن ته ڪامياب زندگي جو راز اعتدال ۽ ميانه روي ۾ لِڪيل آهي .هر معاملي ۾ ميانه
روي اختيار ڪرڻ ضروري آهي.

پڙهائڻ ۾ مدد

اعتدال بابت حديثن جو چارٽ .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

بياني طريقو ۽ سوال جواب کان سبق جي وضاحت ڪجي.
اهو سبق پڙهائيندي استاد کي گھڻو احتياط ڪرڻ جي ضرورت آهي ڇا ڪاڻ ته هن ۾ اهو به بيان
ڪيو ويو آهي ته جڏهن ڳالهايو ته آواز نه ايڏو وڌيل هجي جو خراب لڳي ،نه ئي ايترو گھٽ جو ُٻڌڻ
واري کي ڪجهه سمجھ ۾ ئي نه اچي .ڇا ڪاڻ ته پڙهائڻ دوران استاد ٻارن سان مخاطب هوندو آهي
انهيَء ڪري اهو نڪتو ذهن ۾ رکڻ گھرجي.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1اعتدال ڇا کي چوندا آهن؟
 .2اعتدال ڇو ضروري آهي؟
 .3خرچ ۾ ميانه روي اختيار ڪرڻ جا ڪهڙا فائدا حاصل ٿيندا آهن؟
 .4دوستي ۽ دشمني ۾ ميانه روي ڪيئن اختيار ڪجي؟
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گھر جو ڪم

طالب “اعتدال جا فائدا” تي هڪ مضمون لکو.
َ

مساوات
پڙهائڻ جا مقصد

طالب موضوع جي وضاحت ڪرڻ جي قابل هجن .اهي سڀ سان برابري جو
سبق جي پڄاڻيَء تي
َ
سلوڪ ڪن ۽ ڪنهن جي ڪمي ڪوتاهي جي وجھ سان هن کي گھٽ نه سمجھن .وڏائي جو معيار
ٰ
تقوي آهي ،اها ڳالهه هنن جي ذهنن ۾ ضرور ويهارجي.

پڙهائڻ ۾ مدد

مساوات بابت قرآن شريف جون آيتن ۽ حديثن جو چارٽ .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

خطابت ۽ جائزي جي طريقن کي مالئي سبق جي وضاحت ڪجي.
ٰ
معني ُپڇي سبق جي شروعات ڪري سگھجي ٿي ،پوِء وڌيڪ
مساوات يا هڪجههڙائي جي
سمجھاڻي جي الِء ٻڌائي سگھجي ٿو ته برابري جو بنياد عمر ،قد ۽ وزن ناهي پر درجي جي اعتبار سان
سڀ انسان برابر آهن .پر گڏ ئي هن ڳالهه جي وضاحت به ڪجي ته اسالم ۾ جيڪڏهن ڪو ننڍو يا
وڌو آهي ته هن جو بنياد اهو آهي ته هو ڪيترو متقي ۽ پرهيزگار آهي .هن سلسلي ۾ قرآني آيتن ۽
حديثن جي عالوه گھڻا ئي مثال اسالمي تاريخ ۾ موجود آهن جنهن کي بيان ڪري سگھجي ٿو پر هن
ڳالهه جو خيال رکجي ته جيڪو واقعو بيان ڪجي اهو مستند هجي.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
ٰ
تعالي مساوات جي سلسلي ۾ ڇا فرمايو آهي؟
 .1اهلل
تعليم ڇا آهن؟
 .2مساوات جي سلسلي ۾ رسول اهلل  kجا
َ
 .3مساوات جا ڪهڙا ڪهڙا فائدا ٿي سگھن ٿا؟
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عملي ڪم

مساوات جي موضوع تي طالبن جي وچ ۾ تقريري مقابلو ڪرائجي.

گھر جو ڪم

طالب صحابه ڪرام & جي زندگي مان مساوات جو ڪو واقعو لکو.
َ

حقوق العباد
پڙهائڻ جا مقصد

طالب موضوع جي وضاحت جي قابل ٿي سگھن .اهي مائٽن ،مهمانن ۽ مريضن
سبق جي پڄاڻي تي
َ
جا حقن کان نه رڳو واقف ٿي وڃن پر عملي طور تي هنن جا حقَ ادا به ڪن.

پڙهائڻ ۾ مدد

موضوع بابت قرآني آيتن ۽ حديثن جو چارٽ .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

بياني طريقو ۽ سوال جواب جي مدد سان سبق جي وضاحت ڪجي.
ڪنهن به معاشري ۾ سڀ ماڻهن جي پاڻ ۾ گڏجي ڪم ڪرڻ سان تمام بهتر نتيجا حاصل ٿي
سگھن ٿا پر اهو تڏهن ئي ممڪن آهي جڏهن سڀ ماڻهو هڪ ٻئي جي حقن ۽ فرضن کان آگاهه
هوندا .اسالم معاشرتي زندگي ۾ سڀ ماڻهن جي جائز حقن جي ضمانت ڏني آهي .سبق جي وضاحت
ڪجي ته اسالم دنيا جي ٻين مذهبن جي مقابلي ۾ ٻانهن جي حقن تي سڀ کان وڌيڪ زور ڏيندو
َ
سوال ڪري سگھجن ٿا ته جيڪڏهن توهان جا ماُء پيُء بيمار ٿي وڃن ته توهان هنن
آهي .ٻارن کا
جي دلجاِء ڪيئن ڪيئن ڪندؤ؟ جيڪڏهن گھر ۾ ڪو مهمان اچي ته ڇا ڪندؤ؟ يا ڪو ضرورت
مند اچي وڃي ته توهان جو ڇا عمل هوندو؟ رشتيدارن سان ڪهڙو ورتاُء هجڻ گھرجي؟

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي ال هيٺ ڏنل
 .1مائٽن جا حقَ ادا ڪرڻ ڇو ضروري آهي؟
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 .2مهمانن سان ڪهڙو ورتاُء اختيار ڪرڻ گھرجي؟
 .3مريض جي عيادت ۽ دلجاِء ڪرڻ ڇو ضروري آهي؟

عملي ڪم

طالب
مائٽن ،مهمانن ۽ مريضن جي حقن بابت خاڪا ترتيب ڏجن ۽ ڪالس ۾ ڪرائجن جيئن
َ
عملي طور تي هنن حق جي ادائيگي سِ کي وڃن.

گھر جو ڪم

طالب “مائٽن جي حقن” تي مختصر نوٽ لکو.
َ

ماحول جي گدالڻ
پڙهائڻ جا مقصد

طالب موضوع جي دليلن سان وضاحت جي قابل ٿي وڃن .اهو آسي پاسي جي
سبق جي پڄاڻيَء تي
َ
ماحول کا صاف سٿرو رکڻ سکي وڃن .کين عملي طور تي ماحول کي صاف سٿرو رکڻ جي ترغيب
ڏجي ۽ هن جي فائدن کان آگاهه ڪجي.

پڙهائڻ ۾ مدد

ڪني گھر جو تصوير .ٻنهي جي جا فائدي ۽ نقصانن کان آگاهه
هڪ صاف سٿري گهر ۽ هڪ ِ
ڪجي .ساڳي نموني ٻاهر جي ماحول جي تصوير ۽ ڀيٽ .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

بياني طريقو ۽ سوال جواب جي مدد سان سبق جي وضاحت ڪجي.
ماحول جي تحفظ جو اڄ ڪلهه پوري دنيا ۾ چرچو آهي .دنيا ڀر جا ريڊيو ،ٽيلي وزن ،اخبا َر ۽ جريدا
هن بابت گھڻو ڪجهه چئي ۽ لکي رهيا آهن .اها موضوع اهڙو آهي جنهن جي ٻا َر ڪنهن حد تائين
ڄاڻ رکندا آهن پر کين ٻڌائڻ جي ضرورت آهي ته ماحول جي آلودگي ڪيتري قسمن جي آهي.
اسالم اهو واحد مذهب آهي جنهن اڄ کان چوڏنهن سؤ سال پهريان ئي نه رڳو پاڻ پر پنهنجي ماحول
کي به صاف رکڻ سکايو هو.
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ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1ماحول کي صاف سٿرو رکڻ ڇو ضروري آهي؟
تعليم ڪهڙا آهن؟
 .2هن سلسلي ۾ اسالمي
َ
نقصان ٿي سگھن ٿا؟
 .3ماحول جي آلودگي کان ڪهڙا ڪهڙا
َ
 .4اسان پنهنجي ماحول کي ڪيئن صاف سٿرو رکي سگھون ٿا؟

عملي ڪم

ڪن ڦٿ نه ڦهالئن .هلڪي
طالب ڪالس ۽ اسڪول کي صاف سٿرو رکڻ جي عملي ڪوشش ڪنِ .
َ
آواز ۾ ڳالهائن.

گھر جو ڪم

طالب ماحول کي صاف سٿرو رکڻ جي الِء ڪجهه اهڙيون تجويزون لکو جنهن تي عمل ڪري
َ
سگھجي.
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محنت جي عظمت
پڙهائڻ جا مقصد

طالب موضوع بابت پوري ڄاڻ حاصل ڪن ۽ موضوع جي وضاحت جي قابل
سبق جي پڄاڻيَء تي
َ
ٿي وڃن .محنت کي پنهنجي عادت ٺاهڻ جي ڪوشش ڪن .محنت جي عظمت هنن جي ذهنن ۾
جاِء ڪري وڃي .اهي پنهنجو ڪم پاڻ ڪرڻ سکي وڃن ۽ آرس ۽ ڪاهلي کي ڇڏڻ جو ارادو ڪن.

پڙهائڻ ۾ مدد

“محنت جي عظمت” بابت قرآني آيتن ۽ حديثن جو چارٽ.لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

ڪهاڻيَء جي انداز ۽ سوال جواب کي مالئي سبق جي وضاحت ڪجي.
ڇا توهان کي خبر آهي ته چين پاڪستان کان پوِء آزادي حاصل ڪئي پر ترقي جي ڊوڙ ۾ اهو اسان
کي ڪيترو ته پوئتي ڇڏي ويو آهي .جاپان ايشيا جي ملڪن ۾ سڀ کان وڌيڪ ترقي يافته آهي.
هنن ملڪن جي ترقي جو راز ڇا آهي؟ يقيناً اهي سڀ پنهنجي عوام جي انفرادي ۽ اجتماعي محنت
جو ڦل آهن.
اسالم اهو مذهب آهي جنهن محنت کي عظمت قرار ڏنو آهي ۽ نبي اڪرم kپنهنجي هٿن سان
ڪم ڪري محنت جي عظمت ۾ اضافو ڪيو آهي .مسلمانن جو ترقي يافته هجڻ محنت ئي جي
ڪري آهي.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1سڀ صحابه ڪرام& نبي اڪرم kجو ڪم ڪرڻ کي پنهنجي الِء سعادت سمجھندا هئا.
اهو هوندي به پاڻ kپنهنجو ۽ ٻين جو ڪم پنهنجي هٿن سان ڇو ڪندا هئا؟
 .2نبي اڪرم kغزوه احزاب جي موقع تي خندق کوٽڻ ۾ شريڪ هيو .پاڻ kٻين موقعن تي به
صحابين & سان هٿ ونڊرايو .هن کان اسان کي ڪهڙو سبق ملندو آهي؟

گھر جو ڪم

طالب “محنت جي عظمت” ته پنهنجي لفظن ۾ مضمون لکو.
َ
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خيانت
پڙهائڻ جا مقصد

اخالقيات جي باب ۾ طالبن کي “خيانت” جو مفهوم سمجھائجي ،اسان جي مذهب يعني دين ۾
تعليم آهن ۽ خيانت جون ڪيترون قسمون آهن.
خيانت جا حوالي سان ڪهڙا
َ

پڙهائڻ جو طريقو

طالبن کي بياني طريقي مطابق سبق الِء تيار ڪرڻ جي الِء سوال ڪري سگھجن ٿا ته جيڪڏهن
ڪو ماڻهو توهان وٽ ڪا شئي امانت طور رکرائي ته توهان جو فرض ڇا آهي؟ يا جيڪڏهن توهان
ڪنهن وٽ ڪجهه رقم امانت طور رکرايو ۽ اهو ماڻهو توهان جي اجازت بنا اها رقم يا هن جو ڪجهه
حصو خرچ ڪري ڇڏي ته توهان کي ڪيئن لڳندو.
طالبن جو يقيناً اهو ئي جواب هوندو ته امانت ۾ خيانت ُبڇڙو ڪم آهي ۽ جيڪڏهن ڪو اسان جي
امانت ۾ خيانت ڪندو ته اسان کي ُبرو لڳندو.
اهو جواب اچڻ کان پوِء استاد وضاحت ڪري ڇڏي ته خيانت جو مطلب رڳو امانت ۾ خيانت ئي
ٰ
معني ڌوکو ،غبن ۽ بدديانتي جي به آهي.
ناهي پر خيانت جا
اڄ توهان کي خيانت جي مختلف پهلن بابت ٻڌائينداسين.
َ
سوال به
هن کان پوِء ٻارن کي سبق ٽڪڙا ڪري پڙهائجي ۽ هر پيراگراف ختم ٿيڻ تي الڳاپيل
ڪجن جيئن ٻارن کي اهو سبق چڱي طرح ياد ٿي وڃي.
پوِء گھر جو ڪم به ڏجي.

سنگدلي
پڙهائڻ جا مقصد

اخالقيات جي باب ۾ طالبن کي “سنگدلي” جو مفهوم سمجھائجي ،اسان جي مذهب يعني دين ۾
تعليم آهن ۽ پٿر دلي جون ڪيترون قسمون آهن.
سنگ دلي يا پٿر دلي جا حوالي سان ڪهڙا
َ

پڙهائڻ جو طريقو

استاد ٻارن کان “سنگ” جو مطلب پڇا ڪري .جواب ايندو ته سنگ جو مطلب “پٿر” هوندو آهي .هن
کان پوِء استاد ٻارن کي ٻڌائي ته سڌو سادو مطلب اهو ٿيو ته پٿر دل ،پٿر دل ماڻهو کي چوندا آهن .پر
ٰ
معني ۽ لغوي مفهوم ظلم ،سخت گيري ۽ بي رحمي جي آهي.
هن جي وسيع
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اها وضاحت ڪرڻ کان پوِء سبق جو اعالن ڪجي ۽ طالبن کي ٻڌائجي ته اڄ پٿر دل ۽ پٿر دلي بابت
اسالم جي تعليمون ۽ هن جي قسمن بابت پڙهايو ويندو.
َ
سوال
پوِء طالبن کان اهو سبق حصن جي صورت ۾ پڙهرايو ۽ هي پيراگراف جي پڄاڻيَء تي هن بابت
به ڪجن.
هن کان پوِء گھر جو ڪم ڏجي.

وڏائي (شيخي)
پڙهائڻ جا مقصد

ٰ
تعليم کان طالبن کي روشناس ڪيو.
معني  ،مفهوم ۽ هن بابت اسالمي
وڏائي جي لغوي
َ
وڏائي ڇو هڻبيون آهن؟ هن جي سببن کان طالبن کي ڄاڻ ٿي وڃي.

پڙهائڻ جو طريقو

َ
سوال ڪري“ .ڊاڙي” ڪنهن کي چوندا
طالبن کي سبق تي تيار ڪرڻ جي الِء استاد ٻارن کان ڪجهه
آهن؟ يا وڏائي جو مطلب توهان کي خبر آهي؟ توهان جي نظر ۾ وڏائي هڻڻ واري کي ماڻهو پسند
ڪندا آهن يا ناپسند .طالبن کان وڏائي جي ڪا مثال به پڇا ڪري سگھجي ٿو .هن کان پوِء سبق جو
اعالن ڪجي ته اڄ اسان وڏائي ،وڏائي بابت اسالمي تعليمن ،وڏائي جي سببن ۽ وڏائي جي نقصانن
بابت پڙهنداسين.
جيڪڏهن اهو سبق هڪ ئي پيريڊ ۾ پورو ٿيڻ جو امڪان ناهي پر سبق جو اعالن به هن حساب سان
ئي ڪجي.
سبق جو اعالن کان پوِء استاد ٻارن کي وڏائي جو مفهوم سمجھائي ۽ پوِء سبق جا پيراگراف واري واري
َ
سوال به گڏوگڏ ڪجن جيئن اهي ڳالهيون
سان طالبن کان پڙهرائي .پيراگراف پورو ٿيڻ تي هن بابت
طالبن جي ذهن ۾ ويهي رهن .سبق پورو ٿيڻ تي گھر جو ڪم به ڏجي.
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(غصو)
ڪاوڙ ّ
پڙهائڻ جا مقصد

غصو
اخالقيات جي باب ۾ طالبن کي “ڪاوڙ” جو مفهوم سمجھائجي ،اسان جي مذهب يعني دين ۾ ّ
تعليم آهن ۽ ڪاوڙ جون ڪيترون قسمون آهن.
جا حوالي سان ڪهڙا
َ

پڙهائڻ جو طريقو

َ
سوال هنن جي
طالبن کي سبق تي تيار ڪرڻ جي الِء استاد بياني طريقو اختيار ڪندي ڪجهه
سامهون رکي .جيئن ڇا توهان کي ڪاوڙ ايندي آهي؟ ڪاوڙ ۾ توهان جي ڇا ڪيفيت هوندي آهي؟
ڪاوڙ ڪندڙ ماڻهو توهان کي ڪيئن لڳندا آهن؟
هنن سوالن جا موزون جواب نه اچڻ جي صورت ۾ استاد پاڻ به جواب ڏئي سگھي ٿو ۽ جڏهن اهو
طالب ڪاوڙ ۽ ڪاوڙ جي ڪيفيت کي سمجھڻ جي قابل ٿي ويا آهن ته سبق جو
اندازو ٿي وڃي ته
َ
اعالن ڪجي.
جيڪڏهن سبق کي هڪ کان وڌيڪ پيريڊز ۾ پڙهائڻ هجي ته اعالن هن مطابق ئي ڪيو.
طالبن تي اهو پڻ واضح ڪجي ته ڪاوڙ ۾ انسان ڪڏهن به ٺيڪ فيصلو نٿو ڪري سگھي،
ايستائين جو پنهنجي بابت به غلط فيصلو ڪري سگھي ٿو جيڪو هن کي نقصان پهچائي سگھي
ٿو .انهيَء ڪري ڪاوڙ کان هر صورت بچڻ گھرجي .استاد اهي ڳالهيون به ٻارن جي ذهنن ۾ چڱي
طرح ويهاري ته جيڪي ڪاوڙ کي ختم ڪرڻ الِء مددگار هجن.
سبق جي اعالن کان پوِء طالبن کان پيراگراف وڏي آواز ۾ پڙهرائجي ۽ هر پيراگراف کان پوِء سوال
جواب جو سلسلو به جاري رکجي جيئن ٻارن کي سبق ياد ڪرڻ ۾ سوالئي ٿي .سبق جي پڄاڻيَء تي
گھر جو ڪم به ڏجي.
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باب پنجون:

هدايت جا سر چشما  /مشاهي ِر اسالم
حضرت عائشه صديقه h

پڙهائڻ جا مقصد

طالبن کي حضرت عائشه صديقه  hجون زندگي ۽ ڪارنامن کان روشناس ڪرائڻ.

پڙهائڻ ۾ مدد

هڪ چارٽ جنهن تي حضرت عائشه  hجون اهم خصوصيتون نڪتن جي صورت ۾ درج هجن.
َ
حديث لکيل هجن.
لکن وارو بورڊ .هڪ چارٽ جنهن تي حضرت عائشه  hکان مروي ڪجهه

پڙهائڻ جو طريقو

بياني ۽ جائزي طريقي کي مالئي سبق جي وضاحت ڪجي.
حضرت عائشه صديقه  hجو شمار امهات المومنين ۾ ٿيندو آهي .حضرت عائشه صديقه h
حضرت ابوبڪر صديق wجي نياڻي هئي .پاڻ  hکي علم ۽ فضل ۾ ڪمال حاصل هو .وڏا وڏا
صحابه ڪرام & پاڻ  hکان علمي مسئال حل ڪرائڻ جي الِء ايندا هئا .حضرت عائشه  hتمام
سخي ،مهمان نواز ۽ عبادت گزار هئي .حضرت عائشه  hحضور اڪرم kجي سڀ کان محبوب
گھر واري هئي .حضور  kجي وصال پاڻ  hوٽ ئي ٿيو ۽ حضور اڪرم  kپاڻ  hجي حجري
۾ ئي مٽي حوالي ٿيو.

ورجاُء

َ
سوال پڇا ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1حضرت عائشه  hڪير هئي؟
 .2پاڻ  hڪهڙي ڪهڙي غزون ۾ حصو ورتو ۽ ڪهڙا َ
فرض پورا ڪيا؟
 .3حضرت عائشه  h۾ ڪهڙيون ڪهڙيون خوبيون هيون؟
 .4ڪهڙي ڳالهيون حضرت عائشه  hجي الِء اعزاز هيون؟

عملي ڪم

حضرت عائشه  hتي مضمون نويسي جو مقابلو ڪرائجي.
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گھر جو ڪم

طالب حضرت عائشه  hکان روايت ٿيل ڪجهه حديثون ڳولي لکو.
َ
رح

حضرت بابا فريد ال ّدين گنج شڪر
پڙهائڻ جا مقصد

طالبن کي مشاهي ِر اسالم جي زندگين ۽ هنن جي ڪارنامن کان روشناس ڪرائڻ.

پڙهائڻ ۾ مدد

بابا فريد الدّين گنج شڪررح جي مزار جي تصوير تي مشتمل چارٽ.لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

بابا فريد الدّين گنج شڪررح جي مزار جي تصوير تي مشتمل چارٽ ڪالس ۾ لڳائجي .سمجھاڻي
طور ٻارن کي يار ڏيارجي ته هندوستان ۾ اسالم ڦهالئڻ ۾ جنهن برزگن اهم ڪردار ادا ڪيو ۽ لکين
غير مسلمن کي مسلمان ڪيو هنن مان هڪ حضرت بابا فريد الدّين گنج شڪررح به آهي.
َ
سوال ڪجن جيئن
طالبن کان سبق وڏي آواز ۾ پڙهرائجي ۽ هر پيراگراف جي پڄاڻي تي الڳاپيل
سبق جو دهراُء به ٿيندو رهي ۽ طالبن کي سبق ياد به ٿي وڃي.
بابا فريد الدّين گنج شڪررح کوتوال (ملتان) ۾  571هه ڄائو هو.
ديني ۽ دنياوي علمن کان آراستو ٿيڻ کان پوِء معرفت جي روشني شيخ جالل الدّين تبريزيرح کان
حاصل ڪئي .خواجه قطب الدّين بختيار ڪاڪيرح سان بيعت ٿيو ،پوِء دهلي اچي ويو جٿي خواجه
غريب نوازرح جي دعائون ورتيون ۽ پنهنجي مرشد خواجه قطب الدّين بختيار ڪاڪيرح جي حڪم
تي هانسي اچي دين جي تبليغ جو سلسلو جاري رکيو .هن کان پو اجوڌن (پاڪ پتن) اچي ويو .هتي
رهڻ وارا تمام فسادي ۽ بداخالق هئا پر پاڻ جي تعليمن کان متاثر ٿي نه رڳو مسلمان ٿي ويا پر خوش
اخالق به ٿي ويا.
بابا فريد الدّين گنج شڪررح پنهنجي تعليمن ۽ فڪر جي انداز سان خدا جي مخلوق کي ڀائپي
جو اهڙو اثر رکندڙ پيغام ڏنو جنهن سان مسلمانن ۾ حق پرستي جو احساس پيدا ٿيو ۽ لکين هندون
اسالم قبول ڪيو .بابا فريد الدّين گنج شڪررح ساده مزاج هو .پاڻ جا دروازا مسلمانن ۽ غير مسلمن
جي الِء هر وقت ُکليل هوندا هئا.
پاڻ جو وصال 663هه ۾ پاڪ پتن ۾ ٿيو .هر سال پاڻ جو عرس محرم جي مهيني ۾ ملهايو ويندو آهي.
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ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1دين اسالم ڦهالئڻ ۾ ڪنهن ماڻهن جو هٿ آهي؟
 .2اسالم جا واقعا اسان وٽ ڪيئن پهتا؟

پڙهائڻ جا مقصد

صالح ال ّدين ّايوبي

صالح الدّين جي تصوير ڪالس ۾ لڳائجي .طالبن کي مسلمان فاتحين جي ڪانامن کان روشناس
ڪرائڻ.

پڙهائڻ ۾ مدد

صالح الدّين ّايوبي جي خيالي تصوير .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

صالح الدّين جي تصوير ڪالس ۾ لڳائجي.
استاد سبق جو اعالن ڪندي صالح الدّين ّايوبي جو مختصر تعارف ڪرائيندو ۽ طالبن کان سوال
ڪندو ته اهي هن عظيم سپه ساالر بابت ڇا ڄاڻيندا آهن؟
طالبن کان وڏي آواز ۾ سبق پڙهرايو ۽ سبق جا مختلف حصا ڪري سوالئي پيدا ڪجي .هر حصي
جي پڄاڻي تي سوالن جو سلسلو جاري رکجي.
صالح الدّين ّايوبي هڪ عظيم مسلمان ۽ فاتح گزريو آهي .هو پنهنجي بهادري سان گڏ شرافت،
رحم دلي ،وڏي دل ۽ مفتوحين سان ُسٺي سلوڪ جي ڪري به مشهور هو .انهيَء ڪري هن کي عزت
۽ احترام سان ڏٺو ويندو آهي.
صليبين جا مسلمانن تي ظلم ۽ ڏاڍائين ننڍپڻ کان ئي هن جي دل ۾ هنن سان وڙهڻ جو جذبو پيدا
ڪيو1164 .ع ۾ صالح الدّين  27جي عمر ۾ پهريون ڀيرو جنگ ۾ حصو ورتو ۽ هن کان پوِء پوري
عمر جهاد جي حالت ۾ ئي رهيو 32 .سال جي عمر ۾ اهو مصر جو وزير ۽ پوِء فاطمي خليفي جي انتقال
کان پوِء مصر جو حڪمران ٿي ويو ۽ ڪجهه ئي عرصي ۾ شام تي به قبضو ڪري ڇڏيائين .پوِء
صليبي حڪمران رينالڊ جي سازشن کان تنگ اچي هن کي سزا ڏيڻ ۽ فلسطين تي هن جو قبضو
ختم ڪرڻ جي الِء 1187ع ۾ دمشق ڏانهن روانو ٿيو .فتوحات حاصل ڪندو سلطان فلسطين پهتو
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۽ پنهنجي وقت جي ناليواري جرنيل رچرڊ جيڪو شير دل چئبو هو ،کي شڪست ڏني .فتح کان
پوِء سلطان صالح الدّين عياڪرم کان هنن جي ظلمن جو بدلو وٺڻ بجاِء عام معافي جو اعالن ڪيو.
صالح الدّين سان رعايا تمام محبت ڪندي هئي ،پاڻ پنهنجي سڄي جائيداد ۽ دولت عوام جي فالح
۽ ڀالئي جي الِء خرچ ڪئي هئي .انتقال وقت پڻ جي ُ
ڪل ملڪيت هڪ جوڙو ڪپڙن جو ،هڪ
عبا ،هڪ گھوڙو ،هڪ دينار ۽  36درهم هئي.

عالمه ابن خلدون
پڙهائڻ جا مقصد

طالبن کي مشاهير اسالم جي زندگيون ۽ ڪارنامن کان روشناس ڪرائڻ.

پڙهائڻ ۾ مدد

عالمه ابن خلدون جي خيالي تصوير .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

ابن خلدون جي تصوير ڪالس ۾ لڳائجي.
استاد سبق کان پهريان ٻارن کان تاريخ جي حوالي سان ڪجهه عام سوالَ ڪندو جيئن ٻار سبق جي
الِء تيار ۽ هوشيار ٿي وڃن.
ابن خلدون جي زندگي جي حاالتن
پوِء سبق جو اعالن ڪيو ويندي ته اڄ اسان مشهور مورخ عالمه ِ
ابن خلدون جو مختصر تعارف پيش ڪرڻ کان پوِء طالبن کان سبق وڏي
بابت پڙهنداسين .عالمه ِ
آواز ۾ پڙهرائجي.
هر پيراگراف جي پڄاڻي تي الڳاپيل سوالَ به ڪجن جيئن طالبن کي سبق دهرائڻ سان گڏوگڏ
جوابن جي ٺيڪ هجڻ جو به اندازو ٿيندو رهي.
عالمه ابن خلدون مشهور مورخ ،سياسي مفڪر ،ممتاز عالم ۽ فلسفه تاريخ ۽ علمِ عمرانيات جو بنياد
علم عمرانيات ،سياسيات ۽
رکندڙ سمجھيو ويندو آهي .پاڻ جي ڪجهه ڪتابون آهن جنهن ۾ ِ
تاريخ وغيره جي فلسفي جي عالوه سلطنتن جي عروج ۽ زوال جون وجھون ملنديون آهن.
عالمه ابن خلدون ڪيتري ئي ملڪن جو سفر ڪيو ۽ مختلف حڪومتن ۾ وڏي عهدن تي فائز رهيو.
ابن خلدون جو “تاريخ عرب” ۽ “بربر تاريخ” مشهور آهن ،پر مشهور ڪتاب “مقدمه ابن خلدون” کي
به اهم مقام حاصل آهي.
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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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