استادن الِء رهبر
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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

طالب روانيَء سان تجويد جي قاعدن مطابق قرآن شريف پڙهڻ سِ کي وڃن.
ناظره قرآن پورو ٿيڻ تي
َ
اهي تالوت جي اهميت ۽ هن جي آدابن جي پوري ڄاڻ به حاصل ڪن .هنن ۾ قرآن شريف جو ترجمو
ِسکڻ ۽ قرآن جي حڪمن کي پنهنجي زندگي ۾ الڳو ڪرڻ جو جذبو پيدا ٿي وڃي.

پڙهائڻ ۾ مدد

لکن وارو بورڊ .چارٽ جنهن تي چونڊيل آيتون خوش خط لکيل هجن .قرات جي رڪارڊنگ.

پڙهائڻ جو طريقو

ناظره قرآن جي الِء پڙهائڻ جو عام طريقو اختيار ڪجي .استاد روزانو ڪجھ آيتون تجويد سان
طالب کي هڪ هڪ ڪري سبق سمجھائي ۽ ياد ڪرائجي .تلفظ جي صحيح
طالبن کي سکائي.
َ
ادائيگي جي الِء لکن وارو بورڊ جو استعمال ڪجي .غلطيون لکن وارو بورڊ تي لِکي ٺِيڪ ڪرائجن.
ناظره قرآن پڙهائڻ جي الِء اٺين ڪالس ۾ اسالميات جي نصاب ۾ ڏهه سيپاره ( 21کان  )30شامل
آهن .ناظره قرآن پڙهائڻ جي الِء ضروري آهي ته طالبن کي قرآن شريف جي تالوت جي اهميت ۽ هن
جي آدابن جي ڄاڻ ڏجي.
ِ
تالوت قرآن جو حق اهو آهي ته اها صحيح طريقي مطلب تجويد جي قاعدن سان هجي .طالبن کي
ٰ
تعالي جي رضا خاطر باقاعدي
هن جي ترجمي ۽ لفظن تي به غور ۽ فڪر ڪرڻ جي ترغيب ڏجي ۽ اهلل
تالوت ڪرڻ جو عادتي ڪجي.

ورجاُء

طالبن کان روزانو پويون سبق ُٻڌجي .ياد هجن جي صورت ۾ اڳيون سبق ڏجي ،نه ته ه َر ه َر هن سبق
کي ئي ورجائجي.

عملي ڪم

وقفي وقفي سان ڪالس ۾ قرات جا مقابال ڪرائجن.
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گھر جو ڪم

روزانو سبق گھر تي به چڱي طرح ياد ڪرائڻ جي الِء ڏجي.

حفظ قرآن
پڙهائڻ جا مقصد

هر سورت ختم ٿيڻ تي طالب سورت جي تعارف کان آگاهه ٿي وڃن ،هنن کي زباني ُٻڌڻ جي قابل ٿي
ٰ
معني ۽ مطلبن تي غور ۽ فِڪر ڪن ۽ جنهن ُبرائين
وڃن .روزانو نماز ۾ هن سورتن کي پڙهن .هن جي
۽ اعمال جو ذڪر ڪيو ويو آهي ،هنن کان پنهنجي پاڻ کي بچائڻ جي ڪوشش ڪن.

پڙهائڻ ۾ مدد

سورة التڪاثر ،سورة العديت ۽ سورة ال ُه َمزة جي قرات جو رڪارڊنگ .لکن وارو بورڊ .هن سورتن جو
الڳ الڳ چارٽ جنهن تي سورتون ُسهڻي خطاطي ۾ لِکيل هجن.

پڙهائڻ جو طريقو

حفظ جي الِء پڙهائڻ جو عام طريقو استعمال ڪيو .طالبن کي پڙهائڻ واري سورت جو چڱي طرح
طالب
تعارف ڪرايو .هن کان پوِء استاد هن سورت کي وڏي آواز ۾ تجويد جي قاعدن سان پڙهائي،
َ
هن جي پوئلڳي ڪن .غلطيون لکن وارو بورڊ تي لِکي ٺيڪ ڪرائجن .آيتون ه َر ه َر دُهرائجن،
ايستائين جو زباني ياد ٿي وڃن.

سورة ال ّتڪاثر
سورة التڪاثر ّ
مڪي سورت آهي جنهن ۾ اٺ آيتون ۽ هڪ رڪوع آهي .هن سورت ۾ ٻڌايو ويو
آهي ته ماڻهن کي مال جي هوس اهڙو ته غافل ڪيو آهي جو اهي عيش عشرت ۾ پئجي ويا آهن .مال
۽ اوالد جي گھڻائي ۽ دنيا جي سامان جو حرص ماڻهو کي غفلت ۾ ڦاسائي رکندو آهي ،نه مالڪ جو
ڌيان اچڻ ڏيندو آهي ،نه آخرت جو فڪر ،رڳو ڏينهن رات مال جمع ڪرڻ جي اللچ .ايستائين جو
موت اچي ويندو آهي ،تڏهن قبر ۾ خبر پوندي آهي ته غفلت ۽ ُڀل ۾ پيا هئا .انهيَء ڪري تاڪيد
سان چيو ويو آهي ته مال ۽ اوالد جي گھڻائي آخرت ۾ ڪم اچڻ واري شيِء ناهي ،اهو سڀ فاني آهن،
اصل حياتي ۽ عيش آخرت جو آهي .دنيا جي حياتي هن جي سامهون خواب کان وڌيڪ اهميت
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نٿي رکي جيڪڏهن توهان کي خبر هجي هان ته غفلت ۾ نه پئجي وڃون هان .غفلت ۽ انڪار جو
نتيجو دوزخ آهي جيڪو هن ڏينهن ڏِسڻو پوندو ،تڏهن هنن کي يقين ايندو .هن وقت سوال ڪبو ته
جيڪي نعمتون (ظاهري ،باطني ،جسماني ،روحاني ،آفاقي) دنيا ۾ عطا ڪيون ويون هنن جو حق تون
ٰ
تعالي کي ڪيستائين خوش رکڻ جي ڪوشش ڪئي.
ڪيستائين ادا ڪيو ۽ اهلل

سورة العٰديٰت
ٰ
سورة العٰديٰت ّ
تعالي
مڪي سورت آهي جنهن ۾ يارنهن آيتون ۽ هڪ رڪوع آهي .هن سورت ۾ اهلل
هن ھانبارو ھڻي ڊوڙندڙن گھوڙن جو قسم کاڌو آهي جيڪي ِمٽي اُڏاريندا دشمنن جي صفن ۾ گھڙي
ويندا آهن .ڇا انسان اهڙي گھوڙي کان ڪجھ سبق ِسکيو آهي ته هن جو به ڪو پالڻ وارو مالڪ آهي
جنهن جي وفاداريَء ۾ هن کي جان ۽ مال خرچ ڪرڻ جي الِء تيار رهڻ گھرجي .بي شڪ انسان وڏو
ناشڪرو ۽ ناالئقو آهي .دنيا جي مال ۽ دولت جي محبت ۾ ايترو تي ُگم رهندو آهي جو پنهنجي
حقيقي خدا کي وساري ويٺو آهي .سمجھي نٿو ته اڳتي هلي هن جو ڇا انجام ٿيڻ وارو آهي .اهو وقت
ڪينو
به اچڻ وارو آهي جڏهن سڀ موئل
زمين کان جيئرا ٿي اُٿندا .هن ڏينهن نيڪي ،برائي ،ساڙِ ،
َ
۽ ُبخل (مسلمانن جي خالف) ۽ مال جي محبت سڀ ظاهر ٿي ويندو ۽ هن وقت ِڏسندا ته اهو مال
ڪيستائين ڪم ڏيندو ۽ ناالئق ناشڪرا ماڻهو جان ڇڏائي ڪيڏانهن ويندا .جيڪڏهن اهي ڳالهه
سمجھن هان ته اهڙيون حرڪتون نه ڪن هان .هر شي جو بدلو ڏينهن ملندو ۽ ڪنهن وٽ انڪار
جي جاِء باقي نه رهندي.

سورة ال ُه َمزة
سورة ال ُه َمزة ّ
مڪي سورت آهي .هن ۾ نو آيتون ۽ هڪ رڪوع آهي .هن سورت ۾ ٻڌايو ويو آهي ته
هر هُن ماڻهو جو انجام ُبرو آهي جيڪو پر ُپٺ ماڻهن جي گِال ڪندو آهي .هو اهڙو ماڻهو آهي جيڪو
ڪني عادت ۾ به مبتال آهي .هن جي زندگي جي مقصد رڳو مال جمع ڪرڻ ۽ هن کي
بخل جھڙي ِ
ويهي ڳڻڻ آهي .کين خبر هجڻ گھرجي ته هنن جو مال سدائين گڏ نه رهندو .پنهنجي هن ُبڇڙي
عادت جي ڪري اهو دوزخ جي باهه ۾ اُڇليو ويندو.

ورجاُء

اڳيون سبق پڙهائڻ کان پهريان پوئين سورت سڀ طالبن کان زباني ُٻڌجي.
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عملي ڪم

حفظ جي الِء ڏنل ٽنهني سورتن جي قرات جو مقابلو ڪرائجي.

گھر جو ڪم

پڙهايل سورت کي اڃان چڱي طرح ياد ڪرڻ جو چئجي .۽ اها سورت خوش خط لکڻ جي الِء ڏجي.

حفظ ۽ ترجمو
سورة االنشراح
پڙهائڻ جا مقصد

طالب سورة االنشراح کي حفظ ڪرائڻ ۽ هن جو ترجمو ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن .۽ هن جي تعارف ۽
َ
هن جي اهميت کان به واقف ٿي وڃن.

پڙهائڻ ۾ مدد

قرات جي رڪارڊنگ .لکن وارو بورڊ .سورة االنشراح لفظي ۽ بامحاوري ترجمي سان چارٽ تي لِکي
ڪالس ۾ لڳائجي.

پڙهائڻ جو طريقو

حفظ ۽ ترجمي جي الِء ڪتاب ۾ ڏنل سورة االنشراح جي پوري تعارف کان طالبن کي آگاهه ڪجي.
ترجمو لکن وارو بورڊ تي لِکجي .اها سورت طالبن کي زباني ياد ڪرائجي ۽ الڳ الڳ ُٻڌجي .حفظ
طالب صحيح تلفظ سان ياد ڪري سگھن .حفظ ۽ ترجمي
جي الِء تجويد تي خاص توجه ڏجي جيئن
َ
جي الِء پڙهائڻ جو عام طريقو اختيار ڪجي.
سورة االنشراح ّ
مڪي ۾ نازل ٿي جنهن ۾ اٺ آيتون آهن .پاڻ kجي همٿ ۽ ڄائي ڄم کان موجود
ُ
قابليت جنهن ڪمالن ۽ مقامن تي پهچڻ جي گهر ڪندي هئي ،قلب مبارڪ کي بشري تقاضن
جي ڪري مشڪل لڳندو هوندو جيئن ته حديثن کان ثابت آهي ته ظاهري طور تي به فرشتن گھڻا
علم ۽ معارف جا سمنڊ الٿا .نبوت جي ذميواريون ۽
ئي ڀيرا پاڻ kجو سينو مبارڪ کولي هن ۾ َ
ٰ
رسالت جا َ
تعالي پيغمبرن ۽
فرض برداشت ڪرڻ جو حوصلو وڌايو ته مشڪلون هلي ويون .اهلل
فرشتن ۾ پاڻ  kجو ذڪر اُچو ڪيو .دنيا جا سڀ انسان تمام عزت سان پاڻ kجو ذڪر ڪندا
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ٰ
تعالي جي نالي کان پوِء پاڻ kجو نالو
آهن .ڪلمو پاڪ ،اذان ،اقامت ،خطبو ،التحيات وغيره ۾ اهلل
کنيو ويندو آهي .اهلل جٿي ٻانهن کي پنهنجي اطاعت جو حڪم ڏنو هتي پاڻ kجي فرمانبرداري جي
ٰ
تعالي جي رضا جي الِء جيتريون سختيون برداشت ڪيون ،اوتريون ئي
تاڪيد به ڪئي .پاڻ kاهلل
آسانيون پيدا ٿيندي ويون ۽ روحاني راحت نصيب ٿي .سورة االنشراح کان معلوم ٿيو ته جيڪڏهن
ٰ
تعالي جي فضل ۽ رحمت جو اميدوار هجي ته اهلل هن جي حق ۾
ڪو سختي تي صبر ڪري ۽ اهلل
آسانيون پيدا ڪندو آهي.

ورجاُء

نئون سبق پڙهائڻ کان پهريان سڀ طالبن کان سورة االنشراح ۽ هن جو ترجمو ُٻڌجي.

عملي ڪم

طالبن کان سورة االنشراح جي قرات ڪرائجي .خطاطي جو مقابلو ڪرائجي.

گھر جو ڪم

طالبن کي سورة االنشراح ترجمي سان گھران خوش خط لِکي اچڻ جو چئجي.

آيت الڪرسي
پڙهائڻ جا مقصد

سبق جي پڄاڻيَء تي طالبن کي آيت الڪرسي حفظ ٿي وڃي .هو هن جو لفظي ۽ بامحاوره ترجمو
ٰ
ٰ
معني ۽ مطلبن تي غور ۽ فڪر
تعالي جي وڏائي ۽ بزرگي کي ڄاڻن .هن جي
ڪرڻ جي قابل هجن .اهلل
ڪن .کين ترغيب ڏيارجي ته اُهي هر نماز کان پوِء آيت الڪرسي ضرور پڙهن.

پڙهائڻ ۾ مدد

قرات جو رڪارڊنگ .لکن وارو بورڊ .هڪ چارٽ جنهن تي آيت الڪرسي لفظي ۽ بامحاوره ترجمي
سان لکيل هجي.
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پڙهائڻ جو طريقو

طالبن کي آيت الڪرسي جو پورو تعارف ڪرائجي .حفظ ۽ ترجمي جي الِء پڙهائڻ جو عام طريقو
اختيار ڪجي .آيت الڪرسي کي ٻن حصن ۾ ورهائي حفظ ڪرائجي .استاد پهرين حصي جي وڏي
طالب استاد جي پوئلڳي ڪن .هر هر دهرائجي ايستائين جو حفظ ٿي وڃي.
آواز ۾ تالوت ڪري،
َ
ساڳي نموني اڳين ڏينهن ٻيو حصو حفظ ڪرائجي ۽ پهريون حصو زباني ُٻڌجي .آيت الڪرسي جو
ترجمو سمجھائڻ جي الِء لکن وارو بورڊ جو استعمال ڪجي .لفظي ۽ بامحاوره ترجمو به سِ کائجي.
هن کان پوِء طالبن کان واري واري سان مقرر لکن وارو بورڊ تي ترجمو لِکرائجي.
ٰ
تعالي جي ذات ۽ صفتن جو
آيت الڪرسي سورة البقره جي آيت نمبر  255آهي .هن آيت ۾ اهلل
ذڪر ڪيو ويو آهي .هن آهيت کي پڙهڻ جون گھڻيون فضيلتون آهن.

ورجاُء

نئون سبق پڙهڻ کان پهريان سڀ طالبن کان آيت الڪرسي ۽ هن جو ترجمو ُٻڌجي.

عملي ڪم

سڀ طالبن کان آيت الڪرسي جي قرات ڪرائجي .خطاطي جو مقابلو ڪرائجي.

گھر جو ڪم

طالب آيت الڪرسي ترجمي سان خوش خط لکن.
َ
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باب ٻيو:

ايمانيات ۽ عبادتون
آخرت جو عقيدو

پڙهائڻ جا مقصد

طالب آخرت جي عقيدي جي بنيادي
سبق جي پڄاڻي تي طالب سبق جي وضاحت جي قابل هجن.
َ
ڳالهين کان چڱي طرح آگاهه ٿي وڃن .عقلي دليلن سان گڏ آخرت جي عقيدي کي طالبن جي ذهنن
۾ ّ
پڪو ڪجي .طالبن کي آخرت جي عقيدي ذريعي پنهنجي سيرت ۽ ڪردار کي بدلڻ جي الِء تيار
ڪجي.

پڙهائڻ ۾ مدد

هڪ چارٽ جنهن تي ج ّنت ۽ دوزخ جي اهم خصوصيتون لکيل هجن .جيئن:
ج ّنت :سهڻا َ
باغ ،واهيونَ ،
محلُ ،سڪون .....
دوزخ :باهه ،پٿر ،کڏا ،گرمي ،سزائون .....

پڙهائڻ جو طريقو

بياني طريقو ۽ سوال جواب کي مالئي سبق جي وضاحت ڪيو.
ڇا هن ڪائنات کي ڏِسي ڪڏهن توهان کي هن جي فنا ٿيڻ جو خيال ايندو آهي؟ ڇا ڪڏهن توهان
هن ڳالهه تي غور ڪيو آهي ته اسان جي زندگين جو مقصد ڇا آهي؟ اسان جي ابدي زندگي جي
شروعات ڪڏهن ٿيندي؟ ۽ هن زندگي جي ڪاميابي جو مدار ڪنهن عوامل تي آهي؟ آخرت جي
عقيدي جو مطلب ڇا آهي؟
ٰ
تعالي تي ايمان ،فرشتن ۽ رسولن تي ايمان ،نبين تي
آخرت جو عقيدو اسان جي بنيادي عقيدن (اهلل
نازل ٿيل ڪتابن ،تقدير تي ايمان ۽ آخرت تي ايمان) مان هڪ آهي .هن کان ڇا مراد آهي؟ هن
جي عقلي سمجھاڻي ڇا آهي؟ هن جو اعمال تي ڪهڙو اثر ٿيندو آهي؟ هن سڀ ڳالهيون اسان اڄ
پڙهنداسين.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1قيامت جو ڇا مطلب آهي؟
 .2توهان جي ذهن ۾ موت کان پوِء زندگي جو ڪهڙو تصور آهي؟
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 .3اسان جي هميشه جي ڪاميابيَء جو دارومدار ڪهڙي ڳالهين تي آهي؟
 .4آخرت جو عقيدو اسان کي هڪ مڪمل مسلمان ٺاهڻ ۾ مدد ڏيندو آهي .توهان جو ڇا خيال
آهي؟

عملي ڪم

طالب پنهنجي لفظن
سيرت ۽ ڪردار جي تعمير ۾ آخرت جي عقيدي جو ڇا ڪردار هوندو آهي؟
َ
۾ لکو.

گھر جو ڪم

طالب قرآن شريف مان اهي آيتون تالش ڪري ترجمي سان لکن جيڪي آخرت جي عقيدي بابت
َ
هجن.

روزي جي فضيلت
پڙهائڻ جا مقصد

طالب روزي جي فضيلت ۽ هن جي معاشرتي اثرن کان مڪمل طور تي آگاهه
سبق جي پڄاڻي تي
َ
ٿي وڃن .کين پوري مهيني جا روزا رکڻ جي ترغيب ڏجي .روزي جا معاشرتي اثرن جي پرک ڪجي.

پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ جنهن تي روزي جي فضيلت بابت قرآني آيتون ۽ حديث لکيل هجن .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

سبق جي وضاحت بياني ۽ سوال جواب جي انداز ۾ ڪجي .سبق جي عالوه به معلومات ڏجي .روزي
جا مسئلن تي به بحث ڪجي.
ٻارئو! اسان ڪنهن اسالمي مهيني ۾ روزا رکندا آهيون؟ ڇا روزو پوئين قومن تي به فرض هو؟ هن
سلسلي ۾ ڪنهن قرآني آيت جو حوالو ڏيو .روزي ۾ کائڻ پيئڻ کان روڪڻ سان گڏوگڏ ڪنهن
شيئن کان بچڻ گھرجي؟ روزو رکڻ جا ڪهڙا فائدا آهن؟

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1روزو فرض عبادت آهي .هن عبادت جا ڪهڙا مقصد آهن؟
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 .2روزي جي ڪري اسان کي غريبن سان همدري ۽ هنن کي مالي مدد ڏيڻ جو درس ملندو آهي.
ڪيئن؟
 .3روزو اسان جي جسماني صحت تي ڪهڙو اثر وجھندو آهي؟
ٰ
تقوي جي فضيلت بيان ڪيو جيڪو روزي جي ڪري حاصل ٿيندو آهي.
.4

عملي ڪم

طالبن ۾ روزي جي فضيلت ۽ هن جي معاشرتي اثرن تي مضمون لکڻ جو مقابلو ڪرائجي.

گھر جو ڪم

طالب روزي جي فضيلت بابت ٻيون قرآني آيتون ۽ حديثون ڳولي لکن.
َ

پڙهائڻ جا مقصد

حج ۽ ان جي عالمگيريت

حج کان ڇا مراد آهي؟ هن جي آدابن ۽ مناسڪن کان طالبن کي آگاهه ڪجي .هن جا عالمگير فائدا
سمجھائجن .ايستائين جو سبق جي پڄاڻي تي طالب هن جي دليلن سان وضاحت ڪرڻ جي قابل
ٿي وڃن .کين شوق ڏيارجي ته اهي پنهنجو فرض جي ادائي کي سدائين نظرن جي سامهون رکن ۽
زندگي ۾ جڏهن به موقعو ملي ،هن فرض کي ضرور ادا ڪن.

پڙهائڻ ۾ مدد

مناسڪ حج ادا ڪيا ويندا آهن .لکن
ڪعبي شريف جي تصوير .هن سڀ جاين جو تصويرون جٿي
ِ
وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

خطابت جو طريقو ۽ جائزي کان سبق جي وضاحت ڪجي.
ڇا حج اسالم جو رڪن آهي؟ اهو اسالمي سال جي ڪهڙي مهيني ۾ ۽ ڪڏهن ادا ڪيو ويندو آهي؟
ِ
مناسڪ اسان
حج هڪ اهڙي عبادت آهي جيڪا پنهنجي اندر گھڻا ئي فائدي رکي ٿي .هن جا گھڻا
کي حضرت ابراهيم ،cپاڻ جي زال حضرت هاجره  h۽ ُپٽ حضرت اسماعيل cتي اچڻ وارن
آزمائشن جي ياد ڏياريندا آهن .حج سڀ عبادتن جو جوهر آهي ۽ دنيا جهان جي مسلمانن جي ايڪتا
جي الِء هڪ وڏو اثرائتو ذريعو آهي .اڄ اسان تفصيل سان هن سڀ ڳالهين جو پرک ڪنداسين.
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ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1حج ڪنهن ماڻهن تي فرض آهي؟
ِ
مناسڪ حج ۾ سعي کان ڇا مراد آهي؟
.2
َ .3رمي ڇو ڪئي ويندي آهي؟
ٰ
 .4تقوي کي بهترين توشو ڇو چوندا آهن؟
 .5حج سان بين االقوامي تعلقن کي ڪيئن فروغ ملندو آهي؟

عملي ڪم

ِ
طالب هنن جو تصويرون جمع ڪري البم ۾ لڳايو.
مناسڪ حج ادا ڪيا ويندا آهن،
جنهن جاين تي
َ

گھر جو ڪم

طالب سعي ۽ قرباني جو پس منظر پنهنجي لفظن ۾ لکو.
َ
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باب ٽيون:

سيرت طيبه
خلق عظيم
ِ

پڙهائڻ جا مقصد

طالبن کي نبي اڪرم kجي رحمت ۽ شفقت جي پهلوَء کان ايئن روشناس ڪرائجي تي اهي سبق
جي پڄاڻي تي هن جي دليلن سان وضاحت ڪري سگھن .طالبن کي ترغيب ڏجي ته اهي پنهنجي
عملي زندگي ۾ هن جي پوئلڳي ڪندا ۽ ٻين جي الِء رحمت ۽ شفقت ڏيکاريندا .استاد پنهنجي ورتاُء
سان هنن کي پاڻ ۾ رحمت ۽ شفقت جو درس ڏي.

پڙهائڻ ۾ مدد

رحمت ۽ شفقت بابت آيتن ۽ حديثن جو چارٽ .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

بياني طريقو ۽ سوال جواب کي مالئي سبق جي وضاحت ڪجي.
حضرت محمد kجي حياتي قرآن شريف جو هلندڙ ڦرندڙ مثال هئي .هن جي سڀ حڪمن کي
نبي اڪرم kپنهنجي زندگي ۾ اختيار ڪري اسان جي الِء بهترين مثال ڇڏيو آهي .رحمت ۽ شفقت
پاڻ  kجي اُچي اخالق جو حصو هئي .اڄ اسان نبي اڪرم  kجي حياتيَء جي هن پاسن جو جائزو
وٺنداسين ۽ پنهنجي عملي زندگي جي الِء اصول ڪڍنداسين .پاڻ kجي رحمت ۽ شفقت دنيا جي
سڀ مخلوقن جي الِء هئي .هن جي مختلف صورتن جي مطالعو ئي اسان جو اڄ جو موضوع آهي.

ورجاُء

َ
سوال پڇي سگھجن ٿا:
ورجاُء جي الِء هيٺ ڏنل
 .1مسلم ا ّمت تي رحمت اللعالمين kجو سڀ کان وڏو لطف ۽ ڪرم ڇا آهي؟
 .2ڪافرن پاڻ kتي ظلم ۽ ستم انتها ڪري ڇڏي پر پاڻ kکين ِپ َ
ٽ نه ڏني .ڇو؟
 .3عورتن تي پاڻ kڪيئن ڪرم فرمايو؟
 .4خادمن ۽ غالمن سان پاڻ kڪهڙو ورتاُء فرمائيندا هئا؟
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عملي ڪم

“زمين وارن تي رحم ڪيو ،آسمان وارو توهان تي رحم ڪندو ”.هن حديث جي روشني ۾ تقريري
مقابلو ڪرائجي.

گھر جو ڪم

طالب “ٻارن تي رحمت ۽ شفقت” بابت نبي اڪرم  kجي حياتيَء کان ٻه واقعا پنهنجي لفظن ۾
َ
لِکو .پنهنجي تجربي ۽ مشاهدي جي بنياد تي ڪو واقعو لکيو.

صبر ۽ تحمل
پڙهائڻ جا مقصد

طالب پاڻ ۾ ويڙهه جھيڙهه کان پاسو
طالب سبق جي وضاحت جي قابل ٿي وڃن.
سبق جي پڄاڻي تي
َ
َ
وٺن ۽ صبر ۽ تحمل جو مظاهرو ڪرڻ سِ کي وڃن.

پڙهائڻ ۾ مدد

صبر ۽ تحمل بابت قرآن شريف جون آيتن (ترجمي سان) ۽ حديثن جو چارٽ .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

بياني ۽ جائزي جي طريقن ذريعي سبق جي وضاحت ڪجي.
اسوه حسنه جو هڪ عظيم پهلو صبر ۽ تحمل به آهي .نبي اڪرم kنه رڳو حق جي رستي ۾ ّ
مڪي
ظلم برداشت ڪيا پر پنهنجي ذاتي زندگي ۾ اچڻ وارن مصيبتن ۽ تڪليفن کي به
جي ڪافرن جا َ
َ
تفصيل پڙهنداسين پر هن کان پهريان هن ڳالهه جو مطالعو
صبر سان برداشت ڪيو .اڄ اسان هن جي
ڪنداسين ته حقيقت ۾ صبر ۽ تحمل ڇا کي چوندا آهن؟ ۽ هن جي اهميت ۽ فضيلت ڇا آهي؟

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1هڪ مومن پنهنجي زندگي جي مصيبتن تي صبر ۽ تحمل ڇو ڏيکاريندو آهي؟
 .2شعب ابي طالب ۾ پاڻ kپنهنجي خاندان وارن سان گڏ ٽي سالن ته محصور رهياّ .
مڪي
جي ڪافرن پاڻ سان هر قسم جو الڳاپا ختم ڪري ڇڏيا .توهان جي خيال ۾ هتي هنن کي
ڪهڙيون ڪهڙيون مشڪلون پيش آيون هونديون؟
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 .3حضرت حمزه wجو الش ڏسي پاڻ kکي گھڻو صدمو ٿيو ،هن هوندي به پاڻّ k
مڪي وارن
کان بدلو نه ورتو .هن جي ڇا وجھ هئي؟
 .4جيڪڏهن مشڪلن ۽ مصيبتن تي صبر ۽ تحمل نه ڪجي ته ڪهڙيون پريشانيون الحق
ٿينديون آهن؟

عملي ڪم

َ
ڪٿي ۽ ڪيئن صبر ۽
طالب هن موضوع تي
خيال ظاهر ڪن ته طالب علم جي حيثيت سان اهي ِ
َ
تحمل ڏيکاري سگھن ٿا؟

گھر جو ڪم

طالب “ان اهلل مع الصابرين” جي موضوع تي هڪ مضمون لکو.
َ

پڙهائڻ جا مقصد

حسن معاشرت
ِ

طالب موضوع جو دليلن سان وضاحت جي قابل ٿي وڃن .اهي پاڻ ۾ پيار محبت
سبق جي پڄاڻي تي
َ
سان رهڻ سکي وڃن .اهو هي هڪ جي مرتبي جو خيال رکڻ سکي وڃن .اهي اسڪول ،گھر ۽ گھر
کان ٻاهر سدائين خوش اخالقي جو مظاهرو ڪرڻ جو پڪو ارادو ڪن.

پڙهائڻ ۾ مدد

لکن وارو بورڊ .چارٽ جنهن تي حسن معاشرت بابت آيتون ترجمي سان لکيل هجن .چارٽ جنهن
َ
حديث لِکيل هجن.
تي هن موضوع بابت

پڙهائڻ جو طريقو

بياني طريقي ۽ جائزي ذريعي سبق جي وضاحت ڪجي.
مسلمان معاشري جون ڪهڙيون خاصيتون هجڻ گھرجن؟ هتي رهڻ وارن جو طر ِز معاشرت ڪيئن
هجڻ گھرجي؟ هنن جو پاڻ ۾ سلوڪ ڪيئن هجڻ گھرجي؟ هن سلسلي ۾ اسالمي تعليمون ڪهڙيون
آهن؟ حضور اڪرم kمعاشري ۾ زندگي گزارڻ جا ڪهڙا عملي درس ڏِنا آهن؟ هن سڀ سوالن جا
جواب اسان جي اڄ جي موضوع جو حصو آهن.
َ
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پنهنجي گھر وارن ،مِٽن مائٽن ،پاڙيسرن ۽ معاشري جي ٻين ماڻهن سان خوش اخالقي ۽ سڄڻپي جو
سن معاشرت” چئبو آهي .حسن معاشرت جو عملي مثال نبي اڪرم kجي ذات کان
ورتاُء ڪرڻ ُ
“ح ِ
ملندو آهي.
پاڻ kپنهنجي گھر وارن ۽ صحابه ڪرام  oسان سدائين کِل ُمک جو مظاهرو ڪندا ،هنن سان
گڏجي رهندا ،ٻارن کي پنهنجي جھوليَء ۾ ويهاريندا ،سڀن جو دعوت قبول ڪندا ،مريضن جي
عيادت ڪندا ،يتيم ،بيواهه ،محتاج ،مسافر سڀن سان سٺو سلوڪ ڪندا ،سالم ۾ پهريان ڪندا ۽
ماڻهن سان سدائين خوش ٿي ملندا.
انهيَء ڪري حسن معاشرت پاڻ kجي طر ِز عمل ۽ سيرت پاڪ کان سکي سگھي ٿو .هڪ مثالي
معاشرو ٺاهڻ پاڻ kجي طريقي جي پوئلڳي سان ئي ممڪن آهي .جيڪڏهن ايئن ٿي وڃي ته اها
دنيا امن ۽ راحت ۽ پيار محبت جو گهوارو ٿي وڃي.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1جيڪڏهن ماڻهو هڪ ٻئي جا حقَ ادا نه ڪندا ته معاشري ۾ ڪهڙا ڪهڙا فساد پيدا ٿي سگھن
ٿا؟
 .2ڇا ماحول به معاشري جو حصو آهي؟ هن کي آلودگيَء کان بچائڻ جي الِء ڪهڙا قد َم کڻڻ
گھرجن؟
 .3قانون جو احترام ۽ ٽريفڪ جي قانونن جي پابندي ڇو ضروري آهي؟
حسن معاشرت بابت نبي اڪرم kجي طر ِز عمل جو ُ
تت ٻڌايو.
.4
ِ

گھر جو ڪم

طالب لکو.
حسن معاشرت کي پهريان پنهنجي گھر ،پاڙي ۽ مدرسي ۾ ڪيئن قائم رکي سگھون ٿا؟
َ
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ٰ
اخالص ۽ تقوي
پڙهائڻ جا مقصد

طالب موضوع جي وضاحت جي قابل ٿي وڃن .طالبن کي ترغيب ڏجي ته اهي
سبق جي پڄاڻي تي
َ
ٰ
اخالص سان عبادتن جو اهتمام ڪن .هي نيڪي خالص نيت سان ۽ اهلل تعالي جي رضا جي خاطر
ڪن .گناهن کان بچڻ جي جيستائين ٿي سگھي ڪوشش ڪن جيئن هنن ۾ م ّتقي ٿيڻ جو جذبو
پيدا ٿي.

پڙهائڻ ۾ مدد

لکن وارو بورڊ .موضوع بابت آيتون ۽ حديثن جو چارٽ.

پڙهائڻ جو طريقو

خطابت جو طريقو ۽ جائزي کان سبق جي وضاحت ڪجي.
نبي اڪرم kفرمايو “اعمالن جو دارومدار ن ّيتن تي آهي ”.ڪنهن نيڪ عمل جي قبول ٿيڻ جو تعلق
ٰ
ٰ
تعالي
تعالي جي رضا آهي .اهو ڪم خالص اهلل
هن ڳالهه سان آهي ته هن عمل جو مقصد رڳو اهلل
ٰ
جي رضا جي الِء ڪجي .اهو ئي اخالق آهي .تقوي جي تعريف هن واقعي کان چڱي طرح واضح
ٰ
تقوي بابت دريافت
ٿي ويندي آهي ته هڪ ڀيرو حضرت عمر wحضرت ابي به ڪعب  wکان
ڪيو .هن چيو ته “ڇا ڪڏهن اهڙي رستي کان لنگھيا آهيو جنهن جي ٻنهني پاسن تي ڪنڊن
واريون ٽاريون هجن؟” حضرت عمر wها ۾ جواب ڏنو .هن تي حضرت ابي بن ڪعب wپڇيو ته
داون بچائيندي”.
“توهان هن رستي کان ڪيئن لنگھيؤ؟” پاڻ wجواب ڏنو ته “وڏي احتياط سان ُ
ٰ
حضرت ابي بن ڪعب wفرمايو “اهو ئي تقوي آهي ”.دنيا ۾ رهندي حرام شيئن کان بچي رهڻ،
ٰ
گناهن کان جھل ۽ خدا جي خوف سان نيڪي ڏانهن مائل رهڻ ئي تقوي آهي .اڄ اسان هن موضوع
ٰ
َ
تقوي جا َ
مثال پڙهنداسين.
تفصيل ۽ پاڻ k۽ صحابه ڪرام & جي اخالص ۽
جا

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1نبي اڪرم kبعثت کان پهريان به عرب معاشري جي برائين کان بچيل هو .هن ڏينهنن ۾
ماڻهون ڪنهن قسم جي فسق ۽ فجور ۾ ِوڪوڙيل هئا؟
 .2غزوه تبوڪ جي موقع تي ڪجھ صحابه ڪرام & جهاد ۾ شريڪ نه ٿي سگھيا ،پوِء به هنن کي
ثواب مليو .ڪيئن؟
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 .3ڪنهن صحابي غزوه تبوڪ جي موقع تي مالي مدد جي الِء ڪجھ کجيون پاڻ kجي خدمت ۾
پيش ڪيون؟ پاڻ kهن جو قدر ڪيئن ڪيو؟

گھر جو ڪم

ٰ
ٰ
تعالي جي نظر ۾ قبول ٿيڻ جي قابل ناهن” هن موضوع تي
“اخالص ۽ تقوي بنا نيڪ اعمال به اهلل
طالب پنهنجي لفظن ۾ پندرنهن کان ويهه سثون لکو.
َ

عدل ۽ احسان
پڙهائڻ جا مقصد

سبق جي پڄاڻي تي طالب موضوع جي دليلن سان وضاحت ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن .کين خبر پئجي
طالب
وڃي ته معاشري ۾ برابري ۽ امن ۽ ڀائپي جي الِء پاڻ ۾ عدل ۽ احسان ڪرڻ ڇو ضروري آهي.
َ
پنهنجي ڪمزور سنگتين جي پڙهائي ۾ مدد ڪري احسان جو عملي مظاهرو ڪن.

پڙهائڻ ۾ مدد

لکن وارو بورڊ .عدل کي ظاهر ڪرڻ جي الِء تارازي جي تصوير .چارٽ جنهن تي احسان بابت ڪو
واقعو يا ڪهاڻي لکيل هجي.

پڙهائڻ جو طريو

خطابت جو طريقي ۽ جائزي کي ِمالئي سبق جي وضاحت ڪجي.
عدل ۽ احسان جو لفظي مطلب سمجھائڻ جي الِء ڪالس جون شيئون پکيڙي ڇڏيو ۽ پوِء ڍنگ سان
صاف سٿرو ڪري ترتيب ڏيو .هن کان پوِء هن جي اصطالحي مفهوم ۽ اهميت کي وڌيڪ مثالن سان
واضح ڪجي ۽ هن سلسلي ۾ اسوه رسول kکان وضاحت ڪجي.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
“ .1ڪائنات جي نظام ۾ عدل آهي” ڪنهن مثال ذريعي واضح ڪيو.
 .2عدل ۽ احسان سان معاشري ۾ توازن ڪيئن برقرار رهندو آهي؟
 .3نبي اڪرم  kهڪ معزز قبيلي جي عورت کي چوري جي ڏوهه ۾ هٿ ڪٽڻ جي سزا ٻڌائي.
پاڻ kهن کي هڪ معزز قبيلي جي هجڻ جي ڪري معاف ڇو نه ڪيو؟
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 .4نبي اڪرم kماڻهن سان سدائين احسان جو ورتاُء ڪيئن ڪيو؟

اندا ِز گفتگو
پڙهائڻ جا مقصد

طالب نبي اڪرم kجي ڳالهائڻ جي انداز کان واقف ٿي وڃن .اهي دليلن سان
سبق جي پڄاڻي تي
َ
ادب ِسکي وڃن.
سبق جي وضاحت جي قابل ٿي وڃن .هن سبق ذريعي پاڻ ۾ ڳالهائڻ جا َ

پڙهائڻ ۾ مدد

ادب لِکيل هجن .لکن وارو بورڊ.
چارٽ جنهن تي ڳالهائڻ جا َ

پڙهائڻ جو طريقو

سبق جي وضاحت بياني طريقي سان ڪجي.
مشهور قول آهي ته انسان پنهنجي زبان جي پويان لِڪيل هوندو آهي .جنهن جو مطلب اهو آهي ته
انسان جيستائين ڳالهائيندو ناهي ،هن جا عيب ۽ هنر لِڪيل رهندا آهن .ڳالهائڻ سان انسان جي
ڪردار جو چڱي طرح اندازو ٿي ويندو آهي .مهذب ۽ هلڪي آواز ۾ ڳالهائڻ انسان جي مهذب هجڻ
ٰ
مصطفي kسڀن کان سٺي گفتگو ڪرڻ
جي نشاني آهي .هن دنيا جو رهبر ۽ اڳواڻ حضرت محمد
ادب سکائڻ وارو هو .اچو ڏسؤن ته نبي اڪرم kجو ڳالهائڻ جو انداز ڪيئن هو.
وارو ۽ هن کي َ

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1نبي اڪرم kجي گفتگو جي خوبيون ڪهڙيون هيون؟
 .2جامع ڳالهه ٻولهه کان ڇا مراد آهي؟
 .3خوش ڪالمي جا ڪهڙا فائدا ٿي سگھن ٿا؟
 .4اسان جي گفتگو ڪنهن اخالقي برائين کان پاڪ هجڻ گھرجي؟

عملي ڪم

طالب اسالمي تعليمن جي روشني ۾ هڪ مضمون تيار ڪيو.
ادب” هن موضوع تي
“گفتگو جا َ
َ
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گھر جو ڪم

طالب نبي اڪرم kجي گھٽ ۾ گھٽ  15ننڍيون حديثون لکو ۽ زباني ياد ڪيو.
َ

پڙهائڻ جا مقصد

گھرو زندگي

طالب موضوع جي دليلن سان وضاحت جي قابل ٿي وڃن .اهي سٺي گھرو زندگي
سبق جي پڄاڻي تي
َ
گزارڻ جا اصول سِ کي وڃن.

پڙهائڻ ۾ مدد

گھرو زندگي بابت نبي اڪرم kجي حديثن بابت هڪ چارٽ .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

سبق جي وضاحت بياني طريقي ۽ سوال جواب جي انداز ۾ ڪجي.
گھر وارن کي سالم ڪرڻ ،وڏن جو ادب ڪرڻ ،ننڍن سان شفقت ڪرڻ ،ماُء پيُء جو حڪم مڃڻ،
سڀن جي خدمت ڪرڻ ،گھر جو ماحول کي وڻندڙ رکڻ ،اهي سڀ ڳالهيون هڪ ُسٺي گھرو زندگي کي
ظاهر ڪنديون آهن .توهان مان ڪيترا ٻار هن ڳالهيون جو خيال رکندا آهن؟

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1نبي اڪرم kجي سادي زندگي کان اسان کي ڪهڙو سبق ملندو آهي؟
 .2اسان کي پنهنجي خادمن سان ڪهڙو ورتاُء ڪرڻ گھرجي؟

عملي ڪم

هڪ خاڪو جنهن ۾ ماُء پيُء ڪراڙا ٿي ويا آهن ۽ ٻا َر هنن جي خبر گيري ڪن ٿا ۽ هنن جو دعائون
وٺي رهيا آهن.

گھر جو ڪم

طالب هڪ فهرست ٺاهيو جنهن ۾ اهي سڀ ڪمن لکيل هجن جنهن سان گھر جو ماحول وڻندڙ ٿي
َ
سگھي ٿو.
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باب چوٿون:

ادب
اخالق ۽ َ
امر بالمعروف و نهي عن المنڪر

پڙهائڻ جا مقصد

“امر بالمعروف و نهي عن المنڪر” جو مفهوم ،هن جو حڪم ،هن جي فضيلت کان طالبن کي ايئن
طالب هن سبق جي دليلن سان وضاحت جي قابل ٿي وڃن .هن ذميواري کي پورو نه
آگاهه ڪرڻ ته
َ
ڪرڻ جي انجام کان آگاهه ٿي وڃن .طالبن کي هن ڳالهه جو شعور ڏيڻ گھرجي ته پهريان پنهنجي
ذات جي اصالح ڪن پوِء معاشري جي سڌار جي ذميواري کڻن.

پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ جنهن تي موضوع بابت آيتون ترجمي سان لکيل هجن .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

بياني طريقو ۽ سوال جواب جي سبق جي وضاحت ڪجي.
ڇا معاشري ۾ ڦهليل ُبرائين تي توهان جو دل ڏکندو آهي؟ ڇا توهان ڪڏهن سوچيو آهي ته معاشري
۾ ميڊيا خاص ڪري چينلن ذريعي آيل بي حيائي جو طوفان اسان کي ڪيڏانهن کڻي وڃي رهيو
آهي؟ اخالقي بڇڙائي اسان کي ڪنهن هيٺاهين ۾ ڌڪا ڏئي رهي آهي؟ معاشري ۾ وڌندڙ بي حسي
جو ڇا عالج آهي؟ هن برائين کي ختم ڪرڻ جو ڪو ذريعو به آهي؟ ڇا اسان جو معاشرو هڪ
مثالي معاشرو ٺهي سگھي ٿو؟ هن سڀ سوالن جا جواب رڳو “امر بالمعروف و نهي عن المنڪر”جي
ذميواري پوري ڪرڻ ۾ آهي .اڄ اسان هن کي سمجھڻ جي ڪوشش ڪنداسين ۽ هن ذميواري کي
پورو ڪرڻ جو وعدو به ڪنداسين.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1معاشري کي هر قسم جي بگاڙ کان بچائڻ جي الِء هڪ مسلمان تي ڪهڙو فرض عائد آهي؟
 .2هن فريضي جي شروعات پنهنجي ذات کان ڇو ڪرڻ گھرجي؟
 .3جيڪڏهن ماڻهو پاڻ نيڪ هجي پر معاشري جي ُسڌار جي فڪر نه ڪري ته ڇا اهو نيڪي تي
قائم رهي سگھي ٿو ۽ اهلل جي عذاب کان بچي سگھي ٿو؟
 .4مومن ۽ منافق ۾ ڇا فرق آهي؟
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عملي ڪم

طالب حڪومت ،ٽي وي ۽ اخبارن کي مراسال لکن جنهن ۾ اهي معاشرتي برائين جي نشاندهي
سڀ
َ
ڪن ۽ هنن کي ختم ڪرڻ جي الِء تجويزون پيش ڪن.

گھر جو ڪم

طالب هڪ تفصيلي نوٽ
“امر بالمعروف و نهي عن المنڪر هڪ اهم ذميواري آهي” هن عنوان تي
َ
لکو.

ٻانهن جا حقَ
يتيمن جا حقَ
پڙهائڻ جا مقصد

يتيمن جي حقن کان آگاهه ڪجي ايستائين جو ٻا َر سبق جي دليلن سان وضاحت جي قابل ٿي وڃن.
هنن ۾ يتيمن جي سرپرستي جو شعور پيدا ڪجي ،اهو انسانيت جو تقاضو به آهي .هنن ۾ يتيمن جي
مدد ڪرڻ جو جذبو به پيدا ڪجي.

پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ جنهن تي يتيمن جي حقن بابت قرآني آيتون ترجمي سان لکيل هجن .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

خطابت جي طريقي ۽ جائزي سان سبق جي وضاحت ڪجي.
هڪ پيُء پنهنجي اوالد جو سرپرست ۽ ڪفالت ڪندڙ هوندو آهي .جيڪڏهن ڪنهن ٻار جو پيُء
هن دنيا کان الڏاڻو ڪري وڃي ته هن ٻار جي مائٽن ۽ معاشري جي ٻين ماڻهن تي اسالم طرفان اها
ذميواري عائد ٿيندي آهي ته اهي هن جي سرپرستي ڪن ۽ هن جو هر طرح سان خيال ڪن .هن
ٰ
تعالي يتيمن جا حقَ مقرر ڪيا آهن جنهن جي تفصيل اسان اڄ جي سبق ۾ پڙهنداسين.
سلسلي ۾ اهلل

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1جيڪڏهن يتيم ٻار ملڪيت وارو هجي ته ڇا پوِء به هن جي سرپرستي ڪرڻ گھرجي؟
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 .2يتيمن جو مال ۽ جائيداد بالغ ٿيڻ کان پوِء هنن جي حوالي ڪجي ،هن حڪم ۾ ڇا مصلحت
آهي؟
 .3بدترين ۽ بهترين گھر ڪهڙو آهي؟

عملي ڪم

ڏنل خاڪي کي عملي شڪل ڏجي .هڪ يتيم ٻار جيڪو بالڪل بي سهارو آهي ،روئي رهيو آهي.
هن جي هيڏانهن هوڏانهن ڪجھ ٻار کيڏي رهيا آهن ،خوش ٿي رهيا آهن ۽ کائڻ پيئڻ ۾ لڳيا پيا
آهن .اوچتو هنن ٻارن مان هڪ جي پيُء هتان لنگھندو آهي ،اهو يتيم ٻا َر کي ڏسي هن جي مٿي
تي شفقت سان هٿ رکندو آهي .هن کي پنهنجي ٻارن سان گھر وٺي ايندو آهي .هن کي کارائيندو
پياريندو آهي ۽ تسلي ڏيندو آهي ته اهو بي سهارا ناهي .اڄ کان اهو به هن گھر ۾ رهندو .اهو ٻار خوش
ٿي ويندو آهي.

گھر جو ڪم

طالب “يتيمن جي حقن” تي هڪ مختصر نوٽ لکو.
َ

بيواهه جا حقَ
پڙهائڻ جا مقصد

طالب موضوع جي دليلن سان وضاحت جي قابل ٿي وڃن .بيواهه عورتن جا حق
سبق جي پڄاڻي تي
َ
پورا ڪرڻ ۽ هنن جي مدد ڪرڻ جو جذبو بيدار ٿي وڃي.

پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ جنهن تي بيواهه عورتن جي حقن بابت حديثون لکيل هجن .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

بياني طريقو ۽ سوال جواب کان مدد وٺجي.
اهي عورتون جنهن جا مڙس مري ويا آهن ،معاشري ۾ عدم تحفظ جو شڪار ٿي وينديون آهن پر
اسالم کين بي سهارو نه ڇڏيو آهي ۽ هنن جا حق مقرر ڪري هنن کي پورو تحفظ ڏنو آهي .اهي حقَ
ڪهڙا آهن؟ هنن جي تفصيل کان اسان اڄ ڄاڻ حاصل ڪنداسين.
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ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1اسالم مڙس جي جائيداد ۾ زال جو حصو رکيو آهي ،هن ۾ ڪهڙي حڪمت آهي؟
 .2اسالم مڙس جي انتقال کان پوِء عورت کي ٻي شادي جي اجازت ڇو ڏني آهي؟
 .3بيواهه عورتن تي خرچ ڪرڻ جو عمل ڪيئن آهي؟

عملي ڪم

جيڪڏهن توهان جي پاڙي ۾ ڪا بيواهه ۽ بي سهاري عورت موجود آهي ته طالب علم جي حيثيت
سان توهان هن جي هيئن مدد ڪري سگھو ٿا ته روزانو هن جي ٻارن کي بي معاوضو هڪ ڪالڪ
پڙهائيندا ڪيو.

گھر جو ڪم

طالب پنهنجا تجويز لکو.
توهان بيواهه عورتن جي مدد ڪيئن ڪيئن ڪري سگھو ٿا؟
َ

پڙهائڻ جا مقصد

معذورن جا حقَ

طالب موضوع جي دليل سان وضاحت جي قابل ٿي وڃن .اهي معذورن سان
سبق جي پڄاڻي تي
َ
همدردي ڪرڻ سِ کي وڃن ۽ هنن جي ڪم اچڻ کي پنهنجو فرض سمجھن .هنن جي مدد ڪرڻ جو
جذبو پيدا ڪجي.

پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ جنهن تي معذورن جي حقن جي فهرست هجي .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

بياني طريقي ۽ جائزي کان ڪم وٺجي.
معذور ماڻهو معاشري جي صحت مند ماڻهن جي توجھ جي هر وقت مستحق هوندا آهن .جيڪڏهن
هنن کي نِڌڻڪو ۽ بي سهارا ڇڏيو وڃي ،هنن جو خيال نه ڪجي ته هنن جي الِء جيئرو رهڻ مشڪل
ٿي ويندو .انهيَء ڪري اسالم اسان جي الِء الزم ڪيو آهي ته اسان معذورن سان همدردي ۽ سٺي
سلوڪ سان پيش اچون ۽ هر جاِء تي ۽ هر طرح سان هنن جو خيال رکون .اڄ اسان معذورن جي حقن
بابت پڙهنداسين.
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ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1معذورن جي الِء عبادت ۾ ڪهڙي رعايت ۽ سوالئي رکي وئي آهي؟ هن جي وجھ ڇا آهي؟
 .2معذرون کي معاشري ۾ گھٽ ۽ هيڻو نه سمجھجي ،هنن کي هن جي معذوري جو احساس نه
ڏجي .هن سلسلي ۾ توهان جي راِء ڇا آهي؟

عملي ڪم

طالبن کي معذورن جي مرڪز وٺي وڃجي جيئن اهي هنن جي مشڪلن جو اندازو ڪري سگھن ۽
ٻارن ۾ هنن جي مدد ۽ همدردي جو جذبو پيدا ٿي.

گھر جو ڪم

طالب
معذورن کي معاشري جو ڪارائتو حصو ٺاهڻ جي الِء ڪهڙا ڪهڙا قد َم کڻي سگھجن ٿا؟
َ
تحرير ڪيو.

مسافرن جا حقَ
پڙهائڻ جا مقصد

طالب موضوع جي دليلن سان وضاحت ڪري سگھن .کين مسافرن جي حقن
موضوع جي پڄاڻي تي
َ
جي اهميت جو احساس ڏيارجي .کين ترغيب ڏجي ته اهي مسافرن جي مدد ڪن ۽ سفر ۾ پنهنجي
هم سفرن جا حقَ ادا ڪرڻ کي پنهنجي ذميواري سمجھن.

پڙهائڻ ۾ مدد

موضوع بابت حديثن جو چارٽ .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

بياني طريقي ۽ جائزي کان ڪم وٺجي.
جيڪڏهن ڪو مسافر اسان وٽ رهي ته انسان ۽ مسلمان جي حيثيت سان اسان تي ڪهڙيون
ذميواريون آهن؟ يا جيڪڏهن اسان ڪنهن سان گڏ سفر ۾ آهيون ته اسان کي ڪهڙي آدابن جو
حڪم ڇا آهن؟ هن جي تفصيل اسان اڄ جي سبق
خيال رکڻ گھرجي؟ هن سلسلي ۾ اسالم جي
َ
“مسافرن جا حقَ ” ۾ پڙهنداسين.
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ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1مسافر جي آجيان خوشي ۽ کِل ُمک سان ڇو ڪرڻ گھرجي؟
 .2مسافر جي رهڻ دوران ڪهڙي ڳالهين جو خيال رکڻ ضروري آهي؟
 .3مسافر کي ڪنهن دعا سان موڪالئجي؟

عملي ڪم

هڪ خاڪي تي ڪم ڪرايو .دروازو کڙڪيو  ،ٻاهر هڪ مسافر اهي جيڪو سٺا ڪپڙا پاتل
۽ مهذب آهي پر هن جو چوڻ آهي ته سفر ۾ هن جو کِيسو ڪٽجي وڃڻ جي ڪري اهو پنهنجي
ضرورتون پوريون ڪرڻ کان ناچار آهي .گھر جو مالڪ وڏي عزت ۽ احترام سان هن جي گھر ۾
آجيان ڪندو آهي .هن کي ماني کارائيندو آهي .هن جي مالي مدد ڪندو آهي ۽ دعائون سان هن
کي موڪالئيندو آهي.

گھر جو ڪم

طالب ڪنهن سفر جو حال لکو جنهن ۾ ڪنهن هم سفرن جي مدد ڪئي هجي ،ڪنهن ضرورت کي
َ
پورو ڪيو هجي يا ڪنهن معاملي ۾ ايثار ۽ قرباني کان ڪم ورتو هجي.

پڙهائڻ جا مقصد

ڪاروبار ۾ ديانت

طالب موضوع جي دليلن سان وضاحت ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن .کين خبر پئجي
سبق جي پڄاڻي تي
َ
وڃي ته ڪاروبار ۾ ديانت جو هجڻ ئي اصل چڱائي آهي ۽ ايمان جي تڪميل به.

پڙهائڻ ۾ مدد

موضوع بابت حديثن جو چارٽ .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

خطابت جي طريقي ۽ جائزي کان ڪم وٺجي.
ديانت داري زندگي جي سڀ معاملن ۾ ضروري آهي پر ڪاروبار ۾ ديانت داري جي گھڻي تاڪيد
ڪئي وئي آهي .تجارت ۾ ديانت داري هن کي عبادت جو درجو ڏيندي آهي ۽ ايمان دار تاجر جو
شمار شهيدن ،صديقن ۽ نبين ۾ ڪيو ويندو آهي .ديانت داري جا گھڻا ئي دنياوي فائدا به آهن جنهن
جو ذڪر اڄ جي سبق ۾ ٿيندو.
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ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1شيئن ۾ مالوٽ جا ڪهڙا نقصانڪار اث َر ٿي سگھن ٿا؟
 .2مال جو عيب ظاهر ڪرڻ ڇو ضروري آهي؟
 .3بين االقوامي تجارت جيڪڏهن ديانت جي اصولن تي هجي ته هن کان ملڪ کي ڪهڙا فائدا
حاصل ٿيندا آهن؟

عملي ڪم

هڪ خاڪي کي عملي شڪل ڏجي.
جوتن جي هڪ تاجر جي نه هوندي هڪ مالزم اڻ ڃاڻائيَء ۾ هڪ گھٽ قيمت جو جوتو وڌيڪ
قيمت تي وڪڻي ڇڏيندو آهي .تاجر واپس اچڻ تي اهو نوڪر سودي جي تفصيلن کان آگاهه
ڪندو آهي .هن ايمان دار تاجر کي خبر پوندي آهي ته هڪ گراهڪ سان ڌوکو ٿي ويو آهي ته اهو
بي قرار ٿي ويندو آهي ۽ ڪنهن طريقي سان هن گراهڪ کي ڳولي ۽ معافي گھري هن کي وڌيڪ
رقم موٽائي ڏيندو آهي.

گھر جو ڪم

طالب “بدديانتي جو انجام” تي پنهنجي لفظن ۾ مضمون لکو.
َ

قومي اتحاد
پڙهائڻ جا مقصد

طالب موضوع جي دليلن سان وضاحت جي قابل ٿي وڃن .اسالم جو پورو نظام
سبق جي پڄاڻي تي
َ
اسان کي گڏجڻ جو درس ڏيندو آهي .قرآن ۽ حديث جي ترغيبن ذريعي قوم جي ايڪتا جي اهميت
کي اجاگر ڪجي .پاڻ ۽ اتفاق ۽ ايڪتا سان رهڻ جو شونق ڏيارجي .کين ترغيب ڏجي ته اهي
پنهنجي جماعت ۾ پڙهندڙن کي ڀاُء سمجھن ۽ هنن سان ڀائرن جھڙو سلوڪ ڪن.
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پڙهائڻ ۾ مدد

هڪ چارٽ جنهن تي موضوع بابت حديثون لکيل هجن .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

بياني طريقو ۽ سوال جواب کان مدد وٺجي.
اسالمي دنيا تي هڪ نظر وجھڻ سان اسان کي خبر پوندي ته اڄ مسلمانن جي صفن ۾ انتشار آهي.
گھڻي ئي عالئقن ۾ هنن جو ناحق رتوڇاڻ ٿي رهيو آهي .هنن جو پنهنجي عالئقن ۾ ئي چئني طرفن
کان گھيرو ڪيو ويو آهي .هو پنهنجي سڀ معاملن ۾ غير مسلم طاقتن جي هيٺان آهن .اهي پنهنجي
مظلوم ڀائرن کي هنن جو حق ڏيارڻ ۾ ناڪام آهن .اهو سڀ انهيَء ڪري آهي ته اهي پاڻ ۾ گڏ ناهن،
اسالم جي تعليمن کان پري آهن .قوم جي ايڪتا ڇا آهي؟ اهو ڇو ضروري آهي؟ هن سلسلي ۾
حڪم ڪهڙا آهن؟ اهي سڀ ڳالهيون اسان اڄ جي سبق ۾ پڙهنداسين.
اسالم جو
َ

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1اسالم کان پهريان عرب جا ماڻهو هڪ ٻئي جي رت جا پياسا هئا .هنن جي زندگيون هڪ ٻئي
سان جنگ ڪرڻ ۾ گزري وينديون هيون ،پوِء ڪنهن شئي هنن جي زندگين ۾ انقالب آندو ۽
اهي هڪ ٻئي جا ڀائر ٿي ويا؟
 .2اسالمي عقيدن ۽ نظرين سان اسان کي ايڪتا جو درس ڪيئن ملندو آهي؟
ٰ
تعالي جي رسيَء کي مضبوطيَء سان پڪڙڻ جو ڇا مطلب آهي؟
 .3اهلل

گھر جو ڪم

“اسالم جي اشاعت ۽ سربلندي جي الِء مسلمانن جو گڏ ٿيڻ ضروري آهي” يا “مسلمانن جي سڀ
طالب پنهنجي راِء لکو.
مسئلن جو حل ايڪتا ۾ لِڪيل آهي” .هن تي
َ
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ڪسب حالل
ِ
پڙهائڻ جا مقصد

ڪسب
طالب موضوع جي وضاحت جي قابل ٿي وڃن .اهي ايندڙ زندگيَء ۾
سبق جي پڄاڻي تي
َ
ِ
حالل کي اپڻائڻ جو ارادو ڪن .حرام ڪمائي جي انجام کان باخبر هجن ،پاڻ به هن کان بچن ۽ ٻين
کي به بچائڻ جي ترغيب ڏيڻ جي قابل ٿي وڃن.

پڙهائڻ ۾ مدد

موضوع بابت حديثن جو چارٽ .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

بياني طريقي ۽ جائزي کي مالئي سبق جي وضاحت ڪجي.
جيڪڏهن عام معاشرتي الڙي جي پرک ڪجي ته توهان کي خبر پوندي ته هر ماڻهو پنهنجي زندگيَء
جو معيار اُچو ڪرڻ جي خواهش رکي ٿو پر خطرناڪ ڳالهه اها آهي ته هن جي الِء ڪمايل پيسه
حالل آهن يا حرام ،هن جي ڪا پروا ناهي .هر ماڻهو پيسن جي ڊوڙ ۾ لڳيل آهي ،اهو راتو رات امير
ٿيڻ ٿو چاهي .هن مستي هن کان جائز ۽ ناجائز جي تميز کسي ڇڏي آهي .اها ئي وجھ آهي ته هر طرف
بي ايماني ،رشوت ۽ بدعنواني جو دور آهي .چوري ،ڌاڙن ۽ اغوا جون وارداتون عام آهن .اهليت تي
نوڪري ملڻ مشڪل آهي ۽ پورو معاشرو بي حسي ،افراتفري ،خود غرضي ۽ نفسانفسي جو شڪار
آهي.
اسالم اهو مذهب آهي جنهن هميشه ڪمائڻ جي جائز طريقن کي اختيار ڪرڻ تي زور ڏنو آهي ۽
ڪسب حالل کي عبادت قرار ڏنو آهي .انهيَء ڪري گھڻيون ئي معاشي هيٺائين مٿائين کان بچي
ِ
سگھجي ٿو ۽ بدعنواني جي لعنت کان ڇٽڪارو حاصل ڪري سگھجي ٿو.
ڪسب حالل ڇا آهي؟ ڪمائڻ جي جائز طريقن کان ڇا مراد آهي؟ هن جا فيض ۽ برڪتون ڇا
ِ
“ڪسب حالل” ۾ ڪنداسين.
آهن؟ هن سڀ ڳالهين جو مطالعو اڄ اسان جي عنوان
ِ

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1ڪمائڻ جا حالل طريقا ڪنهن وجھن جي ڪري حرام ٿي سگھن ٿا؟
 .2حرام ڪمائي تي پليل اوالد ڪيئن مصيبت ٿي ويندي آهي؟
 .3حرام ڪمائي برڪت کان خالي ڇو هوندي آهي؟
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گھر جو ڪم

“ڪسب حالل” جا فائدا پنهنجي لفظن ۾ لکو.
طالب
َ
ِ

پڙهائڻ جا مقصد

نظم و ضبط ۽ قانون جو احترام

طالب موضوع تي دليلن سان وضاحت جي قابل ٿي وڃن .اهي قانون جي احترام
سبق جي پڄاڻي تي
َ
کي پنهنجي زندگي جو اصول ٺاهڻ سِ کي وڃن .اها ڳالهه ذهن ۾ ويهاري ڇڏيو ته قانون جي احترام
سان ئي معاشرو بگاڙ کان بچي سگھجي ٿو.

پڙهائڻ ۾ مدد

لکن وارو بورڊ .چارٽ جنهن تي ٽريفڪ سگنل ٺهيل هجي .ڳاڙهي روشني ڏيکارجي ۽ هن جي
سامهون گاڏيون بيٺل هجن.

پڙهائڻ جو طريقو

خطابت جي طريقي ۽ سوال جواب کي مالئي سبق جي وضاحت ڪجي.
سبق الِء تيار ڪرڻ جي الِء طالبن کان سوال ڪري سگھجي ٿو ته جيڪڏهن گاڏي هلندي هجي
۽ سگنل تي ڳاڙهي بتي تي به نه بيهي ته ڇا ٿيندو؟ هن حرڪت سان چاالن سان گڏوگڏ خطرناڪ
حادثو به ٿي سگھي ٿو .انهيَء ڪري اسان کي قانون جو احترام ڪرڻ گھرجي ،هن ۾ ئي عافيت آهي.
ٰ
قانون ٽوڙڻ تي َ
تعالي وٽ به هن جي پڪڙ آهي.
جھل دنيا ۾ به آهي ۽ اهلل

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1قانون جو احترام ڇو ضروري آهي؟
 .2دنيا جي فالح ۽ ڪاميابي جو مدار اسالم جي قانون کي اپڻائڻ ۾ ڇو آهي؟
 .3نبي اڪرم kجي دور ۾ قانون جو احترام ڪيئن ڪيو ويو؟
 .4قانون جي احترام جا ڪهڙا ڪهڙا فائدا آهن؟
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گھر جو ڪم

طالب هنن قانون جي فهرست ٺاهن جنهن جو اهي پابندي ڪندا آهن.
َ

ماپ تور ۾ گھٽتائي
پڙهائڻ جا مقصد

طالب سبق جي دليلن سان وضاحت ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن .اهي پنهنجي اندر
سبق جي پڄاڻيَء تي
َ
ڪاروبار ۾ بدديانتي کان بچڻ جو جذبو پيدا ڪن .ماپ تور ۾ گھٽتائي جي نقصانن کان آگاهه ٿين
۽ هن ُبرائي کان پاڻ به بچن ۽ ٻين کي به بچڻ جي هدايت ڪن.

پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ جنهن تي سورة المطففين جي شروعاتي آيتون ترجمي سان لکيل هجن .ماپ تور ۾ گھٽتائي
بابت حديثن جو چارٽ .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

سبق جي وضاحت بياني ۽ سوال جواب جي انداز ۾ ڪجي.
ماپ تور ۾ گھٽتائي ڪرڻ بدديانتي جو هڪ مثال آهي .ڇا ڪڏهن ايئن ٿيو آهي ته توهان دڪاندار
کي پيسه ته پورا ڏِنا هجن پر هن توهان کي شيِء پوري وزن جي نه ڏني هجي؟ ڇا توهان ڪڏهن هن
ُبرائي کي پڪڙيو آهي؟ هن جي نشاندهي ڪئي ۽ دڪاندار کي هن جي ُبري انجام کان ڊيڄايو
هجي؟
اڄ اسان هن ڳالهه جي پرک ڪنداسين ته ماپ تور ۾ گھٽتائي ڪرڻ ڪيترو وڏو ڏوهه آهي ۽ هن جي
نتيجي ۾ ڪهڙا عذاب نازل ٿي سگھن ٿا.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1حضرت شعيب  cجي قوم تي اهلل جو ڏمر ڇو نازل ٿيو؟
 .2اهي ماڻهو ڪهڙي برائي ۾ وڪوڙيل هئا؟
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 .3ماپ تور ۾ گھٽتائي ڪرڻ وارن جو انجام ڇا آهي؟

عملي ڪم

ماپ تور ۾ گھٽتائي بابت واقعا هڪ ٻئي کي ٻڌايو.

گھر جو ڪم

طالب سورة الرحمٰن جي آيت نمبر  9خوش خط لکو ۽ تارازي ٺاهي هن آيت جي وضاحت ڪيو.
َ

ظلم
پڙهائڻ جا مقصد

طالب سبق جي دليلن سان وضاحت ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن .اهي گھر ۽
سبق جي پڄاڻيَء تي
َ
معاشري ۾ ظلم ۽ ستم ختم ڪرڻ جو جذبو پنهنجي اندر پيدا ڪن.

پڙهائڻ ۾ مدد

َ
حديث لکيل هجن.
لکن وارو بورڊ .چارٽ جنهن تي ظلم بابت قرآني آيتون ترجمي سان ۽

پڙهائڻ جو طريقو

سبق جي وضاحت خطابت ۽ سوال جواب جي انداز ۾ ڪجي.
نبي اڪرم kفرمايو “پنهنجي مسلمان ڀاُء جي مدد ڪيو ،ڀلي ظالم هجي يا مظلوم” ڇا توهان مان
ڪو ٻڌائي سگھي ٿو ته ظالم جي مدد ڪيئن ڪري سگھجي ٿي؟ هن جو جواب جڏهن صحابين&
حضور اڪرم kکان پڇا ڪيو ته پاڻ kفرمايو ته “توهان هن کي ظلم کان جھليو ،توهان جو هن
کي ظلم کان روڪڻ ئي (هن جي) مدد ڪرڻ آهي”.
َ
تفصيل اسان اڄ جي سبق ۾ پڙهنداسين.
ظلم ڇا آهي؟ مظلوم جي مدد ڇو ڪرڻ گھرجي؟ هن بابت

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
ٰ
معني ڇا آهي؟ ڪنهن مثال سان وضاحت ڪيو.
 .1ظلم جي
ٰ
 .2شرڪ کي اهلل تعالي جو وڏو ظلم قرار ڏنو آهي؟
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 .3گھر کان شروع ٿيندڙ ظلم ڪيئن پوري معاشري کي پنهنجي قبضي ۾ ڪندو آهي؟
 .4اصل مفلس ڪير آهي؟

عملي ڪم

طالب هن واقعي کي ڪالس ۾ بيان ڪيو.
ڇا توهان ڪنهن مظلوم جي مدد ڪئي ،ڪيئن؟
َ

گھر جو ڪم

طالب معاشري کان ظلم ختم ڪرڻ جون تجويزون لکو.
َ

نفاق
پڙهائڻ جا مقصد

طالب سبق جي دليلن سان وضاحت ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن.اهي هن اخالقي
سبق جي پڄاڻيَء تي
َ
برائي کي معاشري مان ختم ڪرڻ ڏانهن راغب ٿين.

پڙهائڻ ۾ مدد

لکن وارو بورڊ .چارٽ جنهن تي نفاق بابت قرآن شريف جون آيتون ۽ حديث ترجمي سان لکيل
هجن.

پڙهائڻ جو طريقو

سبق جي وضاحت بياني طريقي ۽ سوال جواب جي انداز ۾ ڪجي.
جڏهن نبي اڪرم kمديني آيو ته ٽي قسمن جا ماڻهو مليا .هڪ ته سچا مسلمان هئا ،ٻيا ڪافر هئا
۽ هڪ ٽِين ٽولي منافقن جي هئي .اهي منافقَ ڪير هئا؟ هنن جي سڄاڻ ڇا هئي؟ ڇا نفاق رڳو هن
دور تائين محدود هيو يا هِن زماني ۾ به آهي؟ نفاق ڇا آهي؟ هن جي نشانيون ڪهڙيون آهن ۽ هن جو
انجام ڇا آهي؟ هن سڀ ڳالهين جي اسان تفصيل سان پرک ڪنداسين.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1منافقن جو سردار ڪير هو؟
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 .2منافقَ ڪيئن مسلمانن کي نقصان پهچائيندا هئا؟
 .3اعمال ۾ نفاق جو ڪو مثال ڏيو.
 .4نفاق جي سزا ڇا آهي؟

عملي ڪم

نقصان” هن موضوع تي هڪ مباحثو ڪجي.
“نفاق جا
َ

گھر جو ڪم

طالب نفاق بابت ٻيون حديثون تالش ڪري ڪاپيَء ۾ لکو.
َ

فتنو
پڙهائڻ جا مقصد

طالب سبق جي دليلن سان وضاحت ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن .اهو ڄاڻن ته فتنو
سبق جي پڄاڻيَء تي
َ
ڪيتري وڏي معاشرتي ۽ اخالقي برائي آهي؟ هن جي نقصان ڪهڙا آهن؟ هن کان ڪيئن بچي
سگھجي ٿو؟ اهي ماڻهن کي دين جي حقيقي تعليمن کان آگاهه ڪرڻ جي ڪوشش ڪن.

پڙهائڻ ۾ مدد

لکن وارو بورڊ .چارٽ جنهن تي فتنن جي قسمن جو ذڪر هجي .۽ قيامت کان پهريان جيڪي فتنا
حڪم لکيل هجن.
سامهون ايندا هن بابت حديثون ۽ هنن کي ختم ڪرڻ بابت
َ

پڙهائڻ جو طريقو

سبق جي وضاحت بياني طريقي ۽ سوال جواب جي انداز ۾ ڪجي.
ڪري رهيا
نبي اڪرم kفرمايو “مان ڏسي رهيو آهيان ته توهان جي گھرن جي جاِء تي فتنا ايئن ِ
آهن جيئن مينهن جون ڦڙيون ”.اهو فتنو ڇا هوندو آهي؟ هن جو وبال ڇا آهي؟ اسان فتنن ۾ ڇو
گھريل آهيون؟ هن سڀ ڳالهين جي پرک اڄ اسان پنهنجي سبق ۾ ڪنداسين.
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ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1فتنو ڇو جنم وٺندو آهي؟
 .2فتني کان معاشري جو امن ڪيئن برباد ٿي ويندو آهي؟
 .3مال ۽ اوالد ڪيئن فتنو بڻجي سگھن ٿا؟
 .4فتنن کي ڪيئن ختم ڪري سگھجي ٿو؟

عملي ڪم

دهشت گردي ۽ تخريب ڪاري جي فتني کان بچڻ جا اُپاُء واري واري بيان ڪيو.

گھر جو ڪم

طالب فتنن بابت قرآني آيتون جمع ڪيو .هنن جو ترجمو به لکو.
َ

ٻين جو مذاق اڏارڻ
پڙهائڻ جا مقصد

طالب سبق جي دليلن سان وضاحت ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن .اهي هن اخالقي
سبق جي پڄاڻيَء تي
َ
ڪني فعل کان جھلڻ جي ڪوشش ڪن جيئن هڪ ٻئي
ُبرائي کان بچڻ سان گڏوگڏ ٻين کي به هن ِ
جي دل ُڏکائڻ ۽ هن جهڙي ٻين نقصانن کان بچي سگھجي.

پڙهائڻ ۾ مدد

لکن وارو بورڊ .چارٽ جنهن تي مذاق اڏارڻ کان منع ڪرڻ بابت قرآن شريف جون آيتون ۽ حديثون
لکيل هجن.

پڙهائڻ جو طريقو

سبق جي وضاحت بياني طريقي ۽ سوال جواب جي انداز ۾ ڪجي.
ٰ
معني لذت ،مزو ،کِل ۽
زبان جي ُبرائين مان هڪ وڏي ُبرائي ٻين جو مذاق اڏارڻ آهي .مذاق جي لغوي
ڀوڳ جي آهي .اسان جي دين ۾ هڪ ٻئي جو مذاق اڏارڻ جي ڪا جاِء ناهي .هڪ مسلمان کي اهو
ٺهي ئي نٿو ته اهو ٻين جو مذاق اڏاري ۽ هنن جا خراب ناال تجويز ڪري .۽ بدزباني ۽ ٻين تي ٽوڪ
ڪرڻ جو ڪو موقع هٿان نه ڇڏي .اڄ اسان غور ڪيون ته مختلف مجلسن ۽ محفلن ۾ اسان جو طرز
عمل ديني تعليمن جي خالف نظر ايندو آهي .اسان مان گھڻا ئي هڪ ٻئي جو ُبرائين جو ذڪر مزي
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سان ڪندا آهيون .ڪنهن کي پنهنجي اصالح جو فڪر ناهي .ايئن سڄي ڳالهه ٻولهه مزي وٺڻ ۽
رڳو محفل ۾ ويهڻ جي الِء ڪئي ويندي آهي .ٺٺول جو اهو پهلو گھڻو ڪري مردن ۽ عورتن جي گڏيل
محفلن ۾ نظر ايندو آهي .شغل تماشي جي الِء نه رڳو ماڻهن جي نقل ڪئي ويندي آهي پر عملي
طور تي جسماني عيبن جيئن ٿلهو ،سنو ،ننڍو ،هٻڪڻ يا منڊي هجڻ جو حال حليو بيان ڪيو ويندو
آهي .ٻين جي لباس جو مذاق اڏارڻ ،مهڻا ڏيڻ ،اشارو ڪري ڪنهن جي عيب ڏانهن توجھ ڏيارڻ تمام
ڪريل شرمناڪ حرڪتون آهن .مذاق ڇا آهي؟ مذاق ڪيئن اڏاريو ويندو
ڪنيون ۽ انسانيت کان ِ
ِ
ٰ
نقصان آهن؟ اڄ جي سبق
تعالي مذاق اڏارڻ کان ڇو منع ڪيو آهي ،مذاق اڏارڻ جا ڪهڙا
آهي؟ اهلل
َ
۾ هن سڀ پاسن کان تفصيل سان پرک ڪنداسين.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
“ .1مذاق اڏارڻ” ڇا کي چئبو آهي؟
 .2مذاق اڏارڻ سان پاڻ جا تعلقَ ڇو خراب ٿيندا آهن؟
 .3دين اسالم ۾ هن جي جھل ڇو آهي؟
 .4هن عادت کان ڪيئن جان ڇڏائي سگھجي ٿي؟

عملي ڪم

“ٻين جو مذاق اڏارڻ” هڪ اخالقي برائي آهي .ٻڌايو ته هن کان ڪيئن محفوظ رهي سگھجي ٿو؟

گھر جو ڪم

طالب “مذاق اڏارڻ” بابت قرآني آيتون ۽ حديثن جو ترجمو لکو.
َ
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باب پنجون:

هدايت جا سر چشما/مشاهي ِر اسالم
حضرت فاطمة الزهرا h

پڙهائڻ جا مقصد

طالب سبق جي دليلن سان وضاحت ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن .اهي حضرت
سبق جي پڄاڻيَء تي
َ
فاطمه hجي شخصيت کي پنهنجي الِء مثال سمجھن ۽ پاڻ جي ڪردار جي خوبيون اختيار ڪرڻ
ڏانهن راغب ٿين.

پڙهائڻ ۾ مدد

القاب لِکيل هجن ۽ پاڻ جي اوالدن جا ناال به لِکيل هجن .لکن
چارٽ جنهن تي حضرت فاطمه hجا
َ
وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

سبق جي وضاحت ڪهاڻي جي انداز ۾ ۽ سوال جواب کي مالئي ڪجي.
اشارن جي مدد کان شخصيت سڄاڻو:
 .1نبي اڪرم kجي ڌيَء
 .2حضرت علي wجي زال ،حضرت حسن w۽ حضرت حسين wجي ماُء
 .3ج ّنت ۾ عورتن جي سردار
جي ها! اسان اڄ حضرت فاطمه hجي حياتي بابت تفصيل سان ڄاڻينداسين.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1حضرت فاطمه  hکي نبي اڪرم kسان گھڻي محبت هئي .ڪنهن واقعي جو ذڪر ڪيو.
 .2نبي اڪرم  kحضرت فاطمه  hجي شادي تمام سادگيَء سان ڪئي .ڇو؟
 .3حضرت فاطمه hجي شخصيت ڪيئن هئي؟ پاڻ جو رتبو ۽ مقام ڇا هو؟

عملي ڪم

جماعت ۾ “حضرت فاطمه hجي شخصيت” تي مضمون لکڻ جو مقابلو ڪرائجي.
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گھر جو ڪم

القاب خوش خط لکو.
طالب حضرت فاطمه  hجا
َ
َ

محمد بن قاسم
پڙهائڻ جا مقصد

محمد بن قاسم بابت طالبن کي ايتري معلومات ڏيڻ جو اهي پاڻ سبق جي وضاحت جي قابل ٿي
طالب هن جي شخصيت کي
وڃن .محمد بن قاسم جي بهادري ۽ دليري جا قصا بيان ڪجن جيئن
َ
پنهنجي الِء مثال سمجھن.

پڙهائڻ ۾ مدد

سنڌ جي نقشي ۾ اهي عالئقا ڏيکارجن جنهن کي محمد بن قاسم فتح ڪيو .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

سبق جي وضاحت ڪهاڻي جي انداز ۾ ۽ سوال جواب کي مالئي ڪجي.
ڪجھ اشارن جي مدد سان شخصيت سڄاڻو:
 .1خليفو وليد بن عبد الملڪ
 .2فاتح سنڌ
 .3حجاج بن يوسف
 .4طائف
جي ها! اهي سڀ اشارا هڪ عظيم فاتح ۽ سپه ساالر محمد بن قاسم ڏانهن اشارو ڪندا آهن جنهن
سج نڪتو ۽ جيڪڏهن پاڻ جي فتوحات جو سلسلو هلندو رهي هان ته
جي ڪري سنڌ ۾ اسالم جو ُ
ننڍي کنڊ جو جغرافيو اڄ چڱو ڀلو مختلف هجي هان.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1محمد بن قاسم جو پورو نالو ڇا هو؟
 .2هو ڪٿي ڄائو هو؟
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 .3هن جو حڪمراني جو انداز ڪيئن هو؟
 .4محمد بن قاسم جي ڪردار جي خوبين جو جائزو وٺو.

عملي ڪم

طالب هن عالئقن جو تصويرون جمع ڪيو جنهن کي محمد بن قاسم فتح ڪيو.
َ

گھر جو ڪم

طالب محمد بن قاسم جي راجا ڏاهر سان مقابلي جو حال پنهنجي لفظن ۾ لکو.
َ

بو علي سينا
پڙهائڻ جا مقصد

طالب سبق جي وضاحت جي قابل ٿي وڃن .اهي بو علي سينا جي ڪارنامن جي
سبق جي پڄاڻيَء تي
َ
ڄاڻ حاصل ڪن ۽ هنن ۾ اهو جذبو جاڳي ته اهي به دنيا ۾ نالو پيدا ڪن.

پڙهائڻ ۾ مدد

چارٽ جنهن تي بو علي ابن سينا جا علمي ڪارناما درج هجن .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

سبق جي وضاحت خطابي ۽ سوال جواب جي انداز ۾ ڪجي.
گھڻيون ئي سائنسي ايجادون اهڙيون آهن جنهن جا پهريان کوجنا ڪندڙ مسلمان سائنس دان آهن.
مسلمان سائنس دانن جديد سائنس کي بنيادون ڏنيون .سندس علمي خدمتن سان يورپ وارن صدين
ابن سينا جو به آهي جنهن
تائين فائدو کنيو .اهڙن سائنس دانن جي فهرست ۾ هڪڙو نالو بو علي ِ
جون ڪتابون صدين تائين يورپ جي ميڊيڪل ڪالجن ۾ پڙهائي وينديون هيون .اڄ اسان پاڻ جي
بابت ۽ پاڻ جي علمي ڪارنامن جي بابت تفصيل سان ڄاڻڻ جي ڪوشش ڪنداسين.

ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
ڪٿي پيدا ٿيو؟
 .1بو علي ابن سينا جو پورو نالو ڇا هو؟ اهو ِ
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 .2پاڻ حڪمت ۽ سائنس جي تعليم ڪٿان حاصل ڪئي؟
ابن سينا ڪهڙي
 .3پاڻ بخارا جي
َ
حاڪم نوح ابن منصور جي عالج ڪيو .انعام طور بو علي ِ
خواهش ظاهر ڪئي؟
 .4بو علي سينا جي ڪجھ ڪتابن جا ناال ٻڌايو.

عملي ڪم

بو علي ابن سينا جي زندگي جي حاالتن جو هڪ خاڪو ترتيب ڏجي.

گھر جو ڪم

طالب “القانون في الطب” ۽ “ڪتاب التفاسير” تي هڪ نوٽ لکو.
َ
رح

شاهه ولي اهلل مح ّدث دهلوي
پڙهائڻ جا مقصد

طالب سبق جي دليلن سان وضاحت ڪرڻ جي قابل ٿي وڃن .اهي شاهه ولي اهلل
سبق جي پڄاڻيَء تي
َ
جي شخصيت ۽ پاڻ جي ڪارنامن جي پوري ڄاڻ حاصل ڪن .پاڻ جي ذات کي مثال سمجھي
معاشري جي سڌار جو جذبو پنهنجي اندر پيدا ڪن.

پڙهائڻ ۾ مدد

هندوستان جو نقشو جنهن ۾ اهي عالئقا ڏيکارجن جٿي شاهه ولي اهلل ڄائو ۽ جٿي احمد شاهه ابدالي
مرهٽن کي شڪست ڏني .لکن وارو بورڊ.

پڙهائڻ جو طريقو

سبق جي وضاحت ڪهاڻيَء جي انداز ۾ ۽ سوال جواب کي مالئي ڪجي.
ننڍي کنڊ تي مسلمانن صدين تائين حڪومت ڪئي پر مسلمانن عروج کان پوِء پنهنجي نااهلي
جي ڪري زوال جو زمانو به ڏٺو ۽ محڪومي جي دور ۾ هليا ويا .مغل دور حڪومت جي پڄاڻي تي
مسلمان سياسي ۽ مذهبي بربادي جو شڪار هئا .هن وقت شاهه ولي اهلل محدّث دهلويرح مسلمانن
ڪرندڙ سياسي ۽ مذهبي ساک
جي نئين جاڳرتا جي هڪ تحريڪ شروع ڪئي ۽ مسلمانن جي ِ
کي سنڀاريو .اڄ اسان شاهه ولي اهلل محدّث دهلويرح جي زندگي جي حاالتن ۽ پاڻ جي ڪارنامن جي
ڄاڻ حاصل ڪنداسين.
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ورجاُء

َ
سوال ڪري سگھجن ٿا:
ورجائڻ جي الِء هيٺ ڏنل
 .1شاهه ولي اهلل جو پورو نالو ڇا هو؟ پاڻ شروعاتي تعليم ڪٿان حاصل ڪئي؟
 .2شاهه ولي اهلل حجاز مقدس جو سفر ڇو ڪيو؟
 .3شاهه ولي اهلل جي لکيل ڪتابن جا ناال ٻڌايو.
 .4شاهه ولي اهلل فارسي زبان ۾ قرآن شريف جو ترجمو ڇو ڪيو؟

عملي ڪم

جماعت ۾ “شاهه ولي اهلل” تي هڪ تقريري مقابلو ڪرائجي.

گھر جو ڪم

طالب هن جي اثرن جو جائزو لکو.
شاهه ولي اهلل رح جيڪا تحريڪ شروع ڪئي،
َ
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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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