 ‐ 217409ﺑﺮے ﻣﺎﺣﻮل ﻣﯿﮟ ﺑﭽﻮں ﮐ ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺳﻮال

ﻣﯿﮟ اﺳﻼﻣ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺮا ﮨﻮﻧﮯ ﮐ ﺑﺖ زﯾﺎدہ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗ ﮨﻮں ،ﻟﯿﻦ ﻣﯿﺮا ﺧﺎوﻧﺪ اﺳﻼم ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ
ﺑﺮی ﺑﺎﺗﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ،ﺟﺐ ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﮐﺴ ﺑﺎت ﮐ وﺿﺎﺣﺖ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘ ﮨﻮں ﺗﻮ وہ ﻣﯿﺮی ﺑﺎت ﻧﯿﮟ ﺳﻨﺘﺎ ،وہ ﭘﮍﮬﺎ
ﻟﮭﺎ اﻧﺴﺎن ﮨﮯ ،ﺟﺒﮧ ﻣﯿﮟ اﭘﻨ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﭘﻮری ﻧﯿﮟ ﮐﺮ ﭘﺎﺋ ﺗﮭ۔ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗ رﮨﺘ ﮨﻮں ﮐﮧ دﯾﻦ ﮐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﺮوں ،اور ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﻮں ﻟﯿﻦ آﺧﺮ ﮐﺎر ﺑﺎت وﮨ آ ﺟﺎﺗ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﯿﺮے ﭘﺎس ﻣﻤﻞ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﻣﯿﺮے
ﭼﮫ ﺑﭽﮯ ﯿﮟ ان ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ ﮐ ﻋﻤﺮﯾﮟ  9ﺳﺎل ﺳﮯ ﮐﻢ ﯿﮟ اور ﮐﭽﮫ  13ﺳﺎل ﺳﮯ ﺑﮭ ﺑﮍے ﯿﮟ ،ﻣﯿﮟ اﯾﺴﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﺟﺎﻧﻨﺎ
ﭼﺎﮨﺘ ﮨﻮں ﺟﺲ ﺳﮯ ﻣﯿﮟ زﯾﺎدہ ﺳﮯ زﯾﺎدہ دﯾﻦ ﮐ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﺑﻦ ﺟﺎؤں؟ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﭼﯿﺰ اﭘﻨﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﮐﺲ ﻃﺮح رﭼﺎ
اور ﺑﺴﺎ ﺳﺘ ﮨﻮں ﮐﮧ ﺟﺎں ﭘﺮ ﮔﮭﺮ ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﺑﮍے اﻓﺮاد ﻧﻤﺎز ﮐ ﭘﺎﺑﻨﺪی ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ ،اس ﮐ وﺟﮧ ﺳﮯ ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت ﻣﯿﮟ
ﮨﻤﺖ ﺎر ﺑﯿﭩﮭﺘ ﮨﻮں!

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ:
اول:
اﻧﺴﺎن ﺟﺲ ﻗﺪر ﺑﮭ دﯾﻦ اور دﯾﻨ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺳﮯ دور ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ اس ﻣﯿﮟ ﺧﯿﺮ و ﺑﮭﻼﺋ ﮐﺎ ﺷﺮارہ ﺑﺎﻗ رﮨﺘﺎ ﮨﮯ ،ﺣﻖ ﻓﻄﺮی
اﻧﺴﺎن ﮐﮯ اﻧﺪر ﻣﻮﺟﻮد رﮨﺘﺎ ﮨﮯ ،ﺗﻮ اﯾﺴﮯ ﻣﯿﮟ ﺿﺮورت اس اﻣﺮ ﮐ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻧﺴﺎن اس ﭘﻮﺷﯿﺪہ ﺷﺮارے ﮐﻮ ﺗﻼش
ﮐﺮے اور اﺳﮯ دﻋﻮت و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﺘﮧ آﻏﺎز ﺑﻨﺎﺋﮯ۔
آپ ﮐﺎ ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﮍﮬﺎ ﻟﮭﺎ ﮨﮯ اس ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮧ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﻏﻠﻄ ﯾﺎ ﺧﻄﺎ ﺳﮯ ﭘﺎک ﮨﮯ! اس ﻟﯿﮯ آپ وﻗﺘﺎً ﻓﻮﻗﺘﺎً
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗ رﯿﮟ  ،اﻟﮧ ﺳﮯ دﻋﺎ ﺑﮭ ﮐﺮﯾﮟ وﮨ آپ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓ ﮨﮯ اور وﮨ آپ ﮐ ﻣﺪد
ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ آپ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ﯾﮧ ﺑﮭ دﻋﺎ ﮐﺮﯾﮟ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ آپ ﮐﮯ ﺧﺎوﻧﺪ اور آپ ﮐﮯ ارد ﮔﺮد اﻓﺮاد ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﻧﻮر
ﭘﯿﺪا ﻓﺮﻣﺎ دے ،ﺟﺲ ﮐ روﺷﻨ ﻣﯿﮟ وہ ﺣﻖ ﺑﺎت ﭘﭽﺎن ﺳﯿﮟ ،ﻧﯿﺰ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﯾﮧ ﺑﮭ دﻋﺎ ﻣﺎﻧﯿﮟ ﮐﮧ اﻟﮧ
اﻧﯿﮟ اﭘﻨ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺳﮯ ﻧﻮازے۔
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اور آپ ﮐﺎ ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﮍﮬﺎ ﻟﮭﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ آپ ان ﮐﮯ ﻟﯿﮯ اﯾﺴ ﻋﻠﻤ ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ دﺳﺘﯿﺎب رﮐﮭﯿﮟ ،ﯾﺎ اﯾﺴﮯ ﻣﻔﯿﺪ آرﭨﯿﻞ اور ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ
رﮐﮭﯿﮟ ﺟﻮ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮨﻮں۔ ﺟﺲ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ ﺳﮯ آپ ﻧﻤﭩﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘ ﯿﮟ اس ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﻣﻮاد اﻧﯿﮟ ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮﯾﮟ،
ﻣﻤﻦ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﻓﺮاﻏﺖ ﮐﮯ اوﻗﺎت ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﭘﮍھ ﻟﯿﮟ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ان ﮐ ﺷﺮح ﺻﺪر ﻓﺮﻣﺎ دے۔ اور آپ ﭘﺮ ﯾﻘﯿﻦ رﯿﮟ
ﮐﮧ اﮔﺮ آپ اﺳﺒﺎب اﭘﻨﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ آپ ﮐ اﻣﯿﺪ اور ﺗﻤﻨﺎ ﮐﻮ ﮐﺒﮭ ﺑﮭ راﺋﯿﺎں ﻧﯿﮟ ﺟﺎﻧﮯ دے ﮔﺎ۔
اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ آپ ﯾﮧ ﺑﮭ ﮐﺮﯾﮟ ﮐﮧ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻔﯿﺪ وﯾﮉﯾﻮز ،آڈﯾﻮز اور وﻋﻆ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭘﺮ ﻣﺒﻨ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اور ﺧﻄﺒﺎت
ﺗﯿﺎر رﮐﮭﯿﮟ ،اور اﮔﺮ آپ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﺧﺎوﻧﺪ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻋﻠﻢ ﮨﻮ ﮐﮧ وہ ﻓﻼں ﻓﻼں اﻞ ﺳﻨﺖ ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ ﮐﺮام ﮐ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﯿﻼن زﯾﺎدہ
رﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ان ﮐ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اور وﯾﮉﯾﻮز ﮐﻮ ﺗﺮﺟﯿﺢ دﯾﮟ۔
ﯾﮧ ﺑﺎت ذﮨﻦ ﻧﺸﯿﻦ ﮐﺮ ﻟﯿﮟ ﮐﮧ :آپ اس وﻗﺖ ﺑﺖ ﺑﮍا ﺟﺎد ﮐﺮ رﮨ ﯿﮟ ،ﯾﮧ دﯾﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﺎد ﮨﮯ ،ﯾﮧ اﭘﻨ ﺟﺎن ،ﮔﮭﺮ اور
ﺑﭽﻮں ﮐ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﺎد ﮨﮯ ،آپ اﯾﺴﮯ ﻣﺎﺣﻮل ﻣﯿﮟ ﺟﺎد ﮐﺮ رﮨ ﯿﮟ ﺟﻮ آپ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺳﺎز ﮔﺎر ﻧﯿﮟ ،ﺗﻮ اس
ﻟﯿﮯ آپ ﮐﺎ اﺟﺮ ﺑﮭ آپ ﮐ ﺟﺪ و ﺟﺪ  ،ﮐﻮﺷﺶ اور ﻣﺤﻨﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ۔
آپ اﭘﻨﮯ ﺑﭽﻮں ﻣﯿﮟ دﯾﻦ ﮐ ﻣﺤﺒﺖ اور دﯾﻨ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﭘﺮ ﭘﺎﺑﻨﺪی ﭘﯿﺪا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ درج ذﯾﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺮﯾﮟ:
 .1اﭘﻨﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﻮ زﯾﺎدہ ﺳﮯ زﯾﺎدہ وﻗﺖ دﯾﮟ ،ان ﺳﮯ اس دوران ﻣﯿﮟ دﯾﻦ اور دﯾﻨ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﮐ ﻋﻈﻤﺖ ﭘﺮ ﮔﻔﺘﻮ
ﮐﺮﯾﮟ ،رﺳﻮل اﻟﮧ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ و ﺳﻠﻢ ﮐ ﺳﯿﺮت ﻃﯿﺒﮧ ﮐﺎ زﯾﺎدہ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﺗﺬﮐﺮہ ﮐﺮﯾﮟ؛ ﮐﯿﻮﻧﮧ اﻧﺴﺎن واﻗﻌﺎت
ﺳﻨﻨﮯ ﮐﺎ ﺑﺖ ﺷﻮﻗﯿﻦ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ،آپ اﭘﻨﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﺟﺘﻨﺎ ﮨﻮ ﺳﮯ ﻗﺮﯾﺐ رﯿﮟ؛ آپ ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ رﮨﻨﮯ ﺳﮯ آپ
زﯾﺎدہ ﻣﺆﺛﺮ اﻧﺪاز ﻣﯿﮟ ان ﮐ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮ ﺳﯿﮟ ﮔ اور آپ ﮐﻮ ﺑﭽﮯ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻠ ﻧﻤﻮﻧﮧ ﺑﮭ اﭘﻨﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔
 .2ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ اﯾ ﭼﺎرٹ ﺑﻮرڈ ﻟﺎﺋﯿﮟ اور اس ﭘﺮ وﻗﺘﺎً ﻓﻮﻗﺘﺎً آﯾﺎت اور اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺧﻮﺑﺼﻮرت ﻋﺒﺎرﺗﯿﮟ ﻟﮭﺘ رﯿﮟ،
اس ﺑﻮرڈ ﮐﻮ اﯾﺴ ﺟﮧ ﻟﺎﺋﯿﮟ ﺟﺎں ﺳﮯ ﺳﺐ ﻟﻮگ ﭘﮍھ ﺳﯿﮟ ،اس ﮐﺎ اﻟﮧ ﮐﮯ ﺣﻢ ﺳﮯ ﺑﺖ اﺛﺮ ﮨﻮ ﮔﺎ ،ﯾﮧ
ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﮧ وﻋﻆ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﮨﮯ۔
 .3آپ اﭘﻨﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ روزاﻧﮧ ﮐ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮧ ﮐﺮﯾﮟ ،اس ﻟﯿﮯ ﮐﮧ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﻮر اور ﺪاﯾﺖ
ﮨﮯ۔
 .4اﺳﻼﻣ ﻋﺒﺎرﺗﯿﮟ اور ﮐﻠﻤﺎت زﯾﺎدہ ﺳﮯ زﯾﺎدہ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﯾﮟ ،ﺑﭽﻮں ﮐﻮ اﺳﻼﻣ آداب اور اﻟﻔﺎظ ﮐ ﻋﺎدت ڈاﻟﯿﮟ،
اﺳ ﻃﺮح ﮐﮭﺎﻧﮯ ﭘﯿﻨﮯ اور ﺳﻮﻧﮯ وﻏﯿﺮہ ﮐﮯ اذﮐﺎر اﻧﯿﮟ ﯾﺎد ﮐﺮواﺋﯿﮟ۔
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ
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