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 کے بدعتيوں اورانہيں کرتا نہيں خيال کا اوالد کی اس خاوند
 ہے لےجاتا پاس

 
 ميں اعتقاد ميرے ليکن ہے بهيجتا سکول اسالمی کوايک بيڻے ميرے خاوند

 اورابهی ہے کا برس سات بچہ ، ہے لمتساہ بہت سے اعتبار دينی سکول يہ
 ، آتی نہيں بهی سورة ايک بلکہ سيکها نہيں بهی پڑهنا قرآن نے اس تک

 ہوں رہی پڑهاتی سے ترجمہ انگلش اسے ميں سے وجہ کی آنے نہ عربی
 ہے۔ ناکافی يہ ليکن
 وہ يا ، ہے کرتا مخالفت ميری وہ ليکن کی بات سے خاوند ميں سلسلے اس
 کا بهيجنے سکول اورخرافی بدعتی معروف کوايک بچوں ميرے پر بنا اس

 تعليم ميں سکول اسی بچے کے بيوی دوسری کی اس ، ہے لگا بنانے ذريعہ
 ۔ ہيں پڑهتے فرقرآن فر ميں اورعربی کرتے حاصل
 بهی بچہ ميرا کہ ہوں توچاہتی ميں ؟ چاہيے کرنا کيا مجهے ميں حالت ايسی
 متساہل ہی بہت سکول وہ ہے هتاپڑ جہاں ليکن کرے حاصل تعليم قرآنی

 وہ جاتاہے کيا اہتمام زيادہ کا پڑهائي جہاں سکول اوردوسرا ، ہے اورخرافی
 نہ کچه مسجد جگہ کی اوراس ، ہے دور سے کميونڻی اسالمی ہاں ہمارے
 خاوند ميرا ۔ کم ہی بہت ميں زبان عربی بهی اوروہ ہے چالرہی کام کچه
 محلے اپنے ميں اور ، ہے جاتا جدميںمس اس کر لے کو بيوی دوسری اپنی
 کے نبويہ سنت بجائے کی مذهب پرکسی جہاں ہوں جاتی مسجدميں کی

 ہيں ہورہی پيدا مشکالت ليے پرميرے بنا کی جس ، ہے جاتا کيا عمل مطابق
 کرتا نہيں خيال کا اورخدشات احتياطات ان کے مذاهب خاوند ميرا کيونکہ
 مذهب معين کسی ميں جب اور ، ہے کہا کا بچنے نے کرام علماء سے جس
 ؟ ہے کرتا اورانکار مخالفت ميری تووہ ہوں کہتی کا کرنے نہ اتباع کی
 آپ ميں شاءاهللا ان پر جس کريں راہنمائی کچه نہ کچه آپ ميں سلسلے اس
 ۔ گي رہوں قدردان کی

 

 هللا الحمد
 : اول
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 پر دينے تعليم وقرآنی کودينی اوالد اپنی وہ کہ ہيں مشکور کے بہن سائلہ ہم
 سے تعالی اهللا ہم ہے مظہر ايک کا تربيت حسن يہ کہ ليے اس ، ہے حريص

 وتعاون مدد کی اس پر اس اور فرمائے عطا توفيق اسے وہ کہ ہيں گو دعا
 فرمائے۔

 : دوم
 شديد ميں سکهانے زبان کوعربی بچوں وہ کہ ہے نصيحت ہماری اسے

 علم کے عظيم دين سا کہ ليے اس کرے اہتمام کا اوراس رکهے حرص
 کو اوالد اپنی وہ پر بنا جس ، ہے يہی وسيلہ بہتر سے سب کا ومعرفت
 کہ بهی ليے اوراس ، ہے کرسکتی ور بہرہ بهی سے تعليم کی نافع علموم
 ۔ ہے ہوتی اثرانداز زيادہ بنسبت کی دوسروں پر اوالد اپنی ماں
 : سوم
 اختيار ڈر اور تقوی اک تعالی اهللا وہ کہ ہے نصيحت ہماری بهی کو خاوند
 کرے وانصاف عدل ميں اہتمام کے وتربيت تعليم مين اوالد اپنی ہوا کرتا

 اوراچهی بہتر سے سب ميں ان ، دے نفع دنياميں و دين کو اوالد کی جواس
 اس کو بچوں ہے وسلم عليہ اهللا صلی نبويہ اورسنت کتاب کی تعالی اهللا چيز
 ۔ چاہيے کرنا اہتمام خاص کا تعليم کی

 مجهے نے والد ميرے کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا بشيررضی بن نعمان
 ميں لگي کہنے عنہا تعالی اهللا رضي رواحۃ بنت توعمرہ دی چيزعطيہ کوئي
 کے جاکراس پاس کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ حتی نہيں راضي پر تواس
 اورعرض ےگئ کےپاس وسلم عليہ اهللا صلی نبی وہ لهذا لو نہ پوچه متعلق
 : کی
 اپنے سے ميں رواحہ بنت عمرہ نے ميں وسلم عليہ اهللا صلی رسول اے
 پاس کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی تم کہ لگي کہنے وہ تو ديا کوعطيہ بيڻے
 اپنے تونے کيا فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ، بناؤ گواہ اورانہيں جاؤ
 ۔ نہيں گےل کہنے وہ ؟ ہے ديا عطيہ طرح اسی کو بچوں سب
 کرتے اورڈراختيار تقوی کا تعالی اهللا:  فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی
 انہوں کہ ہيں کہتے راوی ، کرو وانصاف عدل ميں اوالد ساری اپنی ہوئے

 ۔ ليا لے واپس عطيہ اپنے آکر نےواپس
 ( ١٦٢٣(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ٢٤٤٧(  نمبر حديث بخاری صحيح
 رضی نعمان نے وسلم عليہ اهللا صلی اکرم نبی:  کہ ہے يہ شاهد ميں حديث
 نہيں قرار صحيح کرنا عطيہ کچه کو بيڻے ايک اپنے صرف کا عنہ تعالی اهللا
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 سے اس يا دو کو سب ہوئے کرتے عدل ميں اوالد سب کہ فرمايا بلکہ ديا
 اوالد اپنی شخص کوئي کہ ہوگا شامل بهی يہ ميں اس لهذا ، لو لے واپس بهی
 کسی طرح اسی يا دالئے کونہ اورکسی دالئے تعليم کو کسی سے ميں

 ۔ نہيں صحيح يہ کرے سلوک امتيازی سے ايک کسی ميں اورمعاملہ
 اوراسے اطاعت کی اس اوالد کی اس کہ ہے کرتا پسند يہ مرد طرح جس
 ساته کے ان بهی اسے ليے اس رہيں برابر ميں کرنے سلوک بہتر سے

 حسد سے دوسرے ايک ميں آپس کا اوالد ، ہوگي اکرن برابری ميں ہرمعاملہ
 سے ميں ان کہ ہے شامل بهی يہ ميں اسباب کے ہونے پيدا اورکينہ وبغض
 دوسروں کو ايک کسی اورياپهر کرے محبت زيادہ والد ساته کے ايک کسی
 ۔ دے فضيلت پر

 ہے جاتا پايا شاهد کر بڑه بهی سے اس ميں قصہ کے السالم عليہ يوسف
 : ہے ميں فرمان اس کے الیتع جواهللا

 کو باپ ہمارے نسبت ہماری بهائي کا اوراس يوسف کہ کہا نے انہوں جب }
 باپ ہمارا يقينا ہيں جماعت)  طاقتور(  ہم حاالنکہ ہے پيارا زيادہ بهی سے ہم

 جگہ نامعلوم کسی اسے يا ڈالو ہی مار کوتو يوسف ، ہے ميں غلطی صريح
 ، ہوجائے طرف تمہاری محبت اور رخ کا والد تمہارے کہ تا دو پهينک پر
 ۔)  ٩ - ٨(  يوسف}  جانا بن اورصالح نيک تم بعد کے اس

 : چہارم
 کرائے روشناس سے تعليم شرعی کو اوالد وہ کہ ہے ضروری پر خاوند

 وہ کہ تا سکهائے ہی ميں بچپن مجيد اورقرآن زبان عربی کرانہيں اورخاص
 گئي کی حاصل ميں بچپن ونکہکي رہيں راغب طرف اسی بهی کر ہو بڑے
 ۔ ہے رہتی جاگزيں زيادہ بهی ميں اورذهن ہے ہوتی مند فائدہ زيادہ تعليم

 جيسا ہے ايساہی کرنا حاصل تعليم ميں پچپن:  کہ ہے بهی مقولہ يہ اورپهر
 ۔ ہے جاتا ونگارکيا نقش ميں پتهر کہ

 بهی سادوف فتنہ پر ہوجہاں پذير رہائش ميں ملک ايسے مسلمان اگر اورپهر
 کا چالنے پر راہ غلط اورانہيں کود کهيل کی بچوں کر اورخاص ہو زيادہ
 ضروری زيادہ اوربهی تعليم دينی تو وہاں گيا کيا مہيا زيادہ بهی سامان
 ۔ ہے ہوجاتی
 : پنجم
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 کرے وپيروی اتباع کی وسنت کتاب وہ کہ ہے اورضروی واجب پر مسلمان
 سبحانہ اهللا ميں بارہ کے جس ںہي مصدر دو يہی کے الہی شريعت کيونکہ
 : ہے فرمايا طرح اس کچه بهی نے وتعالی

 کی وسلم عليہ اهللا صلی رسول کے اس اور تعالی اهللا!  والو ايمان اے }
 بهی کی ان ہيں والے اختيار سے ميں تم اورجو کرو اطاعت و فرمانبرداری

 اوراس یتعال اهللا اسے تو لگو کرنے اختالف ميں چيز کسی تم اگر ليکن ،
 اورآخرت تعالی اهللا تم اگر لوڻاؤ طرف کی وسلم عليہ اهللا صلی رسول کے
 بہت بهی انجام کا اوراس ہے بہتر ہی بہت يہ ، ہو رکهتے ايمان پر دن کے
 (٥٩( النساء}  ہے اچها

 اکرم رسول کہ ہے ميں حديث کی عنہ تعالی اهللا رضي عبداهللا بن اورجابر
 : فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی

 بهی کبهی تو رکهو پکڑے تم جسے ہوں رہا چهوڑ چيز ايسی ميں تم ميں )
 ۔)  ١٢١٨(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ہے اهللا کتاب وہ ہوگے نہيں گمراہ
 کے بشر کسی کہ نہ ہے ميں وسنت توکتاب اساس کی راہنمائی و هدايت لهذا
 اهللا رحمہم کرام آئمہ ہم کہ ہے يہ ليکن ، ہو بهی کوئي وہ چاہے ميں قول
 و اقوال کے ان ہم بلکہ ، کرينگے نہيں اورگستاخی کمی ميں شان کی تعالی
 شريعہ اوراحکام سمجهنے کوصحيح نبويہ اورسنت اهللا کتاب ساته کے کالم

 ۔ گے کريں حاصل تعاون ميں سمجهنے کوبهی
 شان کی امام کسی ہی اورنہ کرتا نہيں انکار بهی مسلمان کوئي کا مذاهب ان
 کہ نہيں حرج کوئي ليے کے مسلمان بلکہ ، ہے کرتا اورگستاخی کمی يںم
 ليکن ، کرے کوشش کی سمجهنے اوراسے کرے استفادہ سے مذاهب اس وہ

 جائے ہوا نہ شکار کا تعصب ميں مذاهب ان کہ ہے کا چيز اس انکار
 کہ ہے کا بات اس انکار اور جائے کی نہ تقليد اوراندهی جامد کی اورکسی

 کے حديث صحيح وہ چاہے پراصرارکرنا کرنے پرعمل مذهب کاي کسی
 ۔ ہو ہی مخالف
 کيا ترک اسے آئے جوبهی ميں مقابلہ کے حديث صحيح کہ ہے يہ تو صحيح
 ۔ ہے ضروری ہونا پرعمل حديث اورصحيح جائے
 عمدا کوئي مخالفت کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے کرام آئمہ اورپهر
 صحابہ کہ ہے کومعلوم سب کہ ہے يہ معاملہ ہبلک کی کرنہيں بوجه اورجان
 پاس کے کرام آئمہ اوران تهے چکے پهيل ميں ممالک مختلف کرام
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 مل نہ احاديث انہيں ميں مسائل کيااورجن عمل پر ان پہنچيں جواحاديث
 ۔ ديا فتوی سے اوراجتهاد رائے اپنی نے انہوں وہاں سکيں

 ميں مسائل کچه نے انہوں تو پہنچی نہ احاديث کےپاس ان کہ ہے بهی يہ
 حديث صحيح اب ہيں مخالف کے سنت جو ہيں مسائل وہ اوريہی کيا اجتهاد

 ۔ ہے واجتهاد اقوال کے ان کہ نہ ہوگا عمل پر
 کتاب وہ کہ ہے اورضروری واجب ميں معاملہ اس پر شخص اورمسلمان

 اعتقاد اوريہ ، سمجهے معذور کو کرام اورآئمہ کرے پيروی کی وسنت
 اوراس ہيں ماجور اهللا انشاء سے وجہ کی اجتهاد اپنے کرام آئمہ ہک رکهے
 کہ جيسے گا ملے اجر ہی ايک کو اورکسی ڈبل کو سےکسی ميں ان ميں
 ۔ ہے فرمان بهی کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 کريں عمل پر وسنت قرآن ہم کہ ہے ديا حکم يہ ہميں نے کرام اورآئمہ
 کيوں بهی کوئي قائل کا اس چاہے يںکرد ترک کو اقوال مخالف کے اوراس

 ہو نہ
 : ہے قول کا تعالی اهللا رحمہ ابوحنيفہ امام
 ۔ ہے وہی بهی مذهب ميرا تو ہو صحيح حديث جب
 قول کسی ہمارے وہ کہ نہيں حالل يہ بهی ليے کے کسی:  کہ کہا بهی اوريہ
 ۔ ہے کيا اخذ سے کہاں يہ ہم کہ ہوجائے نہ علم يہ اسے کہ تک جب لے کو

 : ہے بهی يہ قول اورايک
 ترک کو قول ميرے تو دوں کہہ قول کوئي خالف کے وسنت کتاب جب ميں
 ۔ کردو

 : ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ انس بن مالک اورامام
 بات صحيح سے اورمجه ہوں کرتا بهی غلطی ہوں اوربشر انسان ايک ميں
 کے وسنت کتاب وہ تو اگر کوديکهو رائے ميری لهذا ہے ہوسکتی بهی

 ترک اسے ہو مخالف کے وسنت کتاب اورجوبهی لو لے اسے ہو موافق
 ۔ کردو
 : ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ شافعی امام اور
 کوئي خالف کے وسلم عليہ اهللا صلی رسول سنت ميں کتاب ميری تم جب
 ميری اور کہو ہی بات کی وسلم عليہ اهللا صلی رسول توسنت پاؤ چيز بهی
 ۔ کوچهوڑدو بات
 : ہے قول کا تعالی اهللا رحمہ احمد امام
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 اوزاعی ہی اورنہ کی اورشافعی مالک ہی نہ اور کرو تقليد توميری نہ
 ليں اور کريں اخذ سے وہيں بهی آپ بلکہ کی تعالی اهللا رحمہم اورثوری

 ۔ کيے حاصل اورمسائل کيا اخذ نے انہوں سے جہاں
 بهی ايک کوئي ہک ہے کيا رفض کو بات اس نے کرام آئمہ کہ ہے يہ شاهد
 اورخاص ، کرے مظاہرہ کا تعصب کے دليل کسی بغير پر قول کسی کے ان

 بهی کرام آئمہ کہ ليے اس ہو خالف بهی کے وسنت کتاب قول وہ کرجب
 معصوم کوئي وہ ہے ہوسکتی غلطی بهی سے اوران ہيں بشر کےسب سب
 ۔ نہيں
 فضل کے ان ميں اورعلم چاہيے کرنی قدر کی سب ان ہميں کہ ہے يہ ليکن

 ميں ان ليکن کريں استفادہ سے علم کے ان ہوئے کرتے خيال کا ومرتبے
 ۔ چاہيے ہونا نہيں متعصب ہميں بهی پر قول کے ايک کسی سے
 : ششم

 وغيرہ بدعات ميں اس کہ ہے کہنا کا سائلہ ميں بارہ کے جس سکول دوسرا
 ہے جاتا کيا سے طريقے اچهے اہتمام کا مجيد قرآن ليکن ہے ہوتا ارتکاب کا
 اورمصالح مصلحت کی اوالد اپنی وہ کہ گے کہيں سے سائلہ ہم لهذا ،

 مدرس سا اچها کوکوئي توبچوں اگر ليے اس ، ديکهے توازن ميں اورمفاسد
 کی جانے ميں سکول اس پر بنا کی جس دے توجہ پر توان جائے مل

 بچوں کہ ہے ميں اسی مصلحت کی بچوں پهر تو ہو نہ محسوس ضرورت
 نہ ہی وخرافات بدعات کر جا سکول وہ کہ تا جائے بهيجا نہ سکول کو

 ۔ رہيں سيکهتے
 کو جوبچوں ہوں ميں امور بڑے بڑے وخرافات بدعات يہ جب طرح اوراسی

 پر طريقے دوسرے کر ہڻا سے اورطريقے منهج کے والجماعت سنت اہل
 ۔ چاہيے بهيجنا نہيں سکول انہيں تو ہوں باعث کا چلنے لے
 ہوں جاتی حدتک اس ہی اورنہ نہيں بڑی اتنی وخرافات بدعات يہ راگ ليکن
 ان کو بچوں اور ہڻيں نہ سے وسنت اورکتاب والجماعت سنت اہل بچے کہ

 کہ جائے سمجهايا يہ اورانہيں ہو ممکن بتانا ميں بارہ کے وخرافات بدعات
 کوئي ميں بدلہ کے سکول اوراس ، ہے ضروری بچنا سے بدعات ان

 ميں بهيجنے ميں سکول اسی کو بچوں اهللا انشاء توپهر ہو نہ یبه اورسکول
 کہ چاہيے رہنا ہوشيار طرح پوری ہی ہميشہ ليکن نہيں بات والی حرج کوئی
 بدعات ان بچے کہ جائے ديکها يہ اوراگر ، ليں لے نہ اثر کا بدعات ان بچے
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 اس کو بچوں پر طور فوری ميں حالت تواس ہيں لگے ہونے متاثر سے
 ۔ جائے کرديا منع سے جانے سکول
 : ہفتم
 تعليم کی وسنت کتاب کو لوگوں استاد جو کہ نہيں وشبہ شک کوئي ميں اس
 وہ رکهے خيال کا احاديث صحيح کی وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی دے

 ايسے وہ کہ چاہيے کو مسلمان بلکہ ، ہے اوربہتر اولی زيادہ سے دوسروں
 مستفيد سے اس بهی کو بچوں بيوی اوراپنے ہو مستفيد بهی خود سے شخص
 ۔ کرے
 کتاب ہوا کرتا تسليم کو بات کی بيوی اپنی وہ کہ ہے نصيحت کو خاوند لهذا

 پرعمل وسنت کتاب بهی بيوی کہ ليے اس کرے وپيروی اتباع کی وسنت
 کو بچوں بيوی وہ کہ چاہيے بهی يہ کو اورخاوند ، ہے حريص پر کرنے
 ساته ساته کے اوراس ، دالئے الزمی ليمتع کی مجيد اورقرآن زبان عربی
 ۔ کرے وانصاف عدل مابين کے اوالد اپنی ميں اس

 مذاهب اوران کرے وپيروی اتباع کی وسنت کتاب وہ کہ چاہيے اوراسے
 وسنت کتاب جو لے نہ کام سے تعصب بهی ميں ايک کسی سے ميں اقوال
 برتاؤ کا اوربہتری نرمی ساته کے بيوی اپنی اوراسے ، ہوں مخالف کے
 تعالی اهللا ہے ہوسکتا کرے تجربہ کا کرنے نصيحت اوراسے ، چاہيے کرنا
 توفيق کی کرنے کام کے بهالئی خيرو اوراسے کردے صدر شرح کا اس
 ۔ دے
 پر اوراس فرمائے عطا توفيق کو سائلہ وہ کہ ہيں گو دعا سے تعالی اهللا ہم
 قدر ثابت پر حق اوراسے فرمائے مدد کی اوراس کرے رحم فضل اپنا

 ۔ رکهے
 . اعلم واهللا


