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   مضامین        سوئم

 پیارےُنبؐیُ

ربیع االّول کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آؐپ کی پیدائش سے پہلے آؐپ  21ہمارے پیارے نبی حضرت محمؐد 

کے والد حضرت عبداللہ کی وفات ہو چکی تھی۔آؐپ کی عمر چھے سال ہوئی تو آؐپ کی والدہ حضرت  آمنہ بھی 

س کے بعد آؐپ کی پرورش حضرت عبدالمطلب نے کی۔ حضرت محمؐد اللہ تعالٰی کے آخری نبی وفات پاگئیں۔ ا

ہیں۔آؐپ پر پہلی وحی غاِر َحرا میں نازل ہوئی۔عرب کے لوگ آؐپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے 

قع ہے۔۔حضرت محمد ؐ بچوں سےپیارو محبت سے پیش آتے تھے۔ آؐپ کا روضہ مبارک مدینہ منّورہ میں وا  

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں              کی محمؐد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں  

 موسم

وقت کے لحاظ سے درجہ حرارت کی تبدیلی کو موسم کہتے ہیں۔ اللہ تعالٰی نے ہمیں چار موسم دیے ہیں۔گرمی، 

وگباریک کپڑے پہنتے ہیں۔ اور ٹھنڈا پانی سردی، بہار اورخزاں موسم گرما میں ہر طرف بہت گرمی ہوتی ہے۔ ل

پیتے ہیں اور وہ سادہ غذا کھاتے ہیں موسم سرما میں شدید سردی پڑتی ہے ۔ دن کو دھوپ اچھی لگتی ہے۔ لوگ 

موٹے کپڑے پہنتے ہیں ولحاف اڑوھتے ہیں۔سردیوں میں لوگ خشک میوے بھی کھاتے ہیں۔ موسم بہار میں ہر 

ہیں جوکہ بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ خزاں کے موسم میں درختوں کے  طرف پھول ہی پھول کِھل جاتے

پتے گر جاتے ہیں۔ہر موسم بہت پیارا  اور خوبصورت ہے مجھے سب موسم پسند ہیں۔ کیونکہ یہ سب اللہ تعالٰی 

 نے بنائے ہیں۔

 علمُکےُفائدے

فرشتوں سے بہتر بنایا۔ انسانوں نے علم علم کا مطلب جاننا ہے۔ اللہ تعالٰی نے علم کی وجہ سے ہی انسانوں کو 

کی وجہ سے ہی تمام ترقی کی ہے۔ علم کے ذریعے ہی انسان اپنے آپ کو اور اللہ تعالٰی کو پہچانتا ہے۔ اللہ 

تعالٰی نے اپنے نبؐی کو علم میں اضافہ کی دعا سکھائی کہ"اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما" ۔علم ایک 

اصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے حضوراکرؐم کا ارشاد ہے کہ "ماں الزوال دولت ہے۔ علم ح

کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو"۔ علم کے ذریعے ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ علم کی وجہ سے انسان 



کی  نئی نئی ایجادات کر رہا ہے۔علم کی طاقت تلوار کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے۔ علم کی وجہ سے ہی انسان

 عزت بڑھتی ہے۔ آج بھی مسلمان علم کی وجہ سے ترقی کر کے اپنا کھویا ہواوقار حاصل کر سکتے ہیں۔

علم کی شمع سے محبت ہو مچھ کو یا رت                    زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب  

 صفائی

ے۔اللہ تعالٰی کو بھی صفائی نصف ایمان ہے۔تندرست اور صحت مند رہنے کے لیے صفائی بہت ضروری ہ

صفائی اور پاکیزگی بہت پسند ہے۔دیِن اسالم بھی ہمیں صاف ستھرا رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔اسالم کی بنیاد 

صفائی اور پاکیزگی پر ہے۔جب تک جسم ، لباس اور عبادت کی جگہ پاک صاف نہ ہوں عبادت بھی قبول نہیں 

ھتے ہیں۔صاف ستھراانسان بیماریوں سے بچا رہتا ہوتی۔لوگ صاف ستھرے انسان کو عزت کی نظر سے دیک

ہے۔ہمیں اپنے ملک ، سکول،کالس اور گھر کو صاف رکھنا چاہیے۔صفائی پسند انسان صحت مند رہتا 

رہتےُہیںُ۔پاکُصافُُتعالٰیُہےُ"بےُشکُاللہُتعالٰیُانُکوُپسندُکرتاُہےُجوُخوبُُارشادُُِباریہے۔  

صفائی سے بہتر نہیں کوئی شے۔              صفائی عجب چیز دنیا میں ہے۔  

 قائدُاعظم

کو کراچی میں پیدا ہوئے۔آپ کے والد کا نام 2781دسمبر12قائد اعظم محمد علی جناح بابائے پاکستان ہیں۔آپ 

پونجا جناح تھا۔آپ نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی۔پھر اعلٰی تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور وکیل 

غیر کے مسلمانوں کو انگریزوں سے آزادی بنے۔آپ شروع سے ہی بہت محنتی اور قابل انسان تھے۔آپ نے بِرص

کو بن گیا۔آپ  2418اگست  21دالئی۔آپ کی محنت اور اللہ کی رحمت سے مسلمانوں کا پیارا وطن پاکستان 

 2417ستمبر  22پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔دن رات کام کرنے کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے۔آپ نے 

 کو وفات پائی۔

ِملت ہے جسم و جان ہے محمد علی جناح               حمد علی جناحِملت کا پاسبان ہے م  

 یومُآزادی

برصغیر کے مسلمان کو قائم ہوا۔ 2418اگست  21یوم آزادی سے مراد آزادی کا دن ہے۔ ہمارا پیارا وطن 

انگریزوں کی غالمی میں جگڑے ہوئے تھے اور ان کے بعد ہندوؤں نے ان پر ظلم و ستم ڈھائے ہوئے تھے۔ 

اس مشکل دور میں عالمہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا خواب دیکھا اور قائد اعظم کی ان تھک 

الگ وطن آزاد کروایا ۔ پاکستان بہت محنت اور قربانیوں کے بعد حاصل محنت سے آپ نے مسلمانوں کے لیے

ھنڈیوں سے اپنے گھر ، بچے ج۔سب ہوا۔ اس دن کی یاد تازہ کرنے کے لیے ملک بھر میں جشنمنایا جاتا ہے

بازاراور گلیاں سجاتے ہیں۔ عمارتوں پر چراغاں کیا جاتا ہےاور سبز ہاللی پرچم بلند کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالٰی 

 ہمارے وطن کو ہمیشہ آباد اور قائم دائم رکھے۔آمین

یرا احساناے قائد اعظم تیرا احسان ہے ت              یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران  

 

 

 

 

ُکہانیاںُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  

فاختہُاورُچیونٹیُُُُُُُُُُ  

ایک دن ایک چیونٹی ندی کے کنارے پانی پی رہی تھی۔ پاس ہی درخت پر ایک فاختہ بیٹھی تھی اچانک چیونٹی 

میں گر گئی۔ اُس نے مدد کےلیے پُکارا۔ فاختہ نے ایک پتہ ندی میں پھینکا۔ چیونٹی پتے پر چڑھ کر کنارے پانی 

تک آ گئی۔ ایک دن ایک شکاری جنگل میں آیا۔ اُس نے فاختہ کا نشانہ باندھا۔ چیونٹی یہ سب دیکھ رہی تھی اُس 

نتیجہ:احسانُکاُبدلہُُاختہ کی جان بچ گئی۔نے شکاری کی ٹانگ پر کاٹ لیا۔ شکاری کا نشانہ ُچوک گیا اور ف

 احسانُہے۔

 سچُمیںُبرکت

دور کسی ملک میں ایک سلطان رہتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹوں کو پاس باُلیا اور ہر بیٹے کو ایک ایک بیج 

ا دیا۔ اور کہا کہ اس بیج کو ایک سال تک اُگاؤ ایک سال بعد جس کا پودا مجھے سب سے زیادہ پسند آئے گ

میرے بعد وہ سلطان بنے گا۔ سب سے چھوٹا شہزادہ سلیم تھا۔ اس کی عمر صرف دس سال تھی۔ اس نے بڑی 



احتیاط سے بیج کو گملے میں بویا اور اُسے روز پانی دیتا اور خیال رکھتا۔ دن گزرتے گئے مگر بیج سے کوئی 

پاس آئے۔ سلیم کے عالوہ سب کے  پودہ نہ نکال ۔ ایک سال بعد سب لڑکے اپنے اپنے پودے لے کر سلطان کے

پاس خوبصورت پھولونوالے پودے تھے۔ایمانداری سے بیج کو گملے میں بویا اور سچ بوالکہ اس کے گملےمیں 

 کوئی پودا نہیں اُگ سکا لہذا میرے بعد سلیم ہی آپ کا سلطان ہوگا۔

 نتیجہ:سچُمیںُبرکتُہے۔

 جھوٹُکیُسزا

کریاں چرانے کے لیے جنگل میں جایا کرتا تھا۔ایک دن اُسے شرارت ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک گڈریا اپنی ب

سوجھی۔ اُس نے زور زور سے چالناشروع کر دیا شیر آیا، شیر آیا۔ پاس کے گاؤں سے لوگ اُس کی مدد کو 

دوڑے۔ مگر وہاں کوئی شیرنہ تھا۔ اور گڈریا کھڑا ہنس رہا تھا۔گاؤں کے لوگ بہت غصہ ہوئے اورواپس چلے 

دن بعد اُس نے یہی شرارت دوبارہ کی۔لوگ دوبارہ اُس کی مدد کو دوڑے آئے۔ مگر وہاں شیر نہ پا  گئے۔ چند

کربہت ناراض ہوئے۔ایک دن سچ مچ شیر اُدھر آ گیا۔ گڈریا بہت چالیا مگر اُس کی مدد کو کوئی نہ آیا۔ شیر نے 

۔نتیجہ:ُجھوٹُبولناُب ریُعادتُہےساری بکریوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔   

 بیماریُکیُدرخواست

ٹرل ماڈل سکول، سنصاحبہ گورنمنٹ  پرنسپل بخدمت جناب 

 لوئر مال، الہور

!جناب عالیٰ   

گزارش ہے کہ مجھےکل رات سے تیز بخار ہے ۔اس کی وجہ 

سے میں سکول حاضر ہونے سے قاصر ہوں۔برائے مہربانی 

 مجھے ایک یوم کی رخصت عنایت فرمائیں۔عین نوازش ہو گی۔

گزاردرخواست    

 نام: ا۔ب۔ج 

مارچ 22مورخہ  

1124 

 ضروریُکاُمُکیُدرخواست

بخدمت جناب پرنسپل  صاحبہ گورنمنٹ سنٹرل ماڈل سکول، 

 لوئر مال، الہور

 جناب عالٰی!

گزارش ہے کہ مجھےگھر پر ضروری کام ہے۔ اُس مودبانہ 

کی وجہ سے میں سکول حاضر ہونے سے قاصر ہوں۔برائے 

رخصت عنایت فرمائیں۔عین مہربانی مجھے ایک یوم کی 

 نوازش ہو گی۔

 درخواست گزار

 نام: ا۔ب۔ج 

1124مارچ 22مورخہ   

 بھائیُُکیُشادیُمیںُشرکتُکےُلیےُدرخواست

بخدمت جناب پرنسپل  صاحبہ گورنمنٹ سنٹرل ماڈل سکول، 

 لوئر مال، الہور

 جناب عالٰی!

کو میر ے بڑے  1124جوالئی  12مودبانہ گزارش ہے کہ 

ی  ہے۔ بارات کراچی جائے گی۔ دی خانہ آبادبھائی کی شا

میں شرکت کی وجہ سے میں سکول حاضر ہونے سے  شادی

قاصر ہوں۔ لہذا مہربانی فرما کر مجھے تین یوم کی ُرخصت 

 عنائیت فرمائیں۔عین نوازش ہو گی۔

گزاردرخواست   

 نام: ا۔ب۔ج 

مارچ 22مورخہ  

1124 

حانُمیںُکامیابیُحاصلُکرنےُکیُعنوان:ُولدُکےُنامُخطُامت

 اطالعُدیں۔

 از کمرہ امتحان 

۔1124 ،جوالئی12  

 پیارے ابّا جان!

اسالم علیکم اُمید ہے آپ خیرت سے ہوں گے میں بھی خیریت 

سے ہوں آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہو گی کہ میں نے 

دوئم کا امتحان اچھے نمبروں میں پاس کر لیا ہے اور جماعت 

ے پر آیا ہوں سب آپ کی دعاؤں کی بدولت ہے میں اّول درج

 سب بڑوں کو سالم اور چھوٹوں کو پیار۔

 واسالم

 آپ کا پیارا بیٹا

 ا۔ب۔ج
 

 


