
 

 
 (َتْرِبَيُة اأَلْبَناِء ِباْلُقْدَوةِ )

 اوالد کی عملی تربیت
 

احسان ہے کہ اس نے ہمیں اوالد جیسی نعمت سے  ہللا تعالی کا ہم پر

 اْلَمال   :زندگی کی زینت بنایا۔ ارشاد باری تعالی ہے نوازااور انہیں دنیاوی

ال واوالد تو دنیا کی ہی زینت م" .64:سورة الكهفَواْلبَن وَن ِزيَنة  اْلَحيَاِة الدُّْنيَا

 "ہے۔

عطیہ ہے اور وہ ایک ایک ہمارے لیئے ہماری اوالد ہللا کے طرف سے 

امانت ہے جس کی حفاظت کا ہللا نے ہمیں حکم دیا اور اس کی تربیت کی 

 ۔ تو جس شخص نے ذمہ داری  اور اسکا خیال رکهناہم پر ضروری قراردیا

عے انکی تربیت کی تاکہ وہ خود بهی اچهے اخالق اور اچهی عادتوں کے ذری

اور  اپنےمعاشرے اور وطن کے لیئے  غیروں کے لیئے نیک ہو جائیں اور 

 ۔ںیئمفید ہو جا بهی

جہ سے اپنی صحت اور کی تربیت اور ان کے ساته اہتمام کے و انوہ بیشک 

اور ان کے ساته  اپنی جوانی اور بڑہاپے  میں فائدہ اٹهائیں گےاپنے مرض، 

سے اپنی موت کے بعد ان کی دعاؤں سے فائدہ اٹهائیں  کی وجہ وک حسن سل

ِإالَّ  :ِإَذا َماَت اإلِْنَسان  اْنَقطََع َعْنه  َعَمل ه  ِإالَّ ِمْن ثَالَثَة  » :ہے گے۔ ارشاد نبوی 

و لَه   ،َأْو ِعْلم  ي ْنتََفع  ِبهِ  ،ِمْن َصَدَقة  َجاِرَية     .لمرواہ مس «َأْو َولَد  َصالِح  يَْدع 

جب انسان مر جاتا ہے تو ان کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، ہاں مگر " 

ں، یا صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے لوگ نفع اٹهاتے ہو: تین چیزیں ہیں

 "حق میں دعا کریں۔ ایسی اوالد جو نیک ہوں انکے

تر اور حق بات تو یہی ہے کہ ہم اپنی اوالد کی تربیت کتاب بیشک زیادہ بہ

کی محبت اور آپ کی اتباع سے کریں  کو مضبوطی سے پکڑنا اور آپ ہللا 

صحیح دین کی تعلیم کو واضح کریں جو انہیں اعتدال کے  اور  ان کے لئے، 

دور کرے ۔ اور انہیں ، اور انہیں فرقہ بندی اور اختالفات سے طرف الئے

لے کاموں سے زمین کو آباد کرنے، اور کائنات کے ہر ایک کے حقوق کے به

 جب یہ اچهائیاں اسی وقت حاصل ہو سکتی ہیں دعوت دے۔ کی احترام کرنے

نیک صالح شخصیات کے عادات واطوار کو اختیار کرکے جو ہمارا منہج 
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پر  اوالدکہ ہمارا اچها طور طریقہ ہماری ہے۔ اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہئے 

، وارد ہوا ہے کہ عمرو بن عتبہ نے اپنے لڑکے خود بخود اثر انداز ہوتا ہے

بہتر تو یہی ہے کہ آپ کی اپنی اصالح  میرے لڑکے : "کے استاذ  سے کہا

نگاہ پر ٹکی  کی ضروری ہے چونکہ ان کی نگاہیں آپ کی اصالح سے پہلے

ی چیزوں انہ ہتر ہے جو آپ کرتے ہیں اور وہہوئی ہیں، ان کے نزدیک وہی ب

 "۔کو برا سمجهیں گے جنہیں آپ چهوڑ دیں

بے شک بہترین تربیت میں سے یہ ہے کہ والد ان خطرناک اور بری عادتوں 

کے بارے میں جو راستوں، بازاروں اور مدارس یا بعض جدید وسائل واعالم 

وجہ سے وہ ہللا کی نافرمانی میں مبتال ہو  ذریعہ پیش آتے ہیں جن کی کے

اور لوگوں کی عزتیں انکے مال وجان پر ظلم وزیادتی کا سبب جاتے ہیں 

باپ سے مطالبہ کرتے ہیں  ن سے آگاہ کریں۔ اور یہ چیزیں ماںبنتے ہیں ا

کہ حکمت ودانائی کے ساته انکے دوستوں سے متعلق معلومات حاصل کریں 

چونکہ صحبت کا اثر بہت زیادہ اس کے کردار پر پڑتا ہے۔ اور انکے 

پیار اور نرمی سے کیا جائے اور اس سلسلے میں ماہرین  لح کا تمشکال

سے اور ان اداروں سے رابطہ قائم کیا جائے جو انہی کاموں کیلئے قائم 

 ہوئے ہیں۔


