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 د لوړو زده کړو د مقام پیغام

 من وااله، وبعد: الحمدلله والصالة والسالم علی رسول الله وعلی آله وصحبه و 

د يو هېواد په سیايس، اقتصادي، ټولنيز او فرهنګي ډګر کې وده او پرمختګ يوازې د پوهې په ګاڼه ښايسته کړل شوو او روزل شوو 

متخصصو کادرونو له الرې شوين دي، له همدې امله زموږ ګران ټاټوبی افغانستان به هم هغه مهال له هر اړخيز پرمختګ او ودې څخه 

وند هره څانګه کې د بسياينې ترڅنګ خپل دين، ولس او هېواد ته ژمن متخصص کادرونه وړاندې کړي؛ برخمن کيږي چې د پوهې اړ 

نو د لوړو زده کړو وزارت اړوند علمي او تحصييل بنسټونه د داسې علمي او متخصصو کادرونو د روزلو او تربيې مسؤوليت او دنده پر 

 غاړه لري.

لوېښت کلنې تحمیيل جګړې څخه له راوتلو سمدالسه وروسته د اقتصادي او نورو ګڼ شمېر د لوړو زده کړو وزارت له اشغال او درې څ 

ستونزو رسه رسه اغېزناک او ګټور ګامونه پورته کړل او د خپلو نه ستړي کیدونکو هڅو پایله کې یې د ټولو واجد رشایطو افغانانو لپاره 

 د تحصیل او زده کړې زمینه برابره کړل.

ارت رهربي، منسوبني او علمي کادرونه د مسؤوليت او خپل دين، هېواد او ولس ته د ژمنتيا له مخې باور لري چې د لوړو زده کړو وز 

په ډېره لنډه او کمه موده کې يې د ټولو ستونزو رسه رسه په خپل اړوند برخه کې لومړيتوبونو ته په کتو رسه اړين او مهم ګامونه پورته 

سنه نه کوي او د ځورېديل او کړېديل ولس او هېواد لپاره يې کايف نه ګڼي؛ د اقتصادي، ټولنيز، کړل، خو بیا هم پر همدومره څه ب

فرهنګي او علمي برخو ټولو شته ستونزو ته په کتو رسه باور لري چې د خپل مجاهد او متدین ولس تحصييل او علمي اړتياوو او هيلو په 

 برخه کې به ال زيات او ګړندي ګامونه واخيل.

ان د معياري لوړو زده کړو وړتيا او اړتيا لري، چې د نړۍ له حاالتو رسه سم نه يوازې دا چې په ټولنه کې اهل او وړ ثابت يش او افغان

شته ستونزو ته ځواب ويونکې وي، بلکې خپل دين، ولس او هېواد ته هم ژمن او په هره لويه او کوچنۍ ستونزه کې د هغوی ترڅنګ 

ونه ورته وړاندې کړای يش، په دغه برخه کې د اړينو معيارونو په پام کې نيولو رسه د دايس باکيفيته والړ علمي او تخصيص کادر 

معیاري تحصييل نصاب چمتو کول چې له يو لوري نړيوال وضعيت او رشايطو او اوسني حاالتو رسه سمون ولري او له بل اړخه د دغه 

ژمن وي؛ نو له همدې کبله نوموړی وزارت د داسې تحصييل نصاب چمتو کول نصاب څخه فارغ کسان خپلو ديني او ميل ارزښتونو ته 

له خپلو لومړيتوبونو، مهمو دندو او مسؤوليتونو څخه ګڼي او د لوړو زده وزارت په ميل سټراټېجيک پالن کې د داسې معياري تحصييل 

لوړو زده کړو وزارت په الرښوونه او رسپرستۍ نصاب چمتو کول له مهمو موخو څخه دی چې د همدې هدف د ترالسه کولو په موخه د 

د مسلکي کمیټې، د تحصیيل نصاب ميل کمیسیون او د دولتي او خصويص پوهنتونونو د استاذانو په همکارۍ د اسالمي ثقافت د 

 رسه شوه.حصیيل نصاب بیا کتنه او اصالح تر ت

اصالحاتو وروسته د چمتو کېدو په حالت کې دی او ټولو  د خوښۍ ځای دی چې اوس د اسالمي ثقافت نصاب له بيا کتنې او يو شمېر

 ېد ګڼ شمېر مخکېنيو نيمګړتياوو لر دولتي او خصويص پوهنتونونو او مؤسسو ته وړاندي کیږي، هيله لرم چې له پخواين نصاب څخه 

 ځواب ويل شوی وي.کولو او سموونو وروسته د نوي نصاب په پيل کولو رسه د ټولنې له غوښتنو رسه سم اړتياوو ته بشپړ 

په ډېر درنښت مننه کوم چې په دغه برخه کې يې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې  په پای کې له ټولو هغو علامء کرامو او استاذانو څخه

کړي دي، تر څو  يو دايس ميل او معیاري نصاب چې له ديني او ميل ارزښتونو رسه سمون ولري چمتو کړي او دا يې خپله ديني او ميل 

 کړي. او کوښښونه په خپل دربار کې قبولهڅې  لېلې ده، الله تعالی دې د هغوی ټو ه ګڼوجيب
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 پالن اونیز او مفردات تجوید او نظام اعتقادي د اسالم د

 د پوهنتون نوم:  - - - - - - - - 

 د پوهنځي نوم:   

 د ډیپارټمنټ نوم: اسالمي ثقافت                               

                    SL-IC 0101  د مضمون کوډ: 

 د مضمون نوم: اسالمي ثقافت ۱ )د اسالم اعتقادي نظام-تالوت او تجوید(  

 :کرېډېټونو شمېردريس ساعتونو/ د       کرېډېټ 3 

 د مضمون بڼه: ټول شمول 

لرينه    مضمون: مخکېنی 

لومړی    سمسټر: 

 

 نظام( اعتقادي اسالم )د برخه لومړۍ

  د مضمون لنډه پېژندنه

ټولو مهم  د اســالمي ثقافت په کریکوک کې لومړی او تر "اعتقادي نظامد اســالم "مضــمون په لړۍ کې  ټول شــمولهد اســالمي ثقافت 

مضمون دی چې د اسالمي ثقافت مضمون له مفهوم رسه له بلدتیا وروسته محصل کوالی يش چې د اسالم اعتقادي نظام په علمي او 

 مستدله توګه وپېژين.

په توګه د منطقي او علمي تسلسل له مخې ټاکل شوی دی؛  د اسالمي ثقافت په تحصیيل نصاب کې اعتقادي نظام د لومړين مضمون

ځکه چې عقاید او باورونه د تکلیفي احکامو لپاره اساس او بنسټ ګڼل کيږي، دا مضمون د اسالمي ثقافت د نورو ټولو مضامینو لپاره 

 بنسټیز او ترټولو مناسب مدخل شمېرل کيږي. 

په پای کې د اسالم  اعتقادي نظام مضمون د اسايس موضوعاتو  سمسټرچې د د دې مضمون په مطالعه او لوست محصالن کوالی يش 

ـــه کړي او په پایله کې يې وکوالی  ـــان او نړۍ پېژندنې په اړه په اکاډمیکه توګه له دالیلو رسه کيل معلومات ترالس لکه الله تعالی، انس

بل انسـان رسه اړیکه په سـمه توګه تنظیم کړي او د کایناتو د  يش د یو ځیرک، پوه او سـاک انسـان په توګه د کایناتو له پالونکي، او له

 پالونکي له نعمتونو څخه په سمه توګه ګټه واخيل.

 ییزې موخې: ه زده کړ 

  ،د اسالمي ثقافت له مفاهیمو رسه بلدتیا، د پېژندګلوۍ اسباب او ډولونه، د اسالم اعتقادي نظام او په اړه يې راغيل ایتونه

 عقیده پېژندل.احادیث او اسالمي 

 .په سمه توګه د اسالم د اعتقادي نظام پېژندنه او له غیر اسالمي نظامونو رسه يې پرتله 

  ستنې اړتیا او ساک  تنظیم کې ترې د ګټې اخی سالمي عقیدې او ایامن رول په ډاګه کول او د دنیوي او اخروي ژوند په  د ا

 عقیدې وېښتابه رامنځته کول.د ژوند په هره برخه کې د الله تعالی د حارض او ناظر 

  ــامين دینونو رسه يې پرتله او دا په ــالمي عقایدو پر فطري وايل او اعتدال نقيل او عقيل دالیل وړاندې کول، له نورو اس د اس

 ډاګه کول چې د اسالم اعتقادي نظام او اسالمي نړۍ لید پر نورو ټولو نظامونو او نړۍ لیدونو حقانیت او فوقیت لري. 

 میکه او علمي توګه له اسالمي عقایدو او باورونو څخه د دفاع وړتیا او په خپراوي کې يې هڅې او زیار ایستل. په اکاډ 
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 دريس مېتودونه:

 لکچرونه وړاندې کول، ازاد بحث او مناقشه، د محصل محوري مېتود له مخې د دريس عنوان اړوند پوښتنو ته ځوابونه.

 د مضمون اونیز دريس پالن

 موضوع اونۍ
د اونۍ د دريس 

 ساعتونو شمېر
 علمي  نظري

 لومړۍ 

 مثقافت مفهود 

د ثقافت موضوع او  -۲او حکم.  همیتا، ثقافت تعریفد   -۱

د   -۴ ت.ساسااو اسالمي ثقافت سرچینې د ا  -۳مطالب.  

سالمي ثقافت په د ا - ۵. ځانګړتیاوې اف اوهداسالمي ثقافت ا

 .چیلنجونهې ندوړا

2 2 ۰ 

 دوهمه

 م.نظادي عتقاام سالد ا

م نظادي عتقاد ا -۲ همیت.او اتعریف م نظادي عتقاد ا -۱

 نظامونه.ي بشر، لهي نظامونها لونه:ډو

م د سالد ا -۴ همیت.او اتعریف م نظادي عتقام د اسالد ا -۳

 ع جمااو احدیث قرآن کریم ، سرچینې:م نظادي عتقاا

 -۶ .عتدالاشمولیت او  ، فطري،توقیفي، غیبي :ځانګړتیاوې -۵

 اف.هدض او اغرم نظادي عتقام د اسالد ا

پېژندنه ،  تعالی الله برخې:موضوع او م نظادي عتقاد ا -۷

 پېژندنه. کایناتانسان پېژندنه، 

 د عقیدې د علم حکم، فضیلت، نومونه او اړوند اصطالحات. -۸

پېژندل، اعتقادي اصول  أهل السنة والجامعةد عقایدو امامان، 

 او عمومي صفات یې.او مناهج یې، خصوصیات 

2 2 ۰ 

 درېیمه

 .لید نړۍ

اصول،  لید نړۍد  -۲ .ميت او اړتیاها، لید تعریف نړۍد  -۱

 ي.تجربو، عقالني، علمي ، فلسفي :دیني، لونهډو اساسات او

سالمي د ا -۴ .ت او اړتیاهمیا، لید تعریف نړۍسالمي د ا -۳

 د -۵ . او د غوره وايل دالیل يې ځانګړتیاوېاهداف،  لید نړۍ

 ې اغېزې.لنیزدي اغېزې، ټوفر: اغېزېلید  نړۍ اسالمي

2 2 ۰ 

 څلورمه

د اعتقادي نظام برخې: د الله تعالی پېژندنه، انسان پېژندنه،  •

 طبیعت او کاینات پېژندنه 

  د الله -۲او توپیر یې.  معنااو الله له د ا -۱ پېژندنه: تعالی د ا لله

 الیلاو د نښېپېژندنې د  تعالی

 -۲ ر.تصودي لحاا -۱ م.مقااو خلقت ن نساد ا، پېژندنه ننساد ا

 ر.سالمي تصوا

 عقيل.-۳ روحي. -۲ جسمي. -۱ وې:تیان اړنساد ا

 -۴ دي.باا  ېځمکد  -۳ . دتعباـ ۲ معرفت.ـ ۱ مکلفیتونه:ن نساد ا

 ل.سالمي شریعت قایمواد 

2 2 ۰ 



4 
 

 پنځمه

او طبیعت د  -۲طبیعت حقیقت. د  -۱ت: کاینااو طبیعت 

اړه په د طبیعت او کایناتو  -۳ر. سالمي تصواغیر اړه کایناتو په 

 .مسالاو اساینس ی نواړه کایناتو په د  - ۴ر سالمي تصوا

2 2 ۰ 

 شپږمه

 ن.یمااتعالی الله پر  :کنمړی رلون: کان اریماد ا

، ارکان او اصول: توحید، نبوت، همیتا، تعریفن یماد ا -۱

 . معاد

 اسالم ترمنځ توپیر. د اسالم تعریف، د ایامن او 

 او نښې.الملونه ت قون د یماد ا -۳ ضعف.ت او قون یماد ا - ۲

 ۶ ښتنې.غون یماد ا - ۵او نښې. تیا الملونه ورکمزن د یماد ا -۴

وجود عقيل، نقيل،  الله تعالی پر د -۷ لیتونه.ومؤمن مسؤد  -

 فطري، نفيس او آفاقي دالیل.

2 2 ۰ 

 اوومه

 ارکان اود توحید   -۲ صطالحي معنا.اي او لغودتوحید   -۱

 د توحید اهمیت، اهداف او حکم.  -۳. طو رش 

 غوښتنېاو  معنا، دالئل)دالوهیت توحید  -۱ نه:ولډوتوحید د 

د  -۳ .(یې غوښتنې معنا، دالئل او)د ربوبیت توحید  -۲ .(یې

 .(غوښتنې يېاو  معنا، دالئل)توحید اساموو او صفاتو 

2 2 ۰ 

 امته

د الله تعالی د اساموو او صفاتو لونه یې: ت او ډوتعالی صفاد الله 

تعریف، د الله تعالی د اساموو د اثبات دالیل، د الله تعالی د اساموو 

شمېر، د الله تعالی د اساموو حکم، د صفتي اساموو او صفاتو ترمنځ 

 توپیر.

ثبويت او  -۲ذايت او فعيل صفتونه.  -۱د الله تعالی صفات او ډولونه: 

 سلبي صفتونه.

 ذايت صفتونه، تعریف او تفصیل یې: .1

 .قدرت، اراده، علم، کالم، حیاة، سمع او برص 

 فعيل صفتونه، تعریف او تفصیل یې: .2

  ،ذالل.إ او  زعزاإ حیاء، إ تخلیق، ترزیق 

 ثبويت صفتونه، تعریف او تفصیل یې: .3

 حیات، علم، قدرت .

 سلبي صفتونه، تعریف او تفصیل یې: .4

  ،عجز.موت، نوم، جهل 

2 2 ۰ 

 نهمه

د الله تعالی د اساموو او صفاتو په اړه د معطله، مشبهه،  .1

 مجسمه او نورو باطلو فرقو عقاید.

أهل السنة د الله تعالی د اساموو او صفاتو په اړه د  .2

 عقاید او تګالره. والجامعة

2 2 ۰ 

 لسمه

 ن. یمااکن: پر مالیکو ر دوهمن یماد ا

 پیدایښت ماده يې.   صفات او د د مالیکو حقیقت، -۱

 مالیکو دندې.مقربې پرښتې او د  -۲

 او مفهوم. ، تفصیلمالیکو د ایامن تعریف پر -۳

 .ېل يیډولونه او د وجود دالد پېریانو او شیطانانو پېژندنه،  -۴

2 2 ۰ 

 ۰ 2 2 ن.یمااسماني کتابونو اکن: پر ر ېیمن در یماد ا یوولسمه
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 سماني کتابونو پېژندنه.د ا - ۱

 تیا.کتابونو ته اړاسامين  -۲

 حکم.م او مفهو ،تعریفن یماد اسماني کتابونو اپر  -۳

 الیل.خۍ دمنسواو تحریف د سماني کتابونو ا مخکېنيد  - ۴ 

، موخې او د عدم تحریف ځانګړتیاوېد قرآن کریم پېژندنه،  -۵

 دالئل يې.

 دولسمه

 ن .یماانو پیغمرباکن: پر ن څلورم ریماد ا

 ق.فرمنځ نبي ترل او سواو د رسالت پېژندنه رت او نبود  - ۱

 م.مفهواو تعریف ن یماد انو اپر پیغمبر - ۲ 

 موخې.او تیا اړبعثت د نو اپیغمرب د  - ۳ 

 ، مسؤولیتونه او معجزې.عصمت ت،نو صفااپیغمبرد  - ۴

ارهاص، معجزه، کرامت، استدراج، سحر، کهانت، تنجیم او 

 کهانت 

ت، صفات، معجزې او نبو سلموعلیه الله محمد صلی د  - ۵

 ت. خصوصیا

د ختم نبوت عقیده، د منکرینو او د پیغمربۍ د دعوا  -۶

 کوونکو حکم.

أهل السنة د صحابه وو پېژندنه، مقام او په اړه يې د  -۷

 عقیده. والجامعة

2 2 ۰ 

 دیارلسمه

 .نیماورځ اپر ت خرد اکن: ځم رپنن یماد ا

 .ندنهت د ورځې پېژخرا  -۱

 . رسالمي تصواو اهمیت ، اتعریفن یمات د اخراپر  -۲

يې )بعیده،  ی( او نښانېکبر ،یلونه )صغرډوقیامت د  - ۳

 .متوسطه او قریبه(

د روح د روح حقیقت، له جسم رسه د روح د تعلق ډولونه،   -۴

ه او رد تناسخ عقیدد  ،نعمتاب او عذاو برزخ قبر ، د قبض

   یې

اط، جنت او پل صر شفاعت، حوض، حساب، حرش، بعثت، -۵

 دوزخ.

2 2 ۰ 

 څوارلسمه

 نیمار اقداو کن: پر قضا م رشپږ ن یماد ا

 تعریف.او قدر  ءد قضا - ۱

 م.مفهون یمار د اقداو  ءپر قضا - ۲

 لونه.ډوتقدیر د  - ۳

ر ختیااو د اکچه ن د واک نسان ګټې او د ایماداپر تقدیر  - ۴

 ساحه.

 فرقې.ن او یاادبېالبېل اړه تقدیر په د  -۵ 

2 2 ۰ 

 پنځلسمه

 قضانون یماد ا

 .لونه یېاو ډو لغوي او اصطالحي معنا کفرد  -۱

 )انکار، جحود، عناد، نفاق، زندقة او الحاد(.

 .لونه یېاو ډو لغوي او اصطالحي معنا رشک  -۲

 )اکرب او اصغر رشک(

2 2 ۰ 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .لونه یېاو ډو لغوي او اصطالحي معنا نفاقد  -۳

 )اعتقادي او عميل(

لونه او ډو ارتداد لغوي او اصطالحي معنا، حکمد  -۴

 .)اعتقادي، قويل او فعيل(یې

 .د توبې حکم یېد زندیق لغوي او اصطالحي معنا او  -۵

لغوي او اصطالحي معنا، د کفر او تکفیر ترمنځ تکفیر د  -۶      

 .او په   تکفیر کې  احتیاط نعامو، وطشرتوپیر، د تکفیر اصول، 

 اړسمهپش

 . م يېحکااو اهل قبله ا

منځ فرق او تر او مسلکونو مناهجو، هبوامذ، فرقو، یانود اد - ۱

  یېم حکاا

او  عةلجماوالسنة اهل أد یې اړه په او هل کبائر او اکبائر  -۲

 .هفرقو عقیدرو نو

2 2 ۰ 

 مقرر کتاب او ماخذونه:

 يش. بیدريس مواد ترت ېد ېک اڼاو مراجعو په ر ماخذونو د الندي  مقرر کتاب

د محصل او استاذ د اضايف 

معلوماتو او مطالعې لپاره مآخذ او 

 مراجع

 .ي الحنفيالقار  ال عيلكرب لإلمام املرشح کتاب الفقه ال  .1

 العقيدة الطحاوية لإلمام أيب جعفر الطحاوي الحنفي.  .2

 رشح العقيدة الطحاوية لإلمام عبد الغني الغنيمي امليداين الحنفي.  .3

 رشح عقيدة اإلمام الطحاوي ليب حفص رساج الدين عمر بن اسحاق الغزنوي الهندي.  .4

 لإلمام سعد الدين التفتازاين.  رشح العقائد النسفیة .5

  ملحمد عبد العزيز الفرهاري. ، رشح رشح العقائد النسفية النرباس .6

حسین  سالمیة و حقیقة الرشیعة املحمدیة،حقیقة الدیانة اإل  الرسالة الحمیدیة يف .7

 آفندي الجرس الطرابليس.

سالمية، السید حسین آفندي الجرس الحصون الحمیدیة للمحافظة علی العقائد اإل  .8

 الطرابليس.

 رشف عيل التهانوي.أ ت املفیدة يف حل االشتباهات الجدیدة للشیخ محمد االنتباها .9
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  تجوید( او تالوت) هبرخ دوهمه

 د مضمون لنډه پېژندنه

تجويد يو له هغو مهمو مضامينو څخه دی چې هيڅ مسلامن یې له زده کړې څخه  چاره نه لري؛ ځکه د قرآن کریم سمه زده 

او په ترتيل رسه یې لوستل له تجويد رسه پياوړې اړيکه لري، له تجويد پرته د قرآن کریم سمه زده کړه او هر حرف له خپل مخرج کړه 

پر هر مسلامن فرض، د قرآن  لو هڅهاداکو  د آن کریم سم لوستل او هر حرف له خپل مخرج څخهڅخه ادا کول ناشوين دي، او د قر 

کریم حق او د ملانځه د صحت لپاره رشط دی، نو له همدې امله اړينه ده چې هر مسلامن او په ځانګړي توګه محصل تجويد زده کړي 

 دا کړي.یاو په سم ډول د قرآن کریم د لوستلو او صحيح تلفظ کولو توان پ

ر په پای کې د تجوید مهم موضوعات لکه د حروفو ټد دې مضمون په مطالعه او لوست محصالن کوالی يش چې د سمس

ترالسه  اجر یېکړي او په پایله کې وکوالی يش چې قرآن کریم په سمه توګه تالوت او مخارج، صفات او احکام له عميل اجرا رسه زده

 کړي.

 ییزې موخې: ه کړ زده

  پياوړی کول او د قرآن کریم پر عظمت باور پيدا کول.اميان 

  په ترتيل رسه د قرآن کریم تالوت او هر حرف له خپل مخرج څخه له ټولو الزمي او عاريض صفتونو رسه سم د لوستلو توان

 پيداکول.

 ه خوندي کوي.له هغه اصولو او قواعدو رسه اشنايي چې په سمه توګه د قرآن کریم لوستلو کې انسان له تېروتنو څخ 

 .په قرآين آدابو او اخالقو محصل اراسته کول او د قرآن کریم په رڼا کې د هغوی په خويونو کې بدلون راوستل 

 

 دريس مېتودونه:

 لکچرونه وړاندې کول، ازاد بحث او مناقشه، عميل اجرا، د محصل محوري مېتود له مخې د دريس عنوان اړوند پوښتنې ځوابول.
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 دريس پالند مضمون اونیز 

 موضوع اونۍ
د اونۍ د دريس 

 ساعتونو شمېر
 علمي  نظري

 لومړۍ

 )حي تعریفال لغوي او اصط) د تجوید پېژندنه

 د تجوید موضوع او غرض

 )نظري او عميل)د تجوید ډولونه 

 رسه( لويال د له )د تجوید حکم 

 د تجوید ارزښت او اړتیا 

 وت آداب د قرآن کریم د تال 

  ص(اإلخال الناس، الفلق، )حفظ 

 رینمشق او مت 

۲ ۰ ۲ 

 دوهمه

 تعریف  )تېروتنه(د لحن 

 )او لحن خفي يللحن ج)د لحن ډولونه 

 او د لحن حکملحن خفي او مثالونه یې ، صورتونه د لحن جيل

  )، الکافرونرصسد، النامل)حفظ  

 رینمشق او مت 

۲ ۰ ۲ 

 درېیمه

 د تالوت پیل او صورتونه یې )جزئیات(

 هپیلد سورت له  پیلد قرائت 

 د سورت له منځه پیلد قرائت 

 پیلد قرائت په منځ کې د سورت 

 حفظ )الکوثر، املاعون، قریش(

 مشق او مترین

۲ ۰ ۲ 

 څلورمه

 د غاښونو نومونه

 )ثنایا، رباعي، انیاب، ضواحک، طواحن، نواجذ(

 حفظ )الفیل، الهمزة، العرص(

 مشق او مترین

۲ ۰ ۲ 

 پنځمه

 )جزئیات(حروف او مخارج یې 

 د حرف تعریف

 اسايس مخارج )جوف، حلق، لسان، شفتان، خیشوم(

 حفظ )التکاثر، القارعة(

 مشق او مترین

۲ ۰ ۲ 

 شپږمه

 د حروفو صفات

 د صفاتو تعریف

 صفات الزمه

 )صفات متضاده او غیر متضاده(

 حفظ )العادیات، الزلزلة(

۲ ۰ ۲ 

 اوومه

 صفات عارضه او احکام یې

 تفخیم او ترقیق

 )الله( د لفظ احکامد 

 د )الف الم( احکام

۲ ۰ ۲ 
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 حفظ )البینة(

 مشق او مترین

 امته

 د )راء( احکام )تقسیامت(

 مرین احکامد راء د تفخیم، ترقیق او جواز ال 

 حفظ )القدر، العلق(

۲ ۰ ۲ 

 نهمه

 غنه

 د غنې تعریف او حروف یې

 د نون ساکن او تنوین احکام

 ()اظهار، ادغام

 حفظ )التین(

 او مترین مشق

۲ ۰ ۲ 

 لسمه

 د نون ساکن او تنوین احکام

 اقالب، اخفاء()

 حفظ )االنرشاح(

 مشق او مترین

۲ ۰ ۲ 

 یوولسمه

 د میم ساکن احکام 

 )ادغام، اخفاء او اظهار(

 حفظ )الضحی(

 مشق او مترین

۲ ۰ ۲ 

 دوولسمه

ـــین،  ادغام، د ادغام تعریف، د ادغام ډولونه )متامثلین، متجانس

 )ادغام تام، او ادغام ناقص( متقاربین(،

 حفظ )اللیل(

 مشق او مترین

۲ ۰ ۲ 

 دیارلسمه

باب، د مد مقدار، د مد  ـــ د مد تعریف، د مد حروف، د مد اس

 (اصيل مد او فرعي مدډولونه )

 حفظ )الشمس(

 مشق او مترین

۲ ۰ ۲ 

 څوارملسه

ــغری، مد العوض،  ــلة الص ــيل ډولونه )مد طبیعي، مد الص د مد اص

 مد التمکین، مد )حي طهر(مد البدل، 

 د مد فرعي ډولونه

 هغه مدونه چې سبب یې همزه وي 

 هغه مدونه چې سبب یې سکون وي

 حفظ )البلد(

 مشق او مترین

۲ ۰ ۲ 

 پنځلسمه

بارونو د وقف  په مختلفو اعت کام یې، د وقف تعریف،  وقف او اح

 ډولونه 

 (۱۶-۱حفظ )الفجر

 مشق او مترین

۲ ۰ ۲ 
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 شپاړسمه

 عالماتد وقف 

 سکته او احکام یې 

 د سکتې مواضع )ځایونه(

 (۳۰-۱۷حفظ )الفجر 

 مشق او مترین

۲ ۰ ۲ 

 

 مقرر کتاب او ماخذونه:

 يش. بیدريس مواد ترت ېد ېک اڼاو مراجعو په ر ماخذونو د الندي  مقرر کتاب

د محصل او استاذ د اضايف 

معلوماتو او مطالعې لپاره مآخذ او 

 مراجع

 عزة عبید دعاسفن التجوید،  .1

 جامل القرآن، موالنا ارشف عيل تهانوي .2

 فوائد مکیة، موالنا عبدالرحمن مکي .3

 املقدمة الجزریة لإلمام محمد بن محمد الجزري .4
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 پالن اونیز او مفردات سیرت او نظام عباديت د اسالم د

 د پوهنتون نوم:  - - - - - - - - 

 د پوهنځي نوم:   

 د ډیپارټمنټ نوم: اسالمي ثقافت                               

  SL-IC 0201 د مضمون کوډ: 

 د مضمون نوم: اسالمي ثقافت ۲ )د اسالم عباديت نظام- سیرت( 

 :کرېډېټونو شمېردريس ساعتونو/ د  کرېډېټ 4 

 د مضمون بڼه: ټول شمول 

لرينه    مضمون: مخکېنی 

مهدو     سمسټر: 

 نظام( عباديت اسالم )د برخه لومړۍ

 د مضمون لنډه پېژندنه:

مضمون دی، چې په علمي او مستدله توګه محصالن د ژوند  ټول شموله دوهم "عباديت نظامد اسالم "د اسالمي ثقافت په نصاب کې 

 له اصيل موخې )عبادت( رسه چې د انساين ژوند ټولو برخو ته شامله ده، آشنا کوي.

ـــان له مادي او معنوي اړتیاوو څخه دي؛ ېد ایامن پایله ده او د یواز په حقیقت کې عبادت  ني وړ معبود الله جل جالله پېژندل د انس

په نوم مضمون په همدې موخه تدریسيږي؛ نو همدې مناسبت ته په کتو، رضوري  "اسالم اعتقادي نظام "نو په لومړي سمسټر کې د 

  نظام تر بحث الندې ونیول يش.سمسټر کې د اسالم عباديت دوهمده چې ورپسې په 

د دې مضــمون په مطالعې او لوســت محصــالن کوالی يش چې د ســمســټر په پای کې د عباداتو په مفهوم، ډولونو، د هر یو په حکم، 

ــپړهاغېز رشطونو، حکمتونو او  ــه کړي او په پایله او و بش ــان یوه رضوري او فطري ك هر اړخیزه پوهه ترالس ې پوه يش چې عبادت د انس

اړتیا ده؛ نو څرنګه چې انسان د فزیکي ودې په موخه اوبو او غذا ته اړتیا لري همداراز د روحي او معنوي ودې په موخه عبادت ته هم 

ـــت پېژندونکي، منظم، ګټ ـــان ټولنې ته د وخت د ارزښ ور او زیارکښ غړي په توګه اړتیا لري او د عبادت پراخ مفهوم ته په کتو، انس

 وړاندې کوي. 

 موخې:  زده کړه ییزې 

 .د عباداتو د مفاهیمو، ډولونو، رشطونو، احکامو او حکمتونو بشپړه پېژندنه 

 .د اسالمي عباداتو او له ځانه د جوړو  نورو وضعي عبادتونو ترمنځ توپريونه پېژندل 

  تفســیر، ترشــیح او د رشعي داليلو په رڼا کې د عبادتونو د پرېښــودلو په علمي او اکاډمیکه توګه د خاصــو او عامو عبادتونو

 فردي او ټولنیز زیانونه پېژندل.

  په حکمتونو او په اغېز د مايل عبادتونو د تررسه کولو  ـــالمي او برشـــي ټولنې  و نقيل او عقيل داليل وړاندې کول او د اس

 اقتصادي او اجتامعي پرمختګ کې يې رول. 

 دريس مېتودونه:

 لکچرونه وړاندې کول، ازاد بحث او مناقشه، د محصل محوري مېتود له مخې د دريس عنوان اړوند پوښتنو ته ځوابونه.

 د مضمون اونیز دريس پالن
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 موضوع اونۍ
د اونۍ د دريس 

 ساعتونو شمېر
 علمي  نظري

 لومړۍ

 معنا عبادت لغوي او اصطالحي  د  -

 د عبادت او طاعت ترمنځ توپیر -

 د عبادت مصادر او اساسات  -

 اهمیت او اهدافعبادت  په اسالم کې د -

 د عبادت مادي او معنوي ګټې  -

 ځانګړتیاوېاسالمي عبادت  د -

 رشطونهارکان او  عبادت د  -

2 2 ۰ 

 مههدو 

 او حکمتونه عبادت فلسفه په اسالم کې د -

 عبادت او ایامن ترمنځ اړيکې د -

 اړیکې عبادت او اخالقو ترمنځ د -

 د عبادت او معامالتو ترمنځ اړیکې  -

 له مکان او زمان رسه د عبادت مطابقت -

2 2 ۰ 

 درېیمه

 د ساحې پراختیا عبادت په اسالم کې د -

 )بدين، مايل، مايل او بدينقلبي، عبادت ډولونه ) د -

 )فرض، واجب، سنت، نفل(  تبامر  اتوعباد د -

)فرض، واجب، سنت، نفل،  د عبادت د احکامو مراتب

 (تحریمي، تنزیهي، خالف اولی حرام، مکروه

 : اړخونهتوب او هراړخیز  تشمولي عبادت د د -

 الف: فردي عبادتونه

 ب: ټولنیز عبادتونه

2 2 ۰ 

 څلورمه

  اسالم ارکان او حکمتونه د

 يې او حکمتونه ، اهمیتشهادت کلمه د– ۱

 کلمې مفهوم شهادت د د -

 کلمې فضیلت شهادت د د-

 مقصد ېکلم شهادت د د -

 د شهادت د کلمې احکام او مرتب آثار 

 د شهادت د کلمې غوښتنې

2 2 ۰ 

 پنځمه

 ځ، پېژندنه، فضیلت، مرتبه او حکمتونه يې.ملون

 .یې دالیلفرضیت  دد ملانځه حکم او -

 پر اخالقو د ملانځه اغېز.

 انځه ارکان، رشطونه او آداب.مل د

 .مفسداتانځه مکروهات او مل د-

 په جمعه د ملانځه اهمیت او فضیلت. 

2 2 ۰ 
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 .ښودلو حکمېپر انځهمل د -

 شپږمه

 د ملانځه ډولونه: 

 پنځه وخته ملونځ او د تکرار حکمتونه يې 

 د جمعې ملونځ، اهمیت، حکم، او ځانګړي رشطونه يې.

د عیدینو ملونځ، اهمیت، حکم، رشطونه، ځانګړي احکام او 

 طریقه يې.

د جنازې ملونځ، اهمیت، حکم، رشطونه، ځانګړي احکام او 

 طریقه يې.

د استسقاء ملونځ، اهمیت، حکم، رشطونه، ځانګړي احکام 

 او طریقه يې.

د خوف ملونځ، اهمیت، حکم، رشطونه، ځانګړي احکام او 

 طریقه يې.

د خسوف او کسوف ملونځ، اهمیت، حکم، رشطونه، 

 يې. ځانګړي احکام او طریقه

 نفيل ملنځونه: 

رشاق، الضحى، الوابني، التهجد، )صالة تحیة الوضوء، اإل 

  .التسبيح، تحية املسجد، االستخارة، التوبة، الرتاويح(

 ې. اغېز نځونو اهمیت او و د نفل مل

2 2 ۰ 

 اوومه 

 زکات، پېژندنه، فضیلت، مرتبه او حکمتونه يې. -

 .یې دالیلفرضیت  د د زکات حکم او-

 ارکان، رشطونه او آداب.  زکات د

 د زکات نصاب او اړوند مسایل يې.

 :زکات ډولونه د -

 موال، زکاة الفطر( ال  ة)زکا

 -۳څاروي،  -۲، سپني زر، اوسنۍ پيسې( زر نقود )رسه -۱) 

 د ځمکې حاصالت(. -۴سوداګریز توکي، 

 د هر مال زکات اړوند ځانګړي احکام.

2 2 ۰ 

 امته

 .مستحق خلکزکات  په ټولنه کې د -

 .ښودلو حکمېزکات پر د -

 صدقة الفطر:

 تعریف، اهمیت، رشطونه او حکمتونه يې. 

 د صدقة الفطر نصاب. 

 د صدقة الفطر اړوند مسایل. 

په اسالمي نظام کې د زکات او عشورو ټولولو اهمیت، اړتیا 

 او بیت املال ته پاملرنه.

2 2 ۰ 
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 نهمه

 مرتبه او حکمتونه يې.روژه، پېژندنه، فضیلت، ثوابونه،  -

 .یې دالیلفرضیت  د د روژې حکم او -

 د رمضان د میاشتې فضایل.

 ارکان، رشطونه او آداب.  روژې د

  مفسداتمکروهات او   روژې د-

2 2 ۰ 

 لسمه 

 ه: روژې ډولون د د حکم له پلوه

 )فرض، واجب، سنت، مستحب، مکروه او ناروا روژه(.

 نفيل روژې. 

 نه نیولو عذرونه او احکام يې.  د روژې د

 د روژې د خوړلو عذرونه او احکام يې. 

 له عذر پرته د روژې خوړونکي حکم. 

 )په پټه اوعام محرض کې(.

 اعتکاف، اهمیت، فضیلت، رشطونه او ډولونه يې.

 د اعتکاف ځانګړي اعامل او مفسدات يې.

 د اعتکاف ځانګړي احکام.  

2 2 ۰ 

 یوولسمه 

پېژندنه، فضیلت، ثوابونه، مرتبه، شالید او حکمتونه حج،  -

 يې.

 .یې دالیلفرضیت  د د حج حکم او-

 ارکان، رشطونه، واجبات او آداب.  حج د

2 2 ۰ 

 دوولسمه 

 :دحج ډولونه -

 )قران، متتع، افراد(.

 .مفسداتمکروهات او   حج د -

 جنایات او ډولونه. 

 د حرم او احرام جنایتونه، جزاوې او ډولونه يې. 

 .ښودلو حکمېدحج پر -

2 2 ۰ 

 دیارلسمه 

 عمره، پېژندنه، فضیلت، ثوابونه او حکمتونه يې. 

 .د عمرې حکم، فرائض، واجبات، سنن

 د عمرې وخت او طریقه يې. 

 د مدینې منورې زیارت او آداب يې. 

2 2 ۰ 

 څوارلسمه 

 فضیلت، ثوابونه او حکمتونه يې.قرباين، پېژندنه، 

 .د قربانۍ د وجوب رشطونه، وخت او نصاب

 د قرباين څاروي، د قربانۍ آداب او اړوند مسایل يې.

2 2 ۰ 

 پنځلسمه 

 جهاد، پېژندنه، فضیلت، ثوابونه او حکمتونه يې.

د جهاد اهداف، آداب، مرشوعیت او د مرشوعیت دالیل 

 يې. 

2 2 ۰ 
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 د جهاد ډولونه:

 )اقدامي، دفاعي( 

 )جهاد بالنفس، باملال، باللسان(. 

 شپاړسمه 

 هجرت، پېژندنه، فضیلت، ثوابونه او حکمتونه يې.

 د هجرت ډولونه:

 کفري هېوادونو ته د بېالبېلو سفرونو حکم. 

2 2 ۰ 

 

 مقرر کتاب او ماخذونه:

 يش. بیدريس مواد ترت ېد ېک اڼاو مراجعو په ر ماخذونو د الندي  مقرر کتاب

د محصل او استاذ د اضايف معلوماتو 

 او مطالعې لپاره مآخذ او مراجع

 ربعة، ابو الحسن عيل الندوي.رکان ال ال  .1

 شفيق الرحمن الندوي. ،فقه امليرس .2

 .حجة الله البالغة، شاه ويل الله الدهلوي .3

 .یضاح، حسن بن عامر بن عيل الرشنباليل الحنفينور اإل .4

  .القدوري، ابو الحسن أحمد بن محمد القدوريمخترص  .5

 .عبد الله بن محمود املوصيلاالختيار لتعليل املختار،  .6
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 (تاریخ اسالمي او )سیرت برخه دوهمه

 د مضمون لنډه پېژندنه

چې په کې د نبي کريم صلی الله عليه وسلم له  يمضامينو څخه د ټول شمولهسیرت پوهنه او اسالمي تاریخ له هغو مهمو 

زوکړې مخکې بيا د هغه د زوکړې، ماشومتوب، ځوانۍ، بعثت او آن تر وفات پورې د ژوند له ټولو اړخونو څخه د معتمدو روايتونو پر 

ټول يش او د يوې مسلامنې بنسټ بحث کيږي؛ ترڅو د نبوي سريت په رڼا کې د ټولنې اوسنيو ستونزو او اړتياوو ته په سم ډول ځواب ول

ټولنې ټولې ستونزې له نبوي کړنو او الرښوونو رسه سمې حل او فصل يش، نو له همدې امله اړينه ده چې محصالن له خپل پيغمرب صلی 

د  روۍ او الرښوونه کې ولټوي، اویکړي او د هرې ستونزې حل او پرمختګ یوازې د خپل پیغمرب په پ پیداالله عليه وسلم رسه مینه 

 ژوند په ټولو برخو کې اسالمي تاریخ ته مراجعه وکړي او د راشده خلفاوو تګالرې تعقیب کړي.

په پای کې د نبوي سیرت له بیال بیلو برخو، اسالمي  سمسټرد دې مضمون په مطالعه او لوست محصالن کوالی يش چې د 

 ه کړي او په رڼا کې یې خپل راتلونکی ترتیب او تنظیم کړي.تاریخ او راشده خلفاوو له تګالرو څخه درسونه، عربتونه او ګټې ترالس

 کړه ييزې موخې:زده

 .د رسول الله صلی الله عليه وسلم د ژوند له بېالبېلو اړخونو په اړه معلومات ترالسه کول 

 کړنالره ورته په  محصالن د نبوي سريت او اسالمي تاریخ اړوند بېالبېلو کتابونو رسه اشنا کول او له هغو څخه د ګټې اخېستلو

 ګوته کول.

 .د نبوي سريت د سمې زده کړې له الرې په محصالنو کې د هغه د پريوۍ ولوله او جذبه پيداکول 

 .د اسالمي تاریخ  په رڼا کې په خپل فردي او ټولنیز ژوند کې بدلون راوستل 

  موندل.د نبوي سیرت او اسالمي تاریخ د واقعاتو په رڼا کې د خپلو شته ستونزو حل الرې 

 دريس مېتودونه:

 لکچرونه وړاندې کول، ازاد بحث او مناقشه، د محصل محوري مېتود له مخې د دريس عنوان اړوند پوښتنو ته ځوابونه.
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 د مضمون اونیز دريس پالن

 موضوع اونۍ
د اونۍ د دريس 

 ساعتونو شمېر
 علمي  نظري

 لومړۍ

 .مفهوم تاریخ اسالمي او سیرت د

 .اهمیت او تعریف تاریخ او سیرت نبوي د

 .ځانګړتیاوې او مصادر سیرت نبوي د

 همتدنون او امپراتورۍ شته مخکې بعثته له

ــالم له  علمي، اخالقي، دیني، جزیرة العرب د مخکې څخه اس

 .حالت اقتصادي او سیايس ټولنیز،

 له پيدايښته مخکې پېښې 

 د زمزم څاه کیندل، د فیل پېښه 

 درسونه او عربتونه 

2 2 ۰ 

 هدوهم

 .تهبعث تر ته پیدایښ له

 .رضاعت او پیدایښت نسب،

 ، سفرونه او حاالت يېځواين ،، پالنهوړوکتوب 

 له بعثته وړاندې پېښې 

 حرب الفجار 

 حلف الفضول 

 بناء الکعبة 

 درسونه او عربتونه

2 2 ۰ 

 درېیمه

 .هجرته تر بعثته له

 .نبوت او وحي لومړنۍ

 .بلنه ښکاره او پټه ،دور مکي

 .هجرت لور په حبشې د

 .تړون ظلم د او پرېکون

 .معراج او ارساء کال، غم د

 .بیعت دوهم او لومړی عقبې د

 درسونه او عربتونه

2 2 ۰ 

 څلورمه

 .هجرت ته منورې مدینې

 تاسیس مسجد د

 .تړون ورورګلوۍ د ترمنځ مسلامنانو د

 .تړونونه وسلم علیه الله صلی الله رسول د رسه قبیلو نورو له

 معیاري اصـويل لومړنی تاریخ د او تاسـیس دولت اسـالمي د 

 .قانون اسايس

 درسونه او عربتونه

2 2 ۰ 

 پنځمه

 :غزاګانې

 .غزا بدر د

 .غزا احد د

 .غزا نضیر بني د

 .عربتونه او درسونه

2 2 ۰ 
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 شپږمه

 :غزاګانې

 .غزا احزاب د

 .غزا قریظه بني د

 .سوله حدیبیې د

 .غزا خیرب د

 .غزا موته د

 .عربتونه او درسونه

2 2 ۰ 

 اوومه

 .هفتح مکې د

 .غزا حنین د

 .غزا تبوک د

 .عربتونه او درسونه

2 2 ۰ 

 امته

 .الوداع حجة

 .مراسم او خطبه حج د

 .ناروغي

 .وفات

 .تکفین او تجهیز

 .ترکه او میراث

 .شامیل او خصوصیات نبوي

 .عربتونه او درسونه

2 2 ۰ 

 نهمه

 .اوالد او املؤمنین امهات

 .مقصد زیاتوايل د او زوجات تعدد

 .ژوند نبوي رسه اوالدونو او املؤمنین امهات له

 .عربتونه او درسونه

2 2 ۰ 

 لسمه

 .خالفترضی الله عنهام ق او عمر فاروق ید ابوبکر صد

صدیق سب او نوم، ريض الله عنه ابو بکر  ضایل او صفات، ن ، ف

 .شهادت، کارنامې، طریقه انتخاب د

سب او نوم، عنهعمر فاروق ريض الله  ضایل او صفات، ن  د، ف

 .شهادت، کارنامې، طریقه انتخاب

2 2 ۰ 

 یوولسمه

 .د عثامن، عيل او حسن رضی الله عنهم خالفت

ـــب او نوم، عثامن ريض الله عنه ـــفات، نس ـــایل او ص  د، فض

 .شهادت، کارنامې، طریقه انتخاب

 انتخاب د، فضایل او صفات، نسب او نوم، عيل ريض الله عنه

 .شهادت، کارنامې، طریقه

 د، فضـــایل او صـــفات، نســـب او نوم ،حســـن ريض الله عنه

 .شهادت، کارنامې، طریقه انتخاب

2 2 ۰ 

 دوولسمه

 .فتوحات، شخصیتونه بارز، خالفت امیه بني د

 حالت، ټولنیز او علمي اخالقي، دیني، یې پرمهال خالفت د

 .نظام عسکري او اقتصادي سیايس،

 .اسباب زوال د امویانو د

2 2 ۰ 
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 دیارلسمه

 .فتوحات، شخصیتونه بارز، خالفت عبايس

 حالت، ټولنیز او علمي اخالقي، دیني، یې پرمهال خالفت د

 .نظام عسکري او اقتصادي سیايس،

 .اسباب زوال د عباسیانو د

2 2 ۰ 

 څوارملسه

 .فتوحات، شخصیتونه بارز، واکمني فاطمیانو د

 حالت، ټولنیز او علمي اخالقي، دیني، یې پرمهال واکمنۍ د

 .نظام عسکري او اقتصادي سیايس،

 .اسباب زوال د فاطمیانو د

2 2 ۰ 

 پنځلسمه

ـــلیبي جن یانو واکمني او ص یانو او زنګ ـــلجوق نهګد س  بارز، و

 .فتوحات، شخصیتونه

 حالت، ټولنیز او علمي اخالقي، دیني، یې پرمهال واکمنۍ د

 .نظام عسکري او اقتصادي سیايس،

2 2 ۰ 

 شپاړسمه

 .فتوحات، هنشخصیتو  بارز، الفتخ عثامين

 حالت، ټولنیز او علمي اخالقي، دیني، یې پرمهال واکمنۍ د

 .نظام عسکري او اقتصادي سیايس،

 .د عثامين خالفت د زوال اسباب او علتونه

 .حالت مسلامنانو د وروسته ړنګېدلو له خالفت عثامين د

2 2 ۰ 

 

 مقرر کتاب او ماخذونه:

 يش. بیدريس مواد ترت ېد ېک اڼاو مراجعو په ر ماخذونو د الندي  مقرر کتاب

د محصل او 

استاذ د اضايف 

معلوماتو او 

مطالعې لپاره 

 مآخذ او مراجع

 .سیرة ابن هشام، البن هشام .1

 .السیرة النبویة، للشیخ ابو الحسن الندوي .2

 .السیرة النبوية، دروس وعرب، شیخ مصطفی السباعي .3

 شيخ عيل محمد الصاليب.حداث، أ السیرة النبوية، عرض وقائع وتحلیل  .4

  .فقه السرية، شيخ رمضان البوطي .5

 .تاريخ الخلفاء لإلمام السيوطي .6

 .سالمي إلبراهيم الرشيقيالتاریخ اإل  .7

 .، للشیخ علی محمد الصاليبسالميکتب التاریخ اإل  .8
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 پالن اونیز او مفردات نظام ټولنیز او اخالقي د اسالم د

 د پوهنتون نوم:  - - - - - - - - 

 د پوهنځي نوم:   

 د ډیپارټمنټ نوم: اسالمي ثقافت                               

 SL-IC 0301 د مضمون کوډ: 

 د مضمون نوم: ټولنیز نظام( -)د اسالم اخالقي نظام ۳ اسالمي ثقافت 

 :کرېډېټونو شمېردريس ساعتونو/ د  کرېډېټ 4 

 د مضمون بڼه: ټول شمول 

لرينه    مضمون: مخکېنی 

 سمسټر: یمېدر  
 

 نظام( اخالقي اسالم )د برخه لومړۍ

 د مضمون لنډه پېژندنه:

د اسالم اخالقي نظام چې له بده مرغه اوسمهال په اسالمي ټولنو کې پیکه تطبیقي او عميل بڼه لري، د اسالمي ثقافت په نصاب کې د 

 مضمون دی. ټول شموله درېیمثقافت له مضامینو څخه 

سان اړیکه له خپل ځان او د ټولنې له نورو و  ضمون د نیکو اخالقو یا د ناخوښ چلن له مخې د ان يس، دا م ګړو رسه تر مطالعې الندې نی

د اسالم اخالقي نظام د نورو ټولو نظامونو لپاره رسچینه ده، له همدې امله رسول الله صلی الله علیه وسلم اسالمي اخالق په مستقیمه 

 توګه له عقیدې او عبادت رسه تړيل دي.

په مفهوم، په فرد او ټولنه کې د غوره او ښو اخالقو په پای کې کوالی يش چې د اخالقو  سمسټرد دې مضمون په لوستلو محصالن د 

د  پر اغېزو، د فرد او ټولنې د ناوړو اخالقو په بدیو او پایلو، د ناوړه اخالقو په درملنه، بشـــپړ معلومات ترالســـه کړي او په پایله کې يې

 او د نورو لپاره غوره منونه يش.  ناوړه اخالقو له الملونو او بدیو څخه لیرې او په غوره او ستایلو اخالقو ځان اراسته

 موخې:  زده کړه ییزې 

  ،د اخالقو د علم له اســاســاتو او مفاهیمو رسه بشــپړه بلدتیا، د اســالم د اخالقي نظام مفهوم، رسچینې، بنســټونه، اصــول

 ژندل او د عقایدو، عباداتو او معامالتو رسه یې تړاو.ېاو فضیلتونه پ ځانګړتیاوې

  اسالمي اخالقو پالنه او خپلول یې او له نورو غیر اسالمي اخالقي نظامونو رسه يې پرتله.په سمه توګه د 

  سالمي اخالقو ته د بلنې او خپرواي په الره کې سؤولیتونه پېژندل او ا سلامن اخالقي م سالم اخالقي رسچینو له مخې د م د ا

 فعاله ونډه اخیستل.

 يل او عقيل داليل وړاندې کول او د بدو اخالقو د خپلولو پایلې.  و نقاغېز اخالقي ارزښتونو په ګټو او  د اسالمي 

  .په ناوړه اخالقو د اخته کېدو الملونه او د اسالم اخالقي نظام په رڼا کې يې د درملنې الرې چارې پېژندل 

 دريس مېتودونه:

 اړوند پوښتنو ته ځوابونه.لکچرونه وړاندې کول، ازاد بحث او مناقشه، د محصل محوري مېتود له مخې د دريس عنوان 

 

 

 د مضمون اونیز دريس پالن
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 موضوع اونۍ
د اونۍ د دريس 

 ساعتونو شمېر
 علمي  نظري

 لومړۍ

 معنا  يد اخالقو لغو 

 تعريف  يد اخالقو اصطالح

 نظام تعريف  يد اخالق

 نظام مفهوم  ياخالق د د اسالم

 نظام اهمیت او اهداف يد اسالمي اخالق

 اساساتفلسفه او  د اسالمي اخالقي نظام 

 نظام مصادر  يد اسالمي اخالق

 اخالقي نظام ځانګرتیاوې يد اسالم

2 2 ۰ 

 دوهمه

 عقایدو رسه د اسالمي اخالقي نظام تړاو

 اخالقي نظام تړاو يعباداتو رس د اسالم

 نظام تړاو يمعامالتو رس د اسالمي اخالق

 د اخالقو ډولونه

 او بېلګې يې  او کسبي اخالقاول تقسیم: طبعي 

 او بېلګې يې  دوهم تقسیم: حسنه او سیئه اخالق

 او بېلګې يې  او اجتامعي اخالق يتقسیم: فرد درېیم

2 2 ۰ 

 درېیمه

د حسنه اخالقو د خپلولو  او له  سیئه اخالقو څخه د 

 ځان ژغورنې الرې چارې

 رولټکن پېژندنه او د نفس او نفيس غرایزو

 پېژندنهد نفس د مراتبو 

 ج( مطمئنه نفس   ب( لوامه نفس   ماره نفسأ الف( 

 له اسالمي اخالقو څخه د انحراف الملونه 

2 2 ۰ 

 څلورمه

 ( د نفس تزکیه ۳

 هد( مواخذ    ج( محاسبه    ب( مراقبه    الف( مشارطه

 د ځان ژغورنه او پېژندنهفاسدو ټولنو د 

2 2 ۰ 

 پنځمه

 غوره فردي اخالق 

 اخالص 

 لغوي معنا او اصطالحي تعریف 

 د اخالص حکم 

 ن کریم او احادیثو په رڼا کېآ اخالص د قر 

 اخالص د آثارو او د علامء کرامو د اقوالو په رڼا کې 

 د اخالص ګټې او د اخالص د خپلولو الرې چارې 

 شجاعت، صرب، تواضع، تقواتوکل، 

2 2 ۰ 
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 شپږمه
، صداقت او امانت، پر وعده سخاوتحیاء او عفت، 

 محبتوفا، عفوه او بخښنه، شفقت او ترحم، 
2 2 ۰ 

 اوومه

 غوره اجتامعي اخالق 

، ایثار او قرباين، تسامح، صله رحمي، عدالت

لمه ې، ماحسان او تعاون، احرتام او شفقت

، د استاذانو دپالنه،له والدینو رسه ښه چلن

  داحرتام، له ګاونډیانو رسه ښه چلن

2 2 ۰ 

 امته 

 اخالق سیئه 

 فردي ناوړه اخالق 

 ریا او سمعه 

 لغوي معنا او اصطالحي تعریف 

 د ریا او سمعې حکم 

 ن کریم او احادیثو په رڼا کېآ ریا او سمعه د قر 

ریا او سمعه د آثارو او د علامء کرامو د اقوالو په رڼا 

 کې 

 د ریا او سمعې زیانونه او ترې د خالصون الرې چارې 

 جنب، غضب، دروغ، تکرب، عداوت، فجورفسق او 

2 2 ۰ 

 نهمه 
ارساف او ، تعصب، سوء ظن او بد ګامين، حسد، بخل

 حب دنیا، تبذیر
2 2 ۰ 

 لسمه 
استهزاء او ، عیب جویي، تجسس، متلق او چاپلويس

 فحشاء، غیبتاو غدر،  خیانت، ظلمر، متسخ
2 2 ۰ 

 یوولسمه 

  راشده او د صلی الله علیه وسلم د رسول الله

 د اخالقو څو بیلګې ووخلفا

  د اخالقو څو  صلی الله علیه وسلمد رسول الله

 بیلګې

  د اخالقو څو بیلګې رضی الله عنهد عمر 

  د اخالقو څو بیلګې رضی الله عنهد عثامن 

  د ابوبکرصدیق د اخالقو څو بیلګې 

 د اخالقو څو بیلګې وجهه د عيل کرم الله 

 ارزونه 

2 2 ۰ 

 دوولسمه 

 حاکامنو او چارواکو اسالمي اخالقد 

 اخالص او تقوی

 وړتیا او ښه حکومتويل

 امتیازي سیايس پوهه

2 2 ۰ 

 ۰ 2 2 عدالت، احسان، صداقت، پر وعده وفا دیارلسمه
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 څوارلسمه
نظم او انتظام، شجاعت، صرب او زغم، عفو او 

 بخښنه
2 2 ۰ 

 پنځلسمه
تواضع او سادګي، عدل او مساوات، کار اهل کار 

 ته سپارل، د مشکالتو د حل وړتیا درلودل
2 2 ۰ 

 شپاړسمه
شورا او د انتقاد منل، اصالح او سمون، لوړه 

 حوصله او همت، د راز ساتل
2 2 ۰ 

 

 مقرر کتاب او ماخذونه:

 يش. بیدريس مواد ترت ېد ېک اڼاو مراجعو په ر ماخذونو د الندي  مقرر کتاب

 د محصل او استاذ د اضايف معلوماتو او

 مطالعې لپاره مآخذ او مراجع

 مام الغزايلحیاء علوم الدین لإل إ  .1

 خالق املسلم للشیخ وهبة الزحیيلأ  .2

 شیخ عبدالباقي حقانـي للد اسالمي حاکامنو اخالق او صفات  .3

 الد للشیخ عبدالله ناصح علوانالو  تربیة .4

 ، دعوت و ارشاد جلب جذب کمېسون صالح الرعية والرعاةتحفة الدعاة إل  .5

 غزايلالمحمد خلق املسلم للشیخ  .6
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 نظام( ټولنیز اسالم )د برخه دوهمه

 د مضمون لنډه پېژندنه:

سټر کې  سم سل له مخې په څلورم  سل ضمون دی چې د منطقي ت ضامینو په لړکې څلورم م سالمي ثقافت د م سالم ټولنیز نظام د ا د ا

چې دا نظام د اسالمي ټولنې د افرادو ترمنځ او د اسالمي ټولنې تدریسيږي، د هر مسلامن لپاره د دې نظام پېژندل ځکه رضوري دي 

 له نورو غیر اسالمي ټولنو رسه اړیکې د قرآن کریم، احادیثو او اسالمي فقهې له الرښوونو رسه سمې تنظیموي.

و کورنۍ جوړونې، د د یاد مضـمون له مطالعې او زده کړې وروسـته محصـل د اسـالم د ټولنیز نظام د مفهوم، اصـولو، اسـاسـاتو، فرد ا

سالم د ټولنیز نظام له الرښوونو رسه  شپړ معلومات ترالسه کوي، چې په پایله کې يې د ا ستدل او ب کورنۍ له منځه وړلو په عواملو، م

 . سم د فردي او ټولنیز ژوند اداب مراعاتوي، له ټولنیزو ناخوالو رسه مبارزه کوي او د ټولنې په وده کې مسؤوالنه فعاله ونډه اخيل

 موخې:  زده کړه ییزې 

  د اسالم د ټولنیز نظام د اساساتو په اړه بشپړه پوهه ترالسه کول او هغه ایتونو او احادیث زده کول چې د ټولنې او د ټولنیز

 ژوند په اړه راغيل دي. 

  د اسالم په ټولنیز نظام کې د کورين نظام د جوړښتونو او د اسالمي ټولنیز نظام له اصولو رسه د فردي ژوند د جوړښتونو

 اړیکه پېژندل. 

  .هغه الرښوونې او دالیل پېژندل چې پر ټولنه حاکم دي او د ناخوښو دودونو او عرفونو تفکیک 

  لټول.د کورنيو شخړو الملونه مشخصول او حل الرې ورته 

  د اسالم له ټولنیز نظام څخه په علمي او اکاډمیک ډګر کې د دفاع وړتیا ترالسه کول او د اسالم له لید لوري د ټولنیزو ناخوالو

 رسه د مبارزې الرې چارې پېژندل. 

 

 دريس مېتودونه:

 پوښتنو ته ځوابونه. لکچرونه وړاندې کول، ازاد بحث او مناقشه، د محصل محوري مېتود له مخې د دريس عنوان اړوند
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 د مضمون اونیز دريس پالن

 موضوع اونۍ
د اونۍ د دريس 

 ساعتونو شمېر
 علمي  نظري

 لومړۍ

 د ټولنیز نظام تعریف، اهمیت او اړتیا.

 د اسالم د ټولنیز نظام تعریف، اهمیت، ارزښت او اړتیا.

 د اسالم په ځاين او مايل عباداتو کې اجتامعیت

  ،حج، سیاست....ملونځ، زکات، روژه 

 د اسالم د ټولنیز نظام رسچینې.

 د اسالم د ټولنیز نظام بنسټونه.

 .ځانګړتیاوېد اسالم د ټولنیز نظام 

  ،الهي وحي، عقیده او ایامن، نیک اخالق، اخوت

تعاون، ترحم او همدردي، عدالت، مساوات، امر 

باملعروف، د قواعدو الزامي والی، نړیوال، کامل او 

 شمول...

2 2 ۰ 

 دوهمه

 د اسالم د ټولنیز نظام اسايس اصول.

 ولنپوهان:ټ

 لویدیځوال ټولنپوهان. -۱

 مسلامن ټولنپوهان. -۲

 د اسالم  ټولنیز نظام اهداف. 

 د اسالمي ټولنې جوړښت د اسالم له لیدلوري.

 د فرد جوړښت .1

 د کورنۍ جوړښت .2

 د ټولنې جوړښت .3

 د فرد جوړښت او برخې یې:

 له خپل رب رسه اړیکه 

 او عقیده ایامن

 له خپل ځان رسه اړیکه 

 اخالق او آداب

 له ټولنې رسه اړیکه 

 صله رحمې، ترحم، مرسته، غم رشیکي او داسې نور

 په اسالم کې د فرد  جوړونې اصول

 موحد مسلامن 

  عاک انسان 

 ښوونکی انسان 

 متفکر انسان 

2 2 ۰ 
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 درېیمه

 د کورنۍ جوړښت

 ډولونه يې:د کورنۍ مفهوم په اسالمي ټولنه کې او 

 کوچنۍ کورنۍ .1

 متوسطه کورنۍ .2

 لویه کورنۍ .3

 د کورنۍ مفهوم په غیر اسالمي ټولنو کې.

 .ځانګړتیاوېد مسلامنې کورنۍ 

 د مسلامنې کورنۍ د روزنې اصول.

 د مسلامنې کورنۍ د جوړښت پر وړاندې خنډونه

2 2 ۰ 

 څلورمه

 د نکاح تعریف

 د نکاح مرشوعیت

 د نکاح حکم او ډولونه

 ارکاند نکاح 

 د نکاح رشطونه

 د زوجینو اهلیت

 د عاقدینو خوښه

 د ويل موجودیت او اجازه

 د نکاح آداب

 د نکاح ګټې او حکمتونه

 د نکاح اهداف

2 2 ۰ 

 پنځمه

 محرمات او ډولونه یې:

 .نسبي او سببي 

 .دامئي او موقت 

 د مرکې )ِخطبه( معنی او مفهوم.

 د مرکې )ِخطبه( رشعي اصول او آداب.

 د يو او بل د انتخاب معیارونه.د زوجینو 

له مرکې )ِخطبه( وروسته او مخکې تر نکاح له مخطوبې 

 رسه د اړیکې حکم

2 2 ۰ 

 شپږمه

 تعدد الزوجات

د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د تعدد زوجات 

 حکمتونه.

 د نکاح بېالبېل ډولونه:

 )موقت، متعه، تحلیل، شغار، مسیار، پټه نکاح(

 د زوجینو حقوق:

 خاوند حقوقد  .1

2 2 ۰ 
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 رمنې حقوقېد م .2

 ګډ حقوق .3

 اوومه

 د اوالدونو حقوق:

 یښتپیدالومړی: مخکې له 

 د ښې مور انتخاب .1

 د ژوند حق ورکول .2

 د سالمتیا حق .3

 م: له پیدایښت وروسته:هدو 

 اذان او اقامت .1

 ښه نوم غوره کول .2

 عقیقه .3

 ختنه )سنتول( .4

 نفقه .5

 ښه روزنه .6

 واده  .7

 د والدینو حقوق:

 احرتام .1

 خدمت .2

 اطاعت .3

 د اړتیا پر مهال نفقه ورکول .4

 دعا ورته کول او داسې نور .5

2 2 ۰ 

 امته

 د کورنۍ آداب:

 .دلو الملونه او د مشکالتو حلېد کورنۍ د نړ

 د نکاح له منځه تللو اسباب:

 )تعریف، مرشوعیت، احکام او ډولونه یې( طالقلومړی: 

 د طالق الملونه

 عدم قناعت .1

 عدم تفاهم .2

 عدم تحمل او صرب .3

 طالق د مخنیوي الرې چارېد 

 عفو او تفاهم

 نصيحت او سپارښتنه .1

 لولېبسرته ب .2

 رشعي تأدیب .3

 تحکیم .4

2 2 ۰ 
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 نهمه

 د طالق ډولونه او احکام یې:

 رجعي .1

 بائن .2

 مغلظ .3

 )سني او بدعي طالق. حسن او احسن طالق(

  :خلع: دوهم

د خلع پېژندنه، مرشوعیت، حکمتونه، رشطونه، پایلې او د 

 خلع بدل(

 :تفریقدرېیم: 

 )د تفریق پېژندنه، الملونه او احکام یې(

 )د ایالء، ظهار او لعان پېژندنه او اړوند احکام یې(

رمنې عدت، مرشوعیت، حکمت، ډولونه او اړوند ېد م

 احکام یې.

 د اسالم له نظره تحديد نسل حدود، رشطونه او احکام يې.

2 2 ۰ 

 لسمه

 د اسالم په اجتامعي نظام کې د ټولنې جوړونه

 د اسالمي ټولنیز نظام د رامنځته کولو الرې چارې

 توحید ته بلنه .1

 اجتامعي عباداتو ته هڅونه .2

 په ټولو برخو کې د دین حاکمیت .3

 په اجتامعي ډول په کارونو کې ګډون .4

 متقابل مسؤولیت .5

 ټولنیز چلند ته پاملرنه .6

 راکړه ورکړه )تعامالت( .7

 د جزایي قوانینو وضع کول. .8

کې د وحدت د رامنځته کولو الرې  د اسالم په ټولنیز نظام 

 چارې:

 پر خلکو نیک ګومان. .1

 له خلکو رسه ښه وینا او اخالق. .2

 ښه چلند او عدالت. .3

 عفو او بخښنه. .4

 صله رحمي. .5

 له یو بل رسه لیده کاته. .6

 له ګاونډي رسه ښه چلند. .7

2 2 ۰ 

 یوولسمه
 د ټولنې په اصالح کې د فرد مسؤولیت

 د انساين کرامت رعایت
2 2 ۰ 
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 ټولنیز آداب

 د اجازې او لیدنې آداب

 د سالم آداب

 د مجلس آداب

 د خربو کولو او اورېدلو آداب

 د معارشت آداب

 د مسجد آداب

 د علم د مجلس آداب

 د خوراک او څښاک آداب

 د خوب آداب

 د کالو اغوستلو آداب

 لمستیا آدابېد م

 د ناروغ پوښتنې آداب

 د الرې آداب

 د سفر آداب

 دوولسمه

 ټولنه کې د بې نظمۍ او انحراف الملونهپه اسالمي 

 .سیکولریزم 

 .لېربالیزم 

 .نشنلیزم 

 .استرشاق 

 .تنصیر 

او د ترویج د  پېژندنهاو د داسې نورو انحرافاتو 

 مخنیوي الرې چارې.

2 2 ۰ 

 دیارلسمه

 .د حجاب تعریف، او اهمیت 

 .د حجاب حکمتونه، ګټې او حکم یې 

  مفاسد د بې حجابۍ دیني او دنیوي ارضار او

 یې.

   تعلیمي او تحصیيل چاپیریال کې د اختالط او بې

 حجابۍ مفاسد او ارضار.

 .دیني او دنیوي تاوانونه 

  په ادارو کې د نارینه او ښځینه اختالط مفاسد او

 ارضار یې.

2 2 ۰ 

 څوارلسمه

 اخالقي انحرافات.

 اختالط او د هغې مفاسد.

 فحشاء او عریاين.

2 2 ۰ 
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 خیانت او ډولونه یې.

 حکم او رضورونه یې.غال، 

 رشوت او اداري فساد او د مخنیوي الرې چارې يې.

 پنځلسمه

 مسکرات او مخدرات او د پېر  او پلور حکم او زیانونه یې.

 سود، غرر، قامر، حکم او زیانونه يې.

 غیبت، تهمت، تعریف، ګناه او حکم يې.

 موسیقي او رقص او د حرمت دالئل یې.

 فلسفه او زیانونه یې.د موسیقي د حرمت 

 پر ټولنه د موسیقي ناوړه اغېزې

2 2 ۰ 

 شپاړسمه
استفاده )انټرنټ، ټولنیزي ناسمه و توکو څخه معارص د 

 شبکې، تلویزیون او موبايل(
2 2 ۰ 

 

 مقرر کتاب او ماخذونه:

 يش. بیدريس مواد ترت ېد ېک اڼاو مراجعو په ر ماخذونو د الندي  مقرر کتاب

استاذ د اضايف معلوماتو د محصل او 

 او مطالعې لپاره مآخذ او مراجع

 .الحسن عيل بن أيب بكر املرغيناين أيب مامالهداية، لإل  .1

 شاه ويل الله الدهلوي.لحجة الله البالغة،  .2

  الحسن عيل الندوي.  للشيخ أيبماذا خرس العاک بانحطاط املسلمین،  .3

 ئق، البن نجيم الحنفي.البحر الرا .4

 وهبة الزحیيل.لفقه الرسة،  .5

 السباعي.  یصطفملالتکافل االجتامعي فی اإلسالم،  .6

 عبدالله ناصح علوان. لتربية الوالد يف اإلسالم،  .7
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 پالن اونیز او مفردات ادیانو او پوهنې فکري د

 د پوهنتون نوم:  - - - - - - - - 

 د پوهنځي نوم:   

 ډیپارټمنټ نوم:د  اسالمي ثقافت                               

 SL-IC 0401 د مضمون کوډ: 

  د مضمون نوم: اسالمي ثقافت ۴ )فکري پوهنه- ادیان او مذاهب( 

 :کرېډېټونو شمېردريس ساعتونو/ د  کرېډېټ 3 

 د مضمون بڼه: ټول شمول 

لرينه    مضمون: مخکېنی 

 سمسټر: څلورم 

 

 پوهنه( )فکري برخه لومړۍ

 د مضمون لنډه پېژندنه 

ضمون يو له هغو مهمو او  شمولهدغه م ضوعات  ټول  ضامينو څخه دی چې په ترڅ کې يې د فکري پوهنې اړوند ځينې مهم مو م

ـــمون د تاريخ په اوږدو کې له بېالبېلو پړاوونو څخه تېرېدل، د فکري او پوځي جګړې ترمنځ توپري، د غرب فکري  لکه د ياد مض

بيانو د ناکامېدو الملونه، یو لکه صــليبي جګړو، اســتعامر، د هغو موخې او د صــلرسچينې، ځانګړنې يې، د فکري جګړو د وســايل

استرشاق، د هغو ډولونه، سيکولرېزم او اسالمي نړۍ ته يې راتګ، داعيان او موخې يې، همدارنګه تنصري، د هغو حقيقت، تاريخي 

نور مهم مســـايل لکه له نړيوالتوب، د هغو له مخينه، وســـايل، موخې او د هغو د مخنيوي الرې په ګوته کيږي، همدارنګه ځينې 

سټيزې رسچينې، ځانګړنې، نړۍ ته يې السته راوړنې،  سالمي فکر بن شنا کول دي، او په پايله کې بيا د ا صالنو ا ډولونو رسه د مح

 همدارنګه د دښمن نيمګړتياوې او دېته ورته نورې مهمې مسئلې بيانيږي. 

ص ستلو مح ضمون په مطالعه او لو سټرالن د د دې م سلامنانو  سم سالم او م په پای کې کوالی يش چې د غرب له فکري جګړو او د ا

ــتونو  ــالمي افکارو او ارزښ ــتدله توګه له خپلو اس ــو څخه ځان خوندي کړي او په اکاډمیکه، منطقي او مس ــیس پرخالف د هغوی له دس

 څخه د دفاع کولو جوګه يش. 

 زده کړه ييزې موخې:

 یې او روزل ورکول محصالنو ته د اسالمي فکر په اړه بشپړ معلومات د رشعي نصوصو په رڼا کې. 

 .په اکاډمیکه، منطقي او مستدله توګه له خپلو اسالمي افکارو او ارزښتونو څخه دفاع کول 

 و څخه يې خربول.اغېز کي او فکري جګړې ترمنځ محصالنو ته توپیرونه په ګوته کول او د فکري جګړې له خطرناکو ید فز 

 یې په ګوته کول. ېچار  ېټولنې ته د ناوړه او ناسمو افکارو د واردېدو مخنيوی او د مقابلې الر  اسالمي 

 دريس مېتودونه:

 لکچرونه وړاندې کول، ازاد بحث او مناقشه، د محصل محوري مېتود له مخې د دريس عنوان اړوند پوښتنو ته ځوابونه.
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 د مضمون اونیز دريس پالن

 موضوع اونۍ
دريس د اونۍ د 

 ساعتونو شمېر
 علمي  نظري

 لومړۍ

 د فکري پوهنې تعریف، اهمیت، موضوع، غرض او اهداف.

 ځانګړتیاوېمصادر، اساسات او 

 فکري جګړه 

 تعريف، تاريخ د فکري جګړې

2 2 ۰ 

  دوهمه

 :د فکري جګړې اهداف 

لویدیځو ولسونو ته د اسالمي دعوت د رسیدو  .1

 مخنیوی.

 اسالم بدنامول.د لویدیځو ولسونو په منځ کې  .2

 د اسالمي امت تېر تاریخ بدنامول. .3

په نړۍ کې اسالم او مسلامن ولسونه په بېالبېلو پلمو  .4

 بدنامول.

او فکري جګړو  فزیکيمسلامنان په خپلو منځو کې په  .5

 بوختول.

 مسلامنان د هغوی د راتلونکي په باب مشکوک ساتل. .6

ه د اسالمي امت په حیث د مسلامنانو چپه نړیواله ک .7

 نړیوال تشخص ته صدمه رسول.

ي د واک او څپه اسالمي هېوادونو کې خپل السپو  .8

 ځواک پر ګدۍ کښېنول.

 نړیوال اسالمي خوځښتونه بدنامول. .9

2 2 ۰ 

 درېیمه

 :د فکري جګړې وسایل 

 غريب فرهنګ ترویجول. .1

 ( ترویجول. secularismعلامنیت ) .2

 په کاذب او مصنوعي ډول قیادتونه رامنځته کول. .3

لرې  دتعلیمي او تحصیيل نصابونو څخه هغه مواله  .4

 کول چې د دښمن توطیې افشا کوي.

 میډیا او رسنۍ تر خپل واک الندې راوستل. .5

2 2 ۰ 

 څلورمه 

 د اسالمي نړۍ پېژندنه

 د اسالمي نړۍ اهمیت

 سرتاتيژيک موقعیت

 اسالمي نړۍ د دریو لویو وچو )اسیا، افریقا او اوروپا( زړه.

کانالونه، خلیجونه او سیندونه چې اسالمي نړۍ هغه بحرونه، 

 پرې مستقیم اغېز لري او ګټه ترې اخيل.

2 2 ۰ 

 پنځمه 

 د اسالمي نړۍ شتمنۍ:

 کرهڼیزې )زراعتي( شتمنۍ. .1

 په نړیواله کچه اقلیمي امتیاز. .2

2 2 ۰ 
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 حیواين شتمنۍ. .3

 بحري شتمنۍ. .4

 معدين شتمنۍ. .5

 صنعتي شتتمنۍ. .6

او جوي( کرښو  اسالمي نړۍ د نړیوال سفري )بري، بحري

 مرکز.

 شپږمه 

 د اسالمي نړۍ د شاته پاتې کېدو اسباب او الملونه

 داخيل الملونه:

 په ډلو او حزبونو د مسلامنانو وېش. .1

 په بې ځایه بحثونو او مناظرو مسلامنان اخته کول. .2

 رو واکمنانو شتون.ېله یوه څخه د ډ .3

2 2 ۰ 

 اوومه 

 خارجي الملونه:

 د مغولو یرغل. .1

 صلیبي جګړې. .2

 اروپایي استعامر. .3

 صهیوين تحریک. .4

 د کمونیزم یرغل. .5

2 2 ۰ 

 امته

 د داخيل او خارجي ګواښونو ناوړه عواقب:

 د اسالمي رشیعت نه تطبیقول.

 د عثامين خالفت سقوط.

 د وضعي قوانینو د تطبیق پیالمه.

په اسالمي هېوادونو د فرانسې، انګلستان او ایټالیې پراخ 

 استعامري یرغل:

 د فرانسوي استعامر الندې هېوادونه:

 م( ۱۸۳۰الجزائر )

 م( ۰۱۸۸۱تونس )

 م( ۱۹۲۱مراکش )

 م( ۱۸۸۲سنګال )

2 2 ۰ 

 نهمه 

 د انګلیيس استعامر الندې هېوادونه:

 م( ۱۸۵۷هندوستان )

 م( ۱۸۸۲مرص )

 م( ۱۹۱۴عراق )

 م( ۱۹۱۸فلسطین او اردن )

 م( ۱۸۹۸سوډان )

2 2 ۰ 
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 م۱۸۵۱نایجیریا )

 لسمه

 د ایټالیې تر استعامر الندې هېوادونه:

 م( ۱۸۸۷صومالیا او ارتریا )

 م( ۱۹۱۱لیبیا )

 د شوروي اتحاد د استعامر الندې هېوادونه:

 د منځنۍ اسیا هېوادونه

 اروپايي هېوادونه

2 2 ۰ 

 یوولسمه 

 د اسالمي نړۍ معارص وضعیت:

 فکري وضعیت:

 (.CRUSADE WARSلومړۍ مرحله : صلیبي جګړه )

 صلیبي جګړو تاریخ او اهدافد 

 ( .COLONIZATIONمرحله : استعامر ) دوهمه

 د استعامر تګالرې او اهداف

2 2 ۰ 

 دولسمه 

 (.ORIENTALISM –مرحله: استرشاق )ختیځ پوهنه  درېیمه

 د استرشاق تاریخ، ډولونه، تګالرې، اهداف او وسایل.

 د استرشاق موضوعات او د مخنیوي الرې يې.

 (.CHRISTIANISM: تنصیري خوځښتونه ) څلورمه مرحله

 د تنصیر تاریخ، اهداف او وسایل.

 د تنصیر د مخنیوي الرې.

2 2 ۰ 

 دیارلسمه 

 ټولنیز وضعیت:

 د ښځو غرب ډوله آزادي:

 د حجاب له منځه وړل. .1

 د تعدد الزوجات اصل له منځه وړل. .2

 د ښځینه وو او نارینه وو ترمنځ اختالط. .3

پلمه له کوره د مسلامنې ښځې د مساوات او پرمختګ په  .4

 ایستل.

 د مسلامنو کورنیو جوړښت له منځه وړل. .5

2 2 ۰ 

 څوارلسمه 

 :سیايس وضعیت 

 د نړۍ قیادت له السه ورکول. .1

 (SECULARISMدین او سیاست بېلول. )علامنیت، .2

قومي، حزيب، ژبني، سمتي او الحادي  لخواد دښمن  .3

 ات ترویجول.نظريتعصبات او 

2 2 ۰ 
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 پنځلسمه

 :اقتصادي وضعیت 

 د استعامر لخوا د مسلامنانو پر شتمنیو ولکه. .1

د مسلامنانو خارجي تجارت د استعامر په انحصار  .2

 کې.

 د اسالمي هېوادونو تولیدات شنډول. .3

 سود، احتکار او مايل فساد ترویجول. .4

د مسلامنانو شتمنۍ په محدودو السونو کې  .5

 انحصارول.

له خپلو د اقتصادي فشارونو له الرې مسلامنان  .6

 دیني او ميل ارزښتونو څخه په شا کول.

2 2 ۰ 

 شپاړسمه 

 تعلیمي او تقنیني وضعیت:

 د اسالمي تعلیمي نظام پرځای وضعي تعلیمي نظامونه ترویجول.

 د رشعي قوانینو پرځای وضعي قوانین ترویجول.

2 2 ۰ 

  

 مقرر کتاب او ماخذونه:

 يش. بیدريس مواد ترت ېد ېک اڼاو مراجعو په ر ماخذونو د الندي  مقرر کتاب

د محصل او استاذ د اضايف معلوماتو 

 او مطالعې لپاره مآخذ او مراجع

 الحسن عيل الندوي.  يبأ ماذا خرس العاک بانحطاط املسلمني، للشيخ  .1

 الحسن عيل الندوي. يبأ رجال الفكر والدعوة، للشيخ  .2

 االتجاهات الفکریة املعارصة ، علی محمد جریشه دار الوفاء .3

 سالیب الغزو الفکري، علی محمد جریشه دار الوفاءأ  .4

 الحرکة الفکریة ضد االسالم، برکات عبدالفتاح دویدار .5

 مفرتیات علی االسالم، احمد محمد جامل .6
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 مذاهب( او )ادیان برخه دوهمه

 د مضمون لنډه پېژندنه:

مضامینو په لړ کې يو مهم مضمون دی، چې په کې د الهي او وضعي اديانو په اړه هر اړخيز  ټول شمولهاديان او مذاهب د  

معلومات په داسې ډول وړاندې کيږي چې د بېالبېلو معتقداتو په اړه د هر دين ليد لوری او لنډ اعتقادي اصول بيانيږي، همدارنګه د 

ي، له مرګ وروسته د بيا را ژوندي کولو په اړه د هر دين ليد لوری بيانيږي، ديني مراسمو، شعایرو او نېکيو او بديو په اړه بحثونه کيږ

 ترڅو د اسامين اديانو او وضعي اديانو ترمنځ د توپري په اړه محصالن بشپړه معلومات ترالسه کړي.

او رسچينې یې  همدارنګه په ياد مضمون کې د بېالبېلو حق او باطل ډلو او مسلکونو اړوند معلومات، کيل اصول، بنسټونه 

ورکول بيانيږي، د اړتيا پر مهال د باطلو مقابله او د راپورته کړيو پوښتنو ځوابول او د حقو ډلو په اړه د داليلو په رڼا کې خلکو ته قناعت 

و او بدو د یاد مضمون مهمه موخه ده، نو اړينه ده چې هر محصل خپل دين ته د بلنې په ډګر کې پر قانع کوونکو داليلو سمبال او د ښ

 ترمنځ توپري کوونکی وي.

د یاد مضمون له مطالعې او زده کړې وروسته محصل د اسامين او وضعي ادیانو او مذاهبو د مراسمو او شعایرو په اړه باوري  

ـــپړ معلومات ترالســـه کوي، چې په پایله کې يې د ادیانو او مذاهبو په اړه لید لوری روښـــانه ک ب ږي او د خپل دین او مذهياو بش

 ېږي.دحقانیت ورته څرګن

 زده کړه ييزې موخې:

 .د نړۍ د آسامين او وضعي ادیانو له اعتقادي اصولو رسه د محصالنو اشنا کول 

 ،د ادیانو د مطالعې په پایله کې د اسالم سپېڅيل دین حقانیت څرګندول 

 و او شبهاتو ته یې په مستدله او علمي د باطلو ادیانو، فرقو او مذاهبو پېژندل، له ارضارو څخه یې ځان خوندي کول او شکوک

 توګه ځوابونه موندل. 

  د دعوت او بلنې په ډګر کې د ادیانو او مذاهبو په اړه کايف معلومات ترالسه کول، او د اسالم د سپېڅيل دین د دفاع او بلنې

 په الر کې ترې ګټه اخیستل.

 تدرييس مېتودونه:

 محصل محوري مېتود له مخې د دريس عنوان اړوند پوښتنې ځوابول. لکچرونه وړاندې کول، ازاد بحث او مناقشه، د
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 د مضمون اونیز دريس پالن

 موضوع اونۍ
د اونۍ د دريس 

 ساعتونو شمېر
 علمي  نظري

 لومړۍ

 د دین لغوي معنا.

 د دین اصطالحي تعریف.

 د دین اهمیت او اړتیا.

 د دین ډولونه:

 .اسامين ادیان 

 .غیر اسامين ادیان 

  ،مسلک، مذهب او منهج ترمنځ توپیر.د دین 

1 1 ۰ 

 دوهم

 الهي ادیان:

 اسالم د الهي ادیانو په لړ کې د وروستني کامل دین په توګه:

 .د اسالم پېژندنه 

 .د اسالم د حقانیت، کامل او شمولیت دالیل 

  ځانګړتیاوېد اسالم د سپېڅيل دین. 

  د رشیعت، طریقت او مذهب ترمنځ اړیکه او مشهوره

 فقهي او تصويف فرقې، مذاهب او طریقې.کالمي،  

1 1 ۰ 

 درېیمه

 اسامين تحریف شوي او منسوخ ادیان په پخوانۍ او معارصه بڼه:

 یهودیت:

 .تعریف 

 .تأسیس او مهم شخصیتونه، او معارصې فرقې یې 

 .کتابونه، افکار او عقاید یې 

 .د یهودیت د تحریف، منسوخیت او بطالن دالیل 

  ځایونه یې.د خپرېدو او اغېز 

1 1 ۰ 

 څلورمه

 نرصانیت )مسیحیت(  

 .تعریف 

 .تأسیس او مهم شخصیتونه، او معارصې فرقې یې 

 .کتابونه، افکار او عقاید یې 

 . د مسیحیت د تحریف، منسوخیت او بطالن دالیل 

 .د خپرېدو او اغېز ځایونه یې 

1 1 ۰ 

 پنځمه

 الصابئة:

 .تعریف 

  فرقې یې.تأسیس او مهم شخصیتونه  او معارصې 

 .افکار او عقاید یې 

  .د خپرېدو او اغېز ځایونه یې 

1 1 ۰ 

 شپږمه

 د غیر اسامين رشقي ادیانو تعریف:

  تعریف. زردشتیتد 

 .تاسیس او مهم شخصیتونه یې 

 .کتابونه، افکار او عقاید یې 

1 1 ۰ 
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 .د خپرېدو او اغېز ځایونه یې 

 اوومه

  تعریف. هندوایزمد 

  یې.تاسیس او مهم شخصیتونه 

 .کتابونه، افکار او عقاید یې 

 .د خپرېدو او اغېز ځایونه یې 

1 1 ۰ 

 امته

  تعریف. بودایزمد 

 .تاسیس او مهم شخصیتونه یې 

 .کتابونه، افکار او عقاید یې 

 .د خپرېدو او اغېز ځایونه یې 

1 1 ۰ 

 نهمه

  تعریف.کنفوشیزم د 

 .تاسیس او مهم شخصیتونه یې 

 .کتابونه، افکار او عقاید یې 

 خپرېدو او اغېز ځایونه یې، د 

  تعریف. شنټوایزمد 

 .تاسیس او مهم شخصیتونه یې 

 .کتابونه، افکار او عقاید یې 

 .د خپرېدو او اغېز ځایونه یې 

1 1 ۰ 

 لسمه

 :ځينې باطلې )شبه ادیان( فرقې

 فرقې. آغاخانیهاو  دروزد  قرامطه، اسامعیلیه، نصیریه،د 

 .تعریفونه یې 

  شخصیتونه یې.تاسیس او مهم 

 .افکار او عقاید یې 

 .د خپرېدو او اغېز ځایونه یې 

1 1 ۰ 

 یوولسمه

 فرقې: د بهائیت، قادیانیت او پروېزیت

 .تعریفونه یې 

 .تاسیس او مهم شخصیتونه یې 

 .افکار او عقاید یې 

 .د خپرېدو او اغېز ځایونه یې 

1 1 ۰ 

 دوولسمه

 ټولنیز نظامونهځیني مهم معارص فکري، اقتصادي، سیايس او 

  تعریف. )االشرتاكية( او سوشیالزم )الشيوعية( کمونیزمد 

 .تاسیس او مهم شخصیتونه یې 

 .افکار، عقاید او اصول یې 

 .د خپرېدو او اغېز ځایونه یې 

 .نیمګړتیاوې او د بطالن دالیل یې 

1 1 ۰ 

 دیارلسمه

  تعریف.( أسامليةکاپیټالیزم )الر د 

 .تاسیس او مهم شخصیتونه یې 

 .افکار، عقاید او اصول یې 

 .د خپرېدو او اغېز ځایونه یې 

 .نیمګړتیاوې او د بطالن دالیل یې 

1 1 ۰ 
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 مقرر کتاب او ماخذونه

 يش. بیدريس مواد ترت ېد ېک اڼاو مراجعو په ر ماخذونو د الندي  مقررکتاب

د محصل او استاذ د اضايف معلوماتو 

 او مطالعې لپاره مآخذ او مراجع

 امللل والنحل للعالمة محمد بن عبد الكريم الشهرستاين. .1

 .الله الکیرانوي ةشیخ محمد رحملل ظهارالحقإ .2

 ما هی النرصانیة؟ مفتي محمد تقي العثامين .3

وة العاملیة للشباب ددیان واملذاهب املعارصة، الناملوسوعة املیرسة فی ال  .4

 [.سالماإل 

 ة.محمد جریش عيلللشيخ االتجاهات الفکریة املعارصة  .5

 املسترشقون واإلسالم للدكتور مصطفى السباعي. .6

   

 څوارملسه

 تعریف. سیکولریزمد 

 .تاسیس او مهم شخصیتونه یې 

 .افکار، عقاید او اصول یې 

 .د خپرېدو او اغېز ځایونه یې 

 .نیمګړتیاوې او د بطالن دالیل یې 

 )غرب ګرایي( التغریب

 د تغریب مفهوم، اهداف او ډګرونه او مخنیوی یې. 

1 1 ۰ 

 پنځلسمه

 ، مفهوم، ډولونه او ډګرونه يې. نړیوالتوب 

 .سیايس 

  .اقتصادي 

 .فرهنګي 

 .اجتامعي 

 دیان.د  برشیت او اسالم ضد فتنه: توحید او تقریب ال 

1 1 ۰ 

 شپاړسمه

 اسالم او جدیدیت:

 پېژندنه. 

  یې.اړتیا، اغېزې او نیمکړتیاوې 

1 1 ۰ 



40 
 

 پالن اونیز او مفردات نظام اداري او سیايس د اسالم

 د پوهنتون نوم:  - - - - - - - - 

 د پوهنځي نوم:   

 د ډیپارټمنټ نوم: اسالمي ثقافت                               

 SL-IC 0501 د مضمون کوډ: 

  د مضمون نوم: اداري نظام( -)د اسالم سیايس نظام ۵ اسالمي ثقافت 

 :کرېډېټونو شمېردريس ساعتونو/ د  کرېډېټ 4 

 د مضمون بڼه: ټول شمول 

لرينه    مضمون: مخکېنی 

 سمسټر:  پنځم 

 نظام( سیايس اسالم )د برخه لومړۍ

 د مضمون لنډه پېژندنه:

د اســالم ســیايس او اداري نظام یو له هغو نظامونو څخه دی چې په اړه يې نن ورځ ترټولو زیاتې شــبهې شــتون لري او له ډېرو بریدونو 

ــلامنانو ترمنځ د دې پوچې  ــت له دین نظريرسه مخ دی، تردې چې د ځینو بې خربو مس ــیاس ــوی دی چې وايي س ې د خپرېدو المل ش

 څخه جال دی. 

په پای کې د دین او سیاست د اړيکې په اړه د اثبات  سمسټرکې تدریسيږي په ترڅ کې يې محصالن د  سمسټرځم دا نظام چې په پن

دالیلو، د اسالم د سیايس او اداري نظام اصولو، اساساتو، جوړښتونو او اهدافو په اړه مستدل او کيل معلومات ترالسه کوي او په پایله 

سالم کې دو  صل پوهيږي چې په ا سالمي واکمن حقوق او وظایف څه دي؟ د رعیت مکلفیتونه څه کې يې مح لت څنګه جوړيږي؟ د ا

سالم  سولې او جګړې ارزښت او دا چې ا سالم کې د  سالمي دولت له نورو دولتونو رسه خپلې اړیکې رغوي؟ همدراز په ا دي؟ څرنګه ا

ه څرنګه سوله او په کومو رشوطو او موخو رامنځته کېدای څرنګه سوله تامینوي، د سولې بېالبېل ډولونه او د نړۍ له ټولو هېوادونو رس 

 يش. 

 موخې:  زده کړه ییزې 

  ې رسه اشنايي، د اسالم د نظريد سیاست او ادارې له مفهوم او په اسالمي سیاست کې د اسالم د سیايس او اداري نظام له

 ق او وجایب پېژندل.سیايس او اداري نظام د بنسټونو پېژندنه او د اسالمي واکمن او د رعیت حقو 

  د رشعي او عقيل رسچینو له مخې دین رسه د سیاست اړیکه، په اسالم کې د سیاست او د دین د جالوايل الملونه پېژندل او

 تردید يې.

  د اسالم د سیايس او اداري نظام رسچینې پېژندل، د دولت تشکیلوونکې قوې او د هرې یوې صالحیتونه، او د اسالم په

 ي نظام کې د شورا ارزښت پېژندل.سیايس او ادار 

 .د اسالمي واکمن د ټاکلو الرې چارې، د عزل الملونه يې او پر خالف يې د وتلو حکم پېژندل 

  د ټولنیز عدالت د تامین اصول، له نامسلامنانو رسه چلن او د اسالمي دولت له نورو غیر اسالمي دولتونو رسه د سولې او

 جنګ په حالتونو کې اړیکې پېژندل. 

 دريس مېتودونه:
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 بونه.لکچرونه وړاندې کول، ازاد بحث او مناقشه، د محصل محوري مېتود له مخې د دريس عنوان اړوند پوښتنو ته ځوا

 د مضمون اونیز دريس پالن

 موضوع اونۍ
د اونۍ د دريس 

 ساعتونو شمېر
 علمي  نظري

 لومړۍ

 .د سیايس نظام مفهوم • 

  .د سیايس نظام تعریف -۱

 .اهمیت او تاریخ -۲

د رشعي سیاست تعریف، موضوع، غرض،  -۳

 .مرشوعیت، رشعي حکم، اهمیت

کې د د اسالم او سیاست ترمنځ تړاو او په اسالم  -۴

 .سیاست ځای

له دین رسه یې د تالزم دالیل او له دین څخه یې د  -۵

 .جالوايل الملونه او پایلې

 .د رشعي او وضعي سیاست مقایسه او پرتله -۶

 د اصطالحاتو پېژندنه: -۷

 ایامن، دین، رشیعت، فقه، حقوق، او قانون. 

2 2 ۰ 

 دوهمه

 :لوری د سیايس افکارو تاریخ او لید

 نامسلامنو له نظره د سیايس افکارو تاریخ او لیدد  -۱

 لوری.

 فطري حالت. -۲

 ه.نظريد ټولنیز تړون  -۳

 ه.نظريد ځواک  -۴

 ه.نظريد پالرواکۍ  -۵

 ه.نظريد الهي اصل  -۶

 د مسلامنانو له نظره د سیايس افکارو تاریخ او لید -۷

 لوری.

 ، الهي حاکمیت او خالفت.يوح -۸

2 2 ۰ 

 درېیمه

 بېالبېل عمده سیايس نظامونه.د نړۍ 

 .Monarchyشاهي    -۱

 ."Aristocracyارشاف واکي " -۲

 .Dictatorshipدیکتاتوري  -۳

 .Democracyډیموکرايس   -۴

 .Republicجمهوریت  -۵

2 2 ۰ 

 څلورمه

 یموکرايس.ډجمهوریت او  •

 یموکراسۍ تعریف.ډد -۱

 فلسفه او فکري بنسټونه یې. -۲

 تاریخي الملونه. کېدو منځتهیموکراسۍ د ډد -۳

 :ېادار  ېشو  ېجوړ  ېیموکراسۍ له اغېز ډد  -۴

 سیايس ګوندونه. (1

 ټاکنې. (2

2 2 ۰ 
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 مقننه. (3

 اسايس قانون. (4

 یموکراسۍ نقد او پرتله.ډد جمهوریت او  -۵ 

 پنځمه

 .د اسالم د سیايس نظام رسچينې -

 .اصيل او اتفاقي رسچینې (1

 .رسچینېفرعي او اختاليف  (2

 .د اسالم د سیايس نظام بنسټونه -۲

 د اسالم د سیايس نظام اهداف. -۳

2 2 ۰ 

 شپږمه

 .ځانګړتیاوېد اسالم د سیايس نظام  -۱

 .د اسالم د سیايس نظام اسايس اصول -۲

 د اسالم د سیايس نظام رشطونه. -۳

2 2 ۰ 

 اوومه

، د رامنځته کېدو د دولت تعریف، اهمیت، تاریخ -۱

 .او د تشکیل عنارص یې يېنظرې او بېالبېلالملونه 

د اسالم په سیايس نظام کې د دولت تعریف،  -۲

 .اهمیت، تاریخ د دولت بنسټیز عنارص او ارکان

د حکومت تعریف، مرشوعیت او د مرشوعیت  -۳

 منابع.

2 2 ۰ 

 امته

د اسالم په سیايس نظام کې د دولت مرش نومونه،  -۱

 .يې القاب او رشعي حیثیت

 مرش رشوط او مواصفات.د د دولت  -۲

 د امیر د ټاکلو رشعي حکم. -۳

 د امیر دټاکلو طریقې: -۴

 :بیعت 

 د بیعت تعریف. (1

 د بیعت مرشوعیت. (2

 د بیعت حکم. (3

 د بیعت ډولونه. (4

 )شورا )اهل حل او عقد 

 :استخالف 

 د استخالف تعریف. (1

 د استخالف مرشوعیت. (2

 د استخالف ډولونه. (3

 استخالف رشعي حکم.د  (4

 د استخالف او وليعهدۍ ترمنځ فرق. (5

 :استیالء 

 د استیالء تعریف. (1

 د استیالء ډولونه. (2

 د استیالء رشعي حکم. (3

 د رشعي او وضعي ټاکنیز نظام ترمنځ فرق او پرتله. -۵

2 2 ۰ 

 ۰ 2 2 په اسالمي نظام کې د امام او رعیت حقوق او وجایب. نهمه



43 
 

 او وجایبو اصول او اساسات.په اسالم کې د حقوقو 

 :د امام حقوق 

 اطاعت. (1

 نصیحت. (2

 مرسته. (3

 درناوی. (4

 له بیت املال څخه یې لګښت. (5

 دعاء (6

 د امام او اسالمي حکومت وجایب او مسؤلیتونه:

له رشعي اصولو رسه سم د دولت چارې اداره  (1

 کول.

 دولتي منصبونو ته امین او وړ افراد ټاکل. (2

 .دین ساتل او رشیعت حاکمولد  (3

 .حدود قایمول (4

 عبادات قایمول. (5

 ل او بیت املال تنظیمول.لو زکات راټو  (6

 کول. عدل او انصاف پيل (7

 و امر او له بدیو منع کول.یپه نیک (8

 امنیت تامینول. (9

 د رعیت حقوق تامینول. (10

 د دولت له حریم څخه دفاع. (11

 لسمه

 .والیانوزیران او  •

د وزیر تعریف، د وزیرانو ډولونه،د تفویض وزیر، د  -۱

 .تنفیذ وزیر

 د وزیرانو رشوط او صفات او د ټاکلو طریقه او عزل -۲

 يې.

 .د وزیرانو صالحیتونه او مسؤلیتونه -۳

د وايل تعریف، رشوط او صفات،د ټاکلو طریقه او  -۴

 عزل. 

 .صالحیتونه او مسؤلیتونه

عزل اسباب، د عزل صالحیت او د امام عزل، د  -۵

 .طریقې

 یې.د اسالمي نظام پرخالف بغاوت او احکام  -۶

2 2 ۰ 

 یوولسمه

 مقننه قوه. •

 د مقننه قوې تعریف، اهمیت او تاریخ.

د اسالم په سیايس نظام کې د قانون جوړونې اصول او 

 اساسات.

 په اسالم کې د قانون جوړونې حدود، ساحه او مجال.

 شورا: 

 شورا تعریف.د  .1

 د شورا نومونه. .2

2 2 ۰ 
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 د شورا ډولونه. .3

 ملزمه شورا. .4

 معلمه شورا. .5

 سیايس شورا. .6

 تقنیني شورا. .7

 د شورا مرشوعیت. .8

 د شورا حکم. .9

 دولسمه

 .د شورا د غړو تعداد، رشوط او صفات

 .د شورا د غړو د انتخاب طریقه

 .د شورا صالحیتونه او مسؤلیتونه

 .د انتخاب او عزل صالحیت د غړو

نه قوه او له نورو ند اسالم په سیايس نظام کې مق

 معارصو مقننه قوو رسه یې مقارنه.

2 2 ۰ 

 دیارلسمه

 .قضائیه قوه •

 .د قضائیه قوې تعریف او اهمیت -۱

د اسالم په سیايس نظام کې د قضائیه قوې تعریف،  -۲

 .اهمیت او تاریخ

 .رشعي حکم او فضیلتد قضائیه قوې مرشوعیت،  -۳

2 2 ۰ 

 څوارلسمه

 .د قضائیه قوې اصول، اساسات اوخپلواکي  -۱

د قايض رشوط، صفات، اداب، صالحیتونه او  -۲

 .مسؤلیتونه

د اسالم په سیايس نظام کې قضائیه قوه او له نورو  -۳

 معارصو قضائیه قوو رسه یې پرتله.

2 2 ۰ 

 پنځلسمه

 .نړیوايل اړېکې •

د  هېوادرسه د اسالمي  هېوادونوله نورو اسالمي  -۱

 .اړیکو رشعي اصول

د  هېوادرسه د اسالمي  هېوادونود غیر اسالمي  -۲

 .اړیکو رشعي اصول

 :ډولونه هېوادونود غیر اسالمي  -۳

 .الحرب دار .1

 .المن دار .2

وادونو رسه ېد جنګ په حالت کې له غیر اسالمي ه -۴

 .د اړېکو اصول او حدود یې

 مواالت -۵

د جهاد مرشوعیت، رشعي حکم، فضیلت، حکمت  -۶

 او اداب یې.

2 2 ۰ 
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 شپاړسمه

 د سولې په حالت کې د اړېکو اصول او حدود. -۱

 د سولې او تړونونو اصول او رشوط. -۲

 :په اسالم کې د انساين اړېکو بنسټونه او اصول -۳

 .انساين کرامت 

 انساين ټولنې وحدت. د 

  تسامح 

  ارزښتونه.اخالقي 

 .همدردي 

 .عدالت 

 .مرسته 

 .باملثل معامله 

 .په ژمنه وفا 

 ژمن پاتې کېدل.رې تړونونه او پ -۴

 .او رشوط يې د ګډي دفاع تړونونه -۵

2 2 ۰ 

 

 مقرر کتاب او ماخذونه:  

 يش. بیدريس مواد ترت ېد ېک اڼاو مراجعو په ر ماخذونو د الندي  مقرر کتاب .１

معلوماتو او د محصل او استاذ د اضايف  .１

 مطالعې لپاره مآخذ او مراجع

 حکام السلطانیة، للامورديال  .１

 . عبدالوهاب خالف السیاسة الرشعیة. .１

 .عبدالباقي حقاين سالم.دارة فی اإل السیاسة واإل  .１

 اسالم او سیايس اندونه، مفتی محمد تقی عثامين. .１
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 نظام( اداري اسالم )د برخه دوهمه

 دريس مېتودونه:

 کول، ازاد بحث او مناقشه، د محصل محوري مېتود له مخې د دريس عنوان اړوند پوښتنو ته ځوابونه. لکچرونه وړاندې

 د مضمون اونیز مفردات

 موضوع اونۍ
د اونۍ د دريس 

 ساعتونو شمېر
 علمي  نظري

 لومړۍ

 د ادارې لغوي او اصطالحي معنا.

 د ادارې ډولونه.

 د ادارې تاریخ او اهمیت.

2 2 ۰ 

  دوهمه

 پيغمربانو علیهم السالم په تاریخ کې اداره.د 

د رسول الله صلی الله علیه وسلم او راشده خلفاوو په وخت کې 

 اداره.

2 2 ۰ 

 درېیمه

 د اداري احکامو د استخراج رسچینې.

 د اداري احکامو اهداف او مقاصد.

 .ځانګړتیاوېد اسالمي ادارې  

2 2 ۰ 

 مهڅلور 

او په اداره کې د حاکامنو او د اسالمي ادارې د جوړولو رضورت 

 مسؤولینو د ټاکلو اړتیا.

 د حاکامنو او مسؤولینو ټاکنه.

2 2 ۰ 

 پنځمه 
 د حاکامنو او مسؤولینو د ټاکلو صالحیت او اختیار.

 په اسالمي اداره کې د ټاکلو اصول.
2 2 ۰ 

 شپږمه 

 د لوړو پوړو حاکامنو او مسؤولینو په ټاکنه کې مشوره.

 .ځانګړتیاوېد حاکم او مسؤول 

 امانتداري، اهلیت او داسې نور.

2 2 ۰ 

 اوومه 

 د منصب او مقام غوښتنه 

 له ټولنیزو ګټو پرته د منصب غوښتنه.

 د ټولنیزو ګټو لپاره د منصب غوښتنه.

2 2 ۰ 

 امته 

د دیني او ټولنیزو مصلحتونو پر بنسټ مسؤولیت او 

 علیهم السالم سنت.منصب سمبالول  او د پیغمربانو 

 په اسالمي رشیعت کې د نیک حاکم مرتبه. اجر او ثواب.

2 2 ۰ 

 هنهم

 د ټاکنو تګالره او اصول.

 له علمي او بدين وړتیا رسه سم منصب سپارل او ګټې يې.

 د ګومارل شوي تن ازمویل.

 په ګومارنه کې اصلح ته په صالح ترجیح ورکول.

2 2 ۰ 

 هلسم
 مسؤولیتونه.د ټاکونکي دندې او 

 ټاکل شویو حاکامنو ته الرښوونې.
2 2 ۰ 
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 یوولسمه
 د ټاکل شویو حاکامنو اړتیاوې پوره کول. 

 ګومارل شویو ته د امیر سپارښتنې، مشورې او الرښوونې.
2 2 ۰ 

 دولسمه
 د حاکامنو دندې او وجیبې.

 د دیندارو، عاملانو او پوهانو د مشورو پابندي.
2 2 ۰ 

 دیارلسمه

 پابندي.د وخت 

 له منصب څخه د ناوړې ګټې اخیستنې حرمت.

 د خلکو نیوکې اورېدل او اصالح. 

2 2 ۰ 

 څوارلسمه

 د مسؤولینو څارنه.

 د څارنې حدود.

 د څارنې اداب او کړنالر. 

2 2 ۰ 

 پنځلسمه
 ظاک حاکم ته سزا ورکول.

 د مکافاتو او مجازاتو اصل.
2 2 ۰ 

 ۰ 2 2 د حاکامنو او مسؤولینو عزل او رشطونه يې.  شپاړسمه

 

 مقرر کتاب او ماخذونه:

 يش. بیدريس مواد ترت ېد ېک اڼاو مراجعو په ر ماخذونو د الندي  مقرر کتاب .１

د محصل او استاذ د اضايف  .１

معلوماتو او مطالعې لپاره 

 مآخذ او مراجع

 حکام السلطانیة، للامورديال  .１

 . عبدالوهاب خالف السیاسة الرشعیة. .１

 .عبدالباقي حقاين سالم.دارة فی اإل السیاسة واإل  .１

 اسالم او سیايس اندونه، مفتی محمد تقی عثامين. .１
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 پالن اونیز او مفردات نظام اقتصادي د اسالم د

 د پوهنتون نوم:  - - - - - - - - 

 د پوهنځي نوم:   

 ډیپارټمنټ نوم:د  اسالمي ثقافت                               

 SL-IC 0601 د مضمون کوډ: 

  د مضمون نوم: اسالمي ثقافت ۶ )د اسالم اقتصادي نظام( 

 :کرېډېټونو شمېردريس ساعتونو/ د  کرېډېټ 2 

 د مضمون بڼه: ټول شمول 

لرينه    مضمون: مخکېنی 

 سمسټر: شپږم 

 

 د مضمون لنډه پېژندنه:

صادي احکام  سپېڅلی دین نه یوازې اقت سالم  رش له مهمو اړتیاوو څخه ګڼل کيږي، د ا رشي ژوند د مال د تیر په څېر د ب صاد د ب اقت

ـــاب په  ـــالمي ثقافت د نص ـــالم کې یو مهم مايل عبادت زکات دی، له همدې امله د اس لري، بلکې د عباداتو له جملې څخه په اس

 م اقتصادي نظام لوستل کيږي.کې د اسال  سمسټرچوکاټ کې په شپږم 

په پای کې محصالن د اسالم د اقتصادي نظام او نورو پېژندل شویو اقتصادي نظامونو، د مال او په اسالم کې يې د ارزښت  سمسټرد  

وي چې په او هدف، د ملکیت ډولونو، عوايدو، مصــارفو او د مال د ګټلو او ورته وده ورکولو د رشطونو په اړه کيل معلومات ترالســه ک

 پایله کې يې د فردي او ټولنیز اقتصاد په رغېدو او وده کې د اسالمي الرښوونو او احکامو په پيل کولو کې هر اړخیز کوښښ کوي. 

 موخې:  زده کړه ییزې 

  ــادي نظامونو په اړه پرتلییز او مقایســوي ــعي اقتص ــادي نظام کيل مباحث او مفاهیم پېژندل او د نورو وض ــالمي اقتص د اس

 لومات ترالسه کول. مع

  په عوایدو، مصارفو او د شتمنۍ په وېش کې د اسالم اقتصادي نظام او د نورو وضعي نظامونو لکه سوسیالستي او پانګوال

 نظامونو ترمنځ توپیرونه پېژندل. 

  .د اسالم په اقتصادي نظام کې د ملکیت ډولونه او د هر ډول ځانګړنې پېژندل 

  صويص ملکیت سالم کې د خ سودي اجناس په ا سفه او  سود ډولونه، احکام او د حرمت فل سباب، د  رشوع ا رشوع او نام م

 پېژندل.

 .د مرشوع رشکت ډولونه پېژندل او د بیمې له احکامو او ډولونو رسه بلدتیا، او د بیمې د بدیل په توګه تکافل پیژندل 

 دريس مېتودونه:

 محوري مېتود له مخې د دريس عنوان اړوند پوښتنو ته ځوابونه.لکچرونه وړاندې کول، ازاد بحث او مناقشه، د محصل 
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 د مضمون اونیز دريس پالن

 موضوع اونۍ
د اونۍ د دريس 

 ساعتونو شمېر
 علمي  نظري

 لومړۍ

، اهمیت موضوع، د اقتصادي نظام تعریف، -۱

 .خ يېاو تاری اهداف

 :د اقتصادي نظام بنسټیز مسایل -۲

 .لومړیتوبونه ټاکل أ.

 .وسایلو ځانګړنه د ب.

 .د عوایدو وېش ج.

 .پرمختګ د.

2 2 ۰ 

 دوهمه

د پانګوال، سوسیالیستي، او مخلوط اقتصادي 

نظامونو تعریف، تاریخ، اصول او څلور ګونو مسایلو 

 حل او نیمګړتیاوې یې.

2 2 ۰ 

 درېیمه

 .د اسالم د اقتصادي نظام تعریف، اهمیت -۱

 د اسالم د اقتصادي نظام تاریخ: 

  نبوت په پیر کې.د 

 .ترې وروسته پیر 

 .معارصه بڼه یې 

رسچينې، بنسټونه،  د اسالم د اقتصادي نظام -۲

 .اسايس اصول

 .او اهداف ځانګړتیاوېد اسالمي اقتصاد 

د اسالم د اقتصادي نظام بهرتي او له نورو وضعي  -۲

 نظامونه رسه یې پرتله.

2 2 ۰ 

 څلورمه

 رشعي اصول يې.د اقتصادي ازادۍ مفهوم، حدود او 

 اقتصادي ازادي په بېالبېلو نظامونو کې. 

په اسالم کې د اقتصادي ازادۍ د محدودیت الملونه  

 او ډولونه.

 په اقتصادي چارو کې د دولت مداخله.

د مداخلې مفهوم، اهمیت، اهداف او مرشوعیت او 

 ډولونه يې.

 د مداخلې له پلوه د اقتصادي چارو ډولونه.

2 2 ۰ 

 پنځمه

ملکیت، د ملکیت اسباب، ډولونه، د خصويص 

 پرې ، اهداف اوځانګړتیاوېملکیت تعریف، 

 محدودیتونه.

2 2 ۰ 

 شپږمه
 :د خصويص ملکیت رسچینې

 بیعه، اجاره،  زراعت،  صنعت...
2 2 ۰ 

 اوومه

، ځانګړتیاوېد عمومي ملکیت تعریف، ثبوت، 

 :اهداف او رسچینې

 خیریه اوقاف،حمی، معدنونه وغیره.

2 2 ۰ 

 ۰ 2 2 .د ملکیتونو ترمنځ تعارض او د ساتنې وسایل یې امته
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تعارض پرمهال  د خصويص او عمومي ملکیت د

 لومړیتوب.

 نهمه

 مرشوع د هڅوونکي، تولید د رشاکتونه، تولیدات،

 عواید، شخيص عواید، مرشوع عواید، عوامل، تولید

 .او رسچینې یې عواید دولتي

 غیر مرشوع عواید:

  ،ډولونه یې، سودي توکي او احکام سود

یې، د سود حرمت، د سود د حراموايل 

حکمت، په استهالکي او استثامري قرضونو 

 سود.

  د غیر مرشوع عواید نورې رسچینې 

2 2 ۰ 

 لسمه

د عوایدو په وېش کې د اسالم  ،د عوایدو وېش -۱

 .اقتصادي نظام او وضعي نظامونه ترمنځ توپیرونه

اقتصاد کې د لګښت موخې،  مصارف، په اسالمي -۲

 .د لګښت ډولونه

 .ونهاقتصادي مسؤلیت هېوادد اسالمي  -۳

2 2 ۰ 

 یوولسمه

 اسالمي بانکوايل.

 .يې د بانک تعریف، اهمیت، تاریخ، ډولونه او کړنې

د اسالمي بانکوالۍ تعریف، اهمیت، اړتیا، تاریخ او 

 .يې اهداف

2 2 ۰ 

 دولسمه

 د مشارکت پر بنسټ متویل.

 اسالمي بانکوالۍ کې د متویل الرې چارې: په -۱

 مثايل الرې چارې.

 غیر مثايل الرې چارې.

د رشکت تعریف، مرشوعیت، ډولونه او رشطونه  -۲

 یې.

په اسالمي بانکوالۍ کې د مشارکت پر بنسټ د 

 متویل بیلګې.

2 2 ۰ 

 دیارلسمه

 .د مضاربت تعریف او مرشوعیت -۱

 .ډولونهد مضاربت عنارص، رشطونه او  -۲

 د مشارکې او مضاربې ترمنځ توپیرونه. -۳

 .د مضاربت پر بنسټ متویل

2 2 ۰ 

 څوارلسمه

 .د مرابحې او اجارې پر بنسټ متویل•

 .د مرابحې او اجارې تعریف او مرشوعیت -۱

 د مرابحې او اجارې عنارص، ډولونه او رشطونه -۲

 .یې

2 2 ۰ 

 پنځلسمه

 د سلم او استصناع پر بنسټ متویل.

 .يې سلم او استصناع تعریف او مرشوعیت -۱

 سلم او استصناع عنارص او رشطونه.د   -۲

 د سلم او استصناع ترمنځ توپیرونه. -۳

2 2 ۰ 
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حسنه قرض، د حسنه قرض اقتصادي ګټې، د 

 اسالمي پانګونې صندوق.

 شپاړسمه 

 .بیمه او تکافل

 .د بیمې او تکافل پېژندنه -۱

 .د بیمې ډولونه 

  نامرشوعیت دالیل او اسباب.د بیمې د 

 .د بیمې د بدیل په توګه تکافل -۲

 د تکافل فقهي شکلونه -۳

 پول

د پويل واحد تعریف، ډولونه، د اسالم د پويل 

سیاست اصول، د پويل واحدونو تر منځ تبادله او 

 احکام یې، په پويل واحدونو کې سود.

2 2 ۰ 

 

 مقرر کتاب او ماخذونه:

 يش. بیدريس مواد ترت ېد ېک اڼاو مراجعو په ر ماخذونو د الندي  مقرر کتاب

د محصل او استاذ د اضايف معلوماتو 

 او مطالعې لپاره مآخذ او مراجع

 سالمي، الشيخ تقي العثامين صیغة مقرتحة لقانون البیع اإل  .1

 اسالم او نوی تجارت، مفتي محمد تقي عثامين .2

 عثاميند اسالمي بانکوالۍ بنسټونه، مفتي محمد تقي  .3

 سالم، مجموعة من العلامء النظام االقتصادي يف اإل  .4

 اسالمي اقتصاد او بانکوايل، مفتي عبدالحق حقاين .5
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 پالن اونیز او مفردات علومو معارصو او قرآن د

 د پوهنتون نوم:  

 د پوهنځي نوم:   

 د ډیپارټمنټ نوم: اسالمي ثقافت                               

 SL-IC 0701 د مضمون کوډ: 

  د مضمون نوم: اسالمي ثقافت ۷ )قرآن او معارص علوم( 

 :کرېډېټونو شمېردريس ساعتونو/ د       کرېډېټ 2 

 د مضمون بڼه: ټول شمول 

لرينه    مضمون: مخکېنی 

 سمسټر: اووم 
 

 د مضمون لنډه پېژندنه:

مضــمون دی چې د تحصــیيل نصــاب په  ټول شــمولهقرآن کریم او معارص علوم د اســالمي ثقافت د مضــامینو څخه یو مهم  

کې تدریسيږي، دا مضمون په کيل توګه د قرآن کریم د مطالبو اړیکه له معارصو علومو رسه بیانوي او په  سمسټرچوکاټ کې په اووم 

ده اړتیا لیدل کيږي، ځکه چې معارصې ټکنالوژۍ ځینې هغه ځوانان له خطرناکو شکوکو سمه توګه د اسالم په پېژندنه کې ورته څرګن

سې ګومان کول چې د علم او  ضامینو په اړه کايف معلومات نه لري، د بېلګې په توګه دا شبهو رسه مخامخ کړي دي چې د قرآين م او 

 دي.ټکنالوژۍ د پرمختګ په زمانه کې د قرآن کریم مطالب د پيل کېدو وړ نه 

خو معارصو علومو چې څومره نوښــتونه رامنځته کړي په حقیقت کې له هغه څه پرته بل څه نه دي چې څه باندې یو زر او  

 څلور سوه کاله مخکې د قرآن کریم او نبوي سنتونو په علمي اشارو کې راغيل دي.  

نو، مرحلو، حقوقو، او د اعجاز پر بېالبېلو د دې مضمون په لوستلو د سمسټر په پای کې محصالن د قرآن کریم د نزول صورتو  

اړخونو او له نویو ایجاداتو رسه يې د تړاو په اړه، کيل علمي معلومات ترالســـه کوي او په پایله کې يې د قرآن کریم د علمي اعجاز له 

ــوونو په پ ــنا کيږي او په انفرادي او ټولنیز ژوند کې د قرآن کریم د الرښ ــه اش يل کولو کې بې درېغه هڅې او عظمت او لويي رسه ال ښ

 کوښښونه کوي او د ژوند په هره برخه کې اغېزمن ګامونه پورته کوي. 

موخې:  زده کړه ییزې   

  جازي پاتې الهي کالم د اع غه تل جاز اړخونو او د ده د قرآن کریم د عمومي او کيل مباحثو، د نزول مرحلو او پړاوونو، د اع

 بېلګو پېژندل.

 ،مقاصدو، او اهدافو درک او پېژندنه. د قرآن کریم د حقوقو 

  د قرآن کریم د اعجاز اړخونه، له معارصو اکتشـــافاتو رسه د قرآن کریم اړیکه او د معارصو علومو له لوري پر وړاندې شـــویو

 و د باور کچه او کیفیت پېژندل. نظري

  د سیارو د پیدايښت، په مدارونو کې يې حرکت، د انساين پيدايښت پرمختګ، د باران اورېدل او په کایناتو کې د جوړې د

 نظام د شتون په اړه په قرآين مطالبو پوهه ترالسه کول. 

 دريس مېتودونه:

 ړوند پوښتنو ته ځوابونه.لکچرونه وړاندې کول، ازاد بحث او مناقشه، د محصل محوري مېتود له مخې د دريس عنوان ا

 

 د مضمون اونیز دريس پالن
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 موضوع اونۍ
د اونۍ د دريس 

 ساعتونو شمېر
 علمي  نظري

 لومړۍ

 .د قرآن کریم لغوي معنا 

 تعریف.اصطالحي د قران کریم 

 وحي او ډولونه یې. 

 .)وحي جيل )متلو 

 .)وحي خفي )غیر متلو )نبوي احادیث 

 نبوي احادیث او مقام یې.

  کریم نومونهد قرآن. 

2 2 ۰ 

 دوهمه

 .د قرآن کریم د نزول مرحلې

 يې. حکمتونه او د قرآن کریم تدریجي نزول 

 .په قرآن کریم کې د نسخې حکمتونه 

  اسباب نزول، په اسباب نزول کې اختالف او د پېژندنې ګټې

 يې.

2 2 ۰ 

 درېیمه

 .د وحي لیکونکي

 کولو ډولونه، پړاوونه او د هر پړاو خصوصیات  د قرآن کریم جمع

 او کړنالره.

  هغه توثیقي الرې چارې چې د قرآن کریم په جمع کولو کې ترې

 ګټه اخیستل شوې ده.

 .د قرآن کریم نسخې 

  قراءتونه او د قراءت او روایت ترمنځ توپیر او د قراءت اصول او

 رشوط.

2 2 ۰ 

 څلورمه

 آیتونو شمېرد قرآن کریم د سورتونو او 

 د قرآن کریم د ویش ګټېترتیب او سورتونو  د. 

 د قرآن کریم د سورتونو ډولونه. 

 . د مکي او مدين سورتونو خصوصیات 

 .د اندازې له پلوه د سورتونو ډولونه 

2 2 ۰ 

 پنځمه

 د قرآن کریم حقانیت او د عدم تحریف دالیل.

 د قرآن کریم په اړه د غريب پوهانو نظرونه.

 .چې قرآن کریم پرې مشتمل دیهغه علوم 

 موضوعات د قرآن کریم اسايس. 

 دهلوي، ابن عاشور، رشید يلوو نظرونه )غزاد مختلفو علام ،

 .رضا(

2 2 ۰ 

 شپږمه
 ،د قرآن کریم فضائل

 د قرآن کریم صفات، 
2 2 ۰ 
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 په ژوند کې د قرآن کریم اهمیت، 

 .د قرآن کریم حقوق 

 د قرآن کریم د تالوت آداب. 

 اوومه

 :او ډولونه یې معجزه

 .د معجزې تعریف 

 د معجزې رشطونه. 

 د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې. 

 د قرآن کریم اعجاز. 

 د قرآن کریم د اعجاز ډولونه. 

2 2 ۰ 

 امته

  .د قرآن کریم بیاين او بالغي اعجاز 

  اعجاز ترشیعيد قرآن کریم. 

 د غیبو په اړه د قرآن کریم خرب ورکول. 

2 2 ۰ 

 نهمه

  قرآن کریم علمي اعجازد. 

  اتنظريد قرآن کریم د علمي اعجاز په اړه د علامء. 

  د قرآن کریم علمي تفسیر او د قرآن کریم علمي اعجاز تر منځ

 .فرق

2 2 ۰ 

 لسمه

 :د قرآن کریم د علمي اعجاز منونې 

  خلقت او د کائناتو پراختیا د قرآن کریم او معارصو علومو له

 .نظره

 په هر څه کې زوجیت. 

 شپه او ورځ د قرآن کریم او معارصو علومو له نظره. 

 له ستنو پرته آسامن. 

 .د اسامن او ځمکې جدايي 

 د ځمکې مرکزیت. 

 د ځمکې کرویت. 

 د ځمکې حرکت. 

2 2 ۰ 

 یوولسمه
 .علومو له نظره ود غرونو شکلونه او د هغوی دندې د قرآن کریم او معارص 

 د ونو تلقیح 
2 2 ۰ 

 دولسمه

 قرآن او معارص علومو له نظره د انسان خلقت د. 

 د انسان د خلقت مراحل په قرآن کې. 

 )د جنین د منو پړاوونه(. 

2 2 ۰ 

 دیارلسمه

 .و علومو نظرد نباتاتو په اړه د قرآن او معارص 

 علمي حقائق د نباتاتو په اړه. 

 .چاپېریال ساتنه د قرآن کریم له نظره 

2 2 ۰ 
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 څوارلسمه
 .و علومو نظررص په اړه د قرآن کریم او معا سمندرونود 

  لیترمنځ حا سمندرونود. 
2 2 ۰ 

 ۰ 2 2 .په حرامو خوړو کې علمي اعجاز  پنځلسمه

 ۰ 2 2 او تفصیل يې. الرښوونېد خبائثو شیانو په اړه د قران کریم   شپاړسمه

 

 مقرر کتاب او ماخذونه:

 يش. بیدريس مواد ترت ېد ېک اڼاو مراجعو په ر ماخذونو د الندي  مقرر کتاب

د محصل او استاذ د اضايف معلوماتو او 

 مطالعې لپاره مآخذ او مراجع

 اإلتقان يف علوم القرآن، لإلمام السيوطي. .1

 مناهل العرفان، لإلمام الزرقاين.  .2

 علوم القرآن، للشيخ شمس الحق الفغاين. .3

 علوم القرآن، للشيخ تقي العثامين. .4

 التبيان يف علوم القرآن، للشيخ محمد عيل الصابوين.  .5

 أصول التفسري امليرسة، للشيخ خالد سيف الله الرحامين  .6

 مناع القطان. للشيخ مباحث فی علوم القرآن .7

 من دالئل إعجازه للشيخ أبو زهرة.رشیعة القرآن  .8

 لدکتور زغلول النجار.لعجاز العلمی فی القرآن الکریم اإل  .9

 لدکتور عبدالله بن عبدالعزیز املصلح.ل فی القرآن والسنة ميعجاز العلاإل  .10
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 پالن اونیز او مفردات متدن اسالمي د

   

 د پوهنتون نوم:  - - - - - - - - 

 د پوهنځي نوم:   

 د ډیپارټمنټ نوم: اسالمي ثقافت                               

 SL-IC 0801 د مضمون کوډ: 

  د مضمون نوم: اسالمي ثقافت ۸ )اسالمي متدن( 

 :کرېډېټونو شمېردريس ساعتونو/ د  کرېډېټ 2 

 د مضمون بڼه: ټول شمول 

لرينه    مضمون: مخکېنی 

 سمسټر: اتم 
 

 د مضمون لنډه پېژندنه 

اسالمي تاریخ د اسالمي متدن مضمون چې د اسالمي ثقافت د تحصييل نصاب په چوکاټ يو مهم مضمون دی، چې په حقیقت کې د 

هغه برخه ده چې اوســنیو مســلامنانو او په ځانګړې توګه ځوان قرشــ هېر کړی دی چې پرې خربېدل او په ســمه توګه يې پېژندل د 

 محصالنو بنسټیزه اړتیا ده.

انګړې توګه د سمسټر په پای کې محصالن د متدن پر مفهوم، د متدنونو د رامنځته کېدو پر عواملو، د متدنونو رغنده عنارصو، په ځ

د اســالمي متدن پر عنارصو، د متدن د الســته راوړنو په الره کې د ســمون او مثبت تغییر په اړه د اســالم د رول، په اړه کيل معلومات 

 ترالسه کوي.

ا، او په پایله کې يې محصــل کوالی يش چې د متدن د اســاســاتو ترڅنګ د متدن په مختلفو برخو او په بېالبېلو علومو کې لکه: کیمی

فزیک، ریايض، طب، فارميس، انجیرني، همداراز تاریخ، فلسفه، فلکیات او د رشعي علومو رسبیره، د مسلامنانو له السته راوړنو دفاع 

 وکړي او په خپراوي کې يې رغنده هڅې وکړي. 

 موخې:  زده کړه ییزې 

 تیا. د متدن له رغنده عنارصو او له اسالم وړاندې له برشي متدنونو رسه بشپړه بلد 

  ــتندو دالیلو رسه په علمي او ــه توګه، له مس ــالمي متدن عنارص په خاص ــکیلوونکي عنارص په عامه توګه او د اس د متدن تش

 اکاډمیکې الرې څرګندول او بیانول. 

  په محصل کې دا وړتیا پيدا کول چې د اسالمي متدن د جوړښت او پراختیا په زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په

 رشي متدن کې کوم بدلونونه او اصالحات رامنځته کړل او کوم نوي اصول يې وضعه کړل. ب

  محصــل د دې جوګه يش چې د اســالمي متدن په وده او پراختیا کې د راشــده خلفاوو له کارنامو څخه بېلګې وړاندې کړای

 . يش او د اسالمي متدن د هېرو شویو وړتیاوو په اړه خپله مسؤوالنه وظیفه ادا کړي

  ـــلامنانو د هڅو او ـــالم په پيل او لومړين تاریخ کې د مس په مدلل ډول له دې دفاع کول چې معارص برشـــي متدن د اس

 کوښښونو پوروړی دی. 

 دريس مېتودونه:
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 لکچرونه وړاندې کول، ازاد بحث او مناقشه، د محصل محوري مېتود له مخې د دريس عنوان اړوند پوښتنو ته ځوابونه.

 دريس پالن د مضمون اونیز

 موضوع اونۍ
د اونۍ د دريس 

 ساعتونو شمېر
 علمي  نظري

 لومړۍ

 عنا. دمتدن لغوي م

 تعریف. اصطالحي د متدن 

 :متدن عنارص د

) اعتقادات، باورونه، اخالقيآت، سياست، اقتصاد، علوم، فرهنګ 

 او هرن(

 .متدن، مدنیت او کلتور ترمنځ اړیکې د

 .متدنونو لنډه ارزونه څخه د مخکېاسالم له 

اروپا او غرب رشق،  )په ځانګړې توګه منځنیو پیړیو کې د

 (حاالتاخالقي، سیايس، اقتصادي او اجتامعي 

2 2 ۰ 

 دوهمه

 رامنځته کېدل.داسالمي متدن 

 د اسالمي متدن تعریف، تاریخ، عنارص او ډولونه يې.

 د اسالمي متدن له نورو متدنونو رسه توپیرونه. 

 )اتفاقي او اختاليف موارد يې( 

2 2 ۰ 

 درېیمه

 .ځانګړتیاوېاسالمي متدن  د

 له عقیدې رسه تړاو. 

 له عباداتو رسه تړاو.

 له اخالقو رسه تړاو.

 اعتدال او توازن.

 دیني، انساين او کلتوري ارزښتونه. 

 تعادل او تکامل. 

2 2 ۰ 

 څلورمه

متدن بنسټ اسالمي  رسول الله صلی الله علیه وسلم او د

 .ایښودنه

 .داسالمي ټولنې رامنځته کول -

 )قوانین او تطبیق یې )ټولنیز عدالت -

 .علم او پوهې ته هڅونه -

 .داسالمي اقتصاد اساس ایښودل -

د اقتصاد ټکني کوونکو اسبابو له منځه وړل، لکه سود، غرر، 

 قامر، احتکار وغیره.

 .رغنده سیاست رامنځته کول د -

 صلی الله علیه وسلم او طبرسول الله  -

 .دجګړې اخالقي اصول او قوانین رامنځته کول -

2 2 ۰ 

 پنځمه

 د راشده خلفاوو/ اسالمي دولت په پېر کې د متدن پرمختګونه. 

 .اسالمي ټولنې داستحکام په برخه کې د -

 ) قوانین –حکومتولۍ طرز د سیاست او ادارې په برخه کې ) د -

 .اقتصاد په برخه کې د -

 .پراختیا او بیا رغونې په برخه کې د -

2 2 ۰ 
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 .فاعي او نړیوالو اړیکو په برخه کېد د -

 شپږمه

 .کارنامو ته لنډه کتنه متدينپخوانیو مسلامنانو  د

علومو په برخه کې )نامتو علاموو، علمي مرکزونو لنډه  د -

 )یادونه

 ....(دفنونو په برخه کې ) خطاطي، نقايش، معامري -

کاغذ، قطب منا، ساعت، )صنعت او ایجاد په برخه کې  د -

 (...بارود، عینک و

 .دزراعت په برخه کې - 

2 2 ۰ 

 اوومه

 په اسالمي رشعي علومو کې داسالمي متدن السته راوړنې

فقه، اصول فقه،  اصول حدیث حدیث، اصول تفسیر، )تفسیر،

 عقیده، علم کالم او نور..(

2 2 ۰ 

 امته
 .کې داسالمي متدن السته راوړنېپه ټولنیزو علومو 

 )تاریخ، جغرافیه، ژبه او ادبیات(
2 2 ۰ 

 ۰ 2 2 .دریاضیاتو، هندسې، او فزیک علومو په برخه کې نهمه

 ۰ 2 2 .کیمیایي او طبي علومو په برخه کېتجربوي، دساینيس،  لسمه

 ۰ 2 2 .دفلکیاتو، فلسفې او حکمت په برخه کې یوولسمه

 دوولسمه

 متدن مصادر او اصول:د اسالمي 

 قرآن کريم. -

 نبوي سنت. -

 اجامع. -

 قياس. -

 مصالح مرسله. -

2 2 ۰ 

 دیارلسمه

 بنسټګر. یوې متمدنې ټولنې  مسلامنان د

انساين کرامت، )  .انساين اصولو وضع کول ټولنې لپاره د د -

 )...بیان ازادي، حقوقي مساوات او متقابل احرتام، د

 .اصالح تصور رامنځته کول فرد او ټولنې د د -

ټولنیز خدمتونه وړاندې کول )لکه: دلویو الرو جوړول، کاروان  -

 رسایونه، روغتونونه، داراملجانین، یتیم خانې، زندانونه، او ...(

2 2 ۰ 

 هسمڅوارل

 ونډه. افغانانو د کېاسالمي متدن په 

 .علومو په برخه کې د -

 .فنونو په برخه کې د -

2 2 ۰ 

 پنځلسمه

وروستوايل  مسلامنانو د کې د ډګرپه معارص نړیوال متدين 

 ې يې. الملونه او حل الر 

 داخيل او بیروين الملونه او حل الرې يې. 

 

2 2 ۰ 

 شپاړسمه

اروپا او لویدیځ په معارص متدين پرمختګ کې داسالم مرهون 

 .دي

 )دمسلامنانو دیادو شویو السته راوړنو په رڼا کې باید تحلیل يش(

2 2 ۰ 
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 مقرر کتاب او ماخذونه:

 يش. بیدريس مواد ترت ېد ېک اڼاو مراجعو په ر ماخذونو د الندي  مقرر کتاب

د محصل او استاذ د اضايف معلوماتو 

 او مطالعې لپاره مآخذ او مراجع

 الحسن علی الندوی. يبال ماذا خرس العاک بانحطاط املسلمین،  .1

 ناصح علوان. ل، معاک الحضارة فی االسالم .2

 صطفی سباعی.من روائع حضارتنا. مل .3
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