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 مخکينۍ خربې

الحمــد اللــه الــذي هــدانا لهــذا، ومــا کنــا لنهتــدي لــوال آن هــدانا اللــه والصــال  والســالم 

ــه وصــحابته الراشــدین  ــی آل ــااین وعل ــل للع ــوا رحم ــي ااصــطفی اابع ــی محمــد النب عل

 ااهتدین وعلی من تبع سنته وهداه إىل يوم الدين. 

 اما بعد:

ـــ رشیت او انســـاين ټولنـــو تـــرمنځ هغـــه ســـپيڅلی او ارزښـــتنا  ـښـــوونه او روزنـــه د ب

ږي او پـه دې ترتیـب خـه د برشـي حقوقـو پـه لـړ کـې مطـرح کېـرسلیک دی، چې لـه پخـوا څ

ــرخمن  ــانګې څخــه ب ــه دغــې پ ــا ادعــا کــولی  ، چــې ل ــه د پرمختــګ او لوړتی هغــه متدنون

ــراا  ــل می ــه خپ ــلونو ت ــو نس ــدنونو وي او راتلونک ــورو مت ــمله دن ــدن ش ــالمي مت ــږدي. اس پری

ــه يــې خپــل شــعار ګرځــولی او ســپیڅيل  ــه او روزن ــوړه ده چــې د برشــیت پوهن څخــه ځکــه ل

رشیت ښــوونه او روزنــه ښــوودلې ده. د دغــه دیــن پــه اســا  ـهــم خپلــه بلنــه د بــ ملسو هيلع هللا ىلصپیغمــرب

هـان، علـم مراجعو لکـه قـرآن کـریم او نبـوي سـنتو کـې پـه ډېـره پیامنـه د عقـل، فکـر، ن ـر، بر 

ــره  ــکاره او ک ــيې ښ ــې قض ــول د دغ ــې دا ټ ــي، چ ــه راځ ــې ت ــامت( مخ ــي )کل ــت وی او حکم

ــا او درنښــت رسبیــره دا خــربه هــم د يــادولو ده، چــې تــدریس  ثبــوت دیم مګــر د دغــې لوړتی

ــار او  ــر زی ــه ښــوونکي او معلــم څخــه ډی ــه دې ل ــوه ســرته چــاره ده او رسه ل ــده ي او ښــوونیزه دن

برشــ لــه اســتعداد او فکــر رسه رسوکــار لــري او د هــر ع ــ  اخــالص غــواړيم ځکــه ښــوونکی د

ــوې  ــه همــدې مخــې د ی ــوپیر کــوي، چــې ل ــده ت ــه دن ــو رسه د هغ ــام کــې نيول ــه پ او ځــای پ

کــړنالرې او ګڼــو وســایلو غــوراوی غــواړي. همــدي اصــل تــه پــه پــام دا لیــدل کیــږي، چــې د 

ه او د مبـــار  او ســـپیڅيل ســـنت د دغــې مـــوخې بډایـــه او شـــتمنه رسچینـــه دملسو هيلع هللا ىلص پیغمــرب

دغه تخصـ  خاونـدان ورتـه پـه هـر ع ـ او زمـان کـې اړتیـا لـريم ځکـه د هغـه ښـوونیزه الره 

ــړ،  ــوډ وک ــه دا ه ــه توګ ــتاذ پ ــوهنځي د اس ــاتو پ ــده د وعی ــات الر ده. بن ــه او د نج ــانه، رڼ اس

چې د دغـه ارزښـت د روښـانتیا پـه اړه څـه کـار تـررسه کـړم، ترڅـو مـا تـه لـه يـوې خـوا د نيـک 

ب او لـه بلـې خـوا د پـوهې مینـانو تـه د یـو نـاڅیز خـدمت پـه توګـه ډالـۍ عمل په شکل حسـا

  . پـــه همـــدې موخـــه مـــا د پوهنـــدوی علمـــي رتبـــې تـــه د ترفیـــع لپـــاره د رســـول اللـــه

 ښوونیزه کړنالره او د هغې اغيزې تر رسلیک الندې د رسالې په لیکلو پیل وکړ.ملسو هيلع هللا ىلص

  



 

 ه 

 لنډيز

ــه ــومړنی ښــوونکی او روزونکــی  ملسو هيلع هللا ىلصرســول الل ــد کــې ل ــه ژون ــاره پ د مســلامنانو لپ

ــه الرې چــارې وښــودې، چــې د دی ــولې هغ ــې ټ ــه ي ــرو او اصــحابو ت ــو ملګ ، چــې خپل

ــوده. د  ــې اړه درل ــورې ي ــد پ ــو  دوی عــام او خــاص ژون ــد ټول ــوه چــارې د ژون ــه  اړخون ت

ــه دادی ي شــاميلټــولنیزه خــوا دكــه دينــي، اخالقــي، نفيســ او  ســې . دغــه پوهنــه پ

شــکل او کــړنالرې هغــوی تــه وړانــدې شــوه، چــې پــه ښــه توګــه د منــل کیــدو ترڅنــګ 

 د دوی د مینې او محبت وړ هم وګرځيده.

د ښــــوونیزې کــــړنالرې او د هغــــې د  ملسو هيلع هللا ىلصپــــه دې څيړنــــه کــــې د رســــول اللــــه

ځانګړتیـــاوو پینندنـــه تـــررسه کیـــږي او هغـــه وســـایل او حکیامنـــه اســـالیب پکـــې پـــه 

معلــم پــه خپلــه ښــوونه کــې کــارويل او د نــن ورځــې ګوتــه کیــږي، چــې هغــه ســپیڅيل 

ــوي. دا  ــار ک ــد او ټینګ ــرې تاکی ــان پ ــوونې پوه ــهد ښ ــوي،  څېړن ــه ک ــه ډاګ ــربه پ دا خ

د پیغمــرب صــلی اللــه علیــه وســلم لــه ســرتو دنــدو څخــه  چــې د امــت او برشــیت ښــوونه

ـــوهې  ـــم او پ ـــدې اړه دا  اصـــول او بنســـټونه ایښـــي دي، چـــې د عل ـــه پ وه او هغ

 د ځان لپاره مشال او ډیوه ګرځوالی  . مینه وال يې

ټینګــار او لــه غفلــت  ملسو هيلع هللا ىلصړنــه کــې پــه تعلــیم او ښــوونه بانــدې د پیغمــربپــه دې څې

ــه  ــدوي. دغ ــیت څرګن ــي شخص ــه تعلیم ــرول د هغ ــو وی ــه د خلک ــهڅخ ــول  څېړن د رس

ــه ــې  ملسو هيلع هللا ىلصالل ــې ي ــه رس ک ــې پ ــوي، چ ــانه ک ــه روښ ــل اړخون ــړنالرې بیالبی ــوونیزې ک د ښ

ــلو   ــالق او س ــوونیز اخ ــه ښ ــتونو پ ــبو فرص ــې د مناس ــوونه ک ــه ښ ــداراز پ ــي، هم راځ

ګوتــه کــول، د نیکــو او ښــو جملــو اســتعامل، د ګڼــو حيســ او معنــوي توکــو ښــودل، د 

سســـتۍ پـــه وخـــت کـــې د تـــوبیخ او ســـزا د مســـألې بيـــانول، د بـــیال بیلـــو بالغـــي 

ـــو د  ـــول، د زده کوونک ـــه ک ـــه ډاګ ـــارو پ ـــانګړو اش ـــاتو او ځ ـــارول، د حرک صـــنعتونو ک

پــام کــې نيــول، د ښــځو او ماشــومانو پــر تعلــیم ټینګــار او د ښــوونې د  حــاالتو پــه

اصـــولو او ضـــوابطو مراعـــات هغـــه عنوانونـــه دي، چـــې پـــه دې څيړنـــه کـــې مطـــرح 

ــه وروســتۍ برخــه کــې د دغــې کــړنالرې دینــي، اخالقــي، نفيســ  کیــږي. ــې پ دڅیړن

ــږي او  ــه کي ــه ګوت ــزې پ ــولنیزې اغی ــهاو ټ ــوهنې رسه پرتل ــدریس پ ــارصې ت ــه مع ــا ل  بی
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دا  کیـــږي، رسه لـــه دې د دغـــې کـــړنالري ځانګړتیـــاوې هـــم پـــه نښـــه شـــوې دي.

ــابونو  څېړنــه پــه مســتقیمه توګــه د نبــوي ســنتو لــه رسچینــې او د نبــوي ســیرت لــه کت

ــات خیســتل شــوې او ځــای پــر ځــای د پوهــانو دڅخــه را ا ــانولو وروســته د  ون ری ــه بی ل

ــه  څېړنــهپــه دې  تــدریس پــوهنې لــه اصــولو رسه پرتلــه شــوي دي. کــې دا خــربه جوت

ــوه  ــاره ی ــې لپ ــت د مصــدر برســیره د ښــوونې او روزن ــوي ســنت د ویع شــوې، چــې نب

 ېځــانګړې کــړنالره پــه ګوتــه کــړې، چــې خلــک د ژونــد پــه هــر پــړاو کــې علــم او روزنــ

ــاوی او  ــه ښــوونه کــې د تخصــ  مراعــات، د ښــوونکي درن تــه هڅــوي. دغــه کــړنالره پ

ره جملــو کــارول او پــه وســایلو کــې د ګــ  پــه تعلــیم کــې د تــدرج مراعــات، د ښــو او غــو 

ــي. ــن ګڼ ــم او اړی ــارول مه ــو ک ــوي توک ــ او معن ــمیر حيس ــره  ش ــړنالره د دوم ــه ک دغ

زمــانې لــه تیریــدو او لرغونتیـــا رسه رسه، لــه دې املــه د تـــل لپــاره ګټــوره ده، چـــې 

 وسایل يې ګ ، ساده او له حده ډېر ښکاره او واضح دي.

، کـــړنالره، تـــدریس پوهنـــه، ســـنت، ښـــوونه، روزنـــه کلیـــدي احـــ الحات:

 اغیزې، وسایل. 
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 رسيزه

اإلنسان ما مل يعلم وصىل الله عىل رسـوله سـيدنا الحمد لله الذي علم بالقلم، علم 

 بإحسان إىل يوم الدين. أما بعد:محمد وسلم وعىل آله وصحبه وتابعيه 

دا یو څرګند او منل شوی حقیقت دی، چې برشیت له اسالم څخه پرته د بل دیـن 

او فلسفې داسې در  نه لري، چې هغه کې پر ښوونې او روزنې داسې ټینګار او پاملرنـه 

شوې وي، لکه څرنګه چې اسالم کړې او نه هم په دې کچه دعلم لوري ته بلنـه، هڅونـه 

 هغې د قدر د لوړتیا په اړه غږ پورته شوی وي.او د

اسالم د ټولو دینونو او برشي مکتبونو په رس کې د علم ښوونې او د  دمسألې بیان:

داب مخې تـه آ ، د دغې مقدسې غوښتنې لپاره یو شمیر يلهغه ترالسه کولو ته خلک رابل

یـي مالمـت ږدي او بیا يې د دغه هدف څرګندې اغیزې هم بیان کړي دي، هغه کسـان 

کړي او وېرويل دي، چې له دغې فریضې څخه يې مخ اړولی يا يې غاړه ترې غړولـې، یـا 

 هم د هغې له غوښتنو رسه مخالفت کوي او پر خاوندانو يې متسخر او ملنډې وهي.

د الله تعالی لـومړنۍ وحیـه د ځمکـې پـر  همدې اصل ته په کتو لیدل کیږي، چې

زليږي او هغه خپل استازي ته په ویلو او لیکلـو او رس د همدغې سپیڅلې موخې په اړه نا

َخلَـَق  .اقَْرأْ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلَـَق د هغو په زده کولو امر کوي، لکه څرنګه چې فرمایي: 

 (1.)ْم يَْعلَمْ َعلََّم اإْلِنَْساَن َما لَ  .الَِّذي َعلََّم ِبالَْقلَمِ  .اقَْرأْ َوَربَُّك اْْلَكْرَم   .اإْلِنَْساَن ِمْن َعلَق  

ولوله )اې محمده! قرآن( پـه برکـت د نامـه د رب خپـل، هغـه رب پـالونکی  ترجمه:

چې پیدا کړي یې دي )ټول مخلوقات(، پیدا کړی يې دی انسان له ټوټـو د تړلیـو شـویو 

وینو څخـه. ولولـه )ای محمـده! قـرآن( حـال دا چـې رب سـتا لـوی کـریم دی )پـر ټولـو 

، او انسـان انسان ته( په قلم رسهکریامنو(، هغه )رب پالونکی( چې ښوولی یې دی )خط 

دغـه سـپیڅيل اسـتازي د همـدې مبـارکي  .ته یې هغه څه وښودل چې پري نه پوهیـده

الرښوونې پراساس خپله دنده خلکو ته د ښوونې او روزنې په مجال کې ټاکلې، چـې بیـا 

 ځان ته غوره کړ. هغه په خپلـه ښـوونهپه همدې لړ کې یې د سرت ښوونکي او معلم لقب 
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 وزنــه کــې ښــې، ګټــورې او پرځــای الري غــوره کــړې، ترڅــو ګټــوره ښــوونه خلکــو تــه او ر 

 وړاندې کړي.

هغه پدې پوهيده، چې تدریس او ښوونیزه دنده یوه سرته او پيچلې دنـده ده او لـه 

ښوونکي او معلم څخه ډير زیات زیار او کوښښ غواړي، د تررسه کولو لپاره يـې هـم بايـد 

د برشیت د اسـتعداد مطـابق او د شـته امکانـاتو لـه مخـې  سمه کړنالره غوره  ، ترڅو

 اهمه او مهمه دنده دوی ته وړاندې  .

یـوې  او ترالسـه کولـو لپـاره د علم د خپـراوي له همدي امله په معارصه زمانه کې د

 دغـو کـړنالرو پـه رس کـې د چـې د ،شـتون ټینګـار کیـږي واضحې او روښانه کړنالرې پر

لـه فـیض او برکـت  او برشـیت تـه يـېښوونیزه او روزنیزه کړنالره ځای لري  ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله

 دي. یڅخه ډکې الس ته راوړنې رامنځته کړ 

چـې دا برخـه  ،هدغې څيړنې اهمیت او ارزښت په دې کې د د موضوع ارزښت: د

 سـنتو مقـام د تـه کـوي او لـه شـک پرتـه د نیز څـر  را مخـېنبوي سنتو ښـوو  مونږ ته د

دوهـم  ترشـیع د د ړانـدې منلـی او څرګنـد ديم ځکـه اسـالمي امـت يـېمسلامنانو په و

 مصدر په توګه پینين. 

ښوونیزه کړنالره وپیـنينم  خپل پیغمرب چې د ،پوهان دې ته اړتیا لري ننۍ زمانې د

ورځ او نـن  ګرځولیجوګه هربۍ قیادت او ر  نسل د ځکه دغې کړنالرې د برشیت لومړنی

 ، چې غـوره او معیـاري ښـوونه رامنځتـه کـړي. دغـه همدغه کړنالره یو ځل بیا کولی 

پـه ښـوونه نو  ملري ې او نفسیايت اغیزېاړخیزه توګه دیني، اخالقي، ټولنیز کړنالره په هر 

 تول اړین ګڼل کیږي.اځکه مراعکې يې 

اره یو مثايل دسـتور دی، چـې اسالمي امت لپ قرآن کریم د دیني اصولو له مخې د

 ملسو هيلع هللا ىلصاللـهرسـول  نسـخه ده او د سـعادت یـوازینۍ ټولـو ربـړو د ژونـد د اړخیزه توګه دپه هر 

ژوند  د ملسو هيلع هللا ىلصم ځکه پیغمربدغه دستور واقعي تطبیق دی او نبوي سیرت د الرښوونې، کړنې

 .مثال دی مسلامنانو لپاره بیلګه او په ټولو برخو کې د

  دوی چــې د فخــر ځــای دی، او داســالمي امــت لپــاره دا یــو ســرت ویــاړ د نــن ورځ 

یـو  ښـوونیزه کـړنالره شـتون لـريم ځکـه دغـه کـړنالره د ملسو هيلع هللا ىلصویاړيل پیغمـرب په منځ کې د
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ګڼـل  برشـیت منجـي او ښـوونکی چـې د ،ره دهداسې مهربان او زړه سـواند ښـوونکي ال 

 ټکو کې څرګندیږي: دغې کړنالرې ارزښت په الندې موضوع ته په پام د کيږي. همدې

 پـه اړه ده او د ښـوونې او روزنـې چـې د ،لـه دې املـه ارزښـتمنه ده څېړنـهدغه  -۴

 معنوي جوړښټ بنسټ ګڼل کیږي. انسان د

 معـارص چـې د ،او هیلـه ده بنـاء شـوېدغه څيړنه په علمـي او دینـي ارزښـتونو  -۴

 المل وګرځي. بډاینې ښوونیز ن ام د

 :رسيدلی  ګټه برخو ته  ونييالند ټولنې ددغې څيړنې له پایلو څخه  د -۳

 تعلیمي نصاب جوړونکو ته. په اسالمي هیوادونو کې د -الف

 ي.راځپه رس کې پلرونه او ښوونکي  هغوی چې دبرشیت روزونکو ته  د - أ

 .و او بلونکو تهاسالمي دعوت او اصالح داعیان د - ب

 ېاېدغـې بـډ توګـه د نـه اخـيل او پـدېنبوي سـنتو څخـه رسچی دغه کړنالره له -۱

 برخه څرګندوي. مهمه هیو  پانګې

دغې کړنالرې ارزښـت او ګټـې څرګنـدول او پـدې  مسلامنانو ته د ننۍ زمانې د -۵

 .تطبیق او پيل کیدو وړ ده لپاره د هرې زمانې پوهول چې دا کړنالره د یې

غـه دې روښـانتیا چـې د ه کـول او دسـ  بر اصولو را د اسالمي تدریس پوهنې د -۶

 لري. برخه په اسالمي ټولنه کې اصیلې ریښې

( هغې اغیـزې ښوونیزه کړنالره او د ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله  )د انتخاب الملونه: موضوع د د

 توګــه  ، چــې ځينــو تــه پــه النــدېموضــوع او عنــوان ټاکنــه یــو لــړ الملونــو تــه ورګرځــي

 اشاره کیږي:

علمـي  پـه ټولـو ع ـونو او زمـانو کـې د په عام ډول ښوونیزې او روزنيزې کـړنالرې

پیننـدل  او رسلیک دی، چې هر متدن او علمي حلقه پرې موضوعه په زړه پورې حلقو یو 

ټولـو  پـه لـړ کـې د انساين پوهنو او پینندنې ع  کې دغه موضوع د مګر په ننيکیږي، 

 علم او مکتب اهمیت په همـدې کـړنالرې پـورې چې بیا د ،فهرست کې ځای لريپه رس 

 .  شوی تړل

ټولـو  چـې دغـه کـړنالره د ،مبارکو سنتو تـه پـه کتـو لیـدل کیـږي ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله  د
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ړنالرو په رس کې ځای لري او اغیزې يې په هرې برخې باندې څرګنـدې دي. ښـوونیزه ک

و امکاناتو او فرصـتونو رسه کوي او په لږ  پرمختګ بهیر ګړندی د علم او پوهنې د کړنالرې

 ته راوړيم چې دغه کړنالره له یوې خـوا مسـلامنان لـه نبـوي پـانګې الس مطلوبې پایلې

رسچینـو څخـه اسـتفاده  ، چـې لـه خپلـويـي دې تـه هڅـوي ې خواخه خربوي او له بلڅ

 هیوادونـو تـه سـفرونه کـوي او د علم دغې برخـې پسـې لیـرې وکړي. زمونږ ډير پوهان د

مګـر لـه دې څخـه برخه کې تخص  او مهارتونه ترالسـه کـوي،  ډیرو کړاونو رسه په دغې

املـه  کـار وړ دهم نـو لـه همـدې بډایـه او دچې زمونږ خپله پانګه تر هرچـا  ،خربه دي بې

 چې په دې اړه یوه مستنده لیکنه تررسه  . ،الزمه ده

 چې پـه دې موضـوع کـې د ،هیواد علمي او کلتوري اثارو ته په کتو لیدل کیږي د

م نـو اړتیـا علمـي څيړنـه نـه ده تـررسه شـوېاوسه کومـه اکاډمیکـه او تر هیواد په ميل ژبو 

 وګړو په ژبه څيړنه تررسه  . د دهیوا چې د ،لیدل کیږي

علمي غـړي  د ډیپارټمنټ اسالمي ثقافت د وعیاتو پوهنځي د کابل پوهنتون د د

 ،یـوه تحقیقـي موضـوع وڅيـړمداسـې علمي ترفیـع لپـاره  چې د ،په حیث مسؤولیت لرم

دوسـتانو پـه مشـوره مـې دغـه  ه دلام او حاالتو رسه سمون ولري، له همدېوخت  چې د

ترفیع لپاره غوره کړه، هیله ده چې دغه موضوع پـه  ته د پوهندوی علمي رتبې موضوع د

 وړتیا المل هم وګرځي. الهي رحمت د دې برخه کې مثمره او ګټوره ثابته   او د

یو دعـويت سـفر  متحده عريب اماراتو ته دمیالدي کال په درشل کې  ۴۴۴۱ده دبن

)السالم علیک پر مهال د  لیدنې څخه د جائز  ديب للقرآن مقر ښار د دبی په بهیر کې د

نبـي  په تـر  کـې چـې د لیدنې موسوعي او دائر  ااعارف څخه د ایها النبي( څيړنیزې

، ویـاړيل پیغمـرب پـه اړه وو دغـه د بـیال بیلـو بحثونـو چـېد ، په اړه لیکل کیږي ملسو هيلع هللا ىلصکریم 

 برخـه زمـا داو دغـه ښـوونیزه کـړنالره وه  ملسو هيلع هللا ىلصرسـول اللـه  د چې یـوه برخـه يـې مشاهد و،

چې باید په دې برخه کې یوه  ،دا نیت وکړ ه، له هامغه ځای څخه مېخوښیدو المل شو 

 تررسه کړم. څېړنهعلمي 

ه علمـي اثـارو کـې تـر اوسـه ميل ژبو پ افغانستان د د :ېبحث او موضوع ستونز  د

ــوه داســې ــهبشــپړه  ی ــه  چــې د ،نشــته څېړن ــړنالره او د ملسو هيلع هللا ىلصرســول الل ــې  ښــوونیزه ک  هغ
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 وڅيړي. اغیزې

رو چارو په پـام کـې نیـول لـه کړنالرو او ال  د ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله  په برخه کې د ښوونې د

او اړیـن ګڼـل کیـږيم ځکـه هغـه پـه دغـې کـړنالرې او بلنـې رسه یـو نـه حده زیات مهم 

ړه واخیسـته پـه غـا  برشیت قیادت او رهربي بیا د ې همدویچ ،نسل وروزه تکراریدونکی

 راورسوه. ږ پورېاو دغه بډایه میراا يې ترمون

معـر   امـت ښـوونکی او روزونکـی ځـان د دیني نصوصو له مخې د ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله 

 راوړي. خپلې ښوونیزې کړنالرې له مخې سرتې الس ته راوړنې د ، چې بیا يېکوي

 ډیـرو لیکوالـو او څیړونکـو د مګـرکه څه هم چې ښـوونه او روزنـه رسه تـړل شـوي، 

دې  ده او لـه شـک پرتـه د ښوونیزه برخه ترې پاتېچې تررسه کړي،  روزنې په اړه لیکنې

 د ملسو هيلع هللا ىلصخپل ویاړيل پیغمـرب څخه څه کمه نه ده. مونږ ته د برخې ارزښت له روزنيزې برخې

 خپـل پیغمـرب کـړنالرې بانـدې تعلـیم پـه برخـه کـې د چې د پیروانو په توګه په کار دی،

ه دې ګټـورو ړو او لـپرتلـه کـ نوي تدریس پوهنې له اصولو رسه يـې پوهنه تررسه کړو او د

، چـې الروي خرب کړو. زمونږ پوهـانو تـه الزمـه ده علم او پوهنې د پایلو او اغیزو څخه یې

 خـپيل اصـیلې رسچینـېبسنه تررسه نه کړي او له  غريب پوهانو په لیکنو باندې د یوازې

 څه راوخيل. ،ده ځانګړتیاوو لرونکې څخه چې هم بډایه او د

او لیکنې لنـډې مـوخې او اهـداف پـه  غې څيړنېد د او اهداف: څيړنې موخې د

 ټکو کې خالصه کیږي: الندې

او  دغـې څيړنـې چـې د ،موضوع په ارزښت کې دا خربه روښانه شـوه څرنګه چې د

اغیـزو  د هغـې او د ښوونیزې کړنالرې دملسو هيلع هللا ىلصرسول الله چې د ،تحقیق اسا  موخه دا ده

چـې دغـه کـړنالره ډیـره  ،او ټولیزه پینندنـه تـررسه او دا هـم روښـانه   په اړه یوه جامع

 ده. سرت اغیزو لرونکې روښانه او د

ل، چـې پیـاوړی او نـه شـو  لـه مخـې وکـولیخپلـو پیـاوړو اصـولو  د دغې کـړنالرې

نـړۍ ګـوګ ګـوګ تـه ورسـاوه.  بیـا دغـه پیغـام د همدويچې  ،امت وروزي تکراریدونکی

اصـولو  د معـارصې تـدریس پـوهنې اصول د کړنالرې ځینې په ځینو مواردو کې د څېړنه

کـوي. دغـه  دغـې کـړنالرې روښـانتیا او لوړتیـا وړانـدې رسه پرتله کوي او په دې توګـه د
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، اړه لـري په یوې سـرتې برخـې پـورې مبار  ژوند د ملسو هيلع هللا ىلصپیغمرب په خپل وار رسه د څېړنه

 و هم زده کوونکو ته.هم ښوونکي ته اړين دي ا چې خربیدل ترې

ه دغـه لیکنـه اړینـه ګـڼم او پـه لپـار  غنامندۍ او بـډاینې د خپلې ټولنې همداراز د

موخو په توګه  د همدې موخه مې دغه رسلیک وټاکه او الندې عمده مطالب او برخې يې

 څرګنديږي:

 :  احيل موخې -الف

دې خــربې  او د ،پیننــدل او څرګنــدول ښــوونیزې کــړنالرې د ملسو هيلع هللا ىلصرســول اللــه د -۴

 کول چې دغه کړنالره روښانه او واضحه ده. ثبوت وړاندې

 .ولبیان دغې کړنالرې اهمیت او ځانګړتیاوې د -۴

 کول. کره توب دالیل او شواهد وړاندې د دغې کړنالرې د -۳

 اغیزو او پایلو پینندنه. د دغې ښوونیزې کړنالرې ژوند په مختلفو برخو کې د د -۱

 والړه ده. ونو پینندنه چې دغه کړنالره پرېسټرو او بنهغو ال  د -۵

 :فرعي موخې -ب

 پرتله کول.  دغې کړنالرې له اصولو رسه د معارصې تدریس پوهنې د -۴

 اهمیت او ارزښت روښانتیا. د دغې کړنالرې د تعلیم او ښوونې د -۴

چې دغه ناق  او کم  ،یم سرت څيښنت تعالی له ذات څخه هیله مند کې د په پای

 خـدمت وسـیله وګرځـي او زمـا د علـم پـه الر کـې داسـالم او  قبـول وړ او د هغه د کار د

 نو او اشتبهاتو بښنه راته وکړي.ښوید

او څیړنې لپاره الندې پوښتنې په پـام  دغه تحقیق د :څيړنې او تحقیق پوښتنې د

اند او کوښښ کـوم، چـې سـم ځوابونـه ورتـه دې ه د کې نیول شوي او راتلونکو پاڼو کې

 :ماېوو 

 :څیړنې او تحقیق اسايس پوښتنې د -الف

 اسلوب او کړنالره څه وه؟ ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله ښوونه کې د په تعلیم او -۴

 ؟ښوونیزې کړنالرې ثبوت او دلیل څه دی د ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله د -۴

 ؟رې اهمیت او ارزښت په څه کې دیکړنال  دغې په برخه کې د ښوونې د -۳
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 لري؟ ښوونې په برخه کې دغه کړنالره څه اغیزې د -۱

 :څیړنې فرعي پوښتنې د -ب

 ؟دغې کړنالرې تړاو څه کې دی له علم رسه د معارصې تدریس پوهنې د -۴

 په کومو مواردو کې دغه کړنالره رسه توپیر لري؟ -۴

 څه دي؟ نالرې ځانګړتیاوېکړ  ښوونیزې د ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله د -۳

ورتـه نـور تـه ښـوونه او روزنـه او دې  ملسو هيلع هللا ىلصرسـول اللـه د موضوع تـاریخي اـالید: د

بحث وړ موضوع  علاموو د اسالمي امت د چې له پخوا څخه د ،مفاهیم هغه عنوانونه دي

 بـیال بیلـو کتـابونو او د نبـوي احـادیثو تـر ، دقرآن کریم له تفاسیرو څخـه رانیـولې ده، د

په پـوره  ، دغه څيړنهچې تحلیيل جوانب او اړخونه لري تر هغو کتابونو پورېنبوي سیرت 

 تفصیل رسه دغه مسایل څيړي.

کـامل او بشـپړتیا  مـدنیتونو او ملتونـو د تاريخ په اوږدو کې همدا علم او پوهنه د د

پـه ټـولیزه  مګـر ديم پاتې اثر او اغیزې په توګه يې بیلګې تـر ننـه پـاتېیو تل نښه وه او د

چـې تـ   ،علـم دا  اړ  تـه پاملرنـه کولـه ونو رسه مخ وي، چا دتوګه له ستونزو او ننګ

مـادي  د ، معلوم او چا یـوازېاو پدل نه وه سفي ن ریات چې په واقعي ژوند يې اغیزېفل

نـه پيننـدل. دغـه پوهنـه پـه نیمګـړو  پدیدو پورې پوهنه تړلـې، چـې هـیع معنویـات يـې

اخالقـو چې هغه هـم لـه  ،ایو امتیاز وهاوافو او بډ کړنالرو او اصولو پرمخ تلله او یوازي د

خپـل سـعادت او  نړۍ ته د ملسو هيلع هللا ىلصاسالم سپیڅيل پیغمرب کله چې د او ادابو څخه خايل وه.

 د يي مبارزه خپل رسخط وټاکه، ځان يېجاهلیت تورتم رسه  نو د ،وړو نیکمرغۍ پیغام را

پـرمخ توګـه دغـه ډیـوه  ټول برشیت لپاره ښوونکی او رزونکی معر  کړ. هغـه پـه داسـې

دنیا او آخرت  چې علم او پوهنه د ،وه ، چې خپلو پیروانو ته يې دا خربه ښکاره کړېبیوله

 رسه روښانه کړل. غه تیاره ذهنونه او عقلونه په دغې ډیوېنیکمرغيو رسچینه ده. ه د

لـږو  چـې د ،شول ې روښانې او واضحې کړنالرې په لرلو رسه وکولیيو  د ملسو هيلع هللا ىلصپیغمرب

نړۍ  ګونو په شتون کې هغه هم په لږ وخت او زمان کې دغه ډیوه دنسرتو ن امکاناتو او د

هغـه سـپیڅلو اصـحابو  واکمنـۍ د هغه له وفات وروسته چې کومې لر او بر ته ورسوي. د

علم او روزنـې  خوا څخه دلته د پوهنې زانګو وې او له هرېعلم او  د رامنځته کړې، ټولې
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وخـت  چـې د ،الړل پـه الر کـې داسـې و روزنـېعلـم ا بیـا د کوچيـدل، دویراو  مینه وال

 د طغیان او جهالتونه يې په دغې ډیوې رسه یومخ له منځـه وړل او ټولـو پـه یـوې خـولې

 په حقانیت رسه غږونه پورته کول. دغې ډيوې

 یال رسه سـم او چاپ خپلې ټولنې نو هر یو د ،ره وموندلهعلم ال  برشیت چې کله د

چـې  ،وزيـږول غـه سـتونزو او کړاونـو يـېچـې هام داسې کـړنالرې ځـان تـه غـوره کـړې،

او وسایلو راتګ رسه  نوې ټیکنالوجۍ پخوانیو ملتونو او مدنیتونو لرلم ولې له شک پرته د

علم په ترالسه کولو کې يې دقت، پرمختګ  نا څه بدله او د څه دغه کړنالره له پخوا څخه

 .او اسانۍ رامنځته کړې

چـې هغـه تلپـاتې ښـوونیزه او روزنیـزه  ،موخه اسالمي امت ته په کـار ده په همدې

ترالسـه کولـو لپـاره وکـاروي. دغـه  د پـوهنې د کړنالره خپلې مخې ته کیږدي او بیـا يـې

چـې دغـه امـت  ،  سـرتو اغیـزو او پـایلو رسه کـولی کړنالره بډایه او هم اسانه ده او د

 او شتمن امت وګرځوي. دغې برخې رسه بډای یوځل بیا د

محـدثینو پـه  یم، تفاسیرو، نبوي احادیثو، نبـوي سـیرت او دقرآن کر دغه موضوع د

دغـې قضـيې ټـول ابعـاد  چـې پـه دې اړه د وحو کې په تفصیل دا  راټولـه شـوې،و 

دغـې قضـيې  نو ديصـاسالمي ښوونې پخوانیو او اوسنیو متخص  ه او واضح دي. درابرس

نـو پـه پرمختګو  ې دنوي ع  او زمان جوانب په پوره تفصیل رسه راخیستي او آن د ځينې

هامغـو  د نن ورځې لیکنـې چې په حقیقت کې د ،نیويل دي رڼا کې يې تر بحث الندې

 بحثونو پایله او نتیجه ګڼل کیږي.

 عبارت دي له: دغو مراجعو او مصادرو ځينې بیلګې د

 لد بن حامد الحازمي لخوا لیکـل شـوی،ډاکرت خا د سالمية:إلة ال الرتبیأحو  -۱

دار  . دغـه کتـاب دتربيـې اسـتاد دی په اسـالمي پوهنتـون کـې د مدینې منورې چې د

اسـالمي روزنـې پـه  او د عامل الکتب خپرندويې ټولنې لخـوا چـات تـه سـپارل شـوی دی

 .اهمیت او بنسټونو باندې لیکل شوی دی

امـام قـا   دغه کتاب د تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم: -۲

هجري( له خـوا  ۳۳۳)متوفی  شافعيیم ابن جامعل الکناين البدر الدین محمد بن ابراه
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 چات شوی، لکه چې له نوم څخه يـېلخوا  سالمیل ټولنېدار البشائر اإل  او د لیکل شوی

مؤلـف پـه وینـا  عامل او متعلم په ادابو بحـث کـوي او د په اسالمي ښوونه کې د ،ښکاري

ټـول  چـې پـه اړه يـي وعـه او سـلیم عقـل غـږ پورتـه کـوي او ښه ادب هغه مطلب دی،

 په اړه اتفاق لري. يې ن رونه 

سـالم الزرنـوجي برهـان اإل  دغـه کتـاب د كتاب تعليم املتعلم طريق الـتعلم: -۳

مـروان قبـاين  او دغـه اثـر د شپږمې هجري پیړۍ عـامل دی د لخوا لیکل شوی، نوموړی

ي لخوا په بیروت کې خپور شوی او په خپل بـاب سالمااکتب اال  او د لخوا تحقیق شوی

 الس ته راوړلو هرن څخه بحث کوي. د ښوونې چې د ،لیکنه ده کې ځانګړې

 او د لخـوا لیکـل شـوی اْلسـمردکتور احمد رجب  د دغه کتاب :النبي املريب -۴

 دار الفرقان للنرش والتوزیع ټولنې لخوا خپور شوی او لکه چې لـه نـوم څخـه يـې اردن د

پـه تفصـیل  ،اړه لـري پـورې ژوندده په  چې د په روزنيزې برخې ملسو هيلع هللا ىلصلهرسول ال د ،ښکاري

 ته ږدي. ډیوې بیالبیلې برخې څرکونه مخې نبوت د رسه بحث کوي او د

 او د عبد العزیز الشـلهوب لخـوا لیکـل شـویدغه کتاب فؤاد بن  املعلم األول: -۵

پـه  ملسو هيلع هللا ىلصرسـول اللـه ټـولیزه توګـه دچې په  ویب پانې لخوا خپور شوی، ملسو هيلع هللا ىلصاللهن   رسول 

 ده. ښوونیزو الرو باندې يې رڼا اچولې

 ته راځي:له دغو ټولو څیړنو او لیکنو څخه دا پایله الس

 ښوونیزې او روزنیزې کړنالرې پـه اړه مسـتدله او پـه زړه پـورې د ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله د -۴

 موضوع ارزښت روښانه کول. دغې کول او د څېړنه

 د غـوره بیلګـې ښوونکي په شخصیت او پـه تربیـه کـې د تعلیم په برخه کې د د -۴

 ارزښت روښانه کول.

تعلیم پـه  چې د ،ته راځي له دغو څیړنو څخه ډيرې هغه الري او کړنالرې مخې -۳

 کارول اړین دي. ډګر کې يې

 او د نبوي سنتو پر اصـولو ټینګـار کـوي تعلیم په ډګر کې د د ټولې دغه څيړنې -۱

 :یتوګه د ټولو مترکز په الندې

 نیيس. دغه څیړنې تر ډیره روزنيزې برخې تر څیړنې الندې -الف
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پـه  تربیـې ټینګـار کـوي او د ونکي پر شخصیت او بیلګه توبروز  د دغه څیړنې -ب

 ولو سپارښتنه کوي.الرتعقيب د ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله مجال کې د

چـې  ،رو ټینګار کويروزنې او ښوونې پر ځینو اخالقیاتو او هغو ال  د دغه څیړنې -ج

 او .... کيسې، ، لکه خربې اترېله پخوا څخه روزونکو ته معلوم دي

 ده: الندې دالیلو له امله جال او ځانګړې له دغو لیکنو څخه د څېړنهزما مګر 

څيړنـه چـې دغـه موضـوع پـه جـال  زمونږ په ميل ژبه کې تراوسه کومه ځـانګړې -۴

 شتون نه لري. ،توګه وڅيړي

 څیړنـې النـدې تـر برخـې زیايت ښوونې او روزنې د ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله د نېلیک دغې -۴

 نیويل او په ټولیزه توګه جامع او بشپړه ده.

 .معارصې تدریس پوهنې له اصولو رسه پرتله شوې د څېړنهدغه  -۳

 مخي ته ږدي. لېاېهغې اغیزې او پ تر ډیره په ښوونه کې د څېړنهدغه  -۱

 ډيـرې هغـه الرېقرآن کریم، نبوي سنتو او نبـوي سـیرت لـه متنـه  د څېړنهدغه  -۵

 چـې ښـايي محـدثینو بـه د ،راوړي ،پـه اړه کـارويل ښوونې او روزنې د ملسو هيلع هللا ىلصچې رسول الله

بـې  سپارښـتنه، د ملسو هيلع هللا ىلصرسـول اللـه د ، لکه په کتابـت بانـدېعلم په باب کې نه وي راوړي

علم څخه پرته محدثینو له  دا  نور چې بیا هغه ونډه او په له منځه وړلو کې د سوادۍ

   په نورو بابونو کې هغه بیان کړي.

 چـې د زنکـو لپـاره یـو جـال او واضـح بـاب دی،رو  کې دغـه کـړنالره د او په پاې -۶

 ته ایښودل کیږي. استفادې لپاره مخې

 موضـوع کـې د کـړنالرې ښوونیزې د ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله  د موضوع مراجعو ته لنډه کتنه: د 

، لکـه اړه لـري له آثارو او لیکنو څخه چې بیال بیلو علومو پورې پخوانیو او معارصو علاموو

لـه برخـو نـه  یرت، اسـالمي تـاریخ او تـدریس پـوهنې، نبـوي سـد تفسیر، نبوي احادیث

 .شوې دهاستفاده 

ولـې  یو بل تالیف غوښتنه کويم ځان ته د هر کتاب او لیکنې پینندنه ه دپه دې اړ 

هغـه  او لنـډې پیننـدنې بانـدې بسـنه کـوم او یـوازېو هغو کتابونو په نومونـو ځین دلته د

 ده. ، چې ډیره استفاده ترې شوېیادوم
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نــامتو عــامل،  ســوریې دغــه کتــاب دأســاليبه يف التعلــيم: الرســول املعلــم و  -۱

هجـري کـال کـې وفـات  ۴۱۴۳قیه شیخ عبد الفتاح ابو غد  لیکلی، چې په محدا او ف

 .شوی دی

انه کړې، چې دغـه موضـوع يـې لـه دې املـه کتاب په رسیزه کې مؤلف روښدغه  د

دې  ، تعلــیم او متعلمینــو لپــاره دغــه اصــول الزمــي دي. دوعلــم، علــامو  چــې د لیکلــې،

لومړين ښـوونکي پـه ویـف  برشیت د چې د موضوع اهمیت او ارزښت په دې کي دی،

وی دی، چـې لـومړنۍ لري. دغه کتاب پـه دوو برخـو بانـدې ویشـل شـ تړاو سیرت پورې

، رو څخه بحـث کـويه يې له هغو ال مبار  شخصیت او دومي د ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله  د برخه يې

پـه خپلـې ښـوونې کـې تـرې ملسو هيلع هللا ىلص اللـه تـړاو لـري او رسـول چې په تعلم او الرښوونې پورې

 . (1)او مبتکره برخه ده خپلې موضوع له امله یوه نوې ده. دغه کتاب د استفاده کړې

اسالمي نړۍ نامتو عـامل او داعـي دکتـور یوسـف  دغه کتاب دالرسول والعلم:  -۲

 او د لیکلـی دی علم او پوهنې پـه اړه لـه نبـوي پـانګې څخـه پـه اسـتفادې القرضاوي د

ضـوع پـه قـرآن کـریم ، که څه هم دغـه مو دریځ يې په دې اړه څرګند کړی ملسو هيلع هللا ىلصالله  رسول

 ، نو جـال لیکنـېلري اړه پورېدې له امله چې موضوعي تفسیر  ولې د کې هم بډایه دهم

 ته اړتیا لري.

 : برخو باندې ویشل شوی دی دغه کتاب په پنځو

تجربـوي  د -د تعلـیم اداب. د -ج علـم اخـالق. د -ب علاموو منزلت.علم او  د -الف

 .(2) بنسټونو بیان تعلیم د او په پای کې د -ه دریځ ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله  علم په اړه د

 م ـي عـامل دکتـور سـعید اسـامعیل دغه کتـابالسنة النبوية رؤية تربوية:  -۳

ه کتاب لکه څنګه چې له نوم څخـه يـې . دغمیالدي کال کې لیکلی دی ۴۴۴۴عيل په 

کـوي. لـه نبـوي  څېړنهبحث او  اسالمي تربیې او روزنې په جوړښت باندې د څرګند دی،

یو اصيل مصدر  په دې مهمه برخه کې د له الرښوونو څخه ملسو هيلع هللا ىلصسیرت النبي د احادیثو او 

 او منبع په توګه الهام اخيل.

                                                 
، بیروت، مکتب املطبوعات اإلسالمية، ۲وأساليبه يف التعليم، ط ملسو هيلع هللا ىلصق(. الرسول املعلم ۱۲۴۱( عبد الفتاح ابو غدة )1)

۵- ۶. 

 .۸( یوسف القرضاوی )ــــــــــــــ(. الرسول والعلم، مرص، دار الصحوة، 2)
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دوميـې  ي: له کومه چې )مونږ( نبـوي مبـارکو سـنتو تـه داېهغه په دې برخه کې و 

بـاوري  د منبـع پـه توګـه پـرېاو مصدر اعتبار ورکوو او له قرآن کریم څخه وروسته  مرجع

 څخه راواخلو. دا خـربه د همدې برخې نسټونه لهب اسالمي روزنې چې د ،یوم نو الزمه ده

یـوه بډایـه  ښـوونې او روزنـې چې دغـه پانګـه د ،مطرح کولو ده یو سرت واقعیت په توګه د

 تطبیــق  د اصــالت، عمـق، منهجیــت، عمـيل کیــدو لـه مخــېقـدامت،  چــې د ،برخـه ده

 . (1) هوړ د

او ارزښـت منبـع، اغیـزو سنتو لـه  په برخه کې د روزنې او په لنډه کې دغه کتاب د

 څخه بحث کوي.

نـامتو پـوه  علـم الـنفس او اروا پـوهنې دغـه کتـاب دالرسول العريب املـريب:  -۴

 . دغه کتاب په مجموع کـې دڅپرکو کې لیکلی دی ۴۴مید الهاشمي په دکتور عبد الح

چـې رسـول اللـه  ،ده ده او دا خربه يې ښکاره کړې څېړنهه کې ژوره په برخ نفيس روزنې

او له شک پرتـه  اتو او تطبیقاتو ترمنځ توازن منځته راوستی ون ری کې د په خپله بلنه ملسو هيلع هللا ىلص

 په روزنه کې دغه بلنه سرته وڼده لري.

عـريب روزنکـي رسـول شخصـیت  اهمیت په اړه وايي: د دې موضوع د دغه کتاب د

پـه انسـاين سـلوکو،  دغـه انسـان الرښـوونې چـې د اهمیت او قدر وړ دی، له دې امله د

يليونونو انسانانو په روزنـه کـې ژورې اغیـزي پريښـي م چارو کې د وورځني ندژو  اړیکو او د

 نسل په نسل یو بل ته لیږدول شوي دي. دي او بیا دغه اغیزې

الله تعالی له لوري وحیه کیدلـه، ولـې پـه روزنـه  دغه پیغمرب ته په خپل ژوند کې د

نو او سړیو ټولو دغه روزنه هر اړخیزه وه، ماشومانو، ښځو، ځوانا ،کې یي انسانیت متثیلوه

لـه  انسـاين نفـس ټـول اړخونـه يـې او د ته شامله وه. دغې ښوونې عميل برخې درلودې

 . (2) دې رسه اشنا، روزل او ښوونه يي ورته ورکوله

 اردن پوهنتـون د دغـه کتـاب پـه اصـل کـې دلغة الجسم يف السنة النبوية:  -۵

تیـزس عنـوان  د ماسـرتۍ نبوي احادیثو په څانګه کې د ه کړو په پوهنځي کې دلوړو زد

                                                 
 .۲۵، القاهرة، دار الفکر العريب، ۱ق (. السنة النبوية رؤية تربوية، ط ۱۲۴۱( سعید اسامعیل عيل )1)

 .۱-۸، الریاض، دار الهدی للنرش والتوزیع، ۱ق(. الرسول العريب املريب، ط۱۲۴۱)الحمید الهاشمي عبد  (2)
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 مـیالدي کـال کـې د ۴۴۴۶محمد ویف الشیخ صـالح الخطیـب لخـوا پـه  چې د دی،

 .تاذ دکتور وف القضا  تر الرښوونې الندې لیکل شوی دیاس

جسد او جسـم  چې د ه کې په هغو مبارکو احادیثو باندې مترکز شوی،په دغه رسال

په پوهنـه کـې  ملسو هيلع هللا ىلصچې رسول الله  ه کړې،او دا خربه يي څرګند ژبې په توګه کارول شوی

 پوهنه ترالسه کوله. په دغې ژبې باندې اهتامم تررسه کړی او صحابه کرامو به له هغې

دغـه موضـوع پـه لـومړۍ  ، چـېارزښت په اړه لیکيل دي دې موضوع د د څیړونکو

خه ده او انسانان ورته په ورځنیو چارو کې رضورت لـري. علمي موضوعاتو څ درجه کې د

رضورت پـه  ځانونـه پـوه او د ، چـې دغـې برخـې بانـدېانسانانو ته له دې املـه الزمـه ده

 چـې د جسـم او جسـد پیغـام دی، دې ترڅنـګ د وکـاروي. دغـه برخـه د وخت کې يـې

ښې  ه دې توګه دیره کيږي او پمشاعرو او احساساتو په څ  رابرس انسان په داخل کې د

 .  (1)المل ګرځي استفادې او ګټې

دغـه کتـاب پـه  يف الرتبيـة مـخ خـالل السـلة النبويـة: ملسو هيلع هللا ىلصمنهج الرسول  -۶

 آغلـې پـه پـوهنځي کـې د تربيـې اسالمي پوهنتون د د غزې میالدي کال کې د ۴۴۴۲

 ور محمود خلیل ابو دف تر الرښـوونې النـدېاستاد دکت منال موسی عيل دباب  لخوا د

 .ماسرتۍ تیزس په توګه لیکل شوی دی د

روزنیـزې  د ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله  د ،له نوم څخه څرګنده ده لکه څنګه چې يې دغه کتاب

 معر  کوي.  نبوي سیرت له الرې مهم بنسټونه او اساسات د کړنالرې

بنسـټونو وړانـدې کولـو  د روزنې چې نبوي سیرت د ،لیکوال دا خربه الس ته راوړي

ره رامو په کامیابه روزنې کې يـوه بریـالۍ ال اصحابو ک او دا برخه د دیلپاره پراخه میدان 

 چـې د ،ګـ  شـمیر هغـه وسـایل لیـدل کیـږي ښوونې او روزنې وه. په دې کړنالره کې د

چې په ټولو زمانو کـې  ،شو ښوونې او روزنې پوهان پرې تاکید کوي او په دې توګه کولی

 .(2)مثمره او ګټور ثابت  

                                                 
، ماسرتي پایلیک(.  لغة الجسم فی السنة النبویة، الجامعة األردنية، ۴۰۰۶( محمد رشیف الشیخ صالح الخطیب )1)

 .۱األردن، 

بیة م  لالل السیرة النبویة، فی الرت  ملسو هيلع هللا ىلصق، ماسرتي پایلیک(. منهج الرسول ۱۲۴۱(  منال موسی عيل دبابش )2)

 .۴الجامعة اإلسالمية ،غزة، 
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دغــه څیړنیــزه مقالــه پــه التعليميــة ومميزاتهــا وأهميتهــا:  ملسو هيلع هللا ىلص طرائــق النبــي -۷

 جلد دوهمه ګڼـه کـې دکتـور نـایف العطـار د ۴۴پوهنتون  قىاْل  م کال کې د ۴۴۴۳

 ده. غزې اسالمي پوهنتون استاد لیکلې

پـه لنـډه توګـه راپیـنين او پـه  ښـوونیزې الرې ملسو هيلع هللا ىلصاللـه  رسـول دغه څیړنیزه مقاله د

 پرتله کوي. معارصو کړنالرو رسهله  دو کې يېځينو موار 

بنسـټونه  معـارصې ښـوونې چـې نبـوي سـنت د دغه مقاله دې پایلې ته رسـیدلې،

پياوړي کوي او په دې برخه کې اصالت او تاسیس له امله ارزښت لري. پـه نبـوي سـنتو 

څخـه  دغه علـم او پـانګې لـه پلټنـې چې د ،ري شتون لريښوونې ډيرې داسې ال  کې د

 .  (1)الس ته راتالی  

کابــل  هیـواد نـامتو پـوه او دعـوتګر د دغـه کتـاب دمأخـذ دوم فقـه اسـالمي:  -۸

ه پوهنځي رئیس شهید پوهاند غالم محمد نیازي پـه ښـکيل قلـم رس وعیاتو  پوهنتون د

وستي چـات ور  کتاب د دې د هجري شميس کال لیکل شوی دی او لکه چې ۴۳۱۱په 

أثـر ذلـك   )تدوین السنل و  شهید پوهاند نیازي دغه عنوان د ،څخه ښکاري له رسیزې

بهرنیـو  عنـوان پـه توګـه د د رسـالې دوکتورا د د ترعنوان الندېاإلتجاه الترشيعي العام( 

چـې ښـايي بیـا  ثبت لپاره لیږلـی و، االزهر نړیوال پوهنتون ته د د وزارت له الرې چارو د

 وي. یکل شویمستقله توګه په دري ژبه ل همدا عنوان په

 قـانوين اړ  بانـدې بحـث او څيړنـه کـويم سنتو په ترشـیعي او کتاب که څه هم د

او  نبـوي سـنتو پـه معرفـۍ چـې د ،هیواد ميل اثارو تاریخ ته په کتو لیـدل کیـږي ولې د

 د ، چې مرحوم پوهاند نیـازي صـاحب يـېلومړنيو اکاډمیکو هڅو څخه ده پینندنه کې د

اسـالمي قـانون منـابع پیننـدل شـوي او  مسلامنانو د وايي: ددې کتاب په یوه برخه کې 

م مقام او ارزښت لـريم يخوندي دي او له شک پرته چې نبوي سنت په دې برخه کې دو

ت عـیو مصـدر پـه توګـه د اولـی قـانون د مسلامنانو لومړنۍ مرجع قرآن کـریم د ځکه د

ي احادیثو تـه پریښـي دي. بو ن یانوي او ډير جزئیات او فروعات يېکيل او عام بنسټونه ب

                                                 
التعلیمیة وومیزاتها واهمیتها وعالقة الطرائق املعارصة بها،  ملسو هيلع هللا ىلصق(. طرایق النبي ۱۲۴۱(  نایف سامل العطار العطار )1)

 .۱۱۰(، ۱۱مجلة جامعة األقيص، جلد )
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 ، چـې نبـوي احـادیثو تـه ځـانګړېامله اسالمي علاموو او مقنینو تـه الزمـه ده له همدې

 .  (1)راوبا  و ته حل الرېااېصوصو احکامو څخه نویو قضمن کړي او دو پاملرنه 

قـرآن سنتو وحیانه مقـام او لـه  معنی ترڅنګ، د سنتو د د کې من کتابتدغه ارزښ

پـه علمـي  ملسو هيلع هللا ىلصرسـول اللـه  سـنتو ادوار، د تـړاو، د دې ارزښت لرونکې وحیې کریم رسه د

رول او  ښـځو په خپراوي او په ځانګړي توګه د هغه صحابه کرامو رول او د مجالسو کې د

 .نورو مهمو موضوعاتو باندې بحث شوی دی

م ـ  په برخـه کـې د تدریس پوهنې دغه کتاب دالتدريس مبادؤه ومهاراته:  -۹

بنها په پوهنتون کـې   او پوه ډاکرت ماهر اسامعیل صربي محمد یوسف لخوا دنامتو عامل

م  ۴۴۴۳د لخـوا پـه رئیس او اسـتا د طرق تدریس څانګې پوهنځي دښوونې او روزنې  د

چـې پـه اوو  ،لیکنـه ده کال کې لیکل شوی دی، دغه کتاب په دې برخـه کـې ځـانګړې

 را اخیستي.  دې علم مهمې برخې ديې څپرکو کې 

یو سرت فن پـه توګـه راپیـنين  د علم په توګه نه بلکې د دغه کتاب دغه پوهنه یوازې

، چې پـه ځینـو بنسـټونو او پوهنه ده هغه علم تدریس چارې چې د ،او دا خربه هم کوي

لـري، ولـې پـه خپـل ذات کـې اسـتعداد، مهـارت،  ، چې محدودې برخېوالړه ده باندې

وي. دې تړاو پیـدا کـ احساس، شعور او ذوق پورې چې د ،کړنالرو او ښکالوو ته اړتیا لري

معلـم او  له مـنځ تـه راتـګ رسه د کتاب دا خربه هم ښکاره کړې، چې د نوې ټیکنالوژۍ

 ښوونکي اغیز ثابت او تلپاتې دی، بلکي په هر پړاو کې د مښوونکي اغیز له منځه نه ځي

ښـوونکو لپـاره  چې د ،ښوونکي شتون ته اړتیا لیدل کیږي او الزمه ده په هر وخت کې د

 .(2)بریالیتوب لپاره رسم   کړنالره او اهداف د

د کــړنالرې  ملسو هيلع هللا ىلصپــه ښـوونیزو ن ـامونو کــې د رسـول اللـه  د څیړڼېې محدودتتونېه:

څرګندول او له نورو منهجونو رسه د هغې پرتله کول په خپل ذات کې یـوه سـرته او لویـه 

موضوع ده، چې د تراا او د نویو موضوعاتو له ډيـرو برخـو رسه متـاس نیولـو څخـه پـرې 

                                                 
اهرة، کمیته فرهنگي سفارت جمهوري اسالمی ، ق۱ش(. مألذ دوم فقه اسالمي، ط ۱۱۱۱( غالم محمد نیازي )1)

 .۱۶افغانستان، 

 .۴، الریاض، مکتبة الرشد، ۱ق(.  التدریس مبادؤه ومهاراته، ط ۱۲۱۰( ماهر اسامعیل صربی محمد یوسف )2)
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 باید حکم او پوهنه السته را .

ه شـوی، زمونږ د هیواد په اکاډمیکه ساحه کې ال داسې بشپړ تحقیـق نـه دی تـررس 

چې دغه ارزښتناکه موضوع وڅیړي، که څه هم ډيرې برخې يـې پـه نـورو ژبـو کـې او پـه 

 ځانګړي توګه په عريب ژبه کې تررسه شوي دي.

بنده د موضوع د لويوايل او پراختیا له امله له ځینو ستونزو رسه مخ شوی یم، چـې 

چـې پـه کـار وي،  یوه يې د مصادرو او منابعو شتون چې له امله يي ښايي په هغـه کچـه

نه وي تررسه شوې. همدارنګه اړینه وه، چې د دغـې کـړنالرې ځینـې بیلګـې  څېړنهدغه 

په عميل توګه په ځینو اکاډمیکو برخو کې ترڅیړنې الندې نیول شوې وای او پـایلې يـې 

د احصاېې له الرې څرګنده شـوې ويم ولـې د وخـت او نـورو سـتونزو لـه املـه دغـه کـار 

ازې په ن ري برخه باندې بسنه شوې. همدارنګه د بنده علمـي، اداري تررسه نه شو او یو 

په هغه توګه چـې بایـد شـوې  څېړنهاو ټولنیزه بوختیا له هغو ستونزو څخه وې، چې دغه 

 وای تررسه نه شوه.

رو لو او ځانګړو ال هر لیکنه او څيړنه یو لړ وسای لیکلو میتود او کړنالره: د څيړنې د

، چـې رو څخه استفاده کیږيپه څيړونو او بحثونو کې له دوو ال ته اړتیا لري. په عام ډول 

چـې پـه  ،ره دهیوه یې میداين او ساحوي تحقیق دی او بله يې کتابتوين او موضـوعي ال 

 ده. تۍ منهج او میتود څخه استفاده شوېکې له وروس څېړنهدې توګه په دې 

میتود او کړنالره لريم نو ما هـم  کې ځانګړی ېړنهڅیکوال په خپله څرنګه چې هر ل

 ده: بشپړتیا پر موخه الندې کړنالره ځان ته غوره کړې د خپلې څيړنې د

 او په ځـانګړي توګـه د اسا  مصادرو قرآن کریم اسالم د موضوع په اړه به د د -۴

م او په دويتابونو نه نبوي سنتو، نبوي سیرت او هغو تفاسیرو، ووحو او معتربو تاریخي ک

  یکنــو څخــه چــې پــه دې اړه يــي بحــث کــړی،لمعــارصو پیــاوړو علــاموو لــه  قــدم کــې د

 استفاده کوم.

هغـو  تـاریخي، تحلـیيل، مقـارن )پرتلیـز( او د چـې د ،کې اړینه ده څېړنه دغې -۴

نقـد میتـود  د ،اسـالم پـه اړه شـکونه او شـبهات راوالړوي چـې د مسترشقینو پـه وړانـدې

، او له میداين څیرڼې څخه له دې امله اسـتفاده نـه ده شـوي چـې پـه دې کارول شوی
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 موضوع کې دکارولو نه ده.

 ن ـر او دریـځ بيـل والـی علاموو ترمنځ پـه کـې د هغو موضوعاتو په اړه چې د د -۳

معتـرب اسـتدالل  د هغوی علاموو بیالبیل ن رونه او د چې د ، کوښښ شوی،لیدل کیږي

څیړونکو پـه وړانـدې    او هغه ن ر چې مرجع او یا د ندېدالیل په خپل ځای کې وړا

 .په دې اړه وړاندې کړی خپل ن ر هم غوره ګڼل شوی، په ګوته شوي او په پای کې مې

ېیو او څلورو کرښو کې ذکر په در  هغه مطلب نچوړ په پای کې د هرې موضوع د -۱

 پیدا کړي.موضوع رسه تړاو  مطلب خالصه یاده او له راتلونکې م ترڅو دشوی

او عموما  امانتدارۍ اصل رعایت شوی ن ریاتو په نقلولو کې د په هرځای کې د -۵

 نـور اقـوال چـې د مهمـه برخـه ده او لـه دې رسه ځینـېنبوي احادیث په دې برخه کې 

 قوسونو په منځ کې راوړل شوي دي. له خپلو لف ونو رسه د ،بڼه لري قاعدې

بـوي احـادیثو سـند او پرهغـې بیـا حکـم ن څرنګه چې په اسـالمي علومـو کـې د -۶

نبوي احـادیثو  چې د کې هاند شوی، څېړنهځانګړی ځای لريم نو په همدې موخه دغه 

صـحیح البخـاري  دې ترڅنګ د او سیرت له معتربو مصادرو څخه استفاده و ، ولې د

نـورو  د صـحت پـه اړه اجـامع کـړې، د امـت علـاموو یـې او صحیح مسلم نه پرتـه چـې د

شـیخ البـاين  او غالبـا د څیړنې په ان لیک یا پاورقۍ کې واضح شـوی حکم د احادیثو

، او ځـانګړي کتابونـه لـري په دې اړه يي سرت خدمت تررسه کړی رحمه الله په حکم چې

د سنن أربعل د احادیثو په اړه د شیخ ألباين رحمه الله حكـم د  ده. اکتفاء او بسنه شوې

د مركـز نـور  یستل شوي کوم چې په الکرتوين ډولالشاملل الکرتوين کتابخانې څخه اخ

اإلسالم ْلبحاا القـرآن والسـنل باإلسـكندريل لخـوا د نبـوي احـادیثو دخـدمت پـه موخـه 

 وړاندي شوي دي.

 لیکني طرز العمل څخه اسـتفاده شـوې کابل پوهنتون د کې د څېړنهعموما په  -۳

شین کتاب پـه دې اړه زمـا  ویوزارت لخوا منل ش لوړ زده کړو د او په ماخذ ورکولو کې د

دمیتــود دکــارولو ( Chicago)ې کــې د شــیکاګوأخــذ ليكنــ، کــوم چــې پــه مالرښــود دی

 .سپارښتنه کوي

شـمیره  ېجلد او صفح نوم ترڅنګ د کتاب د کې د احادیثو په مستند سازۍ د -۲

 ده. حدیث شمیره یاده شوې او یا هم په ځینو کتابونو کې د
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 قـرآن کـریم د معناوو په ترجمـه کـې د )پـه پښـتو ژبـه د تونو داې قرآن کریم د د -۹

بـه او پـه اصـل کـې پـه اردو ژ  یر( چې په )کابيل تفسـیر( مشـهور دیمعانیو ژباړه او تفس

یـو ټـويل لخـوا  افغانستان دعلـام  د او ډیر پخوا د شیخ محمود الحسن دیوبندي لیکلی

مرجع  په پای کې د یوازېماخذ په توګه کارول شوی او  ، دپښتو ژبې ته ژباړل شوی دی

 .په حیث یوځلې ذکر شوی دی

کتاب )بایبـل(  مقدس پر موخه د پینندنې پخواين دینونو د کې د څېړنه دغې -۴۴

او  برخې کتاب نوم، د یادولو په وخت کې د د حوالې چې بیا د څخه هم استفاده شوې،

 ده. پارګراف شمیره په قوس کې یاده شوې

تدریس پوهنې کتابونو او مراجعو تـه مراجعـه  و په اړه دبرخ موضوع بیالبیلې د -۴۴

 او په ډیرو ځایونو کې نبوي احادیث له دغو کړنالرو رسه پرتله شوي دي. شوې

د منابعو په فهرست کې د کتابونو د چات په کال کـې تـر ډیـر ځایـه یـوازي د  -۴۴

 .نبوي هجرت په قمري کال چې یو اسالمي ارزښت دي اکتفا او بسنه شوي دي

 ،یـم علمي او څیړنیزې برخه کې له ستونزو رسه مخ شـوی موضوع د که کله د -۴۳

پـوهنځي لـه  او د رسالې الرښـود اسـتاد دی محرتم پوهاند خلیل الله مهمند چې د نو د

پایلـه کـې مـا چې پـه  ،اخیستي نورو درنو استادانو څخه مې الزمې الرښوونې او مشورې

 کوم. نه مننه او قدردانی خپله څيړنه بشپړه کړې، چې له ټولو

په دریو فصلونو کې تررسه شوي چې لومړۍ فصـل  څېړنهدغه  د څیړنې جوړښت:

یې دموضوع دکلیاتو په اړه ده چـې د ښښـوونکی پیغمـرب او پـر تعلـیم دهغـه ټینګـارښ تـر 

عنوان الندي راغيل، دوهم څپرکی چې دمضوع اصيل برخه ده ښد رسول الله صىل اللـه 

رغيل چې په دولسو مبحثونـو کـې  کړنالرهښ تر عنوان الندي م او ښوونېعليه وسلم دتعلی

 پري بحث شوي چې بیا دهر مبحث الندي بیال بیل مطالب راوړل شوي.

ښ درســول اللــه صــلی اللــه علیــه وســلم ښــوونیزې  او دریــم او وروســتي فصــل کــې

 کړنالري ارزښت او اغیزېښ ته بیـل شـوي چـې پـه حقیقـت کـې ددې موضـوع پـایلې او

 اهداف ترسیموي.


