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 ةوث الخل اقح  ة للب  ي  ولالد  ة ربي  الع  مجلة ال

 عنَی بالبحوث العربية والدراسات القائمة عليها.مفهرسة ت   ،محکمة ،علمية ،دورية

تفتح أبوابها في وجه الباحثین واألساتذة الجامعیین للنشر دراساتهم العلمیة األصیلة ذات الصلة هي 

بقضایا األدب العربي، واللغات، والتراث والثقافة، واإلعالم، والعلوم الشرعیة، والتاریخ اإلسالمي، 

 ا، واآلثار، واإلقتصاد، والتربیة واألنتروبولوجیا.فيوالجغرا
 

 المشرف علی التحریر: األستاذ الدکتور مؤید فاضل مالرشید
 رئیس التحریر: األستاذ المساعد شریف الله غفوري

 الدکتور أحمد محمد ربیع حسن سلیمالتنضید الفني واإلخراج: 
 الدین بارا الندويالمستشار الفني: األستاذ الدکتور معراج 
 مساعد التحرير

 مأمون علي خلف هللا حسن، املنيا، مصر األستاذ الدکتور
 لبنان، بريوت، دخيل يزهراء علسيدة  ةالدکتور  ةاألستاذ

 أفغانستان، ، كابلنظام الدين كاملاألستاذ الدکتور 
 ، أندونيزيا، جامعـة أندونيزياخري بن مجال الدين األستاذ

 

في أعدادها وإنما فقط  ةغير مسؤولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث المنشورإدارة المجلة 

 ية.تقع مسؤوليتها في التحكيم العلمي والضوابط األكاديم

األفکار الواردة ال تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية والمجلة، وترتيب البحوث  ۞

 يخضغ العتبارات فنية، وال عالقة بمکانة کاتب المقال.

 00۳۱-۱۱۳۳رقم الدويل املعياري اإللکرتوين )ردمد(  0022-4206الدويل املعياري للطباعة )ردمد(  رقم

 کالتالي: هاإلىرجاع املصدر واإل  إلىعن املجلة بشرط اإلشارة  نقلیسمح بال    

ها في لخريجي اللغة العربية وآداب العمل املنهيإراءة فرص »لالقتباس: باسل وغفوري، گل محمد وشريف هللا. 

قة، املجلد الثاني، العدد األول « أفغانستان
ا

 .25-25م، صص۰۲۰۲املجلة العربية الدولية للبحوث الخال

  قواعد النشر وثمن النسخة في آخر المجلة.
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 هيئة التحرير املستشارية 
 

 إسالم آباد، باکستاناألستاذ الدکتور عبد الکبیر محسن، الکلیة الحکومیة، راوالبندي، 

 األستاذ الدکتور گل محمد باسل، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 مصر ، قاهرةالجامعة خاتم المرسلین العالمیة،،أحمد محمد ربیع حسن سلیماألستاذ الدکتور 

 اکستاناألستاذ الدکتور عبد المجیب بّسام، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، ب

 األستاذ الدکتور عبد القاهر عابد، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 األستاذ الدکتور عبد المجید البغدادي، جامعة عالمة إقبال المفتوحة، باکستان

 األستاذة الدکتورة نهی األفغاني، قسم اللغة العربیة، جامعة التعلیم والتربیة، أفغانستان

 دکتور عبد الرحمن شیرزاد، کلیة الشریعة والقانون، جامعة ننجرهار، أفغانستاناألستاذ ال

 األستاذ الدکتور عبد الصبور فخري، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 نیجریاإنغاال، ، مرکز جامعي للدراسات العربیة، صالح محمد کبیراألستاذ الدکتور 

 طاهر أحمد، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستاناألستاذ الدکتور یوسف محمد 

 األستاذ الدکتور عبد األحد إنصاف، أستاذ کلیة الشریعة، جامعة تخار، أفغانستان
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 هيئة التحرير العاملية
 

 جامعة األزهر، القاهرة، مصر ،األستاذ الدکتور عمر عبد الرحیم حمزاوي

 عراق ،جامعة البصرة تربیة،کلیة ال ،المنصوري جبار علي سامي الدکتور األستاذ

 جامعة األزهر، مصر، کلیة اللغة العربیة،عبد الباقي عبد الفتاح الشین الدکتور األستاذ

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان،الدکتور فضل الله فضل أحد األستاذ

 هند ،الندوة العلماءدار العلوم ،  الدکتور معراج الدین الندوي األستاذ

 دناألر ،المفرق ،جامعة آل البیت، حسام محمد رضا البطوشاألستاذ الدکتور 

 زیاإلیم زعیم، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، مإلیاألستاذ الدکتور منتهی أرت

 دناألراألستاذ الدکتور عالء عمار السالمة، الجامعة األردنیة،عمان، 

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستاناألستاذ الدکتور إسماعیل عمارعقیب، 

 محمود حسین شعبان،جامعة شمال غربی الصین للقومیات، الصین فياألستاذ الدکتور مصط

 األستاذ الدکتور صالح خلیل عبد العال سرور،  جامعة القاهرة، مصر

ي، کلیة اللغة العربیة، مجلس التعلیم الوالئی األستاذ الدکتور فردوس أحمد بت العمر

 هند، بجامو کشمیر
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  تعريف اجمللة
 جنةةزی  فففف  ن   خم، هي امس  عةبحوث ااخالق مس  ااخص  لجمة  اعررية  اعولعة  اال( أجسر)

IAJCR))   ئنينقط  االتصصل يني اعشة يصعةغ  اعررية  مبرىنجسر هي امس  مجع قة  عكةم . 
ةق   نتصج املررف  لتطویر مرصرفهص لخرباهتص يف جمصل اعتخصص لاألحبصث املترهتوف الجمة   ىل 

يصعظواهر اعةغوی  لاألدية ، فضالً ن  اعبحوث األصةة  لاجلویوة يف جمصل اعرةوم لاألدب املختةفف .  
كمص هتوف  ىل نشر املررف  لاملوضونصت املتخصص ، لاعظواهر اعةغوی  لاألدية ، لقضصیص اعةغ  

ص هتت  احلویث  لاملرتبط  يف  طصر نظریصت جویوة.كمنقوی  يف األدب اعرريب، اعقومي ل ص اعلظواهره
 الجمة  يصألمسصعةب املترةق  يصعففكر لاعتحةةل لاعتجزئ . 

 :أهداف اجمللة
هتت ُّ الجمة  جبةب األمسصتذة لاعبصحثني املتخصصني يف جمصل اعبحث اعرةمي؛ ذعك ن  طریق 

قففني؛ اعبحثة  يف أنواد الجمة . لكذعك تويل الجمة  اهتمصمص كبريًا يصملثتشجةره  نةى نشر أنمصهل  
لقو مّكنت مسةصمس  الجمة  نشر االنتصجصت اعرةمة  لاعبحثة ، حةث  عذعك تشّجع نشر أنمصهل .

تتوّفر شرلط اعبحث اعرةمي، لاملتصير ؛ فهي تأخذ يف االنتبصر ظرلف اعبحوث اعرةمة  اجلةوة، 
م  حةث أصصع  اعففكر، للضوح األمسةوب، لاألصصع ، لاجلودة املمتصزة، لاعكمة  اعيت هلص األمسبقة  

 املنخففض ، لاجلوی  يف تقومي ل نطصء لقت عةترویل.

 :Contact Us کابل                     -المجمع العربي األفغاني                املراسلةعنوان 
 

 الثانیة، مکتب املجلة، شقة نالناحیة الثالثة، عمارة شمس غزنیکابل: 

 (21+)2123264262 رقم الواتساب 

Emil: iajcr.info@gmail.com                                                        تتوفر أعداد املجلة علی   

editorJournal.Iajcr@gmail.com                                    www.iajcr.com 

                                                                                 www.iajcr.blogfa.com  
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 شروط النشر
 کامل املسؤولية   ريدة إلکرتونية. ويتحمل الکاتبلنشر أصيلة ومل يسبق نشرها يف جملة أو جأن تکون املقاالت أوالبحوث املقدمة ل

 للنشرـة يف حال اكتشاف بأن مسامهته منشورة أو معروض
  :الفارسية وأاإلجنليزية  وأالعربية أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالية. 
  كلمة. 0222إىل  0222أن يرتاوح عدد كلمات البحث أو املقال بني 
  علماء األساتذة و مة من قيا  العربية املباللغة  قول الدراسيـةتتعلق باحل تعين اجمللة بنشرها وهياليت أن يكون املقال ضمن املوضوعات

 عروفني.امل
 على احملتويات التالية: أن حتتوي الصفحة األوىل من املقالة 

o .عنوان املقالة باللغة العربية واإلجنليزية 
o  ودرجته العلمية، واجلامعة أو املنظمة اليت ينتمي إليها، باللغة العربية واإلجنليزية. الباحث اسم 
o .الربيد اإللكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال 
o  باللغة العربية.26كلمة وحبجم خط 022ملخص للبحث يف حدود ، 
o .الكلمات املفتاحية بعد امللخص 

 من األخطاء اللغوية والنحوية واإلمّلئية والفواصل اإلضافية. أن تكون املقالة خالية 
 رجاعات املقتبسة وفق النظام ال تكتب اإلحاالت واإلAPA (.200/ 0م: 0220 داخل كل صفحة، )ابن منظور، يف 
  اخلرباء املعتمدين أحدمها داخل البلد وثانيهما خارج البلد.املقاالت من قبل اثنني من األحباث و سيتم احلكم على 
 قابلة للتطبيق.التعليم العايل وزارة وأنظمة  البحث العلمي فيما يتعلق بالنشر، ستكون مجيع قواعد 
  فيما يتعلق كمني بآراء احمل باحثنيبإبّلغ ال ديريقوم املس املرسلة.قالة احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخيص امل جنة التحريرللسيكون

 بأي تغيري.
 .تسمح اجمللة بإعادة نشر األحباث واملقاالت ذات الصيت العاملية للكاتب العريب أو املرتمجة إىل العربية 
  الباحث ليس من الضروري أن يوافق جملس اإلدارة على آراء . 
  أحباثهم بعد التقدمي.مبجرد تقدمي البحوث، يسمح نظام تتبع املقاالت عرب اإلنرتنيت مبتابعة رحلة 
 أو هيئة التحرير.ى اجمللة مسؤولية املقاالت ستكون فقط على املؤلفني وليس عل 
 .مبجرد استّلمها، لن يتم إرجاع املقال سواء مت نشره أم ال 
 .أن يرفق صاحب املقال تعريًفا خمتصًرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقايف 
 جمللة.من ا الکتبا   إال بعد إذن أو ردا   ىخر أجملة  إىلإرسال حبثه  حتتفظ اجمللة حبقوق النشر، والجیوز للباحث 

 

 ترسل المساهمات بصیغة الکترونیة حصًرا علی عنوان المجلة:
editorjournal.iajcr@gmail.com 

 21123264262+أو عرب رقم الواتساب: 
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 فهرس البحوث والمقاالت
 ...كلمة التحرير 

  الدکتور فردوس أمحد بت العمري       
 

 مجال امللمعات يف قصائد سعدي الشريازي بني العربية والفارسية 

جصمر  ختصر )أفغصنستصن(عألمستصذ املسصنو شریف هللا غففوري،   

 152-۳۲۲              حممو نصصر ظریففي، جصمر  مسنجصن )أفغصنستصن(                                                 عألمستصذ احملصضر 
 

 مواصفات املعلم ومؤهّلته التدريسية يف ضوء السنة النبوية 
 52۳-525                          )أفغصنستصن(                                   حممو قصمس  رشةوي جصمر  يوخشصن لألستاذ احملاضر 

 

  دراسة مقارنة بني تفسري روح املعاين اآللوسي وأضواء البيان الشنقيطي 
 يف جصمر  يصيص غالم شصه، جصمو لكشمري )هنو( ألمستصذ املسصنوااعوکتور منظر نصمل، 
 522-522                                          شهزاد أمحو يصرا ، جصمر  يصيص غالم شصه، جصمو لكشمري )هنو(     عةبصحث اعوكتوراه

 

 أسباب احنراف الناس عن العقيده الصحيحة وطرق معاجلتها يف اإلسّلم  

 )أفغصنستصن(جصمر  ختصر ، یصرنبو اعةطةف رحة  عألمستصذ احملصضر
   ۲۰۸-۳۸۲                                      )أفغصنستصن(                       جصمر  ختصر ، مرراج اعوی  رحةمي مستصذ احملصضرعألل 

 

 العصبية وآثارها يف اجملتمع األفغاين 

 )أفغصنستصن( جصمر  ينجشريمسةو نرة  امحوي،  عألمستصذ احملصضر

 255-۳۲۳                                                                )أفغصنستصن( جصمر  ينجشريمسةو حممو جاليل،  عألمستصذ احملصضر
 

 )القواعد الفقهية، مفهومها وحجتها وتاريخ تدوينها )دراسة حتليلية 
 555 -۲۳۲   )موریتصنةص(                                   املرهو اعرصيل عةورامسصت لاعبحوث اإلمسالمة ، مسةو حممو محوي أیواهاعوکتور 

 

  اإلجنةةزی ()يصعةغ  تقصي الوقت وإدارته يف ضوء السنة 
 )أفغصنستصن(جصمر  يصمةصن ، نصرت اهلل نصرت عألمستصذ احملصضر

 573-553                                                                )أفغصنستصن(جصمر  يصمةصن ،  نةو حممو حمموي عألمستصذ احملصضر
 

  اإلجنةةزی ()يصعةغ  احلد من الفقر يف اهليكل االقتصاد اإلسّلمي 
 )أفغصنستصن(جصمر  يکتةص   مسري أمحو أمحوي،عألمستصذ احملصضر 

 292-۳۸۲                                                                          جصمر  يکتةص لعةُمروی  رلح اهلل محةوي لنبو اعرمح  مبشر
                                     

   ترتیب املقاالت في املحتویات حسب وصولها واستکمالها
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 کلمة التحرير 

 يس  هللا اعرمح  اعرحة 
عرُّلُح األِمنُي  َنَةى قَ ْةِبَك الاحلمو هلل رب اعرصملني اعقصئل: َل ِنَُّه عََتنزیُل َربِّ اْعَرصَعِمنَي  نَ َزَل ِيِه 

عَِتُكوَن ِمَ  اْعُمْنِذرِیَ   يِِةَسصٍن َنَريبٍّ ُمِبنٍي  لاعصالة لاعسالم نةى أفصح اعررب لاعرج  نبةنص 
 حممو األمني املبروث رمح  عةرصملني لنةى آعه لصحبه أمجرني. أمص يرو؛

اعولعة   ث اعغبط  لاعسرلر أن "الجمة  اعررية فأهاًل لمسهاًل يك  أیهص اعقراء األجة  !هذا م  يوان
شر عةرصم تقوم يف خومتك  نودهص احلصدي ن – اعيت م  جممع اعةغ  اعررية  يف کصيلعةبحوث ااخالق  " 

م. لهذا اعرود م  الجمة  احملكم  حيمل كبقة  أنوادهص األحبصث اعقةم  لاعورامسصت األكصدمية  1211
 ت اعةغ  اعررية  لآدااهص.اعرةمة  املففةوة يف خمتةف جمصال

یص أصحصب اعففضل لاعسرصدة ! م  املرةوم أن جمصل اعةغ  اعررية  لامسع عررض اعسمصلات لاألرض 
م  حةث عغتهص لأداهص. لقو اقتطف دارمسونص اعكرام ليصحثونص اعرظصم أه  اعرنصلی  عةتقومي يف خوم  قراءنص 

ةون صدرة لاعبحوث األكصدمية  أنوهص اعبصحثون لاألكصدمياعكرام، فهص نضع يني أیویك  يصق  م  املقصالت اعن
م  خمتةف اعبةوان لاجلنسةصت. فففي جمصل اعشرر جتولن يف هذا اعرود أنه مسّةط اعضوء نةى قصصئو 
مسروي اعشريازي لكذعك أعقى اعبصحث اعكشمريي األضواء نةى درامس  مقصرن  يني تففسري رلح املرصين 

تةفف  ةطي، لقصم يرض األمسصتذة لاعبصحثني يتسةةط األضواء نةى ننصلی  خماآلعومسي ل لأضواء اعبةصن اعشنق
يف ضوء اعقرآن لاحلویث ذاكری  مواصففصت املرة  لمؤهالته اعتوریسة ، لأمسبصب  حنراف اعنصس ن  

اعقوانو اعففقهة ، مففهومهص لحجتهص لتصریخ تولینهص )درامس  اعرقةوة اعصحةح ، لكةففة   دارة اعوقت، 
حلو م  اعففقر يف اهلةكل االقتصصد اإلمسالمي، لقو أعقي اعضوء أیضص نةى اعرصبة  لآثصرهص ، لاحتةةةة (

يف الجمتمع األفغصين. نقوم يكل مسرلر لاهج  يف خوم  قراءنص اعكرام هذه اعبحوث لاعورامسصت راجةني 
 أهنص مستثریك  نةًمص لمررف  لتشبرك  حبثصً لدرامسً . 

حى أن جمةتنص اعرةمة  تسرى لهتوف  ىل نشر اعةغ  اعررية  اعففصیأیهص اعقراء اعكرام نففةوك  نةًمص 
لترزیزهص يني اعنصطقني يغريهص  ضصف   ىل غرس يذرة اعشوق لاحلب جتصه عغ  اعقرآن اعكرمي لاعسن  اعنبوی  
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اعشریفف  يف قةوب األجةصل اجلویوة ليث رلح اعبحث اعرةمي، لتبصدل ااخربات اعرةمة  لاعورامسة  يني 
 اعررب لاعرج .اعبصحثني 

لقو فه  اعررب لاعرج  مكصن  اعةغ  اعررية  املرموق  يني عغصت اعرصمل. لأقبل كل لاحو یسصه  قور 
االمستطصن  يف نشرهص ترةةمصً لتوریسصً لتأعةفًفص. لأنشئت املوارس لاملرصهو لاعكةةصت لاألكصدميةصت ألجل 

فف  لاملصصدر عغ  اعقرآن اعكرمي لاعسن  اعنبوی  اعشری ذعك نظرًا  ىل أمهةتهص اعبصعغ  م  اعنصحة  اعوینة   ذ هي
اإلمسالمة  لعغ  اعربصدات لالمسةمص اعصةوات ااخمس لاألدنة  لاألذكصر اعةومة ، لنظرًا  ىل مكصنتهص املرموق  
م  اعنصحة  اعونةصلی   ذ هي عغ  رمسة  اخمس لنشری  دلع  لعغ  املسةمني يف مشصرق األرض لمغصراهص، 

ةغصت اعست املستخوم  يف منظم  األم  املتحوة يصإلضصف   ىل كوهنص عغ  اعتجصرة لاعرمل لهي  حوى اع
 يف اعشركصت اعرویوة نرب اعرصمل.

لممص ال ریب لال شك فةه أن اعةغ  اعررية  م  أقوم عغصت اعرصمل. ذاع صةتهص يف اعرصمل كةه يرو أن 
ةغ  اعررية  مع وینة  يصعةغ  اعررية . لانتشرت اعنزل اعقرآن يصعةسصن اعرريب املبني لأعففت آالف اعكتب اع

انتشصر اإلمسالم يف أقطصر اعرصمل. لكصنت اعررية  لمصزاعت عغ  اعرةوم لاعتكنوعوجةص. محل كثري م  اعرةمصء 
 لاعبصحثني لاعوارمسني مسئوعة  نشرهص نةى أكتصفه  لشغةوا أنففسه  يف حبوث اعةغ  اعررية  لآدااهص.

لنةى مسبةل املثصل  صاعضصد يف يالد ااخرامسصن لشبه اعقصرة اهلنوی  یزداد یوًمص فةومً لاالهتمصم ينشر عغ  
جنو يف اعبالد األفغصنة  آالف م  املوارس لاملرصهو حةث توّرس اعةغ  اعررية  عطةب  املستویصت املختةفف . 

تةف جمصالهتص. خم لهنصك أقسصم مستقة  يف اجلصمرصت عترةة  اعةغ  اعررية  لآدااهص لاعبحث لاعورامس  يف
لاألمر نففسه يف يصکستصن لكشمري  ذ جنو فةهمص اهتمصًمص يصعًغص ينشر اعةغ  اعررية ، فففي أغةب األمصك  

 توجو مسصجو حةث تقصم حةقصت صبصحة  لمسصئة  عتوریس اعقرآن لاحلویث لاعةغ  اعررية .
الدي. شر املةفقو شصع اإلمسالم يف منطق  كشمري يرو اعريع األلل م  اعقرن اعثصعث ن

لأخذت اعررية  تورس يف مسصجو كشمري لموارمسهص. لقو أجنبت هذه املسصجو لاملوارس كمة   
كبرية م  اعرةمصء لاعففضالء اعذی  عربوا دلرًا كبريًا يف نشر اعررية  يف هذه اعبقر  األرضة  اعسصحرة 

. لجنو يف هذه صيل كشمريمنظرًا لمجصاًل. لعةصحصف  مسصمه  كبرية يف ترزیز اعةغ  اعررية  يني أه
األیصم مرصهو لموارس نویوة حةث توّرس اعةغ  اعررية   ّمص یومًةص ل ّمص أمسبونًةص لیشصرك يف فصوهلص 
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األنصس اعذی  یشتغةون يف األنمصل األخرى م  أمثصل املؤظففني لاملهنومسني لاملورمسني لرجصل 
 األنمصل  ضصف   ىل طةب  اعرة  لمص  ىل ذعك.

فغصنستصن فكصنت يني أهصعةهص ليني اعررب نالقصت لثةق  منذ أقوم اعرصور، لأّمص  مصرة أ
لنود ال يأس يه م  أهصعةهص كصنوا جيةولن اعررية ، لقصم يرضه  حبمل مسؤلعة  نشرهص مستخومني 
اعومسصئل املختةفف  لاعطرق املتنون . لجيور يصعذكر أن يرض املهتمني اهذه اعةغ  املةمون  امستخوموا 

   نشرهص يني أهصعةهص. فففي اعبوای  كصنت تُنشر يرض مقصالت مزی  م  اعررية  لاعففصرمسةاعصحصف  يف
يف أّلل جریوة  أفغصنة  "مشس اعنهصر" مث مسصمهت "اعررلة اعوثقى" ل "مسراج األخبصر" يف نشر اعةغ  

تصزة اعررية  يف دلع  أفغصن. لمبرلر األیصم شصنت اعطبصن  لاعصحصف  يف أفغصنستصن لظهرت جمة  مم
نومي  املثصل يف منطقتهص أال لهي "الجمة  اعررية  عةبحوث ااخالق " اعيت ال تزال تنشر أغةب مقصالهتص 

م لمستجولن فةه مص 1211يصعررية  اعففصحى، ليني أیویك  اآلن نودهص احلصدي نشر مسن  
 یففةوك  لینففرك   ن شصء هللا. 

يف  خراجه اهذا اعشكل یرجع ألاًل  ىل هللا مث  ىل اعقصئمني نةى الجمة  لمشرفةهص، لاعففضل 
لاعشكر نةى جنصح الجمة  موصول  عةك  أیهص اعقراء اعكرام يأنه عو مل تكونوا أنت  تستففةولن م  
هذه الجمة  فال فصئوة جلهود اعقصئمني نةى الجمة  لاملسصمهني فةهص. نقوم هذا اعرود اجلویو يف 
خومتك  لنرجو أن حيقق املتر  لاإلفصدة اعرةمة  كمص نرجو اعون  اعرةمي لاملشصرك  اعففرصع  يف 
األنواد اعقصدم  م  مجةع الجمةوی  يةغ  اعقرآن لاعسن  نرب اعرصمل. نستودنك  هللا لنتمىن عك  قراءة 

 ممتر  لمففةوة. فةةبصرك هللا ترصىل فةك .
الدكتور فردوس أمحد بت العمري 
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 لخصصم املم 
نه هنض  لصف عةنففس اإلنسصنةَّ  تصور ن لهو نةى نقل  نسصن، رياعترصُّب هو تَغةُّب فك

حلمصی  َم  یتَّصل اهص، لاعذلد ن  حقِّه، لاعبرض یصُل يه احلصل  ىل أْن تسةطَر نةةه، لجتتصز 
بَّ ، اإلدراك  ىل األنصصب، اعترصُّب: قةصمٌ يصعرصبةَّ ، لاعرصبةَّ  م  املصصدر اعنََّسبةَّ ، نسب ً  ىل اعرص

نمل ذه اعصفف  اهاعترصب ل . زلن قوَّته، لیوفرون ننه اعضة  لاعرواءلهي قوم اعرجل اعذی  یُرزِّ 
مذموم لمرفوض اعذي یستمر م  يوای  خةق، ليسببه لاجه اعبشر حتویصت خمتةفف  مسةئ ، لقو هنى 

 -لاعسالم نةةه  اعصالة-ن  هذا اعرمل غري اعشرني ن  طریق أنبةصئه  -تبصرك لترصىل-هللا 
نبوی  كمص تشهو اآلیصت اعقرآنة  لاألحصدیث اع  -ةى هللا نةةه لمسة ص-رمسصل اعنيب الالمسةمص يرو 

اعشریفف  نةى  دان  هذا اعرمل اعقبةح، لتونو املسةمني  ىل اعوحوة لاألخوة؛ لعك  اعنصس لفقص 
عرغبته  ااخصص  یقومون اهذا اعرمل اعقبةح لاملثري عالمشئزاز يشكل متكرر عتحوي أنففسه  

صن، حةث نشهو احلرب لاعقتصل يف كل حلظ ، لكل هذا نصيع م  لاآلخری . خصص  يف أفغصنست
 ذا كنص موركني عألذى لاعرواقب اعبشر  عةترصب، فسوف نبقي أنففسنص لجمتمرنص  .اعرصبة  اعقبةة 

ليف هذا املقصل، أریو أن أجرل كل اعنصس لخصص  املسةمني  .يرةوی  ن  ضرر اعترصب لاعرصبة 
 .حبةث ميك  منع مثل هذه اإلجراءات غري املالئم نةى درای  يففرل اعترصب اعشنةع 

 .صيناألفغ الجمتمع، اعبشري الجمتمع، اعرصبة  آثصر، اعرصبة  :اعکةمصت املففصتةح
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 قدمةامل
 ن احلمو هلل، حنموه، لنسترةنه، لنستغففره، لنروذ يصهلل م  شرلر أنففسنص، لمسةئصت أنمصعنص، 

ریك اهلل لحوه ال شم  یهوه اهلل فال مضل عه، لم  یضةل فال هصدي عه، لأشهو أن ال  عه  ال 
عه، لأشهو أن حممواً نبوه لرمسوعه، صةى اهلل نةةه لنةى آعه لأصحصيه لم  تبره  يإحسصن  ىل 

 یوم اعوی ، لمسة  تسةةمصً كثرياً، أمص يرو:
فهذه مقصع  خمتصرة يف يةصن اعترصب  اعذی لجو فی الجمتمع االفغصنة  يني  األقوام املختةفف   

جل مففهو ل لاعبشئی لاالميصق لغريه  يةنت فةهص يتوفةق اهلل نز  م  اعففصرس لاعبشتو لاالزيک
 طرق اعرالج م   اعترصب. ،، امسبصيه لآثصرهاعترصب
موضوننص هذا عه أمهة  كبري، نةةنص أن نوعةه مص یستحق م  االهتمصم ، ل نوفةه حقه م  ل 

صكتوینص يه يف نص هذا ؛ فاعبحث ل اعتوير ، ألنه ميثل م  تصرخينص ، ل مص یزال مطرلحص يشوة  ىل یوم
، ل مص نزال نكتوي يه يف لقتنص احلصضر ، نةى مستوى األفراد ل اجلمصنصت اإلمسالمة  املصضي

 املرصصرة .
 تتبرت هذاملوضوع ىف ضوء کتصب اهلل لمسن  نبةه صةى اهلل نةةه لمسة  ل اعقتبصس  م  کتب

 اعتصریخ .
ه يف ، خصعصًص عوجهه اعكرمي، لأن ینففرين يلمسأل أن جيرل هذا اعرمل اعقةةل: مبصركصً، نصفرصً 

حةصيت ليرو ممصيت، لأن ینففع يه كل م  انتهى  عةه؛ فإنه خري مسؤلل، لأكرم مأمول، لهو حسبنص 
لنر  اعوكةل، لصةى اهلل لمسة ، ليصرك نةى نبوه لرمسوعه، لخري خةقه، نبةنصً، ل مصمنص، لقولتنص، 

 بره  يإحسصن  ىل یوم اعوی .حممو ي  نبو اهلل لنةى آعه لأصحصيه، لم  ت
 امسبصب اختةصر املوضوع:

ان اعرصبة  نمل مذموم قواحصط مجةع االدیصن حتی دخل فی الجمتمع االمسالمةه امصالجمتمع 
االفغصنة  م  زم  طویل احصطه  اعترصبصت اعسةصمسة  لاعررقةه لاملذهبة  ان هذه اعتربصت حلق 

و ةه يسبب نبةوه  اعذی  یصخذلن اعثم  م  ملامستقر يصملسةمني م  جصنب االمریکةه لاعرلمس
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اعةه  لینشرلن االختالف يني املسةمني لنةةنص االجتنصب م  هذاعرمل املذم حن  مکةففون يصنتبصه 
 املسةمني م  هذ اعرمل املذموم يصآلیصت اعقرآنة  ليصعسن  اعنبویه  يرون اهلل ترصعی لتوفةقه

 اعورامس  اعسصيق :
لقت  رلن لاحملوثون لاملؤاعرخون آثصرا نصفرص مل یوجوهلص نذیرا فیقوکتبوا فی اعرصبة  املففس

احلصضر لامص املتأخرلن ایضصکتبوارمسصالت مففةوة مثل  اعترصب يني املسةحة  لاالمسالم ،اعترصب 
 ،يصعسن  خمتةفف  عةکون مسبب عوحوت االم . يف اعتصریخاملذهبی 
نستصن هي لخصصتص فی يةونص  افغص أم ا اعرصبة  توجو  فی کل زم  لفی کل ادیصن لاقةة    

موجودة يصنوانهص خصصتص فی لقت احلصضر ،امص اعکتب اعتی کتبهص املتأخری    لاملرصصری  حول 
موضوع اعرصبةه مثل اعترصب املذهيب ، اعترصب يني املسةحة  لاإلمسالم مففةوة  جوا  عك  ال 

و فی ممةکنص اعرصبة  اعتی توج یوالي اعسق  املهةك عبةونص ، عذا  کتبت فی هذ املقصع  موضوع
 يصقسصمهص لامسبصاهص لآثصرهص لمسبةل اعرالج منهص لحکمهص.

 اعتمهةو:
 ترریف اعترصب:

 أُخذت كةم  اعترصب م  اعرصبة  ،
اعرصبة :ل هي أن یونوا اعرجل  ىل نصرة نصبةته ، ل اعوقوف مرهص نةى م  یُنصلئهص ، -2

 احملصمصة ل املوافر  ل -أي اعترصب ل اعرصبة -ل م  مرصنةهمص أیضص  2ظصمل  كصنت أل مظةوم  .
 اعنصرة ل یكون ذاعك نةى مستوى األفكصر  ل األقوال ل األفرصل .

                                                           

-دارصصدر 2121األنصصري ،اعطبع اعثصعث حممو ي  مكرم ي  نةى، أيو اعففضل، مجصل اعوی  اي  منظور افریقی  -2 
 .323 :2يريلت)عسصن اعررب ج:



 

 سید محمد جّللی  و سید نعیم احمدی                                                                             املجتمع األفغانیة يالعصبیة وآثارها ف 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 0132ISSN:        013-1133     2222 -۱۱(۳) سبتمرب  -ةبحوث الخّل

 
 

أْلَْزَهرِي نصَب  ااعرصبة  َلُهَو َأن َتْوُنو اعرجل ِ ىَل نْصرَة نصبته ظصملني َأل مظةومني قَصَل  -1
اعرجل ألعةصؤه اعذُُّكور م  لرثته مسوا نصَب  أَلهن  نصبوا ينسبه لكل َشْيء امْسَتَواَر ِيَشْيء فقو 

 1نصب يِِه فصألب طرف َلااِلْي  طرف َلاْعر  َجصنب َلقةل عةرمصئ  نصصئب م  َهَذا
شتقت هصم، لمنه ااعَرَصب : اعقراي  اعذی  یرثون مص يقي م  مصل املةت يرو ذلي اعس -5

اعَرَصبّة . قصل اي  قتةب : لمسي قراي  اعرجل أليةه لينوه نصب  ألهن  نصبوا يه أي أحصطوا يه، 
لاألب طرف لاالي  طرف لاعر  جصنب لاألخ جصنب. لاعررب تسمى قرايصت اعرجل: أطرافه. 

 5ظةم .ل  قصل: لمل أمسع عةرصب  يواحٍو، لاعقةصس أن یكون نصصبصً مثل طصعب لطةب  لظصمل
 امسبصب اعترصب :

 الهلص اجلهل لنوم اعرة  :
اعرة  نور لنرم  یهوی االنسصن اعی ااخري ،لنرم  یهوی اهلل نبصده ان یطةب م  اهلل اعزیص 

امصاعشخص اعرصمل اعذی یرمل يرةمه الیترصب ايوا  1)َلُقل رَّبِّ زِْدين ِنْةمصً(دة ،قصل اهلل ترصعی
يصمث اعترصب ،امصاعشخص اجلصهل  الیرة  يصمث اعترصب ليصضراره لهوکصالنمی ،قص ل  النه یرة  
َص یَ تَ فی کتصيه اهلل ترصعی  ُر أُْلُعوا اأْلَْعَبصبِ ُقْل َهْل َیْسَتِوي اعَِّذیَ  یَ ْرَةُموَن َلاعَِّذیَ  اَل یَ ْرَةُموَن ِ َّنَّ  . 5ذَكَّ

 ثصنةهص االطصن  ن  االجصنب :
االطصن  ن  االجصنب مطةقص الن االجصنب یر یولن ان یکون هل   لم  امسبصب اعترصب

فی ممةکتنص )االافغصنستصن(اعتصرف لاالرادة اعقوی لاالختالف لاعقتل لاعضرف لنوم اعقوة لاالم  

                                                           

عبنصن )غریب –يريلت –داراعکتب اعرةمةه  2125اجلوزی مجصل اعوی  ايواعففرج نبواعرمح  ي  نةی ي  حممو ،اعطبر  االلعی -1 
 .33 : 1احلویث (ج:

لبنان(، دار الفكر  -لفكر املعاصر )بريوت دار ا ، 2333- 2112نشوان ي  مسرةو احلمريی اعةمنی اعطبره االلعی -5
 .1537، :7مشس اعرةوم لدلاء كالم اعررب م  اعكةوم(.ج: ) سورية( -)دمشق 
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له  یریولن ان یکون زمصم ممةکتنص فی ایویه  ،يسبب ضرففنص لاختالفنص لحذر اهلل ترصعی املسةمني 
ُةواْ َلَتْذَهَب رحُِيُكْ  َلأَِطةُرواْ اهلّلَ َلَرمُسوَعُه َلالَ تَ َنصَزُنواْ فَ َتفْفشَ  )، قصل اهلل ترصعی:ن  اعنزاع لاالختالف 

یتضم  أفضل لصة  م  اهلل عربصده، لهي اعوصة  اعيت متسك اهص  3َلاْصربُلْا ِ نَّ اهللَّ َمَع اعصَّصِيرِیَ (
مرهص  ن مرهص اعنصر، لیظهر اهص احلق، لیسة اعسصيقون األلعون، هذه اعوصة  هي اعرموة اعيت یكو 

اعقةب، لتستمر مرهص نةى االمستقصم  اجلوارح، فإَّنص یقصتل املسةمون يأنمصهل  ال يأنوائه ، 
ليصنتقصده  ال يأمواده  "، مث نةق نةى مص هنى اهلل ننه م  اعتنصزع، لمص ینشأ ن  اعتنصزع م  

 فشل فقصل: " لهذا
رلع فإذا ائتةففت اعقةوب نةى األمر امستتب لجوده، لامستمر أصل نظة  يف املرقول لاملش

مریره، " یقصل امستمر مریره  ذا امستحك  نزمه " ل ذا ختةخل اعقةب قصر ن  اعنظر، لضرففت 
احلواس ن  اعقبول، لاالئتالف طمأنةن  عةنففس، لقوة عةقةب، لاالختالف  ضرصف عه، فتضرف 

 احلواس، فتقرو ن  املطةوب، فةففوت اعغرض.
 عثهص تففویض االمر اعی غري اهةه :ثص

لم  امسبصب اعترصب تففویض االمر اعی غرياهةه ،کةمصفوض االمصرة اعی غري اهةه یترصب 
االمري لاحلصک  لیرجح يرض اعقبصئل نةی يرض الن تففویض االمر ايل غري اهةه غورلخةصن  

رمل م  هذاع جآءحویث رمسول هللا فی منع هذ اعرمل لعق  رمسول هللا صةی هللا نةةه لمسة 
َنَمص اعنَّيبُّ َصةَّى اهللَُّ َنَةْةِه َلمَسةََّ  يف جَمِْةسٍ اشراط اعقةصم :)  حُيَوُِّث اْعَقْوَم َجصَءُه َنْ  َأيب ُهَریْ رََة قَصَل يَ ة ْ

ُ َنَةْةِه َلمَسةََّ  حُيَوِّثُ  َع َمص ف َ  أَْنرَايبٌّ فَ َقصَل َمََت اعسَّصَنُ  َفَمَضى َرمُسوُل اهللَِّ َصةَّى اهللَّ َقصَل يَ ْرُض اْعَقْوِم مسَِ
صِئُل َنْ  قَصَل َفَكرَِه َمص قَصَل َلقَصَل يَ ْرُضُهْ  َيْل ملَْ َیْسَمْع َحَتَّ ِ َذا َقَضى َحِویثَُه قَصَل أَْیَ  أُرَاُه اعسَّ 
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عسَّصَنَ  قَصَل َكْةَف ِ َضصَنُتَهص قَصَل ِظْر ااعسَّصَنِ  قَصَل َهص أَنَص یَص َرمُسوَل اهللَِّ قَصَل فَِإَذا ُضةَِّرْت اأْلََمصنَُ  فَصنْ تَ 
َو اأْلَْمُر ِ ىَل َغرْيِ أَْهِةِه فَصنْ َتِظْر اعسَّصَنَ (  7ِ َذا ُلمسِّ

صن . قصل( )فإذا ضةرت األمصن  فصنتظر اعس -شرح احلىةث : قصل َصةَّى اهللَُّ َنَةْةِه َلمَسةَّ َ 
و الم جمةبص عه: ) ذا لمسو( يض  اعوال لتشویاألنرايب: )كةف  ضصنتهص؟ قصل( نةةه اعصالة لاعس

اعسني أي جرل )األمر( املترةق يصعوی  كصاخالف  لاعقضصء لاإلفتصء ) ىل غري أهةه( أي يوالی  غري 
أهل اعوی  لاألمصنصت )فصنتظر اعسصن (: لقصل اي  يطصل فةه:  ن األئم  ائتمنه  اهلل نةى نبصده 

عغري أهل اعوی  فقو ضةروا األمصنصت، لفةه: أن اعسصن  لفرض نةةه  اعنصح، ل ذا قةولا األمر 
ال تقوم حَت یؤمت  ااخصئ ، لهذا  َّنص یكون  ذا غةب اجلّهصل لضرف أهل احلق ن  اعقةصم يه 
لنصرته، لفةه لجوب ترةة  اعسصئل عقوعه نةةه اعصالة لاعسالم: أی  اعسصئل، لفةه مراجر  اعرصمل 

 8صنتهص،ننو نوم فه  اعسصئل عقوعه: كةف  ض
 رايرهص االختالف يني اعزنمصء:

لم  امسبصب اعترصب فی االفغصنستصن االختالف يني اعزنمصءکل لاحوم  
ئل االخري يغرض اختالف اعررق  لاعقبةة  لهذ اعرمل اعزنمصءلاعوکالءیریولن االضرار اعی قبص

وی  اليصالموال قمذموم ننو هللا .الن اختالف االعسن  عةترصرف العةتففصضل امصفضل االنسصن يصعت
 لاحلسب لاملةک لاجلمصل
 َلقَ َبصئَِل یَص أَی َُّهص اعنَّصُس ِ نَّص َخَةْقَنصُك  مِّ  ذََكٍر َلأُنَثى َلَجَرْةَنصُكْ  ُشُرويصً كمصقصل هللا ترصيل )

 3عَِتَرصَرُفوا ِ نَّ َأْكَرَمُكْ  ِننَو اهللَِّ أَتْ َقصُكْ  ِ نَّ اهللََّ َنِةةٌ  َخِبرٌي(
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م االعتزام اعصحةح ل اعكصمل يوی  اإلمسالم نةى مستوى املشصنر ل األفكصلر ل خصمسهصنو
اعسةوكةصت ، ألن دیننص احلنةف یقوم نةى اعرول ل املسصلاة ، ل اعتوازن ل االنتوال ، ل ال یقوم 
نةى اعتطرف ل اعغةو ل اعترصب عةبصطل ، فصعطوائف اعيت لقرت يف اعترصب املذهيب املذموم 

 رع احلكة  ،ل مل تةتزم يه .احنرفت ن  اعش
 

 آثصر اعترصب :
 آثصر اعترصب کثرية نذکرنوتصمنهص

ألال :حولث اعقتصل لاعففنت، يني خمتةف اعطوائف اإلمسالمة  م   االحزاب اعسةصمسة مثل 
احلرلب اعواقع يني احلز ب االمسالمی ليني اجلمرة االمسالمة  ،لکل لاحوم  االحزاب املذکوریقتل 

ب اآلخريصعکففرلاجلهصدلحيق نففسه لاراق کل لاحوم  االخزاب اعسةصمسة  اآلخرلحيک  نةی حز 
واً َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّ  َلَم  یَ ْقُتْل ُمْؤِمنصً مَُّترَ )دمآءاملسةمني يغريحق  لهذانمل قبةح هنی اهلل ننه لقصل  مِّ

 .22ةمصً (َخصِعواً ِفةَهص َلَغِضَب اهلّلُ َنَةْةِه َلَعَرَنُه َلَأَنوَّ َعُه َنَذايصً َنظِ 
ل ثصنةص : ضرف ريصط األخوة اإلمسالمة  اعقصئ  نةى اعوی  ،ل حةول اعترصب اعررقی 
لاعسةصمسی لاملذهيب حمةه ، كريصط جيمع أينصء اعطصئفف  اعواحوة ، ل یُبصنو يةنه  ل يني أينصء اعطوائف 

 األخرى ، فأدى ذعك  ىل اعترصب ل اعشقصق ، ل اعتنصفر ل اعتنصحر . .
صب  أفسو اعرقل اعطبةري اعففطري اعذي موحه اعقرآن اعكرمي ، ل أثىن نةى لثصعثص: اعتر

أصحصيه يف آیصت كثرية جوا ، ل ه  ألعوا األعبصب ل اعُنهى ، ل أصحصب اعففطر اعسةةم  ، فأفسو 
ذعك اعترصب املذهيب لاعسةصمسی لاعررقی هذا اعرقل اعففطري ، ل أيروه ن  نور اهلوای  اعريصنة  ، 

 ون ل اعشهوات  اعی تففضةل احزااه  لاعردنةی حزب آخر.ل قذف يه اعظن

                                                           

 .35ة اعنسصء،اآلی :مسور -22 



 

 سید محمد جّللی  و سید نعیم احمدی                                                                             املجتمع األفغانیة يالعصبیة وآثارها ف 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 0132ISSN:        013-1133     2222 -۱۱(۳) سبتمرب  -ةبحوث الخّل

 
 

لرايرص:  نه أيرو مرظ  أهل اعرة  ن  اعترصمل املبصشر مع اعقرآن اعكرمي ل اعسن  اعنبوی  ، ل 
ن  فقه اعسةف األلل ، فففّوت نةةه  االنتففصع اعصحةح ل اعكصمل م  نةوم اعكتصب ل اعسن  ، 

ل  اعففقه املذهيب ل أصبحت اعشریر  ننوه  هي أقوال فقه اعصحصي  ل تصيرةه  ،ل أغرقه  يف
 -نةةه اعصالة ل اعسالم -اعففقهصء هي اعشریر .لآراء أئمته  أمسبق م  كالم اهلل ل رمسوعه

 طرق اعرالج م  اعترصب:
 نالج اعترصبصت :

مل جتو احلل اعرمةي اعصحةح عرالجهص ، رغ  مص جرّته نةى األم   فهل عرالجهص م  مسبةل 
 ؟ .

 عرالجهص مجة  م  احلةول يف جممونصت ،نذكرهص تبصنص  ن شصء اهلل ترصىل ، ، مسنقرتح
اعرالج االلل : خال  اعنة  اعصصدق  هلل ترصىل يف طةب احلق ل ترك اعبصطل ، ل االيترصد 

 اعكةي ن  اعترصب األنمى عةمذاهب ل األشخص  .
اعرالج اعثصنی :ااخضوع اعتصم ألحكصم اعشرع احلكة  ، ل اعتسةة  املطةق عه يف كل مص یقرره 
، انطالقص م  اعففه  اعصحةح عه ، يال تألیل ل ال حتریف ل تففسري اعقرآن يصعقرآن ألال ، ل يصعسن  

عرقةة  ل ااعنبوی  اعصحةح  ثصنةص ، ل مبص كصن نةةه اعصحصي  ل اعسةف اعصصحل ثصعثص، ل يصحلقصئق 
 االجتمصنة  ل اعطبةرة  اعصحةح  اعثصيت  رايرص

اعرالج اعثصعث: هو أن یكون مرجرنص يف أفرصعنص ل أقواعنص ، ل أحكصمنص ل خالفصتنص اعشرع 
ألن اهلل  -الم نةةه اعصالة ل اعس-احلكة  املتمثل يف كتصب اهلل ترصىل ل مسن  رمسوعه اعصحةح  ، 

-ن  نبةهء ل ال األنةصن ل ال احلكصم ، ل  َّنص ترّبونص يإتبصع كتصيه ل مسترصىل مل یتربونص يإتبصع اعرةمص
، فإذا مص ترصرضت أقوال اعبشر ل أفرصهل  مع اعشرع رُفضت مهمص كصن  -نةةه اعصالة ل اعسالم

 قصئةهص .
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اعرالج اعرايع : هو احلر  ل اعسري اجلصد إلجيصد  رادة تغةري عوي اعسةصمسةني ل اعرةمصء ل 
إلمسالمة  عتقبل مشرلع مقصلم  اعترصب املذهيب لاعسةصمسی لاعررقی ، نةى مستوى اجلمصهري ا

 22األفكصر ل املشصنر ل األفرصل ، ل یت  ذعك ينصء نةى اتففصق ُمسبق يني كل األطراف املرنة  .
اعرالج ااخصمس :اعتمسک يصاعرول: اعرول  امرمه  مطةوب ،م  اهلل ترصعی یترةق قوام اعرصمل 

َسصِن ترصعی نصدل یطةب م  نبصده اعرول قصل اهلل ترصعی:)  نَّ اهللَ یَأُمُر يِصعَرْوِل َلاإِلحْ  يصاعرول فصهلل
یرة  م  اآلیصت املذکورة لجوب رنصیت 25لقصل تَ َرصىَل : ) َلأَْقِسطُوا  نَّ اهللَ حيُِبُّ اْعُمْقِسِطنَي ( 21(

ن قصضةص اللاعةص ةی رنةته اذاکصاعرواعت نةی اهل يةته اذاکصن رئةس اعبةت لایضصلجوب اعرواعت ن
الامريا اعشخص اعذی یرول الیکون مترصبصيل یکون مبصرزاعةترصب لجآءحویث رمسول اهلل 

 صةی اهلل نةةه لمسة  فی فضل م  کصن  مصمصنصدال
صَل : )) مَسْبَرٌ  ، قَ  -صةى اهلل نةةه لمسة   -، ن  اعنيبِّ  -رضي اهلل ننه  -ن  َأيب هریرة 

صىَل ، َلَرُجٌل يف ِظةِِّه یَ ْوَم اَل ِظلَّ ِ الَّ ِظةُُّه : ِ َمصٌم نصِدٌل ، َلَشصٌب َنَشأ يف ِنبصدة اهلل تَ رَ  یُِظةُُّهُ  اهلل
ََسصِجِو ، َلَرُجالِن حَتَصيَّص يف اهلِل اجَتَمَرص َنَةْةِه ، َلتَ فَفرَّقَص َنَةْةِه ، لَ 

َرُجٌل َدَنْتهُ اْمَرأٌة ذاُت قَ ْةُبهُ ُمَرةٌَّق يف امل
َق ِيَصَوَقٍ  فَأْخفَفصَهص َحَتَّ اَل تَ ْرَةَ  مِشَ مَ  صعُُه َمص ْنِصٍب لمَجصٍل ، فَ َقصَل :  يّن أخصُف اهلَل ، َلَرُجٌل َتَصوَّ

 21تُ ْنفِفُق مَيِةُنُه ، َلَرُجٌل ذََكَر اهلل َخصعِةصً فَ فَفصَضْت َنْةَنصُه(.
راد یوم ویث آخر مبةنص لامل] ش ) یظةه  اهلل يف ظةه ( لاملراد هنص ظل اعررش كمص جصء يف ح

اعقةصم   ذا قصم اعنصس عرب اعرصملني لدنت منه  اعشمس لاشتو نةةه  حرهص لأخذه  اعررق لال 
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ظل هنصك عشيء  ال عةررش ) اإلمصم اعرصدل ( هو كل م   عةه نظر يف شيء م  مصصحل املسةمني 
 م  اعوالة لاحلكصم ليوأ يه عكثرة مصصحله لنموم نففره

دس :اعتمسک يصعرة  ،اعرة  نور ینور اعرصمل يصعرة  لیقطع اعترصب لاجلهل اعرالج اعسص
ُ اعَِّذیَ  آَمُنوا ِمْنُكْ  َلاعَِّذیَ  أُلتُوا اْعِرْةَ  َدَرَجصٍت َلاهللَُّ   مبَص تَ ْرَمُةوَن لاعظة  يصعرة  قصل ترصعی : )یَ ْرَفْع اهللَّ

 25َخِبرٌي(
لأمر صّةى اهلل نةةه لمسّة  يصمستففصض  اعرة  لامستزادته  23ِنْةًمص{َلقَ ْوعِِه َنزَّ َلَجلَّ}َربِّ زِْدين 

منه مسبحصنه فقةل: َلُقْل أي يف نففسك َربِّ زِْدين ِنْةمًص أي مسل اهلل نز لجل يول االمسترجصل 
زیصدة اعرة  مطةقص أل يف اعقرآن فإن حتت كل كةم  يل كل حرف منه أمسرارا لرموزا لنةومص مج  

قةل: لمجة  َلال تَ ْرَجْل مستأنفف  ذكرت يرو اإلنزال نةى مسبةل االمستطراد، لذعك هو األنففع عك، ل 
لقةل:  ن ذعك هني ن  تبةةغ مص كصن جممال قبل أن یأيت يةصنه لعةس يذاك، فإن تبةةغ الجممل 

 ا 27لتاللته قبل اعبةصن ممص ال ریب يف صحته لمشرلنةته.
 حک  اعترصب :

ففضل ان یتففضل يرض اعقبصئل نةی يرض مثل تاعترصب نمل منتن  حرام الینبری ملسة  
 ةه ئيرض  اعففصرس اعقبصئل اعففصرس نةی مسصیر اعقبصیل لایضص یففضةون يرض اعنصس م  اعبشتون قبص

نةی مسصئر اعقبصئل  لهذانمل مردلد ننو اهلل لننو رمسوعه الن اختالف اعةغ  مسبب عةترصرف 
 العةتففصضل کمص قص ل اهلل ترصعی

                                                           

 .22مسورة الجمصدع ،اآلی  :-25 
 .221ة طه ،اآلی :مسور -23 
،دار اعکتب اعرةمة  يريلت )رلح املرصنی فی 2125احلسةنی ،اعطبر  االلعی ،اعومسي شهصب اعوی  حممود  ي  نبو هللا  -27 

 .577 :8تففسةو اعقرآن اعرظة  لاعسبع املثصنی (ج:
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ُفوا ِ نَّ َأْكَرَمُكْ  ِننَو ِ نَّص َخَةْقَنصُك  مِّ  ذََكٍر َلأُنَثى َلَجَرْةَنصُكْ  ُشُرويصً َلقَ َبصِئَل عَِتَرصرَ  یَص أَی َُّهص اعنَّصسُ 
یرة  م  اآلی  املبصرک  ان االکرم ننواهلل هوصصحب اعتقوی  28اهللَِّ أَتْ َقصُكْ  ِ نَّ اهللََّ َنِةةٌ  َخِبريٌ 

سة  اعذی یترصب لیونی االمسالم لهو یشبه يصعةهود الصحب املصل لاحلسب لاجلمصل امصامل
) أَفَ ُتْؤِمُنوَن يَِبْرِض :نمالالن اعةهود یرمةون يبرض اعتورات لیکففرلن يبرض قصل ترصعی ردانةةه  

ن ْ  ص َلیَ ْوَم اْعِقَةصَمِ  ةَ اْعِكَتصِب َلَتْكفُفُرلَن يِبَ ْرٍض َفَمص َجزَاُء َمْ  یَ فْفَرُل َذِعَك ِمْنُكْ  ِ الَّ ِخْزٌي يف احْلََةصِة اعوُّ
ُ ِيَغصِفٍل َنمَّص تَ ْرَمُةوَن(  23یُ َردُّلَن ِ ىَل َأَشوِّ اْعَرَذاِب َلَمص اهللَّ

ْةِ    یَص أَی َُّهص اعَِّذیَ  آَمُنوْا اْدُخُةواْ  )حن  مأ موری  يوخول االمسالم کصف  کمصقصل ترصعی : يف اعسِّ
الینبری ملسة  ان یتع خطوات اعشةصطني 12طَصِن ِ نَّهُ َعُكْ  َنُولٌّ مُِّبنٌي (َكآفَّ ً َلالَ تَ تَِّبُرواْ ُخطَُواِت اعشَّةْ 

الن اعشةط  یأمر يصعسوءلاملرصصی لاعترصب لغريذاعک م  االنمصل اعقبةح  ،فصن اهلل ترصعی 
َأْخرََج  صحذرنبصده ن  قنت اعشةطصن لاطصنته قصل ترصعی )یَص َييِن آَدَم اَل یَ فْفِتَننَُّكُ  اعشَّْةطَصُن َكمَ 

َ  اجْلَنَِّ  یَنزُِع َنْنُهَمص عَِبصمَسُهَمص ِعرُيِیَ ُهَمص مَسْوَءاهِتَِمص ِ نَّهُ یَ َراُكْ  ُهَو َلقَِبةُةهُ   ِمْ  َحْةُث الَ تَ َرْلنَ ُهْ  أَيَ َوْیُك  مِّ
 صرکه ان اهلل ترصعی حذرنبصدهیرة  م  هذه اآلی  املب12ِ نَّص َجَرْةَنص اعشََّةصِطنَي أَْلعَِةصء عِةَِّذیَ  الَ یُ ْؤِمُنوَن(

م  فتن  اعشةصطني لم  انظ  اعففنت اعترصب لاعقتصل لاعتبصنض لاعتحصمسو جآءحویث رمسول اهلل 
 صةی اهلل نةةه لمسة  فی منع هذه االنمصل املذموم .

َبصَغُضوا َلاَل حَتَصمَسُولا َلاَل َلمَسةََّ  قَصَل اَل ت َ )َنْ  أََنِس ْيِ  َمصِعٍك َأنَّ َرمُسوَل اهللَِّ َصةَّى اهللَُّ َنَةْةِه 
 11َتَوايَ ُرلا لَُكونُوا ِنَبصَد اهللَِّ ِ ْخَوانًص َلاَل حيَِلُّ ِعُمْسِةٍ  َأْن یَ ْهُجَر َأَخصُه فَ ْوَق َثاَلِث عََةصٍل(

                                                           

 .25احلجرات ،االی :اعسور:-28 
 .85اعسورة اعبقرة،آاالی ،  - 23 

 .128ة اعبقرة،اآلی :مسور -12 
 .17مسورة االنراف ،آآلی :-12 
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ینبری عنص ان اذکر حویثص فی مذم  اعترصب الن انظ  مسبب االختالف  لاعقتل املتوالم  
 فی االفغصنستصن اعترصب :

ُهَمص، قَصَل: ُكنَّص يف َغزَاٍة نن ُ َنن ْ َفَكَسَع َرُجٌل  -رًَّة يف َجْة ٍٍ قَصَل مُسفْفَةصُن: مَ  -َرْبِو اهللَِّ َرِضَي اهللَّ
َهصجِ 

ُ
َُهصِجرِیَ ، َرُجاًل ِمَ  األَْنَصصِر، فَ َقصَل اأَلْنَصصرِيُّ: یَص َعأْلَْنَصصِر، َلقَصَل امل

يُّ: یَص َعْةُمَهصِجرِیَ ، رِ ِمَ  امل
،  « اجلَصِهِةةَّ ِ  َمص يَصُل َدْنَوى»َفَسِمَع َذِعَك َرمُسوُل اهللَِّ َصةَّى اهللُ َنَةْةِه َلمَسةََّ  فَ َقصَل:  قَصُعوا: یَص َرمُسوَل اهللَِّ

َهصِجرِیَ  َرُجاًل ِمَ  األَْنَصصِر، فَ َقصَل: 
ُ
َفَسِمَع ِيَذِعَك َنْبُو اهللَِّ « ِتَن ٌ ُمنْ  َدُنوَهص فَِإن ََّهص»َكَسَع َرُجٌل ِمَ  امل

َِویَنِ  عَُةْخرَِج َّ اأَلَنزُّ ِمْنَهص اأَلذَ 
، فَ َقصَل: فَ َرُةوَهص، أََمص َلاهللَِّ عَِئْ  َرَجْرَنص ِ ىَل امل ، فَ َبَةَغ اعنَّيبَّ َصةَّى ْيُ  ُأيبٍَّ لَّ

: َدْنيِن َأْضِرْب ُنُنَق َهَذا ااهلُل َنَةْةِه َلمَسةََّ  فَ َقصَم ُنَمُر فَ َقصَل: یَص رَ  َُنصِفِق، فَ َقصَل اعنَّيبُّ َصةَّى مُسوَل اهللَِّ
مل

لََكصَنِت اأَلْنَصصُر َأْكَثَر ِمَ   «َدْنُه، اَل یَ َتَحوَُّث اعنَّصُس َأنَّ حُمَمًَّوا یَ ْقُتُل َأْصَحصيَهُ »اهلُل َنَةْةِه َلمَسةََّ : 
وِ 
َ
َهصِجرِیَ  ِحنَي َقِوُموا امل

ُ
َهصِجرِیَ  َكثُُرلا يَ ْرُو، قَصَل مُسفْفَةصُن: َفحَ امل

ُ
فِفْظُتُه ِمْ  َنْمرٍل، قَصَل یَنَ ، مُثَّ ِ نَّ امل

ْرُت َجصِيرًا: ُكنَّص َمَع اعنَّيبِّ َصةَّى اهللُ َنَةْةِه َلمَسةَّ َ   15(َنْمٌرل: مسَِ
 َكَسَع َرُجاًل" أي ضرب ُديره يةوه.  شرح احلویث :
 ْنِتَنٌ ". قصل يف اعنِّهصی : "أي مذموم  يف اعشرع جُمَْتَنبٌ  مكرله ."َدنوَهص فَِإن ََّهص مُ 

ْننِت یریو قوهل .
ُ
 11كمص جُيتَنُب اعشيُء امل

َدْنُه اَل یَ َتَحوَُّث )َدُنوَهص فَِإن ََّهص ُمْنِتَنٌ ( َأْي قَِبةَحٌ  َكرِیَهٌ  ُمْؤِذیٌَ  قَ ْوعُُه َصةَّى اهللَُّ َنَةْةِه َلمَسةََّ  )
ُ َنَةْةِه َلمَسةَّ َ  اعنَّصسُ   15َأنَّ حُمَمًَّوا یَ ْقُتُل َأْصَحصيَُه( ِفةِه َمص َكصَن َنَةْةِه َصةَّى اهللَّ

 :ااخصمت 
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عقو أظهرت درامستنص عظصهرة اعترصب يف اعتصریخ اإلمسالمي ، لخصص  فی االفغصنستصن ل 
ذهيب لاعررقی ألصل املاعنتصئ  ، هي مبثوث  يف ثنصیص مقصعتنص هذا ، منهص :  ن اعترصب اعسةصمسةه ل 

 اعطوائف اإلمسالمة   فی االفغصنستصن  ىل اعسب ل اعةر  ، ل اعطر  ل اعتكففري ، ل اعقتصل
أي اعترصب مل یك  ظصهرة فردی  حمولدة نصيرة ، ل  َّنص كصن ظصهرة اجتمصنة  -ل منهص  نه 

 ن نویوه. قرلننصم  يف الجمتمع االفغصنةه  ، يني  اعطوائف ، نةى امتواد اعرصر ملوة تزیو 
ألصل اعطوائف اإلمسالمة   ىل اعغةو يف أئمته  ، ل اعتطّرف يف   -أي اعترصب-كمص أنه 

كثري م  أفكصره  األصوعة  ل اعففقهة  ، ل أدخةه  يف صراع مذهيب ننةف جّر أكثره   ىل 
عففةه  صاعكذب ل اختالق األحصدیث اعنبوی  ل اعرلایصت اعتصرخية  ، انتصصرا ملذاهبه  ل ردا نةى خم

. 
 ن  -كمص أنه ترك آثصرا مومرة نةى األفراد ل اجلمصنصت ل اعرمران ، ل مّةز كل طصئفف 

مبوارمسهص ل مسصجوهص ، ل تراثهص ل رجصهلص ، ل أحةصئهص اعسكنة  ، فأفسو  -اعطوائف األخرى
يذعك األفكصر ل اعسةوكةصت ، اجتهونص حن  يف اعبحث ن  أمسبصيه حصرا ل تشخةصص ، ل اقرتحنص 

ة  م  احلةول اعنظری  ل اعرمةة  عرالجهص ، عرةنص ننتففع اهص  ن شصء اهلل ترصىل . ل صةى اهلل نةى مج
 حممو ل آعه ل صحبه أمجرني ، ل احلمو هلل ألال ل أخريا .مسةوحمموجالعی .

 املأخذ لاملراجع:
 اعقرآن اعکرمي .-2
حممو ي  مكرم ي  نةى أيو اعففضل مجصل اعوی  اي  منظور األنصصري ،اعطبع االفریقی -1
 يريلت)عسصن اعررب (.-دارصصدر 2121اعثصعث 
ه   ق . دار اي   2111اعبخصري اجلرففي أيو نبو هللا حممو ي   مسصنةل،اعطبع االلل .   -5

 نةةه  صةى هللايريلت)اجلصمع املسنو اعصحةح املختصر م  أمور رمسول هللا –كثري ، اعةمصم  
 لمسة  لمسننه لایصمه (



 

 سید محمد جّللی  و سید نعیم احمدی                                                                             املجتمع األفغانیة يالعصبیة وآثارها ف 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 0132ISSN:        033-1133     2222 -۱۱(۳) سبتمرب  -ةبحوث الخّل

 
 

 2125اجلوزی مجصل اعوی  ايواعففرج نبواعرمح  ي  نةی ي  حممو ،اعطبر  االلعی  -1
 عبنصن )غریب احلویث (–يريلت –داراعکتب اعرةمةه 

مشس  .) 2333- 2112احلمريي نشوان ي  مسرةو احلمريی اعةمنی اعطبره االلعی  -5
 اعكةوم( اعرةوم لدلاء كالم اعررب م 

ه ق)اعترصب 2113-م1228،ئردار احملتسب اعرالل دکتور خصعوکبري،جصمر  اجلزا-3
 املذهبی فی اعتصریخ(

اعقسطالنی ،امحو ي  حممو اي  ايی يکراعطبر  اعسصير ،املطبر  اعکربی االمريی  ،مصری   -7
 )ارشصداعسصری عشرح صحةح اعبخصری(،

، دار اعففكر املرصصر  2333- 2112االلعی نشوان ي  مسرةو احلمريی اعةمنی اعطبره  -8
 مشس اعرةوم لدلاء كالم اعررب م  اعكةوم(. ) مسوری ( -عبنصن(، دار اعففكر )دمشق  -)يريلت 
– ،ب ت داراحةص اعرتاث اعرريیاعنةسص يوري مسة  ي  احلجصج ايواحلسني اعقشريي -3

 يريلت ،حتقةق حمموفواد نبواعبصقی)صحةح املسة  (
،دار اعکتب 2125ب اعوی  حممود  ي  نبو هللا  احلسةنی ،اعطبر  االلعی ،اعومسي شهص -22

  اعرةمة  يريلت )رلح املرصنی فی تففسةو اعقرآن اعرظة  لاعسبع املثصنی(

 


