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 الُدولّية للُبُحوث الخّلاقةالَعربّية المجلة 
 دورية، علمیة، محکمة، مفهرسة تُعنَی بالبحوث العربیة والدراسات القامئة علیها.

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

األدب العربي، واللغات، والتراث والثقافة، واإلعالم، والعلوم الشرعیة، والتاریخ اإلسالمي، والجغرافيا، واآلثار، 

 واإلقتصاد، والتربیة واألنتروبولوجیا.
 

 ور مؤید فاضل مالرشیدالمشرف علی التحریر: األستاذ الدکت
 رئیس التحریر: األستاذ المساعد شریف الله غفوري

 التنضید الفني واإلخراج: الدکتور أحمد محمد ربیع حسن سلیم
 المستشار الفني: األستاذ الدکتور معراج الدین بارا الندوي

 مساعد التحرير
 األستاذ الدکتور مأمون علي خلف هللا حسن، املنيا، مصر

 ، بريوت، لبنانالدکتورة سيدة زهراء علي دخيلاألستاذة 
 ، جامعة بلتخنيك، أفغانستاناألستاذ الدکتور نظام الدين كامل

 ، أندونيزياةاملفتوح ، جامعـة أندونيزياالدکتور هريي فورانتو صديق
 

 تقع مسؤوليتها يفإدارة املجلة غري مسؤولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث املنشورة يف أعدادها وإمنا فقط 

 التحكيم العلمي والضوابط األكادميیة.

األفکار الواردة ال تعرب بالرضورة عن رأي الجمعیة واملجلة، وترتیب البحوث یخضغ العتبارات فنیة، وال  ۞

 عالقة مبکانة کاتب املقال.

 90۳۱-۱۱۳۳رقم الدويل املعياري اإللکرتوين )ردمد(  9082-4806رقم الدويل املعياري للطباعة )ردمد( 

 کالتالي: عن املجلة بشرط اإلشارة إلى املصدر واإلرجاع إلىها نقلیسمح بال    

لخريجي اللغة العربية وآدابها في  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 النرش ومثن النسخة يف آخر املجلة.
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 هيئة التحرير املستشارية 
 

 األستاذ الدکتور عبد الکبیر محسن، الکلیة الحکومیة، راوالبندي، إسالم آباد، باکستان

 باسل، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستاناألستاذ الدکتور گل محمد 

 األستاذ الدکتور أحمد محمد ربیع حسن سلیم،جامعة خاتم المرسلین العالمیة،القاهرة، مصر 

 األستاذ الدکتور عبد المجیب بّسام، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان

 ذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستاناألستاذ الدکتور عبد القاهر عابد، أستا

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

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

 ون، جامعة ننجرهار، أفغانستاناألستاذ الدکتور عبد الرحمن شیرزاد، کلیة الشریعة والقان

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

 األستاذ الدکتور صالح محمد کبیر، مرکز جامعي للدراسات العربیة، إنغاال، نیجریا

 آباد، باکستان األستاذ الدکتور یوسف محمد طاهر أحمد، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم

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

 األستاذ المساعد شریف الله غفوري، أستاذ کلیة اللغات واآلداب، جامعة تخار، أفغانستان
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 هيئة التحرير العاملية
 

 القاهرة، مصراألستاذ الدکتور عمر عبد الرحیم حمزاوي، جامعة األزهر، 

 کلیة التربیة، جامعة البصرة، عراق األستاذ الدکتور سامي علي جبار المنصوري،

 کلیة اللغة العربیة، جامعة األزهر، مصر،عبد الباقي عبد الفتاح الشیناألستاذ الدکتور 

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

 دار العلوم الندوة العلماء، هند،  الدکتور معراج الدین الندوي األستاذ

 دن، المفرق، األرجامعة آل البیت، حسام محمد رضا البطوشاألستاذ الدکتور 

 األستاذ الدکتور منتهي أرتإلیم زعیم، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، مإلیزیا

 دناألراألستاذ الدکتور عالء عمار السالمة، الجامعة األردنیة،عمان، 

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

 األستاذ الدکتور مصطفي محمود حسین شعبان،جامعة شمال غربی الصین للقومیات، الصین

 عال سرور،  جامعة القاهرة، مصراألستاذ الدکتور صالح خلیل عبد ال

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

 بجامو کشمیر، هند
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 تعريف اجمللة 
 )أجسر( االسم اخلاص جمللة العربية الدولية للبحوث اخلالقة، هي اسم خمففة عن إجنليزیة 

IAJCR) باللغة العربية مبعىن نقطة االتصال بني الشيئني( هي اسم مجع قلة لكلمة جسر.  
هتدف اجمللة إىل إنتاج املعرفة وتطویر معارفها وخرباهتا يف جمال التخصص واألحباث املتعلقة 
بالظواهر اللغویة واألدبية، فضالً عن البحوث األصلية واجلدیدة يف جمال العلوم واألدب املختلفة.  

وضوعات املتخصصة، والظواهر اللغویة واألدبية، وقضایا اللغة كما هتدف إىل نشر املعرفة وامل
وظواهرها النقدیة يف األدب العريب، القدمي واحلدیث  واملرتبطة يف إطار نظریات جدیدة.كما هتتم 

 اجمللة باألساليب املتعلقة بالفكر والتحليل والتجزئة. 

 :أهداف اجمللة
ن طریق املتخصصني يف جمال البحث العلمي؛ ذلك عهتتمُّ اجمللة جبلب األساتذة والباحثني 

تشجيعهم على نشر أعماهلم البحثية يف أعداد اجمللة. وكذلك تويل اجمللة اهتماما كبريًا باملثقفني؛ 
لذلك تشّجع نشر أعماهلم. وقد مّكنت سياسة اجمللة نشر االنتاجات العلمية والبحثية، حيث 

جليدة، فهي تأخذ يف االعتبار ظروف البحوث العلمية ا تتوّفر شروط البحث العلمي، واملتابعة؛
اليت هلا األسبقية من حيث أصالة الفكر، ووضوح األسلوب، واألصالة، واجلودة املمتازة، والكمية 

 املنخفضة، واجلدیة يف تقدمي وإعطاء وقت للتعدیل.

 :Contact Us         کابل             -المجمع العربي األفغاني املراسلة               عنوان 
 

 کابل: الناحیة الثالثة، عمارة شمس غزنین، شقة الثانیة، مکتب املجلة

 (21+)2123264262 رقم الواتساب 

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

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

                                                                                 www.iajcr.blogfa.com  

  

mailto:editor.ijasaf@gmail.com
mailto:Journal.Iajcr@gmail.com
http://www.iajcr.com/
http://www.iajcr.com/


 

 رئيس التحرير                                                              م9899عشر، سنة  دد الثاين، العثالثكلمة التحرير للمجلد ال 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 ز         :0132ISSN-1133    ۲۲۲۲ - 21( 4) دمسرب -ةبحوث الخّل

 شروط النشر
  أن تکون املقاالت أوالبحوث املقدمة للنشر أصيلة ومل يسبق نشرها يف جملة أو جريدة إلکرتونية. ويتحمل الکاتب کامل املسؤولية

 مسامهته منشورة أو معروضـة للنشريف حال اكتشاف بأن 
  :العربية أو اإلجنليزية أو الفارسية.أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالية 
  كلمة. 0888إىل  0888أن يرتاوح عدد كلمات البحث أو املقال بني 
 قياِّمة من األساتذة وعلماء اللغة العربية املأن يكون املقال ضمن املوضوعات اليت تعين اجمللة بنشرها وهي تتعلق باحلقول الدراسيـة ب

 املعروفني.
 :أن حتتوي الصفحة األوىل من املقالة على احملتويات التالية 

o .عنوان املقالة باللغة العربية واإلجنليزية 
o .اسم  الباحث ودرجته العلمية، واجلامعة أو املنظمة اليت ينتمي إليها، باللغة العربية واإلجنليزية 
o لكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال.الربيد اإل 
o  باللغة العربية.26كلمة وحبجم خط 988ملخص للبحث يف حدود ، 
o .الكلمات املفتاحية بعد امللخص 

 .أن تكون املقالة خالية من األخطاء اللغوية والنحوية واإلمّلئية والفواصل اإلضافية 
  تكتب اإلحاالت واإلرجاعات املقتبسة وفق النظام الAPA (.290/ 9م: 9889كل صفحة، )ابن منظور،    داخليف 
 .سيتم احلكم على األحباث واملقاالت من قبل اثنني من اخلرباء املعتمدين أحدمها داخل البلد وثانيهما خارج البلد 
  قابلة للتطبيق.التعليم العايل فيما يتعلق بالنشر، ستكون مجيع قواعد البحث العلمي وأنظمة وزارة 
  علق احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخيص املقالة املرسلة. سيقوم املدير بإبّلغ الباحثني بآراء احملكمني فيما يتسيكون للجنة التحرير

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

 

 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       
 

  ها على لغيت الفارسية والبشتويةتأثري اللغة العربية يف أفغانستان و عنابة ب 
جامعة ختار )أفغانستان(لألستاذ املساعد شریف هللا غفوري،   

 683-653                                                                       كبري هوتك، جامعة ختار )أفغانستان(     حممدلألستاذ احملاضر 
 

 دالالت )نعم( يف القراءات القرآنية ومذاهب القراء يف قرائتها 
 )أفغانستان( عبد العزیز واعظ، جامعـة البريوينلألستاذ احملاضر 

 205-822                                                              )أفغانستان(  حممد أدیب عظيمي، جامعـة البريوين لألستاذ احملاضر
 

 املُکره فقهاً وقانوناً  ة الزااينعقوب 
 )أفغانستان(غالم رباين رمحاين، جامعـة ختار لألستاذ احملاضر 
 250-208                                                                      )أفغانستان(، جامعة ختار رحيم هللا بيمانلألستاذ احملاضر 

 

  عمر ابن الفارض املصرياحلب اإلهلي يف شعر 
 ند(هجامعة بابا غالم شاه، جامو وكشمري )، األستاذ الدکتور مشس كمال أجنم

 162-124                              باحث الدكتوراه، عمر ریاض، جامعة بابا غالم شاه باشاه، راجوري، كشمري )هند(           لل
   

 

 السور القرآنيةيف  وسرا تكرارها البسملة ترمجتها وتفسريها 
 154-166                                                            )أفغانستان( جنيب اهلل روحاين، جامعـة بروان ساعدلألستاذ امل

 

  اإلسّلمي وقانون العقوبات األفغاينحکم التعزير باملال يف الفقه 
 اهلل حممدی، جامعة بلخ ) أفغانستان(  لألستاذ املساعد محيد
 134-154                                                     اهلادي مصباح، جامعة بغالن )أفغانستان(         لألستاذ املساعد عبد

 أحكام الوديعة يف الفقه اإلسّلمي 
 541-134                                  ( احملظرة الشنقيطية الكربى بأكجوجت )موریتانيا، جامعـة  سيد حممد محدي أیداه للدكتور

 

 ضوء الشريعة اإلسّلمية اجلدارة يف 
 ، جامعة البربوين ) أفغانستان( عبدالرافع عليمی لدکتورل

    525-545                                                                )أفغانستان(جامعة  البربوين  ،زمری حممدی اضرلألستاذ احمل
     

                                     

   املقاالت في املحتویات حسب وصولها واستکمالها ترتیب
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 کلمة التحرير 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
  َعَلى قـَْلِبَك َوإِنَُّه لََتنزیُل َربِّ اْلَعاَلِمنَي  نـََزَل ِبِه الرُّوُح األِمنيُ واحلمد هلل رب العاملني القائل: 

لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذرِیَن  بِِلَساٍن َعَريبٍّ ُمِبنٍي  والصالة والسالم على أفصح العرب والعجم نبينا 
 ؛بعدحممد األمني املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله وصحبه أمجعني. أما 

الدولية   بكم أیها القراء األجلة ههذا من بواعث الغبطة والسرور أن ااجمللة العربية وسهاًل فأهاًل 
عشر للعام  اينثتقدم يف خدمتكم عددها ال – اليت من جممع اللغة العربية يف کابلللبحوث اخلالقة ا 

 يمة والدراسات األكادمييةم. وهذا العدد من اجمللة احملكمة حيمل كبقية أعدادها األحباث الق2422
 العلمية املفيدة يف خمتلف جماالت اللغة العربية وآداهبا.

یا أصحاب الفضل والسعادة ه من املعلوم أن جمال اللغة العربية واسع لعرض السماوات واألرض من 
راءنا الكرام، قحيث لغتها وأدهبا. وقد اقتطف دارسونا الكرام وباحثونا العظام أهم العناوین للتقدمي يف خدمة 

فها نضع بني أیدیكم باقة من املقاالت النادرة والبحوث األكادميية أعدها الباحثون واألكادمييون من خمتلف 
غانستان هنضة اللغة العربية يف أفالبلدان واجلنسيات. ففي جمال خدمة للغة الضاد وتعليمها جاءت مقالة ا

الالت )نعم( يف القراءات دا دالالت الكلمات يف القراءات القرآنيةويف  وتأثرياهتا على لغيت الفارسية والبشتویة
سريها وسّر تكرارها البسملة ترمجتها وتفويف جمال البالغـة القرآن وترمجتها االقرآنية ومذاهب القراء يف قرائتهاا 

وقام بعض  ،عمر ابن الفارض املصريااحلب اإلهلي يف شعر كذلك ألقى الباحث اهلندي ايف السور القرآنيةا و 
کم التعزیر باملال حاألساتذة والباحثني بتسليط األضواء على عناوین خمتلفة يف ضوء القرآن واحلدیث ذاكرین ا

کره فقهاً وقانوناًاا ة الزّاين، وقد ألقي الضوء أیضا على اعقوبيف الفقه اإلسالمي وقانون العقوبات األفغاينا
ُ
 . مل

ل أحكام الودیعة يف الفقه اإلسالميا والباحث األفغاين حو ضوء حول ا كذلك ألقى الباحث املوریتانيائي الو 
 رعایة اجلدارة تنتج على  إزدهار البلدان.اواستنتج فيها أن  اجلدارة يف ضوء الشریعة اإلسالمية ا

نقدم بكل سرور وهبجة يف خدمة قراءنا الكرام هذه البحوث والدراسات راجيني أهنا ستثریكم  
 بعكم حبثاً ودراسًة. علًما ومعرفة وتش

یأیها القراء الكرام نفيدكم علًما أن جملتنا العلمية تسعى وهتدف إىل نشر اللغة العربية الفصحى 
 والسنة النبویة اه لغة القرآن الكرميد.جتوتعزیزها بني الناطقني بغريها إضافة إىل غرس بذرة الشوق واحل
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ة بني العلمي، وتبادل اخلربات العلمية والدراسيالشریفة يف قلوب األجيال اجلدیدة وبث روح البحث 
 الباحثني العرب والعجم.

وقد فهم العرب والعجم مكانة اللغة العربية املرموقة بني لغات العامل. وأقبل كل واحد یساهم قدر 
االستطاعة يف نشرها تعليماً وتدریساً وتأليًفا. وأنشئت املدارس واملعاهد والكليات واألكادمييات ألجل 
ذلك نظرًا إىل أمهيتها البالغة من الناحية الدینية إذ هي لغة القرآن الكرمي والسنة النبویة الشریفة واملصادر 
اإلسالمية ولغة العبادات والسيما الصلوات اخلمس واألدعية واألذكار اليومية، ونظرًا إىل مكانتها املرموقة 

ا، ولة ولغة املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبمن الناحية الدنياویة إذ هي لغة رمسية خلمس وعشرین د
وهي إحدى اللغات الست املستخدمة يف منظمة األمم املتحدة باإلضافة إىل كوهنا لغة التجارة والعمل 

 يف الشركات العدیدة عرب العامل.
 نومما ال ریب وال شك فيه أن اللغة العربية من أقدم لغات العامل. ذاع صيتها يف العامل كله بعد أ

نزل القرآن باللسان العريب املبني وألفت آالف الكتب الدینية باللغة العربية. وانتشرت اللغة العربية مع 
انتشار اإلسالم يف أقطار العامل. وكانت العربية ومازالت لغة العلوم والتكنولوجيا. محل كثري من العلماء 

 ية وآداهبا.سهم يف حبوث اللغة العربوالباحثني والدارسني مسئولية نشرها على أكتافهم وشغلوا أنف
وعلى سبيل املثال  اواالهتمام بنشر لغة الضاد يف بالد اخلراسان وشبه القارة اهلندیة یزداد یوًما فيومً 

فة. ة آالف من املدارس واملعاهد حيث تدّرس اللغة العربية لطلبة املستویات املختلاألفغاني جند يف البالد 
 اجلامعات لتعليم اللغة العربية وآداهبا والبحث والدراسة يف خمتلف جماالهتا.وهناك أقسام مستقلة يف 

واألمر نفسه يف باکستان وكشمري إذ جند فيهما اهتماًما بالًغا بنشر اللغة العربية، ففي أغلب األماكن 
 توجد مساجد حيث تقام حلقات صباحية ومسائية لتدریس القرآن واحلدیث واللغة العربية.

اإلسالم يف منطقة كشمري بعد الربع األول من القرن الثالث عشر امليالدي. فقد شاع 
وأخذت العربية تدرس يف مساجد كشمري ومدارسها. وقد أجنبت هذه املساجد واملدارس كمية  
كبرية من العلماء والفضالء الذین لعبوا دورًا كبريًا يف نشر العربية يف هذه البقعة األرضية الساحرة 

اًل. وللصحافة مسامهة كبرية يف تعزیز اللغة العربية بني أهايل كشمري. وجند يف هذه منظرًا ومجا
األیام معاهد ومدارس عدیدة حيث تدّرس اللغة العربية إّما یومًيا وإّما أسبوعًيا ویشارك يف فصوهلا 
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 األناس الذین یشتغلون يف األعمال األخرى من أمثال املؤظفني واملهندسني واملدرسني ورجال
 األعمال إضافة إىل طلبة العلم وما إىل ذلك.

كانت بني أهاليها وبني العرب عالقات وثيقة منذ أقدم العصور، وعدد أفغانستان   لدولةوأّما 
ال بأس به من أهاليها كانوا جييدون العربية، وقام بعضهم حبمل مسؤولية نشرها مستخدمني 

ة استخدموا أن بعض املهتمني هبذه اللغة امليمون الوسائل املختلفة والطرق املتنوعة. وجيدر بالذكر
 والفارسية العربيةن مزیج مقاالت منشر بعض الصحافة يف نشرها بني أهاليها. ففي البدایة كانت تُ 

يف نشر اللغة  ااالعروة الوثقىا و اسراج األخبار ا مث سامهتانية امشس النهارل جریدة  أفغيف أوّ 
ازة األیام شاعت الطباعة والصحافة يف أفغانستان وظهرت جملة ممت العربية يف دولة أفغان. ومبرور

نشر أغلب مقاالهتا ا اليت ال تزال تمية املثال يف منطقتها أال وهي ااجمللة العربية للبحوث اخلالقةعد
م وستجدون فيه ما یفيدكم 2422 عشر سنة لثاينحى، وبني أیدیكم اآلن عددها ابالعربية الفص

 . وینفعكم إن شاء هللا
والفضل يف إخراجه هبذا الشكل یرجع أواًل إىل هللا مث إىل القائمني على اجمللة ومشرفيها، 
والشكر على جناح اجمللة موصول إليكم أیها القراء الكرام بأنه لو مل تكونوا أنتم تستفيدون من 

د اجلدید يف دهذه اجمللة فال فائدة جلهود القائمني على اجمللة واملسامهني فيها. نقدم هذا الع
خدمتكم ونرجو أن حيقق املتعة واإلفادة العلمية كما نرجو الدعم العلمي واملشاركة الفعالة يف 
األعداد القادمة من مجيع اجمليدین بلغة القرآن والسنة عرب العامل. نستودعكم هللا ونتمىن لكم قراءة 

 ممتعة ومفيدة. فليبارك هللا تعاىل فيكم.
يالدكتور فردوس أمحد بت العمر    


