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قح  ة للب  ي  ولالد  ة ربي  الع  مجلة ال  ةوث الخّل 
 عنَی بالبحوث العربیة والدراسات القامئة علیها.مفهرسة ت   ،محکمة ،علمیة ،دورية

ة ذات الصلة ة األصیلالعلميتفتح أبوابها في وجه الباحثین واألساتذة الجامعیین للنشر دراساتهم هي 

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

 ا، واآلثار، واإلقتصاد، والتربیة واألنتروبولوجیا.فيوالجغرا
 

 المشرف علی التحریر: الأستاذ الدکتور مؤید فاضل ملارشید

 رئیس التحریر: الأستاذ المساعد شریف هللا غفوري

 الدكتور أحمد محمد ربيع حسن سليمالتنضید الفني والإخراج: 

 المستشار الفني: الأستاذ الدكتور معراج الدین بارا الندوي

 مساشد التحرير
 خلف هللا حسن، املةيا، مصر شلیمأمون  األنتاذ الدکتور

 لبةان، بريوت، دخيل شلیزهراء نيدة  ةالدکتور  ةاألنتاذ
 أفغانستان، ، جامعة بلتخةيكنظام الدين كاملاألنتاذ الدکتور 

 ، أندونيزياةاملفتوح ، جامعـة أندونيزياصديقالدکتور هري  فورانتو 
 

يف أعدادها وإمنا فقط تقع  ةإدارة املجلة غري مسؤولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث املنشور 

 یة.مسؤوليتها يف التحكيم العلمي والضوابط األكادمي

غ البحوث یخضاألفکار الواردة ال تعرب بالرضورة عن رأي الجمعیة واملجلة، وترتیب  ۞

 العتبارات فنیة، وال عالقة مبکانة کاتب املقال.

 00۳۱-۱۱۳۳رقم الدويل املعيار  اإللکرتوين )ردمد(  0022-4206رقم الدويل املعيار  للطباشة )ردمد( 

 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 النرش ومثن النسخة يف آخر املجلة.



 

 رئيس التحرير                                                             م1213دد الثالث شرر، نةة ، العرابعكلمة التحرير للمجلد ال 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 ب         :0132ISSN-1133    1213 - 23( 2) مارس -ةبحوث الخّل

 
 

 ئة التحرير املسترارية هي
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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 . 
هتوف الجمة   ىل  نتصج املررف  لتطویر مرصرفهص لخرباهتص يف جمصل اعتخصص لاألحبصث املترةق  

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

ت  ص هتاحلویث  لاملرتبط  يف  طصر نظریصت جویوة.كمنقوی  يف األدب اعرريب، اعقومي ل لظواهرهص اع
 الجمة  يصألمسصعةب املترةق  يصعففكر لاعتحةةل لاعتجزئ . 

 :أهداف اجمللة
هتت ُّ الجمة  جبةب األمسصتذة لاعبصحثني املتخصصني يف جمصل اعبحث اعرةمي؛ ذعك ن  طریق 
تشجةره  نةى نشر أنمصهل  اعبحثة  يف أنواد الجمة . لكذعك تويل الجمة  اهتمصمص كبريًا يصملثقففني؛ 

لقو مّكنت مسةصمس  الجمة  نشر االنتصجصت اعرةمة  لاعبحثة ، حةث  نشر أنمصهل .عذعك تشّجع 
تتوّفر شرلط اعبحث اعرةمي، لاملتصير ؛ فهي تأخذ يف االنتبصر ظرلف اعبحوث اعرةمة  اجلةوة، 
اعيت هلص األمسبقة  م  حةث أصصع  اعففكر، للضوح األمسةوب، لاألصصع ، لاجلودة املمتصزة، لاعكمة  

 لاجلوی  يف تقومي ل نطصء لقت عةترویل. املنخففض ،

 :Contact Us             کابل       -مع العربي األفغانيالمج                املرانلةشةوان 
 

 ، شقة الثانیة، مکتب املجلةنالناحیة 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  

mailto:editor.ijasaf@gmail.com
mailto:Journal.Iajcr@gmail.com
http://www.iajcr.com/
http://www.iajcr.com/
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 شروط الةرر
 کامل املسؤولية   ريدة إلکرتونية. ويتحمل الکاتبأصيلة ومل يسبق نررها يف جملة أو جلةرر أن تکون املقاالت أوالبحوث املقدمة ل

 للةررـة يف حال اكتراف بأن مسامهته مةرورة أو معروض
  :الفارنية وأاإلجنليزية  وأالعربية أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالية. 
  كلمة. 0222إىل  0222أن يرتاوح شدد كلمات البحث أو املقال بني 
  شلماء األناتذة و مة من قيا  العربية املباللغة  قول الدرانيـةتتعلق باحل تعين اجمللة بةررها وهياليت أن يكون املقال ضمن املوضوشات

 عروفني.امل
 :أن حتتو  الصفحة األوىل من املقالة شلى احملتويات التالية 

o  ان املقالة باللغة العربية واإلجنليزية.شةو 
o  ودرجته العلمية، واجلامعة أو املةظمة اليت يةتمي إليها، باللغة العربية واإلجنليزية. الباحث انم 
o .الربيد اإللكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال 
o  باللغة العربية.26كلمة وحبجم خط 022ملخص للبحث يف حدود ، 
o  امللخص.الكلمات املفتاحية بعد 

 من األخطاء اللغوية والةحوية واإلمّلئية والفواصل اإلضافية. أن تكون املقالة خالية 
 رجاشات املقتبسة وفق الةظام ال تكتب اإلحاالت واإلAPA (.200/ 0م: 0220 داخل كل صفحة، )ابن مةظور، يف 
  ا داخل البلد وثانيهما خار  البلد.املقاالت من قبل اثةني من اخلرباء املعتمدين أحدمهاألحباث و نيتم احلكم شلى 
 قابلة للتطبيق.التعليم العايل وزارة وأنظمة  البحث العلمي فيما يتعلق بالةرر، نتكون مجيع قواشد 
  فيما يتعلق كمني بآراء احمل باحثنيبإبّلغ ال ديريقوم املن املرنلة.قالة احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخيص امل جةة التحريرللنيكون

 تغيري.بأ  
 .تسمح اجمللة بإشادة نرر األحباث واملقاالت ذات الصيت العاملية للكاتب العريب أو املرتمجة إىل العربية 
  الباحث ليس من الضرور  أن يوافق جملس اإلدارة شلى آراء . 
 .مبجرد تقدمي البحوث، يسمح نظام تتبع املقاالت شرب اإلنرتنيت مبتابعة رحلة أحباثهم بعد التقدمي 
 أو هيئة التحرير.ى اجمللة ؤولية املقاالت نتكون فقط شلى املؤلفني وليس شلمس 
 .مبجرد انتّلمها، لن يتم إرجاع املقال نواء مت نرره أم ال 
 .أن يرفق صاحب املقال تعريًفا خمتصًرا بةفسه ونراطه العلمي والثقايف 
  جمللة.من ا الکتبا   إال بعد إذن أو ردا   ىخر أجملة  إىلحتتفظ اجمللة حبقوق الةرر، والجیوز للباحث إرنال حبثه 

 

 ترسل المساهمات بصيغة الكترونية حصًرا على عنوان المجلة:

editorjournal.iajcr@gmail.com 
 21123264262+أو شرب رقم الواتساب: 

 

mailto:editorjournal.iajcr@gmail.com
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 فهرس البحوث والمقالات

 ...كلمة التحرير 
 نتاذ املساشد شريف هللا ففور األ       

 

 من القيم احلقوقية يف خطبة حجة الوداع 
 02-1                                                     جصمر  كصيل )أفغصنستصن(عألمستصذ املسصنو اعوكتور نبو هللا حقةصر، 

 

 

 حتليلية دور مدرنة الديوان وأصحاهبا يف األدب العريب احلديث: درانة 
 02-00                                     (                            اهلنو) ينغصل اعغريب عوكتور خمةص اعرمح ، اعألمستصذ 

 

  موقف االنّلم مةهامام محاية البيئة و أواجبةا 
 )أفغصنستصن( کصيولك  ختنة جصمر  پويل يف حسصس اعرمح   مسرةو عألمستصذ اعوكتور
 11-01                                                          )أفغصنستصن(، جصمر  يكتةص نبو اعنصصر نتةوعألمستصذ احملصضر 

 

 ثر اإلنتهّلل شةد موت املولود يف العباداتأ 
 )أفغصنستصن( ، جصمر  يغالننتةق هللا طصرقرةو ذ املعألمستص
   51 -00                                                           )أفغصنستصن( جصمر  يغالنگل زمصن حنةف، رةو  ذ املعألمستص
 يخليل هللا خليل راشرال الرعر  يف قصائد التعهد 

  65 -56                                                           )أفغصنستصن( حممو قصمس  آریص، جصمرـ  ختصر سصنوعألمستصذ امل
 

 باإلجنليزية( فغانستانبأ احلُْكم ُحرا يَّة  رانة مؤجزة حول دور الةساء األفغاين يف د(  
 76-66                                                     )أفغصنستصن(صن ججصمر  مسنژگصن محةو زاده، األمستصذة املسصنوة، م

   
 

 

  قواشد اللغةتغيري املعىن اللغو  يف مجّلت اللغة البرتوية بسبب 
    )أفغصنستصن( ختصرجصمر    ،سصنو مسةو كصظ  شهةو خةلعألمستصذ امل

 112-76                                                                 )أفغصنستصن( ختصرجصمر    ، سصنو خصن حممو نزیزيألمستصذ امللا
    
 

 

 السماع وموقف الةحاة من االنتدالل به  
 ) أفغصنستصن(  صيلك، جصمر    اعوكتور نبو اعقصهر نصيو كشصر عألمستصذ امل

 101-111                                              122-061)أفغصنستصن(   جصمر  كصيل مسةةمصن فةضي،عألمستصذ املسصنو 
     

                                     

   املقاالت في املحتویات حسب وصولها واستکمالها ترتیب
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 کلمة التحرير 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
اعذي جرل عنص م  اعرة  نورًا هنتوي يه، لاعصالة لاعسالم نةی رمسوعه اعکرمي اعذي أرمسةه احلمو هلل 

 رمح  عةرةمني، لنةی آعه لصحبه أمجرني. أمص يرو.
اعرريب، فإمنص  حني حتففل مبواضةع مكثفف  يف اعةغ  لاألدبالجمة  اعررية  اعولعة  عةبحوث ااخالق  فإن 

اجلهو  لهو ترمةق نةى نشر لتنمة  اعةغ  اعررية  يف يالد عغري اعنصطقني نةى مسبةل الجمة تنطةق م  هوف 
 لاإلخال  اعرمل اعصصحل هلل لحوه، لنةى االعتزام يأدب اإلمسالمي لأمسةم  اعرةوم اعرصري.

اًل يبحوث حصفقو قطرت الجمة  اعررية  اعولعة  عةبحوث ااخالق  خطوة  عی األمصم يإصوار هذا اعرود 
-منذ اعبوای –، فقو محةت هذه الجمة  يف اعرةوم اإلمسالمة  لاعررية  عرود م  األمسصتذة اعففضالء نةمة 

رقًمص مرةصریًص دلعًةص یشري  عی الجمة  يوصففهص جمة  نةمة  دلعة ، کمص حصةت الجمة  نةی مرصمل اعتأثري 
( لأیضص Arab Impact Factorم م  "مشرلع مرصمل اعتأثري اعرريب" )0202اعرريب يف اعرصم 

 لمشر  لغريهص. ( Manduma)تورجت الجمة  يف موقع األعكرتلنة  دار املنظوم  
هذه خطوات نةی حصول مکصن نةمي عةمجة  يني الجمالت اعولعة  يف املنطق . لاعرمل مصزال 
ن  ةجصریًّص الختصذ خطوات أخری تؤکو املکصن  اعرةمة  هلذه الجمة  حبةث تكون هذه الجمة  جمة  نةمة  رص

تسه   مسهصًمص حقةقةص يف رفو احلرک  اعرةمة  يف اعرصمل اإلمسالمي يرافو حةوي ال یهت  يزیصدة اعکّ  مبقوار 
 مص یسری  عی تکریس حرک  حبث نةمي رصةن  يف جمصل اعرةوم اإلنسصنة  لاالجتمصنة .
نو لأمسس مقررة ااعتوقةق اعةغوي: هو االعتزام يضوايط اعكتصي  لتقوميهص لتوقةقهص لهتذیبهص لفق قو 

هص. مرىن اعكتصي : هي اعصةصغ  احملكم  اعيت تقوم نةى اجلمع يني اعكةمصت لاعريط نةةلأصول مترصرف 
 يرضهص يبرض عتررب نمص یولر يف نففس املتكة  م  أفكصر لأحصمسةس لمشصنر.

صیصهتص عكي غ حتریر اعكتصي : هو تقوميهص لهتذیبهص لتوقةقهص لاالرتقصء يأمسةوهبص لاعوصول هبص  ىل أقصى
تنسصب  ىل املسصمع جةوة اعسبك غزیرة اعرطصء. هؤالء ااخطوات األمسصمسةصت مسنجوهص يف كثري م  

 اعورامسصت اعيت نشرت يف أنواد الجمة  مسبًقص لحصالً.
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عقو انضوی يف اعرحة  اعثصعث  نشر م  مسصر الجمة  اعررية  اعولعة  عةبحوث ااخالق ، مبوكبهص اجلویو 
صت خمتةفف  يأحنصء شىت م  نصملنص اعرريب لاإلمسالمي توزنت يني كل موریتصنةص لهنو يصحثون م  جصمر

ة  لأفغصنستصن. كمص تنونت جمصالت اهتمصمهص يني اعرةوم اعررية  لاعشرنة  لاعنففسة  لاعقضصیص اعبةئة  لاعتصرخي
 لغريهص.

الم اعيت اإلمس لمص م  شك أن اعبحث لاعنظر لاالمستوالل لاعتوثةق یففةو اعرة  لهو م  خصصئص
اقتبسهص رلاد اعكشوفصت اعرةمة  فصمستضصء هبص اعرة  كةه. لهذا املنهج م  طرق اعَتمصس اعرة . فسةوكه 
ه مسةوًكص یةتزم يصإِلمسالم لینبثق منه لیستنو يف دقته لنتصئجه نةى نقةوته احلة  كمص یستمو منصهجه لخطط

  عه يه طریقصً  ىل اجلن .م  شریرته هو مسةوك راشو مشرلع یرجى عصصحبه أن یسهل هللا
خةففه لهو اعذي امست-هص، لاإلنسصن نةةاعتطور حقةق  لاقر  يف اعكون منذ خةق هللا األرض لمص 

هو مسر اإليواع يف هذا اعتطور فحصجصته ال تنتهي، لتطةرصته ال تقف ننو حو، لطموحه  -هللا يف األرض
 دلنه أقصى مص یتصوره اعرقل اعبشري.

 اعوقةق قول اعشصنر:لیصور هذا املرىن 
 يةغنص اعسمصء جمونص لجولدنص                     ل نّص عنرجو فوق ذعك مرتقى

عقو يةغ اعشصنر شألا م  الجمو لصل يه ننصن اعسمصء، لعكنه مل یقنع يه، يل ظل یبتغي مرتقى 
 یصرو  عةه، ل ين ال أشك يف أن اعشصنر عو نة  شةئص أرفع م  اعسمصء مص لقف ننوهص.

صهنص هص لعوال ذعك مص نمرت األرض، لعتوقففت نجة  احلةصة يف مكنةةك فطرة هللا اعيت فطر اعنصس تة
ال ترمي، لعكنص ال نزال نركب اجلمصل لاعبغصل لاحلمري، لنرةش يف اعرراء نففرتش األرض لنةتحف اعسمصء، 

 ه م  اعوحوش حةص أل مةتص.نةةلنسترت يألراق األشجصر لنةته  مص نقور 
 ن احلةصة اعيت حيةصهص اعنصس اآلن دعةل لاضح نةى موى اعتطور اعيت أحرزته اإلنسصنة  يف نمرهص 

هص، ذعك ألن اإلنسصن خبصصئصه نةةاعطویل املویو منذ خةق هللا اعكون، ل ىل أن یرث األرض لم  
ل دائمص أن یشصرك ل اعذاتة  امتواد آليصئه لأجواده، فهو لریثه  یتةقف مص تركوه عه، لال یقف ننوه يل حيص

 يف تةك املسرية، لیوفرهص يكل  مكصنةصته حىت ال تتوقف.
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 ألاًل  ىل هللا مث  ىل اعقصئمني نةى الجمة  -هبذا اعشكل -هذا اعرود يف  خراجلاعففضل یرجع 
لمشرفةهص، لاعشكر نةى جنصح الجمة  موصول  عةك  أیهص اعقراء اعكرام يأنه عو مل تكونوا أنت  تستففةولن 

ذه الجمة  فال فصئوة جلهود اعقصئمني نةى الجمة  لاملسصمهني فةهص. نقوم هذا اعرود اجلویو يف خومتك  م  ه
لنرجو أن حيقق املتر  لاإلفصدة اعرةمة  كمص نرجو اعون  اعرةمي لاملشصرك  اعففرصع  يف األنواد اعقصدم  م  

ففةوة. فةةبصرك هللا تمىن عك  قراءة ممتر  لممجةع الجمةوی  يةغ  اعقرآن لاعسن  نرب اعرصمل. نستودنك  هللا لن
 ترصىل فةك .

 نتاذ شريف هللا ففور األ 
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 املستخلص
 ص، لیتحصل منهصیتأثر هبل ؤثر فةه ت، ل صرةش لیسك  فةهی اعذي تتضم  شىت اعروامل احملةط  يهيةئ  اإلنسصن 

  لجب اعبةئ  أمصن   هلةّ  أن ، لأمهة  اعبحث یرجع  ىلشةصءم  األنةى مقومصت احلةصة م  غذاء لمألى لغريهص 
 مسبحصنه لترصىل هللاألن  .ياملتصح عةكصئ  احل ياحلةو ة ةصاحلتشمل نةى اإلنسصن محصیتهص ضمصنًص حلمصی  حةصته ل 

َِبصَل أَرأمَسصَهص *األرَض عةحةصة، فقصل: ﴿ مهَّو  َهص َمصَءَهص َلَمرأَنصَهص * َلاجلأ رََج ِمنـأ َرأَض يـَرأَو َذِعَك َدَحصَهص * َأخأ  َلاألأ
[؛ أي ألدَع فةهص منصفرهص، لفجََّر فةهص األهنصر لأنبت نبصهتص، 00 - 02َمَتصًنص َعُك أ َلأِلَنـأَرصِمُك أ ﴾ ]اعنصزنصت: 
نأ نت قطرً  مجةة  صصحل  عةحةصة لاملرةش ، لِم أ ُهنص جيُب نةى اإلنسصن أفنزَل  عةهص أيونص آدم نةةه اعسالم لكص
لمسخَّرهص عربصده،   ری ،المستوام  احلةصة اعففط اعرنصصر اعيت خةقهص هللا ترصىل حيسَّ مبسؤلعةته جتصَه األرض حبففظِ 

 كلِّ مص ینففع هص مقولرا يفكصملصِء، لاعكأل، لاعغصيصت، لاحلةوانصت، لاعطةور، لاحلشرات، حتی تکون االمستففصدة منأ 
حو أن اعبةئ  حق مشرتك يني اعبشر مسوامسة ، فال حيوز أل  منص صئج اعبحث تشريتناإلنسصن يف دینه لدنةصه، 
رّرض حةصته أل حةصة اآلخری  عةضرر، "فال ضرر لال ضرار"، حسب تیل  .آلخری عیستغةهص عنففره، لحُيّرِمهص 

اعتةوث فریض  شرنة  لأخالقة  الشرتاك مجةع اعكصئنصت احلة  لحقهص فةهص صةصن  اعبةئ  م  ل  .اعقصنوة اعففقهة 
 .مع اإلنسصن

 .نظرية شلماء املسلمني، نّلم موقف اإل ،محاية البيئة، البيئةالكلمات املفتاحية: 
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 املقدمة
، لاعصالة لاعسالم نةى رمسول هللا حممو ي  تقویراه احلمو هلل، اعذی خةق اعکون فقور 

 :لنةى آعه لصحبه لمسة  تسةةًمص کثريًا، أمص يرونبوهللا، 
َرأِض يـَرأَو ِ صأاَلِحَهص ﴾ ]األنراف: ففو ف ِسُولا يف األأ مبرنی ان  .[15قصل هللا ترصىل:﴿ َلاَل تـُففأ

هللا ترصعی اصةح االرض ل قور فةهص اقواهتص ل خةق فةهص کل شةئ حتففظهص ن  اعضةصع فةذعک امر 
 اعبشر نةی ترکهص حسب مص خةق.

نسصنة  يصملففصمسو دیننص اهت  يرنصی  اعبةئ  لاحملصفظ  نةةهص اهتمصًمص خصصًّص؛ حىت التضةع احلةصة اإل
اعنصجت  ن  اعتةوُّث اعذي یؤثِّر مسةًبص نةى اإلنسصن لاعرتي  لاملصء لاهلواء، لمص تنتجه األرض م  

ملصدی املضر املنهي اعففسصد اخريات لمنصفع يشكل نصم، ليصعتصيل فإن تةوث اعبةئ  یُرترب نوًنص م  
 .ننه يف شریر  االمسالم

 :أمهية البحث ونبب اختياره
نأ  ُت اجلِأ َّ َلاإلأِ َس خةق هللا ترصىل األرض عةحقِّق نبصده اعتوحةو عه فةهص؛ قصل ترصىل ﴿ َلَمص َخَةقأ

ُه أ ِم أ رِزأٍق َلَمص أُرِیُو َأنأ یُطأرِ  َ هُ ِ الَّ عِةَـرأُبُولِن * َمص أُرِیُو ِمنـأ ﴾ اُق ُذل اعأُقوَِّة اعأَمِتنيُ َو اعرَّزَّ ُموِن * ِ نَّ اَّللَّ
[، لقوَّر يف األرض أقواهتص عتستمرَّ حةصة مجةع اعكصئنصت، لم أ نةى ظهر 16 - 15]اعذاریصت: 

َرأِض ِ الَّ َنَةى اَّللَِّ رِزأقـَُهص َلیـَرأَةُ  مُ  تَـَقرََّهص سأ هذا اعكوكب؛ قصل ترصىل: ﴿ َلَمص ِم أ َدايٍَّ  يف األأ
َدَنَهص ُكلٌّ يف ِكَتصٍب ُمِبنٍي ﴾ ]هود:  تَـوأ [، فهو مسبحصنه لترصىل متكففِّل يُقوأهتص لغذائهص، لمص 5َلُمسأ

يه َنةأُشهص، لهو مسبحصنه یرةُ  مستقرَّ هذه اعوَّلاب، لهو: املكصُن اعذي تُقة  فةه لتستقرُّ فةه، 
اعسروی, ) ذهصهبص لجمةئهص، لنوارض أحواهلص يف لتألي  عةه، لمستودنهص: املكصن اعذي تنتقل  عةه

 .ب،ت(
لم  هنص فصعبةئ  هلص أثر نمةق يف امستمرار حةصة اإلنسصن لغريه م  اعكصئنصت املوجودة نةى 

 .األرض، لفسصد اعبةئ  یؤدي  ىل فسصد حةصة اإلنسصن لكل كصئ  حي نةى لجه هذه املرمورة
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اعبرض قضة  اعبةئ  ترترب ثصنوی  ال غري مهم  شرنةص أل كأهنص قضة  ال نالق  هلص نر  عوی 
يصعوحي، لم  هنص حصلعت أن أحتوث يف هذا اعبحث ن  اعبةئ  لموقف اإلمسالم منهص َلفق مقصصو 

 .اعشریر  اعسمح  اعغراء
 :مةهج البحث

م  يرض  صنامستففو صيف كتصي  هذا اعبحث نةى املصصدر لاملراجع املطبون ، كمص أنن نصانتمو
ليكتريیص  مقصالت نویوة يف كل مص یترةق يصعبةئ  م  نبصتصت نص، لقرأاإلنرتنةت اعكتب نةى اعشبك 

 .اعسواء سأل هللا ترصىل أن ینففع يه كصتبه لقصرئه نةىنلحةصة فطری ، حىت جصء هبذا اعشكل اعذي 
 ثالث  مبصحث:نقس   ىل لی

 .املبحث األلل: يف ترریف اعبةئ  لننصصرهص لمرىن محصیتهص
 .املبحث اعثصين: يف يةصن مففصمسو تةوث اعبةئ   لأثرهص نةي الجمتمع احلةويل 

 ئ م  اعبة ة االمسالمشریر  لاملبحث اعثصعث : موقف 

 :املبحث األول:  هذاملبحث حتتوی شلی ثلثة مباحث
 :تعريف البيئةاملطلب األول: 

اعبةئ : هي كل مص حيةُط يصإلنسصن م  مكونصت طبةرة ؛ كصملصء لاهلواء لاألرض لاحلةوان 
 . م(۱۱۲۲)د/ طةصر, لاعنبصت؛ 

لیررفه اعرةوم االجتمصنة  : يصإلطصر اعذي یرةش لیسك  فةه اإلنسصن، لیؤثر فةه لیتأثر يه، 
 . (۱۱۲۲)حصفظ,  مقومصت احلةصة م  غذاء لمألى لغريهصلیتحصل منه نةى 

 :املطلب الثاين: شةاصر تكوين البيئة
 .شةاصر تکوين البيئة تةقسم الی قسمني، مکونات حية و مکونات فري حية

)اعروامل اعطبةرة (، لهي نبصرة ن  جممون  م  اعروامل غري احلة   مكونات فري حية: -أ
 .اعيت تؤثر يف حةصة اعكصئنصت احلةَّ ، لترنُي نونةتهص لأمصك  لجودهص، لتنقس   ىل ثالث  أصنصف
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 .لهي: ، احلرارة، لاعرطوي ، لاعریصح، لاعضغط، ل اعضوء لاعغصزات العوامل احليوية:  - 1
تشتمل نةى تركةب اعرتي ، لموقرهص، لنسب  اعرطوي ، لاملواد اعرضوی  : الرتبة شوامل -0 

لغري اعرضوی  فةهص، لتةرب هذه اعروامل دلرهص يف حتویو نونة  اعكصئنصت احلةَّ  اعيت ترةش فةهص 
 .أل نةةهص

 .لتشمُل املصء اعرذب لاملصحل يف اعبةئصت املصئة  العوامل املائية: - 3 
 :قس   ىل ثالث  أقسصمل تن مكونات حيَّة: -ب  

لهي تشمُل مجةع األنواع اعيت هلص اعصالحة  نةى صنصن  غذائهص ينففسهص،  :املةتجات -2
ن  طریق نمةةيت اعرتكةب اعضوئي لاعبنصء اعكةمةصئي؛ حةث تصنع موادَّ نضوی  م  مواد غري 

 .نضوی  كصعنبصتصت لاعبكرتیص
ص لتشملُ مجةع األنواع اعيت ال تستطةع صنع غذائهص ينففسهص، يل تأخذه :املستهلكات -0  

جصهزًا م  احملةط، فهذه األنواع قو تتغذى مبصشرة نةى اعنبصتصت؛ كأكالت األنشصب، أل تتغذى 
 .نةى اعةحوم، لتسمى يصعةواح ، لنوع آخر تتغذى يصعةحوم لاألنشصب لتسمي يصعقوارض

طریصت ا م  أنواع اعكصئنصت احلة  اعيت ترةش يف اعرتي  كصعفف: لهي تض ُّ كثريً احمللّلت - 3
 لاعبكرتیص، لهذه اعكصئنصت تقوم يتحةةل املواد اعرضوی ، لحتویةهص  ىل مواد يسةط ، یرين ترةوهص  ىل
ننصصرهص األلعة ؛ كصعنةرتلجني، لاعففسففور، لكصعسةوم، لاملغنسةوم، لغريهص ممص ميك  حتصةةهص م  

  .ت( عترةو تصنةرهص  ىل مواد نضوی ، لهكذا تستمر نةمة  اعتولیر اعغذائياعنبصتصت )املنتجص
Biotic facturs، (0216).  

 :يرض اعرةمصء ینقسمون اعرنصصر األمسصمسة  عةبةئ  كصآليت
 :الفيزيائية العةاصر - 1 

لتشمل حةز املكصن، لاعتضصریس، لاملسطحصت املصئة ، لاعرتي ، لاملنصخ، لاعصخور، لاملرصدن، 
 .لاألهنصر، لاعبحصر، لاعرمل، لاألحجصر
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 :العةاصر البيولوجية   - 0
لتشمل نةي اعكصئنصت احلةَّ ؛ كصإلنسصن، لاعنبصتصت، لاألشجصر، لاعغصيصت، لاحلةوانصت، 

 .لاحلشرات
 :العةاصر الثقافية   - 3

لهي تشمُل األنشط  االقتصصدی ؛ كصملصصنع، لاعزران ، لامستخراج املرصدن، لاألنشط  
 .ش( ۲۷۲۱)دشتی, الجتمصنة ؛ كإنمصر املنصزل، لاملوارس، لاجلصمرصت، لاالحتففصالت، لاعرتاثا

 :املطلب الثالث: معىن محاية البيئة
م  أه  ألعویصت اإلنسصن اعنظر  ىل محصی  اعبةئ ، لاالهتمصم هبص نةى مستوى األفراد 
لالجمتمرصت لاعولل، حةث  ن محصی  اعبةئ  هتوف  ىل احملصفظ  نةى اعتوازن يف اعرالقصت يني 
 اإلنسصن ليني حةصته اعففطری  لاألنظم  اعطبةرة  اعيت متنح كل املكونصت مستًوى منصمسًبص عالمستوام ،
لتشمل محصی  اعبةئ  م  احلففصظ نةى اهلواء اعنقي، لمحصی  املةصه م  اعتةوث، لاعرمل املنظ  نةى 
 دارة اعنففصیصت نةى خمتةف املستویصت، عالمستففصدة م   نصدة تولیرهص، أل اعتخةص منهص يشكل 

 . (10/ ینصیر/0215ریصن, )ال ضرر منهص احلةصة اعففطری  عةكصئنصت احلةَّ  لغريهص 

 :املبحث الثاين: هذاملبحث حتتوی شلی مطلبني
 :املطلب األول: تلوث البيئة وأنبابه

  نبصرة ن  ارتففصع كمة  املواد يأشكصهلص اعغصزی ، أل اعسصئة ، أل اعصةب ، أل  ضصف اعتةوث اعبةئيّ 
 صأحو أشكصل اعطصق ؛ كصعصوت، لاحلرارة، لاعنشصطصت اإلشصنة ، لغريهص داخل اعبةئ ، حبةث جيرةه

غري قصدرة نةى حتةةل هذه املواد لاعطصق ، أل تبویوهص، أل ختففةففهص، أل  نصدة تولیرهص، أل جترةهص 
 .غري قصدرة نةى ختزینهص يشكل غري ضصر

 .وهةاك شدة أنباب هلا تأثري خاص يف إفساد وتلويث شةاصر البيئة نذكرها ملخًصا
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 ذا ازدادت املواد اعكةمةصئة  أل أي مواد أجنبة  ذل آثصر مسةبة  نةى  تلويث املاء:  - 1
 حةصة اعكصئنصت احلةَّ  )اإلنسصن، لاحلةوان، لاعطةور، لغريهص(، يف املةصه، تُرترب مففسوة عةمةصه ليصعتصيل
عةبةئ ؛ ألهنص حتوث تغريات يف طبةر  املصء لنونةته لخصصئصه، حبةث جيرةهص غري صصحل  

فأحةصنًص تشصهو يف املصء املخةَّففصت، أل تش ُّ منأهص رائح  كریه ، أل تكوُن مةوث  يأشةصء  عالمستخوام،
 .تؤثر نةى احلةصة اعففطری  عألمسصك لاعففقصریصت املختةفف ، كتسریب اعنففط ااخصم لمنتجصهتص  ىل املةصه

، ليصعتصيل دلهي تراك  اعرنصصر املرونة  يف اعرتي  يرتكةز أكرب م  املرتص تلوث الرتبة: - 0
  حيوث خطرًا كبريًا نةى اعرتي  ااخصب  قو ال نررفهص  ال يرو حولثه، مثاًل كثريًا م  املركبصت اعرضوی

تؤثر يف منو اعنبصتصت لاحملصصةل اعزرانة ، عك  تضرُّ يصح  اإلنسصن لاحلةوان، لهذا م  أخطر أنواع 
 ( 0202احلةصری, ) اعتةوث يف اعرموم؛

قصود م  تةوث اهلواء هو انطالق اعغصزات املختةفف ، لاملواد اعصةب  امل تلوث اهلواء: - 3
اعوقةق ، لاعسوائل املتنصثرة  ىل اعغالف اجلوي مبروالت نصعة  تتجصلز طصق  اعبةئ  نةى تبویوهص أل 

 .ختففةففهص أل متصةصهص، ليصعتإىل تسبب األضرار اعصحة  لاملشصكل غري املرغوب فةهص
 :وهلا نببان

 كصحرتاق اعنففط، لاعففح ، يف جمصالت خمتةفف ، لاعزران ، لترية  املواشي،  البرر؛األول: صةع 
 .لزیصدة مسكصن األرض

كهبوط اعریح مع اعغبصر، لأمالح اعبحصر، لحبوب اعةقصح، ليقصیص   والثاين: أمور طبيعية؛
سبب لجود  ت اعكصئنصت احلةوانة  لاعنبصتة ، لاالنبرصثصت اعربكصنة ، لاعصوانق، لحرائق اعغصيصت؛ ممص

 .ش( ۲۷۱۱)طربمسص/فرخنوه ل حممو لاحوی,  یورلجني؛صهیرتلجني ل صنمةصت كبرية م  أكسةوك
صدف  یأيت نتةج  النبرصث مواد مشر  يف اعبةئ  مص التلوث اإلشعاشي أو الضوئي:   - 3 

أل تبًرص عةحرلب، أل لجود مواد مشر ؛ مثل منصج  اعةورانةوم، لاملففصنالت اعنولی  لخمتربات 
 .اعتجصرب
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هي نبصرة ن  األصوات املزنج  لغري  التلوث الضوضائي أو التلوث الصويت:  - 0
لأمصك  األنمصل األخرى؛ مثل لمسصئل اعنقل، املرغوب فةهص اعنصجت  م  املنشآت اعصنصنة ، 

لمكربات اعصوت، لمروات املومسةقص، لمسكك احلویو، لحرك  اعطصئرات، لأنشط  اعبنصء ممص تسبب 
 . ش( ۲۷۱۱)نصدر/ مسوران يصرانی,  آثصرًا مسةبة  مضرة نةى اعبةئ ؛

 
 :الكائةات احليةاملطلب الثاين: أضرار تلوث البيئة شلى 

 :أواًل: التلوث اهلوائي
اهلواء املةوث یررض اإلنسصن ألضرار صحة  خطرية؛ كتهةج اعرةنني، لاألنف، لاحلنجرة، 
لاعصروي  يف اعتنففس، لاعسرصل، لضةق اعصور، لاألمراض اعقةبة  لاعرئوی ، لاإلصصيصت اعسرطصنة ، 

 ىل اعوفصة؛لاعتنففسي، لميك  أن یؤدي  لیسبب يف تةف اجلهصز املنصني، لاعرصيب، لاعتنصمسةي، 
 . ش( ۲۷۳۱)مسرلر, 

لكثريًا مص یسبب تةوث اعبةئ  مشصكل منصخة  كثرية؛ كصرتففصع درج  احلرارة، لقة  األمطصر، 
 .م( ۱۱۲۱)نبی, لحجب ضوء اعشمس؛ 

 :الثاين: التلوث املائي
تةوث املصء هتویًوا خطريًا عصح  اإلنسصن لاعكصئنصت احلة ، مثل أمراض اجلهصز یشكل 

اعتنففسي، لاعقةيب، لاأللنة  اعوموی ، لاإلصصي  يصألمراض اعبكتريی ؛ مثل: االمسهصل، لاعكوعريیص، 
 .لاجلصردیص، لاملالریص، لمسوء اعتغذی ، لاعففريلمسصت، لاعتهصب اعكبو

عتةوث ع للازع، عتسبَّب يف اهنةصر اعنظصم اعبةئي يأكمةه؛ ألن العو ترك اعتةوث املصئي يال راد 
یزیو يرض اعرنصصر اعغذائة   ىل املصء؛ مثل اعنةرتلجني لاعففسففور؛ ممص یؤدي  ىل منو اعطحصعب 
اعسصم  اعيت تتغذى هبص اعبكرتیص يف اعبحريات، لهذ یقةِّل األكسجني يف املصء، ليصعتصيل یؤثر نةى 

 .م( ۱۱۲۱)کرم , صئة ؛ اعكصئنصت احلة  امل
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 :الثالث: التلوث الرتبيت
ننومص خيتةط اعرتاب يصعرویو م  املةوثصت؛ مثل املواد اعكةمةصئة  اعزرانة ، لاملواد املشر ، فإن 

 .هذه املواد تؤثر يف اإلنسصن حةنمص تتسرب  ىل ااخضرلات لاعففواكه ننو زرنهص يف اعرتي  املةوث 
نففجصر لاعروامل اعيت تسبِّب تةوث اعرتي  هي تففریغ نففصیصت املصصنع، لاملةصه املةوث  يف اعرتي ، لا

 . (۱۱۱۱احلةصری ا. , ) املخصزن حتت األرض؛
لیؤثر اعتةوث يشكل مسةيب لمبصشر نةى اعبةئ  ليصعتصيل نةى صح  اإلنسصن لاحلةوان 

 .لاعنبصتصت؛ ألن احلةصة مرتبط  يصعرتاب
 :التلوث الضوضائي الرابع:

یؤدي اعتةوث اعضوضصئي  ىل اعرویو م  األمراض ااخطرية؛ كضرف اعسمع، لاإلصصي  
 . (۱۱۲۱, )لجةهيصألمراض اعقةبة ، لارتففصع ضغط اعوم، لاعكوعةسرتلل، لاضطراب يف اعنوم؛ 

 :ااخصمس: اعتةوث اإلشرصني أل اعضوئي
یرصين املصصيون يصحلرق اإلشرصني يصحلك ، ل حسصس اعتنمل، لامحرار اجلةو، لحولث اعتورم 

 . (۱۱۲۱)مسصرة, يف اجلسو، لتةف خالیص اجلس ، لأمراض اعرةون، لفقر اعوم، لغريهص؛ 
 

 :املبحث الثالث: موقف الرريعة اإلنّلمية من البيئة
أمر اإلمسالم يصحملصفظ  نةى اعبةئ ؛ ألنَّ احلففصظ نةةهص یسبب يف مصةح  اعففرد لالجمتمع لاعكون 
ٍء ﴾  ا؛ قصل ترصىل: ﴿ ُصنأَع اَّللَِّ اعَِّذي أَتـأَقَ  ُكلَّ َشيأ اعذي جرل هللا عه نظصًمص دقةًقص ليویًرص جوًّ

كلَّ شيء   كصئنصت احلةَّ ، لقوَّر[، فألجو اجلبصل لخةق أنواع اعنبصتصت عتسوَّ حوائج اع66]اعنمل: 
فأحس  تقویره، عةكون اعكون منظًمص لمتوازنًص، لألجب نةى اإلنسصن أن حيصفظ نةى هذا اعنظصم 
لاعتوازن، منًرص عةخةل لاالضطراب يف اعتوازن اعذي یرتك تأثريًا مبصشرًا نةى اإلنسصن لاعكصئنصت 

ك س األشجصر، لرغَّب فةهص، لجرل ذعاحلة ، لهلذا حث اعنيب صةى هللا نةةه لمسة  نةى غر 
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ِةٍ  یـَغأِرُس َغرأمًسص، أل یـَزأرَُع  صوق ، لحثَّ نةى اعزران  حىت لعو قصمت اعقةصم ، فقصل:"َمص ِم أ ُمسأ
ٌر أل ِ نأَسصٌن أل هَبِةَمٌ ، ِ الَّ َكصَن َعُه يِِه َصَوَقٌ "؛   . ق( ۲۲۱۱خصری, اعب)َزرأًنص، فـََةأأُكُل ِمنأُه طَةـأ

ٌر، َلَمص َأَكَةِت اعأَرصِفةَ  َةص أَرأًضص َمةأَتً  فـََةُه ِفةَهص َأجأ ُ  لأمر يإحةصء األرض املوات، فقصل: "َم أ َأحأ
 .ق( ۲۲۱۱)اعربسی,  فـَُهَو َعُه َصَوَقٌ " 

األشجصر، لألصى جةشه يف غزلة لهنى اعنصس ن  قضصء احلصجصت يف طرق اعنصس، لظالل 
مؤت  أال حَيرقوا اعنخل، لال یقةروا األشجصر، لال یهوموا اعبةوت، لأمر يصعرفق نةى احلةوانصت لتونو 
َم  یتسبب هل  يصألذى، لأمر يصحملصفظ  نةى املصء لمصصدر اعشرب، لهنى اإلمسالم ن  اعففسصد، 

یسبب عبةوعوجة ، لاعكةمةصلی  لاعنولی ، ل ل هالك احلرث لاعنسل اعذي یت ُّ يف نتةج  احلرلب ا
رأَث َلاعنَّ  ِةَك احلَأ ِسَو ِفةَهص َلیـُهأ َرأِض عِةـُففأ ُ اعومصر لاهلالك؛ قصل ترصىل: ﴿ َلِ َذا تـََوىلَّ مَسَرى يف األأ َل َلاَّللَّ سأ

 .[021اَل حيُِبُّ اعأفَفَسصَد ﴾ ]اعبقرة: 
َظَهَر  واء لاعبحصر، فقصل ترصىل: ﴿لأیًضص أخرب هللا ترصىل ن  توخل اإلنسصن يف  فسصد اهل

ِر مبَص َكَسَبتأ أَیأِوي اعنَّصِس عُِةِذیَقُه أ يـَرأَض اعَِّذي َنِمُةوا َعَرةَّهُ   أ یـَرأِجُروَن ﴾ اعأفَفَسصُد يف اعأبَـرِّ َلاعأَبحأ
 .[01]اعرلم: 

راب احلةصة خ فتةویث اعبةئ  یرترب فسصًدا يف اعرب لاعبحر، لمرصة  يف منهصج احلةصة، لیؤدي  ىل
احملةط  ينص؛ لكذعك جرل هللا مسبحصنه لترصىل ننصصر تكوی  اعبةئ  حقًّص مشرتًكص يني اعبشر كةه ، 
حىت یستففةولا منهص يشكل ال یضر حبةصة اآلخری ، حففصظًص عةحةصة م  اعضةصع؛ قصل ترصىل: ﴿ ُهَو 

َرأَض َذُعواًل فَصمأُشوا يف َمَنصِكبِ  [، لقصل رمسول 11 َهص لَُكُةوا ِم أ رِزأِقِه ﴾ ]املةك:اعَِّذي َجَرَل َعُكُ  األأ
ِةُموَن ُشرََكصُء يف َثاَلٍث: هللا نةةه لمسة : ىهللا صة  ۲۲۱۲)اعشةبصنی ,  "اعأَمصِء َلاعأَكأَل َلاعنَّصرِ "اعأُمسأ
 .ق(

ألحو أن  لاملصئر ، فال جيوزفصملصء یشتمل مجةع مص حتت األرض لمص فوقه م  املرصدن اجلصموة 
يف  هو مرين محصی  اعبةئ  ایتروى نةى حقوق اآلخری ، لفًقص عقصنوة ال ضرر لال ضرار، لهذ

 . م( ۱۱۲۱)ايواعففتح , اإلمسالم؛ 
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 :نتائج البحث
 .  نةى األرضمَ اعبةئ  أمصن   هلة  لجب نةى اإلنسصن محصیتهص ضمصنًص حلمصی  حةصته لحةصته  -1
اعبةئ  حق مشرتك يني اعبشر مسوامسة ، فال حيوز ألحو أن یستغةهص عنففره، لحُيّرِمهص نةى -0 

 .اآلخری 
و أكثر م  حمكونصت اعبةئ  ننصصر ترتبط حبةصة اإلنسصن ليقصئه، فال یتجصلز نةةهص أ-0 

 .حصجته
  يطرق اعتصرف فةهص، عك املصصنع، لاملبصين لامستخراج املرصدن ضرلرة  نسصنة  ال يو م  -0 

 .لأمسصعةب حتصفظ نةى اعبةئ  م  اعتةوث
 .ترك املنففر  اعشخصة  ننو اإلضرار يصملصصحل اعرصم  أل يصآلخری  -1
صةصن  اعبةئ  م  اعتةوث فریض  شرنة  لأخالقة  الشرتاك مجةع اعكصئنصت احلة  لحقهص فةهص  -5 

 .مع اإلنسصن
 املراجعاملصادر و فهرس 

 
 ن اعکرميآاعقر             

 م(. امسس مظصهر اعتوافق يني االنسصن ل اعبةئ  فی اعففکر االمسالمی. ۱۱۲۱مصیو//۱۲ايواعففتح , ا. ) (1
 ,احملرر. ز(. )یش ډ)اعطبر  االلعی ای خمتصر اعصحةح اعبخصریق(.  ۲۲۱۱اعبخصری, ا. م. ) (0

 .اعنجصة داراعطوق: دمشق( ایډیټر
 .حبث ن  تةوث اعرتي  ، مسکو .mawdoo0.com (.۱۱۱۱احلةصری, ا. ) (0
 .mawdoo0.com. حصول از حبث ن  تةویث اعرتي  (.0202یوعةو//0احلةصری, ا. ) (0
 وزی.اعومصم: دار اي  ج تةسري اعکرمي اعرمح  فی تففسري کالم املنصن.اعسروی, ن. ع. )ب،ت(.  (1
 .اعرمسصع  مؤمسس : يريلت(. ایډیشن ۷۳)الجمةو  مسنو امحوق(.  ۲۲۱۲اعشةبصنی , ا. ا. ) (5
 .اعرشو مکتب : اعریصض(. ایډیشن ۲)جةو  املصةف فی االحصدیث لاالثصرق(.  ۲۲۱۱اعربسی, ا. ) (6
 اعقصهرة, مصر: اجلنصدری  عةنشر لاعتوزیع. االمسالم ل قضصیص اعبةئ . (.۱۱۲۲حصفظ, ک. ) (6
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