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مجلة جامعة الزهراء اإللكترونية مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء
مجلة جامعة الزهراء اإللكترونية
هي مجلة علمية ثقافية فصلية تهدف إلى تقديم خدمات نشر سريعة للطلبة والكتاب والباحثين في مختلف
المجااتت والتخصصااات العلميااة وا وايااة والتراقيااة والقانقنيااة والعلااقف ايس ا مية وال قهي ا ة وغيرهااا
الكثير ،ووعم الرصيد البحثي والثقافي لألمة وإثراء رصيد المكتبة العراية واتس مي ة امساعدة الطلبة
والكتاب والباحثين من مختلف التخصصات انشر مقاتتهم ووراساتهم وأاحاثهم في المجلة.

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

مجلة جامعة الزهراء
األهداف وشروط النشر

أهداف ورؤية مجلة جامعة الزهراء اإللكترونية
مجلة جامعة الزهراء ايلكترونية هي مجلة علمية ثقافية تصدُر اصقرة فصالية اهادف نشار المقااتت
والدراسات والبحقث انسخ الكترونية واطريقة نشر واضحة للطلبة والكتااب والبااحثين ولكا مان هاق
مهتم االنشر االلغة العراية ويمكن إجمال أهداف المجلة للنشر االتالي:
 .1تعزيز عمليات نشر المقاتت والدراسات وا احااث العلمياة ااين الطلباة والبااحثين وفاي ايئاة نشار
رصينة.
 .2اترتقاء امستقى المقااتت والدراساات والبحاقث المنشاقرة مان خا ل انتقااء ا هام مان با هيئاة
تحرير المجلة وفي المجال المطلقب نشره.
 .3تغطيااة حاجااة الطلبااة والباااحثين فااي نشاار المقاااتت والدراسااات والبحااقث العلميااة ماان مختلااف
التخصصات العلمية والتراقية وا واية والعلقف ايس مية وغيرها الكثير.
 .4تباول المعرفة اين الكيانات العلمية المختل ة اك وول العالم ومتااعة البحث العلمي.

قواعد وشروط النشر في مجلة جامعة الزهراء اإللكترونية
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إرسال
المقاالت واألبحاث :





اللغة العراية هي اللغة المعتمدة للنشر في المجلة.
يجااأ أي يسااتقفي المقااال قاعااد الكتااااة ا ساويميااة السااليمة ماان :عنااقاي المقااال ،المشااكلة
المطروحة وتساؤتتها ،أهداف وأهمية المقال...
يجأ أي يتكقي المقال من  500سلمة سحد أ صى.
Times New
تكاااقي النساااخ المرسااالة مطبقعاااة علاااى ارناااام  MS wordاخااا
 Romanواحجم خ  14للعناوين الرئيسية و 12لمتن المقال.
يتم اتنتباه الى تر يم الرسقمات والجداول إي وجدت.
ت ض المجلة نشر المقاتت التي لم يسبق استخدامها أو نشرها في أي من المج ت ا خرى.
تشترط المجلة اتباع أخ يات الكتااة والبحاث أثنااء اعاداو وتجهياز المقاال لياتم بقلا للنشار
فيها.
تهاتم المجلاة انشار المقاااتت علاى اخات ف مجاتتهاا والترجمااات ومراجات الكتاأ والتق اارير
وملخصات رسائ الماجستير والدستقراه ومشاريت التخرج.
ً
يقدف الكتّاب نسختين من المقال الخاص اهم إحداهما اصيغة  wordوا خرى اصيغة . Pdf
تحت ظ المجلة احق نشر المقاتت أو ملخصاات ا احااث الكترونياا اماا يخادف أهاداف المجلاة
ورؤيتها.
يخضت ترتيأ المقاتت إلى تقدير هيئة التحرير وت يدخ فيها أي اعتبار هم ية المقالة.

ezzahraa.journal@alzahraa.university
00905319666611
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جملة جامعة الزهراء
املشرف العام
األستاذ الدكتور مصطفى مسلم
رئيس جامعة الزهراء
مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

هيئة التحرير
د .فيصل الحسن – مساعد رئيس الجامعة

د .عبد املهيمن الديرشوي – عميد كلية التربية

اإلشراف العام
وهيئة التحرير

د .ميساء نيازي – مشرفة الطالبات
أ .عائشة محمد – طالبة ماجستير

م .مهند عبيد – إعالم ودعم وفني
م .عنان فهد – إعالم ودعم فني
أ .أحمد جيجة – سكرتير رئيس الجامعة ومساعده

أ .محمود ناصر – معيد يف كلية االقتصاد
أ .إصالح كاتبي – طالبة يف كلية التربية
العدد صفر
أيار 2020

العدد صفر
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جملة جامعة الزهراء
كلمة التحرير
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،وبعد:
فهذا هو العدد التجرييدم مدن مجلدة جامعدة الزهدراء اإللكترونيدة نقدمده

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

لطليتنا األعزاء وللقراء الكرام راجين أن يجدوا فيه مدا يييددهم ويدنيعهم فدم
إثددراء معلومدداتهم ويزيدددهم بصددير ومعرفددة بشددتر أ ددناف المعرفددة التددم
تتناولها مقاالت وأبحاث المجلة.
وقد وضعنا هدفا ً أن تكون المجلة ميدانا ً تتسابق فيه أقدالم المنتمدين إلدر

جامعددة الزهددراء مددن أكددا يميين وطليددة وجيددرهم مددن رجددال اليكددر والعلددم
والمعرفدة ،ولتكددون نقطددة التقداء تتجمددت حولهددا تلدي األقددالم ال سدديما وأنهددا

كلمة التحرير

مجلة تصدر عن

رح علمم أال وهو جامعة الزهراء.

وقد ارتأينا فم مجلة جامعة الزهراء اإللكترونية أن تكدون اات مسدتوى
يتمكن من فهمه أجليية القراء من حيث ياجة المقداالت ومحتواهدا العلمدم
الميسط بدون إطالة مملة وال اختصار مخل.
نسددأل هللا أن يأخددذ بأيددددينا لنجدداح هددذا التجربدددة وأن نسددتمر ب

ددددار

األعدا القا مة من المجلة وفق ما هو مخطط له إنه سميت قريب.

هيئة التحرير
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محتويات العد

محتويات العدد
العنوان
كلمة التحرير

هيئة التحرير

3

الكلمة االفتتاحية

أ . .مصطير مسلم

5

مسؤولية األسر فم منظومة التعليم عن بعد
وقت األزمات

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

مسكني الجديد كيف تحد جهة القِيلة فيه
فيروس كورونا ما بين الهوس المرفوض
واالحتياط الميروض

.م .جالل الدين خانجم

8

 .حازم طياخ
 .ايمان سرمينم

12

 .محمد راشد العمر

14

 .ميساء نيازي

16

فيروس كوفيد( 19-كورونا) واالقتصا العالمم

أ .محمو نا ر

18

فن ياجة التقرير العلمم

 .أسامة جا و

20

االستدالل من النصوص

 .مجدي شلش

22

اليصمة الييئية

 .فيصل الحسن

23

خواطر حول وحد األمة

 .محمو الشيلم

25

كتاب العد  :النظام القضائم فم اليقه اإلسالمم
ضوابط الحدو فم اليقه اإلسالمم (ملخص
بحث)

أ .نجوى سوا ي

27

 .محمد نور حمدان

29

أ .عيد الرحمن الريس

30

السورية نمواج ا ً (ملخص رسالة ماجستير)
نشوز الرجل ميهوم ا ً وأحكام ا ً  -الحالة السورية
نمواج ا ً (ملخص رسالة ماجستير)
ور فقه الموازنات فم نجاح الداعية (ملخص
رسالة ماجستير)

أ .بدور أحمد

31

أ .ريم رحال

32

أ .عييية زكريا عيد الغنم

33

ثقافة طيية ( الكولسترول بين اليوائد والم ضار)

أ .فراس محمد

34

ثقافة ينية

أ .أحمد جيجة

35

هيئة التحرير

37

كورونا بين عاء المستضعيين وجيروت

المستيدين
فيروس كورونا ومخاوف انتقال العدوى عند
أطياء األسنان

مقومات نهضة األمة (ملخص رسالة ماجستير)
ور الدعا فم نهضة المرأ المسلمة  -المرأ
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 .عيد المهيمن الديرشوي

6

10

الخوف من فيروس كورونا وآليات التعامل معه

محتويات العد

الكاتب

الصفحة

ور العد (جامت بنم أمية الكيير بدمشق)
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الكلمة االفتتاحية

الكلمة االفتتاحية
بقلم

األستاذ الدكتور مصطفى مسلم
رئيس جامعة الزهراء
املشرف العام
الحمد هلل والصال والسالم علر رسول هللا ،أما بعد:
مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

الكلمة االفتتاحية
األستاا الدكتور
مصطير مسلم
رئيس جامعة الزهراء

فقد خطت جامعة الزهراء خطوات كيير فم تطوير مجال أنشطتها ،وكان
آخر هذه المجاالت مجال اليحث العلمم والنشر ،وكانت الخطو األولر هم
المجلة اإللكترونية اليصلية أمالً فم تطويرها إلر مجلة شهرية ثم إلر مجلة
أسيوعية ،كما نأمل أن تتحول إلر مجلة علمية محكمة فم نهاية المطاف.
ومن المجاالت الرئيسية التم أولت جامعة الزهراء اهتماما ً خا ا ً مجال
الدراسات العليا ،وقد أنهر الرعيل األول من روا الدراسات العليا متطليات
الحصول علر رجة الماجستير ولعل األوضاع تسمح باالحتيال بهم فم حيل
التخرج لهذا العام.
كما أن الجامعة اهتمت بمجال الخدمة االجتماعية بالتعاون مت جمعية جازي
شام ،ورئاسة الديانة التركية فم إقامة ورات توعية وتأهيل فم الداخل
السوري وفم المناطق المحرر  ،شملت اآلالف من األئمة والخطياء،
والمدرسين والمدرسات ،والوعاظ والدعا .
وعلر الرجم من عوبة األوضاع الما ية واالجتماعية ساهمت الجامعة مت
الجمعية فم تقديم الخدمات إلر اليتامر واألرامل ،تم كل الي بيضل هللا تعالر ثم
بجهو منسوبم الجامعة والجمعية من األكا يميين واإل اريين والمتعاونين من
أهل اليضل والعلم من خارج الجامعة.

وقد كان للدكتور فيصل الحسن مساعد رئيس الجامعة أثر طيب وفعال فم
مسير الجامعة بعد انضمامه إلر أسر الجامعة.
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هذا وأقدم شكري وتقديري لجميت منسوبم الجامعة أكا يميين وإ اريي ن
ومتعاونين علر الجهد الذي ييذلونه ،وأطلب منهم المزيد من العلم واليض ل،
فاألمة بحاجة إلر أقصر ما يستطيعون.

أسأل هللا تعالر أن يكلل المساعم بالتوفيق والنجاح وأن يأخذ بأيدينا إلر
ما يحب ويرضر.
و لر هللا علر سيدنا محمد وعلر آله و حيه وسلم.
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مسؤولية األسرة في منظومة التعليم عن بعد وقت األزمات
األ لةلوإشاعةلأجواءلافرياؤزلبيسها ل

تمهيد:
صدر رار البدء ااالتعليم عان اعاد ،مات جائحاة

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

فيااروك سقروناااا ،فاااي معلاام وول العاااالم ،واااادأت

لافبيتلافروررلوافرذلر لوافلشتاجرات وافصت بل ل
جو
َّ
ُ

المؤسسااات التعليميااة االعماا ااا  ،فبثاا الشاشااات

وافصتتوتلافعتتافخ لواف تت يرلافلكتتررلعتتنلاف تتر ل

التل زيقنية ال ضائية والمقا ات ايلكترون ياة الادروك

وافارتزلوافرشتتري لواأللتترافلوافياتترلوستتوءلاف تاز ل

والمحاضاااارات عااااان اعااااد ،وأرسااااال القاجباااااات

بزلعلىلاألسرةل يا ةلاف عالافعاطيخلفها لواال رلاال

وا نشااطة إلااى الطلبااة ،للسااير نحااق ا هااداف الت اي

بهالأثستاءلاأل لتات لولاصتةلأثستاءلافترعلالعتنلبعت ل

رساام لهاام ،مااان أجاا اساااتكمال ونجااا العملياااة

و فعهتتالإفتتىلافرياعتتتزللتتعل تتذالافستتتو لافج يتت للتتتنل

التعليمية التعلمية لهذه السانة ،فماا مساؤولي ة ا سارة

افرعليا لور يي العلىلاف راسة لول اوفتةلافجلتو ل

في ذلك؟

لعهتتا لوافستتؤازلافيتتولخلعتتنلأ تتوافها لوافلشتتاركةل

مج األسر فم منظومة التعليم عن بعد:
مت ادء التعليم عن اعد ،انهمرت الرسائ علاى
أولياء ا مقر حقل هذا النقع مان التعلايم ،وطرائقا
وأنقاع وأووات  ،فلهرت مشكلة عادف ادرة هاؤتء

مسؤولية األسرة في
منظومة التعليم عن
بعد وقت األزمات

وروفيرل وءليسلحلفهالبافرركي لفالليعكر

على المتااعة ،لذا شعر الكثير منهم ،االحيرة والقلق؛

فيلتالي رستتوسملولتتاليرعللوستتم لولستتاع رهال رتتى الل
يشتتعروالبصتتعوبةلافلوضتتو لوذفتتملكلتتملفضتتلان
استتتتترلراريةل ضتتتتتور الجليتتتتتعلافتتتتت رو

لوأ اءل

األسشطةلوافواجباتلافرخليكليونلبهالبياعل يتةلأقتو ل
لنلأجزلافوصوزلإفىلاأل افلافل

ةلفهالب قة.ل

لعدف استيعااهم لطريقة استكمال أانائهم للدراسة عن
اعاد ،واشاك خااص مات انتشاار الرؤياة الك سايكية
التااي تصااار علاااى أي الكتااااب المدرساااي ،والتعلااايم
التلقيناي هاق أسثار فائادة مان التقاناات التعليمياة ،فاي

بقلم:
د .عبد المميمن الديرشوي
عميد كلية التربية
في جامعة الزهراء

الق ا الااذي يؤكددد اختصاصدديو التربيددة بددأن
التعلدديم عددن بعدددر هددو فرصددة كبيددرة لدددم

كلتتاليسصتتحلعللتتاءلافرربيتتةلوعلتتالافتتسي للتتنلأجتتزل
افرلييتتفلعتتنلاألبستتاءلفتتخلافلستتا زلأثستتاءلاأل لتتات؛ل

أوليددداء األمدددور فدددي المنظومدددة التعليميدددةر

بضرورةلوضعللهلةلأولع ةللهلتاتلياولتونلبهتا؛ل

ومشداركتمم فددي كافدة شددروط نجاحمدا ر لااذا

كلستتتاع ةلاألالفتتتخلبعتتتفلافواجبتتتاتلافلس فيتتتة لأو

أسدوا على ضرورة تدريبهم علاى اساتخداف التقاناات

وضعلبرسالجلرياضتخ أولفستخلأولثاتافخ يستلحلفهتال

الحديثة المستخدمة في التعليم عن اعد ،وال تي تعينهم

باسركشتتتتافللتتتتوا بهالورسليرهتتتتا لوفيلرجتتتتوالبهتتتتال

على مساعدة أانائهم في التعلم.

طا اتهم اشك إيجااي.

ور األسر فم تهيئة األبناء نيسيا ً وتربويا ً:
اايّن خبااراء الترايااة وعلام الاان

الاادور الكبياار

الذي يقت على عاتق ا سارة مان أجا نجاا عملياة

العدد صفر
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التعلايم عان اعاد ،ي ا سارة أثنااء ا سماات ساتققف
ادور أسبر فاي متااعاة أانائهاا ،وخاصاة فيماا يتعلاق
اتااقاسنهم واستترارار الافسيستتخل التتزلافلستت ز لفتتذال
عليهالقبزلكزلشخءلقبوزلافوضعلافرا نلأثساءل
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مسؤولية األسرة في منظومة التعليم عن بعد وقت األزمات
دور األسرة لتحقيق المدف التعليمي :
يأتي دور األسرة في تميئة األبناء لتحقيق المدف من سياسة التعليم عن بعدر
من خالل النقاط اآلتية :
 .1روفيرلجها لإفكرروستخلالسترل الملفتخلافترعلال(اف استو

لاألجهت ةلافلو يتة لافهتارفل

افذكخ لوغير ا) لوربطملباإلسررست.

 .2رتملينلافبترالجلافرتخلي رتايلإفيهتالفلوصتوزلإفتىلاألعلتازلافرتخلررستلهالافل رستة للثتتز:ل
()Microsoft Officeل( ) Zoomل( ) Skypeل( ) Acrobat Readerلوج يرلبافذكرل
أنلافجيزلافج ي ليلكسملافرعالزللعلافرطبيااتلافركسوفوجيةلبكياءةلعافية لو ذاللؤشرلجي ل

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

إللكاسيةلسجاحلافرعليالعنلبع .
 .3رجهي للسا ةلفلرعلالفخلافلس زللنللالزلإسشاءللسطاةليرلكنلاألبساءللنلافرركي لعلتىل
افرعلالبشكزللساس .
 .4إع ا لبرسالج لأولج وزليولخلفألبساء
تتخلأالليعراتتت ل
ّل
فلتترعلالفتتتخلافبيتتتت لويسب ت

مسؤولية األسرة في
منظومة التعليم عن
بعد وقت األزمات
بقلم:
د .عبد المميمن الديرشوي
عميد كلية التربية
في جامعة الزهراء

األبستاءلأسهتتالفتتخلعطلتة لبتتزلرعلتتالعتتن
بعتتت لأولل رستتتةلعا يتتتة لوفكتتتنلفتتتخل
افلس ز.ل
 .5لرابعةلاألبساء لوضرورةلافر الهالبافسياستةلافعالتةلالسترل االاألجهت ةلافرعليليتةلأثستاءل
افرعليالعنلبع .

 .6اف رصلعلىلاسركلازلجليعلاف رو لافرعليلية لوافواجباتلافرخليكليونلبها لوإفت اال
افطلبةلبافوقتلاف لسخلافل

لوفقلافج وزلافلعرلت للتنللؤسسترهالافرعليليتة فللتوا ل

اف راسية.

كلمة ختام:
العدد صفر
أيار 2020

وختاما ً يمكننا القول إن هناك جموداً كبيرةر ومسؤوليات عظيمدةر منوطدة باألسدرةر
حاليا ً؛ ألن التعلم عن بعدر يعتمد بشكل رئيس على وعي األسرر وتعاونما مع المؤسسات
التعليميةر وعلى قدرتما في التعامل مع الظروف الطارئة بجدية كاملةر مدن أجدل مسدتقبل
أبنائما.
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مسكنك الجديد :كيف تحدد جمة ال ِقبلة فيه؟
اسدددتالم المسدددكن الجديدددد

مقسااام حباااقر

وسارور وهاق ساذلك مقسام انشاغال ونصاأ وتعاأ،

علليةلسريعةل قياةلرسلحلبر ي لجهةلافابلةلفخل

فك من شاغلي الدار يبحث عن مقره ومناطق ن قذه

افلس زلافج ي لفيرلكنلشاغزلافلسكنللنلروجيمل

في  ،ااتداء اراة المنزل ،راعية اي سوجها ،مرورا ً

بعفلاأللكسةلواأل واتلواألثارلبلاليرساس للعها.

ااالزوج وا وتو وا صاقل مان جادوو وجادات .س ا
يسعى يشغال غرفت وفرشها وتقسيت محتقياتها من
أثاث وأووات وتزيينات.

قريبا ًلولرجيا ً لفيلكنللنللالزلافسظترلإفيتم ر يت ال

اإلسدالمم ،تااد ونحان ناقسع

ونرتأ ون رش من أي نلحظ جهة القبلة في اعض ما

ن ع  ،فالكعبة المشرفة هي الجهة التي يقليها المسلم
في حيات " ،ولك وجهة هق مقليها" ،ا واعد ممات
سذلك (حيث يقسد في الثرى مقجها ً إلى القبلة).

والقيلة فم اللغة هم الجهدة التدم يسدتقيلها
اإلنسددان ،مددن المقابلددة .وهددم فددم الشددرع

مسكنك الجديد :كيف
تحدد جمة ال ِقبلة فيه؟

بقلم:
د.م .جالل الدين خانجي
جامعة غازي عينتاب
كلية المندسة

ر ي لافابلةليلكنلأنليرالبطرقلللرليتة للتنل
أيستتر الوأستتهلهالاالستترجسا لبجتتالعلاف تتخلإنلكتتان

وفم بيتندا

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

و فسالفخل ذهلافعجافةلشرحلطرياةللللللللللل

الحنيف الجهة المقدسدة ،جهدة الكعيدة التدم

بشتتكزلراريبتتتخ لويلكتتنلكتتتذفملاستترل االافبوصتتتلةل
افلوجهة لأولبوصلةلافجواز.
وافطرياتتتةلافرتتتخلسسشتتتر هالطرياتتتةلعلليتتتتةل
وبسيطةلو قياة لغيترلافطترقلافلتذكورةلاسيتا ً و تخل
رسلحلفكزلفر لفخلاألسترة لصت يراًلكتانلأولكبيترا ً ل
بر ي الوب قةلكافية.

تعتمد الطريقة على فكرة فلكيدة معروفدةر
وهي ان الشمس في لحظة من اوقات النمار تكون
باتجدا القبلدة تمام د ا ًر وتسدمى تلددك اللحظدة (وق دت

يسدددتقيلها المصددددلم ،وقددددال القرطيددددم فددددم

القبلددة) ( انظدددر الشدددكل ) 1ر وهندداك مواقدددع فلكيدددة

تيسدديره :الوجهددة والجهددة والوجدده بمعنددر

عديدة تعطي ذاك الوقت وهو يختلف مدن يدوم إلدى

واحد والمرا القيلة.

آخدددر ( انظدددر موقدددع المشدددرول ادسدددالمي لرصدددد

يختلف حكم استقيال القيلة بحسب أحوال

األهلة).

المسلم المكلف ومن أحكامها:
• يجأ استقبالها في جميت الصلقات غير ص ة
الخقف والنافلة في الس ر.
• يسن وفن المي متقجها ً صدره إليها.
• يستحأ استقبالها في الدعاء والقضقء وا ذاي
وشرب سمزف...

• يكره استقبالها في ضاء الحاجة.

وفم الخال ة :إن خير المجالس فم المنزل

الشكل رقم () 1

ما تُوجه فيه إلر القيلة.

العدد صفر
أيار 2020

8

مسكنك الجديد :كيف تحدد جمة ال ِقبلة فيه؟
اعد هذه المقدمة نأتي إلى التحديد العملي للقبلة ،حيث نتبت الخطقات التالية:

 .1نيحدث فدم المسددكن الجديدد عدن جرفددة فيهدا نافددذ متجهدة إلدر الجنددوب أو مدا يقاربدده
(جنوب شرقم أو جنوب جربم) وحواف النافذ الجانيية شاقولية.
.2

نرقب (وقت القيلة) وهو الذي عثرنا عليه فم الموقت اليلكم.

.3

نحضر سجادة صالة صغيرة ونضعما على األرض بحيث تكون حافتما منطبقة على
خط ظل أحد طرفي النافذة ( الخط الفاصل بين الظدل والشدمس وقدت القبلدة) .فتكدون

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

السجادة عندئذ موجمة إلى القبلة تماما

(اسظرلافشكزل.) 2

ومااااان المناساااااأ أن نعلدددددم األطيدددددال
استخدام هذه الطريقة البسيطة لتحديد
القبلة في غرفهم ،حتى ينمق احساسهم

مسكنك الجديد :كيف
تحدد جمة ال ِقبلة فيه؟

واهتماااامهم اضااارورة اتجتهااااو فاااي
استقبال القبلة لدى س ص ة،
وقد قرر االمام الشافعم فم موسوعته
اليقهية المشهور (األم) أنه:

بقلم:
د.م .جالل الدين خانجي
جامعة غازي عينتاب
كلية المندسة

الشكل رقم () 2

ب
" َال يَ ِحل لَه ُ (للمسلم) أَن يَدَعَ ُكلَّ َما أَ َرا َ ال َمكتُوبَة َ أَن يَجتَ ِهد َ فِم َطل َ ِ

ب ال َكعيَةِ
ََوا ِ

بالدالئل" .وتسمح هذه الطريقة للطيل بأن يتياعل مت بعض ظواهر الكون من شمس
وظالل وقمر ونجوم ،تحقيقا ً للخيرية التم أشار إليها النيم

لر هللا عليه وسلم فم

الصحيح من سنته بقوله" :إن خيـــار عيــا هللا الذين يــراعون الشمس والقمر والنجوم
واألظلة (جمت ظل) لذكر هللا" (رواه الطيرانم ،والحاكم و ححه ،وأقره الذهيم).

العدد صفر
أيار 2020
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فيروس كورونا ما بين الموس المرفوض وادحتياط المفروض
خلق هللا سيحانه وتعالر الكون ،وجعل له سنن ا ً
وقدوانين ثابتدة ال تتخلددف وال تتيددل ،وهدذه الس دنن

حين يعتا عليها الناس وتصيح جزء ا ً مدن حيد اتهم
قد يدفعهم الي للعلو والطغيان واالستكيار ونسيان
الخددالق ،فييتلدديهم هللا سدديحانه بدداالبتالءات التدددم
تعاكس هذه السنن ،والتم يكون فيها تغيير مجرى

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

بقلم:
د .حازم طباخ
جامعة الزهراء

جستتتالالتتترلألتتتذلبرعايلهتتتالولستتت هالعتتت ةل
لتترات لوبتت أليشتترررلاألطعلتتةلواألشتتتربةل
ويل سهالفخلبيرملوكمسسالقا لونلعلىللجاعةل
أول ر لاللرباخلواللرذر.

حيدداتهم ،ونمددط معيشددتهم ،ومددن تلددي االبدددتالءات

وقسم آخر مستمتر متساهل د يراعدي

المتعددد هدددذه الييروسددات التدددم تتكددون بأحجدددام

أي قواعددد صدددحيةر ود يتبددع أي تعليمدددات

غير ال ترى بالعين المجر  ،وتيدأ بغزو ا ليشر،

وقائيددةر بددل يممددل كدددل ذلددكر ويقددول  :لدددن

فتقتل من تقتل وتصيب من تصيب ،وعندما تقدت
الكدوارث واليواجددت تظهددر معددا ن الرجددال،

يصيبنا إد ما كتب هللا لنار ويدل الحبل على
غاربده لوالليشتعرلبتمنلشتيجاًلر يترلفتخل يارتم لبتتزل

وعندما تحل المصائب واألزمدات بأمدة مدن

يعيشل يارملكسابقلعهت ه ل ونلإ ستا لبلستؤوفيةل

األمم تتكشف الحقائق ،وتتيين قو اإليمان

أولألاسة.

واليقين ،وتنجلم األقنعدة الزائيدة ،ويعدرف

فيروس كورونا
ما بين الهوس
المرفوض
واالحتياط الميروض

وكللالفلستلي هلي لشلصلالرلأو

كل إنسان قيمة ما يعتقده ويؤمن به.
وإنلسظتتترةلستتتتريعةلإفتتتتىلواقتتتعلافستتتتا لافيتتتتوال
وطرياةلرعاللهاللتعل تذالافييترو لافتذرلظهترلقبتزل

عت ةلشتهورلواسرشترلفتخلشترقلافعتافالوغربتتم لو

وكتتاللافيتترياينلي راجتتانلإفتتىلروعيتتةلوررشتتي ل
فاف ت ينلاإلستتاللخلفتتاليرتترملشتتمساًللتتنلافشتتؤونلوالل
قضتيةللتنلافاضتايالإاللوأوضتتحلفيهتالافلوقتفلاف تذرل

يجتتتت لأنليايتتتتملافلستتتتلالأيلتتتتالإيضتتتتاح لفسجتتتت لأنللللللل

النبدددي عليددده الصدددالة والسدددالم يقدددول ( :د

افتتتتذعرلوافهلتتتتعلوافلتتتتوفلفتتتتخلسيتتتتو لافكثيتتتترين ل عدوى ود طيرة) لبلعسىلأسملاللع و لإاللبإذن
وارلتتتذتلكثيتتترللتتتنلافتتت وزلإجتتتراءاتلا ررا يتتتة ل هللالوالللع و للؤثرةلبسيسهال ونلإرا ةلهللا
وا رياطاتللش ةلفوقفلاسرشاره لواف للنلر ل لتمل

ويقدددول ( :فدددر مدددن المجدددذوم فدددرارك مدددن

فخلافلجرلع لفيج لأنلالناس انقسموا قسمين :

األسددد)

فمنمم الموسوس الذي أخذ منه الخوف كل

كافجذاا لفاللرلرلطلبملور رملبملوراوز:لفنليصيبسال

مأخددذر وبدددأ بتطبيددق ادحتياطددات الصددحية

إالللتتالكرتت لهللالفستتا لبتتتزللتتذلا رياطارتتملافكاللتتتة ل

بشكل مبالغ فيهر

وبطرياتةلللجوجتة فتخلبعتفل

األ يان لفرراهلي سزلي يملكزليوالعشراتلافلرات ل

تتتللبرلتتىلبلتترفللعتتت
لبلعستتىلإذالرأيت
ً

ورجس للعاشررملوللافطرمل رىلاللرصيبملافع و ل
ورسرازللسملإفيم.

ويضعلعليهاللوا لافرعايالبينلكزلفررةلوألر ل

العدد صفر
أيار 2020
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فيروس كورونا ما بين الموس المرفوض وادحتياط المفروض
ولكن مت األخذ باالحتياطات بشكل معقول ،ال بد أن يكون هناك جانب آخر
من اإليمان بالقضاء والقدر ،وأنه لن يصيب اإلنسان إال ما قدر عليه ،وأنه ال ينيت حذر من
قدر ،وعندما يحين األجل فال تنيت وقاية وال تدبير ،وال تغنم كل وسائل السالمة عن منت ما
كتيه هللا عليه ،وهنا ال مانت من األخذ باحتياطات

دحية معيندة ون ميالغدة وال وسوسدة،

ويعيش اإلنسان حياته الطييعية
ويقرأ أ عية الحيظ المأثور عن
النيم عليه الصال والسالم ،ويوقن

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

أن ما أ ابه لم يكن ليخطئه
وما أخطأه لم يكن ليصييه،
ويتعامل مت هذا المرض وأي مرض آخر
برباطة جأش ،وحسن ظن باهلل تعالر،

فيروس كورونا
ما بين الهوس
المرفوض
واالحتياط الميروض
بقلم:
د .حازم طباخ
جامعة الزهراء

ويقين برحمته ولطيه ،وإيمان تام

وتسليم كامل بقضائه وقدره ،ورضا ً
بما يكتيه سيحانه علر عيا ه،
وعلم يقينم بأن كل الي لحكمة
يعلمها سيحانه وتعالر،
قد ندركها وقد ال ندركها،
وير بلسان حاله قيل مقاله:

يا حاكمي وحكيمي

أفعالك الكل حكمة

العدد صفر
أيار 2020
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الخوف من فيروس كورونا وآليات التعامل معه
مما ت شك ا أي انتشار ا وائة لا العدياد مان
اآلثار التي تطال المجتمت اكا مكقناتا  ،ومان أحاد

هذه الجقانأ هق الجانأ الن سي الذي سنلقي الضقء
علي ونشير لبعض آليات الرعاية الذاتية ...

ترتيط شد انتشار الخوف من فيروس
كورونددا بعددد عوامددل مددؤثر منهددا :مددا لدده
لة بمقدار المعلومات الصحيحة المعروفة
عن هذا الييدروس وآليدة انتشداره ،ومدا لده

لنلجهةلألر لرظهرلأ ليةل عا
افيتاتلافرعايتتةلافذاريتةلبتتينلأفترا لافلجرلتتعل
فرسهالفخلليفلاآلثارلافلررربةلعل ىلاسرشارل
األوبجتتةلوافيتتاتلافعتت زلافرتتخليرعتترفلفهتتال
أفرا لافلجرلعلوافعلزلعلتىلرسليتةلافصتلو ل
افسيستتخلف لايتتةلاألفتترا للتتنلاالضتتطرابات
افسيسية.ل

دلة بمدددى الثقددة بياعليددة النظددام الصددحم

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

المعتمد بالدولة ،وآليات الدعم المقدمة مدن
الدولدددة التدددم مدددن الممكدددن أن تسدددهم فددددم
خيضدده ،ومدددى معرفددة إجددراءات الحمايددة
القليلة التم يمكن القيام بها بشكل

الخوف من فيروس
كورونا وآليات
التعامل معه

فعال  .سما

تسهم الخبرات الصدمية السااقة في خلق اي ئة مقاتية

لسهقلة اتساتجااة ي ضاغ جدياد .وت يمكنناا أي
ننسى المسؤولية عن ا سر الضعي ة أو غير القاورة

فمااا هااي ايجااراءات التااي ماان الممكاان أي

علاى تحم ا فقاداي الاادخ ل تارة وجياازة مان الاازمن

تساعد في حماية أن سنا من الق اقع فريساة

نهم من أسثر ال ئات تضرراً ،سما ت يمكننا تجاهر

بقلم:
د .إيمان سرميني
دكتورا في علم النفس

أثر العزل اتجتماعي ايلزامي على ن سية ا فراو.

مان المتعااارف علي ا أي انتشاار ا وائااة عباار
التاريخ عاوة ما يرتب ابعض اتضطرااات الن سية

ل ضطرااات الن سية؟
 إنشاء روتين يقمي والح اظ علي  :يقفر
شاااعقرا
الح ااااظ علاااى جااادول مناااتلم
ً

مااان مثاااا الخاااقف المرضااااي والقلاااق واتستئاااااب

االسيطرة والقدرة على التنبؤ والهدوء

واضااطراب مااا اعااد الصاادمة والقسااقاك القهاااري

والرفاهية.

وغيرها.

العدد صفر
أيار 2020
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الخوف من فيروس كورونا وآليات التعامل معه
 تحديد المشاريت التي د تساعد اآلخرين :يمكن أي يشم ذلك:
ستااة رسائ إلاى الجياراي أو اآلخارين الاذين اد يكقناقي عاالقين فاي المنازل ام اروهم أو
للعااملين فااي مجااال الرعايااة الصااحية ،أو إرسااال رسااائ إيجاايااة عباار وسااائ التقاص ا
اتجتماعي ،أو راءة ستاب أط ال م ض على منصة التقاص اتجتماعي لألط ال الصغار
لسماع .
 اتستعداوً :
ادت من أي تكقي صدمة ،إذا سن احاجة إلى عزل ن سك ،م ابعض
اتستعداوات في حالة الضرورة .من يمكن تقصي الطعاف أو ايمداوات؟ ما هي ترتيبات

العم التي يمكنك القياف اها؟ سيف يمكنك أي تبقي ن سك مشغقتً ولديك روتين؟ ف ّكر في سي ية

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

الح اظ على اتتصال ااستخداف  Skypeوالمكالمات والنصقص وما إلى ذلك.
 إذا سن تعم أن

أو أط الك من المنزل ،فقم اإنشاء مساحة عم متسقة للمساعدة

في الترسيز واينتاجية ،مت ضرورة أخذ فقاص راحة.
 الح اظ على اتصاتت اجتماعية جيدة والتقاص مت العائلة وا صد اء.

الخوف من فيروس
كورونا وآليات
التعامل معه
بقلم:
د .إيمان سرميني
دكتورا في علم النفس



تخصيص و

لألنشطة والهقايات التي تستمتت اها ،أو إيقاظ هقايات سان غائبة

عليك سااقا ً اسبأ ظروف الحياة السااقة.
 الح اظ على نم حياة صحي من خ ل اتباع نلاف غذائي متقاسي ،ممارسة الرياضة
اانتلاف ،والحصقل على نقف جيد ،وتجنأ اتستخداف الكحقل والتبغ والمخدرات ا خرى
للتعام مت ايجهاو.


ممارسة اتسترخاء والتأم واليقلة يعطاء الهيئة فرصة ل ستقرار وإعاوة التكيف

مت حالة الهدوء.


د يكقي من المناسأ إعاوة تحديد أهداف للحياة وتنليم العديد من ايجراءات

لتحقيقها ،و د يكقي من المناسأ السعي لصق مهاراتك واتست اوة من الدورات المجانية
المتاحة عبر الن  ،فحسن التخطي للمستقب يحمي عققلنا من أي أثر لإلجهاو.

المراجت:

العدد صفر
أيار 2020

1.The Australian Psychological Society Limited. 2020 . psychology.org.au.
2.Francesca Färber, Jenny Rosendahl. (2018). The association between
resilience and mental health in the somatically ill—a systematic review and
meta-analysis. Dtsch Arztebl . 115: 621–7. DOI: 10.3238/arztebl.2018.0621.
3.BPS highlights importance of talking to children about Coronavirus 16
March 2020.
4.Coronavirus: How to help kids cope with life without school By Justin
ParkinsonBBC News 20 March 2020.
5.Coronavirus: The psychological impact and 16 ways to keep a clear head by
Niamh Delmar. Tue, Mar 17, 2020, 06:05.
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كورونا بين دعاء المستضعفين وجبروت المستبدين
إي هلل عز وج في خلق سننًا ،وإذا ما استقرأْنا

الباب د يخيب رجاءهار مطمئنة على

التاريخ لقجدنا أي ثمة اعدة تحكم العالم منذ القاديم

وعد هللا لمم بالرغم من ضعفمم الذي يكمن

إلى يقمنا هذا :أن مهما ساي اتمتحاي الذي يبتلى ا

السر فيه.ل" َونُ ِريدُ أَن نَمُ َّن َعلَر

الناك فإي القلة من الن قك تتغير ااتات ءات وتعقو
لرشاادها وهاادي عققلهااا تارسااة طغيانهااا وجبروتهااا
و قتهاااا ،وأمااااا ا سثرياااة فتبقااااى متسااالحة اعلمهااااا

ض َونَجعَلَ ُهم أَئِمَّةً
الَّ ِذ َ
ين استُض ِعيُوا فِم األَر ِ
َونَج َعلَ ُه ُم ال َو ِار ِث َ
ين" [القصص.] 5:

وااتكاراتهاااا ،معتقاااادة أي الحااا فااااي الااازمن ،ماااات

ضرورة اياداع تستشاف الماوة ،لذلك أصرت أمام
سثيرة على طغيانهاا وعبثهاا ولام تاتعظ امصاير مان

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

سبقها من ا مم البائدة التي رأنا عنهاا فاي التااريخ،
وحاااااااااااااادثنا عنهاااااااااااااااا القااااااااااااااارآي الكاااااااااااااااريم:

"أَلَدم يَد َدروا َكدم أَهلَكنَددا ِمدن قَددي ِل ِهم ِمدن قَ درن
سلنَا
ض مالَم نُ َم ِكن لَ ُكم َوأَر َ
َم َّكنَّا ُهم فِم األَر ِ

كورونا بين دعاء
المستضعفين
وجبروت المستبدين

ار تَج ِري
الس ََّما َء َعلَي ِهم ِمد َر ً
ارا َوجَ عَلنَا األَن َه َ
ِمن تَح ِت ِهم فَأَهلَكنَا ُهم ِبذُنُو ِب ِهم َوأَنشَأنَا ِمن
بَع ِد ِهم قَرنًا َ
آخ ِر َ
ين" [األنعام.] ٦ :
وت أول على ذلك مان اقف ناق وعااو وغيارهم،
فه ستسير ا مم اخطاها في سمن سقرونا على هذا

بقلم:
د .محمد راشد العمر
أستاذ مساعد

ااارا فااااي قاعااااد الت كياااار
المنااااقال؟ أف أي ثمااااة تغيا ً

واتعتبار؟ اللاهر أي القاعادة ت سالا

تحكام العاالم

االرغم من التقست الذي يعيش هؤتء الذين يديروي
القارار العاالمي ويتحكماقي امصايره .والنااك حيااال
هذا اتاات ء سعااوتهم طاائ تين :طائ اة تتضارع إلاى

نفسدما المسددؤولة عدن قيددادة العدالم بقوتمددا

ااب السماء متسلحة اإيمانهاا ااأي هاذا البااب م تاق

وتسدلطما وسديطرتما فتجددد نفسدما مرغم دة

ولام يغلااق اعاد أمامهااا ا فياازواو ارتباطهاا ا ا و ا

للبحددث عددن الحددل فددي المددادة كمددا اعتددادت

المحن فتجهر االدعاء لرفت الب ء ا ولع ذلاك نهاا

علدددى ذلددددك فددددي حياتمدددا العلميددددة المنتجددددة

اااد ت تجاااد حيلاااة إلااااى الك اااا أو نهاااا اعتاااااوت

اتستس ف أماف الشدائد القااهرة فمدا بقدم لهدا مدن

العدد صفر
أيار 2020

بينمددا تددذهب الطائفددة األخددرى التددي تددرى

ملجدددأ إال إلدددر بارئهدددا الدددذي آمندددت بقوتددده
وقدرته علر إيقداف جندو ه وتعطيدل الحيدا
فيهم .فأ رت علر طرق باب السدماء بكدل
الوسائل ،وهم قد اعتا ت علر أن هذا

للصناعة والمثبتة للقوة وادستبدادر فراحت
تحاول ابتكار الحل في دواء أو لقاح يوقف
العدددو الددذي جدداء صدددفة أو صددناعةر فمددي
ترى أن الحل دائما ً يحتكر األقوياء وليس
أمام الضعفاء من خيار إد ادستسالمر
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كورونا بين دعاء المستضعفين وجبروت المستبدين
األقوياء هم أصحاب القرار في رعاية العالم بما يحقق لمم المكاسب الماديةر وبما يشبع
شموتمم في السلطة والمسؤولية.

فه سينجح هذا ال ريق في اتستمرار اجبروت ؟ أف سيتغلأ الضع اء في وعائهم
وعلقهم في ا رض ،ويثبتقي أي الح يكمن في طرق أاقاب
ويضعقي حداً لتسل هؤتء
ّ
السماء.....

أف أن سيقلد فريق يجمات ااين أساباب ا رض وحبائا الساماء ،فيباذل صاارى جهاده
االبحث وايراوة الحديدية ليعقو إلى رسأ الحضارة من جديد متسلحا ً اإيمان أي رب السماء
سيؤيده في ذلك ،والهدف لي طغيانا ً وت جبروتا ً إنما القضاء على الب ء وات ستبداو ،وإعاوة

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

رسم خارطة الكقي من جديد لما في خيره؛ لع

قل هللا عز وج يتحقق فيهمَ " :ولَقَد َكتَينَا

الذك ِر أَ َّن َ
فِم َّ
صا ِل ُح َ
ي ال َّ
ون" [األنيياء.] 1٠5 :
األر َ
ُور ِمن بَع ِد ِ
الزب ِ
ض يَ ِرثُهَا ِعيَا ِ َ

كورونا بين دعاء
المستضعفين
وجبروت المستبدين
بقلم:
د .محمد راشد العمر
أستاذ مساعد

ال شي بأن األيام القا مة كييلة باإلجابة عن هذا السؤال ،فهل سينذر كورونا بميال فجدر
جديد يتصارعه عاء المستضدعيين وجيدروت المسدتيدين ،وييدد فيده ندور السدماء ظلمدة
األرض .
ات َواَ َك ُروا َّ
آمنُوا َوع َِملُوا ال َّ
" ِإ َّال الَّ ِذ َ
سيَع َل ُم
يرا َوانتَص َُروا ِمن بَع ِد َما ُظ ِلمُ وا ۗ َو َ
اّللَ َكثِ ً
صا ِلحَ ِ
ين َ
ي مُ نقَلَب يَنقَ ِلي َ
الَّ ِذ َ
ُون" [الشعراء.] 22٧ :
ين َظلَمُ وا أَ َّ

العدد صفر
أيار 2020
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فيروس كورونا ومخاوف انتقال العدوى عند أطباء األسنان
مت ت شي فيروك سقرونا سيف لك أي تذهأ إلى
طبيأ ا سناي وأن

مطمئن؟

فااي إحصاااائية نشااارتها جريااادة " نيقياااقرا تاااايمز"
صااانّ
ُ

مهناااة طاااأ ا ساااناي "ا سثااار خطااااقرة"

يمكانياااة تعااارض الطبياااأ تلتقااااط ال ياااروك؛ إذ
المساافة اااين الطبيااأ وفاام الماريض ريبااة ج ادا ً مااا
يعنااي احتمااال انتقااال العاادوى ماان اللعااااب ،ورذاذ

الهقاء ،والماء المستعم أثناء عملية الح ر.

وفدم ظددل الدي ،كيددف للمدريض أن يعلددم إن

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

فما هم مكافحة العدوى؟
هي س الطرق التي من خ لها يُمنت انتشار
ا مراض واخ المكاي.

وتنقسم إلى :الق اية – ثم التطهير – ثم التعقيم.
الوقاية :امنت ال يروسات والبكتيريا من القصقل
لألسطح التي ي مسها الطبيأ.
التطهير :اقت ال يروسات والبكتيريا على ا سطح
من خ ل المطهرات سالكحقل والكلقر.
التعقيم :لألووات المستخدمة في ع ج ا سناي.

كانددددت حالتدددده طارئددددة تسددددتدعم مراجعددددة

الطييب؟
تتمثل الحاالت الطارئة بـ:
اتلتهاااات الحاااوّة ،ا وجااع الحاااوّة ،حااتت الناازف

فيروس كورونا
ومخاوف انتقال
العدوى عند أطباء
األسنان
بقلم:
د .ميساء نيازي
طبيبة أسنان

الحاو ،وحاتت التحطّم أو السققط على القج .
ينصااح المرضااى ااتتصااال االطبيااأ وفهاام ساااب
الع ج هات يّا.

وفم حدال االضدطرار لزيدار الطييدب هنداك
شروط؛ أبرزها:
 .1أي يأتي وحيدا ً.

.2

أي يتأسد الطبيأ هات يا ً أي الماريض ت يعااني
من سقرونا.

.3

أي يقتصر عدو ال ُممرضات على واحدة.

.4

ترا نصف ساعة اين المقاعيد.

.5

فحص حرارة المريض فقر وخقل .

.6

اختصار الع ج وحصره االضروري.

أمدددا حددداالت التجميدددل والتقدددويم ،فييتدددرض
تأجيلها.
إن أهم ما يُميز عيا ات طييب األسنان:

العدد صفر
أيار 2020

وللمددريض التأكددد بددأن المركددز يطيددق نظددام

مكافحة العدوى من خالل:
أوالً :نظافة المكان.
ثاني دا ً :التأكددد مددن وجددو الشددريط الال ددق
) (WARM FILMعلدر كدل األسدطح التدم

كياء مكافحة العدوى ،فدائما ً ما يُدان طييب

يلمسها الطييب.

األسنان بأنه بؤر لنقل األمراض بين

ثالثددددا ً :التأكددددد مددددن فددددتح األ وات المعقمددددة

الناس.

واأل وات اات االستخدام الواحد أمامي.
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فيروس كورونا ومخاوف انتقال العدوى عند أطباء األسنان
و ذهللجلوعةللنلافسصاجحلافرخلربايملبعي اًلعنلطبي لاألسسان:

 تنليف ا سناي مرتين يقميا ً  -ب ايفطار و ب النقف -
 استخدف فرشاة ناعمة لتنليف أطراف أسنانك الس لية ولثتك ،واستخداف الخي يسالة
اقايا الطعاف اين ا سناي.
 استخدف معجقي أسناي اال لقرايد؛ فهي الماوة القحيدة التي تساعد على منت تسقك

ا سناي المبكر.

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

 تجنأ القجبات الخ ي ة وا طعمة السكرية؛ فقد تم تصميم أسناننا للتعام مت الحمض
ث ث مرات في اليقف على ا سثر ،أو اختر وجبات خ ي ة خالية من السكر ،مث
ا جباي أو الخضروات.

 استخدف الماء والملح أو ايروسسيد الهيدروجين.

فيروس كورونا
ومخاوف انتقال
العدوى عند أطباء
األسنان
بقلم:
د .ميساء نيازي
طبيبة أسنان

 غسقل ال م لي

ادي ً لل رشاة ،ولكن مطهر م يد ،خاصة أثناء انتشار القااء.

 ت اوي مضغ مأسقتت تعتبر خطرة د تؤوي إلى تحطيم الزرعات والتيجاي
والتعقيضات السنية وأجهزة التققيم.

 إمكاي استعمال المضاوات الحيقيّة ومسكنات ا لم سالبندول ومشتقات  ،للتخ يف من آتف
ا سناي الطارئة وت اوي مضاوات اتلتهاب ( ) ANTI INFLAMMATOIRESمشتقات
الا  IBUPROFENوالا  ، CORTISONEاعدما لقحظ تدهقر أحقال مرضى الكقرونا

الذين تعاطقا هذه المضاوات ،علما ً اأي اتلتهاب ( ) INFLAMMATIONيُعتبر وسيلة
وفاع يققف اها الجسم لمحاراة العدوى ( ،) INFECTIONما يعني أي هذه ا ووية تُخ ّف
من مناعة الجسم ...وهذا آخر ما يريده الجميت في سمن القااء.

العدد صفر
أيار 2020
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فيروس كوفيد( 19-كورونا) وادقتصاد العالمي :قتلى كورنا أقل بكثير من المفلسين بسببه
يب ولأنلاالقرصتا لافعتافلخلأوشتملعلتىلافت لوزل

وفخل ينلأنلافصينل(و خلله لريشخل

فتخل افتةللتنلافركتو لافشت ي لبشتكزلقت ليعيت لافعتافال افوباء)ل صا بةلثاسخلأكبرلاقرصا لفخلافعافال

إفىللعاساةلرشبملرلملافرخلكاستلقبيزلاأل لت ةلافلافيتةل بع لافوالياتلافلر ت ةلاأللريكيتة لبسستبةل% 17للتنل
 ( 2008ينلكانل ُلثاالًلباف يون)لفا لعرقز اإلسرتايل

جالاالقرصا لافعافلخ لوب جالصا راتليبلغ س ول

واإلل ا لوأصيبتلقطاعاتلافلازلوافطيرانلوافساتزل  2.5رريليونل والر لورعربرللصسعلافعتافا لإذلرلت هل
وافستتتيا ةلبلستتتاجرلفا تتتةلبستتتب لريشتتتخلفيتتترو ل

بثلرلا رياجارمللنلافلسرجاتلافصتساعية لو تخ فتخل

كوروستالافلعتروفلبتولكوفيت  19-لافتذرلع ت زل والًل

سي لافوقتلأكبرللسترور لفلتسيطلفتخلافعتافا.لفتإنلأرل

ووضتتعهالر تتتتلاف جتترلافصتتت خ لوألتتر لر تتتتل شلزلسيصي لاالقرصا لافصيسخلسيرر لرمثيرهلعلتىل

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

ظرلافرجوز.

افعافال لوق لروقتعلبستملجوفت لان ستاك لأنليرراجتعل

نمو ادقتصاد :

سلولاالقرصا لافصيسخلبس ول 0.4ساطةللجويةلفيصز
الس تو

كاستللعظالافروقعاتلاالقرصا يةلفعتاال 2020ررسبتمل إفىل % 5.5لبع لرجاو للسارةلافصينلو
بستسةللتنلافسلتتولافلر ايت للتعلوجتتو لأستبا لكثي ترةل افول 20لليارل والر.لفيلالروقعلرراجعلسلولاالقرصتا ل
فلرياؤز للسها ارياقيةلافرجارةلبتينلافصتين وافواليتاتل األليركتخلبس تول 0.4ساطتةللجويتةلفتخلافربتعلاألوزل
افلر ة لوليفلرمثيرللرويلبريطاسيتاللتنلاالر تا ل لنل ذالافعاا.

فيروس كوفيد19-
(كورونا) وادقتصاد
العالمي
قتلى كورنا أقل بكثير
من المفلسين بسببه
بقلم:
أ .محمود ناصر
معيد في كلية ادقتصاد
جامعة الزهراء

األوروبخ...

إد أنده ووفقًددا لمنظمدة التعدداون ادقتص دادي
والتنميددة(OECD).

وتوقعددات المؤسسددة

البحثيدة فد ن ادقتصدداد سدينمو بنسددبة 2.4
فقط في  2020ر بعدما كان  2.9في المائة
في نوفمبر/كانون الثاني.
وفددي حدددال تفشددي المدددرض "لفتددرة أطدددول

وأكثدددر كثافدددة" ر يمكدددن أن يدددنخفض النمدددو كوروندددا أكثدددر مدددن  15مليدددار والر فدددم
العددددالمي إلددددى  % 1.5فددددي عددددام 2020
كنتيجدددددة لتزايدددددد حدددددادت اإلفدددددالس بدددددين
الشدددددركاتر والبطالدددددة بدددددين المجتمعددددداتر
وستتركونلفتتذفملربعتتاتلاجرلاعيتتةلكبيتترةلوضتت وطل

اجلةلعلىلاف كولاتلفرع ي لاالسرارارلاالقرصتا رل
واالجرلتتتاعخللتتتنللتتتتالزلبتتترالجلاإلساتتتاذلوافتتتت عال

العدد صفر
أيار 2020

وقد بلغت األضرار الناجمة عن جائحة

افللرليتتتتة لوليتتتتفلافضتتتتراج  .مددددع توقعددددات

االتحدا األوروبدم ،و 5مليدارات والر فددم

الواليدات المتحددد األمريكيددة ،و 5مليددارات
والر فدددم اليابدددان ،وهيدددوط االسدددتثمارات
الخارجية فم أوروبا لـ  4٠٠مليار والر،

وبلغددت خسددائر شددركات الطيددران العالميددة

متفائلدددة مدددن صدددندول النقدددد الددددولي بدددأن  113مليددار والر حتددر لحظددة إعدددا هددذا
ادقتصدداد العددالمي سدديعاود النمددو فددي عددام
المقال.
 2021بنسبة . %.5.8
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فيروس كوفيد( 19-كورونا) وادقتصاد العالمي :قتلى كورنا أقل بكثير من المفلسين بسببه
ووصزلع لاألشلاصلافذينلرا لوالبطلباتلفل صوزلعلىلإعاسةلافبطافةل
إفىللسرو لقياسخلفخلافوالياتلافلر ةلاأللريكية لللاليشيرلإفىلسهايتةلعات للتنلافروستعل
ألكبرلاقرصا لفخلافعافا.
يضتتافلافتتىلذفتتملافلتتالفلبتتينلأكبتترل وفرتتينللصتت ررينلفلتتسيطلافستتعو يةلوروستتيالبشتتمنل
االسرراريجيةلافلربعةلفخلأسواقلافسيطلفلرعالتزللتعلاأل لتةلاف افيتة لورفتفلروستيالراليتزل
رص يرلافسيطلفيرريعلسعرهلوقيااللافسعو يةلبإغراقلافسوقلبافسيطل رىلاللرلسرل صصهال
افسوقيةلفروسيا.

بحسب راسة جديد لإلسكوا ،سيقت  8.3مليون شخص إضافم فم ائر اليقر بالمنطقة

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

العربية نتيجة انتشار كوفيد . 19-كما ستخسدر المنطقدة حدوالم  1.٧مليدون وظييدة علدر
األقل.

فيروس كوفيد19-
(كورونا) وادقتصاد
العالمي
قتلى كورنا أقل بكثير
من المفلسين بسببه
بقلم:
أ .محمود ناصر
معيد في كلية ادقتصاد
جامعة الزهراء
الخال ة :حذر صندوق النقد الدولي من خسارة ات تصاو العالمي  9تريليقنات ووتر خ ل
عامين .وت أحد حتى اليقف يمكن التنبؤ اشك واضح متى ستنتهي هذه ا سمة ،الت ي ت تك
اصحة اينساي وحيات ات تصاوية واتجتماعية على حد سقاء ،ولن يكقي من السه إعاوة
تشغي ا تصاو عالمي حديث متراا اعد انتهاء ا سمة.

العدد صفر
أيار 2020

مت ايشارة إلى أي ا سمة الراهنة ليس مجرو فيروك سقرونا أو ا تصاو عالمي ،فالحديث
اات يدور حقل تقاسي الققة اين الشرق والغرب.
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فن صياغة التقرير العلمي
يُعدُّ التقرير أحد مجاتت نق المعرفة وتقصي

لالصةللعلولات لكلاليلي ُ لافرارير

المعلقمات وفق آليات وأنماط علمية ،تجمت اين و ة

لراعاةلافرسظيالافجي لوافررري لاف سنلفللعلولاتل

البحاااث العلماااي ومهاااارة صاااياغة ا فكاااار وحسااان

افرخلي رويها.

التعبير عنها ،وتشتدُّ حاجة الباحث إلى استيعاب فن و ياجة التقرير ٌّ
فن وموهية ومهار تُصقل
صاياغة التقريار سلماا ترفّات فاي مجالا وتع ّماق ،وت

بالمعارف العلمية وتقوى بالخير والدربة.

يكاو يخلق جانأ من حياة البشر من تعام مباشر أو

ثانيـــا ً :مقا ـــد التقرير وأجراضــــه:

غير مباشار مات التقريار ،ومان ثامع تنقعا التقاارير

وتعدوت مجاتتها؛
فهناا التقرير عن سير العم في مؤسس ٍة ما يضع

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

فن ياجة
التقرير العلمم

المساؤول ويرفعا للجهاات ا علاى ،وهنااا التقرياار
عن نشاط ت عم يضع مسؤول النشااط ،وهنااا تقريار
عن أواء شخص وسالقس وس اءتا يضاع المساؤول

والمجااال الااذي يقض ا ُت اشااأن التقرياار ،لكا ع
ان هناااا
قاسااام مشااااترسة اااااين أناااقاع التقااااارير يمكاااان أي

نستخلص المقاصد العامة منها في النقاط التالية:

 .1يُعدُّ التقرير أحد القسائ ال عالة والمؤثرة

عن ا أو المرا ااأ ل ا ويرفعاا لجهااة أعلااى ،وهناااا

فاااي مجااااال نقااا المعلقمااااات وح لهااااا

التقريااار الصاااح ي والتقريااار ايع ماااي والتقريااار

وترتيبها ،وتقافر القدرة علاى اتسات اوة

السياسااي والتقرياار ات تصاااوي والتقرياار الصااحي،

منها تحقا ً أو عند الحاجة إلى ماا حاقاه

وهناا التقرير العلمي الذي يقضت عن تقدير احاث

التقرير من معلقمات ،وهنا تبرس ميزتاي
ُ

المشارف
علمي أو أطروحة رسالة جامعياة يضاعها
ُ
ي أو المنا ش اهادف تقادير البحاث و تققيما
ا ساويم ُّ

بقلم:
 .أســـامة جا و
عميد كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية
جامعة الزهراء

تتعدو مقاصد التقرير وأغراض حسأ المقضاقع

ونقده.

للتقرير :أن مصدر خصأ للمعلقمات،
وأن مرجت وح ظ لها (أرشيف).

وتحلا ُ أي طا ب العلام ساذلك يحتااجقي إلاى
معرفة هذا ال ن وتعاطي ؛ سايعما وهام يخطاقي أولاى
خطااقاتهم علاااى مساااار البحااث العلماااي ،اياااد أنهااام
يتهيبااقي ا ماار ويتااروووي ،ويسااألقي سيااف أستااأ

التقرير؟
وأعااال – فاااي هاااذا البحاااث – مساااائ تعاااينُ علاااى
نهاااقض البااااحثين وطااا ب العلااام اقظي اااة وضااات
التقااارير وأوائهااا علااى نحااق جيااد يتسااق ماات قاعااد
البحث العلمي وأغراض ا ساسية.

أودً  :مفموم التقرير :

العدد صفر
أيار 2020

 .2فاااي التقاااارير ذات الصااابغة ايوارياااة؛

افراريتتترل تتتولوستتتيلةللتتتنلوستتتاجزلافرواصتتتزلوساتتتز

يكااقي الغاارض ا ساسااي ماان التقرياار

افلعلولتاتلو ُياصت ُلبتم:لعترفلللرصترلفلجلوعتةل

إحاطااة إوارة المؤسسااة امااا تطلب ا ماان

لتتتنلاف اتتتاجقلوافلعلولتتتاتلوافبياستتتاتلافرتتتخلررعلّتتتقل
بلوضو للعيّن لويعرل لعلىلافب رلاف قيق وافسظرل
افعليقلور ليزلافبياساتلثالرا يلهالعلىلشكزل

معلقمات وتحلي ت وايانات وص ية في
شك تقارير
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فن صياغة التقرير العلمي
وفخلافرااريرلافعلليةليكونلاف رفللساقشةلقضيةللالبطرياةلعلليةلر ليلية
لعلرص لافواقعلور ليلملوافلرويلبسراججلوروصياتلوإذالكتانللوضتو لافراريتر لساقشتةل
لشكلةلأولظا رةليكونلغرفلافراريرلإيجا ل لوزلإيجابيةلفلسيطرةلعلىلافلشكلة لوطر مل
علىلصسا لافارارلولرلذيم.
 .3إبرا لافا راتلافعلليةلف لافبا ثينلوطال لافعلا لوافرعرفلعلىللسرواهلافعللخلوق ررمل
افب ثيةلوراييلملللاليلكسمللنلاف صوزللرربةلأرفعلأول رجةلعلليةللرا لتةلستواءلفتخل
لجازلاف راساتلافعليا لأوللر لةلاإلجا ةلافجالعية.

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

فن ياجة
التقرير العلمم

ثالثا ً :خصائص أسلوب

ياجة التقرير:

يُراعى في ستااة التقرير أي يكقي أسلقا متميزاً االمعايير التالية:

بقلم:
 .أســـامة جا و
عميد كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية
جامعة الزهراء

الوضوح :حتى يسه فهم واستيعاا ومن ث عم تحقق الغرض من .
المجدي.
اإليجاز :صياغة التقرير من خ ل عبارات مقجزة مرسزة ووي ايطناب غير ُ

الشمول :تناول القضية من سافة جقانبها ،وايحاطة اأاعاوها وأطرافها.
الدقة والمصداقية :يعتمدُ التقرير على الحقائق والبيانات الصحيحة ،ووي تهقي أو تهقين،
واتنضباط اققاعد البحث العلمي.

الموضوعية واليُعد عن الشخصنة :وهذا التزاف ي رض البحث العلمي.

العدد صفر
أيار 2020
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ادستددل من النصوص
ت أسااتغرب اسااتدتل العلمااانيين واسااتخراجهم
ص اا،
لألحكااف ماان النصاقص الشاارعية ،سيااوة أو نق ً

غيرلافواقع لفرلريلاأل كاالفواقعلالر

فهاام ت يؤمنااقي اهااا أصاا ً  ،ويجعلااقي ماان اعااض

الليلتلإفىلواقعسالبصلة.

النصاااقص الشااارعية اجهااا مااانهم أواة ً ل نحاااراف
العقدي أو ال كري أو السلقسي أو العباوي ،فبعضاهم
ت يصلي عم ً احديث "إنما ا عمال االنيات" ورانا
رب لااااقب ت حاجااااة لاااا فااااي يامنااااا ورسقعنااااا

الترهات.
وسجقونا ،إلى آخر هذه ّ

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

الددنص ،يُنظددر فيددده ً
أوال مددن حيددث

دددحتُه

و اللتده ،ثدم اسدتقراء جميدت النصدوص فدم
المسددألة ،وفهددم الالتهددا الليظيددة مددن عددام

الذي أستغرا ما يقت في اعض أولاي العلام مان
المثق ااااين والم كاااارين المهتمااااين اااااأحقال وهمااااقف

وميسددر ومحكدددم ،وخيددم ومشدددكل ومجمدددل

المسلمين في اساتدتتتهم مان النصاقص الشارعية،

ومتشابه ،وحقيقة ومجاز و ريح وكناية،

حياااث الم ااااروض أت يااااتكلم المسااالم ااااادوي علاااام،

و اللة العيار واإلشار والنص واالقتضاء،

إلااى علاام وورايااة اأصااقل ال ق ا  ،والتمتاات ا صااقل
ومساائل علااى صاقرة تمكاان الشاخص ماان التعام ا

وميهدددددوم الموافقدددددة والمخاليدددددة بأنواعددددده
المتعد .
أي ً
ض ا فهم الواقت الذي ينزل عليه النص فه ًم ا

الصحيح مت النص ،وإت سان الطامة الكبرى.
أسثااااار الاااااذين يلهاااااروي ويتصااااادروي علاااااى
ال ضائيات وي تقي ،اضااعتهم ليلاة مان هاذا العلام،

بقلم:
 .مجدي شلش
أستاا مشارك
جامعة الزهراء

الحكدم الشدرعم يتوقدف اسدتخراجه مدن

وخداص ومشددترك ومددؤول ،وظدداهر ونددص

واا خص في مجاال ا حكااف الشارعية التاي تحتااج

االستدالل
من النصوص

وافلصيبةلرس يزلافسصوصلعلىلواقع

يلهر ذلك اقضق من س مهم ،والعامة اا وسثيار
ماان المثق اااين ت ياادرسقي ذلاااك ،فيأخااذوي س مهااام

عميقً ا ،وإ راك المقا د والمآالت التم تعو علدر

اليددر والمجتمددت واألمددة مددن تطييددق الددنص علددر
الواقت ،العملية ليس سهلة وت لعبة ،ا وين وشرع
متعبااد اااا  ،ومتق اااف معرفتااا وفهمااا علاااى أفاااذاذ
العلماء ،وإت ضاع الدنيا والدين معًا.

ويعملقي ا .
اعااض
ماان ملاااهر هااذا العبااث فااي اتسااتدتل
ُ
الباااحثين المشاااهقرين تاااراه يساااتدل اطريقاااة غيااار

صحيحة على إثبات وعقاه ،فمان غرياأ ماا ارأت:
"أي الروة ليس حدًّا" احديث واحد استدل ا الم كر
على صحة ما ال ،فكيف احاديث واحاد فاي مساألة
سبياارة ساااالروة يحسااامها االضاااراة القاضاااية ،وفاااي
المساااألة آيااااات وأحاوياااث سثياااارة تكمااا الصااااقرة
وتقضحها على وجهها الصحيح.

أسبار مشااك تنا المعاصارة همجي اةُ التعاما م ات

العدد صفر
أيار 2020

النصقص لك من هأع ووبع  ،وساأي ا مار لاي

لا

صاحأ يذوو ويدافت عن  ،فتخرج لنا ا حكاف التي ت
صالة لهااا ااالنص والقا اات علااى أنهاا الحا ُّ
اق المطلااقُ
الذي خرج من فم ف ي أو ع ي ،والكارثة

يااا ساااوة يااا سااراف أنزلااقا ال تااقى والحكاام منزلتاا ،
اشاأي عاا ٍفّ فاي ا ماة ،مان
واا خص إذا ساي متعلقًا
ٍ
سلم في سياسة أو ا تصاو أو فن أو حرب مان جهااو

و تال ووفت ونزال.
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البصمة البيئية
مقدمة :

نحتاج اليهر وكذلك التخلص من

إنلإ راملافيتر لوافلجرلتعلأل ليتتةلافبيجتةلوضتترورةل

النفايات البشرية .وبافرافخليلكسساللاارسةلبصلةل

لايتتتةللاولارهتتتالفشتتت ي لاأل ليتتتة؛لذفتتتملألنل يتتتاةل

لجلوعتتةللتتنلافبشتترلبافاتت رةلافبيوفوجيتتةلافلرتتوافرةل

اإلسستتانلورفا يرتتملرعرل ت لعلتتىلل تتورينلرجيستتيينل ف علها للثللالياارنلاإلسيتاقلبافت لزلفتخلاف ستاباتل
لتتا:ل لصتتتا رلأوللتتتوار لافبيجتتتة لواإل ارةلافرشتتتي ةل افلافية.
فهذهلافلوار .

ولتتنللتتالزلافبصتتلةلافبيجيتتةليطتترحلافستتؤاز " :كتتال

ولتاليهلستالفتخلافسهايتةللتنل لايتةلافبيجتةلولكوسارهتال

ررطلت لسشتتاطاتلافبشترية للثتتزلاألكتز لواالسراتتاز ل

رسليتةلافصتتياتلاإلسستتاسيةلافال لتةلبافسريجتتةلف لايتتةل وافلتمو لواسترهالملافستتلع لوافلت لات لوافتترللص

أسيسسا.

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

لتتتنلافسيايتتتاتللتتتنلافاتتت رةلافرج ي يتتتةلفتتتألرف أرل

فكتتنلواقتتتعلاف تتتازليشتتيرلإفتتتىلأنلطلبتتتاتلافبشتتتريةل لسا ةلاألراضخلأولافب ارلبافهكرتاراتللتعلافلعت زل
افلر ايتتتت ةلبارتتتتتتلرشتتتتتكزلعبجتتتتتاًلعلتتتتتىلاألصتتتتتوزل افعتتافلخلفتسراجيتتةلافبيوفوجيتتةللتتالزلستتسةللعيستتة.ل
اإليكوفوجيتةلوأصتتب تلريتتوقلكثيتراًلق ت رةلافطبيعتتةل ورضتتتتال تتتتتذهلافلستتتتا اتلاألراضتتتتتخلاف راعيتتتتتة ل
علتتىلافرج يتتت .لوفتتذفملاللبتتت للتتنلإجتتتراءل ستتتاباتل وافلراعتتتتتتتخ لواف ابتتتتتتتات لولصتتتتتتتاج لاألستتتتتتتلام ل
قياة ل رىلي صتزلصتاسعولافاترارلعلتىللعلولتاتل واألراضتتتتتخلافعلراسيتتتتتة لإضتتتتتافةلإفتتتتتىل البصدددددمة

عنللا ارلافلوار لافرخلروفر الافطبيعةلفسا لوافكليةل

اليصمة الييئية
بقلم:
 .فيصل الحسن
مساعد
رئيس جامعة الزهراء

الكربونيددة ( Carbon Footprintوهددو مؤشددر

افرخلسستر لها لالرلتاذللطتواتلإلبعتا لافبشتريةلعتنل يتم من خالله التعبير عن كمية انبعاثات غداز ثداني
اسرسيا للوار الافطبيعية.ل

أوكسددديد الكربددددون الناتجددددة عدددن حددددرل الوقددددود

البصمة البيئية والقدرة البيولوجية :

األحفوري المسدتخدمة فدي الطاقدة ووسدائل النقدل

البصدمة البيئيددة هدي  :مؤشددر لقيداس تددأثير

والصناعة.)...

مجتمددع معددين علددى كوكددب األرض ونظمدده

أي كم نحتاج من األرض لتلييدة احتياجاتندا

الطبيعية.لو وللصطلحلابركترهلبتا ثونللتعلب ايتةل فدددم مسدددتوى المعيشدددة الحدددالم ،وكدددم مدددن
رستتعيساتلافاتترنلافلاضتتخ لوأطلاتتوالعليتتملافبصتتلةل المساحة متوفر لدينا فع ً
ال؟" .

افبيجيتة  Ecological Footprintأولبصتلةلافات ال ورتتراللاارستتةلافلستتا ةلافرتتخل صتتلسالعليهتتال
افبيجية لوراا لبو ت ةلافهكرتاراتلافعافليتةل global
. hectares/gha

وإذا كاندددت البصدددمة البيئيدددة تحددددد مقددددار
الطلددب البشددرير فددد ن القدددرة البيولوجيدددة
تحدد مقدار إمدادات الطبيعة الالزمة لما

بطرياتةلاف ستا ل تذهللتعلافلستا ةلافيعلي تةل
فل وفةلأول رىلافل يسةلوف صللالإذالكاستل
افلسا ةلافرخلس راجهالأكبترلأولأصت رللتن
افلسا ةلافيعلية.

العدد صفر
أيار 2020
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البصمة البيئية
وترتب اصمة القدف البيئية  -وفق هذا الم هقف  -لدولة ما االكثافة السكانية،
واأنماط اتسته ا لل رو ،وأيضا ً اقفرة المقارو في الدولة .وسما يمكن حساب اصمة القدف
البيئية للدولة سلها يمكن أيضا ً حساب البصمة البيئية لل رو القاحد في هذه الدولة.

اليصمة الييئية ليعض الدول:
عاف  1961سان البصمة البيئية للبشرية
حقالي  % 50من القدرة البيقلقجية واسواوت

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

في عاف  2006انسبة  % 44عن القدرة
البيقلقجية ،وفي عاف  2014درت شبكة
البصمة العالمية البصمة البيئية للبشرية
اما يقارب  1.7من سقسأ ا رض ،أي أي طلأ البشر على الطبيعة ي قق ما تجدوه ا نلمة

اليصمة الييئية

الطبيعية في سقسأ ا رض امقدار  1.7مرة.
وفي الدول العراية هناا ت اوت سبير اين البلداي العراية .ف ي طر معدل اصمة ال رو هق

بقلم:
 .فيصل الحسن
مساعد
رئيس جامعة الزهراء

ا على في العالم ( 11.7هكتار عالمي لل رو) ،وهذا يتجاوس اتسعة أضعاف المعدل في
المغرب .وتحت الكقي وايمارات المرتبتين الثانية والثالثة اين الدول صاحبة البصمة

البيئية ا على لل رو في العالم.
واالتالي إذا عممنا المعدل القطري على البشرية فسنحتاج إلى  6.6سقسأ لتلبية مستقى
اتسته ا ،وانبعاثات ثاني أوسسيد الكراقي .في المقاا  ،إذا عاش العالم وفق معدل ال رو

في المغرب فستكقي هناا حاجة إلى ث ثة أرااع الكرة ا رضية فق لتلبية حاجاتهم.

العدد صفر
أيار 2020
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خواطر حول وحدة األمة المسلمة
أمة محمد علي الص ة والس ف تشام
س من ساي مقجقوًا من حين اعثت إلى ياف

لطلتتت لشتتترعخ لوواجتتت ل يستتتخ لالليستتتعل

الساعة ،منهم أمة ايجااة وهام المسالمقي،

افلسلالأنليسم لبسيستملعستم لبتزليجت لعلتىل

إلاايهم

كزللكلفلافستعخلإفيتملور اياتملكلتاليستعىل

الدعقة ولام يساتجيبقا ،ويادخ فايهم وخا ً
قت

إفىلافصالة لواف ج لوأ اءلاف كاةلبلالأورخ

أوليًا اليهقو والنصارى ااعتبار ما لديهم من

لنلقوة ل

ومانهم أمااة الاادعقة وهاام ماان وجه ا

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

بايتلاإلشارةلإفىلأنلو ةلافلسللينل

علم عن نبي هاذه ا ماة؛ ثام اقياة ا ماة مان
ي اهذه المقالة أمة
القثنيين والملحدين ،والمعن ّ

ايس ف.

خواطر حول
وحد األمة
بقلم:
 .محمو الشيلم
عميد كلية آيات للقرآن
الكريم وعلومه
جامعة الزهراء

ولما تمايزت الصا قف وأصابح النااك
ّ
فااريقين متقاااالين فريقًااا هاادى وفريقًااا حقاا

عليهم الض لة؛ وملة الك ر ملة واحدة تجاه
ملة ايس ف يجتمعاقي ويتحادوي فاي أغلاأ
ا حايين للقضاء على المسلمين ومحق وينهم

واآلياتلافكريلةلواأل ا يرلافشرييةلاف افةل

وأثاااارهم أو علااااى ا اااا جعلهاااام مشااااتتين

علتتىلوجتتو لو تت ةلاأللتتةلافلستتللةلكثيتترةل

مت ر ين متناحرين متقاتلين شيعًا وأحزااًا.

واض ةللعلولةللشهورة ل

أما القضاء علر أمة اإلسالم واستئصال
شددأفتها وإزالتهددا مددن مسددرح الحيددا فهددذا
مسددتحيل ،وقددد ضددمن هللا عددز وجددل لهددذه

العدد صفر
أيار 2020

األمة بقاءها بحيظ كتابها وسنة نييها عليه
سنة بعامة.
الصال والسالم ،وعدم أخذها ب َ
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خواطر حول وحدة األمة المسلمة
فيج لعلىلكزللسلالفيسهفلبملرملويو

الوياويهالألور للسها:

 .1أن يبدأ بنفسه؛ بد خالص نيتده ع عدز وجدل فدي عملدهر وحمدل هد اِم أمتده التدي تشدتت
وحدتمار وانتزعت هيبتما بتفرقما.
.2

ادبتعاد عن المناطقية والمذهبية الضيقة.

.3

العمل الجاد بين أبناء المدارس اإلسالمية في العالم العربي واإلسالمير وادعتقاد
أنمم يكمل بعضمم بعضًا.

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

.4

ويقوي شوكتمم أكثر
ادعتقاد بأن ما يجمع المسلمينر ويوحد كلمتممر ويل ُّم شعثممر
ا
بكثير مما يفرقمم ويفرل كلمتمم.

خواطر حول
وحد األمة
بقلم:
 .محمو الشيلم
عميد كلية آيات للقرآن
الكريم وعلومه
جامعة الزهراء

.2

مطلب ملح
أن يرى طلبة العلم والعاملون في حقل الدعوة إلى هللا أن وحدة األمة
ٌ
مستطيع اإلسما ُم في هذا السبيل بقدر
للنموض بأمة اإلسالمر وأنه يجب على كل
ٍ

استطاعته.

العدد صفر
أيار 2020
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كتاب العدد :النظام القضائي في الفقه اإلسالمي للدكتور :محمد رأفت عثمان
تناول الكاتأ نلاف القضاء في ايس ف مت ايااي
م هقمااا وأهميتااا وشااااروط الصااا حية للقضاااااء،

والدعقى وأرسانها ،وطرق ايثبات ،وما يجأ على
القاضااي عنااد نلااره القضااايا وفصاال فيهااا وأمااقر
أخرى تتص اهذا المنصأ الجليا  ،وماا يتعلاق اا
أحكاف فقهية ،فكااي امثاااة خارطاة لطالاأ العلام
من
ٍ
في نلاف القضاء في ال ق المقاري ايس مي.

واايّن الكاتاأ ضاارورة وجاقو القضاااء فاي المجتماات
اينساني ن إحدى القسائ المحققة لمصالح الناك

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

كتاب العدد:
النظام القضائي في
الفقه اإلسالمي
للدكتور
محمد رأفت عثمان

وحماية حقق هم ،وهق إحدى المناصأ العليمة التي

الدددددعوى ونظددددام الحكددددم فيمددددار وأركانمددددا
وشروط صحتما ونظام الفصل فيما.
وعت ّلثالثتةلعشترلشترطا ً لثتالأور ل كتالافوكافتة فتخل

اف عو لو زليساطلاف قلبراا الاف لان؟
 سظاالافيصزلفخلاف عو لوأنلافيلتينلروجتملإفتىل
كزللنلا عخلعليمل ق لوسكوزلافل عىلعليم
 اراءلافعللاءلفيلاليبج لعلىلافااضخلفعلم.ل

الفصل الثالث :

تحقاق العاادل وتمنات الللاام ،وإ اماة العاادل أحاد أهاام

وسائل اإلثبات :

مقاصاد الشاريعة الغا ّاراء ،وساائر الشارائت الس اماوية

 - 1اإلقرار.

بلها .ولمكاناة القضااء الساامية تاقته الرسا علايهم

 - 2افبيسة.

الس ف ،فحكمقا اين الناك وولعقه غيرهم.

• شروطلافشا لوافشها ة.

و د خصص الكاتأ المقدمة للتعرياف االقضااء لغاة

• رأرلاف سييةلفخلاشرراطلع افةلافشا .

واصط حا ،وحكم وجقوه في المجتمت وال رق اينا

• لرار لافشها ةلورجو لافشهو لعنلافشها ة.

وااين التحكاايم المقجااقو عنااد العاارب ب ا ايس ا ف،

 - 3سكوزلافل عىلعليملعنلافيلين.

وسيف تميز القضاء في ايس ف اأن تنليم حكاقمي

 - 4يلينلافل عخللعلافشا .

غير مسبقق.

 - 5يلينلافل عخلإذالسكزلافل عىلعليم.

اليصل األول:

 - 6افاسالة.

شروط الصالحية للقضاء وعزل القاضم وانعز اله.

إعدا :
أ .نجوى سوا ي

الفصل الثاني :

و سم إلى مبحثين:
الميحث األول :شروط الصدالحية للقضداء ،ومنهاا:
ايس ف ،البلقغ ،العق  .الذسقرة .وهاق محا خا ف

ااااين ال قهااااء و ااااد أشاااك علااااى اعاااض الباااااحثين

 - 7افاافة للعسا ا لوشروط لافااجف.
 - 8افاريسةلافااطعة لرعريفلافاريسةلوأقسالها.
• زلر ليزلاف اليصلحلوسيلةلفسيخلافسس ؟

 - 9افارعة.
 - 10علالافااضخ.

المعاصارين فهام عباارات الحن يااة فاي مساألة ت اقلي
الماارأة القضاااء ،فأوضااح ذلااك واااين ايشااكال ،سم اا
ذسر ما نق عن الطبري واعتراض اعض البااحثين
علاى صاحة نسابة هاذا الارأي للطباري ورو علايهم،
واعد إيراوه جميت اآلراء رجح اينها.

العدد صفر
أيار 2020

الميحث الثانم:
عزل القاضم وانعزاله.
عزل رئيس الدولة للقضا .

سجت لأنلافلجرلعتتاتلافرتخلفتتالرعترفلاإلستتالالكاس تتل
رربعلوساجزلفخلاإلثبتاتلأقتر لإفتىلافيوضتى لفجتاءل
اإلسالالفيؤس لوساجزلعلليتةللسطايتةلفلوصت زلإفتىل
كالص يحلويكونلفملافسبقلفخل ذالافلجاز.
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كتاب العدد :النظام القضائي في الفقه اإلسالمي للدكتور :محمد رأفت عثمان
الفصل الرابع :
أصول في القضاء
.1

افع زلبينلافلصلين

.2

افبيسةلعلىلافل عخ لوافيلينلعلىللنلأسكر

.3

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

كالافااضخلاللي ُ رال ً
رالا
الاللوالليُ زل
ً

.4

اللياضخلافااضخلو ولغضبان

.5

يةللنلفمللصولة
الليابزلافااضخل
ِ

.6

اللياضخلافااضخلفسيسم لوفلنلاللرابزلشها رملفم

.7

اف كالباالجرها لافثاسخلفلااضخ

.8

أ.ل جوا لافطعنلفخلاأل كاالفخلبعفلاأل وازلافطعنلفخلافااسونلافوضعخ.
كاالولرىليجو لسافل كالافااضخ؟
.ل اف فيزلعلىلجوا لاالسرجسافلفخلاأل
ب

وختاما ً:

كتاب العدد:
النظام القضائي في
الفقه اإلسالمي
للدكتور
محمد رأفت عثمان
إعدا :
أ .نجوى سوا ي

يقدول ميدار الفاسدير ت  1072هجددري " :فد ن علدم أحكدام القضدداء هدومن الددين بمنزلددة
الرأس من سائر األعضاءر وآدابه من أج اِل اآلداب المرعية ...ورئيس العلوم اإلسالمية بل

هدو رأسددما" فالحاجددة فددي هددذا العصددر -ومددا طدرأ فيدده مددن تغيددرات فددي مجددال القضدداء –
للرجول إلى مصادر الشريعة واجتماد سلفما ألكبر دليل على عظمة هذا الدين وصالحيته
لكل زمان ومكانر وأرى أن هذا الكتاب يصلح مرجعا لطالب العلم وأهل ادختصداصر بدل
وحتى المبتدئين ر مما يرشح هذا الكتاب أن يكون خارطة لنظام القضاءر فدال تكداد تبحدث

عن قضية في القضاء إد وجدتمار وذلك مما تميز به الكاتب إذ جمع بين األصالة والحداثة
فكان جمدًا مباركًا يختصر الوقت والبحدث فدي المصدادر القديمدة والمراجدع الحديثدةر فمدو
مرجع بحد ذاته ومادة غنية تشبع طالب العلم وترويه ويجد فيما مبتغا .

العدد صفر
أيار 2020
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ضوابط الحدود في الفقه اإلسالمي
أودً -ملخص اليحث:

تمهيد :تطييق الحدو .

إي الحاااادوو التااااي شاااارعها هللا تعااااالى وأمرنااااا

الميحث األول:

مقدمة عامة عن الحدو .

اتطبيقهااا إنمااا شاارع لمناات اتعتااداء علااى حقااقق

الميحث الثانم:

ضوابط سقوط الحدو .

الميحث الثالث:

ضوابط وسائل إثيات الحدو .

المجتمت ،وح اظا ً للمجتمت من انتشار الجريمة في .
فهذه الحدوو شرع لصيانة ا عراض ،وا نسااب،
وا مقال ،والعققل ،وا ن

عن التعرض لها.

و ااد ذسااار الشااارع هااذه الحااادوو ،وذسااار عققااتهاااا،
ونلاارا ً هميتهااا ت يجااقس للقاضااي أي يجتهااد فااي

 .محمد نور حمدان
أستاا مساعد فم جامعة
الزهراء

وجرائم الحدو سيعة وهم :حد السرقة ،وحد
الزنا ،وحد القذف ،وحد اليغم ،وحد الحرابة ،وحد

ذهلافضوابطلررمجزلإقالةلاف ت ل رتىلررتوافر و تذال

الددر  ،وحددد الشددرب .إت أي الشااريعة ايساا مية

ج زبل ل
أليرلافلؤلسينلعلرلبنلافلطا لرضخلهللالأ َّل

على حرماة

افسرقةلعس لعاالافلجاعةلفع الاسريياءلافشروط.

الت عااأ اهااا أو إلغائهااا ،ولكنهااا شاارع لك ا حااد

ولالسراهلافيواللنلقياالاف الةلفخلرطبيقلاف و لظستاًل

شروط ،وضقاا ينبغي أي تتاقافر عناد إ اماة الحاد

لسهالأسهاليايلونلشر لهللالع لوجتزلفيتملرعت لّلعلتىل

وإي لم تتقافر هذه الشروط أو اخت شرط واحد منها

ت و لهللالع ت لوجتتز لووفتتو ل فتتخل لتتاءلافلستتللين

فا يجااقس إ اماة الحااد اا يعتباار ذلاك اعتااداء عل اى

واسرهتتاملف رلتتاتلهللالع ت لوجتتز لوإلتترايلاف تت و ل

حققق الناك وظلما ً لهم .فالشريعة ايسا مية أ ارت

عتتتنللاصتتت الافشتتترعخلافرتتتخلشتتترعهالهللالرعتتتافىل

الحادوو حماياة للمجتماات وسجارا ً للمجارمين ،ولكنهااا

ألجلم.

شاارع

ضااقاا وشااروطا ً عنااد تطبيقهااا ،وإي لاام

فهتاليايلتتونل تتذهلاف ت و ل ونلر اتتقلفتتخلاستتريياجهال

تتاقافر هاذه الشااروط تعتبار ماان الشابهات المس اقطة

و ونللراعاةلفضوابطها.

للحد ،فقد ساي النبي صلى هللا علي وسلم يادرأ الحاد

وأ الافضوابطلفخلرطبيقلاف و :

عند أونى شبهة ،ولذلك وجدنا عدوا ً من الققاعد التي

 ( .1تسددقط الحدددود بالتوبددة قبددل الوصددول إلددى

ات ااق عليهااا العلماااء عنااد تطبيااق الحااد مث ا

اعاادة

القضاء).

(اورؤوا الحاادوو االشاابهات) ،و (ت يقاااف الحااد علااى

( .2تسقط الحدود بالشبمة).

جاهااا اأحكااااف الشاااريعة ايسااا مية) ،و (ت يقاااايم

( .3يسقط الحد برجول المقر عن إقرار ).

الحدوو إت ايماف أو نائب ).

( .4د يقيم الحد إد اإلمام أو نائبه).
فاي مقضااقع

 ( .5يشددترط فددي الشددمادة علددى الحدددود :اتحدداد

شروط وضقاا الحدوو ،ومتى تقاف الحادوو ،ومتاى

المجلددسر وعددددم التقدددادمر وتكدددرار اإلقدددرارر

االشااااروط والضااااقاا العامااااة

وأهلية الشمود عند اإلقامةر ف ن اختدلا شدرط

ونلارا ً همياة المقضاقع فقااد احثا
ت تقاااااف ،واست ياااا

العدد صفر
أيار 2020

إنلإقالتةلاف ت و لواج ت لعلتتىلاف تتاكالألنلفيهتتال

إفىلجللةللنلافضوابطلاللب لأنلررتوافر لفتإنلفات تل

االرغم من أنها شرع الحدوو ونص

بحث
ضوابط الحدود
في الفقه اإلسالمي

ثانيا ً -الخالصة وأهم النتائ في البحث :
لصل ةلافجلاعةلوألنلافلجرلعلوفكنلإقالرهالر رايل

تقديرها ،أو يزيد في عدوها ،أو ينقص منها.

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

الميحث الرابت :ما يراعر عند إقامة الحد.

للحاادوو ،أمااا ت اصااي ساا حااد وتعريااف ساا حاااد
والعققاة المقدرة ل شرعا ً فيمكن معرفتهاا ااالرجقع
إلى أي ستاب فق لشهرتها وسثرة ماا ستاأ فيهاا مان
خ ل الخطة اآلتية.

من هذ الشروط يسقط الحد).
( .6د يثبت الحد بعلم اإلمام أو نائبه بل د بد من
اإلقرار أو الشمادة).
 ( .7يمكددن تددأخير الحدددود لمصددلحة أو لعدددارض
يرا اإلمام).
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مقومات نمضة األمة
يعد مقضقع نهضة ا ماة ايسا مية واساتعاوة
أمارا ت ااد
مق عها ال اع اين أمم العالم وحضارات
ً

القيامة شافعًا صحاا وعليكم االزهراوين

للدعاة والعلماء من العم علي وسشف العقام التي

البقرة وآل عمراي فإنهماا تأتيااي ياقف القياماة سأنهماا

أوت لهاااذه اتنتكاساااات المتعا باااة فاااي حيااااة ا ماااة

غمامتااااي أو سأنهماااا غيايتااااي أو فر ااااي مااان طيااار

فعطل رسالتها وغيبتها عن وورها الرياوي.

تحاجاي عن أصاحااهما ،وعلايكم اساقرة البقارة فاإي

والبحااث عاان مققمااات وم مااح هااذه النهضااة

أخاذها ارساة وترسهااا حسارة وت يساتطيعها البطل اة)

والرياااوة ياادفت الباحااث إلااى الرجااقع إلااى المصاادر

(أخرج مسلم " "804في ص ة المسافرين)
وسددور اليقددر بمددا تشددتمل عليدده مددن خصددائص
وهدايات ،وبما تددل عليده مدن مدنهج ربدانم كييلدة
وحدها ب الح األمة جميعً ا.
أهداف اليحث:

ا ول للتشريت ،تزامنًا مات عهاد التشاريت ا ول فاي
المدينة المناقرة وهاي آناذاا وولاة ايسا ف وايضات

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

الناشائة ،تاادرج فيهاا اناااء ا مااة تادر ًجا يتقاف اق س ا
التقافق مت معطيات تلك ال ترة في الجزيرة العراية.
ومااان أفضاااا وساااائ احااااث تلاااك المققمااااات
والم مح هق النلر والتادار فاي النصاقص القرآنياة

التي سان

تعال القضايا والحقاوث وتتدرج في اناء

ال اارو وا ساارة والمجتماات ،وأ ْولااى تلااك النصااقص

مقومات نهضة األمة

االعنايااة سااقرة البقاارة ،فقااد اقياا ْ أاقااهااا م تقحااة
تستقب وحي السماء عقادًا ساام ً مان الازمن ،وسااي
مقصدها ا علم هق اتستخ ف والقِقامة على ويان

أ .عيد الرحمن الريس
ماجستير فم الدعو

هللا اين من أ امقه ومن أضاعقه.
ولقد عالج إلسالم التربية الخلقية بما يو افقها
من نشر لآل اب واجتناب للراائل ،فدعامة اإلسال ِم
ق.
األخال ُ
جعلااا

هاااذه الرساااالة فاااي تمهيااادٍ ،وفصااالين،

وخاتمة ،ذسرت في التمهيد م هاقف ا خا ق ومعناى

النهضة ومراوفاتها في القرآي.
واكرت فم اليصل األول :المقارنات األخالقية وما
يسدتيا منهدا فدم نهضدة األمدة ،آ م  ، إبددراهيم
 ، بنو إسرائيل ومثاليهم األخالقية.
واكدرت فددم اليصددل الثدانم :المقومددات األخالقيددة
لألفرا واألمم.
وتضمنت الخاتمة أهم التو يات والنتائج.
وفلالكانلافارانلافكتريال سترورلاف يتاةللافربتاسخل

وكتتتانلافلصتتت رلاألوزلفله ايتتتةلفتتتخلروجيتتتملافعاتتتزل

العدد صفر
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ال ﷺ ( :تعلمقا القرآي فإن يأتي يقف

وافال لوافجوارحلإفىلافع زلوافصتالح لوجت لعلتىل
افتتت عاةلوافعللتتتاءلأاللر يتتت ل ايارتتتملعتتتنلعاتتتوفها ل
واأللةلافرخلرري لافبركةلفخلكزلألور الورري افاياال
بع لطوزلسباتلالب لأنلررلل لافلعينلاألوزلفله اية

 .1كشف المالمح األخالقية فم سور اليقر وا لتم

تسهم فم النهضة والريا .
 .2اليحث عن األسياب التم أ ت إلر سلب القوامة
من األمم السابقة و اللة اآليات علر الدي وربطهدا
بالواقت األخالقم لألمم.
 .3معالجة بعض التصورات الخاطئة عن موضوع
نهضة األمة.

 .4استخراج الداللة من النصوص القرآنية.
 .5اإلرشا إلر ضرور الرجوع إلر المصدر األول
للتشريت ليكون الدستور الشامل لكل مناحم الحيا .
 .6ربط الدالالت بواقعنا وكيف يمكن تطييقه ا.
أهمية الموضول وأسباب اختيار :
ممم من جواندب الددعوة إلدى هللا
ب ٍ
 .1يعتني بجان ٍ
تعالى من خالل الفقه القرآني ومزج هذا الفقه
بالتفسير الموضوعي.
 .2خدمة كتاب هللا ومعرفة أسرار في قيادة األمة
وذلدك بتسدليط الضدوء علدى أهميدة هدذا الندول
من الدراسات المادفة.
 .3خدمة الدعوة اإلسالمية في جوانبما المختلفةر
فددالقرآن مددنم ومندددارة للدددعاةر علدديمم فمدددم
أسرار وهداياتهر ومواجمة أعدائه.
 .4فمدددم القضدددايا اإليمانيدددة فدددي سدددورة البقددددرة
وارتباطما بقضية األخالل من خالل ذكر بعض
اآلراء والتوجيمدددات والتفسددديرات للنصدددوص
وفمددم المددراد منمددا بصددورة الواقددع المعاصددر
وبيان معانيمار مما يعطي فمم ا ً موسع ا ً وش امالً
للدعوة.
 .5زيددادة الثقدددة بضدددرورة التربيدددة علدددى مفددداهيم
القرآن وأخالقه.
 .6تقديم توصيات للباحثين ب عطاء أولوية كبدرى
لمذ األبحاث
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دور الدعاة في نمضة المرأة المسلمة  -المرأة السورية نموذجا ً
مقدمة:

الياعث علر كتابة هذا اليحث:

الحمد هلل رب العالمين ،والصا ة والسا ف علاى
ساايد المرساالين ،الداعياااة ا ول ،وايماااف ا علااام،
وعلاى آل ا الطيبااين الطاااهرين ،وعاان التااااعين لهاام
اإحساي من الدعاة ،والعلماء العاملين إلى ياقف الادين
واعد :فإي الدعاة إلاى هللا هام طليعاة صا ا ماة،
ومبتاادأ هاادايتها ،ووليلهااا إلااى طريااق هللا الااذي هااق
طريق العاز والنصار والتمكاين ،وطرياق ال اقس فاي
الادنيا واآلخارة ،فهام ورثااة ا نبيااء ،وخيارة هللا ماان
عبااوه ،وسا راؤه إلاى خلق ا  ،الاذين امتادحهم هللا ف اي
ستاا العزيز ،ال تعالى{:ومن أحسن قوالً ممن

إي من أارس ا مقر التي وفعتني إلى ستااة

عدا إلدر هللا وعمدل
المسلمين} فصلت33:

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

دالحا ً وقدال إنندم مددن

وإي وور العلمااء ،والاادعاة يازواو أهمي اةً ،وأثاارا ً
فااي حياااة الناااك و ا الشاادائد وال ااتن ،وماان جمل اة
ا سمات التي حلّ

مارت اا
اا ماة ايسا مية ،ماا ع

المرأة عامة ،والمارأة الساقرية خاصاة مان تغيارات
ااااهرة أوعت إلاااى تراجااات وورهاااا ،ومكانتهاااا التاااي
اختصها هللا اها في تشريعات  ،فأضاح ألعقااة فاي

ور الدعا
فم نهضة المرأ
المسلمة
المرأ السورية نمواجا ً
أ .بدور أحمد
ماجستير في الدعوة

أيادي أعادائها يقجهقنهاا سي ماا شااؤوا ،وماا ذلااك إت
اسبأ تخل ها عن منه راهاا ،أ عماا المارأة الساقرية،
فقد ساوت معاناتها اسبأ ما تعرض ل مان حارب
وتشاااريد ،فق عااا

ااااين مطر اااة الجهااا  ،وسااانداي

 .1سثااارة تعاااالي الصاااايحات مااان وعااااة التحرياااار
والتغريأ في ضية المرأة والمطالباة احقق هاا،
وإي أولااى ماان يجااأ أي يرسااز علااى نهضاااتها
والقياف امناصرتها وإاراس وورها هم الدعاة.
 .2رؤية الحالة المأساوية التي وصال إليهاا المارأة

السقرية في ظ أسمة الحارب ،واآلثاار السالبية
التي لحق

اها من جراء هدر حقق ها ،وإهمالهاا

واجباتها.
 .3الحاجاة الماساة لادور الادعاة فاي ضارورة إااراس
نمااااذج لمشاااروعات نساااائية تحااادت اللاااروف

والصااعقاات و ااامقا انجاحااات ضاامن مشاااريت
اساايطة لتكاااقي ادايااة تنط اااة جمياات النسااااء
السقريات.

الجديد فم اليحث:
يتميز هذا البحث عن غيره من ا احاث اما يلي:
أنه قام بالجمت بين موضوع نهضة الدعا بالمر أ

التهجير ،اايضافة إلاى ماا نااهاا مان الللام والعناف

المسلمة عامة ،وموضوع المرأ السورية خا دة

وال قااد ،فصااار لزام اا ً علااى الاادعاة أي يش ا ِّمروا عاان

فم بحث واحد ،وهذا الجمت حديث وأرجو أن يكون

ساااعد الجااا ِدّ ،ويسااا ِ ّخروا طا اااتهم للنهضاااة ااااالمرأة

له األثر الطيب.

المسلمة وعقوة رياوتها إلى سااق عهدها

أهمية البحث وسبب اختيار :
فات لررقت لافلجرلتتعلاإلستاللخلافسهضتةبلبتتافلرأ ِةل
افلستتللةلفكري تاًلورو يتتاًلوعللي تا ً لوأرا لرفتتع افظلتتال
عنلكزلالترأةلرعرضتتلفلظلتا لوافاهتر لوافرشتري ل
ألنلافلتتترأة بل تتتخلسصتتتفلافلجرلتتتع لوافلهتتتاالافرتتتخل
رروال تتالفهتتاللتتنلاأل ليتتةلفتتخلرفتتعلستتويةلاألستترةل

العدد صفر
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هذا البحث المتقاضت هي:

وافلجرلع للنل سالجاءتلأ ليةلافلوضو ل
فتتخللعرفتتةللستتؤوفيةلافتت عاةلفتتخلإصتتتالحل
افلتترأةلافلستتللة لوكيييتتةلررستتي للاولتتات
افسهتتوفلفتت يها لولستتتاس رهالبكتتزلافوستتتاجز
افلستتا لةلفتتتخلسهضتتترها ل رتتتىلرعتتتو لإفتتتىل
لكاسرهتالافلررابتتة لويبتتر ل ور تتالفتتخلكاف تةل
افليا ين.

خطة اليحث:
سم البحث إلى مبحث تمهيدي وفصلين وخاتمة
حسأ التقسيم اآلتي:
ميحددث تمهيدددي :ويشااتم علااى اياااي مصااطلحات
البحث
اليصل األول :مكانة الدعاة ووسائلهم ،ويشتم على
مبحثين
الميحث األول :منزلة الدعاة وص اتهم
الميحث الثانم :أهمية الدعاة ووسائلهم في مشاروع
النهضة
اليصددل الثدددانم :نهضاااة الاادعاة ااااالمرأة المسااالمة،
ويشتم على ث ثة مباحث
الميحث األول :م هقف نهضة المرأة المسلمة وأهميت
الميحدث الثددانم :وا اات المارأة المساالمة فااي العص ار
الحاضر
الميحدددث الثالدددث :أثااار الااادعاة فاااي نهضاااة المااارأة
السقرية
خاتمة وتشمل علر نتائج وتو يات
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نشوز الرجل مفموما ً وأحكاما ً الحالة السورية نموذجا ً
الع اة الزوجياة منّاة مان هللا تعاالى علاى عبااوه
وعطية لك الزوجين ،وهي مجال ترجمة المشاعر

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

نشوز الرجل
مفموما ً وأحكاما ً

الحالة السورية نموذجا ً

والمقوة والرحمة اينهما ،ال تعالى( :ومان آياتا أي
خلاق لكاام مان أن سااكم أسواجاا ً لتسااكنقا إليهاا وجع ا

طر هالافارانلافكريالوعافجها.لفرتر لسشتو لافلترأةل

اينكم مقوة ورحمة).

يياهتتملافعتتافالوافعتتالخ لفتتخل تتينلأنلسشتتو لافرجتتزل

وهاي مات هااذا ارتبااط فيا واجبااات وحقاقق ،ولكاان

يجهلملافكثيرل رىلبعفللنلفهالبا لفخلافعلا.

يحاادث أحيانااا ً ناااقع ماان التماارو علاااى هااذه الحيااااة

وسشتتو لافرجتتتزلوإنلكتتتانلأقتتت َّزلوقوعتتتاًللتتتنلسشتتتو

الزوجياة وواجباتهاا مان با أحاد الازوجين ساباب

افلرأةلإاللأسملألطرلوأصتع ُ لوفتملرمثيرارتملافستيجةل
ُ

عديادة ،منهااا مااا يعااقو للشاريك المتماارو ،ومنهااا مااا

علتتتىلافلتتترأةلوعلتتتىلاألوال لألستتتملاس تتترافللتتتتنل

يعقو للشريك اآلخر ،مما يجع الحياة اينهما جحيما ً

صتتا

لافاوالتتةلوافاتترارلوافاتت وةلفتتخلافبيتتت لللتتا

ت يطاق  ...ومن هذا المنطلق أروت في احثاي هاذا

يه لكيانلاألسرة لوبافرافخلكيانلافلجرلع.

تسلي الضقء على مقضقع لا أهميتا البالغاة ،إت

وتطر

أي ما ستأ في لي  ،أت وهق نشقس الرج

وهقت يق أهمية عن النشقس وإي ساي أ

فإنا إذا ماا أطلاق ل ااظ النشاقس انصارف تلقائياا ً إلااى

إت أن شديد القطأة على المرأة ،وهق ما يطلق علي

المارأة ،وتبااور إلاى ا ذهااي " ايا الطاعاة" وتااذسر

في و تنا (الط ق الن ساي) والاذي ورو فاي تعرياف

الجمياات قلاا تعاااالى فااي ساااقرة النساااء( :وال تاااي

اإلعددراض :يتددرك المددرأ كالمعلقددة ،ال هددم

ّ
ّ
ّ
ااااروهن فاااااي
فعلااااقهن واهجا
ااااقسهن
تخااااافقي نشا

متزوجدة وال مطلقدة.

ّ
واضاااراقهن) وت قهااااقا معناااى الااااقعظ
المضااااجت

والهجر والضرب وحده.
من

اينهما صلحا ً والصلح خير).
مراوفااا ً تعقجاااج الماارأة ،وإنمااا هااق

وصااف تعقجاااج الساالقا وعاادف اتلتاازاف ااااالمقوة
والرحمة.

فقد عرف اليقها ُء نشوز الرجل بأنه :ارتياع
عن أ اء الواجيات المترتية عليه فم النيقة
وحسن العشر .
فتااراه يااؤذي الزوجااة االسااأ والشااتم أو االضاارب،
ويتجافى عنها ويحرمها مقوت ويعاب

في احثي ااختصار لم هقف – ايعراض –
إثما ً من ،

وهاق علاى المارأة أصااعأ

وأشااد مناا علااى الرجاا  ،نهااا ا سثاار حاجااة إلااى
العاط ة واتهتماف من جهاة ،ومان جهاة أخارى ي

اعلها نشقسا ً أو إعراضا ً ف جنا عليهما أي يصلحا
فالنشااقس لااب

العدد صفر
أيار 2020

رىلأنللنلر ركمللنلافسساءلاللرعخل اوقهال

كاللةلفيم لواللررعالزللعملكلشكلةلفهال زلشترعخل

ْ
ولكن لي ٌ من فق قل تعالى( :وإي امرأة خاف

أ .ريم رحال
ماجستير في الدعوة

لاالسالغيرللابوزلف يها.
رىلأنللجر
ُ

فاي وجههاا،

الااازوج اإمكانااا أي يعاااقض ماااا ي قاااده فاااي حياتااا
الزوجيااة فااي حياااة سوجيااة أخاارى ،أمااا الماارأة فاا
تستطيت ذلك .ثم ذسرت أسباب النشقس من الزوجين
وأشكال النشاقس .ومان ثام أهمياة الصالح الاقارو فاي
اآلية الكريمة وأهمية الصلح وشروط .

وآخرا ً وهق الجديد الذي أتيت به ،كان الحديث
عدن الحالدة السددورية الراهندة نمواجدا ً عددن
نشوز الرجل.
فما تعانيه المرأ السدورية ال يقتصدر علدر

الخوف والجوع والتهجير ،وإنما تعداه إلر

ويلهر الخشقنة في الققل أو ال ع .

مآسم أخرى مختلية فدم نوعهدا عدن األلدم

يشااعر ااا إت نصاااف ُ
فنشااقس الرجاا وا ٌء خ ااي ت
ُ

المعنوي والجسدي.

المجتمت الضعيف ،فهق مغيأ عن النصف الققي،

وقد كان اليحدث محتصدراً رجدم أن القضدية
علر األهمية بمكان.
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دور فقه الموازنات في نجاح الداعية
المقدمة:
فمما ت شك فيا أي الشاريعة ايسا مية الغاراء هاي
خاتمة الشرائت ،وأي أحكامها د لبّ وت تزال تلباي
حاجاات ا مام فاي سا سمااي ومكااي ،وهاي شاريعة
تتسام االشاامقل واليسار ،فأمااا شامقلها فيعنااي أن ا ت
تقجد ضية أو أمر إت ول فاي الشاريعة حكمااً ،إماا
نصاا ً أو اساتنباطاً ،وأماا يساارها فيتمثا فاي مراعاااة
الشريعة حقال الناك وظروفهم المتنقعة المختل ة
اأي جعل لك ظرف أو حال أحكاما ً تناسب .
المتغياارات ساامة ااااارسة ماان ساامات العصااار ،ي
حاجاااات النااااك ت متناهياااة لدرجاااة تقلاااص اعااادة
الثقاا واتساع اعد المتغيرات.

وفلالفهذالافسو للنلافيامللن
أ ليةلكبر لأق لتلعلىلافب ر
فيتم لوإجلافتتملفتتخل تتذالافب تترللتتنلجاس ت ل
اررباطتتملبلهلتتةلاف اعيتتة لولتت ل ورهلفتتخل
إسجاحللهلرم لساجلةلافلوفىلجزلفخلعالهلأنل
يستتتت للطتتتتارلفلتتتتالي تتتت لويرضتتتتى لوأنل
يعصلسخللنلافلطملواف فز
أسياب اختيار اليحث:
 أي الكتااة في هذا العلم ما تزال ليلة لذلك أحببا
أي أشارا في تجلية هذا العلم العليم.

والداعية الذي يدعو إلر هللا عز وجل علر
رايددة وبصددير امتثددداالً ألمددر هللا سددديحانه
الشارعية للقضاايا المسااتجدة فاي شاتى المج ااتت،
ٱّلل َعلَ َٰر
وتعالر ﴿قل َٰ َه ِذِۦه َ
س ِيي ِلم أَ ۡ ُعوا إِلَر َّ ه ِ
و ن يتناول أحد سمات الشريعة ومباوئها العلمية
ّلل َو َما أَنَ ۠ا
ير أَنَ ۠ا َو َم ِن ٱتَّيَعَنِم َوس ُۡي َٰحَ َن ٱ َّ ِ
بَ ِص َ
ۡ
دن ٱلمُ ۡش ِددر ِك َ
ِمد َ
ين﴾ (سددور يوسددف،) 1٠8 :
أت وهق معيار المقاسنة في ا حكاف.
يتحقق ب ان هللا علر يديه أكير النجاحدات،
ويكدددون عدددامالً فعددداالً مدددن عوامدددل الرقدددم إشكالية اليحث:
واليندداء والنهضددة فددم سدداحات هددذا الدددين  تجدداوز الحدددو والضدددوابط العلميددة لهدددذا
العظيم.
اليقه بسيب خوض جير المتخصصين فم
فااإي الشااريعة ايسااا مية التااي تتسااام فااي منهجهاااا
 لما لهذا العلم مان أهمياة سبيارة فاي ايااي ا حكااف

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

ور فقه الموازنات
فم نجاح الداعية

أ .عفيفة زكريا عبد الغني
ماجستير في الدعوة

العدد صفر
أيار 2020

الراااااني االقسااااطية واتتااازاي ائمااااة فاااي مبناهااااا
وأساسااها علااى تحقيااق مصااالح العباااو فااي المعاااش
والمعاو ،وس مسألة خرج من العدل إلاى الجاقر،
ومااان الرحماااة والحكماااة إلاااى ضااادها فليسااا مااان
الشااريعة فااي شاايء ،وفااي س ا يااقف تلهاار أاحاااث
جديدة تتطلأ منا سعيا ً حثيثا ً ييجاو ما يقدف منها وما
يؤخر وما هق مصلحة ترجح وما هاق م سادة تلغاى،
وسلما اتسع اعادة المتغيارات والمتطلباات ،ساوت
حاادة اتخت فااات والتعارضااات  ،والحكاام علااى هااذه
المتغيرات وأيهما أولى االتقديم والترجيح يعتبر مان
أهاام أولقيااات العماا الدعقيااة ،وإي إجااراء عملياااة
المقاسنة اين المصالح والم اسد مان ا ماقر المهماة
التااي ينبغااي لك ا واعيااة أي يتعلمهااا ،وأي ت يكااقي
الدعاة اين إفراط وت ري في استخداف تلك المقاسنة،
ا يجأ العم وفق فق المقاسنة في ضاقء الكتااب
والساانة ماات مراعاااة ا صااقل والضااقاا الشاارعية
واتسات اوة مان مياراث العلماااء المحققاين مان ساالف
ا مة.
وفق المقاسناات مان أهام مباحاث هاذه الشاريعة
التي ت غنى للمجتهد عنها احال ،فهق يضب ال تقى
ويقجاد الحلااقل الناجعااة للمسااائ المسااتجدة ،ويبااين
مقدرة الشريعة على مقاسبة مسيرة التطقر فاي هاذه
الحيااة ،ولااي الكا ف عاان فقا المقاسنااات مان ااااب
التاارف ال كااري والتحسااين الاادعقي ،ااا هااق ماان
رسائز ووعائم وأساسيات الادعقة التاي اادونها يكاقي
الداعية معقل هدف شره أسبر من خيره.

الشريعة فم مجاالته.
 استغله اليعض إلرضاء ميولهم وأهوائهم،
والدي مدن خدالل التيددديل فدم أحكدام الدددين
لحجج باطلة وواهية منها :تجديد الخطاب

الدينم ليتمشر مت العصر.
أهمية اليحث:
 مددى حاجدة الداعيدة ليقدده الموازندات فدم ظددل
تغيرات العصر.
 فقه الموازنات يضت الضوابط والقواعد ويرسم
المعالم التم تمنت فوضر التالعب بالنصوص.
 يدحض شيه المشككين الميترين الذين يتهمون

الشدريعة بالقصدور والجمددو  ،ويؤكدد

ددالحية

الشريعة لكل زمان ومكان.
 يربطنا هذا العلم بالسلف الصالح ،بحيث يكون
فهمندا للنصدوص مسدتمد ا ً مدن فهمهدم وآثدارهم
فيالتالم نجمت بين حلدول المشدكالت العصدرية

وآثار السلف الصالح.
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الكولسترول بين الفوائد والمضار
ال ُكو ِلسترول

مجلة علمية ثقافية فصلية
تصدر عن جامعة الزهراء

هق :مااوة وهنياة شامعية أساساي ة فاي

سما أن ضروري وهاف غشية الخ يا

تكااقين أغشااية الخ يااا فااي جمياات أنسااجة الكائنااات

لكي يعطى لها ص ة المسامية والقياف اقظائ ها.

الحياة ،اايضاافة إلاى ذلاك يلعاأ الكقلساترول وورا ً

يكددون تددأثير الكوليسددترول السدديو علددر األوعيددة

أساسيا ً في ايستق ب الحيقي (التمثي الغذائي).

الدمويددة عمومدد اً ،فهددو يسددد أجددزا ًء مددن األوعيددة

الكقليساترول نقعاااي :أحادهما طيااأ م ياد ،واآلخاار

الدموية ،وبهذا يتأثر القلب وتنخيض كياءته ،وقد

ضار للصحة إذا ساو عن الحد.
 .1النوع المييد وهو بروتين هنم مرتيت الكثافة
) High-density lipoproteins( HDL
ويجب أن تكون نسيته فدم الددم أعلدر مدن 4٠
مليغرام/ديسيلتر.

دمة قليية ،وتتأثر

الكقليساترول فااي الاادف عاان طريااق التحلي ا تتخاااذ

 - 2الناااقع الضاااار وهاااق ااااروتين وهناااي مااانخ ض

طرق الق اية من سياوت في الدف.

ينسد الشريان التاجم وتحدث

شرايين الكلر فتنخيض كياءتها ،وقد يحددث فشدل

كلدددددوي ،لهاااااذا يجاااااأ اتهتمااااااف امعرفاااااة نسااااابة

الكثافاة (Low-density lipoproteins) LDL
يجاااأ أي تكاااقي نسااابت فاااي الااادف أ ااا مااان 100

مليغراف/ويسيلتر ويتزايد ضرر الكقليسترول السيء
إذا ساو عااان الحاااد وا تاااري اارت ااااع ضاااغ الااادف.
فك همااا يااؤثر ساالبا ً علااى القلااأ والكلااى ،وعمقمااا ً

الكولسترول
بين اليوائد والمضار
إعداد:
أ .فراس محمد
باحث
في قسم الكيمياء الحيوية

يتساابأ الكقليسااترول العااالي فااي الاادف فااي ا نسااداو
ا وعية الدمقية االتدري .
سذلك يمث الكقلسترول انقعي اللبنة ا ساساية فاي

تشكي [الهرمقنات الستيرويدية] و[فيتامين و].

نصائح يمكن أن تساعد علر خيض مستوى

عنددما يددذكر اسددم الكوليسددترول يرقددر إلددر الددذهن

الكوليسترول فم الدم:

علدر اليددور بأندده شددمء جيددر مييددد وضددار بصددحة
اإلنسدان ،لكدن زيا تدده عدن حددو معينددة هدم التددم
تتسيب فم ضرره.

من فوائده تكوين:
 أحماااض(عصااارة الماارارة) والتااي تساااعد فااي
هضم الدهقي ).) Bile acids
 فيتامين و
 هرمقي البروجيستروي.
 اييسااااتروجين ( هرماااااقي ا نقثااااة ومشاااااتقات :

إيستراوايقل ،إيستروي ،إيستريقل).

العدد صفر
أيار 2020

أدوار البروتينات الدهنية

 ا نااااادروجين ( هرماااااقي الاااااذسقرة ومشاااااتقات :
أندروستيروي ،تستقستيروي).
 هرمقنات المينيرالقاسقرتيكقيد.

 .1اتباع نلاف غذائي صحي ( تقليا تنااول الادهقي
الحيقانياااة ،واساااتعمال سيااا ووار الشااام  ،أو
سيااا الزيتاااقي ،أو سيااا الاااذرة فاااي تحضاااير
المأسقتت).
 .2المشي ،أو الجري ،أو السباحة ،الحرسة عمقما ً،

والتمارين مدة  40 - 20و يقة اطريقة منتلمة.
 .3خ اااض الااادهقي المشااابعة (الااادهقي الحيقانياااة
ووهقي الطيقر).
 .4سياوة سمية الخضراوات وال قاسا وا ليااف فاي
الغذاء ،على أي تكقي الخضروات ضعف سمية

ال اسهة.
 .5تناول سبسقلة سي سمك يقمياً ،ويحبذ المحتقي
على أوميغا . 3

 هرمقنات الجلقسقرتيكقيد (سقرتيزول).
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من الذكر الحكيم
قال هللا تعالر:

اس َوالْ ِح َج َارة ُ َعلَيْ َما َم َالئِكَة ٌ
" يا أَيُّ َما الَّ ِذ َ
آمنُوا قُوا أَنف ُ َ
سكُ ْم َوأَ ْه ِليكُ ْم نَ ًارا َوقُود ُ َها النَّ ُ
ين َ
ون َما ي ُ ْؤ َم ُر َ
اَّلل َما أَ َم َرهُ ْم َويَفْعَل ُ َ
شدَاد ٌ َّد يَعْصُ َ
ون " [التحريم.] 6 :
ِغ َالظٌ ِ
ون َّ َ
مما ور فم معانم اآلية و الالتها ما يلم:

مجلة علمية ثقافية فصلية
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لهؤتء.
يجأ على الرج تعلم ما يجأ من ال رائض وتعليم
ِ



وجقب ا مر االمعروف في الدّين لأل رب فا رب.



أظهروا من أن سكم العباوات ليتعلّمقا منكم ،ويعتاووا سعاوتكم.



علّمقهم ا خ ق الحساي.



مروهم اقبقل النصيحة.



قا أن سكم اأفعالكم وأْمروا أهليكم االذسر والدعاء حتى يقيهم هللا اكم.

من الذكر الحكيم
إعداد:
أ .أحمد جيجة
طالب ماجستير
في قسم التفسير

اليالجة:
فقدد عيدر هللا تعددالر عدن الموعظدة والتحددذير بالوقايدة مدن النددار علدر سدييل المجدداز؛ ألن

العدد صفر
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الموعظة سيب فم تجنب ما ييضم إلدر عدذاب الندار ،أو علدر سدييل االسدتعار ؛ بتشدييه
الموعظة بالوقاية من النار علر وجه الميالغة فم الموعظة.
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حديث شريف
قال رسول هللا هللا

لر هللا عليه وسلم:

"مثل المدؤمنين فدم تدوا هم وتدراحمهم وتعداطيهم كمثدل الجسدد إاا اشدتكر منده عضدو
تداعر له سائر الجسد بالسهر والحمر"[ .متيق عليه].

مجلة علمية ثقافية فصلية
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يستيا من الحديث:


التكاف اتجتماعي اين أفراو المجتمت من أولقيات التراية ايس مية.



التعاطف المعنقي والماوي وغيره من أشكال التعاطف مت اآلخرين.



جميت أفراو المجتمت مشارسقي في المحافلة على المصالح العامة والخاصة ،وهق
مست او من صيغة الت اع (تقاوهم وتراحمهم وتعاط هم) التاي تادل علاى مشاارسة

حديث شريف

إعداد:
أ .أحمد جيجة
طالب ماجستير
في قسم التفسير

ال ع من س الطرفين المتجاذاين لل ع .


ت فقير في ايس ف ات اسبأ البعد عن تعاليم الدين الحنيف.



ايرشاو اللين والحكمة البالغة والدعقة المبطنة للتكاف .



قة المجتمت في تآلف أفراوه وتعاونهم ،وضع في التناسع وال ر ة واتخت ف.



عقي المرء خي عائد على ن س .



تعلاايم حقااقق المساالمين اعضااهم علااى اعااض ،وحااثهم علااى التااراحم والم ط ااة
والتعاضد في غير إثم وت مكروه.



جقاس التشبي وضرب ا مثال لتقريأ المعاني إلى ا فهاف.



خاقة ااين الماؤمنين مان الت اراحم
أي مان مقتضايات اييمااي العما اماا تسااتلزم ا
ع
والتقاوو والتعاطف ،وأي التقصير في ذلك والتهاوي في ضعف في اييماي.



أي على المسلم أي يجتهد في تطهير لب نحق إخقانا المسالمين؛ في ار اقصاقل

الخير إليهم ،ويتألم إي أصااهم ما يضرهم أو يؤلمهم ،ويقف معهم في مصائبهم وما
ينزل اهم ،فيغيث المحتاج ،وينصر المللقف ،ويعين ذا الحاجة ،ويتعاوي معهم على
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الخير والبر.


علمة هذا الدين وسمال  ،احثّ على التآلف والتراحم ،فيعيش المسلم اين إخقان وفي
سن هم معزساً مكرما ً في عسره ويسره ،و قت وضع  ،وفي سائر أحقال .
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جملة جامعة الزهراء
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ور العد

جامع بين أمية الكبري
بدمشق

العدد صفر
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هو من أقدم املساجد يف التاريخ اإلسالمي وقد بين جزء م نه يف
بداية دخول املسلمني إىل دمشق ،وصلى به خالد بن الو ليد ،وأبو
عبيدة بن اجلراح رضي اهلل عنهما ،وتوسع أيام معاوية بن أبي
سفيان رضي اهلل عنه ،وبنى جبانبه قصر اخلضراء ،لكن النقلة
النوعية يف استكمال توسعة اجلامع وبنائه بالصورة اليت نراها اليوم
كانت يف عهد اخلليفة األموي الوليد بن عبد امللك عام  86هـ 705/م،
وانتهى بناؤه عام  96هـ 715/م .مع اإلشارة إىل أن اجلامع تع رّض
خالل تارخيه لعدد من احلرائق كان آخرها سنة  1893م ،وأعيد
بناؤه عام  1898م ليصلنا بالصورة اليت نراها اليوم .
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