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وشروط النشر

مجلة جامعة الزهراء اإللكترونية

اقكتيي  ج صيي قمجدفييلىجتقييمجد ييل نجرييلل ةجللييبج ييب  مجق    ييمج هييمجلة ييمجة ثقييمج    قييم

اق  ل لقييمج اق يي ينقفج ييمجل ت يياجاقثةيي صةج اقت صصيي ةجاق  ثقييمج اويةقييمج اقتبة  ييمج 

قألليمج ت يبا ج اق   مجاإل اللقمج اقف فقمج غقبه جاقكنقب،ج يةنجاقبصيقلجاق ثنيمج اقن ي  م

 ت ييياجرصيييقلجاقثكت يييمجاق بةقيييمج اص ييياللقمجةث ييي ةلبجاق   يييمج اقكتييي  ج اق ييي ينقفجليييفجل

.اقت صص ةجةنلبجل  صدفنج يرا  دفنج أةث  فنج مجاقثة م

جامعة الزهراء اإللكترونيةمجلةأهداف ورؤية

ىجللييبجلة ييمجاقرهييبا جاإلقكتب لقييمجهييمجلة ييمجة ثقييمج    قييمجدصييلهرجةصيي ربج صيي قمجةفييل

مج اقكتيي  جاقث ي صةج اقلرا ي ةج اق ثي نجةن ييتجتقكتب لقيمج ة ب  يمجللييبج ا يثمجق    ي

 نليبج اق  ينقفج قكلجلفجهي جلفيتنجة قنليبجة ق ايمجاق بةقيمج  ثكيفجتهثي  جأهيلاىجاقثة يمجق

:ة قت قم

 ي ينقفج  يمجد ر رجةث ق ةجللبجاقث  صةج اقلرا  ةج اوةث نجاق  ثقمجةقفجاق   مج اق1.

.ةقئمجللبجرصقنم

هينجليفجاصرد   جةث ت ىجاقث  صةج اقلرا  ةج اق ث نجاقثنل ربجلفجريال جالت ي  جاو2.

.ق لجهقئمجدثب بجاقثة مج  مجاقثة  جاقث    جللبه

ثقييمجلييفجدا قييمجي هييمجاق   ييمج اق يي ينقفج ييمجللييبجاقث يي صةج اقلرا يي ةج اق ثيي نجاق  3.

. جاقكنقبل ت اجاقت صص ةجاق  ثقمج اقتبة  مج اويةقمج اق   مجاإل اللقمج غقبه

. ثثجاق  ثمد  ي جاقث ب مجةقفجاقكق ل ةجاق  ثقمجاقث ت فمجةكلجي  جاق  قنج لت ة مجاق4.

قواعد وشروط النشر في مجلة جامعة الزهراء اإللكترونية

.اق امجاق بةقمجهمجاق امجاقث تثلبجق نلبج مجاقثة م•

قث يي  ،جةنيي ايجا:  ةييأجأيج  ييت  مجاقث يي  جق اةييلجاقكت ةييمجاوس ي ثقييمجاق يي قثمجلييف•

...اقثلك مجاقث ب يمج د  ؤصدف ،جأهلاىج أهثقمجاقث   

.س ثمجسثلجأقصم500 ةأجأيج تك يجاقث   جلفج•

 Times Newة ي MS wordدك يجاقن تجاقثب ي مجل   ةيمجة يمجةبلي ل •

Romanقثتفجاقث   12ق  ن   فجاقبئق قمج 14 ةثةنجر ج.

. تنجاصلت  هجتقمجدبققنجاقب  ل ةج اقةلا  جتيج هلة•

لييفجدفضييلجاقثة ييمجللييبجاقث يي صةجاقتييمجقيينج  يي  جا ييت لالف جأ جللييبه ج ييمجأ •

.اقثةالةجاوربى

ث ي  جققيتنجدلتبطجاقثة مجاد ي  جأرالققي ةجاقكت ةيمج اق ثيثجأ ني  جتةيلايج دةفقيرجاق•

.ق  قهجق نلبج قف 

كتيأجدفتنجاقثة مجةنلبجاقث ي صةجة يمجاريتالىجلة صدفي ج اقتبهثي ةج لباهي جاق•

. اقت  ر بج ل  ص ةجر  ئلجاقث ه تقبج اقلست راهج لل ر  جاقت بج

 اوًريبىجword  لمجاقكتّ  جل  تقفجلفجاقث   جاق  صجةفنجتييلاهث جةصيقام•

.Pdfةصقام

ثيي ج  ييلمجدثييتفاجاقثة ييمجةثيي جللييبجاقث يي صةجأ جل  صيي ةجاوةثيي نجتقكتب لقيي ًجة•

. أهلاىجاقثة مج رؤ تف 

ةت  رجوهثقمج  ض جدبدقأجاقث  صةجتقمجد ل بجهقئمجاقتثب بج صج لرلج قف جأ جا•

.اقث  قم

مجلة جامعة الزهراء 

اإللكترونية

:إرسال المقاالت واألبحاث 
ezzahraa.journal@alzahraa.university

00905319666611
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اءتصدر عن جامعة  الزهرمجلة علمية  ثقافية  فصلية  

جملة جامعة الزهراء 

رئيس التحرير

فيصل مصطفى الحسن. د

عبد المهيمن الديرشوي. د

محمود الشــــــــــــــبلي. د

محمد ســـــــــــــالم أسد. د

ة محمدــــــــــــــــــعائش. أ

دــــــــــــــــــد عبيــــمهن. م

دـــــهــان فــــــــــــــــعن. م

ةــــــــــــــــجيجد ـــــأحم. أ

نــورا خليـل يوســـــــــف. أ

هيئة التحرير

هيئة التحرير

مجلة جامعة الزهراء 

اإللكترونية
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الثاني 
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كلمة التحرير

مجلة جامعة الزهراء 

اإللكترونية

:السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد

كلمة التحرير

رئيس التحرير

يصدددر العدددد ال دداني مددن مجلددة جامعددة الزهددراء فددي  ددرف 

ضديلة اسدت نائي حيدف فقددت الجامعدة ماسسدها ورئيسدها ف

قبدرج األستاذ الدكتور مصطفى مسدلم طيبدهللا هللا ثدراج وجعدل

. روضة من رياض جناته

ا يضددم بدين صدفحاته ا خاصدا مقدداالت يتضدمن هد ا العدددد ملفدا

مده حول مسيرة الراحل الشيخ الددكتور مصدطفى مسدلم رح

هللا ونشددداطاته ومالفاتددده وكددد لم مجموعدددة مدددن المقددداالت 

ير فدي العلمية وال قافية وملخصدات ألبحداث طلبدة الماجسدت

أن الجامعة إضافة إلى بعض المواضيع األخرى التي نأمدل

.تنال استحسان قراء ه ج المجلة

إلدى نسأل هللا أن يوفقنا في عملندا والوصدول بهد ج المجلدة

مدددا فيددده الفائددددة للجميددددع وبمدددا يحقددد  أهدددداف الجامعددددة 

.وطموحات قرائها

العدد 

الثاني 

حزيران 
2021

مجلة جامعة الزهراء
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محتويات العدد ال اني

مجلة جامعة الزهراء 

اإللكترونية

اقصفثماقك دأاق ن اي

3رئقسجاقتثب بس ثمجاقتثب ب

4محتويات العددلثت   ةجاق لي

5ةليجلفجاقكت  (اق ب  ق  رجلص فمجل  ن)ل اجاق ليج

6ص قحجأيثلجر  . ي. أجة ِقنج  لل ه

او ت ذجاقلست رجلص فمجل  نجلثثلجرائلج

اقتف قبجاقث   ةم
9لثث يجأيثلجاوطبش. ي.أ

 هكذاجريلجشقتجاقتف قبج اقث ار ثجججججججججج

(م2021–مج1940)
12ة لجهللاجتةباهقنجاقث  م. ي.أ

15مجلثثلجةفجة لجهللاجاقبةق . ي. أرائلجاقتف قبجاقث   ةم

اق  قنجاقثبةم،ج اقثة هلجاقثفّةب،ج اقفب م

اقثفّ ب،ج اق  للجاقص يحجة قث ج
17أيثلجر اج   ا. أ

21 قصلجلص فمجاقث ف. ياقثن خجةقفجةصبجاقلى ج ةصبجاقة قل

23اقل بش  ة لجاقثفقثفج. يصن ةمجاقتف هم

26تةباهقنج   قنم. ياق ناج اق ل ايجلفجاقرا  مجاإل اللقم

28لفنلجت ث ةقل. أاقفةببج اقت  للجاإل ة ةمجل جاقثثف

30ققن جاق  قأ. يهبل يجاق   يب

32لثثلجأة جهال . ياإل   ىجاقنف مجاو قم

ج   مجلث ج ةث ج 34ة لجاقبيقنجيث ي . أ(ل  رة ةج ل  رل ة)سلٌّ

  ت لامجدصثقنج دنفقذجلظ مجقت ققلجاقكفبة  جة

اقلث م تقبققنغط  ج
36ة ي جاويثل. أ: دبهثمج تةلاي

38ري  جش ستجأ غ  . أ اقصثمجاقنف قم (COVID 19)ه ئثمجس ر ل 

41ل راجر قلج   ا. أ  لبا 

 مجاقن ربجاق  ر.. اق   ج مجاقثث سنجاقلبةقم

ًج لث ذه 
44أيثلجي فجاقث  رك. أ

46ة لجاقفت حجش ث   . أ  ربجاقتا ةفجيرا مجأص ققمجد  ق قم

47   بجاقث لاي. أقم  ربجاقةث مجيرا مجيصققمجأص ققمجد  ق 

50أيثلجلثثلجة ي جهقةم. أة السنة النبوية الشريفلفجاقذسبجاقثكقنج 

53ألقبجاقل با جأيثلجش قملك مجيلل 

55اق  قأجلثثلج فلجاق  مق  كجدك يجلفجأه ف جشهلَّجاقثئرر

57اقث ةلجاقن   جاقلب اص ربجاق لي

العدد 

الثاني 

حزيران 
2021
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الراحل الشيخ األستاذ الدكتور مصطفى مسلم رحمه هللا 

م1940-2021

الرابط الخاص بموقع الدكتور مصطفى مسلم رحمه هللا

Https://www.mustafamuslim.net

العدد 

الثاني 

حزيران 
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سييرة أحيد اإلخوة المسلمون في أقطار هذه الدنيا الكبيرة الصغيرة ُطِلب منيي أن ألخي 

17هي  الموافي  1442رمضيان 5نجوم العلم اإلسالمي الذي قضيى أجليه ييوم السيبت 

ا 81م عيين عميير نيياهز 2021أبريييل /4 ف فييي مدينيية نييازي عنتيياب التركييية  متيي  رف عامييا

ة فكان خير   ولقد عشت معه في جامعتين فترة من العمر طيببكورونابإصابته بما سمي 

.إنسان  وخير صدي   وخير جار  وخير أخ

عاِلم فقدناه

صالح أحمد رضا. د. أ 

مبيار  بميا وكانت وفاته في رمضان أمالف لمحبيه ب ن يكرمه هللا تعيالى فيي هيذا الشيلر ال

دميه لممية يكرم عباده الصالحين  واألتقيياء المبياركين  ويمنحيه مين فضيله العمييم لميا ق

ف الشيرور التيي تليا العيال ف الحي   وموضيحا م اإلسيالمي  والعالم من خبراته العلمية  مبينا

.منا اإلسالميوالطري  الصحيح إلعادة اإلسالم إلى القلوب  والنلضة التي تُْنتَمر لعال

م  فيي عيين العيرب التابعية (1940)هذا العَلم هو فضيلة الشيخ مصطفى ُمْسِلم وليد سينة 

صيل فيي حليب  وح( الخسيروية)لمحافمة حليب السيورية  ودرف فيي ال انويية الشيرعية 

 ييم انتقييل إلييى كلييية الشييريعة بجامعيية دمشيي  ونييال منلييا . م(1961)علييى شييلادتلا عييام 

ة م   ييم نييال ماجسييتير فييي التفسييير وعلييوم القيير ن ميين كلييي(1965)اإلجييازة العلمييية عييام 

الييدكتوراه فييي علييوم [ العالمييية]م  وشييلادة (1969)أصييول الييدين بجامعيية األزهيير عييام 

( تخصيي  علييوم القيير ن.)م1974القيير ن ميين كلييية أصييول الييدين بجامعيية األزهيير عييام 

ان وقبلييت الرسييالة بدرجيية مرتبيية شييرا  وكيي" إعجيياز القيير ن الكييريم"وعنييوان الرسييالة 

.علي محمود خليل. د . المشرا أ

المدرسة الخسروية في حلب

العدد 

الثاني 

حزيران 
2021

مجلة جامعة الزهراء
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.سنوات9مدرف في المعاهد العلمية في السعودية  لمدة -

أسييتاذ مسيياعد   ييم مشييار    ييم أسييتاذ فييي جامعيية اإلمييام محمييد بيين سييعود اإلسييالمية -

.م( 2010–1974)بالرياض  وأستاذاف بجامعة الشارقة من 

ف للقسييم ميين : واسييتلم فيلييا م   ييم 1982–1976وكاليية قسييم القيير ن وعلومييه   ييم رميسييا

.م1984-1982رميف قسم الدعوة واالحتساب بكلية الدعوة  من 

.م2001-2000رميف قسم الشريعة بجامعة الشارقة  من -

.م2014في مدينة نازي عنتاب بتركيا منذ ” الزهراء“رميف جامعة -

.للدراسات القر نية" تفسير" كان خبيراف في مركز -

مقاميه قيد هذا العَلم الذي نادرنا إليى بارميه نسي ل هللا تعيالى أن يسيكنه جناتيه  وأن يعليي

لد ليه بيذل  بذل حياته لرفعة الدين  وصالح المجتمع  ونشر العلم الشيرعي القيويم  وتشي

ه في عليوم تالمذته الذين استمعوا لعلمه  ونالوا توجيلاته  وكذا الذين قرؤوا ما خط بيمين

. اإلسالم  واإلصالح  وتقويم الحياة

:العمل ال ي مارسه

.موسوعة التفسير الموضوعي-

.مباحث في إعجاز القر ن-

.مباحث في علم المواريث-

.معالم قر نية في الصراع مع اليلود-

د التفسيييير فيييي علييي)منييياهل المفسيييرين -

(.الصحابة

رة تربية األسيرة المسيلمة فيي ضيوء سيو-

.التحريم

الجييزء )التفسييير الميسيير للقيير ن الكييريم -

طباعيية مجمييع المليي  –( التاسييع والعاشيير

.فلد

صالح أحمد رضا. د. أ 

عاِلم فقدناه

ف في الدراسات اإلسالمية  أبرزها90ال وكان له ما يقارب  ف وكتابا :بح ا

.المعجزة والرسول في ضوء سورة الفرقان-

.ةمشتر   الشارق-تعريفلا  مصادرها  مجاالتلا  تحدياتلا: ال قافة اإلسالمية-

العدد 

الثاني 

حزيران 
2021

مجلة جامعة الزهراء
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خيرا  كتيب كما كان له جلد في تحقي  كتب العلم ليفيد بلا طلبية العليم  كميا شيار  فيي إ

.هامة في التفسير وعلوم القر ن الكريم

:  ومن البحوث والمقاالت الك يرة

.نمرات في المدرسة العقلية الحدي ة-

.معوقات تطبي  الشريعة اإلسالمية-

.المناسبات ودالالتلا على إعجاز القر ن الكريم-

.النبوية( الو يقة)قراءة في بنود الصحيفة -

. ممارسات خاطمة في تربية الطفل-

.التطرا والعنا وأ رهما في الدعوة-

.التفاسير حسب ترتيب النزول في الميزان-

.إعجاز القر ن في عصر الحاسوب-

.النصفة في الحوار القر ني-

لم الك يير وإضافة إلى هذا كله مقاالت ك يرة يخاطب فيلا اإلخوة األكراد بلغتلم يوضح ل

.من المعلومات التي يحتاجلا كل مسلم

.وقد أشرا وناقش العديد من رسامل الدكتوراه والماجستير

عاِلم فقدناه

صالح أحمد رضا. د. أ 

كتور مصيطفى والحقيقة التي تملر لنا من بحوث العالم الجليل فضيلة الشييخ األسيتاذ اليد

كيل مسلم أنه كان يعيش في الناف وهو يسيبر كيل موضيوع مين الموضيوعات التيي تليم

كونيوا عليى عليم مسلم  فيخوض فيه حتى يبينه ألبناء اإلسالم  وألبناء الجاليية الكرديية لي

يجيب أن بما يدور حوللم من كيد الكامدين  وحقد الحاقدين  ويطلع أبناء اإلسالم على ميا

عيداء يعرفوه عن إسالملم  وما يجب أن يعرفوه عن كيد الكاميدين  وحقيد الحاقيدين مين أ

ف اإلسالم  كم أنيه عميل جاهيداف عليى إنشياء كليية للشيريعة فيي شيمال العيرا  لتكيون م علميا

ف فيي جليات مخت ف في تلي  المنطقية  فنجيد جليده يرحميه هللا تعيالى متنوعيا لفية ينمير دعويا

ى ميا يحيا  بنمرة العالم المفكر إلى ما يحتاجه المجتمع المسيلم  وينمير بعيين باصيرة إلي

دللا عليى ضد المجتمع المسلم  فيجول فيه جولة العالم المدبر  والحيري  عليى األمية فيي

.ما ينفعلا  ويبعدها عما يضرها  وي خذ بيدها إلى الخير المطل 

ف أدعييو هللا تعييالى أن يرحمييه رحميية واسييعة وأن يملييه بمييل عرشييه  ويجمعييه مييع  وختامييا

.األتقياء الصالحين تحت لواء سيد المرسلين  محمد صلى هللا عليه وسلم

العدد 

الثاني 

حزيران 
2021

مجلة جامعة الزهراء
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. م1940ولد الدكتور مصطفى مسلم في مدينية عيين العيرب التابعية لمحافمية حليب عيام

وعليى ماجسيتير فيي . م1965وحصل على بكالوريوف شريعة مين جامعية دمشي  عيام 

وعلييى دكتييوراه فييي التفسييير . م1969التفسييير وعلييوم القيير ن ميين جامعيية األزهيير عييام 

إعجياز "وكان عنوان رسالته للدكتوراه . م 1974وعلوم القر ن من جامعة األزهر عام 

".القر ن الكريم

األستاذ الدكتور    

مصطفى مسلم محمد   

عيرائد التفسير الموضو

عميييل بجامعييية اإلميييام محميييد بييين سيييعود 

وشيييغل. بالريييياض   يييم بجامعييية الشيييارقة

وهيييو خبيييير . مناصيييب أكاديميييية متعيييددة

.بمركز تفسير للدراسات القر نية

م جامعيية الزهييراء 2014أسييف فييي عييام 

ار فييي مدينيية نييازي عنتيياب بتركيييا  وصيي

ف للييا حتييى وفاتييه بتيياريخ  نيسييان 17رميسييا

.م2021

ف فييي( 90)اللييه مييا يقييارب  كتابييا وبح ييا

أبرزهيييا موسيييوعة . الدراسيييات اإلسيييالمية

عدييد وأشرا على ال. التفسير الموضوعي

وشيييغل مناصيييب . مييين الرسيييامل الجامعيييية

.استشارية علمية متعددة

وميييين أهييييم أبحا ييييه فييييي مجييييال التفسييييير 

:الموضوعي

مباحث في التفسير الموضوعي1.

دمعالم قر نية في الصراع مع اليلو2.

تربيييية األسيييرة المسيييلمة فيييي ضيييوء 3.

سورة التحريم

المعجييزة والرسييول فييي ضييوء سييورة 4.

الفرقان

 ن التفسيييير الموضيييوعي لسيييور القييير5.

(.الكريم

العدد 

الثاني 

حزيران 
2021

محمود أحمد األطرش. د.أ

أستاذ التفسير وعلوم القرآن 

في جامعة شرناق

مجلة جامعة الزهراء
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يير ميين وتوسيع ك يير مين المفسييرين فيي ك 

العلييييوم والمعييييارا بشييييكل طغييييى علييييى 

ير التفسييييير  حتييييى صييييارت كتييييب التفسيييي

محشييوة باصييطالحات علمييية قييد تصييرا

القيييارن عييين التعاميييل المباشييير ميييع روح 

لتفسير لذا كان التجديد في ا. الن  القر ني

ف  ف هامييا افييات فقييد كييان لمفكييار وال ق. مطلبييا

لميذهبي الدخيلة كاإلسراميليات والتعصيب ا

.أ ر سيء على  قافة األمة

األستاذ الدكتور    

مصطفى مسلم محمد   

عيرائد التفسير الموضو

لتفسيير وكيان مين أليوان التجدييد هيو ا. وقد وجدت محاوالت متعددة للتجديد في التفسيير

.ثالموضوعي  الذي اهتم به المفسرون المعاصرون  ليواكب  قافة العصر الحدي

محمود أحمد األطرش. د.أ

أستاذ التفسير وعلوم القرآن 

في جامعة شرناق

يانة ويقييوم التفسييير الموضييوعي علييى جمييع انيييات القر نييية المتفرقيية  ويصييونلا صيي

ف واحداف  مع بيان المعنى اإلج ف يشكل موضوعا ف إياها ترتيبا مالي اليذي يخيدم متكاملة  مرتبا

.تكامل الموضوع

وبييان إعجيازه والتفسير هو علم يفلم به كتاب هللا تعالى ببيان معانيه واستخرا  أحكاميه

مد عليى المي  ور وكان التفسير في األصل يعت. وما يتعل  ببيان المراد من كالم هللا تعالى

  إضيافة عن النبي صلى هللا عليه وسلم   م ما ورد عين الصيحابة والتيابعين ومين بعيدهم

لينمم عنيد  يم ملير التفسيير بيالرأي اليذي أساسيه نمريية ا. للقراءات وبعض قضايا اللغة

.ف صبح المفسرون يجمعون بين منلل التفسير الم  ور والرأي. الجرجاني

العدد 

الثاني 

حزيران 
2021

مجلة جامعة الزهراء
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يسييه فييي وهيذا اللييون مين التفسييير بييدأت تترسيخ أصييوله فيي العصيير الحييديث  وأقير بتدر

ر ميين وهنييا  الك ييي. الجامعييات  وأصييبح يشييغل حيييزاف فييي الدراسييات القر نييية المعاصييرة

ت الك يير وبيذل. الدراسات القر نية والرسامل العلمية المعاصرة في مختليا الموضيوعات

كمييا . ييةمين الجليود إل يارة الموضيوعات العلميية التطبيقيية فيي مختليا الدراسيات القر ن

.لقر نيةكتبت دراسات متعددة في المصطلح القر ني والتفسير الموضوعي للسورة ا

األستاذ الدكتور    

مصطفى مسلم محمد   

عيرائد التفسير الموضو

ف إليى ولم توجد دراسة متكاملة تتناول تفسير جميع سور القر ن الكريم تفسييراف  موضيوعيا

طفى أن هييي  هللا لمشييروع متكامييل تبنتييه جامعيية الشييارقة بإشييراا األسييتاذ الييدكتور مصيي

ف ييراوده منيذ تيولى تيدريف هيذه الميادة فيي الجا. مسلم معيات وكانت فكرة الموضوع حلما

ف  (..ريمالتفسير الموضوعي لسور القر ن الك)وهو بعنوان . منذ خمسة و ال ين عاما

وبعييد دراسيية معمقيية للموضييوع مييع نخبيية ميين أهييل االختصييا  تييم وضييع الخطييوات 

المنلجيييية إلبيييراز هيييذا المشيييروع  لبييييان األسيييلوب العيييام لدراسييية السيييورة فيييي أربعييية 

الليدايات المسيتنبطة مين -3التفسيير اإلجميالي للمقطيع -2بين ييدي السيورة -1:)محاور

(.مبادن وقواعد عامة-4المقطع 

ف فيي مجيال التفسيير الموضيوعي قيد بيين و. وقد تم إنجاز المشروع الذي يعد إنجيازاف هاميا

قيت إنجياز هيذا بالتفصيل في المقدمة فكرة الموضيوع والمينلل المتبيع والعقبيات التيي راف

.العمل المتكامل

العدد 

الثاني 

حزيران 
2021

محمود أحمد األطرش. د.أ

أستاذ التفسير وعلوم القرآن 

في جامعة شرناق

مجلة جامعة الزهراء
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ه وصيييحب ليييهالحميييد ب رب العيييالمين  والصيييالة والسيييالم عليييى سييييد المرسيييلين وعليييى 

طفي ميين هللا يصيي)فييإن هللا تعييالى اصييطفى ميين خلقييه رسييالف إلييى البشيير : أجمعييين  وبعييد

. 7: الحل( المالمكة رسالف ومن الناف إن هللا سميع بصير

ير وهكذا رحل شيخ التفس

والمواريث          

(م2021–م 1940)

ىعبد هللا إبراهيم الموس. د.أ

أستاذ الفقه المقارن        

في جامعة شرناق

ة فقيييد بيييدأت رحلتنيييا ميييع الشييييخ فيييي حلقييي

وقيد أهيد  (  1)المواريث التي عقدها لنيا 

  (يثمباحث في علم الموار)كالف منا كتابه 

وقييد لمسيينا منييه األسييتاذ المييتمكن ميين هييذا 

 تعيالى الفن  وقد أفدنا منه ك يراف رحميه هللا

ة إلى جانب الجدية والدقة فيي مينح اإلجياز

لنيييا وتواضيييعه مباسيييطتهفيييي ذلييي   رنيييم 

.الجم  

ييا يسيييرون علييى قييدم هييؤالء الرسييل  أال وهييم كمييا أنييه سييبحانه يصييطفي ميين البشيير أناسف

شييد العلميياء العيياملون  فلييم صييفوة زمييانلم ومجتمعيياتلم  يقييودون البشيير إلييى طرييي  الر

. وكلموالسالم  يجسدون سنة النبي صلى هللا عليه وسلم في أقواللم وأفعاللم وسل

اذ الييدكتور فييإن شيييخنا األسييت-وال نزكييي علييى هللا أحييدفا -وإننييا بحسيين مننييا بيياب تعييالى 

سيان إن لكيل إن: مصطفى مسلم من هذه النخبة المصيطفاة الراشيدة والمرشيدة  وكميا قييل

يمة فيي من اسمه نصيب  فإن شيخنا مصطفى بكل ما للكلمة من معنيى  فالجوانيب المضي

حيدث عميا إنميا أت-وهو شيء ك ير -حياة شيخنا ك يرة ولن أتعرض لما نقل وكتب عنه 

ن الشييخ عاينته من حياة شيخنا  فسيرته الذاتية معروفة لد  عامة الناف  إنما أتحيدث عي

م  عندما زرنيا جامعية الشيارقة ألول ميرة  وكيان عمييد كليية الشيريعة 1997من تاريخ 

طفى  نيذا  أسييتاذنا اليدكتور محمييد عجييا  الخطييب  وتعرفنييا علييى أسيتاذنا الييدكتور مصيي

. القادم من جامعة اإلمام في السعودية حدي فا

:أستاذ المواريث

عليي سيعد  األستاذ الدكتور أحمد معاذ حقي  واألستاذ الدكتور محمد الشيربجي رحميه هللا تعيالى  واليدكتور قاسيم: وكان تالميذ هذه الحلقة(: 1)

. والدكتور محمد سرحان التمر  والدكتور محمد حسن اإلبراهيم  والشيخ سعيد حسين  والشيخ عبد الوهاب عقل  والعبد الفقير

العدد 

الثاني 

حزيران 
2021

مجلة جامعة الزهراء
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م  وك نليا مكتبية فقد أصبحت مكتبته العامرة في بيته في مدينة الرياض مقصيد طلبية العلي

لم ودراستلم  فيتابعون بحو -وهي مستقلة عن السكن العاملي -عامة يدخللا طلبة العلم 

ي وربمييا تنيياولوا اإلفطييار والغييداء ونحييوه ميين بيييت شيييخنا المضييياا  وعنييدما زرنيياه فيي

م في بيتيه فيي حيي القيدف  أدركنيا عالميات السيرور عليى جاهزيية2010الرياض عام 

.هذه المكتبة  وقال بما معناه هذه المكتبة معدة لطلبة العلم والباح ين

ت الرجيل أرأيي: ))فعن أبي ذر رضي هللا عنه أنه قيل لرسيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم

.رواه مسلم(( تل  عاجل بشر  المؤمن: يعمل الخير  ويحمده الناف عليه؟ قال

ط في الجسم فلما كانت المقاييف المادية  تضبط درجة الحرارة  ومستو  السك ر والضغ

لى لد  اإلنسان  إال أن درجة التقو  واإليمان قد است  ر بلا المولى عز وجيل  قيال صي

. رواه مسلم(( التقو  ها هنا  ويشير إلى صدره  الث مرات: ))هللا عليه وسلم

شيخنا تمييز علمي نزي  إال أنانتا فك ير من اشتغل بالتفسير وعلوم القر ن وكان للم 

فين  فقيد بالتخص  الدقي   وهو التفسير الموضوعي  وهذا ميا جعليه متمييزاف فيي هيذا ال

وعة استطاع بجليوده المتواصيلة إشيرافه اليدقي   وإرشياده لطالبيه ومحبييه إصيدار موسي

! التفسير الموضوعي  والتي تجاوزت ال ال ين جزءاف 

ىعبد هللا إبراهيم الموس. د.أ

أستاذ الفقه المقارن        

في جامعة شرناق

ير وهكذا رحل شيخ التفس

والمواريث          

(م2021–م 1940)

:أستاذ التفسير الموضوعي

:الحرص على متابعة البحث العلمي

:تلك عاجل بشرى المؤمن

العدد 

الثاني 

حزيران 
2021

مجلة جامعة الزهراء
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ته فلييو ميين سييرته حسيينته  وأسيياءته سيييم: ))قييال صييلى هللا عليييه وسييلم: المؤشيير الييداخلي

. حديث حسن صحيح: رواه الترمذي  وقال(( مؤمن

ف  .وهو ما يدركه المرء من نفسه  ويطممن به على درجة إيمانه عموما

وهو ميا نحكيم مين خالليه عليى صيالح اإلنسيان وصيد  إيمانيه  دون : المؤشر الخارجي

عتياد المسياجد إذا رأييتم الرجيل ي: ))على هللا تعالى  حيث قال صلى هللا عليه وسلمالت ل ي

  (سييورة التوبيية)376/ 2: أورده الحييافم ابيين ك ييير فييي تفسيييره(( فاشييلدوا لييه باإليمييان

 أحيداف وال نزكيي عليى هللا–وانطالقاف من هذا المعنى نستطيع أن نقول . وهو حديث حسن

إن شيييخنا المرحييوم مميين تحقيي  بلييذه المعيياني الرفيعيية وقييد شييلد لييه أقرانييه وزمييالؤه–

ف بالخير والصالح  ك ستاذنا األستاذ الدكتور محمد  اذ الدكتور عبد   واألستالزحيليدراسيا

ات فيي ولكن لما كانت هذه الشلادات والمؤشير.   كما شلد بذل  عامة طالبهالسلقينيهللا 

تي ل ى عليى هللا وال نزكي على هللا أحداف  أو نحسيبه صيالحاف ألال  ن: فإننا نقول( المن)دامرة 

ف معه سبحانه  إنما هو مين بياب عاجيل بشير  الميؤمن  وهللا تعيالى أعلي فقيد . متعالى ت دبا

إذا : ))الجاء بالحديث عن أبي هريرة رضي هللا عنه عين النبيي صيلى هللا علييه وسيلم قي

ف ف حبه  فيحبه ج: أحب هللا العبد قال لجبريل بريل   م ينادي في يا جبريل  قد أحببت فالنا

ف فيي حبوه  فيحبييه أهييل السييماء   ييم يوضييع لييه القبيي: أهييل السييماء ول فييي إن هللا يحييب فالنييا

.كما في الموط  (( الحديث.... األرض 

ير وهكذا رحل شيخ التفس

والمواريث          

(م2021–م 1940)

ىعبد هللا إبراهيم الموس. د.أ

أستاذ الفقه المقارن        

في جامعة شرناق

داد  وال أليا أليا فيي بغي-رحميه هللا تعيالى -فال عجب أن يشي ع اإلمام أحمد ابن حنبل 

خ محميد عليي عجب أن يمتلئ جامع الفاتح في إسطنبول في الشلر الماضيي لتشيييع الشيي

.رحمه هللا تعالى-الصابوني 

ل إن وال عجييب أن يشييار  فييي جنييازة شيييخنا كبييار المسييؤولين فييي الدوليية التركييية  بيي

سييامة يتصييل بولييد شيييخنا األسييتاذ أ-سييدده هللا تعييالى -الييرميف رجييب طيييب أردونييان 

. ويعزيه مشافلة في وفاة والده

قين والشيلداء رحم  هللا تعالى شيخنا الجليل  وأسكن  أعالي الجنيان ميع النبييين والصيدي

ف  . والصالحين وحسن أولم  رفيقا

.وصحبه أجمعين لهوالحمد ب رب العالمين  وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى 

: إال أن ثمة مؤشرين على حقيقتها

العدد 

الثاني 

حزيران 
2021

مجلة جامعة الزهراء
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لحاضير  وقيد يعتبر التفسير الموضوعي مين مجياالت التجدييد فيي التفسيير فيي العصير ا

ى مسيلم كان من أبرز من عنى به عناية خاصية أسيتاذنا فضييلة األسيتاذ اليدكتور مصيطف

ليى يدييه والذي ألا فيه كتابه مباحث في التفسير الموضيوعي   وقيد درسينا هيذا العليم ع

حو نييا فييي مرحليية الماجسييتير  فكييان لييه أ يير كبييير فييي إحييياء هييذا المجييال والعناييية فييي ب

ابيه وتدريسيه ليه   ودراساتنا وت ليفنا  ولم تقصر عناية األستاذ في هذا المجال بت ليفيه لكت

لقير ن فتبنياه بل قد شرع في مشروع كبير وموسوعة قر نية للتفسير الموضوعي لسيور ا

بح كمشروع علمي عالمي في جامعة الشيارقة شيار  فييه عيدد مين المتخصصيين  وأصي

ف للدارسين في المكتبة القر نية ف ملما . مرجعا

عيرائد التفسير الموضو

عة محمد بن عبد هللا الربي. د. أ

أستاذ التفسير 

في جامعة أم القرى

نجيد فيي واقيع الدراسيات القر نيية–رحميه هللا –وحين نر  أ ر هذا التوجه من أسيتاذنا 

:امتداد هذا األ ر في مجاالت متعددة منلا

تير  اعتماد ك ير من الجامعات للذا المجال كمقرر في مرحلة البكالوريوف والماجسي-1

ف فيه  وال زال يدرف في ك يير مين ال ف رميسيا وكيان . جامعياتوأعتبر كتاب أستاذنا مرجعا

 رهيا أ ر هذا المقرر على الطالب والباح ين مياهراف مين جلية العنايية بمقاصيد السيور وأ

وتقسيييم فييي التفسييير  ونييتل عيين ذليي  تيي ليا ك ييير ميين الكتييب فييي مجييال مقاصييد السييور

ف في ضوء مقصدها .  السورة موضوعيا

ح مين توجه ك ير من طالب الدراسيات العلييا للتسيجيل فيي هيذا المجيال  بيل قيد أصيب-2

ال وال ز. أك يير المجيياالت وأوسييعلا عناييية فييي التسييجيل كرسييامل ماجسييتير ودكتييوراه

. الباح ون في توجه للتسجيل فيه

ح يية توجه عدد من الجامعات والمراكز العلمية والبح ية إلى طيرح مشياريع علميية ب-3

. في هذا المجال  كموسوعة موضوعات القر ن التي أصدرهاف مركز تفسير

ي هييذا أصييبح أسييتاذنا خبيييراف ومستشيياراف فييي عييدد ميين الجامعييات والمراكييز العلمييية فيي-4

.  المجال

العدد 

الثاني 
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ولى أحيد جمع تراث األستاذ في مجال التفسير الموضوعي وإعادة طباعتيه  وأن يتي: أوالف 

. المراكز العلمية إخراجه بما يخدم الباح ين

ف  صينا بطريقية إنشاء موقع على األنترنت أو تطبي  يحتوي على ترا يه العلميي  وي:  انيا

. تسلل وصول الباح ين إليه

ف  ير إنشييياء برنيييامل ماجسيييتير باسيييمه فيييي جامعييية الزهيييراء فيييي تخصييي  التفسييي:  ال يييا

( برنامل الدكتور مصطفى مسلم في التفسير الموضوعي. )الموضوعي

ف  راءة موسيوعة لقيوالتليغرامطرح برامل تعليمية عبر وسامل التواصل االجتماعي : رابعا

. التفسير الموضوعي لسور القر ن

ف  تكييرة تصييميم كتيياب موسييوعة التفسييير الموضييوعي لسييور القيير ن بطريقيية مب: خامسييا

. همختصرة تحتوي على رسوم بيانية وخرامط ذهنية للسور تسلل االستفادة من

ر  ومن هنا يت كد لنا أن هذا المجال مدرسة تجديدية مين ميدارف التفسيير فيي هيذا العصي

صييون رامييداف للييذه المدرسيية بمييا ال يختلييا فيييه المتخص–رحمييه هللا –ويعتبيير أسييتاذنا 

.والباح ون في مجال الدراسات القر نية

بقااى وبناااء علااى مااا ساابأ فاابنني أسااجل بعاام التوصاايا  والمبااادرا  لي

:لرائد مدرستنا أثره بعد وفاته رحمه هللا

عة محمد بن عبد هللا الربي. د. أ

أستاذ التفسير 

في جامعة أم القرى

عيرائد التفسير الموضو

ف فإن طالبه خير أمل في إحياء ونشر ترا ه بمبادرات متنوعة . وختاما

. هنس ل هللا تعالى أن يجعل هذا العلم رفعة له عند ربه وصدقة جارية له في عمل

العدد 

الثاني 

حزيران 
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ي شيمال ولد الشيخ مصطفى مسلم محمد في مدينة عين العيرب التابعية لمحافمية حليب في

ف لل1940سورية عام   عليم م  ونش  فيي ميل أسيرة كرديية متدي نية  حييث كيان واليده محبيا

ل انويية الشيرعية والدين  تابع تعليمه األولي في مدينته  ف رسله والده إلى حلب ليلتحي  با

ام م  التح  بكلية الشيريعة بدمشي  وتخير  فيليا عي1961وتخر  فيلا سنة ( الخسروية)

ال م  وسافر بعدها إلى مصر والتح  بكليية أصيول اليدين فيي جامعية األزهير وني1965

م  وأكمييل فيليا حتييى حصييل علييى 1969درجية الماجسييتير فييي التفسيير وعلييوم القيير ن  

.م1974شلادة الدكتوراه في التفسير وعلوم القر ن بتخص  علوم القر ن  

العالم المربي، والمجاهد 

ر، المهّجر، والفرضي المفسّ 

والعامل الصادح بالحأ 

أحمد خلف يوسف. أ

ماجستير في الفقه وأصوله

: المولد والنشأة

ل  بعيدها إليى ارتحل الشيخ من سوريا في فترة شبابه بعدما أنلى دراسيته الجامعيية لينتقي

ف في أك ر من منطقة وكيان ميع عمليه ييدرف في سا ي جامعية المملكة العربية السعودية مدر 

درف مي: األزهر بمرحلة الدراسات العليا  وقد تنق يل الشييخ فيي عيدد مين الومياما  منليا

أسييتاذاف فييي المعاهييد العلمييية فييي المملكيية العربييية السييعودية  لمييدة تسييع سيينوات  وأصييبح

-1974مسيياعداف فييي جامعيية اإلمييام محمييد بيين سييعود اإلسييالمية بالرييياض بييين عييامي 

بين م؛ ووكيالف لقسم القر ن وعلوميه بكليية أصيول اليدين فيي جامعية اإلميام محميد1984

ف فيي جامعية اإلميام محميد بين 1982–1976مين -سعود اإلسالمية م؛ وأسيتاذاف مشياركا

ف لقسييييم الييييدعوة 1994-1984سييييعود اإلسييييالمية بالرييييياض بييييين عييييامي  م؛ ورميسييييا

-1982جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  من -واالحتساب كلية الدعوة واألعالم

م؛ وأسييتاذاف فييي جامعيية اإلمييام محمييد بيين سييعود اإلسييالمية بالرييياض بييين عييامي1984

ف لقسم 2010-1997م؛ وأستاذاف في جامعة الشارقة بين عامي 1994-1997 م؛ ورميسا

ف لجامعة الزهراء بتركيا ميا 2001-2000الشريعة بجامعة الشارقة  في عام  م  ورميسا

.وحتى وفاته2015بين عامي 

: رحلته وعمله

العدد 

الثاني 
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يية عالييية حيييث كييان داعييية متمي ييزاف فكييان يقيييم الييدروف فييي الك ييير ميين مسيياجد للشيييخ هم 

وكيان المملكة العربية السعودية  وكانيت ليه عيدة إجيازات فيي عليوم التفسيير والفيرامض

فيي شيمال العيرا  بيته في الرياض مقصداف لطلبة العلم  وقد افتتح كلية للعليوم اإلسيالمية

ة السيورية وبقيت لسنوات تخر  فيلا العديد من الدعاة وطلبة العلم  وعنيدما بيدأت ال يور

عين العرب بادر الشيخ بالدخول إلى سوريا وافتتح عدداف من المعاهد الشرعية في منطقة

ن خليدون وبعض المناط  الكردية في شرقي سيوريا  وكيان ليه السيب  بافتتياح جامعية ابي

م  وكانييت لييه مبييادرات 2013فييي منييبل ولكيين أنلقييت نتيجيية األوضيياع فييي أواخيير عييام 

لزهيراء فيي التركيية ليفتيتح جامعية اأورفيةخيرية ودعوية فاعلة  واستقر  مدة فيي مدينية 

ف للا حتى وفاته .مدينة عينتاب وكان رميسا

تياح أبيو نيدة   والشييخ عبيد الف(التوحييد  التفسيير)الشيخ محمد أبيو الخيير زيين العابيدين 

الفقييه )  والشيييخ محمييد المييالح (أصييول الفقييه)  والشيييخ محمييد سييلقيني (اللغيية العربييية)

را  والشييييخ عبيييد هللا سييي( القييير ن  الفيييرامض)  والشييييخ محميييد نجييييب خياطييية (الحنفيييي

  (لنبوييةالسيرة ا)  الشيخ عبد الوهاب سكر (األدب)  والشيخ ناجي أبو صالح (الحديث)

  وقييد وكييان شييديد الحييب واإلعجيياب بشيييخه أبييي الخييير زييين العابييدين األنطيياكي الحلبييي

.بحلب( الخسروية)درسه في ال انوية الشرعية 

العالم المربي، والمجاهد 

ر، المهّجر، والفرضي المفسّ 

والعامل الصادح بالحأ 

أحمد خلف يوسف. أ

ماجستير في الفقه وأصوله

:أثيراً بهللشيخ أساتذة كثر، ومن أكثرهم ت: أبرز الشيوخ الذين دّرسوه

: نشاطه الدعوي

: آثاره العلمية

:للشيخ العديد من الكتب واألبحاث  منلا

.مباحث في إعجاز القر ن  من منشورات دار القلم  دمش -

.مباحث في علم المواريث  من منشورات دار المنارة  جدة-

.مباحث في التفسير الموضوعي  من منشورات دار القلم  دمش -

. معالم قر نية في الصراع مع اليلود  من منشورات دار القلم  دمش -

.رياض  من منشورات دار ا لمسلم  ا ل(التفسير في علد الصحابة)مناهل المفسرين -

.تربية األسرة المسلمة في ضوء سورة التحريم  دار المنار  مكة المكرمة-

طيابع جامعيية مقيرر التفسيير للسينة ال ال ية المتوسيطة فيي المعاهيد العلميية بالسيعودية  م-

.اإلمام بالرياض

العدد 

الثاني 
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عودية  مطيابع مقرر التفسير للسنة األولى المتوسيطة ال انويية فيي المعاهيد العلميية بالسي-

.جامعة اإلمام بالرياض

  فلييد   طباعيية مجمييع المليي(الجييزء التاسييع والعاشيير)التفسييير الميسيير للقيير ن الكييريم -

.بالمدينة المنورة

.المعجزة والرسول في ضوء سورة الفرقان  دار القلم  دمش -

حيي محميد فت. تعريفلا  مصادرها  مجاالتلا  تحدياتلا  مشتر  مع د: ال قافة اإلسالمية-

.الزنبي  دار البشير  الشارقة

رة مسييال  األبصييار فييي مماليي  األمصييار لفضييل هللا العمييري  تحقييي  مشييتر   وزا-

.ال قافة  اإلمارات العربية المتحدة

. اسةالزيادة واإلحسان في علوم القر ن البن عقيلة المكي  مشتر   إعداد قسم الدر-

.جامع البيان في القراءات السبع ألبي عمرو الداني  مشتر   الشارقة-

-مجلييدات مكتبيية الرشييد3تحقييي  ( لعبييد الييرزا  الصيينعاني)تفسييير القيير ن العميييم -

.الرياض

قسيم إعيداد( إشيراا)اللداية إلى بليو  النلايية لمكيي بين أبيي طاليب القيسيي  مشيتر  -

. الدراسة

.التفسير الموضوعي لسور القر ن الكريم  مشتر   نشر جامعة الشارقة-

العالم المربي، والمجاهد 

ر، المهّجر، والفرضي المفسّ 

والعامل الصادح بالحأ 

أحمد خلف يوسف. أ

ماجستير في الفقه وأصوله

:وله عدة كتب قام بتحقيقلا  منلا

ل لييه ك ييير المقيياالت واألبحيياث منشييورة ومطبوعيية  واإلشييراا علييى العديييد ميين الرسييام

.الجامعية إضافة لالستشارات العلمية

: األبحاث

نتيياب فييي بعييد عميير مبييار  بالعطيياء ونتيجيية إلصييابته بوبيياء كورونييا تييوفي فييي مدينيية عي

.للميالد2021لللجرة المواف  للسابع عشر نيسان 1442الخامف من شلر رمضان 

: وفاته

العدد 
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مقاالت

دينية

تربوية

ثقافة 

عامة

بيئية

علمية هندسية

أدبية

العدد 

الثاني 

حزيران 
2021

مجلة جامعة الزهراء



21

ر اليداء تشير الدراسات التاريخية إلى أن المناخ كيان فيي تغيير مسيتمر  وكانيت عصيو

األخير  مين والعصور الجليدية في تناوب مستمر وتراوح الفاصل الزمنيي بيين الفتيرة و

.سنة10800سنة و خر عصر داء بدأ منذ أك ر من 12000إلى 10000

المناخ بين عصر 

الدفء وعصر الجليد

فيصل مصطفى الحسن. د

رئيس جامعة الزهراء

ييير هييو التعييادل الييديناميكي بييين مكونييات البيميية وعناصييرها سييواء كانييت إحيامييية أو ن

يمية الواحيدة والتوازن اإلحيامي هو حالة من التعادل الطبيعي بين األحيياء فيي الب. إحيامية

ليو حالية فالالإحياميأما التوازن . بحيث ال يطغى أحدها في ت  يره على األحياء األخر 

كل  شييء عنيده و. ).. التعادل الطبيعي بين المكونات والعوامل الطبيعية في النمام البيمي

[.8: الرعد( ]بمقدار

المقدمة

:التوازن البيئي

اء تغيير كميي أ و كيفيي فيي وقد يحدث اختالل في توازن النمام البيمي بدرجية كبييرة جير 

ي مكونات هذا النمام نتيجة عوامل مختلفة كما هيو الحيال فيي مياهرة االحتبياف الحيرار

ا يعرقل التوازن الطبيعي في الحرارة .وتشكيللا حاجزف

العدد 

الثاني 
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فيصل مصطفى الحسن. د

رئيس جامعة الزهراء

اصيت يي  ج) لظييًباجقث يي طبجهييذهجاقظيي هببج

داقييييبجلظيييي مج: اقكنقييييببج لنفيييي ( اقثييييبار 

 جاول  رج اقب  ح،ج ايتث  جاردف  جلن  

اقثقييي هج يييمجاقثثق يييي ةج اق ثييي رج ا  يييي رج

مجاق يييي  قمجقييييذقكجة ييييمجاقثنيييي ط جاق يييي ي ق

.اقثن فضييم،ج ايي يي يجاولييبابج او ةئييم

 فقياج الجةلجليفجتةي يبجاقتي اييجق  قئيمج اقت

ل جاق ثيل ج:  اق ؤا جاقذ ج  بحجه . ةنف 

هيييلجل ثيييلجة يييبةمجق قييياجداقيييبجاقثنييي خج

دي م ج ة قت قمج قياجطيبحجاقث   ي ةجةليكل

قييلجأمجلثيي  اجة ييمجاق ييبحجاقثيي قم جأمجاقت  

لييفجطييبحجهييذهجاقث   يي ة ج يتييمجلثصييلج

  جة مجته ة ةج ا ثمجصجةلجلفجادف قجاقل

لثيليبجاقصن ةقمجاقك بىجة مجا يتبادقةقم

.ق ثن خ

قنج–قأل اج –ق لجأةل جهللاجقن جلنظ لمجد ثلجةلكلجللهش،ج قكنن ج: "ةب كب    جاولب كمج

لج،ج هذهجاقث    ةجهمجاقتمج  ثثجةنف جاإلل  يجة ي"لثصلجة مجل    ةجهذهجاقثنظ لم

.أيجأيركجللىجدأ قبجلل ط دهجة مجاقثن خ

:هل التغيير قادم؟

المناخ بين عصر 

الدفء وعصر الجليد

مان أنهاا لان إلى متى يمكننا شحن القنبلاة المناخياة كيميائيًاا مات احتفابناا بكامال الثقاة•

تنفجر؟ 

ينا ؟الذي أعده نادي روما في بداية السبع" التنمية صفر"هل يعود العالم إلى مبدأ •

: لتقةمجقذقكجد  مجأ ئ مجسنقببجةل يجته ة ةج لنف 

هاال ستسااتمر درجااا  حاارارة الكوكااب باالرتفااار أم ساايعود ماارة أخاارى إلااى عصااره •

الجليدي الذي آن أوانه؟

العدد 
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روط من ميزة وسامل التواصل االجتماعي بمختلا أنواعليا  أنليا متاحية للجمييع  بيال شي

أو قيييود  فكمييا العييالم ميين حقييه أن يييدخل إليلييا  كييذل  الجاهييل  والمنحييرا  والمجييرم  

اب . والمتمارض  والنص 

تخدمون ونتيجية ليذل  انتشيرت فيي مجتمعاتنيا ميياهرة صيناعة التفاهية مين قبيل أنياف يسيي

ت منازلنيا مختلا هذه الوسامل  في نشر أفكارهم السطحية  وتفاهاتلم اليومية  حتى دخل

ميين دون اسييتمذان  فعنييدما ينشيير هييؤالء محتييواهم علييى أي وسيييلة ميين وسييامل اإلعييالم 

ف مين عيدد الجديد  تبدأ خوارزميات هذه المواقيع بالعميل علييه  حييث ييتم تصينيفه انطالقي ا

أن المشاهدين والمتفاعلين معه ب زرار المشاركة واإلعجاب  وحتى عدم اإلعجياب  إليى

فيي يعد هذا المحتو  م يراف ومحط اهتمام  كون العديد من أصدقاء الشخ  أو الجملور

لنتامل البحيث بلده  قد تابع وتفاعل مع هذا المحتو  فيتم اقتراحه للمشاهدة  ويتم تصدره

.على محركات البحث

ةصناعة التفاه

عبد المهيمن الديرشوي. د

التفاهة لغية هيي انعيدام القيمية واألهميية  ونيياب

نييي اإلبييداع وسيييطرة الييبالدة والغبيياء  كمييا قييد تع

اهية كيل هيذا وأك ير بإمكيان التف. الحقارة واليدناءة

.أن تستوعبه

أنسيييانتاياناييييذكر الرواميييي األمريكيييي جيييور  

  وكييذل  "حييب الشييلرة أعلييى درجييات التفاهيية"

ابيييه دونيييو الفيلسيييوا الكنيييدي فيييي كت النيقيييول 

طلون ؛ فالتافلون ك ر من حولنا  ي"نمام التفاهة"

ييد من كل مكان  ويدخلون البيوت عنيوة  وميا بال

ف نيتشييهميين حيليية لطييردهم  وقييد ذكيير  إن : يومييا

ف ك يييرة هيي" ذه التفاهيية وحييدها التييي تجنييي أرباحييا

دير فرييهذا ما قاله الفيلسوا المعروا " األيام

عييين زمانيييه اليييذي ليييم يكييين فييييه وسيييامل نيتشيييه

.للتواصل االجتماعي

ييه كيل فما بالنا باليوم اليذي نحين نعيشيه ونشيلد ف

ف ونوعا فجديداف من التفاهة والس خافة؟يوم صنفا

عميد كلية التربية

المقدمة

:خصائص صناعة التفاهة

العدد 

الثاني 

حزيران 
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ةصناعة التفاه

عبد المهيمن الديرشوي. د

 يحميل قيمية صناعة التفاهة ليست مرتبطة باليوتيوبرز فقط  وإنميا تشيمل كيل محتيو  ال

رام  واالنستغرام  للمتلقي؛ كك ير من منشورات وإشاعات الفيف بو   والتويتر  والتيليغ

إلنترنييت والعنيياوين الكاذبيية والفضييامح فييي المواقييع والمييدونات اإللكترونييية  وصييفحات ا

.بشكل عام

لمياهرة انتشرت ماهرة صناعة التفاهة بشيكل ملفيت فيي مجتمعاتنيا  وربميا أصيبحت هيذه ا

تزرعه فيلم من تشكل خطراف على  قافتنا مع انتشارها الكبير بين الشباب واألطفال  وما قد

ار األخيال   ضحالة ال قافية  وتسيطيح التفكيير  واستسيانة التفاهية  وتشيويه اليذو   وانحيد

اة  وعليى وتالشي القيم  وما سينعكف من ذل  ربما على بنياء عقيوللم  وأسيلوبلم فيي الحيي

.أنماط شخصياتلم في المستقبل

ة كمييا أن صييناعة التفاهيية  لمسييا  جيياءت فييي الوقييت الييذي ينبغييي أن يلييتم النيياف وخاصيي

ا الشباب فييه بلميوم األمية  حييث انتشيرت األزميات والكيوارث والحيروب  فكانيت أسيوأ مي

.يصرا الجيل عن هذا االنتماء

ف مقيياطع ميين ينشيير هييؤالء األشييخا  داممييا

صيية الفيديوهات والصور والمنشورات الن

طريقية نير المفيدة  كالتي يشرحون فيليا ب

يعرفيون سخيفة تفاصيل حيياتلم اليوميية  و

المجتميييع بييي د  لحماتليييا  ويستعرضيييون

ا  أو خصوصياتلم التيي ال شي ن للنياف بلي

ربميييا يعلقيييون عليييى مواضييييع تافلييية  أو 

مواضيع ملمية مين دون وعيي وعليم بليا  

وهملييييم هييييو زيييييادة أعييييداد المشيييياهدات  

والتعليقييييات  واإلعجيييياب  بمييييا يقومييييون 

  بنشره؛ ألن ذل  هو أساف اليربح الميادي

ة  كيييونلم ال يسيييتطيعون إنتيييا  ميييادة مفييييد

ألنلييييا تحتييييا  إلييييى فكيييير وتعلييييم وجلييييد 

ف ميع ميا تعي ود بيه إلنتاجلا  ال يتناسب نالبا

مييين دخيييل، قلييييل  بينميييا صيييناعة التفاهييية

.أرخ  بك ير وعامداتلا ضخمة جداف 

:خطر باهرة التفاهة

العدد 

الثاني 

حزيران 
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عميد كلية التربية
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ولييف مع الوصول للذا المنحدر ربما لن تكفي البرامل التوعوية في منع هيذه المياهرة 

أصييبحنا العييال  بييالطبع منييع الشييبكات االجتماعييية  فقييد دخلييت أد  تفاصيييل حياتنييا  و

ات  نحتاجلا في إدارة ملامنا اليوميية  وأعمالنيا  وحياتنيا االجتماعيية  وإنميا يقيع عليى عي

ن الجميع ملمة جعل منصات التواصل محطات انطال  لمعم   واألقو   واألصيح   مي

لمراقبية الفكر والوعي والسلو   وكذل  سين معيايير عليى مسيتو  المجتميع اإللكترونيي

تافييه  المحتيو   وقيوانين وعقوبييات رادعية للشييامعات والكيذب  والمحتييو  المضيلل أو ال

الميييية وعليييى القنيييوات التلفزيونيييية والصيييحا والملرجانيييات ال قافيييية والمنتيييديات اإلع

.الرسمية  المساهمة في إبراز المفيد للمجتمع

رت فييي فييي الواليييات المتحييدة األمريكييية وكنييدا وأسييتراليا ودول االتحيياد األوروبييي انتشيي

stop makingانونيية األخيييرة لوحييات تحذيرييية مكتييوب فيلييا   stupid people 

famous  ضيع وهي عبيارة تسيتح  أن تو" توقا عن جعل األنبياء مشلورين"بمعنى

ف مسييؤولو ن  فييدفع كمي ييا  أخالقييي؛ يسيياهم كييل أفييراد المجتمييع فييي تكريسييه  ألننييا جميعييا

ال التافلين إلى واجلة العمل التوعوي واالجتمياعي واإلعالميي  هيو جريمية بحي  األجيي

. الناشمة  وانعكاساتلا السلبية لن يسلم منلا أحد

ةصناعة التفاه

عبد المهيمن الديرشوي. د

:مقترحا  عالج صناعة التفاهة

كمااا أن هناااك جملااة ماان األمااور المفياادة، يمكننااا العماال عليهااا، لمناات باااهرة صااناعة 

:التفاهة، من أهمها

.توجيه األبناء إلى أن اإلنسان محاسب على كل ما يراه وينشره•

اسااف الصااحبة الصااالحة لتوجيااه األبناااء نحااو القاايم النبيلااة، وصاارفهم عاان سف•
.األمور

.همملء أوقا  فراغ األبناء بالنافت المفيد، وتثقيفهم بكيفية إدارة أوقات•

.جذبهم لقدوا  عبيمة تنافس التافهين، في كل مجال من مجاال  الحياة•

تشااجيعهم علاااى عماال قناااوا  علاااى اليوتيااوب لنشااار محتااوى مفياااد كالهواياااا •

.واألفكار اإلبداعية

العدد 

الثاني 

حزيران 
2021

عميد كلية التربية

مجلة جامعة الزهراء
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لييى مليير العنييا منييذ وجييود سيييدنا  دم عليييه الصييالة والسييالم  وابنيييه قابيييل وهابيييل  ع

ييا ا ك يييرةف وقييد شييلدت البشييرية أحييدا ف . األرض؛ حيييث قتييل قابيييُل أخيياه هابيييل حسييدفا وملمف

رية  تميييزت بييالعنا والعييدوان؛ فلمييا سييمة ميين السييمات نييير المحبييذة فييي الطبيعيية البشيي

تيه  أو وعلى مد  التياريخ نجيد شيواهد تيدل عليى لجيوء اإلنسيان إليلميا اسيتجابة النفعاال

لط طبقية، محاولة للتسلط والسيطرة على انخرين  سواء تسلط الفيرد عليى انخير  أو تسي

ف تصي اعد وتييرة على مجتمع  وكذل  تسلط مجتمع، على مجتميع،  خير  كميا ويالحيم حالييا

.العنا والعدوان في مجتمعاتنا

العنف والعدوان من 

الزاوية اإلسالمية

إبراهيم سلقيني. د

دكتوراج في الفقه االجتماعي

ِ ِلْني}: قال هللا عز وجل فيي محكيم تنزيليه يا نَ فَبَِميا َرْحَمية، ِميَن  ل ِلييَم َت لَُليْم َولَيْو ُكْنيَت فَمغ

ييييوا ِمييييْن َحْوِلييييَ  فَيييياْعُا َعييييْنُلْم َواْسيييي {                تَْغِفْر لَُلييييْم َوَشيييياِوْرُهْم فِييييي اأْلَْمييييرِ اْلقَْلييييِب اَلْنفَضم

[.159:  ل عمران]

ا بِياإْلِ ِْم نَياَجْيتُْم فَياَل تَتَنَياَجوْ يَيا أَيمَليا الليِذيَن  ََمنُيوا إِذَا تَ }: وقال عز وجيل فيي سيورة المجادلية

ُسييوِل َوتَنَيياَجْوا بِيياْلبِِر   َ اللييِذي إِلَ َواْلعُييْدَواِن َوَمْعِصيييَِة الرل { ْيييِه تُْحَشييُرونَ  َوالتلْقييَو  َواتلقُييوا  ل

[.9: المجادلة]

ف  يا يْنُلْم يَُسياِرُعوَن فِيي اإِل ْي}: وقيال أيضف ا ِم   لَبِيمَْف َمييا ِم َواْلعُيْدَواِن َوأَْكِلِليُم السميْحتَ تَيَر  َك ِييرف

[.62: المامدة]{ َكانُواْ يَْعَملُونَ 

تمهيد

:النصوص اآلمرة بالرفق
:القرآن•

َ »: قول النبي صيلى هللا علييه وسيلم ْفيَ  فِيي اأْلَْميِر كُ َمْليالف يَيا َعامَِشيةُ إِنل  ل يهِ يُِحيبم الر ِ « ل ِ

َ َرفِيٌ  يُحِ »:   وفي رواية[متف  عليه] ْفَ  َويُْعِطي َعلَى الر ِ يَا َعامَِشةُ إِنل  ل ْفِ  َميا اَل بم الر ِ

[.مسلم]« يُْعِطي َعلَى اْلعُْنِا َوَما اَل يُْعِطي َعلَى َما ِسَواهُ 

ْفَ  اَل يَُكيوُن فِيي»: وقول النبي صلى هللا عليه وسلم ُع ِميْن َشيْيء، إاِلل َزانَيهُ َواَل يُْنيزَ إِنل الر ِ

[.مسلم]« َشْيء، إاِلل َشانَهُ 

:السنة•

العدد 

الثاني 
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مجلة جامعة الزهراء



27

د يل جأ ج في جاقليلبج يمجسيلجشيم ،ج يمجاق ي  ج اقف يل،جقكيفجي ي.  لجاقِبْ ي : اق نا•

ثيب،جأ جس قصباخ،جأ جاقل  جةللبجي يجقصلجاق ل اي،جأ جأرذجشم جةللب،جأ جاقتن. هن  م

.اقتب   

مجاقت ييل جة ييمجاقاقييبجةثيي ج  هييأجاقت ر ييب،ج هيي جد ييل جصج صييلجتقييمجيرهيي: اق ييل اي•

.لنلجاقلتن،جأ جاقضب جةث جصج  تلج صج ت اجةض اًج. اقةن  م

بقمجأ جاقت ييل جةثيي ج  هييأجيييلاًجأ جقص صيي ًجأ جي ييمًجأ جأرشيي ًجس ق ييذىجأ جاق يي: اقةن  ييم•

.اقةن  مجة مجاوةض  جأ جة مجاقنفس

.ة  أجالتل رجاقةب ثم،جأ جغب جاإلةالمجق  نا: اق  ى•

.سض اج   جاقنفس،ج اول لقمج اقتك ب:    جاورالق•

 ببجق ضا جس قضا جلفجاوة مجتقمجاو فل،ج كلجش صج ت: دفب غجاقضا جاقنف م•

م،ج فيمج سذاجسي ولبابجاقنف يق. لفج   مجأة مجلنهج فبغف ج قثفجدثتج لهجلفجاقن  

.دل  جاإلل  يجق نف جقتفب غجألبا هجاقنف قمج مجاقن  

ذاجتذاجس لييتج ييثفجاقضيي اة جاقلييبةقمج فييمجلييفجيهييبجاق نيياجةيي ق نا،ج يي : اق   ةييم•

ًج .دة  يةجذقكجتقمجاإل باطج مجاق   ةمج فمجةناجلثبمجشبة ًج ق ل ل 

.ت   ىج ال لجاق ناج مجاقثةتث •

.دنظقاجاإلةالمجلفجلل هلجاق ناج اإلهبام•

.ةن  جش صقمجق  مجقإلل  يجلفجطف قتهج دبةقمجأرالققمجة ققمجقألطف  •

.دب قتجل لأج ق يبجاق  ل يج ةلمجأرذجاقث  قجة ققل•

.دنثقمج    مجاقث ارج ت   ىجري يجاو    جاقت   ئقم•

:مراتب العنف والعدوان

:اتجاهات العنف والعدوان
العنف من صاحب السلطة

عنا 

السلطة

العنا 

األسري

العنف من مكافئ

ةالعنف تجاه السلط
معمم أنواع 

العنا

أخذ الحقو  مع

ضعا القضاء
عقو  أو تمرد

رد فعل على 

القلر المفرط

:أسباب العنف والعدوان

:عالج العنف والعدوان

العنف والعدوان من 

الزاوية اإلسالمية

العدد 

الثاني 
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ع ال إن الصراع بين الح  والباطل هو سنة هللا في هذا الكون  وفي مراحيل هيذا الصيرا

ا ميع هيذه بد أن يمر أهل الح  بمراحل الضعا والمحنة  فكيا ينبغي عليلم أن يتعياملو

المواقا؟

الهجرة والتعامل 

اإليجابي مت المحن

مهند إسماعيل. أ

ماجستير في الفقه
َمُ الليِذيَن قَياَل اْلَمي}: تر  الح  اليذي هيم علييه ومتابعية قيوملم عليى الكفير والضيالل1.

أَْو لَتَعُيوُدنل فِيي َواللِذيَن  َمنُوا َمعََ  ِمين قَْريَتِنَيايَا ُشعَْيبُ لَنُْخِرَجنل َ اْستَْكبَُروا ِمن قَْوِمِه 

88: األعراا{ ِمللتِنَا ۚ قَاَل أََولَْو ُكنلا َكاِرِهينَ 

ن تركييوا فقييد ذكيير لنييا هللا عييز وجييل فييي القيير ن الكييريم قصيي  الك ييير ميين األنبييياء الييذي

ح إليى أوطانلم بسبب الملم والعذاب والتكذيب الذي القوه من أقواملم من زمن سيدنا نيو

:سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم  وكان أهل الح  بين  ال ة خيارات

إِْذ ُهييْم ( 5)النليياِر ذَاِت اْلَوقُييوِد ( 4)قُتِييَل أَْصييَحاُب اأْلُْخييُدوِد }: المييوت تحييت التعييذيب2.

ْن َوَميا نَقَُميوا ِميْنُلْم إاِلل أَ ( 7)ُلوٌد َوُهْم َعلَى َميا يَْفعَلُيوَن بِياْلُمْؤِمنِيَن ُشي( 6)َعلَْيَلا قُعُوٌد 

ِ اْلعَِزيييِز اْلَحِميييِد  ييَماَواِت َواأْلَرْ ( 8)يُْؤِمنُييوا بِيياال ُ َعلَييى ُكييِل  اللييِذي لَييهُ ُمْلييُ  السل ِض َو ل

9-4: البرو { (9)َشْيء، َشِليٌد 

َن تََوفليياُهُم إِنل اللييِذي}: اللجييرة وتيير  األهييل والييوطن فييي سييبيل الحفييام علييى الييدين3.

ْرِض ۚ قَيالُوا أَلَيْم قَيالُوا ُكنليا ُمْستَْضيعَِفيَن فِيي اأْلَ اْلَماَلمَِكةُ َماِلِمي أَنفُِسِلْم قَالُوا فِيَم ُكنيتُْم   

ِ َواِسييعَةف فَتَُليياِجُروا فِيَلييا ۚ  ُ تَُكييْن أَْرُض  ل مِيي َ فَ  اَميي َْواُهْم َجَليينلُم   َوَسيياَءتْ ولََٰ {  َمِصيييرف

97: النساء

.هللاسبيلفييهاجرواأنوأقوامهملألنبياءاإللهيالتوجيهفكان
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الهجرة والتعامل 

اإليجابي مت المحن

مهند إسماعيل. أ

ماجستير في الفقه

مجأ طيي لفنج قييلج ت يي   جاقيي  ذ،جقثيي ذاجقيينج ف ييكجهللاجد يي قمجاقكيي  ب ف،ج    ييمجاقثؤلنيي يج يي

آلنقف 

ًج صييي بجليييفج ييينمجهللاج يييمجة ييي يهجاقثيييؤلنقفجأيجاقبرييي  ج اقتثكيييقفجصج يييأدمجتصجة يييلجاق:   لقييي 

قييذقكجقثيي جصييلقجاقصييث ةمجاقكييبامج ييمجهةييبدفن،جةيي ي اجتقييمجأ طيي لفنجأةييرا ج.  اقتضييثقم

.  دثقف

قييبج لثييفجلتةفييرجق فةييببجتقييمجاقث لييمج ي هييمجغ: ديب  جي هييمجةيي لبجةييفجرةق ييمج ت يي  

تلهجاصل القج  جأمجة لجهللا :     جقم- س يجللبًس ج-ل ه يجتذجأق لجة ّمجةثبج

:  ج  ي  جةثيبل نج هللاج   لجآذ تث ل ج قفبدث ل ج  نف هبجيتمج ة لجهللاجقن جل بهي: ق تجقه

. بأ تجلنهجرقمجقنجأراه ج نجالصبى. صث كنجهللا

لة ب،ج قكفج  ثبجر مجهللاجةنهجس يجةا ظتهج شلدهجصج ؤ بج قهجلن  جاقكالمج اقث ارج اق

.ل قاجاقفةببجا ت   جأيج  تبقجيةأجاقظالمج  صلجتقمجق  ه

قفجهي جة قن جأيجلتذسبجأيجهيذهجاقيللق جيارجارت ي ر،ج قق يتجيارجهيرا ،ج فةيببجاقث ي ث: أ صًج

فجهي جلفجة  جدثثيلجاقثثيفج يمج ي قلجهللا،ج ة ي جاقكفي رج دة يبهنجهي جا يتلراججقفينج قثي

.لن   ج  اجل جاق   ج ققسجل جاقث 

ًج يةيمجهللاجاقثؤلفجاقذ ج ف هبج  تبكجة يلهج أه يهج يمج ي قلجاقثث  ظيمجة يمجي نيهجهي :   قن 

قمج يمج ي قلجة مجاقة ن  ج اقثن   قفجاقذ ج ض  اجلت ة مجق لفنجة مج القفنجة يمجاقتضيث

.اقث 

ًج ي نيمج ل ي يئمج:  اقثف هبج مج  قلجهللاجياةقمجتقمجهللاجد  قمجةف  ه،ج    يجي قهج  ي : راة  

 ،جأيأجتقمجلفجيلقي سنج اقيذ ج اقفي ايجاقيذ جةنيلسن،ج قفيذاجاو يبجاوس يبج يمجلفي  جاقني 

.بجقإل ث ي تثتجق   جةت بجاقكفصلى هللا عليه وسلم فةببجاقثؤلنقفج مجيلفجاقن مج

ًج  بةقيمجص رجأهلجاقةر ببجاقصلى هللا عليه وسلمةنلل جه هبجأصث  جر   جهللاج: ر ل  

قق يث  اجلمصلى هللا علييه وسياقثلبس يج ت ة  يجلفجق بجهذاجاإل ث ي،ج قأد يجتقمجاقن مج

.ة قهةفجهذاجاقل فجاقذ ج ثت كجاق    ،ج  ثثلجاقن  جة مجاقفةببج مج  قلجاقثف ظ

ًج قيل ف،جاقثف هب يجاقذ فجيث  اجل فنجهذاجاقل فجتقمجة لجهةبدفنجس ل اج فبا جقفيذاجا:   ي  

م،ج   ي يجأهيلج دثل  اجوهلجد كجاق اليجةفجي نفنج ل قفن،ج ك ل اج ي   ًجإل يالمجل يكجاقث لي

.دت  نجهذاجاقل فصلى هللا عليه وسلماقث لمجاقتمجه  ةجتقمجاقن مج

هللا،لسبيفيالنيةوجددهللا،عندوال واباألجراحتسهللاالمهاجرالمامنأيهاوأخيراا 

ا تكرهواأنفعسى .ك يراا خيراا فيههللاويجعلشيئا
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م ؟؟هل تتخيل أن يكون شعور  العميم بالسعادة ما هو سو  مواد كيميامية في جس

ا إن كان األمر كذل  قد تكون السعادة أقرب إلي  مما تتخييل ميا هيو هيذا اللرميون؟ كيي

نحصل عليه؟ وكيا نحافم عليه؟

هرمون السعادة

لينا الخطيهللا.د
هرمون السعادة مصطلح يطلي  عليى مجموعية مين اللرمونيات التيي يفرزهيا اليدما  ميا 

االكتمياب يساعد عليى تحفييز الشيعور بالسيعادة وتحسيين الحالية المزاجيية واليتخل  مين

ود بعيض فالمشاعر عبارة عن مجموعة من التفاعالت الكيميامية التيي تحيدث بسيبب وجي

.اللرمونات في الجسم بينلا هرمون السيروتونين

ف في انونة األخييرة  إال أنيه ليو بح ي ت حيول على الرنم من أن  هذا المصطلح بات شامعا

ف عليى انيه هرميون السييروتون ين وفيي هرمون السعادة ستجد أن األبحاث قد تناولته أحيانا

واقل لكن في الواقع هنا  مجموعة من اللرمونات والناإلندروفينأحيان أخر  على أنه 

  نييدروفيناإلالسيييروتونين  )العصييبية الكيميامييية المسييؤولة عيين شييعورنا بالسييعادة أهملييا 

(األوكسيتوسينالدوبامين  

: هرمون السعادة

هييل يعقييل أن تكييون هييذه المجموعيية ميين المييواد الكيميامييية فييي الجسييم تييؤ ر علييى مييد 

:؟ لنر .....سعادت 

(serotonin)السيروتونين1.

ف يرتبط هذا اللرمون مع الشعور بال قة  بالنفف وهو من مضادات االكتماب األك  ر شيوعا

وهييو ناقييل عصييبي موجييود فييي الييدما  ييينق  أ نيياء حاليية الحييزن واالكتميياب وجييوده 

.المتوازن ضروري جداف لإلحساف بالسعادة
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لينا الخطيهللا.د

إفيراز تنتجه الغدة النخامية وهو معروا كمضاد لمليم ورياضية اليركض ترفيع مسيتو 

اإلندروفين

ي يسمى هرمون الحب أو هرمون العنا  وييؤ ر عليى الرجيال والنسياء وإفيرازه يتي  ر في

. التواصل الجسدي بين الشريكين

:طرق لتعزيز هرمون السعادة 

هرمون السعادة

(endorphins:)اإلندروفين2.

(dopamine:)الدوبامين3.

وي يييرتبط هييذا اللرمييون بشخصييية الفييرد حيييث تشييير األبحيياث إلييى كييون األشييخا  ذ

.الشخصية المنفتحة يحمون بمستويات أعلى من أولم  االنطواميين

(oxytocin:)األوكسيتوسين4.

.  النوم الصحي1.

(.نزهة، نشاطا  عائلية)قضاء بعم الوق  اللطيف مت األصدقاء من خالل 2.

.العناق كعناق الزوج للزوجة أو األم لطفلها أو األخ ألخته3.

.  ينتخطيط مشاريت شخصية وإنجازها فالشعور باإلنجاز يعزز هرمون الدوبام4.

ماان العااالج بااالعطور فالمحافبااة علااى بيئااة عطريااة إيجابيااة ماان شااأنه أن يرفاات5.

.مستوى اإلندروفين في الجسم

حار ممارسة نشاط مضحك حتاى لاو لام نكان نشاعر بالريباة فاي ذلاك فالضاحك  ب6.

.السعادة ويرفت مستوى اإلندروفين مما يؤدي للشعور بالفرح والرضا

ى إدخال بعام األطعماة الحاارة فاي نبامناا الغاذائي ،فالطعاام الحاار يرفات مساتو7.

.إفراز اإلندروفين أيضاً 

.االبتعاد عن القلأ 8.

فاي المحافبة على حمية يذائية صحية ومفيدة للمحافبة على توازن الهرموناا 9.

.الجسم

.ممارسة الرياضة وخاصة الركم في الهواء الطلأ وممارسة تمارين التنفس. 10

ساتوى الخروج في الشمس والتعرم ألشعتها قليالً فضاوء الشامس يرفات مان م. 11

.هرمون السيروتونين الذي يحد من االكتئاب ويزيد الثقة بالنفس

ذه عمومااااً هاااذه الهرموناااا  تتاااأثر أيضااااً بطريقاااة التفكيااار اإليجاااابي والمتاااوازن ولهااا

.  الهرمونا  قانونها النفسي العجيب وأهميتها الستمرار حياة الكائن البشري
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ت األطفيال هو استجابة إنسانية داعمة ألي إنسان يحتا  الدعم؛ وتدخل استجابةف الحتياجا

عاا النفسيي والبالغين واألسر المتضررة من الكوارث والحروب النفسية؛ وإنل  لية اإلسي

مة للحد من الصدمة األولية ومساعدة األشخا  على التكيا ميع ا لحيوادث األولي ُمصمل

.الم ساوية على نحو طويل األمد

ياإلسعاف النفسي األول

محمد أبو هالل. د

طبيهللا

(يةاستشاري في الصحة  النفس)

ضافة إلى يلدا إلى تلدمة الناف والتخفيا من شدة التوتر والخوا الناجم عن الكار ة  إ

ين المصياب وعاملتيه مين التعياف ي أسيرع   للعيودة إليى ت مين بيمة  منية نفسييغا وجسيديغا تُمك ِ

.الحياة الطبيعية

:أهداف اإلسعاف النفسي األولي

ي بعييد ت مينييه ميين أ)يمكيين تقييديم هييذا النييوع ميين اإلسييعافات فييي مكييان حصييول الكار يية 

ازل أو فييي أميياكن تجمييع الضييحايا؛ م ييل المستشييفيات والمييدارف والمنيي( أخطييار إضييافية

.وحتى في المطارات وأماكن العمل ومحطات القطار

ما هو اإلسعاف النفسي األولي؟

أين يقدم اإلسعاف النفسي األولي؟

ي األوليعناصر أساسية يمكن تقديمها في سياق اإلسعاف النفس

اتلم عن طري  إزالية الخطير أو تخفيفيه  ومسياعدة الضيحايا عليى تحدييد احتياجي: األمان

إلسيعافية األساسية م ل الطعام والماء والمسكن انمن  إضيافة إليى تقيديم العنايية الطبيية ا

.لمن يحتاجلا

وا عن طري  إبعاد الضيحايا عين أي مصيدر قيد ييذكرهم بالحيادث اليذي تعرضي: التهدئة

ا صوتيغا أو بصريغا  إضافة إلى االستماع إ ليلم عما تعرضوا إليه  والذي قد يكون مصدرف

(.ألن ذل  قد يؤدي إلى نتامل عكسية)له دون إجبارهم على الكالم 

ييا أن مقييدم اإلسييعاا النفسييي األولييي هييو بموقييع االسييتماع إلييى م عانيياة ويجييب التييذكر داممف

.معهالضحايا واحتياجاتلم دون تقديم أي رأي يتواف  مع رأي الضحية أو يتعارض

ييا أ: االتصااال فييراد مسيياعدة الضييحايا علييى التواصييل مييع األصييدقاء والمقييربين وخصوصف

.العاملة الواحدة؛ فذل  يساهم في سرعة تعافي أفرادها

مياد عليى يجب على مقدم الدعم النفسي أن يدعم الضيحايا ويحفيزهم باالعت: الدعم الذاتي

المتعلقية أنفسلم في ت مين احتياجاتلم الخاصة  إضافة إلى إشيراكلم فيي صينع القيرارات

.بلم وتحديد أولوياتلم

برنبتي  اليقيين بي ن الضيحية سيتتعافى عليى نحيو كاميل إضيافة إليى جعلليا تشيعر: األمل

.بمساعدتلا وأن ما تمر به من مشاعر ومعاناة هو أمر طبيعي ال يجب الخجل منه
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ا على المتخصصين  يمكن أن يؤدي هذه الخطوات أي شخ   وهي ليست حكرف

ا؛ ومين  يم الت كيد مين أنلي:  الخطوة األولى ا تشيعر التواصل مع الضحية تواصيالف مباشيرف

اتليا بالراحة واألميان واالسيتماع إليى ميا تشيعر بيه  فضيالف عين معرفية مخاوفليا واحتياج

.وت مين ما يلزملا من أساسيات؛ كالطعام والشراب

لمريض العمل على تحديد عوامل الخطر التي قد تؤدي إلى تدهور حالة ا: الخطوة ال انية

حية عليى النفسية  وت مين ربط المريض مع العاملة والمقربين؛ مما يسياهم فيي دعيم الضي

.نحو أكبر

ن جمييع احتياجيات االستعانة بالمختصين النفسيين واالجتماعيين بعد تي مي: الخطوة ال ال ة

.نفسيالضحية وذل  في حال عدم تحسن الحالة العامة للا  والوصول إلى االستقرار ال

من يمكن أن يقدم اإلسعاف النفسي األولي وكيف؟

فسيي أو ال يجزم اإلسعاا النفسي األولي أن جميع الضحايا والنياجين ليديلم ميرض ن•

يع سيتعرضييون إلييى مييرض نفسييي؛ إنمييا يعتمييد مبييدأ دعملييم ومسيياعدتلم بلييدا تسيير

ناجمية عين تعافيلم وعودتلم إلى حياتلم الطبيعية دون أن تتطيور ليديلم أي ية شيكايات

. الرض النفسي

مجال؛ ذل  عبر يمكن لغير المختصين تقديم الدعم النفسي والرعاية النفسية في هذا ال•

.هوإعالمه أنه ليف وحده فيما يمر ب( بما أنه يرنب ذل )االستماع إلى الضحية 

المسيتو  تختلا درجة االستجابة النفسية للحوادث الطارمة بحسيب العمير والجينف و•

نيياف التعليمييي وميين الممكيين أن يييؤ ر اخييتالا ال قافييات واألديييان فييي درجيية تيي  ر ال

.واستجابتلم ومن  م سرعة تعافيلم

عليى من أهم األعيراض النفسيية المالحمية ليد  الضيحايا الشيعوُر بالفشيل وعيدم القيدرة

الشيعور التركيز  والشعور بالعجز؛ ومن  م صعوبة ت ديية أي عميل ملميا كيان بسييطفا  و

. بالضعا نتيجة فقدان العمل أو المنزل

لقليي  إضييافة إلييى األعييراض الجسييدية التييي يمكيين أن تتجلييى بالصييداع واألر  ونوبييات ا

دية ونقيي  الشييلية وعييدم القييدرة علييى التركيييز والشييعور بالتعييب الييدامم وانالم الجسيي

.المبلمة

ما األعراض الرئيسة التي قد تعانيها الضحايا؟

:مهمةمالحظات

ياإلسعاف النفسي األول

العدد 

الثاني 

حزيران 
2021

محمد أبو هالل. د

طبيهللا

(يةاستشاري في الصحة  النفس)

مجلة جامعة الزهراء



34

ن الناف الناف ليسوا سواء في أهدافلم وتوجلاتلم وتطلعاتلم وعليه فمن الخط  أن نعمم أ

لييدا كللييم جيييدون أو كللييم سيييمون  فلقييد خليي  هللا اإلنسييان واختيياره لخالفيية األرض ب

رسيل، ِعمارتلا وعبادته على ملرها  ف رسل لليم المينلل القيويم والصيراط المسيتقيم ميع

لم أمنيياء، علييى وحيييه  فميين النيياف ميين شييكر وميينلم ميين كفيير  وتييوالى إرسييال الرسييل إلييي

مييذكرين ومبشييرين ومحييذرين   ييم اختلييا النيياف فييي أهييدافلم ومقاصييدهم وتوجليياتلم 

اح يعميل عليى فتمايز البشير بيين الصيالح مينلم والمصيلح وبيين الفاسيد والمفسيد  وكيل  ر

.شاكلته

النياف هذا االختالا وهذا التنيوع فيي المشيارب والمسيال  والمقاصيد لبنيي البشير نحيى ب

مينلم مناح، عدة  فمنلم من اشتر  من حيث اللدا والغاية مع البليميية فخياب وخسير  و

دور الحيياة من ُهِدي إلى صراط مستقيم فيزاد عليى المالمكية رتبية في فلح وفياز ونجيا  وتي

مقارنيات دورتلا وندور معلا في قراءة العالم من حولنا لنقا وقفة تفكر وتدبر مع هيذه ال

" ة والذبابيةالنحلي"والمقاربات ولعل خير م ال نستشيلد بيه مين حيياة حشيرتين صيغيرتين 

اطاتلا فإحداهما كرست حياتلا للخير ولسعادة الناف ونشر السيالم  واألخير  أوقفيت نشي

عاليية لصناعة الشر واألذ   وهكذا الناف فمينلم مين يسيعى فيي حياتيه لخدمية الرسيالة ال

نياف  وبين من كرف حياته وأجمع أمره على إلحا  الضيرر بال" رسالة السماء"السامية 

لسيموم والعليل وينشط في أذ  الخالم  جميعا مستمتع بمنلجه كاستمتاع الذبابة فيي نقيل ا

.واألمراض للناف

متكلٌّ يعطي مما يج

مقاربا  ومقارنا 

عبد الرحيم حمادي. أ

طالهللا ماجستير في الشريعة

ط بييين لنقييا وقفيية تييدبر وتفكيير مييع هييذه المقارنيية وهييذه المحاكيياة لنسييتنبط العبيير ونييرب

لوقان للنامر المتشابلات ليسقط من سقط على بينة ويسمو من سما على بينة  فلذان المخ

.في حياتلما ومنلجلما ومقاصدهما يجدهما متفقان في جوانب ومختلفان في مواطن

:تمهيد

:يجتمعان في

:أنلما ذُكرا في القر نِ 1.

َن ى النلْحِل أَِن اتلِخِذي ِميَوأَْوَحى َربمَ  إِلَ : " ففي الن حل قال ربنا عز  من قال•

ا يَْعرِ  (".68النحل )ُشوَن اْلِجبَاِل بُيُوتفا َوِمَن الشلَجِر َوِممل

اليييذمبَاُب َشيييْيمفا اَل َوإِْن يَْسيييلُْبُلمُ : " وفييي اليييذباب قيييال ربنيييا سييبحانه وتعيييالى•

(".73: الحل)لُوُب يَْستَْنِقذُوهُ ِمْنهُ َضعَُا الطلاِلُب َواْلَمطْ 

.أن  كالف منلما من صنا الحشرات2.

العدد 
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:المقصد والغاية1.

. ومقصد الذباب النجاسات والقاذورات. فمقصد النحل الرحي  والزهور

:العطاء واألثر2.

ت  ويور ي  األسيقام والذباب يسلب  صيح. فالنحل يعطي  طعاماف طبياف وعسالف شفاءف للناف

. وانالم

:ويختلفان من حيف

ف أن اإلنسان ينف  مما يجمع  فحامل العلم ينف  من علميه  وحاميل الميال يعطيي لنعلَم يقينا

زود من ماله  وحارث األرض ينف  من زرعلا  فياختر أخيي اإلنسيان بضياعت  التيي تتي

اذالف بلا ألخرت   فإن كان خيرا فخيير وإن كانيت شيرا فشير  واحير  عليى أن تكيون بي

ف يجد  هللا حيث يحب أن يرا   ويف ف عفيفا ف للناِف كريما .تقد  هللا حيث نلا للخير نافعا

ين ميين فشييتان بييين هييذا وذا  بييين يمنحيي  الخييير والصييحة ويكسييب  المناعيية والقييوة  وبيي

مينلم يور   الحزن والعلل ويسلب من  السعادة والسرور  والنياف ميذاهب واتجاهيات  ف

اال للخيير من هيو أشيبه بالنحلية والنحيل ال ي خيذ إال خييراف وال يعطيي  إال خييراف فتجيده فع ي

ف للنياف مين حوليه يسيعى لعميارة األرض ونشير السيالم   كالميه شيفاء ولقياء ه نياء  نافعيا

منيه ومين النياف مين لقياؤه شيقاء والحيديث معيه عنياء  فيال تير . كالغيث أينميا حيل  نفيع

. ما تكرهخيراف  وتسمُع منه شراف  وعندما تدنو منه كنافخِ الكير ال يصيب  منه إال

باب فيي فالزم أن تكون مشيابه للنحلية فيي مقصيدها ونايتليا  وال تقيربن اليذي شيار  اليذ

صياحب مقصده ومطلبه  وإيا  ومجالسيته ومجانسيته ومخالطتيه وصيحبته  فالصياحب لل

.ساحٌب والمرء على دين خليله  فانمر من تخالل

متكلٌّ يعطي مما يج

مقاربا  ومقارنا 

ا  :ختاما
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كلربياء تعد طاقة الشمف أحد أهم مصادر الطاقة المتجددة التي يمكن استخداملا لتولييد ال

االسيتفادة بشكل مباشر باستخدام ألواح الطاقة الشمسية أو بشكل نير مباشير عين طريي 

.اميةمن حرارة اإلشعاع الشمسي وتحويله إلى طاقة ميكانيكية ومن  م إلى طاقة كلرب

يد تصميم وتنفيذ نبام لتول

الكهرباء باستخدام طبأ 

ستيرلينغ الشمسي

عادل األحمد.أ

  فييي هييذا الملخيي  لدراسيية تصييميم ومحاكيياة وتطييوير واختبييار وتقييييم أداء نمييام طبيي

ين يرنبيون فيي ستيرلينغ الشمسي لتوليد الكلرباء إرشادات نمريية وعمليية للبياح ين اليذ

مييع . مليييالشمسييي باسييتخدام نمييوذ  رياضييي والتطبييي  العسييتيرلنغتحسييين أداء نمييام 

ي جنيوب تركييا إمكانية توليد الكلرباء باستخدام نمام ستيرلينغ الشمسي صيغير الحجيم في

.والشمال السوري بسبب القرب الجغرافي وتطاب  المروا الجوية

مقدمة

نغنظام ستيرلي

اقية للنميام فيي وتم قياف خر  الط. تم تصميم وتنفيذ هذا النمام في مدينة كليف التركية

ف كيامالف ميع نتيامل2018صيا  نمذجية فيي منتصيا حزييران  وأمليرت النتيامل توافقيا

ذ بعين الحد األقصى للطاقة الخارجة من النمام مع األخ. النمام باستخدام برنامل ماتالب

واط ونسييبة تركيييز إشييعاع 500االعتبييار االحتياجييات الذاتييية ألجلييزة التعقييب بمقييدار 

يولد النميام طاقية كلرباميية . درجة مموية700ضعا ودرجة حرارة تفو  94شمسي 

غيت وبل. سنة تحت مروا منياخ مدينية كلييف التركيية/كيلو واط ساعة408.07تقدر ب 

. ٪17الكفاءة الكلية للنمام المصمم 

وم مصيقولة تم تصنيع مجمع الطاقة الشمسية باستخدام طب  هوامي مزود بصيفامح ألمنيي

لإلشيعاع الشمسيي اليذي % 100تتحمل درجات الحرارة العاليية وتيؤمن انعكياف بنسيبة 

ف كميا تيم تصيميم نميام التعقيب الشمسيي. سوا يتركز بالمحر  الخيا  بيالطب  مكانيكييا

ف متضمناف حساب االنتقيال الحيراري ومقاومية الريياح وحسياب العيزم لم حركيات وكلرباميا

بشييكل التعقييب الشمسييي بمييا يضييمن القييدر األعلييى ميين الكفيياءة والمو وقييية لعمييل النمييام

رنييامل كمييا وتييم إعييداد النمييوذ   ال ييي األبعيياد نلييية التتبييع الشمسييي باسييتخدام ب. كامييل

.سوليدور 

ترجمة وإعداد

الهندسة طالهللا دكتوراج في 

جامعة  الكهربائية

إسطنبول جراح باشا
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الشمسيي يقوم نمام التعقب الشمسي بمالحقة ضوء  الشمف حيث يركز المجمع اإلشعاع

  يرلنغسيتعلى جلياز االسيتقبال  وبالتيالي ييوفر الطاقية الحراريية الالزمية لعميل محير  

يحيول ". سيتيرلنغ"تقوم المكابف بنقل الطاقة الحرارية إليى نياز الليلييوم ضيمن محير  

تم تحوييل الطاقة الحرارية المركزة في المحر  إلى طاقة ميكانيكية وي" ستيرلنغ"محر  

. لنغستيرالطاقة الميكانيكية إلى طاقة كلربامية عن طري  مولد موصول مع محر  

في جاقفلىجلفجهذهجاقلرا يمجهي جاص يتف يبجليفجاق  قيمجاقلث يقمجولفي جررقصيمج لتي  ببج ق

قمجأيج ك يجد نقمجاقلث مجاقثصثنجيل ن ًجة لك ل"  تقبقنغ"يقثج تثت جلثبكج. سف  بجة ققم

ثي جةل  مجةفجأق احجاق  قمجاقلث يقمج ر صيمج يمجاقثني ط جذاةجيرهي ةجاقثيباربجاق  ققيمجس

 ئقمجاوريبىج  لجلصلراًجلظقف ًج صل   ًجق  قئمجل  رلمجهذهجاق ب  مجل جاولظثيمجاقكفب  ي

ذاةجدك فييمج دتثتيي جةتك فييمجدبسقييأجل   قييمجتقييمجيييلجس قييبج سثيي جأيجاقث هييمجقصييق لمجاقنظيي م

.لن فضمجة إل   مجق ف قتف 

يييد الكلربيياء فييي الشييكل التييالي  تييم توضيييح كيفييية االسييتفادة ميين اإلشييعاع الشمسييي لتول

ضييوء بواسييطة نمييام سييتيرلينغ الشمسييي الييذي يتكييون ميين محيير  سييتيرلينغ  ومجمييع ل

. تحكمالشمف  ونمام التعقب الشمسي والذي يضم محركات التيار المستمر  ولوحة ال
يد تصميم وتنفيذ نبام لتول

الكهرباء باستخدام طبأ 

ستيرلينغ الشمسي

عادل األحمد.أ

رابط البحث باللغة اإلنكليزية

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8391339

رابط مقطع الفيديو الخا  بالبحث

https://youtu.be/-kpHZqeoXQM

ترجمة وإعداد

الهندسة طالهللا دكتوراج في 

جامعة  الكهربائية

إسطنبول جراح باشا
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د أ يره كورونا كوباء عالمي ال ينحصير تي  يره عليى صيحة اإلنسيان الجسيمية  وإنميا يمتي

ل االجتماعي إلى الحالة النفسية لمفراد  وخاصة أننا في عصر تلعب فيه وسامل التواص

. ا بين األفراددوراف كبيراف في نشر الشامعات بسرعة فامقة  لتخل  حالة من الذعر والخو

جائحة كورونا 

(COVID 19)
والصحة النفسية

رحاب شوكت أوغلو. أ

ةبكالوريوس في التربي

اجتييياح تشييمل األسييباب الشييامعة المؤدييية إلييى حييدوث الضييغوطات النفسييية أ نيياء فتييرات

:األوبمة ما ي تي

.الخوا من المرض والموت❖

.تجنب طلب الرعاية الصحية خوفاف من اإلصابة أ ناء االستشفاء❖

.الخوا من فقدان العمل وسبل العيش والرز ❖

.الخوا من العزل االجتماعي❖

.الشعور بالعجز عن حماية النفف وحماية األحباب والمقربين❖

.الخوا من االنفصال عن األحباب واألهل❖

.الشعور بالعجز بشكل عام  والملل  والوحدة واالكتماب بسبب العزلة❖

ف ميين خوفيي( األشييخا  ذوي المناعيية الضييعيفة)رفييض رعاييية األفييراد المستضييعفين ❖ ا

.اكتساب العدو 

المقدمة

:األسباب المؤدية إلى حدوث الضغوط النفسية أثناء جائحة كورونا

العدد 

الثاني 
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وييل  إذ وقد تؤ ر البطالة أو فقدان مصيدر اليدخل عليى الصيحة النفسيية عليى الميد  الط

" تمياباالك"ربطت دراسيات عدييدة بيين تيداعيات الوبياء عليى الحالية االقتصيادية  وبيين 

 ية  تسيتند إليى   وتشير دراسية أمريكيية حدي"التفكير في االنتحار"و" الضغوط النفسية"و

دخيوللم بيانات استطالعات الرأي  إلى أن أك ر من نصا العاطلين أو اليذين انخفضيت

.أ ناء الجامحة في الواليات المتحدة يعانون بالفعل من مشاكل نفسية

.ارتفاع مستويات الشعور بالقل  والتوتر❖

.الشعور بالخوا  وعدم األمان❖

.عدم التركيز والتشتت الذهني❖

.األر  وتقط ع ساعات النوم❖

.زيادة الشلية أو فقدانلا❖

.ارتفاع معدالت العنا األسري❖

جائحة كورونا 

(COVID 19)
والصحة النفسية

:أتييمكن بيان أهم اآلثار النفسية لكورونا فيما ي

ليييا ميين فييي سييبعة بلييدان بتكإبسييوفأملييرت دراسيية استقصييامية حدي يية أجرتلييا شييركة 

عيات المحليية  اليذي تشيعر بيه المجتم" الكيرب النفسيي"اللجنة الدوليية التزاييد الكبيير فيي 

أ ييرت سييلبفا 19-ميين البييالغين يقولييون إن أزميية كوفيييد% 51وخلصييت الدراسيية إلييى أن 

من الميرجح على صحتلم النفسية  وير  علماء النفف أن من   ار المشاكل النفسية التي

  وهيو "مُرهاب الجرا ي"أن تستمر على المد  الطويل بعد وباء كورونا المستجد مرض 

ع   وهذا يحدث للشخ  الذي له تجربة مؤلمة مي"الوسواف القلري"نوع من اضطراب 

.العدو   كوفاة أحد أحبته

(:19-كوفيد)اآلثار النفسية المترتبة على انتشار كورونا 

العدد 

الثاني 
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جائحة كورونا 

(COVID 19)
والصحة النفسية

صاا  لاإلبقاا على ااالل اااا لماتاا لاألصاااء لب عااات، علااظلاا تجر لا اا ل اا لاظ  اا لاظ❑
.اظءف اضليك نلاظا اا لى مًةلىنلط يقلألنص رلاظا اا لاالجاء ى 

مق قاا ل اا لاظ اا  ل٣٠اضااحل ااتل ،صااالظءل  اا لاعتطاا الىاانلل اا الاظف اا ا  لاظاا كنل❑
.كءث ل

عض األفراد من يتمتع البشر  بشكل عام  بالمرونة النفسية على نحو، ملحوم  فقد عانى ب

بة مواقا وميروا حيياة أسيوأ بك يير مميا يعتيري البشيرية انن  عليى اليرنم مين صيعو

عليه الوضع انن بال ش   ومع ذل  استطاعوا التغلب على األمر  والعودة إلى ما كانت

بصحة نفسية طبيعتلم السوية  قبل مرورهم باألزمة  لذل  يبقى األمل بالعودة إلى التمتع

.ذات جودة عالية هو اللدا العام لمفراد والمجتمعات في الوقت الحاضر

الخاتمة

ي  دل بعض األمور التي قد تساعد على تحسدن الحالدة النفسدية فد

:جائحة كورونا

ة قصيثمجاقنف يقم،ج ثكفجاص ت  لمجة ق ل لجلفجاقتلاةقبجاإل ة ةقمجاقتمجقلجد  ةلجة مجاق ن  م

: لفجأ ض ف جه 

الم،ج اق ق مجتشا  جاقنفسج مجأ ق ةجاقفباغجة قف ا  ةجس ق با ب،ج اقكت ةم،ج لل هلبجاو ❑

ةأةثيي  جصييق لمجلنرققييم،ج لث ر ييمجألليي مجةللقييم،جس قثلييم،ج اقةييب ،ج اقتثب نيي ة

.اقب   قم

قصيالبجاقثف ظجة مجاقفل  جاقنف يمجة يبجاق قي مجةأللي مجأ   يقمج ل رليمج ل ي ةلب،جس ❑

. اقتألل

العدد 

الثاني 
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ف للك يير مين الفنيون  والعليوم  واألديي ان والرميوز يعتبر العيرا  مليداف للحضيارات ومنبعيا

، العميم  وهذا ما تشير إليه المواقع األ رية المنتشرة التاريخية  فضالف عن التراث، األ ري 

تنياولوا ك ييراف في أنحامه  والتي كانت وال تزال مادة بح ية لك ير مين المستشيرقين اليذين

أ يراف واضيحاف من جوانبه ال قافية والترا ية والعلمية والحضارية والعمرانية التي كيان لليا

. في حركة التاريخ ككل

سامراء

نورا خليل يوسف. أ

بكالوريوس في اإلدارة

سييامراء  المدينيية العميميية وسييط العييرا   

لللجرة على 221بناها المعتصم باب عام 

ة ضييفاا نليير دجليية لتكييون عاصييمة للدوليي

يتلا  العباسيية  وقيد اختليا فيي أصيل تسييم

لكيين اسييملا. الييذي تييم تحييويره إلييى سييامرا

وجييياء هيييذا ( سييير مييين رأ )فيييي األصيييل 

تصيم االسم منذ زمن الخليفية العباسيي المع

ين باب  واستمرت عاصمة مدة تقيارب سيت

ف  . عاما

:سر من رأى

اليذي شييدهبلكيورامن أهم معالمليا قصير 

م  وقصر العاش  861الخليفة المعتز عام 

د سينة والمعشو  الذي شيده الخليفة المعتم

اليييذي الخاقيييانيم  وقصيير الجوسييي  877

م  والقصييييير 836بنييييياه المعتصيييييم سييييينة 

  الليياروني فييي علييد الخليفيية الوا يي  بيياب

ة وقصير الجي   وقصير الجعفيري ومديني

كيليومتراف 15التي تقع على بعيد المتوكلية

شمال سامراء  وأشيلر معالمليا جيامع أبيو 

توكييل دلييا الييذي بنيياه الخليفيية العباسييي الم

م  وهييييو ميييين أكبيييير 859علييييى هللا سيييينة 

.المساجد في العالم اإلسالمي

جامت أبي دلف

قصر العاشأ والمعشوق

العدد 

الثاني 

حزيران 
2021

مجلة جامعة الزهراء
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سامراء

ع وهيي م أيام المتوكل على هللا الخليفة العباسي التاس852و848بني الجامع بين عامي 

نتيه الشيليرة من أفضل ما بناه العباسيون في تل  الفترة بعد بغداد  وأهم ما يميزه هيو ممذ

.المعروفة بالممذنة الملوية  وجاء اسملا من شكللا األسطواني الحلزوني

:جامع سامراء

لعلا وترتكز الممذنة على قاعدة مربعية ضي

لوهيا متراف وارتفاعلا  ال ة أمتيار  ويع33

جييييزء أسيييييطواني ميييين خميييييف طبقيييييات  

ة ميين وتتنيياق  سييعتلا مييع االرتفيياع  مبنييي

52الطيييابو  الفخييياري ويبليييغ ارتفاعليييا 

يتكيون ويحيط بالممذنة سلم حلزونيي. متراف 

درجة  وبعرض متران  ويلتيا399من 

حييول بييدن الممذنيية بعكييف اتجيياه عقييارب 

. الساعة

وعلى الرنم من كل الصعاب التي واجلتلا مدينة سيامراء عليى مير العصيور واألزميان

دييد تبقى قوية شامخة بمجدها وتاريخيلا وسواعد أهللا إلعادة رسيم معيالم المدينية مين ج

.وبناء مستقبل مشر  للا ولجميع البالد العربية واإلسالمية

ين والممذنة الملوية هي أحيد معيالم العيرا  الممييزة؛ بفضيل طرازهيا المعمياري الفرييد بي

. مآذن العالم اإلسالمي

العدد 

الثاني 

حزيران 
2021

نورا خليل يوسف. أ

بكالوريوس في اإلدارة
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تَاِن   فَإِْمَساٌ  بَِمْعُروا، : ))قال هللا تعالى ِحيلم لَُكيْم أَن  أَْو تَْسيِريٌح بِإِْحَسيان، و َواَل يَ الطلاَلُ  َمرل

ا  تَْيتُُموُهنل َشْيمفا إاِلل أَن يََخافَيا أاَلل  ِ   فَيإِْن ِخْفيتُ تَ ُْخذُوا ِممل ِ ْم أاَلل يُِقيَميا  يُِقيَميا ُحيُدوَد  ل ُحيُدوَد  ل

ِ فَياَل تَْعتَيُدوَها ۚ َوَمين يَتَعَيفاََل ُجنَاَح َعلَْيِلَما فِيَما اْفتََدْت بِِه و تِْلَ  ُحدُ  ِ وُد  ل مِي َ دل ُحيُدوَد  ل فَ ُولََٰ

[.229: البقرة(( ]ُهُم الملاِلُمونَ 

الخلت في المحاكم 

الثورة .. الشرعية

 ً السورية نموذجا

أحمد حسن المبارك. أ

ماجستير في أصول الفقه

لميرأة نمرتيه إنل الذي يمعين النمير فيي اليوحيين الكيريمين يير  أنل مين تكيريم اإلسيالم ل

ييي  أهيييداففا سييياميةف؛ مييين تك يييير ال نسيييل  وإنشييياء لليييزوا  أنليييه شيييركةٌ بيييين اليييزوجين  تُحق ِ

يد عقيد المجتمعات النميفة التي تملَُؤهيا الميودلة والرحمية  ومين هنيا نير  أنل اإلسيال م يُؤك ِ

ن سيبب؛ الزوا  ويجعله مي اقفا نليما وتوعد المرأة التي تطلُيب الطيال  مين زوجليا بيدو

ن نيير سيبب، فحيراٌم أيما اْمَرأَة، سي لت زوَجليا الطيالَ  مي: ))-صللى هللا عليه وسللم -فقال 

.رواه ابن ماجه(( "عليلا رامحة الجنلة

ل حيي ِ اة اليزوجين إليى جحييم، ولكْن قد تَطَرأ على الزوا  أموٌر تجعَلُه مصدَر َشقاء  وتُحو 

ا يصبح الفرا  وسيلةف ال بُدل منلا للتخلم  من تل  ا لحالة؛ فقد يتزول  الرجل ال يُطا ؛ ممل

ا في الطباع  فير  كل مين اليزوجين امرأة  م يتبيلن أنل بينلما اختالففا في األخال  وتنافرف

قَيا يُْغي: نفَسه نريبفا عن األخر  فيكون الفرا  أمراف ال بُدل منه؛ كميا قيال تعيالى ِن ﴿َوإِْن يَتَفَرل

ُ ُكالغ ِمْن َسعَتِِه﴾  [.130: النساء] ل

العدد 

الثاني 

حزيران 
2021
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لطال  والخليع  وهنا  وسامل وطرٌ  ك يرة شرعلا اإلسالم لتتمل الفرقة بين الزوجين؛ كيا

ناء المجتمع  وال بد هذا وإنل الخلع موضوع حيوي يمفم األسرة التي هي الللبِنَة األولى لب

لبَيه إذا رأْت من بيان أنل اإلسالم لم يُلِمل جانيب الميرأة وحقلليا فيي الطيال ؛ ف بياح لليا ط

 الخلييع ليزوم ذلي   عليى أْن تيدفع لزوجلييا ميا يتلفقيان علييه ميين عيوض  ومين المعليوم أنل 

  أمير يحتا  إلى قرار قاض   وهنا و في م يل الحالية السيورية فيي سينوات ال يورة تيدر

امعية الخلع ومر ب طوار عديدة  من لجان في المساجد إلى محاكم فرعية  م إلى محاكم ج

اعييات وعليييا فيلييا البداييية واليينقض واالسييتمناا والتمييييز؛ فالمحيياكم جييزء ملييم ميين قط

؛ بيل لليا المجتمع  وال ش  أن ليا لين تكيون م الييةف فيي ميل ال يورة التيي ليم يكين لليا رأف

حكيام التيي ممات الرؤوف؛ فبوجود الحياكم الصيالح يسيتقر األمير ويسيتتب األمين فيإنل األ

اضيي المكليا تتعل  بالفصل في حالية النيزاع ال تسيتقر إال باإلميام الحياكم اليرميف أو الق

اجية من قبل جلة معتبرة  ولكن ك يير مين األحكيام فيي ميل ال يورة  ومنليا الخليع كيان ح

لغيياب ماسة في مل المروا العصييبة التيي عيانى منليا الشيعب السيوري  فاالعتقيال وا

ض الطويييل والتلجييير المميينلل والفقيير والحاجيية وتبيياين األفكييار وانراء وتجزميية األر

ف كيان ال بيد مين التعاميل م عيه   والبلدان ونير ذل  مين الميروا القسيرية فرضيت واقعيا

ل تجربتيي صحيح أنل المحاكَم ال ورية لم تكن على المستو  المطلوب ؛ ولكن ومين خيال

لشعب وال وار واحتكاكي بواقع ال ورة السورية المباركة؛ فإن ني أزعم أنله لو تر  األمر ل

ت دون ذل  الشرفاء وأهل الخير الستطاعوا التعامل ب بلى صورة  ولكنل أيادي   مة حال

عدة  ولقيد كتبيت ؛ فسعت في التفرقة والتباين المقيت الذي عاشته البالد على جميع األصي

بياب في هذا البحث من خالل العيودة إليى الكتيب األصيول التيي تحيدث فيليا الفقلياء عين

ف ميين خييالل  الخلييع ك حكييام فقلييية أو كنمييرة الييى عمميية وعداليية وشييمول اإلسييالم وأيضييا

عض المحاكم المعايشة الواقعية لل ورة السورية العميمة حيث كنت ممن شار  بت سيف ب

م فييي والعمييل فيلييا فييي القضيياء والتحكيييم  وقييد أشييرت فييي البحييث إلييى التطييور الملحييو

التييي المحيياكم الشييرعية ال ورييية فييي فتييرة وجيييزة مييع كييل المييروا القاسييية والمعوقييات

تعترض العمل وأشرت إلى خطورة المنلجية المفرقة على استقرار القضاء 

.وهللا سبحانه هو الموف  واللادي إلى سواء السبيل والحمد ب رب العالمين

الخلت في المحاكم 

الثورة .. الشرعية

 ً السورية نموذجا

رملخص بحث رسالة ماجستي
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نميري  هذه دراسة متعلقة بالن  القر نيي مين حييث النمريية والتطبيي   وأميا الجانيب ال

ة التطبيقية  ففيه دراسة ألهم المسامل األصولية التي وردت في سورة التغابن   م الدراس

ية متعلقة وجاء المنلل فيلا من خالل تتبع ما قاله المفسرون في كتبلم من إشارات أصول

لم األصيول  بسورة التغابن  وقد اعتمدت الدراسة على كتب المفسرين الذين للم صلة بع

قدمية كاإلمام الرازي والطبري والقرطبي رضي هللا تعالى عنلم  وجاءت الدراسة فيي م

اسيات و ال ة مباحث  أما المقدمة  فقد ذكرت فيليا أهميية البحيث  وسيبب اختيياره  والدر

:السابقة  ومنلجية الدراسة  وأما المباحث ال ال ة  فجاءت على النحو انتي

سورة التغابن

يةدراسة أصولية تطبيق

عبد الفتاح شلحاوي. أ

ماجستير في أصول الفقه

. التعريا بسورة التغابن: المبحث األول

ف  وفيه مطلبان: المبحث ال اني : دراسة سورة التغابن أصولي ا

.أهم المسامل األصولية التي وردت في السورة: المطلب األول

رة  دراسيية مسيي لة بييارزة ميين المسييامل األصييولية التييي وردت فييي السييو: المطلييب ال يياني

.موجب األسلوب الخبري عند األصوليين: وهي

.درف الباحث سورة التغابن دراسة أصولية تطبيقية: المبحث ال الث

يات العلميية  م ختم الباحث الدراسة ب هم النتامل التي توصل إليلا  مع ذكر بعض التوص

.المتعلقة بالدراسة األصولية التطبيقية

رملخص بحث رسالة ماجستي
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الثاني 
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العدد 

الثاني 

حزيران 
2021

صيلجق مجاق  يثجةلرا مج  ربجاقةث مجيرا مجأصي ققمجليفجريال ج ال يمج صي  ،جه يلجاقف

 بأجاق  اةيلجاو  جد ب ف ًجة ق  ربج أهثقتف ج ل  صله ج ل   ة دف ،ج اقفصلجاقني لمجا يت

:اوص ققمجاقتمجاشتث تجة قف جاق  ربج ة غجةليجهذهجاق  اةلج    ً،ج هم

سورة الجمعة 

دراسة داللية 

أصولية تطبيقية

ياسر المقداد. أ

ماجستير في الفقه وأصوله

.يصقمجاإل ث  : أ صًج

ًج .يكنجاولبجة لجاقثظب:   لق 

ًج هلجاقنفمجةفجاقلم ج  تضمجاقف  ي :   قن 

ًج .ل َهأجاولب: راة  

ًج .يةقمجاق با بجاقل ذب: ر ل  

ًج .ر   جاقكف رجةفب  جاقلب  م:   ي  

ًج .اقثنفقمد ل مجاقثكنجةن  جة مجلفف مجاقث ا  مجةنلجاقةثف رجأ جيصقمجاقنصجةنل:   ة  

: ل أقم نجق مجاق  يثجة رتق رجق ةلبجلفجهذهجاق  اةلجاق  ة مج ير ف جيرا مجلفص م،ج هم

مجدن نيمجهلجاقنفمجةفجاقلم ج  تضمجاقف  ي ج ذقكجوهثقمجهذهجاق  ةيلج سنيببجاقفيب  جاقتي

. ة قف 

 ق في جة يمجطب  يمجلظيبج  مجاقفصلجاقن قثجق مجاق  يثجةتف قبجاق  ربجدف قباًجأصي قق ًج دث

.اوص قققف

:دت  صجللك مجاق ثثج م

 ققمجقآل ي ة،جص  ةمجاقتف قبجة مجطب  مجاوصي قققفجةتث قيلجاقيلصصةج اإلشي راةجاوصي

 ل  ،جلثي جقنجدت يببجقفيذاجاقة ليأجتصجةليكلج ي-ة مجسنبدف -يقثجتيجاقتف  قبجاقثلف رب

  شبجي يج ت  أجهفلاًج مجلث  قمج فنجاقلصصةجاوص ققمجقآل  ةج تةبايه جةلكلج  سجل

.دك ا

:مشكلة البحف

رملخص بحث رسالة ماجستي

مجلة جامعة الزهراء
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العدد 

الثاني 

حزيران 
2021

ما أهمية سورة الجمعة وما المضامين التي تحتويلا؟-

ما المواضيع البارزة التي تناولتلا سورة الجمعة؟-

ما النمرة المقاصدية التي هدفت إليلا سورة الجمعة؟-

ما أبرز القواعد األصولية التي تضمنتلا نصو  هذه السورة؟-

وكلمات سورة الجمعة؟نيما الدالالت التحليلية األصولية -

.استقراء القواعد األصولية في سورة الجمعة وف  دراسة أصولية تطبيقية-

 ياتليا تفسييراف التفسير األصولي لسورة الجمعة  حيث تم تفسيير السيورة حسيب ترتييب-

ف  .أصولياف صرفا

:الجديد ال ي قدمه الباحف

:أسئلة البحث

التيي تناولليا اعتمد الباحث المنلل االستقرامي التحليلي من خالل الرجوع إلى التفاسير-

.علماء بارزون في أصول الفقه

ألصييولية السييورة وفيي  ترتيبلييا ودراسييتلا  واسييتنباط القواعييد ا يَ كمييا تنيياول الباحييث -

ة وفَ  ما منلا  ومراعاة سياقلا الموضوعي  وبعد استخرا  القواعد يقوم بتعريا القاعد

.ورد في كتب األصول

:منهج البحث

سورة الجمعة 

دراسة داللية 

أصولية تطبيقية

رملخص بحث رسالة ماجستي

ياسر المقداد. أ

ماجستير في الفقه وأصوله

مجلة جامعة الزهراء
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من الذكر الحكيم

أحمد محمد عادل جيجة. أ

ماجستير في التفسير

افة لبييان حيال تشير انية الكريمة إلى فضل هللا على عباده وتقسييمه اليرز  بيينلم باإلضي

بعيييض النييياف اليييذين ال يرضيييون أن يكونيييوا هيييم وعبييييدهم وخيييدملم سيييواء فيعطيييونلم 

فييي ملكييه ويشيياركونلم فييي أرزاقلييم  فكيييا يقبلييون أن يجعلييوا العبيييد شييركاء ب تعييالى

.وسلطانه  وفي هذا من إلزام الحجة ما ال يخفى

مين عبيياده هللا يبسيط الييرز  لمين يشياء)اليرز  بييد هللا سيبحانه وميين هللا تعيالى فقيط 1.

(.ويقدر

بيتالء  وقيد وجود التفياوت والتفاضيل بيين العبياد  ولكين ألمير يرييده هللا  فقيد يكيون ا2.

رمن  ف ما اإلنسان إذا ميا ابيتاله ربيه ف كرميه ونعميه فيقيول ربيي أكي)يكون نير ذل  

(.وأما إذا ما ابتاله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن

ه فييي ال عالقيية بييين قييوة الفلييم والييذكاء وبييين الييرز   فقييد يكييون الجاهييل موسييعفا علييي3.

.الرز   ويكون العالم في ناية الفقر والضي 

.ال يمكن اإلحاطة ب سباب توسعة الرز  فلي بيد هللا تعالى4.

ى فلييف على العبيد اإلقيرار والتسيليم لقضياء هللا وعيدم االعتيراض عليى إرادتيه تعيال5.

.الرز  وتوسعته بيد أحد  بل هو بيد هللا تعالى فقط
–ييد هللا وحيده ال يعني كون تقسيم األرزا  بين الناف وتفضيل بعضلم على بعض ب6.

بياد ميع ال يعني االستكانة وعدم العمل والسعي في طلب الرز   بل المطلوب من الع

فيإذا )ز  التسليم لقضامه وإرادته جل وعال أن يبادروا إلى العمل واألخذ ب سباب الير

(.قضيت الصالة فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل هللا

ا عليى التفاضيل المياد7. ي  مين ميال التفاضل الذي أقامه سبحانه بين عباده ليف قاصيرف

  والعقل  ومنافع فحسب  بل هو أشمل من ذل  وأعم  إذ يدخل فيه التفاضل في العلم

والقيوة  والضييعا  والصييحة  والمييرض  واألوالد  والعقيم  ونييير ذليي  علييى جميييع

ي الحيياة أهم يقسمون رحمت رب  نحن قسمنا بيينلم معيشيتلم في. )مستويات التفاضل

(.الدنيا ورفعنا بعضلم فو  بعض درجات

ضييلم الييراز  علييى الحقيقيية هييو هللا تعييالى  والنيياف أسييباب فييي وصييول األرزا  لبع8.

.وليسوا رازقين على الحقيقة

بابه خارجية عين نسبة الفضل ب تعالى فالتفضيل في الرز  عامد إليه سبحانه ألن أس9.

.إحاطة عقول البشر

رز  يقتضيي االمتنان ب تعالى حيث كان الرز  لجميع المخلوقيات فالتفضييل فيي الي10.

.اإلنعام ب صل الرز 

ان كلييه بيييد هللا ال تعييييب فييي الفقيير والتقتييير فييي الييرز   فالتفضيييل والعطيياء والحرميي11.

.تعالى

.هفي انية توبيخ لمن جحد نعمة هللا عليه ونسي فضله وكفر بإحسانه إلي12.

:قال تعاىل
واهلل فضل بعضكم على بعض يف الرزق فما الذين فضلوا برادّي رزقهم على ما ملكت)

[71: النحل]( أمياهنم فهم فيه سواء أفبنعمة اهلل جيحدون

:نهاوقد دلّ  اآلية الكريمة على معاٍن في ياية الدقة والعمأ والجمال، م
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الجنية قليت ييا رسيول هللا أخبرنيي بعميل ييدخلني: عن معاذ بن جبل رضيي هللا عنيه قيال

: عالى عليهلقد س لت عن عميم وإنه ليسير على من يسره هللا ت: ويباعدني عن النار؟ قال

ف  وتقيم الصالة  وتؤتي الزكاة  وتصوم رمض ان  وتحل البيت  تعبد هللا ال تشر  به شيما

طفيئ أال أدل  عليى أبيواب الخيير؟ الصيوم جنية  والصيدقة تطفيئ الخطيمية كميا ي:  م قال

حتى اْلَمَضاِجع﴾ِْم َعِن ﴿تَتََجافَى ُجنُوبُلُ : الماء النار  وصالة الرجل في جوا الليل   م تال

لى يا رسول ب: أال أخبر  برأف األمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلغ ﴿يَْعَملُوَن﴾  م قال

أال : رأف األميير اإلسييالم  وعمييوده الصييالة  وذروة سيينامه الجليياد   ييم قييال: هللا  قييال

ي  هذا  قلت كا  عل: بلى يا رسول هللا  ف خذ بلسانه  وقال: أخبر  بمال  ذل  كله؟ قلت

لنياف فيي أمي  ييا معياذ  وهيل يكيب ا كلتي يا نبي هللا وإنا لمؤاخذون بما نتكلم بيه؟ فقيال 

: رواه الترميذي وقيال)عليى منياخرهم إال حصيامد ألسينتلم؟ : النار على وجيوهلم أو قيال

.حديث حسن صحيح

حفظ اللسان

ي هيو سييا ذو  م ينتقل النبي صلى هللا عليه وسلم إلى ما يحفم ذل  كله وهو اللسان الذ

وعمية حدين إما يوصل صاحبه إلى أعلى المقامات بذكر هللا واليدعوة إلييه بالحكمية والم

:الحسنة وإما يوصله إلى اللال 

فيي حيياة يبي ن النبي صلى هللا عليه وسلم في هذا الحيديث مجموعية مين الوصيايا الملمية

ان اإلنسان المسلم والتيي يجيب المحافمية عليليا وعيدم التلياون بليا  وأساسيلا إقامية أركي

ة وصيالة اإلسالم الخمسة   م أبواب الخير التي ال تتناهى وفيي مقيدمتلا الصيوم والصيدق

وده الصيالة الليل   م يذكر بنيان الدين الذي شبله بالفحل من اإلبيل فرأسيه اإلسيالم وعمي

.وذروة سنامه الجلاد

أحمد محمد عادل جيجة. أ

ماجستير في التفسير

من السنة النبوية الشريفة

دي بيه إليى فيحذر النبي صلى هللا عليه وسلم من خطورة اللسان على صاحبه وأنه قد ييو

. نار جلينم إذا ليم يحفميه ويصينه عين المحرميات وعين أعيراض النياف والخيوض فييلم

رواه ( جليينموإن العبييد ليييتكلم بالكلميية ِميين سييَخط هللا ال يُلقييي للييا بيياالف يلييوي بلييا فييي)

.البخاري

ه ولكين فحرمة أعراض الناف ال تقل عن حرمات هللا تعالى  وهللا قد يعفو عن حقوقي-2

ه وسيلم نبيه ال يعفو عن حقو  عباده فيما بينلم ميا ليم يتراضيوا  حتيى أنيه صيلى هللا عليي

النيياف وحييذرهم فييي حجيية الييوداع وهييم فييي هييذا الجمييع العميييم ميين مغبيية الخييوض فييي 

يا فقييال ة إن دمياءكم  وأميوالكم وأعراضييكم حيرام علييكم كحرميي: )أعيراض بعضيلم بعضف

.متف  َعلَيهِ ( يومكم هذا  في شلِركم هذا  في بلدكم هذا  أال هل بللغت

تليم فلين يبقيي ولي-3 ن ييذر مين وما لم يراعِ اإلنسان لسانه ويتجنب عورات النياف وزال 

فينيا مين المفليف: أتدرون من المفلف؟ قالوا: )أعماله الصالحة شيمفا كما ورد في الحديث

يام إن المفليف مين أمتيي  مين يي تي ييوم القيامية بصيالة وصي: فقال. ال درهم له وال متاع

وزكاة  وي تي وقد شتم هذا  وقذا هيذا  وأكيل ميال هيذا  وسيف  دم هيذا  وضيرب هيذا  

ا علييه  فيعطى هذا من حسناته  وهذا من حسناته  فيإذا فنييت حسيناته  قبيل أن يقضيي مي

.رواه مسلم( أخذ من خطاياهم فطرحت عليه   م طرح في النار

لم والمسييلم الحقيقييي هييو ميين صييان لسييانه عيين نيبيية النيياف ونميمييتلم والخييوض فييي-4

.رواه البخاري( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)

.الترمذيرواه( وإن هللا ليبغض الفاحش البذيء)فالمسلم سليم القلب طاهر اللسان -5

وميين ضييمن لسييانه وحفمييه عيين المحرمييات وعيين الفحييش والييتفحش سيياقه ذليي  إلييى -6
رواه ( وفرجيه أضمن له الجنية–أي لسانه –من يضمن لي ما بين لحييه )ضمان الجنة 

.البخاري

العدد 

الثاني 

حزيران 
2021

مجلة جامعة الزهراء



52

مقاالت

العدد 

الثاني 

حزيران 
2021

مجلة جامعة الزهراء



53

(م1932-1868= هـ 1351-1285)أحمد شوقي 

لقياهرة وليد فيي ا. هو الشاعر أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي  يلقب بي مير الشيعراء

1887وتعلم في بعض المدارف الحكوميية  وأرسيله الخيديوي توفيي  سينة 1868عام 

.إلى فرنسا  فتابع دراسة الحقو  في مونبلييه  واطلع على األدب الفرنسي

ف   م ارتفع محلق: عالل أك ر فنون الشعر ف فتناول األحداث مديحاف  ونزالف  ور اءف  ووصفا ا

عن عمر 1932توفي عام . السياسية واالجتماعية  في مصر والشر  والعالم اإلسالمي

.ناهز الرابعة والستين عاماف 

اعر بيييان لعمييم األحييداث التييي حلييت بدمشيي  وهوللييا  وتيي جيل المشييقصييدة نكبيية دمشيي  

 ورة الوطنية  وإللياب الحماسية  واسيتنلاض اللميم؛ ليرفض مليم االسيتعمار  والقييام بيال

.الدامية ضده؛ وما أشبه الماضي بالحاضر الذي تعيشه دمش 

نكبة دمشأ

أمير الشعراء

أحمد شوقي

ــ ُ ودمــٌع ال يَُكْفَكــُف يــا ِدَمشْ أَرق  ( بََرَدى)ســالٌم مــن َصبــا 

ــٌت أَبــداا وَخــفْ وذكــرى عــن خواطِرهـا لقلبـي  ُ إِليـــِم تلفـ 

جراحــاٌت لهـا فـي القلـهللا ُعْمـ ُ وبــي ممــا َرَمتْــِم بـِه الليـالي

وِمــــْلُء ُربـــاك أَوراٌق وُوْرقُ وتحــَت ِجنــانِم األَنهـاُر تجـري

ِ بمـا يَُشـ   لحاهـــا اللــهُ أَنبــاءا تــوالتْ  عــلى َســْمعِ الــوليب

قُ تُخـاُل مـن الُخرافـِة َوْهـي ِصـدْ تكــاُد لروعــِة األَحــداِث فيهــا

الإِلسـالم ِ ـئْ -ِدَمشـُ  -أالسـِت  ِة ال تُ را ؟وُمْرِضعَـــةُ األُبُـــوَّ عَــ  

ولــم يُوَســم بــأَزين منـه فَـْرقُ لتـاُجم لـم يَُجـمَّ ; صــالَُح الـدين

ِ عِ وكـل  حضـارٍة فـي األَرض طـالتْ  ـْرقُ لهــا مـن َسـْرِحِم العُْلـِويب

وأَرُضــم مـن حـلى التـاريخ رق  سـماؤِك مـن ُحـلَى المـاضي كتـابٌ 

وزالـــوا دوَن قـــوِمهُم ليبقُــواــابـــالٌد مـــاَت فِتْيَتُهــا ِلتْحي

َرت الشــعوُب عـلى قَناهـا ؟وُحــربِ فكــيف عــلى قناهــا تُْسـتََرق 

لُــهُ ِدَمشْ جــزاكم ذو الجــالِل بنـى ِدَمشـ ٍ  ــ ُ وعــز  الشــرِق أَوَّ

وكــل  أخٍ بنصــِر أَخيــه حــ   نصــرتم يــوَم ِمحنتــِه أَخــاكم
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 ققلجاق لرجلفجد كجاق ق قم

س  أجاقثب جد فقهجاقض   هج

ًج  أق ْلجراهق ًجرة ًجريقث 

 ل لكنجاق ة يهجأ جاقبس  هج

 لاركج ض ف جد كجاق ق قمج

  ثنج دبه جألتجاقضب  هج

 دت  ج قهجأ جاقذسبجغض ًج

 دا ْلجلفجر    كجاقلل  هج

دثب اجقق ف جاق لَبجاو اربج

يل ثجه  ل ج  هجأطق  ا

 ي  جق قهج قث جست تهجْ

صثقحجل نلجدّنجاقبه  هج

ر اهجل  ٌنجة لجاق   رْ ج

   ةبجط ةمًجألتجاق ن  هج

جققالًج   مجاو د رجأرفمجاقب ُّ

 هج   ةمجق ذ جس يجاق َّث 

جققِلجاق لرجتصج  ل جترف  ه

ققظفبجلفجة  ةتهجاق ب  هج

جاق بشجي ل جهللاهجر َّ   َصّلِ

ج ْه جا قلفق ة مجَلفج َْلف ه

  لجأهقِفثتهجتقف مجلثل

يثقلجألتج اقب جاقب ق هج

 ق جرة هجةف اًجل تل ث ًج

جغ  ٌبجألتجاق ثق  هجةف ٌّ

محمد فهد العلي

طالهللا في كلية 

الشريعة والدراسات اإلسالمية

ُشدَّ المئزر

لعلك تكون من أهلها 
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المسجد النبوي الشريف

ثاني الحرمين

صورة العدد

الم  يقييع المسييجد وسييط المدينيية المنييورة  ويعييد أحييد أكبيير المسيياجد فييي العيي

ة المنيورة بناه النبي محمد عليه الصالة والسالم في المديني. و اني الحرمين

. للميالد بجانب بيته622لللجرة 1سنة 

لراشييدين ميير  المسييجد بعييد ة توسييعات عبيير التيياريخ  مييروراف بعلييد الخلفيياء ا

عليد المملكية والدولة األموية فالدولة العباسية فالدولة الع مانية وأخيراف فيي

.م1994العربية السعودية حيث تمت أكبر توسعة له عام 

ه  أدخليت حجيرة السييدة عامشية أم 91وفي علد عمر بن عبد العزيز عام 

ف بيالحجرة النبويية المؤمنين رضي هللا عنلا ضمن المسجد والمعروفة حالييا

يث فيلا قبر الشريفة  والتي تقع في الركن الجنوبي الشرقي من المسجد  ح

نلميا  النبي عليه الصالة والسيالم وصياحبيه أبيي بكير وعمير رضيي هللا ع

النبييوي وبُنيييت عليلييا القبيية الخضييراء التييي تُعييد ميين أبييرز معييالم المسييجد

.الشريا

المسجد النبوي الشريا 
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