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مجلة جامعة الزهراء

األهداف 
وط النشر  وشر

اإللكترونيةالزهراءجامعةمجلة

الكتابوللطلبةسريعةنشرخدماتتقديمإلىتهدففصليةثقافيةعلميةمجلةهي

القانونيةووالتربويةواألدبيةالعلميةوالتخصصاتالمجاالتمختلففيوالباحثين

وإثراءلألمةوالثقافيالبحثيالرصيدودعمالكثير،وغيرهاوالفقهيةاإلسالميةوالعلوم

ختلفممنوالباحثينوالكتابالطلبةبمساعدةواالسالميةالعربيةالمكتبةرصيد

.المجلةفيوأبحاثهمودراساتهممقاالتهمبنشرالتخصصات

اإللكترونيةالزهراءجامعةمجلةورؤيةأهداف

نشردفبهفصليةبصورةتصدُرثقافيةعلميةمجلةهياإللكترونيةالزهراءمجلة

والكتابةللطلبواضحةنشروبطريقةإلكترونيةبنسخوالبحوثوالدراساتالمقاالت

للنشرالمجلةأهدافإجمالويمكنالعربيةباللغةبالنشرمهتمهومنولكلوالباحثين

:بالتالي

وفيباحثينوالالطلبةبينالعلميةواألبحاثوالدراساتالمقاالتنشرعملياتتعزيز1.

.رصينةنشربيئة

منهماألانتقاءخاللمنالمنشورةوالبحوثوالدراساتالمقاالتبمستوىاالرتقاء2.

.نشرهالمطلوبالمجالوفيالمجلةتحريرهيئةقبل

منميةالعلوالبحوثوالدراساتالمقاالتنشرفيوالباحثينالطلبةحاجةتغطية3.

.الكثيراوغيرهاإلسالميةوالعلومواألدبيةوالتربويةالعلميةالتخصصاتمختلف

.العلميلبحثاومتابعةالعالمدولبكلالمختلفةالعلميةالكياناتبينالمعرفةتبادل4.

اإللكترونيةالزهراءجامعةمجلةفيالنشروشروطقواعد

.المجلةفيللنشرالمعتمدةاللغةهيالعربيةاللغة∙

المشكلةالمقال،عنوان:منالسليمةاألكاديميةالكتابةقواعدالمقاليستوفيأنيجب∙

...المقالوأهميةأهدافوتساؤالتها،المطروحة

.أقصىكحدكلمة500منالمقاليتكونأنيجب∙

MSبرنامجعلىمطبوعةالمرسلةالنسختكون∙ wordبخطTimes New

Romanالمقاللمتن12والرئيسيةللعناوين14خطوبحجم.

.وجدتإنوالجداولالرسوماتترقيمإلىاالنتباهيتم∙

مجالتالمنأيفينشرهاأواستخدامهايسبقلمالتيالمقاالتنشرالمجلةتفضل∙

.األخرى

قبولهيتملالمقالوتجهيزإعدادأثناءوالبحثالكتابةأخالقياتاتباعالمجلةتشترط∙

.فيهاللنشر

الكتبومراجعوالترجماتمجاالتهااختالفعلىالمقاالتبنشرالمجلةتهتم∙

.التخرجومشاريعوالدكتوراهالماجستيررسائلوملخصاتوالتقارير

واألًخرىwordبصيغةإحداهمابهمالخاصالمقالمننسختينالكتّابيقدم∙

.Pdfبصيغة

ًًاألبحاثملخصاتأوالمقاالتنشربحقالمجلةتحتفظ∙ أهدافميخدبماإلكترونيا

.ورؤيتهاالمجلة

ألهميةراعتباأيفيهايدخلوالالتحريرهيئةتقديرإلىالمقاالتترتيبيخضع∙

.المقالة

مجلة جامعة الزهراء 
ونية اإللكتر

:إرسال المقاالت واألبحاث 
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تصدر عن جامعة  الزهراءمجلة علمية  ثقافية  فصلية  

مجلة جامعة الزهراء 

رئيس التحرير

الديرشويعبد المهيمن . د

محمود الشــــــــــــــبلي. د

حــمـــاضـــــةأحـــمـــد . د

عائشـــــــــــــــــة محمد. أ

مـهنــــد اســــــــماعـيـل. أ

جيجـــــــــــــــةأحمـــــد . أ

عــنـان مـحمـد فـــهــــد. م

مــــحـــمـــود نــاصـــــر. أ

هيئة التحرير

رهيئة التحري

مجلة جامعة الزهراء 
ونية اإللكتر

العدد الثالث
2022شباط

المشرف العام

رئيس الجامعة

فيصل الحسن. د

مجلة جامعة الزهراء
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يةالكلمة االفتتاح

مجلة جامعة الزهراء 
ونية اإللكتر

:وبعدوبركاته،هللاورحمةعليكمالسالم

الكلمة االفتتاحية

بمسيرتهاالزهراءجامعةتستمرأنسرورنادواعيلمنفإنه

اتهانشاطعبروالمعرفةالعلمروافدمنرافداتكونوأنالعلمية

يرىالذيالثالثبعددهاالزهراءجامعةمجلةومنهاالمختلفة

بةنخوبمشاركةالتحريرهيئةجهودبفضلالحمد،وهللالنور،

.والكتابالباحثينمن

فيآخرمنحىتأخذوأنالمجلةهذهفيالعمليتطورأننأمل

هتمتمحكمةمجلةإلىتحويلهاعبرهللا،شاءإن‘العاجلالقريب

وماعمالعلموطلبةخصوصاوطلبتهاألساتذتهااألبحاثبنشر

هذاقتحقيسبيلفي–تعالىهللابإذن–جهًدانألوالنوسوف

العلميةالمجالتعليهاتسيرالتيالعلميةالمعاييروباتباعالهدف

.البحوثتحكيمفيالعريقة

نامجلتمنالعددهذاإصدارفيساهممنكلأشكرمنأخيًراالبد

.فيهاالعمللتطويرتبذلالتيالجهودأشكروأن

التوفيقوليوهللا

العدد الثالث
2022شباط

الدكتور المهندس فيصل الحسن

مجلة جامعة الزهراء
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ركلمة التحري

مجلة جامعة الزهراء 
ونية اإللكتر

:وبعدوبركاته،هللاورحمةعليكمالسالم

التحريرهيئةكلمة

الث،الثالعددالكرامقرائهاأيديبينتضعأنالزهراءجامعةمجلةتحريرهيئةيسر

.وينفعهميفدهممافيهيجدواأنراجين

أسبابلنستكشفالماضيإلىرحلةفيذهبناالعدد،هذافيأنناالقراءللسادةونبين

وسطهافيالنتبدتالتيالرصافةمدينةأصلفيبحثناثمبها،لنرتقياألمة،هذهوحدة

لطانيةالسالنوادركتابضمناأليوبيالدينصالحالقائدسيرةفيدرسناثمنخلة،

.زماننافيينفعناماوحكمتهشجاعتهمننستلهمعلنااليوسفية،والمحاسن

أسراركشفاوحاولنالتدريس،فيجديدةكطريقةالمنزليالتعليمعلىالضوءسلطناكما

التالمجمنوالحذرالحيطةأهميةبيناثمبنفسه،نفسهالجسملشفاءكآليةالدماغ

.مصيدتهافيسهالًًصيداًًنكونالكيالمفترسة

الحكمةرأثبيناثمالعمل،حياةوجودةالعدالةمفهومبينالعمالواقعالعددضمناوكذلك

نوعةالمتلمجلتناواإلدارياالقتصاديالمجالضمنوذلكالقرار،صناعةفياإلدارية

ًً ًًثقافيا .وعلميا

فيءالكيمياأهميةحولإحداهمارائعتين،علميتينمقالتينمعحظالعددلهذاكانكما

لتوضحعنك؟العمالقةGoogleشركةتعرفهمامدىحولتساءلتالتيوالثانيةحياتنا،

.أعظمخفيماأنلك

ًًاحتوائهاإلىباإلضافة العطرة،نبويةالوالسيرةالكريمالقرآنحولومشوقةثابتةأبوابا

أنجلوعزهللانسألالتيالعدد،وصورةالطلبة،ومساهماتالطلبة،رسائلوملخصات

.استحسانكمتنال

الذيناضلاألفللسادةوالتقديرالشكربخالصالزهراءمجلةتحريرهيئةتتوجهوأخيراًً

سبيلفياًًبارزوجهداًًدعماًًشكبالستكونوالتيوالمفيدة،المميزةالمقاالتهذهنشروا

.أهدافهاوتحقيقبالمجلة،االرتقاء

والبريداإلنترنتشبكةعلىرابطهاخاللمنمعهايتفاعلواأنقرائهامنالهيئةتودكما

علىجيدثرأذاتشكبالستكونالتيمقترحاتهم،وتقديممالحظاتهم،بإبداءاإللكتروني

.بهاواالرتقاءالمجلةتطوير

العدد الثالث
2022شباط

هيئة التحرير

مجلة جامعة الزهراء
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الثالثمحتويات العدد 

مجلة جامعة الزهراء 

اإللكترونية

العنوان الكاتب الصفحة

الكلمة االفتتاحية المشرف العام 3

هيئة التحريركلمة  هيئة التحرير 5

وحدة األمة اإلسالمية محمود شبلي. د 7

تبّدت لنا وسط الرصافة نخلة فيصل الحسن. د 9

المجالت المفترسة الديرشويعبد المهيمن . د 12

راإلدارية في صناعة القراأثر الحكمة علي العيد.أ 15

التعليم المنزلي الماالتيسمية . د 17

العمال بين مفهوم العدالة وجودة حياة

العمل
أحمد ناصيف. أ 20

قراءة في كتاب النوادر السلطانية 

والمحاسن اليوسفية
تمرجوتيار. أ 22

الدماغكشف أسرار الخطيبلينا. د 24

أهمية الكيمياء في حياتنا اليومية فراس محمد. أ 26

عنك Googleماذا تعرف شركة عنان محمد فهد. م 28

رسالة من األندلس هيئة التحرير 31

بطة الهدايات القرآنية التربوية المستن

من سورة الفتح
حمادي الحسينكندة. أ 34

الدعوة إلى هللا في زمن األوبئة

ً كورونا ) (أنموذجا
عائشة محمد. أ 36

االتجاه اإلصالحي في تفسير 

للشيخ سعيد حّوى " األساس"

–أنموذجاً سورة الحجرات -
شواخأحمد . أ 38

من الذكر الحكيم والسنة النبوية جيجةأحمد . أ 41

مسابقة العدد الثالث هيئة التحرير 42

صورة العدد هيئة التحرير 43

العدد الثالث
2022شباط

مجلة جامعة الزهراء
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مقاالت 

مقاالت

دينية

تربوية

ثقافة 
عامة

بيئية

علمية هندسية

ةأدبي

العدد الثالث
2022شباط

مجلة جامعة الزهراء



أمرأالأ  
أالثان  أالعالمساسةمنالمتصدرينتذكي  لأبأنههمأمتنحوأبواجبهماإلسالم 

أوالقوةالمجدأُيكسبهمهذاأوأنالفرقةونبذأالكلمةجمعإلأيسعهم  
 
والفوزأنياأالدف

.باآلخرةوالفالح

7

العصورمرّ علىملّحةوضرورةدينهاأصولمنأصلاإلسالميةاألمةوحدة

.واألزمان

نماألخيرةعامالمائةفيرسمتالتيالمشرذمةالمسلمةاألمةخارطةإلىينظرالذي

ظامهانوإلغاءخليفتهاوإقصاءاإلسالميةالخالفةشمسأفولبعدوخاصةاألمةهذهعمر

وتسجيلمالحظةمنبدالالوحدةهذهمنشيءإلىوللوصولقوتهامصدروفقدانها

:منهااألمور،بعض

اإلسالميةوحدة األمة

محمود شبل  . د
ي   الشر

 
عةدكتوراه  ف

أ-  
أوالجهاتالخطرأمصادرأنحددأأنينبغ   

أالمةلهذهتكيدأالت   
أإلأتمعتجلأوالت   

 
ف

أالحال،هذه لأالثالثالجهاتوهذهوالصفوية،العالميةوالصليبيةالصهيونيةوه 

أ  
منلقادمااإلسالملخطرأللتصديوالجماعيةالفرديةالصعدةكلعىلعملهاأتخف 

أتعدادهميشكلوالذينوالجماعة،السنةبأهلالمتمثلنظرهموجهة  
يربوأماأالسكان 

.العالمقاراتمنشاسعةمساحاتويشغلونونصف،مليارأعىل

العدد الثالث
2022شباط

مجلة جامعة الزهراء
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أالثالثةالجهةأماأ-  
وحدةشأنبالخطرأوالمهمةالثقلالحملعاتقهاأعىليقعالت 

أالعلمأهلهمالمة أالعلمأهلسواءمواقعهمبشت  ع 
همأوأالشر ملةحمنغي 

خرأولأجهدهيعملبأنمطالبفالجميعالخرى،اإلنسانيةالعلوم
ّ
أًعاأوسيد  

 
لّمأف

همسادتإىلينظرونفالناسلألمة،يحملونهاأرسالةأسىمخاللمنالمةشمل

ائهم عمنونويبتعديحبونبمنيلتقونوعلمائهمورؤسائهموملوكهموكير

.عالوقائوتصدقهالتاري    خمرّأعىلومشاهدأمعروفأمرأوهذاأمنهميحذرونهم

أالقتصادأأهلوهمالرابعةالجهةأوأالرابعالمرأذلكويتبع-  
هناكيكونأنفينبغ 

أبعضهميكملبحيثالمسلمةالشعوبأبناءبي  أاقتصاديتكامل
ً
.ابعض

أنفصلأنأردناأولوأ عهموقحسبكلالمسلمالمجتمعأبناءكلأنلوجدناأأكي 

أ أالسياس  أوالعسكريوالقتصاديوالتعليىم   
أدورأله...ووأوالفت  أإيجانر   

 
وحدةف

.(فاتقونربكموأناأواحدةأمةأمتكمهذهوإن)...المسلمةالمة

محمود شبل  . د

وحدة األمة اإلسالمية

العدد الثالث
2022شباط

مجلة جامعة الزهراء



.امالشباديةعبرجمعةالشيخكسرةمنالقديمهشامطريقعلىالرقةعنكم42تبعد

يفذكرهاوردحيثالملك،عبدبنهشامورصافةسيرجيوسرصافةباسموتعرف

بنيتالميالديالخامسالقرنوفيالميالد،قبلالتاسعالقرنفياآلشوريةالمدونات

ًًالرصافةوباتت،سيرجيوسالقديسكاتدرائية لزيارةربوالغالشرقمنللوفودمحجا

.فيهاودفناالميالديالثالثالقرنفيماتاالذينوباخوسسيرجيوسالقديسينضريحي

-72)الملكعبدبنهشاماتخذهاعندماازدهارهاأوجبلغتالميالديالثامنالقرنوفي

يةصيفعاصمةوبساتينها،ورياضهابقصورها(واسطرقةمع)،(م743-691/هـ125

وأصبحت،سيرجيوسرصافةمساحةضعفاًًعشرخمسةمساحتهالتبلغفتوسعتلحكمه

دفنحيثم743هـ/125سنةوفاتهحتىالحكملدواوينومقراًًاألمويةالدولةلوفودقبلة

:هشاموفاةبعدالشاعرقالوفيها.فيها

 ً تالعب فيه شـــمأل ودبور*** أيا منزالً بالدير أصبح خاويا

وفيك ابنه يا دير وهو أمير*** ليالي هشام بالرصافة قاطن

9

قةالررصافةأشهرهالكنالرصافةاسمتحملالتيالمواضعهيكثيرة

بغدادورصافةاألندلسورصافة

 لنا وس
ْ
ت

َّ
ط تبد

 
 
صافِة نخلة الرُّ

نفيصل مصطف  الحس. د

ثالعدد الثال

2022شباط

:الرقةرصافةأقدمها 

رئيس جامعة الزهراء 

مجلة جامعة الزهراء
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نفيصل مصطف  الحس. د
-113)(الداخل)هشامبنمعاويةبنالرحمنعبداألميرهشامحفيدبناهاوقد

بضاحية(م756/هـ138عاماألندلسفياألمويةالدولةأسسالذي)(م788-731/هـ172

جدهرصافةذكرىلتخليدًاالكبير،الوادينهرعلىبإطاللتهالهصيفيًامقًراوجعلهاقرطبة

.فيهاطفولتهعاشالتيالملكعبدبنهشام

.قصورهاعنناهيكأشجارهابأنواعحتىالرقةرصافةمحاكاةحاولوقد

رصافةفيليزرعهاالرقةرصافةمنبجلبهاالداخلالرحمنعبدأمرقدكاننخلةوتثير

:فأنشدلديهوذكرياتشجونًااألندلس

صافِةًنخلةًٌ النخلًِتناءْتًبأرضًالغرِبًعنًبلدًِ***ًتبدَّْتًلناًوسطًالرُّ

ًوعنًأهليالتنائيوطولً***فقلتًشبيهيًفيًالتغربًوالنوى عنًبنيَّ

فتذكرشام،البالدإلىذاهبةقافلةالداخلالرحمنعبدرأىاألندلسفيالرصافةقصروفي

:فقالوأهلهفيهاومعيشتهوالرقةوالرصافةالشام

 لنا وس
ْ
ت

َّ
ط تبد

 
 
صافِة نخلة الرُّ

أرضيالميـممالراكبأيها لبعضعنيالســـــالمبعضأقر

بأرضتراهكماجسميإن بــأرضومالكيــــهوفــــــــؤادي

رقنـــافافتبـيننـاالبيـنقدر غمضيجفونيعنالبينوطوى

يناعلبالفراقهللاقضىقد ييقضسوفباجتماعنافعســــى

العدد الثالث
2022شباط

:األندلسورصافة

رئيس جامعة الزهراء 

مجلة جامعة الزهراء
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هشامبأعمالالمعجبينأشدمن(م775-714/هـ95-158)المنصورجعفرأبوكانفقد

الملك،عبدبن

(م785-745/هـ127-169)المهديابنهالمنصورأمرولذلك

الرصافةباسممدينةببناء

م768/هـ151عاملدجلةالشرقيةالضفةعلى

م776/هـ159عامبنائهامنالمهديوانتهى

خالفته،منالثانيةالسنةفيأي

دجلة،علىجسرعبرببغدادووصلها

نها،موأجملالمنصوربغدادمدينةمنأكبرأصبحتحتىبغدادرصافةاتسعتوقد

يقولالرصافةهذهوفيهـ656سنةالمغوليالغزوحتىللخلفاءمقراًًباتتبعدوفيما

:الشاعر

أدريوالأدريحيثمنالهوىجلبن***والجسرالّرصافةبينالمهاعيون

 لنا وس
ْ
ت

َّ
ط تبد

 
 
صافِة نخلة الرُّ

سنفيصل مصطف  الح. د

:بغدادرصافةأما 

العدد الثالث
2022شباط

رئيس جامعة الزهراء 

مجلة جامعة الزهراء
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تمهيد

العلومأرشيفلمجلةاختطافأولمع2012عامفيالمفترسةالمجالتمصطلحظهر

أبحاثهمنشرليسعونالذيالهواةاألكاديميينالباحثينالمجالتهذهتستهدف.السويسرية

Pay)"النشروتمادفع"فئةمنممكن؛وقتوبأسرعكانتطريقةبأي and get

published)،عرضهملتنظًراالمجالت؛تلكعلىالباحثينمنبهبأسالعددإقبالومع

أوبالرواتبزيادةعلىالحصولأجلمنالعلميةورقتهملنشرالضغوطاتلبعض

عامففي،ملحوظبشكلالمجالتتلكعددازدادالذاتية،السيرةإلثراءربماأوالترقيات،

في420,000إلىعددهموصلبينمامجلة،53,000الوهميةالمجالتعددبلغ،2010

تصلبينمادوالًرا،178نحوالمجالتهذهفيالنشررسوممتوسطوبلغ،2015عام

.الدوالراتآالفإلىالُمعتمدةالعلميةالمجالتفيالنشررسوم

والمجلةسةالمفترالمجلةبينالتمييزيمكنوكيفالمفترسة؟العلميةالمجالتهيفما

الشأن؟هذافيالمقدمةالنصائحومااألصلية؟
سة  المجالت المفتر

(Predatory Journals)

:المفترسةالعلميةالمجلةمفهوم

اسمها،سرقةتمالبحثية،األوساطفيأكاديمياعتمادذاتمشهورةعلميةمجلةهي

ناحيةمنالعلميالبحثنشرأصولتتبعوالالوسط،منأقلجودةذاتبحوثوتستقبل

حصولالخاللمنالربح،هوالرئيسهدفهاوإنماواالنتحال،العلميوالمحتوىالتقييم

ت،اإلنترنشبكةعلىلهاوهميموقعإنشاءطريقعنوذلكالباحثين،منالمالعلى

بشكلوسهلة،بشروطاألكاديميةاألبحاثنشرخدماتيعرضونالموقععلىالمشرفون

نالمشرفيلهؤالءعالقةأوتواصلهناكوليسالمعتاد،منأقلرسوممقابلسريع،

ًًالمجالتمنالنوعهذاويُعَرف.األكاديميةالمجلةعنبالمسؤولين العلميةالتبالمجأيضا

.المخادعةالمجالتأوالوهمية،

الديرشويعبد المهيمن . د
بية عميد كلية التر

العدد الثالث
2022شباط

مجلة جامعة الزهراء
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:األصليةوالمجلةالمفترسةالعلميةالمجلةبينالتمييزكيفية

ًًاألولىفياألمورإنجازسرعةهوبينهمااألساسيالفرق لدىأمرهاانكشافمنخوفا

الباحثين،معتعامالتهاكلفيبالسرعةيلزمهامماالمؤلف

:المجالتهذهيميزماأهمومن

لهتواصأوالباحثطلبدونأبحاثهمنشروعرضهاالباحثينمعالمجلةتواصل-

.المجلةإدارةمعالمسبق

.تالمستحقادفعبعدالجودةمراعاةأوتحكيمدونالنشرعلىالسريعةالموافقة-

.قصيرةزمنيةمدةضمنالنشررسومبدفعللباحثالمجلةمطالبة-

مختلفة،دولنمُكثرأسماءوضعوتتعمدالتحرير،هيئاتفيوهميينأكاديميينتعيين-

.فقطلهمتصلوهميةعناوينوضعأواإللكترونية،عناوينهموضعودون

.صحيحغيربشكلISSNاستخدام-

تفاصيلدميقأوتحريرهيئةالموقعيقدموالاحترافي،غيراإللكترونيالمجلةموقع-

.واالنتماءاتاألسماءعنكافيةغير

ًًاعنوانًًيستخدمأوالمجلة،تحريرمكتبموقععنالمجلةموقعيكشفال- أرضيا

.صحيحغير

.راسخةإلكترونيةبياناتقواعدفيمفهرسةغيرالمجلة-

الويبموقعأوأخرىمجلةعنوانالمجلةتحاكي-

وتقليدسرقةمثلالمذكورة،بالمجلةالخاص

Africanاسم Crop Science Journal

اإلفريقيةالجمعيةتصدرهاوالتي

م،1993العاممنذالزراعيةالمحاصيللعلوم

االسمفيلهامشابهةبمجلة

African Journal of Crop Science

.مفترسةوهميةهياألخيرةحينفي

.أكاديميةغيرأومرتبطةغيرإعالناتالمجلةموقعينشر-

االنترنت،ةشبكعلىالمجالتلتلكالرقميوللحفظللنشرواضحةسياسةتوجدال-

ًًفترة،بعدتختفيمافكثيراًً بحجةلهاالواحدلدالمجخاللكثيرةأعداداًًتصدروأحيانا

ًًبحنيوخمسمائةعنيزيدمامنهاالواحدالعدديحويوأحياناًًخاصة،أعداد .ثا

سة  المجالت المفتر
(Predatory Journals)

يالديرشو عبد المهيمن . د
عميد كلية التربية 

العدد الثالث
2022شباط

مجلة جامعة الزهراء



:المفترسةالمجالتلمواجهةنصائح

لذاخداع،والالغشوأساليببطرائقمختصونخبراءالمفترسةالمجالتعلىالقائمون

:اآلتيةالنصائحواتباعالحذرالمؤلفوعلىلالحتيالمعّرضباحثكل

سكوبس،WoSالعلومشبكة:مثلالمشهورةالفهرسةقواعدفيالبحث−

(Scopus)المقابلالتأثيرمعاملمنوالتأكدالمزعوم،المجلةاسمعن.

الشهيرالموقعصاحبJefferyBealبيلجيفريقائمةفيالبحث−

https://beallslist.netاضمنهليستأنهامنوالتأكدالمشبوهة،لحصرالمجالت.

مراكز-معاهد–جامعات)بهامعترفعلميةجهةعنتصدرأنهامنالتأكد−

.(طيبةعلميةسمعةذاتنشردور-علميةجمعيات-بحوث

خصصينالمتاألكاديميينمنتكونأنويفضلتحريرهيئةلهايكونأنمنالتأكد−

.الطيبةوالسمعةالخبرةذويالمعروفين

عتهامراجوآليةتقديمهاوطرقاألبحاثكتابةوكيفيةالتحرير،سياسةبيان−

.والنشرالبحوثقبولوخطواتوتحكيمها

متفرقةتتخصصاتتضمنوأالللمتقدم،التخصصمجالفيالمجلةأنمنالتأكد−

.(غيرهاووالهندسيةوالزراعيةالبيولوجيةالعلوممعوالفنونكاآلداب)ومتباعدة

International)للمجلةالدوليالرقمعنالبحث− Standard Serial

Number )ISSN)2&1تأثيرومعامل(Impact Factor)فيذلك،أمكنإن

.األقلعلىسنتينصدورهاعلىمرالتيالدورياتحالة

مفهرسةوتكوناألقل،علىمنهامنتظمةأعدادبضعصدورمنالتأكد−

.بهاالمعترفالعالميةاألدلةفيتظهرأبحاثهاوملخصات

الخاتمة

ولووصاإللكتروني،النشرعبرالعلميالبحثحققهاالتيالنجاحاتمنبالرغم

لهرضيتعمابقدراإلنترنت،شبكةعلىظهورهالحظةفياألرضبقاعلكلالمجالت

فقط،والاألمبأخذليستفمخاطرهانتائجه،فيالثقةتهزشرسةهجمةمنالعلميالنشر

غيرأوقةدقيغيرمعلوماتذاتبحوثنشرفيوكذلكالباحث،سمعةعلىالتأثيروإنما

.عليهااالعتمادعندمضرةتداعياتذاتتكونأنيمكنصحيحة

سة  المجالت المفتر
(Predatory Journals)

ويالديرشعبد المهيمن . د
بية عميد كلية التر

العدد 
الثالث

2022شباط
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أثر الحكمة اإلدارية ف

صناعة القرار

عل  العيد. أ

تساعدأنمكنيالتيللكيفيةأفضلفهمً فيالمساهمةهوالمقالةهذهمنالهدفيعتبرلذلك

سيماال.(Melé,2009)اإلداريةالقراراتاتخاذأوصنععمليةفيالعمليةالحكمةبها

النجاحتاحمفتعتبرالتيللحكمةمدرائهاامتالكعلىيعتمدفشلهاأوالمنظماتنجاحأنًّ

والتفكيرملالععلىالقدرةوخلقالصحيحة،القراراتواتخاذاألعمال،بيئةفيالتنظيمي

.(2015،الشميريمحمد،)المنظمةوخدماتلمنتجاتالتمييزتحقيقنحو

-امعبشكلالسوريةالعربيةالجمهوريةفيالخاصةالجامعاتأنًّالملحوظمنبات

االقتصادياإلصالحعملياتفيتساهمأصبحت-خاصبشكلالزهراءوجامعة

لمواجهةوالعلميةالفكريةالمساهماتمنللكثيرالحاجةبأمسيعتبرالذيواالجتماعي

.(2012مني،الموالنعيمي،)المجتمعيالتقدمعمليةتعيقالتيالمعاصرةالتحدياتجميع

الحكمةومبمفهاالهتمامأنًّنلحظالدراساتمنالعديدعلىاالطالعوبعدالسياقوبنفس

فيهاأنعنناهيكواالجتماعياالقتصادياإلصالحعملياتأساساليومتعتبرالتي

.جداًًمحدوداًًزالماالقرارصنعفيوأثرهاالمعرفيالهرمرأس

يرتفكبعدوإلهاموالنوازلللحوادثوإفرازالحياتيةالتجاربعصارةهيفالحكمة

بعدللعاقبةواستخالصالمآلفينظروهيراسخة،قناعةنتيجةوهي،لألموروتدبر

الحكمة":بقولهالحكمةعنأرسطوعبرحيث.للمقصدومعرفةللمستقبلاستشراف

إلىنأفالطوتطرقكما."األذهانونتائجاألفهامتلقيحهيوالفن،واألدبالعلومرأس

ًًأيوقال"االعتدالالشجاعة،العدالة،الحكمة،هياألربعالفضائل":بقولهالحكمة :ضا

نجرؤلماإذوعبيدنفكر،أننردلمإذاومتعصبوننفكر،أننستطعلمإذامجانيننحن"

أعلىهيالحكمة":بقولهالحكمةعنتحدثفقدهيغلأما.(2012أحمد،)"نفكرأن

إلىاريخالتويصلالمعرفةتكتملأنفبعد"اإلنسانإليهايصلأنيمكنالتيالمراتب

المرحلةيهوالحكمةالفيلسوف،منشأًناأعلىفالحكيموبالتاليالحكمة،تحصلقمته

.الفلسفةبعدواألخيرةالتالية

  علوم اإلد
 
ارة طالب دكتوراه ف

ونظم المعلومات
  جامعة الزهراء كلي

 
ة محاض  ف

االقتصاد والعلوم اإلدارية

العدد الثالث
2022شباط
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أثر الحكمة اإلدارية ف

صناعة القرار

عل  العيد. أ

خيراًًوتيأفقدالحكمةيؤتومن:بعنوانلهمقالفيبكارالكريمعبدالدكتورأشاركما

العناصرىإلتحليلهاباإلمكانسيظلفإنهالحكمةتعريفعلىنختلفكناإذا:كثيراًً

لماح،الفالذكاء؛واإلرادةوالمعرفة،الذكاء،:ثالثةلييبدوماعلىوهيلها،المكّونة

ًًتكّونالُصلبةواإلرادةالواسعة،والمعرفة العناصرهذهكمالمقداروعلى(الحكمة):معا

المعرفةدارةوبإالذكيةبالنظمتهتمالتيالمؤسسةأناستنتاجيمكنولذلك.كمالهايكون

ةحكمتطويرمنالمنظمةتمكنتإذا.حكيمةمؤسساتهيإستراتيجيةقيادةولديها

راداألفمناالستفادةعلىقادرةتكونفقد،مديريهاالخصوصوجهوعلىموظفيها،

:(Rowley,2006)الذين

وأمشكلةصياغةربمااألمور،منمتنوعةمجموعةحولمفيدةنصائحيقدمأنيمكن

.إنتاجيةأوتعاونًاأكثربشكلفيهااآلخرونيفكربحيثقضية

مستخدمةالوالعملياتالمدى،طويلةاإلجراءاتبينبوضوحوالتمييزبحكمة،التصرف

المشاعرمنالرغمعلىالمنظمة،مصلحةفيبالعملالوثوقويمكنلتحقيقها،

.الشخصية

.المنظمةفيهتعملالذياألوسعالسياقمنظورمناألفراديفكرأنيمكن

.وتوجيههمنالموظفيتطويرويمكنبسهولة،ثقتهموكسبجيد،بشكلالناسمعالتعامل

ًًأكثركونهمالتنظيميةخبراتهممناالستفادة الجديدة،لنظراووجهاتاألفكارعلىانفتاحا

.اآلخرينالمصلحةأصحابأوالزمالءمنقادمةسواء

 ً دةمتعدمتكاملةعمليةهوالحكيماإلداريالقراراتخاذإنًّالقوليمكن:ختاما

تكاملاللخمنتحقيقهايتماإلداريةالقراراتاتخاذفيالحكمةفإنًّوعليه.الصفات

Multi-Perspective)النظروجهاتمتعددالتفكير:هيعناصرعدة

Consideration)،اآلخرالذاتيوالوعي(Self-Other Awareness)،

Cognitive-Emotional)العاطفيالمعرفيواإلتقان Mastery)،ًّهذاوأن

.الحكمةلمفهومالعمليالتطبيقيعززهالتكامل

  علوم اإلد
 
ارة طالب دكتوراه ف

ونظم المعلومات
  جامعة الزهراء كلي

 
ة محاض  ف

االقتصاد والعلوم اإلدارية

العدد الثالث
2022شباط

مجلة جامعة الزهراء



17

أوميةالحكوالمدارسفيالتعليمعناالستفساراتمنالكثيرأذهانناإلىيتبادر

:المثالسبيلعلىالخاصة،المدارس

نائنا؟هلًالمدارسًبوضعهاًالراهنًتعدًمكاناًًآمناًًنفسياًًوجسدياًًوأخالقياًًألب•

–عقليةًال–الجسديةً–النفسيةً)هلًالمناهجًالتيًيدرسهاًأبناؤناًتلبيًاحتياجاتهمً•

؟ً(االجتماعية

هلًالمناهجًالدراسيةًتعتمدًعلىًحشوًالمعلوماتًفيًأذهانًأبنائنا؟•

يًتعليمًأبنائنا؟هلًنظامًالتعليمًفيًالبلدًالذيًنعيشًفيهًيتفقًمعًرؤيتناًالتربويةًف•

لمون؟هلًنظامًالتعليمًالحاليًيسمحًلناًأنًنتدخلًفيًتعليمًأبنائناًوكيفًيتع•

الخاصةتربويةالرؤيتناوفقأبنائنالتعليمكبيرةفرصةأمامنافإنال،:اإلجابةكانتإن

بمثللقانونافيهايسمحدولةفينعيشكناإنالمنزلي،بالتعليميعرفباتماخاللمن

.التعليمهذا

هومانفهمأنبدالأبنائناتعليمفيوالمصيريالجوهريالقرارهذامثلأخذقبلولكن

ًًوهلالمنزلي،التعليم ًًئهأبنايدّرسمنهناكوالعربيالغربيالعالمفيحقا وما.منزليا

مناهجه؟هيوماأسبابه؟هي

ل  
التعليم المت  

  سمية . د
ر
الماالت

باحثة تربوية

:المنزليالتعليممفهوم

ظاميةالنالمدارسمنبدالًًالمنزلفيالطالبيتعلمأنهوالمنزليالتعليم

رؤيةمنقينمنطلكاملةالتعليميةالعمليةزماماآلباءفيهيمتلكوأنالتقليدية،

اختيارفيحقاللهميتاحوأنحقيقي،بشرياستثمارفيتتمثلواضحة،تربوية

عنولينمسؤويكونونألبنائهم،المناسبةالتقويمووسائلواألساليبالمناهج

.ككلالتعليميةالعمليةتمويل

:المتقدمةالدولفيالمنزليالتعليم

وغيرهاوبريطانيااونيوزلندوكنداأمريكامثلالدولمنالكثيرفيالمنزليالتعليميُعدًُّ

ًًخياراًًالدول،من ًًيتعلمأنللطالبفيهيسمحقانونيا نوعبأيلتحاقاالمنبدالًًمنزليا

منالنوعهذاعلىالدولةتشرفالمشروعيةهذهعلىوبناءًًالمدارس،أنواعمن

باختبارهءًًسواللطالبالدراسيالتحصيلمدىمعرفةإلىوتسعىالالمدرسيالتعليم

.بذلكرسميةشهاداتإصدارثمومنمنزلهداخلأوالمدرسة،في

العدد الثالث
2022شباط

:تمهيد

مجلة جامعة الزهراء



:الناميةالدولفيالمنزليالتعليم

منوبالرغمالناميةالدولفيالمنزليالتعليم

التعليمةاألنظمةتعانيهاالتيالتعليميةالمشكالت

بالدولمقارنةجداًًمحدوداًًيزالالانتشارهفإن

بمشروعيتهقانونينصوجودعدممعالمتقدمة،

تحددهامعينةضوابطضمنيتاحولكنهعدمه،أو

مثللبدءالمسموحالعمرأوالمنزليالتعليملهايحقالتيالفئاتهيمنكتحديدالدولة

اإلماراتةدول"فيالحالهوكماالطالب،وتقويمالمتابعةآليةتحديدوكذلكالتعليم،هذا

.العربية

فيهمبينماصوريبشكلالخاصةالمدارسفيأوالدهاتسجيلإلىاألسرتلجأأنأو

."مصر"مثل.المنازلفييتعلمونالحقيقة

:المنزليالتعليماختيارإلىاألسرتدفعالتياألسباب

:المنزليالتعليماختيارإلىاألسرتدفعالتياألسبابأهممن

.وأخالقيا  ودينيا  ا  ثقافيعنهاتختلفبيئةفياألسرةكوجودأخالقيةوثوابتدينيةأسباب-

االحتياجاتذويمنالطفلكانإنسيماالالمدارسفيالتنمرظاهرةانتشار-

.الخاصة

.والقيمالمهاراتدونالمعارفعلىتركزالتيالدراسيةالمناهج-

.عليمالتمنبدال  المتبعةالعقابوأساليبالنظاميالتعليمجدوىبعدماقتناعهم-

.بالطالبالمكتظةوالصفوفداخلهاواألمانالمدرسةبيئةمنقلقهم-

.اواستغاللهتنميتهافياألسرةترغبالطفللدىخاصةوإمكاناتمهاراتوجود-

.المدرسةعنالمسافةبعدأوكالسفراألسرلبعضالدائمالتنقل-
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ضبطفيدولةكلتتبعهاالتيلإلجراءاتتعودالمنزليالتعليممتابعةفيالكيفيةوهذه

.لهالقانونيةرؤيتهاوفقالمنزليالتعليم

الدولةتشترطقدالمنزلي،التعليمفيأبنائهمبتعليميقومونمنهماألهلأناعتباروعلى

ًًمؤهالًًاألبوينأحديكونأن .بهللقيامومتفرغا

التعليميعدًُّاألوروبيةالدولومعظموالسويدألمانياالمثالسبيلعلىأخرىدولوفي

ًًغيرالمنزلي .قانونيا

فيالماضيلقرنامنوالسبعينياتالستينياتفيانتشارهمنذالمنزليالتعليمأنشكوال

.هذايومناإلىملحوظً بشكلً ويتضاعفيتوسعيزالالالمتقدمةالدول

ل  
التعليم المت  

  سمية . د
ر
الماالت

باحثة تربوية

العدد الثالث
2022شباط

مجلة جامعة الزهراء



:الخاتمة

التعليمفينجحتالتيوالعربيةالعالميةالتجاربمنالكثيرهناكإن:القولوخالصة

االعترافمنهنابدوالتواجهها،التيوالتحدياتالصعوباتمنبالرغمالمنزلي

تجاوزعلىموبقدرتهالمنزليالتعليمفيألطفالهااألسرقدمتهاالتيالرائعةبالفرص

.االجتماعيةالتنشئةبشأنبهمالمحيطالمجتمعمخاوف

ًًهناكأنبينتالمثالسبيلعلىوأسترالياأمريكافيفالدراسات ًًملتقدما لألطفالحوظا

لذيناأقرانهممنأعلىالدراسيفتحصيلهمأقرانهم،علىالمنزلفييدرسونالذين

.العامالتعليممدارسفييدرسون

الضوءسلطنأنتستحقالمنزليالتعليمثنايافيالقضايامنالكثيرتوجدالمؤكدومن

نفتحعلّنانولكجميعاً،تفاصيلهافيوالخوضذكرهاإلىهذامقامنايتسعالولكنعليها

نموغيرهاوالمدوناتوالكتباإللكترونيةالمواقعفيللبحثالقارئأمامالباب

.المنزليالتعليمبموضوعاهتمتالتيالمصادر
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ل  
التعليم المت  

:المناهج المستخدمة في التعليم المنزلي

يلتزمواأنالمنزليالتعليمبتجربةتقومالتيلألسرالمتقدمةالدولبعضفييتاح

ًًأوالمنزل،فيتطبقأنهاإالنفسهاالدولةبمناهج ؤسسةمأيمنيختارونهآخرمنهجا

تياجاتواحقدراتمعيتناسببمابأنفسهميعدونهأنأوخارجهأوبلدهمداخلتعليمية

كونيأنأوالمنزلي،بالتعليميقومونمنغالبيةلدىالمفضلوهوأبنائهموميول

رهونمهنافاألمرالطالب،علىيفرضمعينمنهجوجودعدمبمعنى"حراًًالتعليم"

يمكنمثالًًالحيواناتعنالحالياهتمامهكانفإذايتعلمه،أنفيالطالبيرغببما

ًًه،شغفوتشبعتلبيوالتيالموضوعبهذاالمتعلقةوالمصادرالمواردتوفير منانطالقا

ًًسيكونالتعلمأن هناككانوإن.تعلمهفيلديهملحهلرغبةنتيجةالطالبلدىراسخا

.بهيرغبمنهناكأنإال"الحرالتعليم"علىالتحفظاتبعض

العدد الثالث
2022شباط

  سمية . د
ر
الماالت

باحثة تربوية

مجلة جامعة الزهراء
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وأولها،الجديدةالظروفمعالتكيف  السورينالالجئينعلىالعيشضروراتفرضت

يثحاألعمال،وتشييدالعملفرصعنوالبحثاالقتصادية،األنشطةفيالمشاركة

ً منهبدالأمراً العملفياالنخراطأصبح تشملاللهماألمميةالمساعداتأنوخصوصا

.والتعليمالصحةعلىتقتصرحيثالسكن،وتأمينالماديالدعم

ًً أرجاءختلفمفيعملعنبالبحثالسوريونالالجئونبدأالعيش،لقمةتأمينعنوبحثا

واالندماجالتكيفعمليةفيمهمةمساهماتالسورييناألعماللرجالوكانتركيا،

أكثرتعودثحيتركيافيبهمالخاصةالتجاريةأعمالهمتأسيسمنوتمّكنوااالقتصادي،

وبلغالسوريين،إلى2018-2017عاميتركيافيتأسيسهاتمالتياألجنبيةالشركات

.شركة15.159الجنسيةسورياألقلعلىواحدشريكفيهايساهمالتيالشركاتعدد

ة العمال بي   مفهوم العدال

وجودة حياة العمل

عوبةصمنالتخفيففيالتركيالعملسوقفيالمبكرالسوريينانخراطأسهموقد

دىلالسوريونوعملاالقتصادي،والنشاطواالنسجاموالتكيفالمعيشيةظروفهم

ين،لسوريمملوكةشركاتمعالعملاآلخرالبعضوفضلتركيةومصانعمؤسسات

لكوكذاليدويةالحرففيوخاصةالمجاالتكافةفيالسوريةالعاملةاليدوأبدعت

ًًأسهموا أكثرركياتعنبالتعريفدورلهمكانحيثوالتعليمالسياحةقطاعفيإيجابا

.العربيللعالم

مرموقة،لميةعامكانةواحتلالعالمفيالناميةاالقتصادياتمنالتركياالقتصاديعتبر

عالمية،تنافسيةقوةويمثلالبلدانداخلالمواردأهممنالبشريالموردويعد

اتالمؤسسفعلىلذاوتطورها،وبقائهاالمؤسساتأهدافتحقيقفيأثرمنلهلما

المهاموتأديةالعملمنتمكنهالتيالمناسبةالبيئةوتوفيرالبشريبالعنصراالعتناء

إذاسيماالسةللمؤستنافسيةوميزةقوةيمثلالبشريفالموردمناسب،بشكلإليهالموكلة

.للمؤسسةوانتمائهالتزامهجانبإلىوقدرةكفاءةامتلك

المجتمعيفبمكانتهيشعرهفهوالالجئ،اإلنسانحياةفيجوهرياًًجزءاًًالعمليشكل

يربطهذيالالرابطيعدكما.لديهوالحاجاتالرغباتإشباعتحقيقفيويسهمالمضيف،

.بالمجتمع

توفرنأالمهمفمنعملهممكانفيوالطاقةالوقتمنالكثيريقضونالعمالألنونظراًً

لجعلهمامةالعالرفاهيةيعززالذياألمر.وجودةاستقراراًًأكثرعملً حياةًَالمؤسسةلهم

ًًأكثر .وإنتاجيةإبداعا

العدد 
الثالث

2022شباط

أحمد ناصيف. أ

يةماجستير في العلوم اإلدار

مجلة جامعة الزهراء
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"بيرن"فوعرًّالظلم،ضدوهيواإلنصافوالتسويةالتقويمتعنياللغةفيالعدالةإن

يفاآلخرينزمالئهمحالةمعحالتهمبمقارنةالعامليناألفرادقيامأنهاعلىالعدالة

لحالةفراداألإدراكبأنهاالتنظيميةالعدالة"كروبانزانو"و"غريبنبيرغ"ويعرفالعمل،

المنظمة،طرفمنبهايعاملونالتيالمعاملةفياإلنصاف

وطرققونهايتلالتيالنتائجبأنالعاملونبهايعتقدالتيالدرجةبأنها"كول"ويعرفها

.وعادلةنزيهةالمنظمةداخلمعاملتهم

أنإلىشيرتالتيالمبادئمنعددمنتتكونفلسفةأنهاعلىالعملحياةجودةإلىيُنظر

يمةالقاإلسهاماتعملعلىالقدرةفلديهمالمنظمة،فيأهميةالمصادرأكثرهماألفراد

.أهدافهالتحقيقالمنظمةداخلوالجيدة

”أننجدكما Hackman " and "Oldham'sةبيئبينالتفاعلعلىالضوءسلّطا

حتياجاتاتلبيةعلىالقادرةالعملبيئةتعتبرحيثالشخصية،واالحتياجاتالعمل

جودةذاتملعحياةإلىسيؤديمماللتفاعل،إيجابيتأثيربمثابةالشخصيةالموظفين

لىعالقائمةالعواملاالعتبارفييأخذشاملمفهومالعملحياةجودةإنحيثممتازة،

منويتضالعملزمالءمعوالعالقاتاألجورعنوالرضاالوظيفيالرضامثلالعمل

جودةإنولالقيمكنوبالتاليبالرفاهيةالعاموالشعورالحياةعنبالرضاتتنبأعوامل

ظفين،بالموالئقةعملحياةلضمانالمنظمةبيئةفيميزاتتوفرمدىهيالعملحياة

.(,E.لمنظمتهموالوالءالعطاءعلىتحفزهم (2013).

لتنافسيةاالميزاتمنهوالمؤهلالبشريالعنصرأنالماسةنموذجوفق"بورتر"يعتبر

منترفعةكريمعملحياةوتوفيرالبشريبالعنصراالهتماممنبدالبالتاليللدولة،

القوىودمجتأهيليعتبرحيثبالفائدة،االقتصادعلىيعودالذياألمر.وأدائهإنتاجيته

.المستضيفةللدولمهمةتنافسيةميزةوغيرهمالسوريينلالجئينالعاملة

ة العمال بي   مفهوم العدال

وجودة حياة العمل
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ًًشدادابنيؤلفلم صرهوبسمعهتحتيقعكانمادونلكنهعاماً،تاريخا

الدين،صالحالسلطانعنديجدهكانعماصادقوبتعبيربواقعية،

العسكريةوخططهوأعمالهشخصيتهعلىمركزاًً

الحياديجانبولمسلس،سهلبأسلوبوالسياسية

فيشدادابناستخدموقدبه،التزمبلتدوينه،في

الصبغةيضيفأويزخرفأنيحاولولملغةتدوينه

كانأنهمنبالرغمدّونهماإلىوالخرافاتاألسطورية

ًً .السلطانمنجداًًمقربا

بدايةىعلللكتابالعاماإلطارضمنالتواريختحديدفيشدادابناعتمدوقد

التياألحداثيخصماأّما،ه584سنةاألولجمادىفيبالسلطاناتصاله

عاصرقدفذلكتلىماوأّماقوله،حسببهيثقمنعلىاعتمدفقدذلكسبقت

أوتهشاهدماإالأسطرماالتاريخهذاومن"بنفسهوعايَنَهااألحداثشدادابن

."العيانيقاربخبراًًبهأثقمنبهأخبرني

لشام،افيقضاهاالتيحياتهمناألخيرةالحقبةطوالالسلطانالزمولكونه

قسمالفيباألخصسردية،بصورةعليهمر  وماشاهدهماأبرزيرويفإنه

الكتاب،مناألول
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بنباالمعروفاألسديعتاببنمحمدبنعتبةبنرافعبنيوسفالدينبهاءهو

وحفظشيوخهايدعلىفيهاودرسم،1144/ه539سنةالموصلفيولدشداد،

ً العلومدراسةعلىوعملالقرآن، لتفسيراعلممنالشرعيةالعلومفيالتفقهفيطلبا

،المناظراتفيشاركبأنهعنهوعرفالخالف،وعلموالفقهالدينوأصولوالحديث

شدادابنوصاحببارز،وسياسيتعليمينشاطذاوكانبغداد،فيدراستهتابعكما

الدينصالحابنالظاهروالملكالدين،صالحالسلطانفصاحبأيوب،بنيملوك

.الظاهرالملكابنالعزيزوالملك

تمرجوتيار . أ
  التاري    خ

 
باحث ف

  كتاب النوادر السلطان
 
ية قراءة ف

والمحاسن اليوسفية

ة السلطان صالح الدين األي) (  وت   ست 

ابن شداد 

(م1234/ه 632ت )

:تعريف بالمؤلف

منلشخصيةاالدينصالحالسلطانبسيرةاألولالقسميتعلق:قسمينإلىمقسمالكتاب

قسموالالشرع،منظورمنالراجحةوشمائلهاألخالقيةوصفاتهونشأته،والدته،حيث

ويسلطن،السلطازمنفياألحوالوتقلباتالعامةالظروفشدادابنفيهيتناولالثاني

علىالضوءيسلطوكذلكعهده،فيجرتالتيواألحداثالوقائعأهمعلىالضوء

.تواريخهاإلىمشيراًًفتوحاته

:الكتابعنملخص

العدد الثالث
2022شباط

مجلة جامعة الزهراء
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أوالوقائعإلىويشيرالنبوية،واألحاديثالقرآنيةاآلياتمنبالكثيريستشهدفنجده

فعلمنشاهدهماذكرفيويفصلالعلمية،لألمانةبنفسهيحضرهالمالتيالمشاهد

.ياتهأخالقوجلًّومآثرهعبادته،صفةذكرفييسهبإنهحتىللسلطان،وقولوحدث

تبدأالتيالتاريخية،الحوادثعلىالضوءشدادابنسلطالكتابمنالثانيالقسموفي

م،1162/ه558سنواتفيمصرعلىشيركوالدينأسدبهاقامالتيالثالثبالحمالت

اتهوغزوالشام،علىالدينصالحبهاقامالتيالحمالتإلىباإلضافةم،1168/ه562

.وجهادهالصليبينضد

سيرةيخصمافيالتاريخيةالمصادرأوثقمنيعتبركونهالكتاببشأنالنظريلفتما

رةسيلتدوينبعدهمنالمؤرخينأغلبعليهاعتمدمماوكانالدين،صالحالسلطان

مصطلحاتالمؤلفدونولقدبه،يتعلقماوكلوجهادهوغزواتهوحروبهالسلطان

آنذاك،يةالحربوالتحركاتالتوجهاتأبرزخصتلكونهااألهميةفيغايةُعدّتحربية

لمشدادنابأنبالذكرالجديرومنتلك،للمعاركالُمقدمللوصفقيمةدالالتفأضافت

كالفيواإلداريةاالجتماعيةبالحياةيتعلقفيماتلكالحروبمخلفاتعنيغفل

.اإلسالمي-الصليبيالمجتمعين

:مصادرهتحليل

مناألولالقسمفيوسمعه،بصرهتحتوقعماعلىتاريخهتدوينفيشدادابناعتمد

كنهلالمصادرمجهولةبعضهااعتبرلذلكجدا ،قليلةوثائقعلىواعتمدكتابه،

.وكثبقربعنوعاينهاوشاهدهاعاصرها

شاهدهماعلىاعتمدوكذلكأكبر،بوثائقخصهفقدالكتابمنالثانيالقسمأما

بعضهرواياتوبقيتوللسلطان،لهالمقربينقبلمنلهرويماكلوعلىعيانيا ،

بالحروبةالمتعلقالتفاصيلبتدوينقاملكنهالمجهولة،المصادرمنالمنقولةاألخبار

الكتبيخصماكلودونحضرها،التيالمعاهداتيخصماودونشاهدها،التي

.ترةالفتلكفيالشخوصوأعمالاألحداثمجرياتحولاألخرىوالمعلوماتالرسمية

:الكتابعلىيؤخذما

لكنره،عصمؤرخيمنكغيرهعاما  تاريخا  يدونلمكونهالكتابعلىيؤخذماُجل  

الجانبىعلتركيزا  الكتابفيالمسناولقدتاريخيا ،كتابهقيمةمنيقللالذلك

األولقسمالفيباألخصالروايات،تدوينوأثناءالصليبي،الجانبمنأكثراإلسالمي

ديةأحاجعلهامماالمدونةالمواضيعحولتثيرمخالفةآراءأومقارنات،أيةنالحظلم

المواجه،اآلخرلرؤيةذكردوناألنا،رؤيةمننابعةكانتأنهاأيوالتوجه،المنشأ

األخرىادرالمصبرواياترواياتهفعززذلكعلىتغلبالثانيالقسميخصفيمالكنه

ولحالمصادرتعددلكونتاريخيةقيمةلهاجعلمماواختالفه،معهااتفاقهحيثمن

.أكثرتوثيقإلىيؤديالواحدالحدث

  كتاب النوادر السلطان
 
ية قراءة ف

والمحاسن اليوسفية

ة السلطان صالح الدين األي) (  وت   ست 

ابن شداد 

(م1234/ه 632ت )

تمرجوتيار . أ
  التاري    خ

 
باحث ف

العدد الثالث
2022شباط

مجلة جامعة الزهراء
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كشف أسرار الدماغ

نفسه  آلية شفاء الجسم نفسه ب

لينا الخطيب. د

ة باحثة في التربية الخاص

اآلفاقفياتناآيسنريهم)):آياتهمحكمفيوالقائلملكوتهفيالعقولمحيّرهللاسبحان

((الحقأنهلهميتبينحتىأنفسهموفي

٣٥اآليةفصلتسورة"

(دماغهمنفقطبالمئة١٠سوىاليستخدماالنسانأن):مقولةظلتطويلةلفترات

ًً ًًقالبا المقدسةبعتباتهالمساسأوأسوارهمناالقترابيجوزالنمطيا

الدماغبهايتحكمالتياآلليةمنفقط٪١٠سوىنفهمالأنناإلىذلك(جوردون)يرجع

بتبادلهاءًًوانتاالبتساماتتبادلمنبدايةوالسلوكية،الحياتيةبالتصرفاتلإلتيان

.اللكمات

ًًبالتوقفتعرفالمتحركةكتلةمعموعدعلىالعالمباتاألخيرةالفترةوفي فكعنحثا

الدماغـبالمعروفالسحريالصندوقذلكوغموضطالسممنمزيد

((بنفسهنفسهيشفيالجسمإن)):تقولطبيةنظريةعنهاونتج

ًًهذاويعدًّ ًًكشفهتمماإلىيضافجديداًًاكتشافا السحريندوقالصهذاروائععنسابقا

الدماغ........البشري

وآخر،فسيةالنوالجسديةالدنيويةالضغوطلشتىحياتهمسيرةفييتعرضفاإلنسان

قوميطبيعية(مسكنات)مخدراتمجموعةالبشريالدماغحقلفيالطبمكتشفات

:ـبسميتانالمجموعتاهاتانوالجسديالنفسياأللمشدةمنليخففبنفسهبإفرازهاالمخ

عنتختلفاأللموتسكينالتهدئةفيخاصيةالمجموعةلهذه:األندورفينمجموعة-1

.والمهدئةالمخدرةالعقاقيرأقوىمفعولمرة٥٠يفوقبمعدليهدئماومنهاغيرها

منعينةممناطقعلىملتصقةتوجدالطبيعيةالمخدرةالموادهذه:اإلنكفالينمجموعة-2

.(االتاالنفع–الخوف–األلم)مراكزخاصةالدماغمراكزفيالعصبيةالخالياسطوح

أماوحكمة،برويّةويعملهادئاإلنساندماغفإنالسطوحتغطيالموادهذهدامتوما

سيةنفأزماتوتحدثوتضطربالمخقشرةخالياتتأثرنقصتأوالموادهذهزالتإذا

.ألموأزماتمختلفة

غيرهاو(األفيون–المورفين)والمهدئةالمخدرةالعقاقيراالنساناستعملإذاحينفي

.محلهاملةالمستعالموادوتحلالمتخصصةالخاليامنالطبيعيةالموادهذهإفرازيتوقف

ًًالطبيعياإلفرازيتوقفعليهااالعتمادوبتكرار صصةالمتخالخالياوكأنماكليا

الوالمهدئات،للمخدراتعبداًًاالنسانيجعلمماالمكلفالعناءهذامناستراحت

.منهاالفكاكيستطيع

العدد الثالث
2022شباط

مجلة جامعة الزهراء
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ترخاءباالسالشعورعلىدماغناحثّ نستطيعبينماالسامةللمخدراتنلجألماذاإذاً 

؟األلموتخفيض

علىبتتغلكيف)عنوانتحتبأمريكادورةفيمحاضردكتورقالهمايحضرنيوهنا

إفرازمندبفالآالمكموتسّكنواالعملوضغطالقلقعلىتتغلبواأنأردتمإذا:(القلق

حوتريالبالتهدئفإنهاالجسمأنتجهاإذاالمادةهذه،االندورفيناسمهالمادةالجسم

.األعصاب

آالمجميعمنتخففألمكلعندالحاضربوجودهاالموادهذهفإن:األحوالكلوعلى

.فوراًًاأللميستشعرالبحادثيصابمنكانلذااإلصابات،

أوارينبطلقيقتلومناألولى،العصابلسعاتإاليحسالالتعذيبتحتوالواقع

.بسيطبوخزإاليحسالحادةبسكين

أعلموهللا

.......العظيمالخالقفسبحان

كشف أسرار الدماغ
سه  آلية شفاء الجسم نفسه بنف

لينا الخطيب. د

باحثة في التربية الخاصة

العدد الثالث
2022شباط

مجلة جامعة الزهراء



للكيمياءأساسيةفروعخمسةفهنالك

ىتحصوالتعدالمجاالتًٌضمنهاويندرج

لىعالهامةتأثيراتهمنهاللعديدللدراسة،

.اليوميةحياتنا

عنبحثوتبيئتناحمايةفيالكيمياءتساعد

ونالكيميائيويطورللطاقة،جديدةمصادر

التيالمالبسمنالمنتجات،منالعديد

وعلىنتناوله،الذيالطعامإلىنرتديها

الثةثمعاألغذيةعلميتعاملالمثالسبيل

الكربوهيدراتهيللغذاءحيويةمكونات

والبروتيناتوالدهون

26

تشكللانفصالهاأوالمواداتحادوسببوكيفيةوخصائصها،المادةدراسةهيالكيمياء

همائيينالكيميأنالناسمنالكثيريعتقد.الطاقةمعالموادتتفاعلوكيفأخرى،مواد

الحقيقةكنولمختبر،فيغريبةسوائلبمزجويقومونالبيضاءالمعاطفيرتدونعلماء

تلكمنلكثيرأساسهيبلحياتنامنجزًءاتحتلوهي.كيميائيونجميعًاأنناهي

ًننظرفعندماحولنا،توجدالتياألشياء إن:ولنقله،ننتميأنناونشعرمالشخص 

فيبمالمادة،اعلىترتكزحولنااألشياءمنكثيًراأنيؤكدوهذامترابطة،بينناالكيمياء

.أجسادناذلك

أهمية الكيمياء في 

حياتنا اليومية

جسامناأوتنظيفالغذاءوطبخالنمومنابتداءًًبه،نقومشيءكلفيالكيمياءتوجد

أوالهالكإلىتؤديفإمااألسلحةوصناعةالفضائيالمكوكإطالقحتىومنازلنا

التييةالطبيعالعلوممنواحدةهيالكيمياء.لإلنسانبرّمتهمتروكفاألمرالمنفعة،

جودةتعودوالحياة،فيقدًماالمضيعلىوتساعدناعالمناوتفسيروصفعلىتساعدنا

.لناياءالكيمقدمتهاالتياالكتشافاتإلىتحقيقهانأملوالتيحققناهاالتيالحياة

فراس محمد. أ

ماجستير في 

الكيمياء الحيوية

العدد الثالث
2022شباط

مجلة جامعة الزهراء
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خالياناحتاجهتالذيالكيميائيالوقودوتعتبروالنشويات،السكرياتهيفالكربوهيدرات

ةاألغشيمنضروريةأجزاءًًوتشكلوالزيوتالشحومهيوالدهونبعملها،لتقوم

غرامكليفطاقةعلىتحتويالدهونوألن،الجسمأعضاءوتبطينتليينوفيالخلوية

لكثيراويحاولبروتينات،أوكربوهيدراتأيتحتويهاالتيالطاقةضعف2.25بـتقدر

ذائيغعنصرفهوالبروتينأماالوزن،زيادةلتجنبمنهااستهالكهمحداألشخاصمن

ويساعدواإلنزيمات،الهرموناتيصنعإنهبأكمله،الجسمفيرئيسيًادوًرايلعبمهم

كماواألظافر،والشعروالدموالعظامالعضالتصحةعلىالحفاظفيأيًضا

المناعة،هازجتعزيزإلىباإلضافةاألنسجة،وصيانةوإصالحبناءعلىالبروتينيساعد

.السكريبمرضاإلصابةخطروتقليلالدهونحرقوزيادة

يعملكماها،وسالمتتخزينهاإلىباإلضافةومذاقهاأغذيتنانوعيةاألغذيةكيميائيويطور

علىيعملواأنللكيميائيينويمكناألغذية،مذاقلتغييرالكيميائيينمعالمذاقأخصائيو

.القوامأوالرائحةأواللونكتعزيزالحسيالنداءلتحسينأخرىطرق

أهمية الكيمياء في

حياتنا اليومية

فراس محمد. أ

:حيانبنجابرالكيمياءأبوقالوكما

"وخلقهدينهتأمنونلمنإالالكيمياءتعلمواال"

ماكلذلكلعام،بوجهللبشريةشاماًلًدماًراتنتجفإنهاصحية،أشياءتنتجكماألنها

فيستكوناألنهحذًرا،أكثربشكلالكيميائيةالتفاعالتمعالتعاملهوبهاالهتماميجب

.عشوائيبشكلمعهاالتعاملتمماإذاالخطورة،غاية

العدد الثالث
2022شباط

ماجستير في 

الكيمياء الحيوية

مجلة جامعة الزهراء
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أجلمنالشخصيةبياناتكمنالكثيرتجمعGoogleأنتعلمهل

��!؟باإلعالناتاستهدافك

أندرويدهاتفحتىأوغوغلالبحثمحركأوGmailمثلمنتجاتها،تستخدمكنتإذا

Android📱،شركةفإنGoogleنللمستخدميأفضلخدماتهالجعلبياناتكتجمع.

:يليماكلعنكغوغلوتعرف

الميالدوتاريخالجنسونوعاسمك✔

بكالخاصةالمحمولةالهواتفأرقام✔

Googleفياألخيرةالبحثعمليات✔

زرتهاالتياإلنترنتمواقع✔

بزيارتهاقمتالتياألماكن✔

أجهزتكعلىبتحميلهاقمتالتيواأللعابالتطبيقات✔

لديكالمفضلةواألشياءهواياتك✔

تعملأين✔

تعيشأين✔

بكالخاصةYouTubeبحثوعملياتشاهدتهاالتيYouTubeفيديومقاطع✔

صوتكGoogleتسجلGoogleفيللبحثصوتكفيهاتستخدممرةكلفي✔

ماذا تعرف شركة 

Googleعنك؟

فهدمحمد عنان. م

  الهندسة المعلوماتي
 
ةإجازة ف

العدد الثالث
2022شباط

مجلة جامعة الزهراء
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معلوماتك؟جوجليريدلماذا

وأكثرىوأذكأسرع"جوجلتجربةعلىالحصولهي–الحقيقيةغير–إجابتهمحسناً،

."فائدة

بشكليةالشخصاحتياجاتكخدمةمنتمكنواكلماعنك،بياناتهمزادتكلماأنهوالحقيقة

.اهتماماتكتوافقالتيباإلعالناتواستهدافكأفضل،

ً بياناتكجوجليستخدمكما :لـأيضا

.يوتيوبفيديوهاتاقتراح⮚

.جوجللخرائطأفضلوتفاعلاستجابة⮚

.جوجلبحثاستخدامعندالمطلوبةللمعلوماتوسريعسهلوصول⮚

.جوجلالبحثمحركفيالتلقائياإلكمالخاصيةاستخدام⮚

.عنكللنماذجالتلقائياإلكمالمنكروممتصفحتمكين⮚

:هذاجرببنفسكلتتأكد

:أوالً 

الرابطهذافوقانقرثمبك،الخاصGoogleحسابإلىالدخولتسجيلمنتأكد

Googleتعتقدالتيالموضوعاتبالضبطتعرضوالتياإلعالنات،إعداداتإلدارة

.تحبهاأنك

https://adssettings.google.com/authenticated

تهازرالتيالويبمواقعوبعضوالعمرالجنسنوعوسترىألسفلالصفحةمرر

��.بحظرهاقمتالتيواإلعالنات

 ً :ثانيا

https://myactivity.google.comالرابطهذاإلىاذهب

التياتوالتطبيقزرتها،التياإلنترنتمواقعكامالًًجوجلعلىنشاطكتشاهدسوف

علىهاشاهدتالتيالفيديوومقاطعزرتها،التيالجغرافيةالمواقعبتنزيلها،قمت

.يوتيوب

....بالصدمةتشعرأنكبدال

العدد الثالث
2022شباط

فهدمحمد عنان . م

  الهندسة المعلوماتي
 
ةإجازة ف

ماذا تعرف شركة 

Googleعنك؟

مجلة جامعة الزهراء

https://adssettings.google.com/authenticated
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Googleتعرفهاالتيالمعلوماتمنوالحدخصوصيتكوزيادةبذلكالتحكميمكنهل

عنك؟

ًًلكجوجلشركةتتبعمنالحديمكننعم .جوجلإعداداتضبطخاللمننسبيا

:ذلكولتطبيق

حمتصفبرنامجطريقعنجوجلموقعإلىتدخلأنيجبالكمبيوترجهازعلى-

كحسابصورةتظهرسوفالدخولتسجيلبعدلحسابك،الدخولوتسجلإنترنت

مث(جوجلعلىحسابكإدارة)زرعلىاضغطثمعليهاتضغطأنيجبالشخصي،

.والخصوصيةالبياناتإلىاذهب

مثالضبطإلىاذهبأندرويدبنظاميعملالذياللوحيالجهازأوالهاتفجهازعلى-

.والخصوصيةالبياناتثمغوغلإعدادات

عدمأوابتفعيلهالتحكميمكنخياراتعدةسترىوالخصوصيةالبياناتخياراتمن

بتنزيلها،قمتيالتوالتطبيقاتزرتها،التياإلنترنتمواقععنجوجليسجلهبماتفعيلها

ًً.يوتيوبعلىشاهدتهاالتيالفيديوومقاطعزرتها،التيالجغرافيةوالمواقع وأيضا

التييةالشخصوالمعلوماتلكتظهرالتياإلعالناتبأنواعوالتحكماإلعالناتإعدادات

ين،اآلخرمعالجغرافيموقعكمشاركةعدمأوومشاركةعليها،االطالعلآلخرينيمكن

.بنفسكعليهاتطلعأنيجبالتيالخياراتمنذلكوغير

:الخالصة

ًًيحلجوجلأنننكرال .ةسهولأكثرحياتنامنتجعلالتياألمورطليعةفيدائما

ًًسيحتاجبذلك،القيامفيلالستمرارولكن .معلوماتكمنالمزيدإلىدائما

.السهولةهذهلقاءتدفعهالذيالمقابلهيالخصوصيةأنيبدو

ين،اآلخرالتقنيالمجالفعمالقة.األحوالمنحالأيعلىذلكفيوحدهاليستوجوجل

.كبيرحدإلىبذلكيقومونومايكروسوفتوأمازونأبلمثل

العدد الثالث
2022شباط

ماذا تعرف شركة 

Googleعنك؟

فهدمحمد عنان. م

  الهندسة المعلوماتي
 
ةإجازة ف

مجلة جامعة الزهراء



فيصل الحسن. د

رسالة من األندلس

ي في هذه رسالة لشاب فرنسي كان يتعالج في مستشفى إسالم

.أرسلها لوالده في باريس قبل حوالي ألف سنة" األندلس"

رسالة من األندلس

:العزيزوالدي))

أستعينيكالنقودبعضليتبعثسوفبأنكرسالتكفيذكرتلقد

هذافيةالمعالجألنمطلقاً؛النقودإلىأحتاجاللكنيعالجي،فيبها

!!مجانية"اإلسالميالمستشفى"

دنانير،٥مبلغللشفاءتماثلمريضكلإلىيدفعالمستشفىإنبل

فيلالعمإلىيضطرالكيالمستشفى؛يغادرحينجديدةومالبس

!!النقاهةفترة

:العزيزوالدي

ومعالجةةالجراحقسمفيتجدنيفسوفلزيارتيوجئتتفضلتلو

العةللمطوصالونمكتبة،غرفتيبجانبتشاهدوسوفالمفاصل،

ًًفيهاألطباءيجتمعحيثوالمحاضرات، إلىلالستماعيوميا

!!األساتذةمحاضرات

لمستشفىاساحةمنالثانيالجانبفيفيقعالنسائيةاألمراضقسمأما

.إليهيدخلواأنللرجاليُسمحوال

ًًتجدالساحةمناليمنىالجهةوفي ًًكبيراًًصالونا للمرضىمخصصا

الصالونحتويويالنقاهة،فترةفيهيقضونحيثللشفاء؛تماثلواالذين

!!خاصةمكتبةعلى
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:  والدي العزيز

..ةالنظاففيغايةالمستشفىهذافيمكانوكلنقطةكلإن

أبيض،دمشقيبقماشمغلفةعليهاتنامالتيوالوسادةفالفراش

!!اللطيفالناعمالمخملمنفمصنوعةاألغطيةأما

يهاإليصلالذيالنقيبالماءمزودةالمستشفىغرفوجميع

!!تاءالشألياممدفأةغرفةكلوفي..!!خاصةأنابيببواسطة

بعضأنحتىوالخضار،الدجاجلحممنفهوالطعامأما

((!!اللذيذبالطعامَطَمعا  المستشفىمغادرةيريدونالالمرضى

يروتب،األرشديجعفرأميرلـ"اإلسالمفيالعلميالتفوق"/المصدر**

("52ص)(1990)الرسالةمؤسسة

رسالة من األندلس
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مقاالت 

ملخصات أبحاث

رسائل 
ماجستت  
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بو  ية الهدايات القرآنية التر
حالمستنبطة من سورة الفت

:الباحثة
حمادي الحسي   كيندة

ملخص بحث

:واألخالقالسلوكمجالفيالمستنبطةالتربويةالهدايات:أوالً 

.منهوالتحذيرالنفاقخطر

لكفراتبطنفئةوهمالمنافقونظهرالمسلمينشوكةوقويتاإلسالمعزماشتدعندما

طرهمخولشدةالعصورعبراإلسالميةالمجتمعاتفيالفئةهذهوامتدتاإلسالموتظهر

العزيزهكتابفيمتعددةمواطنفيأوصافهموبينالكريمالقرآنمنهمحذراإلسالمعلى

ِرَكاتًَِواْلُمشًَْواْلُمْشِرِكينًَافِقَاتًَِواْلُمنَاْلُمنَافِِقينًََويُعَذِّبًَ}:تعالىقالالفتحسورةوفي

ًِالظَّانِّينًَ ًَُوَغِضبًًَۖلسَّْوءًِادَائَِرةًَُعلَْيِهمًًْۚالسَّْوءًَِظنًَّبِاّللَّ ًًَۖجَهنَّمًَلَُهمًَْوأََعدًَّنَُهمًَْولَعًََعلَْيِهمًّْللاَّ

[6:الفتح]{َمِصيًراَوَساَءتًْ

.منهوالتحذيرالحسدخطر

ااتهموإذاألدبوسوءالسفاهةسبيلعلىالمخلفونسيقولهماوجلعزهللابين

ميأمرهلموهللايحسدونهمبأنهمخيبرإلىمعهمالخروجمنمنعوهمعندماالمؤمنين،

ًًتعالىوقالمعهمالخروجمنبمنعهم ىً إِلًَانَطلَْقتُمًْإِذَاونًَاْلُمَخلَّفًَُسيَقُولًُ}:ذلكموضحا

لُوانأًَيُِريدُونًًَۖنَتَّبِْعُكمًْذَُرونَاِلتَأُْخذُوَهاَمغَانِمًَ ًَِكاَلمًَيُبَدِّ ِلُكمًْبِعُونَاتَتًَّلَّنقُلًّۚللاَّ ًُقَالًََكذَ  ِمنّللاَّ

ًيَْفَقُهونًَاَلًَكانُوابَلًًْۚتَْحُسدُونَنَابَلًْفََسيَقُولُونًًَۖقَْبلًُ وجلعزفاهلل.[15:الفتح]{قَِلياًلًإاِلَّ

المنفالمؤقريب،بفتحوعدهمإذخاصةالرضوانبيعةألهلغنيمةخيبرغزوةجعل

إِذَاَحاِسدً َشرًَِّوِمن}:تعالىقالالقرآن،بنصشرالحسدأنيعلمألنهحاسداًًيكون

حاباألصبيالفتنةويحدثوالقطيعةالعداوةيولدخطيرمرضوهو،[5:الفلق]{َحَسدًَ

.قتلهفأخيهآدمابنوحسدهللارحمةمنفُطردآدمإبليسحسدأنحدثتخطيئةفأول

 ً :المعامالتمجالفيالمستنبطةالتربويةالهدايات:ثانيا

.والبيعةبالعهدالوفاء

رسولوفاةفعندواجباتهأداءعلىاألميروتساعدالمسلمينصفتوحيدفيأثرللبيعة

.للدفنملسو هيلع هللا ىلصالنبيزتجهيقبلبكرأبيلمبايعةساعدةبنيسقيفةفيالمسلموناجتمع،ملسو هيلع هللا ىلصهللا

.النصرةتركمنالتحذير

دفقعصاهومنونجاسعدأطاعهمنأنه،ملسو هيلع هللا ىلصنبيهفيخلقهإلىوجلعزهللااعذرلقد

أعدائهعلى،ملسو هيلع هللا ىلصالنبيينصرولمالعهدنقضمنأنهوجلعزبيَّنوكذلكوخسر،خاب

ثم،[10:الفتح]{نَْفِسهًِعلىُكثًُيَنفَإِنََّمانََّكثًَفََمن}:تعالىقالنفسه،إالبذلكيضرفلن

ًِِمنُوالِّتُؤًْ}:تعالىقال،ملسو هيلع هللا ىلصالنبينصرةالمؤمنينواجباتمنأنوجلعزبيَّن هًَِوَرُسولًِبِاّللَّ

ُروهًُ [9:الفتح]{ياًلًَوأَِصًبُْكَرةًًَوتَُسبُِّحوهًَُوتَُوقُِّروهًَُوتُعَّزِ
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 ً :العباداتمجالفيالمستنبطةالتربويةالهدايات:ثالثا

السلوكفيالعبادةأثر

أنيجبكلهااتهحيوأنهللابمراقبةالعبدتذكرفهيالنفوستزكيةفيكبيرأثرللعبادة

فهيالصالةالعباداتهذهأهمومنورهبةورغبةطاعةوجلعزباهللمرتبطةتكون

ُركَّعًاَراُهمًْتًَ}:تعالىقالالفتحسورةفيالنصرجيلبهاوصفوقدبربه،العبدتصل

دًا نًَفَْضاًلًيَْبتَغُونًَُسجَّ ًِّمِ نًُْوُجوِهِهمفِييَماُهمًْسًًَِۖوِرْضَوانًاّللاَّ :الفتح]{ًۚودًِالسُّجًُأَثَرًِّمِ

فوسالنتزكووكذلكوالشح،البخلمنالنفسيطهرانفهماوالزكاةالصدقةوأما،[29

ًِِذْكرًِبًِقُلُوبُُهمَوتَْطَمئِنًُّآَمنُواالَِّذينًَ}:تعالىقالباألذكار، ًِبِِذْكرًِأاََلًًّۗللاَّ تَْطَمئِنًُّّللاَّ

بابعنوالشرودالغفلةمنتحميهوالعبادةللطاعةالعبدفمالزمة،[28:الرعد]{اْلقُلُوبًُ

.وجلعزهللا

.عذرغيرمنالجهادعنالتخلفمنالتحذير

مافعدومنالصالحوالعملاإليمانمنهللايحبهماحصولفياالجتهادحقيقتهالجهاد

)(.والعصيانوالفسوقالكفرمنهللايبغضه

والمالالنفسعنوالدفاعالعدلوإقامةاإلسالملنشرالجهادوجلعزهللاشرعوقد

الفريضة،هذهأداءعنالتخلفمنالجهادعلىالقادرينوجلعزوحذر

لَّفِّين  قُل}:تعالىقال ْلُمخ  ن  ّلِّ ابِّ مِّ يد  ب أْس  أُولِّيق ْوم  إِّل ى  ن  س تُْدع وْ اأْل ْعر  أ وْ ق اتِّلُون ُهمْ تُ ش دِّ

يعُواف إِّن ۖيُْسلُِّمون   ُ يُْؤتُِّكمُ تُطِّ س  أ ْجًراّللاَّ إِّن ۖنًاح  لَّْواو  ات ت و  م  لَّْيتُمك  ْبُكمْ ق ْبلُ نّمِّ ت و  ع ذ اًبايُع ذِّّ

.[16:الفتح]{أ لِّيًما

بو  ية الهدايات القرآنية التر
حالمستنبطة من سورة الفت

:الباحثة
حمادي الحسي   كيندة

ملخص بحث
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  زمن األ
 
وبئةالدعوة إل هللا ف

( 
 
(كورونا أنموذجا

:الباحثة
عائشة مصطف  محمد

ملخص بحث

دان،واألبالصدورفيلماوشفاءللعالمين،هدايةالمبينكتابهأنزلالذيهللالحمد

.أجمعينوصحبهآلهوعلىمحمدوحبيبناسيدناعلىوالسالموالصالة

باألوبئةتالءاتاالبوقوعالشرعية،الحكممنلكثيرالمتضمنةالكونيةتعالىهللاسننفمن

لهميتبينىحتاآلفاقفيآياتهويريهمللعباد،قدرتهتعالىهللاليظهرالعامة،واألمراض

قالون،يرجعلعلهمعملواالذيبعضويذيقهمفسدوا،أوغفلواكلماويوقظهمالحق،أنه

عملوالذيابعضليذيقهمالناسأيديكسبتبماوالبحرالبرفيالفساد﴿ظهر:تعالى

[41:الروم]يرجعون﴾لعلهم

تنوفحروبمنعدة،نكباتإلىالعصورمرعلىاإلنسانيةالحضارةتعرضتولقد

يخهاتارعبرالبشريةأصابتالتيوالمحنواالبتالءاتاألزماتوتعاقبتوأوبئة،

زالزلوالوالمجاعاتكالطواعيناالبتالءات،منشتىصنوفبالناسونزلتالطويل،

.ذلكوغير

اإلسالميةةاألموحذرتالوقائع،وذكرتوفصلت،فبينتالكريمة،النبويةالسنةوجاءت

فيلهيةاإلالسننمنالسابقةاألممأصابمايصيبهاالحتىاإللهية،باألوامرالتهاونمن

ًًاألوبئةأكثرولعل.ألمرهالمخالفين منكثرأانتشرالذي"الطاعون"مرضكانفتكا

ًًوقتلواألندلسوالعراقوالمغربوالشاممصرفيمرة لماونظراًًسكانها،منألوفا

اعاألوضعلىالنعكاسهانظراًًاإلسالميالتاريخفيآثارمناألوبئةتلكتركت

تباينفقدكل،كواإلنسانيةاإلسالميللمجتمعوالدينيةوالسياسيةواالقتصاديةاالجتماعية

أخذنمفمنهمأسبابه،ودرءالوباءمنالوقايةفيوالحاضرالماضيفيالناستعامل

ومنهمبالء،الهذامنالوقايةفيالدينمنوالمشروعبالمسنونوتمسكالدنيويةباألسباب

كلماآلخرواالحينبينالبدعتلكوتتكررالبالء،هذامنللوقايةالبدعنحوانحرفمن

الوباءعنأخبارمنيُشاعماالجميع،باليشغلاأليامهذهوفينازلة،نزلتأووباءجد

ًًانتشاراًًيزدادالذيالعالمي بعددتسببالذي،"كورونا"بفيروسوالمسمىيوم،بعديوما

هللاقضاءمناألوبئةمنالنوعهذاكانولماوالذعر،الخوفوحاالتالوفياتمنكبير

علىمرتالتيالفتاكةواألمراضاألوبئةمنكثيرإلىبالنسبةشيئايعدوالوقدرهتعالى

علىلبالعممطالبون(المسلمةاألمة)فنحناآلالف،وحصدتاإلسالميةواألمةالبشرية

فيتمارسالتيالبدعومحاربةهللا،الىوالدعوةأسبابه،ودرءالبالءهذامنالوقاية

.األوبئةزمن
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:اللغةفيفالبدعة

غيرعنابتدأتهإذافعالأوقوالالشيءابتدعت":يقالسابق،مثالغيرعلىاالختراع

"سابقمثال

والإيجابأمربهيأمرلمماوهوورسوله،هللايشرعهلمما":االصطالحفيأما

.استحباب

:ظهرتالتيوالخرافاتالبدعفمن

.اإلنسانيةأجلمنالواحدةالصالة

.علمبغيرورسولههللاعلىواالفتراءالكذب

.وتقبيلهابهاوالتمسحاألضرحةزيارة-

.والمرضالوباءوسبالقدرسبفيوالوقوعالتسخط-

:همامسلكينالناسمعفيسلكالداعيةدوريأتيوهنا

والدعاءةواإلنابالتوبةمنوربهالعبدبينالمباشرةالعالقةجانبوهو:الروحيالجانب-1

إِلَى﴿َوتُوبُوا:تعالىقالوقدره،بقضائهواإليمانسبحانه،عليهالتوكلوحسنواالستغفار

ًِ .[31:النورآية]﴾تُْفِلُحونًَلَعَلَُّكمًْاْلُمْؤِمنُونًَأَيَُّهاَجِميعًاّللاَّ

أنهملويبينباألسباب،واألخذ(والعالجيالوقائي)الطبمسلكوهو:الماديالجانب-2

لصحياالحجروتطبيقوالعامة،الشخصيةالنظافةهياألمراضلحصرالوسائلأفضل

تزولأنإلىومصافحتهالمعديالمريضمخالطةوعدمالموبوءة،المجتمعاتفي

ًًوذلكالعدوى، .(فَاْرِجعًْايَْعنَاكًَبًَقَدًْإِنَّا):ثقيفوفدلمجذومالنبيقولمناستنباطا

:همالوباءزمنالدعوةفيالمستهدفةالفئاتأكثرولعل

.واألصدقاءوالجيران،واألقارب،األهل

 ً :وختاما

أحكامهفيمتنوع–األوبئةزمن–فيللعقيدةوالمخالفةالخاطئةالسلوكياتانتشارفإن

لنشرةالدينيالسلطةالناسبعضاستغاللمنالحذروكذلكالتوعيةويتطلبوصوره

بينوبئةاألزمنفيالصحيحالنبويالهدينشرمنوالبد.األوبئةزمنوالمخالفاتالبدع

.لتطبيقهوتحفيزهمالناس

ملخص بحث

  زمن األ
 
وبئةالدعوة إل هللا ف

( 
 
(كورونا أنموذجا

:الباحثة
عائشة مصطف  محمد
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:الباحث
شواخأحمد 

  تفس
 
ت  االتجاه اإلصالح  ف

ى للشيخ سعيد حو  " األساس"
- 

 
–سورة الحجرات أنموذجا

ملخص بحث

فيو-وعلومهالكريمالقرآنفإنًّوقضاياهاإلصالحعنالحديثأرادإذاالباحثإنًّ

هوبهوالعملىتعالهللابكتابالعلمكانلذابالبحث،األولالمقصدهي-التفسيرمقدمتها

نبغولقدابقون،المتسسباقهحلبةفييتسابقماوأحرىالمتنافسونفيهيتنافسماأولى

علىواوعكفوقلوبهمبعقولهمتعالىهللاكتابعلىأقبلوامفسرون،هذاعصرنافي

أحسنها،وصورةأبهىفيتفاسيرهمفخرجتتجاربهم،نهايةقدمواثمودراسته،تالوته

-حّوىسعيدالشيخالداعيةالعاملالعالمالفضالءوالشيوخاألجالءالعلماءهؤالءومن

تابكصاحبوهوواإلصالح،والدعوةالفكرمجالفيمؤلفاتهبرزتالذي–هللارحمه

ًًفكانالنصيب،كلاسمهمنلهكانالذي"التفسيرفياألساس" تفسيرالفيأساسا

الجديرومناألمةهذهفياإلصالحرايةحملواالذينمنفهوواإلصالح،والمنهج

وهو"الكريمللقرآنالموضوعيةالوحدة"حولشاملةنظريةأولصاحبأنهبالذكر

ًًالتفسيريكنلمإذا":قالالذي ."يكون؟فماذاإصالحيا

ثملفاته،ومؤوشيوخهوعلمهوتعلمه-هللارحمه-الشيخبحياةالتعريفالبحثتضّمن

فيقتهوطريوسماتهومقاصده،"التفسيرفياألساس"كتابهعنالحديثتخصيص

سورةفيحياإلصالاالتجاهثمالتفسيرفياإلصالحياالتجاهعنالحديثثمالتفسير،

يصتخصثمعامبشكلالتفاسيرفيالحجراتبسورةالتعريفخاللمنالحجرات

االتجاهبيانخاللمنخاص،بشكل"التفسيرفياألساس"تفسيرفيعنهاالحديث

:اآلتيةالنقاطضمنالحجراتسورةفي"التفسيرفياألساس"كتابفياإلصالحي

.واجباتهوبيانالمصلحمهمةتحديد-

البعضمبعضهمعأتباعهوبينجهة،منوأتباعهالمصلحالرسولبينالعالقةتحديد-

.أخرىجهةمن

.المجاهدوالصفالمصلحالقائدبينالعالقةتحديد-

المجاهدصفالوبين(والتقوىوالسنةالكتاب)األساسيةالمصلحاتبينالعالقةتحديد-

.(المصلحة)الراشدةالقيادةبأوامرلاللتزامليتهيّؤوا

أفرادباقيلىعذلكوأثرالمجاهدينوبين(المصلح)القائدبينالقائدبينالعالقةتحديد-

.المجتمع

العدد الثالث
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علىلكذوأثرالمجتمعفيتدورالتي(واإلشاعاتاألخبار)معالتعاملطريقةتحديد-

.أفرادهوتنازعصالحه

بينهم،العالقةتفسدوالتيالمجتمعأفرادبينالفاتكةاألخالقيةاألمراضتحديد-

.وأفرادهالمجتمعصالحعلىللحفاظمنهاالتنفيروضرورة

.اإلصالحعمليةفياالجتماعيالنسيجسالمةعلىالحرص-

ؤتيتأنفيذلكوضرورةإصالحهاالمرادالجهةذهنفيالموجودةالمفاهيمتصحيح-

.أُُكلَهااإلصالحعملية

ملخص بحث

مناإلسالميةةالشريعبهاعنيتالتياألساسيةالمحاورمنمحوراًًالبحثًُهذايُعتَبرلذا

ضرورةاإلصالحمنيجعلالذياألمرأحكامها،وتضمنتهمصادرهاطرحتهماخالل

هذاتياراخوراءكانتوإرادتههللاتوفيقوإنًّاألرض،وجهعلىالحياةالستمرارحتمية

باعتبارهيهفالكتابةوتوجهتاألمرفتيسراألسباب،لههيّأأمراًًهللاأرادوإذاالموضوع،

ًً تبارهوباعسواء،حدعلىوالكونوالحياةلإلنساناألساسيةالمشكلةيعالجموضوعا

ًًتصوراًًالقارئيعطي من-هللارحمه-الشيخوفاةقرببسببالمعاش،للواقعوفهما

والعامة،ةالخاصالمصلحتينتهمًّالتيالمجاالتفيمؤلفاتهكثرةثمالحاليعصرنا

.اإلسالميةالساحةبمستجداتيخّطهحرفكلفيواهتمامه

ًًالبحثهذاكانلذا لالتجاهةًًدراسثمالتفسير،فياإلصالحياالتجاهلمفهومتوضيحا

ًًثمالتبلور،إلىالنشأةمنالتفسيرفياإلصالحي منالحجراتسورةلتفسيرعرضا

وفيخاص،كلبش"التفسيرفياألساس"تفسيروفيعامبشكلالتفاسيربعضخالل

ًًكانالنهاية األساس"رتفسيخاللمنالحجراتسورةفياإلصالحيلالتجاهاستخالصا

.-هللارحمه-حّوىسعيدللشيخ"التفسيرفي

العدد الثالث
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:الباحث
شواخأحمد 

  تفس
 
ت  االتجاه اإلصالح  ف

ى للشيخ سعيد حو  " األساس"
- 

 
–سورة الحجرات أنموذجا

مجلة جامعة الزهراء



40

مقاالت 

ة النبوية الشريفة

العدد الثالث
2022شباط

مجلة جامعة الزهراء



41

من الذكر الحكيم

والسنة النبوية

أحمد محمد عادل جيجة.أ

ماجستير في التفسير

مين،القسهذينحاليبينمثااًلًذكرالسعداء،وأحوالاألشقياءأحوالتعالىشرحلما

.معاينةوالالحسمنوتقريبهاالمعانيتصويرمنفيهلماوالتذكير،اإلفهامفيزيادة

:الطيبةالكلمةبهاالمشبهاألربعةالشجرةصفات

:كثيرةأموًراطيبهاويحتمل:طيبةأنها:األولىالصفة

.والشكلوالصورةالمنظرطيبة-1

.الرائحةطيبة-2

.مستطابةلذيذةتكونمنهاالمتولدةفالفواكهالثمرة،طيبة-3

.بهااالنتفاعيعظمفكذلكبأكلهايستلذكماأنهايعنيالمنفعة،بحسبطيبة-4

يحصلباجتماعهاألنالوجوههذهمجموععلى(طيبةشجرة):قولهحملوالواجب

.الطيبكمال

:قال تعاىل
ألم تر كيف ضرب هللا مثالا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في }}

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب هللا األمثال للناس لعلهم يتذكرون & السماء 

{{ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض ما لها من قرار& 

[26-24: سورة إبراهيم]

ثابتأصلهاأن:الثانيةوالصفة

إذايبالطالشيءألنوذلكوالفناءوالزوالواالنقطاعاالنقالعِمنآمنًٌباقً راسخأي

أنهالإوجدانهبسببالفرحيحصلكانوإنفهوواالنقضاء،لالنقراضمعرًضاكان

يزولالدائمباقً أنهحالهمنعلمإذاأماوانقضائه،زوالهمنالخوفبسببالحزنيعظم

.بهالفوزبسببالسرورويكملبوجدانهالفرحيعظمفإنهينقضيوال

السماءفيفرعهاأن:الثالثةوالصفة

:وجهينمنالشجرةتلكحالكمالعلىيدلالوصفوهذا

.لعروقاورسوخاألصلثباتعلىيدلالتصاعدفيوقوتهااألغصانارتفاعأن:األول

راتوقاذواألرضعفوناتعنبعيدةكانتمرتفعةمتصاعدةكانتمتىأنها:والثاني

.الشوائبجميععنطيبةظاهرةنقيةثمراتهافكانتاألبنية

العدد الثالث
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ربهابإذنحينكلأكلهاتؤتيأنها:الرابعةوالصفة

عجميوفينهارأوليلمنالساعاتمنساعةكلفيدائمةحاضرةثمرتهاأن:والمراد

مارهاثيكونالتياألشجارمثلتكونوالوصيف،شتاءبينفرقغيرمناألوقات

.بعضدوناألوقاتبعضفيحاضًرا

الخبيثة؟والشجرةالطيبةبالشجرةالمرادما

.الحنظلةشجرةهيالخبيثةوالشجرةالنخلة،شجرةهيالطيبةالشجرة

:قالفوسلّمعليههللاصلّىهللارسولعندكنا:قالعنهماهللارضيعمرابنعن

كلأكلهاتؤتيورقهايتحاتًّالالمسلمكالرجل:قالأوالرجلشبهشجرةعنأخبروني"

."حين

أنكرهتفيتكلمان،الوعمربكرأباورأيتالنخلة،أنهانفسيفيفوقع:عمرابنقال

"نخلةالهي":وسلّمعليههللاصلّىهللارسولقالشيئًايقولوالمفلماأتكلم،

أنمنعكما:قالفالنخ،أنهانفسيفيوقعكانلقدوهللاأبتاهيا:لعمرقلتقْمنافلما:قال

قلتهتكونأَلن:عمرفقال.شيئًاأقولأوأتكلمأنفكرهتتتكلمونأَركملم:فقلتتتكلم؟

.وكذاكذامنإليًّأحب

"ي؟همافحدثونيالمسلممثلوإنهاورقها،يسقطالشجرةالشجرمنإن":روايةوفي

خلة،النأنهانفسيفيووقع:عمرابنهللاعبدقالالبوادي،شجرفيالناسفوقع

."النخلةهي":قالهللا؟رسولياهيماحدثنا:قالواثمأتكلمأنفاستحييت

ذكربمعمورةأوقاتهعلمه،المتصلنفعه،الدائمالكاملالمؤمن:الشجرةبهذهوالمشبه

فكل،هللاوجهبهاأرادحيثهللا،طاعةفيوسكناتهوحركاتههللا،عبادتذكيرأوهللا،

.هللاإلىعملمنهيصعدوساعةحين

ةبالنخلاإليمانوأصلاإلخالصكلمةهيالتيالكلمةهذهتمثيلفيالحكمةووجه

:أوجهمنحاصل

فيالنخلةأصلكثبوتالمؤمنقلبفيالثبوتشديدةاإلخالصكلمةأن:أحدها

.األرض

صعديإليه):تعالىقالكما.السماءإلىالمؤمنعملترفعالكلمةهذهأن:الثانيالوجه

.ماءالسفيعالً هوالذيالنخلةفرعوكذلك(يرفعهالصالحوالعملالطيبالكلم

نمالمؤمنيكسبهماوكذلكووقتحينكلفييأتيالنخلةثمرأن:الثالثالوجه

هللاالإإلهال:قالكلمافالمؤمنالكلمة،هذهببركةوحينوقتكلفيالصالحةاألعمال

.ومنفعتهاوخيرهاوثوابهابركتهاوجاءتهالسماءإلىصعدت

.

أحمد محمد عادل جيجة.أ

ماجستير في التفسير

من الذكر الحكيم

والسنة النبوية
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من الذكر الحكيم

والسنة النبوية

أحمد محمد عادل جيجة.أ

ماجستير في التفسير

آدمينةطفضلةمنخلقتألنهااألمرغالبفيباإلنسانشبيهةالنخلةأن:الرابعالوجه

الوأنهانبت،قطعإذافإنهالشجرسائربخالفكاآلدميتموترأسهاقطعإذاوأنها

.الذكربطلعتلقححتىتحمل

سمىتالالشجرةألناإلطالقعلىبالشجراإليمانتمثيلفيحاصل:الخامسالوجه

إاليتمالاإليمانوكذلكقائم،وفرعثابت،وأصلراسخ،عرق:أشياءبثالثةإالشجرة

.باألبدانوعملباللسان،وقولبالقلب،تصديق:أشياءبثالثة

العدد الثالث
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:الخبيثةبالشجرةالخبيثةالكلمةتمثيلووجه

الوهنايةغفيوبقيتاألصول،بنزعجثتهااقتلعت:أي:اجتثتالخبيثةالشجرةأن

أنريحألقلكنيموبالتالي.فتقتلهااألشجارعلىتلتفيتركونهاالالناسألنوالضعف،

الشجرةكهذهشيئًاهعنيغنيواليستقرالأنهوالحقيقةشيئًا،بيدهأنيرىفالكافرتقلبها،

.باقيةرغيالجْني،خبيثةوهينافع،شيءًٌأنهابهاللجهلأوبعدعلىبهايُظنالذي
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صورة العدد

ثالعدد الثال

2022شباط

مسجد قباء
ني يف اإلسالم

ُ
أول مسجد ب

المدينةإلىدومهقبعد-السالمعليه-النبيأس سهحيثاإلسالم؛فيبُنيمسجد  أولقباءمسجديُعتبر

يستكملنأقبلالمسجدخاللهابُنيليلة ،عشرأربعةمد ةعوفبنعمروبنيفيأقامحيثالمنورة،

توسعتهوبتجديدهقامواحيثقباء؛بمسجدالعصورمر  علىالمسلمونعنيوقدهجرته،مسيرةالنبي

قامواذينالالخلفاءومنمرة ،أولبُنيحينماعليهاكانالتيالهيئةعنمختلفا  أصبححتىمرارا ،

وتبلغ،-يزالعزعبدبنعمر-والخليفة،-عنههللارضي-عفانبنعثمانالخليفة:قباءمسجدبتوسعة

.مترا  13500يقاربمالهالتابعةالمرافقمعقباءمسجدمساحة
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