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كل ما في الكون من حولنا يرضخخخخق للقوانينق القوانين التي تسخخخختجيف لاا كافة المللوتاو  لن تنوا أنوا اا وأ خخخخكالااق 

ا ينم  ن لالق االنسخخخخخخان والحيوان والنباو والجماىق و لن تنوا تلج االسخخخخخختجاباو نهح  ارتباماتاا بم ا يم موحى ق م

لاذا الكون واحى أحى ال  ريج له ليصبغ باا كل ما للقق صبغة مستمى  من ص اتهق فاي صبغة هللا ومن أحسن من هللا 

 صبغة.



                                         كوٌن مسب ِّح - ز ير المزيىي                                                                                                 1
 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 ال ارسو

 الموضوا الص حة
 م اوم )المرض( 16

 م اوم )االستجابة والما ة( 21

 اإلحامة(م اوم ) 24

 م اوم )المراحل( 27

 م اوم )الاوية( 28

 م اوم )التلزين( 29

 )اللاو( م اوم 33

 )ال رز والتصنيف(م اوم  36

 )االر اى( م اوم 39

 )الحكمة( م اوم 40

 التمويع()م اوم  41

 م اوم )الوحى  والتنوا( 43

 م اوم )االمتثال( 44

 (لت ا ل)ا م اوم 45

 م اوم )التكامل( 46

 م اوم )االىار ( 49

 )التر يق(\)ال لتر ( م اوم 51

 )التركيز( م اوم 53

 م اوم )الجبر( 54

 )الزمن( م اوم 55

 م اوم )األركان( 57

 وم )الرحمة(م ا 58

 م اوم )الجوى ( 59

 (العوالمم اوم ) 60

 م اوم )االممئنان(  61

 م اوم)االنسجام( 63

  م اوم )اللفء( 64

 م اوم )االبىاا( 65



                                         كوٌن مسب ِّح - ز ير المزيىي                                                                                                 2
 

 م اوم )المؤ ر( 66

 م اوم )العهتاو( 67

 م اوم )الحركة( 69

 م اوم )التكرار( 70

 تىالل ىائرتي الواتع بالحقيقة 71

 ع م تاح الم ا يم في القرآن الكريم؟أين موض 72

 انسجام الم ا يم التابعة للم اوم االم 73

 لاتمة 74

 الملحق 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         كوٌن مسب ِّح - ز ير المزيىي                                                                                                 3
 

 

 مقىمة:

لاا  المنا العربي واإلسخخهمي من تبل اللصخخومق إن موجاو الت خخكيج للىين اإلسخخهمي الحنيف التي يتعرض 

وم بالت خخخكيج بصخخخحة االحاىير الوارى   ن رسخخخولنا الكريمق ثم موجاوق بىأ ا اللصخخخال تتابع منجاءو  بر 

الت خخخخكيج بالتنزيلق  لتتلو ا موجة فيتأويلق من تلتاا موجة في ت سخخخخير آياو القرآن الكريم  لن ما ال تحتمل 

و ىفه في الناج  ذا الكتاف تكمن أ مية موضخخخخخوا و ليه موجة الت خخخخخكيج بوجوى لالق لاذا الكونق ب نتايلت

ىناه إلثباو من أن لاذا الكون لالق واحى أحىق ويزيى االمر إ خخخخخخخكاال حين نجى اليوم ممن ي خخخخخخخكج الذي ا تم

االلحاى معتقى بززوا عمنابر بصخ ة الىين تار  والعلم تار  لي اممن ا تلوأن سخام بعقيى  المسخلمين من المسخلمين 

 لىى  باف اإلسهم والعالم.

)واتع ما يىركه الب خخخر  بر  ننتقل فيه من ىائر  الواتع مسخخخار مبسخخخمة بقىر اإلمكان  برمناجية  ناوتى ا تمى

ف التصخخخخخخنيف وال رز فالتحليل من أجل اليأسخخخخخخ  بر ق )حقيقة الللق واللالق( نحو ىائر  الحقيقة حواسخخخخخخام( 

الم ا يم( للم خخخخترج الذي يجمع فيما بين  \)الم اومما نعتقىه بأنه بنية تحتية و و ما حىىناه  بر التوصخخخخل الن 

بما يعزز من أن من وراء  ذه الم ا يم فرىا صخخخ ته أنه واحى وأو  وا ر أو أحىار(  مللوتاو)ولنا من ما ح

صخخخ او هللا التي  وصخخخ ة منفيما بين الم اوم  تأملنا االنسخخخجامما يعزز )للم اوم( ق ثم بال  خخخريج لهق فانملقنا 

صخخ ة اللالق  ذه ( حير نسخختبين من أن فيما بين )الم اوم( و)الصخخ ة ةالتامللعهتة لن سخخهق كي نعزز  اتلذ ا

 تنسجم مع الذي للق وال تتصاىم أو تتعارضق و كذا مع كل ص ة مما ك  اا  ن ن سه.

 المرسل وتحليل مضمون الرسالة 

به  تام  لذي  يةق  بر انتزاا  اللوارزميإن ا له األرتام الرياضخخخخخخخ قة ما انبرو  في  لم الجبر  و اىراج حقي

 تمورو  بره كافة  لوم األرضحير نق وانيبمثابة تبعى ذلج التحتية لااق صارو  معاىالو  ي بمثابة البنية

سوبية الرتمية واألجاز  الللوية وأوصلنا للقمرق وصنا اته  ق و و ما أوصلنا في  صرنا  ذا لألجاز  الحا

لوم فاسخخختحق ان يوصخخخف ما توصخخخل اليه )بالسخخخلمان(ق ذاو الم اوم الذي  مى اليه اللوارزميق نجى كافة  

األرض تناج ناجةق حتن في  لوم االىف حين نجى كبرى الجامعاو الىولية تىرس ماى  تألذ  نوان )تحليل 

حين تىرس  وذلج  لوم اال هم واال هن  بر   Content analysesالمضخخخخخخخمون(ق أو باللغة األجنبية 

االتتصخخخاىيون أثر البيئة  وما الم اوم الذي تؤىي إليه؟ أو حين يىرس قوسخخخياتاا قومضخخخموناا ق خخخكل الرسخخخالة

المبية حين تعمى لتحليل العيناو  السياسية  لن حركة ارت اا وانل اض األسام في البورصاوق والملتبراو

أسباف  ا ر  الصىاا التي يتعرض الياا بني االنسان والتي تى لتصل لألسباف التي أىو النت ار المرضق و

في األمعاء نقص في الحىيى أو ضخخخعف في الن ر أو تبض  تكون بالرغم من وحى  ال ا ر ق أن يكون سخخخبباا

أو تسخخخخخوس في االسخخخخخنان وغير ا من األسخخخخخبافق ما يجعل لكل سخخخخخبف ىواء و هي لاص به كنتيجة مبيعية 

 للتحليل الذي تعرض اليه الجسى.

رتامق الجامعة فيما بين األ  ن العهتاووالرياضخخيون في البحر  يىرسخخه ال يزيائيون ذا بالضخخبم ما  فان كان
لم ال نمبق ذاو العهتاو  مليا مع الرسخائل المحيمة بنا؟ أال تسختحق تلج فأو فيما بين العناصخر والمركباوق 

ق اإل اراو المحيمة بنا أن تلضع لتحليل مماثل كي نصل إلن ما ترنو إليهق والتوجيه الذي أرسلو من أجله
ان نصل المرسل ى ياال معنا يرستىالل أو التأويل" ما لمواو "االف"إنا كل  يء للقناه بقىر"ق سبحانه يقول: 
 رسالة.اليه  بر 
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 :تخخخخخال ابخخخخخن كخخخخخثخخخخخيخخخخخر فخخخخخيخخخخخمخخخخخانخخخخخجخخخخخى وحخخخخخيخخخخخال الخخخخختخخخخخحخخخخخلخخخخخيخخخخخل والخخخخختخخخخخ سخخخخخخخخخخخيخخخخخر فخخخخخي الخخخخخقخخخخخرآن 

تال  خيق اإلسخهم و .والقرآن ي سخر بعضخه بعضخا. و و أولن ما ي سخر بهق ثم األحاىير الصخحيحةق ثم ا ثار"

إذا لم تجى الت سخخخخخخير في القرآن وال في  وحينئذ؛"  (:95/ابن تيمية في " مقىمة في أصخخخخخخول الت سخخخخخخير " )ص

واألحوال التي  القرآنقلما  خخخخخخخا ىوه من  بذلج؛فإنام أىرى  الصخخخخخخخحابةقرجعو في ذلج إلن أتوال  السخخخخخخخنةق

وا باا ق ولما لام من ال ام التام ق والعلم الصحيح ق ال سيما  لماؤ م وكبراؤ م .. " وتول الصحابة في  التُصُّ

  .إال إذا التل وا فانخخخخا يجتاخخخخى الم سخخخخخخخر في الترجيح بين أتوالام غير مققخخخخىم  لن تول الت سخخخخخخخير م

الذين تلقوا  لومام  التابعين؛فإنه ين ر في ت سخخير  ا يةقإذا لم يجى الم سخخر في أتوال الصخخحابة ما ي سخخر به و

بمبيعة  أيضخخخاق -ام وزمان وأ مالامق وأتوالامق أحوالامق ن أصخخخحاف النبي صخخخلن هللا  ليه وسخخخلمق فام في 

 يق اإلسهم ابن تيمية رحمه  لتا .و لومام و ىيامق وسلمقأترف إلن أصحاف النبي صلن هللا  ليه  -الحال 

" إذا لم تجى الت سخخير في القرآن وال في السخخنة وال وجىته  (:102هللا في " مقىمة في أصخخول الت سخخير " )ص/

 ... ن أتوال التابعينفقى رجع كثير من األئمة في ذلج إل الصحابةق ن 

 الت سخخير:فالذين تلقوا  ن الصخخحابة  يلتل ون؛" وال ريف أن التابعين  تعالن:تال ال خخيق ابن  ثيمين رحمه هللا 

 . كخخخخخخخخخخخخذلخخخخخخخخخخخخج خخخخخخخخخخخخؤالء ال يسخخخخخخخخخخخخخخخخخخاويخخخخخخخخخخخخاخخخخخخخخخخخخم مخخخخخخخخخخخخن لخخخخخخخخخخخخم يخخخخخخخخخخخخكخخخخخخخخخخخخن 

ألنام ليسخخخوا  لال امقفإن تولام ليس بحجة  لن من بعى م إذا  الصخخخحابيقفإنام إذا لم يسخخخنىوه  ن   ذاقومع 

كانوا أترف إلن  النبو قوكلما ترف الناس من  اى  الصخخخخخخخوافقنزلة الصخخخخخخخحابةق ولكن تولام أترف إلن بم

بينام وبين  اى الرسول  الوساماوولكثر   بعىقلغلبة األ واء فيما  واضحقو ذا  يء  بعى م.الصواف ممن 

نعرف أن الرجوا إلن تول من ومن  نا  أتوالامقفبُعى م  ذا ال  ج أنه يقلل من تيمة  والسهمق ليه الصه  

ر  الثاني:المسلج  " سلف أمر له أ ميته س  سير  -أن يجتاى الم  سير  -الذي له العلم بالت  ستعمال فامه لت  في ا

و ذا ما  الت سخخخيرية؛ويكون في اجتااىه ملتزما السخخخبيل الصخخخحيح ومتقيىا بالضخخخوابم والقوا ى  القرآنقآية من 

تال الزرتاني رحمه هللا تعالن في كتابه " منا ل العرفان في  لوم .“ الجتااىيسمن بـخخخخ " الت سير بالرأي أو با

 :(2/43) " الخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخقخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخرآن

فالت سخخخخخخير بالرأي الجائز يجف أن يهح  فيه اال تماى  لن ما نقل  ن الرسخخخخخخول صخخخخخخلن هللا  ليه وسخخخخخخلم  "

بيرا بأسخخخاليباا ق وأن وأن يكون صخخخاحبه  ارفا بقوانين اللغة ق ل برأيهقوأصخخخحابه مما ينير السخخخبيل للم سخخخر 

تال ال خخخخيق ابن . يكون بصخخخخيرا بقانون ال خخخخريعة ؛ حتن ينزل كهم هللا  لن المعروف من ت خخخخريعه " انتان

 :تخخخخخخخخخخخخخخخخعخخخخخخخخخخخخخخخخالخخخخخخخخخخخخخخخخن خخخخخخخخخخخخخخخخثخخخخخخخخخخخخخخخخيخخخخخخخخخخخخخخخخمخخخخخخخخخخخخخخخخيخخخخخخخخخخخخخخخخن رحخخخخخخخخخخخخخخخخمخخخخخخخخخخخخخخخخه هللا 

 وكذاقفيقول المراى بكذا  األ واء.كما ي عله أ ل  مذ بهقتار  ي سره اإلنسان بحسف  بالرأي:وت سير القرآن  "

وكذلج  ؤالء المتألرون الذين فسخخخروا القرآن بما وصخخخلوا إليه من األمور  مذ بهقبق  لن مما ينم وكذاقكذا 

والقرآن ال يىل  لياا ق فإنام يكونون تى فسروا القرآن بآرائام ق إذا كان القرآن  األرضيةقال لكية أو  العلميةق

 وز أن ي سخخخخخخر القرآن باذاال يىل  ليه ق ال بمقتضخخخخخخن النص وال بمقتضخخخخخخن اللغة ق فاذا  و رأيام ق وال يج

وكذلج أيضاً لو لم يكن  نى اإلنسان فام للمعنن اللغوي ق وال للمعنن ال ر ي الذي ت سر به ا ية ق فإنه إذا .

تال توال به  لم ق فيكون آثما ق كما لو أن أحىاً من العامة فسخخر آية من القرآن الكريم  لن حسخخف فامه ق من 

ق فإنه يكون حراماً  ليه ذلج ؛ ألن م سر القرآن ي اى  لن هللا بأنه أراى  -ال لغوي وال  ر ي -غير مستنى 

َش َما َ َاَر  َم َرب َِّي اْل ََواحِّ َما َحرَّ م  لينا أن نقول  ليه ما ال نعلم ) ُتْل إِّنَّ كذا ق و ذا أمر لمير ق ألن هللا حر 

 ِّ ثَْم َواْلبَْغَي بِّغَْيرِّ اْلَحق  ْنَاا َوَما بََمَن َواإْلِّ ِّ َما اَل مِّ ْلَمانًا َوأَن تَقُولُوا َ لَن  َّ ْل بِّهِّ سخخخخخخُ ِّ َما لَْم يُنَز ِّ ُكوا بِّااَّ رِّ َوأَن تُ خخخخخخْ

سان يقول  لن هللا ما ال يعلم ق في معنن كهمه أو في  يء من أحكامه  33تَْعلَُموَن ( األ راف )  ( ق فأي إن
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ف ي القرآن من المواضخخخخع ما يحر . (142/ق فقى ألمأ لمأ   يماً " انتان "  خخخخرح مقىمة الت سخخخخير " )ص

  لن التأمل والتحليل والربم واالستىالل في مثل:

ُولِّي األَلبافِّ    -1 ماواوِّ َواألَرضِّ َوالتِّهفِّ اللَّيلِّ َوالنَّاارِّ َ ياول ألِّ َ ﴿إِّنَّ في َللقِّ السخخخخخخَّ ﴿الَّذيَن يَذُكروَن  َّ
م َويَتَ َكَّر ًه ُسبحانََج تِّياًما َوتُعوًىا َوَ لن ُجنوبِّاِّ ماواوِّ َواألَرضِّ َربَّنا ما َللَقَو  ذا بامِّ وَن في َللقِّ السَّ
 [١٩١فَقِّنا َ ذاَف الن ارِّ  ]آل  مران: 

بِّلِّ َكيَف ُللِّقَو  ﴿َوإِّلَن السَّماءِّ َكيَف ُرفِّعَو  ]الغا ية:  -2  [١٨﴿أَفَه يَنُ روَن إِّلَن اإلِّ
رف  لن االسخخباف والقوانين وم ا يم البنن التحتية الكي ية تحر  لن البحر واالسخختىالل والربم للتع 

 لألرض والكون الذي  و مسلر لإلنسان.
ي -3 َ َ لن ُكلِّ   خخخَ َر َ إِّنَّ  َّ َُّ النَّ خخخأَ َ ا لِّ ُ يُن خخخِّ ءل ﴿تُل سخخخيروا فِّي األَرضِّ فَانُ روا َكيَف بََىأَ الَللَق ثُمَّ  َّ

 [٢٠تَىيٌر  ]العنكبوو: 
 

 

 في المثال  ومة القيمية لىى الب رق السلوكيق وبالتحىيى ىراسة ما يؤثر  لن المنوفي ىراساو  لم الن س 

حيال تحىيى أسخخخباف  1998تام به الىكتور  ويى الم خخخعان  ام  الذيق نسخخختعرض االسخخختك خخخاف القيمي التالي

مم ق حير حىى الم عان الم كلة القيمية ثم صمجتمع لليجي ا ر  تعامي الملىراو مع  ريحة ال باف في 

 ما يلي من أسبافق بر استبانة وبينو نتائجاا 

 

و و ك ف إحصائي يستعرض لنا األسباف وفق أوزان وأولوياوق يتضح من لهلاا بأن كثر  الس ر ال يعتى 

به كسبف في انت ار ال ا ر ق ومن أن أصىتاء السوء  و السبف الرئيس الذي  و بحاجة إلن ت عيل لبرنامج 

 .ق و و مسار ا تمى مناجية لهستىاللستاىفة من أجل العهيتواصلي مع ال ريحة الم

 وأمام ىراسة تحليل المضمون سنجى أن سنا أمام ما ي به الم ا يمق فماذا نقصى بالم ا يم؟

نموذي اال خخخخخكال ف ق ولتبسخخخخخيم ذلجقإن الم ا يم  ي فئاو من المح زاو التي لىياا سخخخخخماو م خخخخختركة معينة

 الربا ي.اء ضمن فئة م اوم ال كل أ ض يلي جميعااما الانىسية في

  ي: الم تركةفص اتاا 
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 أضها  4 •

 االضها متوازية  •

 االضها متصلة في نااياتاا  •

 زوايا  4 •

 

   

 

فاللونق والمقاسق  بالموضخخخخخخخواقأن لكل مناا لون ملتلف ومقاس ملتلف ليس له  هتة وال صخخخخخخخلة  وحقيقة

  الربا ي.ل وم اللاص بال كاوال كل ال ىلل لاا في وصف الم 

سبيل المثال وإذا لم يكن  ن ل "مح ز إيجابي"إذا كان الحافز  و  ضو في فئة م اوم محىىق وي ار إليه بأنه 

  " و ذه  ي كل الحاالو السلبية لم اوم المستميل:ي نصر سلب" ضوا فيااق ي ار إليه باسم 

 

 

  إثنين:لكل مفهوم مركبين 

إذا كان  ذا الحافز   ناا لتقرريجف  لن المرء أن يبحر سخخخخخخخماو: و ي المهمح من الحوافز التي  -1

   . و المثال اإليجابي للم اوم

الذي يحىى الصخخخخخخخ او التي يجف أن تكون موجوى  أو غير موجوى   بمثابة البيانو ناج تا ى : و و  -2

  ما للتأ ل كمثيل اإليجابية لاذا الم اوم. لحافز

  أن كل السماو يجف أن تكون موجوى . والقا ى  تكونق قةالسابالميزاو األربع  سماته تكونلمستميل فا

 ومن أجل فام أ مق الستلىام  ذه االىا  ال بى من أن نعرف ما يلي:

  

 Categorizationالتبويف  -1

 جاء في تعريف "التبويف": 

 وت ريق وفام تمييز و  ملية  Categorizationالتبويف أو التقسخخخخخيم ال ئوي أو التقسخخخخخيم التصخخخخخني ي 

من  ملية التبويف تقسخخيم األغراض األفكار أو األغراض أو البياناو حسخخف لواصخخاا أو صخخ اتاا. تتضخخ

  هتةأو تبويباوق لغرض معين ما.  اى  ما تبرز التبويف أو التصخخخخنيف  categoriesإلن تصخخخخني او 

 التنبؤق اللغةضخخخخخمن  ملية المعرفة.  ملية التبويف التصخخخخخني ية أسخخخخخاسخخخخخية في  والم عول به ال ا لبين 

  وجميع أنواا لت ا هو مع البيئة. decision making صنا ة القرارق وحتن واالستىالل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9_(%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
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 "استىالل":   -2

 و  ملية اسخخخختلراي جواف أو نتيجة بناء  لن معلوماو معروفة مسخخخخبقا فقمق  Inferenceاالسخخخختىالل 

  وتى تكون صحيحة أو لامئة.

وتتم ىراسة  ذه العملية  Induction استقرائيةأو  deduction استنتاجيةيتم االستىالل بمريقتين: إما 

  في العىيى من ال روا العلمية:

ستلراي االستنتاجاو( و و ما يىرس في  سان باالستىالل وا ساني )أي كيف يقوم اإلن  لم االستىالل اإلن

  .الن س اإلىراكي

  يىرس توانين االستىالل الصحيح. المنمق

  يقومون بتموير المرق ال كلية لهستىالل بناء  لن البياناو الكمية.  لماء اإلحصاء

  لون تموير أن مة استىالل آلية )ذكيةيحاو الذكاء االصمنا يباحثو 

 التجريى:  -3

 المعلوماولغاية الح ا  فقم  لن  للمصخخخخخخملح اومحتوى المعلومالتجريى  و  ملية التصخخخخخخار والتزال 

  .purpose ةبغاية معينذاو العهتة 

مصخخخملح التجريى ي خخخير إلن  ملية  قلية التي من لهلاا يتم اسخخختبىال مجمو ة من األ خخخياء ب خخخكل ذاو 

مكنج الحصول  لن م اوم م اوم  ام يوصف األ ياء وفقا للصائصاا الم تركة.  لن سبيل المثال: ي

 ام للسخخياراو  لن أسخخاس اللصخخائص الم خختركة لجميع السخخياراو )لىيام أربع  جهوق و جلة تياى ... 

  إلق(.

 وتمبيق  بر ىائر  الواتع نستعرضه في التقريف للم اوم  بر التعرف  لن ىائر  الت ابه التي تتقامع      

  ناصر من كائناو ملتل ةق جماى وحيوانق و ي كما  و موضح تى انتقاء تم فياا العناصر التاليةق حير      

 .)رتاتة حاسوبيةق الكنغرق سملق مركبةق كتاف(     

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 ما ىائر  الت ابه الجامعة فيما بين  ذه العناصر؟

 

 

 وإىراج ىائر  الت خخخخخخخابهق  و الم اوم الذي يجعل كافة  ذه العناصخخخخخخخر مؤىية لذاو الو ي ةق أال و 

ق والمركبة تحمل ركاباق والرتاتة تحمل وليىهو لومق والكنغر يحمل  فالكتاف يحمل أفكارا)الحمل(ق 

  لوماق والسمل يحمل ماءق والحمار يحمل بضائع.
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 إدراك المفهوم يعني إدراك الرسالة المرسلة:

 

ت خخخخخبيه  خخخخخبه هللا من يتعامل مع الرسخخخخخائل المرسخخخخخلة ىون إىراج مغزا ا بحيوان الحمار؟ في اللماذا 

ق ذلج أن الحمار صخخخ ته الحملق كما انه ال يىرج ما يحمله وال يعيهق فليس ؟يحمل أسخخخ ارا" كالحمار"

له تىر  االسخخختىالل والربم ليعي ما يحملق والياوى انتقىوا لذلجق فالتعامل مع اال خخخكال ىون الغوص 

 . و ىم تقىير محل نبذ و به  ج إلىراج الم اوم والرسالة 

 

 ؟هيم موجود واقعياهل عالم المفا

التي نحكياا اال نوا مركف من القوا ى والتبويباو ما يعزز  اللغةفما  بعض العلماء يؤكى بأنه موجوىق

وجوى م اوم معين لااق وما  مليتي الت اضخخخخخل والتكامل في الرياضخخخخخياو اال تعبير  ن من ومة برمجو 

  لياا اال ياء من حولنا. 

 الحاجي سواء تلج التي تألذ  كل األرتام أو الصور.ما يلي صور نعتمى ا في حل ا     

 

 أحاجي الصور واألرتام

 

 ما تى تصل اليه من معني  ام إلىراجإننا بصىى  ملية تركيف فيما بين االجزاء 

 

 والرسالةمع تركيف تلج االجزاء سنىرج الم اوم 
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ىراج العهتاو فيما بين العناصر تمرين  ملية جمع الحروف ما ي كل معنا للكلمة ق  و نوا من أنواا ا

 المتناثره

 

ما يؤول اليه ال خخخخخخخكل  و نوا من أنواا ا اى   إلىراجولعبة ترتيف االلوان في المكعف أو تركيف االجزاء 

 ت كيل العهتاو لللروي بعهتة يكون لاا معنا م اوم من تبل الجميع 

 

 المؤسساو االجنبية و و ما يسمن إحىى  في مصور وثيقةون يالعهتاو في البحر في مل استك اف ملية 

 Cultural Analytics 

 

http://www.flickr.com/photos/culturevis/5866777772/
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 الرسائل وفق االيقاا العام للسوق واستلهصوتحليل االسواق العالمية  ترائه

 

ْمعَ و ل يكون ما ذكر في القرآن مجرى حلية أسخخخخخلوف في "  ْكَرى لَِّمْن َكاَن لَهُ تَْلٌف أَْو أَْلقَن السخخخخخَّ  إِّنَّ فِّي َذلَِّج لَذِّ

يىٌ   .فالتأمل والت كر في تلج الرسائل المحيمة بنا أمر محموى (ق37" سور  ق ) َوُ َو َ اِّ

َجافٌ  :"الينا من وراء ا ية  المرسخخخلةوما اال خخخار   ْبٌع  ِّ َمانل يَأُْكلُُانَّ سخخخَ ْبَع بَقََراول سخخخِّ  َوتَاَل اْلَملُِّج إِّن ِّي أََرى سخخخَ

ْؤيَا تَعْ   يوسف" 43بُُروَن َوَسْبَع ُسْنبَُهول ُلْضرل َوأَُلَر يَابَِّساول يَا أَيَُّاا اْلَمأَلُ أَْفتُونِّي فِّي ُرْؤيَاَي إِّْن ُكْنتُْم لِّلرُّ

سخخبع بقراو سخخمان وسخخبع بقراو  زال  حلق" يحتاي الي Puzzleكانو "لغز  الح   نا تركيف الرؤيا كما لو

ق و و  تركيف الصخخور السخختلراي المعني إل اى بحاجة  فاألمرسخخنابل يابسخخاوق  وسخخبع سخخنابل لضخخر وسخخبع

 فيما بين تلج العناصر بعى االستعانة باهلل .  ك ف العهتاو لي  استحوذممكن فقم لمن 

 

 فنحن  نا إذا أمام: 

 كوناا ا خخار اال خخار  )فما  ي صخخور اال خخاراوق وكيف يتم اىراكاا من تبل  خخلصخخين برغم  إىراج -1

  حى (مو

و نا تأمل في ا ية  موحى (وان كانو اال خخخخخخخار   حتنبالتهف اال خخخخخخخلاص  )يلتلفالمعني  إىراج -2

بالرغم من أن الم اى   لر نا يلتلف من  لص  الرسالة وتأثيرالكريمة " أضحج وأبكن " فمعني 

  ليه واحىا و نا يكمن اال جاز في الت سير ضمن اللوامر التي تناولاا ال يق ال عرواي رحمة هللا

 في ذلج.

وكي ال نُ خخمل بما  المرسخخلةقكي نعقل الرسخخالة  نبصخخرهقفنحن ممالبون بالتأمل فيما نسخختمع اليه والتأمل فيما 

 ا ية. ملام هللا " لم يغن  نام سمعام وال ابصار م .." 

http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=12&AyaNum=43&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d8%b3%d8%a8%d8%b9%2b%d8%a8%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%aa%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=12&AyaNum=43&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d8%b3%d8%a8%d8%b9%2b%d8%a8%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%aa%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=12&AyaNum=43&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d8%b3%d8%a8%d8%b9%2b%d8%a8%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%aa%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=12&AyaNum=43&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d8%b3%d8%a8%d8%b9%2b%d8%a8%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%aa%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=12&AyaNum=43&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d8%b3%d8%a8%d8%b9%2b%d8%a8%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%aa%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=12&AyaNum=43&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d8%b3%d8%a8%d8%b9%2b%d8%a8%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%aa%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
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وهللا  (قالصخخخخماء ... الصخخخخلر   لنيسخخخخمع ىبيف النملة  )فاهللتعزز حجم الحسخخخخاسخخخخية  األحاىيركما ان بعض 

ر ِمْنهُ اْْلَْنَهار َوإِنَّ ِمْنَها لََما صوو ن ار الما ء فيما بين الصلور الصماء "  يسمعني َوإِنَّ ِمْن اْلِحَجاَرة لََما يَتَفَجَّ

 يَشَّقَّق فَيَْخُرج ِمْنهُ اْلَماء َوإِنَّ ِمْنَها لََما يَْهبِط ِمْن َخْشيَة َّللاَّ "

تأويله وت سخخخخيره لاما ارتباماما الكبيرين  باىراج وفام اسخخخخماء هللا  ن   لكما إن  ملية اىراج المعني والقىر

ذلج  أنج إذا ارىو االمتثال والتللق  ق فتلج االسخخخماء والصخخخ او تغني ىرجة الحسخخخاسخخخيةقوصخخخ اتهالحسخخخني 

كرم من الصخخخ او فه بى ان تت قى المواتع المناسخخخبة لاا ق ف ي الرحمة فاو "الرحيم" وفي ال الم خخختقة باأللهق

فاو "الكريم" وفي العمخخخاء  فاو "المعمي" وفي الحلم فاو "الحليم" ق و ي ىرجخخخة ألرى من ىرجخخخاو 

الحسخخاسخخية ت وق ىرجة حسخخاسخخية "الحواس اللمس" الي ىرجة من الحسخخاسخخية تجاه "حسخخاسخخية السخخلوج" فاي 

اا  ماو التي أ خخخخخخخخار الي قا عاملج مع من حولج " ق والم ية بت ال ريى "مىاري  تيم الجوزية في مؤل ه ابنمعن

ومقام الرضخخن ومقام اال خخ اق  البصخخير السخخالكين" ق في مثل مقام العبوىية ومقام ال خخكر ومقام السخخماا ومقام 

ومقام المعاينة و..الق ق ما  ي اال نوا من انواا اىراج تلج الحسخخخخخاسخخخخخية ولكن اىراج من نوا  الرغبةومقام 

اذا  ناج مسخخخخار تتلقاه ) الحواس ق ضخخخخمن ا خخخخاراو قلفق جىيى يسخخخخير في اتجاه ال تقوىه الحواس بل يقوىه ال

ورسخخخخائل ق و ناج مسخخخخار يتلقاه القلف وله ا خخخخاراته ومقاماته ق و ناج مسخخخخار نتعامل معه سخخخخلوكيا من لهل 

فقم ق ليس بالضرور   للنلبةق االول مسار مملوف من الجميع والثاني مسار  و  الحسني ( ص اتهبالتللق 

 لمبى ين وانما  و متاح حتي مع  قهء المجانين . ي ذاو نلبة القاى  وا

 لن تعىى التنوا واال خخكال التي أوجى هللا سخخبحانه الكائناو  لن كوكف األرضق نجى ثمة مسخخارا من ىوائر و

و بر  ملياو من )ال رز و التصخخخنيف( سخخخنهح  أن التقامعاو  ىيى  ما ي ضخخخن في الت خخخابه تمضخخخي اليااق 

اذا الكوكفق بنية تحتية من المعاىالو والقوانينق ل )الت غيلية(مثابة البنية التحتية التعرف  لن )م ا يم(  ي ب

يستك ف  ذا )الواتع( ويتعرف  لن  ألذأو سماا نواميس إن  ئوق واالنسان حين نزل  لن كوكف األرض 

عق بل تستمر ما تحكمه من توانينق  بر ت غيل لألسبافق ليمور ويعمرق ولكن ال تقف الحكاية  نى  ذا الوات

لتوصخخخخل االنسخخخخان نحو )الحقيقة( التي جعلته نزيل  ذا الكوكفق فما  ي الحقيقةق وكيف سخخخخيصخخخخل اليااق وما 

مراحل لنعبر فياا من ىائر  الواتع لنصخخخخل لىائر    بر نا خخخخوا ى اق  ذا  و مىار كتابنا  ذاق  بر جولة تألذ

 الحقيقة.
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        المراحل والمركز 

 

 

ق اا يتم  بر اىراج )الم ا يم(ق غير أن )الحقي فأىا  إىراك با خخخخخخخر   بر الحواسق  تىرج م اا ال  ة( وحير أن

 والم ا يم  ي البنية التحتية لكافة اال خخخخخخخكال والو ائف للعناصخخخخخخخر والمركباو والمللوتاو  لن كوكبنا  ذا.

 .(ةوالحقيقخخخخ)ىائرتي الواتع إىراج العهتخخخخة أو الجسخخخخخخخر الموصخخخخخخخول فيمخخخخا بين الم خخخخا يم  و  ومركز

 للقوانين الت خخخخخخخغيليخخخة في كوكخخخف األرض. )ت عيخخخل الحواس( كي تصخخخخخخخخخليبخخخىأ  بر مسخخخخخخخخخار االىراج و

بعخخخخة م خخخخا يم تخخخخا لتخخخخ قوثمخخخخة  م خخخخا يم ا ل بعخخخخا ئر  ا تع او ىا لوا ئر  ا نملق معززه امخخخخا لخخخخىا ت يقخخخخةة  حق ل  ا

لسخخخخهم كي نىرج العهتة فيما بين  اتين الىائرتين  بر ما جمع موسخخخخن  ليه ا لذا نحن نقرأ الكاف اسخخخخبو يا

 بالرجل الصالح اللضر من م ا ىاو.

 

 

 فيما بين ىائرتي الواتع والحقيقة تنحصرم لة مجموا الم ا يم األرضية 

الحقيقة

الواتع

االىراج الذ ني

و ي ة العناصر 

ال كل ويىرج  بر 
الحواس
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 ق ىائر  الواتع وىائر  الحقيقةاثنتين  ما تنحصر فيما بين ىائرتينكافة )م ا يم( كوكف األرض 

سخخخخخخباف( التي يمضخخخخخخي  لن ضخخخخخخوئاا كوكف )القوانين( و)األ  ي البنية ال ا ر ق وتترجمااق (الواتع)فىائر  

 بر ما تلتقمه حواسه من  ين وسمع وغير ا القوا ى والقوانينق األرضق و بر ا تت كل في ذ ن االنسان 

 ولوجوىهق وتعزز مىركاته  بر واتع ملموس وتابل للقياس. الصور  للكوكفلتت كل لىيه 

قة)وىائر   ية للكوكف  بر كل ما (الحقي ية التحت ياسق قالملموسوراء ق  ي البن هللا  حير و و غير تابل للق

 وص اته الحسننق ويأتي القرآن ليؤكى )مسارا يألذ بيى من  م في ىائر  الواتع نحو ىائر  الحقيقة(. 

والقرآن الكريمق بالرغم من أنه  ين الحقيقةق اال إنه لم يغ ل ىائر  الواتع في مواضخخخخخع  ى ق فما الحوار الذي 

ستعرض ىار فيما بين نبين سهم واللضر اال نموذجا  بر ثهر محماو كان في كل محمة ي ا موسن  ليه ال

لنا هللا الواتع ليتبعه بالحقيقةق نا يج  ن صخخخخخخورا معزز  لواتعية  ذا الىين حين يذكر لنا  لن سخخخخخخبيل المثال 

 م ا ى حتن مع الصالحين واألنبياء في مثل:

تَو بَيَن بَني إِّسخخخخرائيَل َولَم تَرتُف ﴿تاَل يَا ابَن أُمَّ ال تَأُلذ بِّلِّحيَتي وَ  -1 ال بَِّرأسخخخخي إِّن ي َل خخخخيُو أَن تَقوَل فَرَّ

  [٩٤تَولي  ]مه: 

 [١﴿َ بََس َوتََول ن  ] بس:  - -2

ُ َغ وٌر َرحيٌم  ]التحريم:  -3 َج َو َّ ُ لََج تَبتَغي َمرضاَو أَزواجِّ ُم ما أََحلَّ  َّ   [١﴿يا أَيَُّاا النَّبِّيُّ لَِّم تَُحرِّ 

ن تَواريَر ﴿ت -4 ٌى مِّ رٌح ُمَمرَّ ةً َوَك خخَ َو َ ن سخخاتَياا تاَل إِّنَّهُ صخخَ بَتهُ لُجَّ ا َرأَتهُ َحسخخِّ رَح فَلَم  يَل لََاا اىُللِّي الصخخَّ

ِّ َرفِّ  العالَميَن  ]النمل:  َّ  [٤٤تالَو َرفِّ  إِّن ي َ لَمُو نَ سي َوأَسلَمُو َمَع ُسلَيماَن اِّ

ن ُىبُرل َوأَل َيا َسيِّ َى ا لََىى البافِّ تالَو ما َجزاُء َمن أَراَى بِّأَ لَِّج سوًءا إِّال  ﴿َواستَبَقَا الباَف َوتَىَّو تَميصَ  -5 هُ مِّ

 [٢٥أَن يُسَجَن أَو َ ذاٌف أَليٌم  ]يوسف: 

 

البنية التحتية الت خخخخخخخغيلية لما وراء الواتع والتي ال تىرج بالحواس وانما تىرج  إىراجإىراج )الم اوم(ق يعني 

 تعرض له  وا ى  بر  ذا الكتاف.سقق واالستىاللق والربم(ق و و ما سن قه  بر )المنم

تعرف  لن ضخخوئاا  نولبيان  ذا )المسخخار(ق سخخنعتمى ناجا في  رضخخنا وفق تسخخلسخخه يعتمى الحواس كمنملقق ل

مو اا بعى ذلج  بر نق لوغير االحىيى والايىروجين كعناصخخخخخخخر الوما للقق   الموجوىاو  برسخخخخخخخماو ب

ق ثم االرضاسخخخخخخختعمار ة أغراض ألرى تمكننا من انين( حير ينتج  ناا )المركباو( للىم)األسخخخخخخخباف والقو

البنية التحتية الم خخخخخخخغلة جزء من )الم ا يم( التي تعتبر بمثابة مجمو ة من  خخخخخخخوا ى  بر تكون لنا وت ه مع 

لننتقل  بر ا نحو ىائر   نماذي  ناا اسخخخخخختعراض الترنا لذا صخخخخخخر اقحذلج أن الم ا يم يصخخخخخخعف للكوكفق 

ىراج الت خخابه الذي يمضخخي وفق ذاو القوا ى ماما تغيرو والتل و اال خخكالق بما ينم الحقيقةق واالنتقال يتم با

صخخور  مت قة ومنسخخجمة مع صخخ ا  لالقه ومىير  خخؤونهق ونلتم بما ب ن صخخور  موحى   ن موجى  ذا الكون 

اف لالق  ذا الكون و و هللا سخخخخخبحانه  بر رسخخخخخالته لنا و و كتيعزز لذلج  بر الرسخخخخخالة التي أرسخخخخخلاا الينا 

مجال ل وتى وتع التيارنا)القرآن(ق و خخوا ى  لن ذلج  بر ما توصخخل اليه العلماء في مجال اال جاز العلميق 

جسخخر رابم فيما بين ىائر  الواتع ترف اال جاز العلمي  و اأن اال جاز العلمي وىون سخخواه من القرآنق ذلج 

 وىائر  الحقيقة. 
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وحصخخخخخخخره ولكن نسخخخخخخختعرض مجرى لمحة  اسخخخخخخختيعابهيمكن  الأما مجال اال جاز العلمي في القرآن فاو مما 

  الواتع بما يعزز للحقيقة وذلج كما في المثالين رلنموذجين للىاللة  لن الذي نقصخخخخخخخىه في ذلج و هتته بىائ

 التاليين:

 : لم النباتاو -1

فلم يعلم  النباتاو ق أما فيوالحيوان اإلنسخخخخخان ال توجى إال في واألنوثة الذكور  لقى كان معلوماً للناس تىيماً إن
: ذلج القرآن ق وتقىم  لم الت خخخخخخخريح للنباو وتى ذكرالنباو الناس حقيقة  ذا األمر إال في الوتو الرا ن بعلم

ي َللََق اأْلَزْ   ذِّ اَن الخخخَّ ْبحخخخَ ا اَل يَْعلَُمونَ سخخخخخخخُ مخخخَّ ْم َومِّ اِّ ْن أَْن ُسخخخخخخخِّ ُو اأْلَْرُض َومِّ ا تُْنبخخخِّ مخخخَّ ا مِّ كمخخخا    َواَي ُكلَّاخخخَ
أسخخاسخخية  مواى وتكويناا وك خخ و العلوم الحىيثة إن النباتاو تتكون من النباتاو تىيماً يجالون حقيقة الناس كان

اى الضخخخئيلة األلرىق وبعض المو (كربونق و يىروجينق ونتروجينق وكبريو أو فسخخخخ ور): واحى   ي
في كل منااق  النباو يرجع إلن التهف أوزان النباو غير إن سخخخخخبف التهف نسخخخخخبة التراكيف الكيمياوية في

باو وإن جذر كل قاىير األرض ال يمتص من المواى في ن اذا تكلم إال بم نا  ن  القرآن موزونة محىى ق وب ل

: ذه الحقيقة العلمية ْن ُكلِّ  َ ْيءل َموْ   َي َوأَْنبَتْنَا فِّيَاا مِّ    ُزونل َواأْلَْرَض َمَىْىنَاَ ا َوأَْلقَْينَا فِّيَاا َرَواسِّ

 والصبغة اللضراء النباتاو في والثمار التراكف في الحف

ماً كيف يتكون الحف ناس  مو مار جال ال ما جالوا كيف تتكون أجزاء والث باوق ك باو في الن الملتل ةق  الن
لنا نقىر  لن محاكا   ذه الحقيقة وكيف يكون النباو حبوبه وثماره ولع النباو يىرسخخخخخخخون  لم العلماء وألذ

حير وجىوا أن  - الكلوروفيلي التمثيل -أو  التمثيل الضخخوئي النباتاو  لماء الغائبة  ن تصخخورناق ثم أكت خخف
لونه األلضخخخر ومناا  النباو  ي التي تعمي -بهسخخختيىاو لضخخخراء  -صخخخغير   لضخخخراء مصخخخانع النباو في

من  النباو يلري بالماء ناا الحبوف والثمارق وسخخخائر أجزاءه. وبعى سخخخقيهتلري المواى الغذائية التي تتكون م
و ذه المصخخخخانع اللضخخخخراء  ي أول من يلري من الحبة  نى بىء نمو اق وكما تالو ا ية  األرض البذور في

:القرآن في ُي مِّ   ًرا نُّْلرِّ ْنهُ َلضِّ َماء َماء فَأَْلَرْجنَا بِّهِّ نَبَاَو ُكلِّ  َ ْيءل فَأَْلَرْجنَا مِّ َن السَّ َي أَنَزَل مِّ ْنهُ َحبًّا َوُ َو الَّذِّ
ْيتُوَن وَ  ْن أَْ نَافل َوالزَّ َاا تِّْنَواٌن َىانِّيَةٌ َوَجنَّاول مِّ  ن َمْلعِّ َن النَّْللِّ مِّ بًا َومِّ تََراكِّ اَن ُمْ تَبًِّاا َوَغْيَر ُمتََ ابِّهل انُ ُرواْ مُّ مَّ الرُّ

نُونَ  هِّ إِّنَّ فِّي َذلُِّكْم  يَاول لِّ قَْومل يُْؤمِّ هِّ إَِّذا أَثَْمَر َويَْنعِّ فا ية أ خخخخخارو لحقيقة الماى  اللضخخخخخراء بأنه    إِّلِّن ثََمرِّ
يل روفخةيلري مناخا الحبوف والثمخار متراكبخة فخالحخىيخر  نخا  ن الصخخخخخخخبغخة اللضخخخخخخخراء المع ال  بخالكلوروف

 .النباو  ن

 و ي ليسو كما ترى: ال لكية ال يزياء في النجوم مواتع -2

جاء ليبين لنا إن األبعاى  ال لكية ال يزياء تريبةق غير أن التقىم العلمي في  لوم النجوم إن النا ر للسخخخماء ي ن
تى لري مناا ضخخخوئاا  النجوم اا أو يتصخخخور ا  قل ب خخخرق و ذهومواتعاا كبير  جىاً ال يتليل النجوم فيما بين

 .السخخنين الضخخوئية ومناا ما يبعى  ى  مهيين من األرض  ن .سخخنواو ضخخوئية تبل فتر  مويلة فمناا ما يبعى
ومانرى في الحقيقة سخخخخخخخوى مواتعاا التي غاىرتاا في غابر األزمانق و ذه الحقيقة بقيو مجاولة حتن مملع 

السخخخماوية وكوننا ال نرى سخخخوى بعى المسخخخافة إلن  ذه األجرام  ال لكية القرن الع خخخرينق حير بينو المراصخخخى
ال يعلم مىا ا و ي تضخخخخخيء وينملق  بسخخخخخر ة كبير  ال ضخخخخخاء تنملق في النجوم مواتعاا التي غاىرتاا و ذه

:ضوئاا من حولااق و ي كما تالو ا ية ُم بَِّمَواتِّعِّ النُُّجومِّ   يمٌ   فََه أُْتسِّ    َوإِّنَّهُ لَقََسٌم لَْو تَْعلَُموَن َ  ِّ
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1
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 ي ما ينتج  ن ىمج  قالمركباووإن كانو العناصخخخخخر  ي الوحى  التكوينية األولن لما  و  لن األرضق فإن 

 نصل الن منتج بص او ممور  جىيى ق في مثل البهستيجق أو ال ايبرغهسق وغير ا.من  نصر لأكثر 

 

 

ستعراض   بر ونبىأ جولتنا سع و  رونا حير  جولةقق ونىلل  لياا  بر ق كنماذي وليسو حصرام اوما ت

 :التعرض للمرض فالموونبىأ ا بالم اوم األول و و م اوم 

 

 فالفناء (المرضمفهوم ) -1

 : و في اللغة ضمرال

ة واال تىال من  لَّة أَو ن اقل أَو تقصير في أَمر كلُّ  • حَّ  ما لرَي بالكائن الحي   ن حى ِّ الص ِّ

ره تسب ِّباا  ضويَّاو  أمراض • ِّ النَّباو وتموُّ  أو نقص لغذاء ما في التربة ىتيقةقالنَّباو:  ذوذاو في نمو 

ض • تُه واضمرب الحيواُن:ال َّلُص أو  مرِّ  ا تىالااقو بعى تغي رو صحَّ

ضَ  • ُجُل: أََصابَهُ  َمرِّ تُهُ  اْلَمَرُضقالرَّ حَّ   اِّْ تَلَّ  َواْضَمَربَْوقأَْي تَغَيََّرْو صِّ

ضَ  • َوافِّ فِّي َىأْبِّهِّ  َمرِّ  : َحاَى َ نِّ الصَّ

ضَ  • هِّ فِّي  َمرِّ  .َ جَّ : أَْمرِّ

في  ناصر غذائية حين يمرضق في ار م حا جلىيا لهق أو يتعرض جلىه لتق ر ناتج  ن نقص  اإلنسانف     

معينه أو  ن للل في أحى و ائف أ ضخخاء جسخخىهق و و ما يؤىي ان لم يتم معالجته الن المووق واالمر نجىه 

 .ال يصلح  ربه حتن مع أنواا المياهق فثمة ماء يصلح لل رف وآلر آسن مريض

 

 صور  جلى انسان مبيعي وآلر مريض
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في حين تص ر أوراق النبتة أو ت ار فياا  ة الكائناو من حولناالنباو وكافذاتاا نهح اا أيضا مع   وال ا ر

 .بقعا ىاكنة

 ا يألمر ال يلتلف ك ا ر  مع ما تتعرض اليه المعاىن من "الصخخخخخخخىأ"ق وتى جاء في تاموس المعاني تعراو

 للصىأق

َىأُ: • ن كيميائيًا ويسمَّ  الاواءقوتحىر من اتحاىه بأوكسجين  المعاىنقَمبَقَةٌ تعلو الحىيى ونحوه من  الصَّ
 الحىيىبأكسيى 

َىأُ:ا •  الكىر  تعلو وجه ال يء لصَّ
َىأ: أ • ( أمراض النباتاو التي تسب ِّباا بعُض ال مري او وتتمي ز ببقع  لن السُّوق )النباومراض الصَّ

َىأت به بُقع  واألوراقق  .الصَّ
 .الذُّنوفُ القَلُف: غمَّو  ليه  صىِّئ •

يى لباسام ... فِّي  بقري البيى جنَّة  بقرفِّي ) االنىلسيقوتى جاء في ال عر   (فتية صىأ اْلَحىِّ

 كذلج.والمعام الل ف والمعاىن  اليااق لت ملت ير وتمضن  ا ر  المرضق مع تعىى المصملحاو التي    

 

 

 

 مع مرور الزمن تلور توى الل فق ولن يقوى  لن حتن حمل االت ال

 

  في التحمل غير أنه يتعرض للصىأ فيلور سماتهفاو بالرغم من صهىته والحىيى مثه مع 

 



                                         كوٌن مسب ِّح - ز ير المزيىي                                                                                                 18
 

 

 صور  ترس مصقول مبيعي

ق يضخخعف و و Fe3O4)لينتج  نه أكسخخيى الحىيى ) األكسخخجينوحير أنه يتعرض للصخخىأ نتيجة ت ا له مع غاز 

 . ان  اميثهثالما يعرض الس ن التي تملر في البحر للتلف والموو بعى مىا زمني ال يزيى  ن 

 

 

 صىأ الحىيى

 ر  تعرض الحىيى القوي في بنيته لمرض الصىأق تتكرر مع  ناصر ألرى في مثل النحاسق  ا 

 

 صىأ النحاس
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  ن ال اكاةق عمع األمعمةق حين يتع ن اللبزق وتت انهح اومع م العناصرق في  ا ر  مماثلة 

  

   ن اللبز وال واكه

 إىراجموحىق وحير أن الم اوم يت كل  بر وم اإذا تكرار ذاو ال ا ر  بالرغم من تنوا أ كالااق يعزز لم 

 ذه  يعتريىائر  الت خخخخخخابه التي تمضخخخخخخي وفق تا ى ق نهح   نا أن الت خخخخخخابه يكمن في )المرض(  ا ر  ما 

ت عيل حواسناق المهح ة بالمللوتاو من )مرض( بما يعرضاا بالتالي للمووق وتى أىركنا  ذه ال ا ر   بر 

كي نجنباا من التلفق مع األمعمة ق أو له  لن الحىيى  بر  ملياو الصيانةفااللتباراو التي أجرينا ا سواء 

ليكون الم اوم الذي  خخخخخخخمل كافة  ذه المللوتاو  و )المرضق ق مرضكل مع  نتعاما اأو باألىوية التي 

 .بل الن فناء فال ناء( فه حيا  أبىية  لن كوكف األرض

ير تليل من حاالو المووق ولج أن تسخخخخختعرض إن بل ان االنسخخخخخان حتن و و حي يتعرض في حياته لعىى غ

ة من  مرجق وتل لي باهلل  ليج أين ذاج الم ل؟ واستعرض صورتج يأحببو صور  لج وأنو م ل في الثان

أنسخخان  الت اءوأنو في اللامسخخة   خخر من  مرجق ثم الثهثينق سخختجى تغيرا في مهمحج و خخكلج ما ينم  ن 

)الح  التغير في مهمح االنسخخخخخخان  بر صخخخخخخور  سخخخخخختيف  اى موجوىاقما   ألنهل حكل مرحلة من تلج المرا

 جوبز(

 

 

 ملترا االي ون ستيف جوبز
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 بما يعزز لهنتقالتلج كانو ضخخخخخخخمن ىائر  الواتعق و بر م اوم ما تتعرض اليه الكائناو من مرض فمووق 

إذا بالرغم من تنوا أ خخخخخخكال هق نحو ىائر  الحقيقةق ذلج أنه لن يبقن اال وجه هللا ذو الجهل واالكرام سخخخخخخبحان

ال ناءق و خخخخمولاا لألحياء والجماىاوق إال إناا تصخخخخىق مع كافة الكائناوق فالقا ى  ت ل واحى ق ما ي خخخخير الن 

 متصرف واحىق ولالق واحىق وحقيقة واحى . 

 

 

 

 

 وم اوم تعرض ق و)األول وا لر(ق)المحيي( وتى ألتص هللا لن سخخخخخخخه من الصخخخخخخخ او واالسخخخخخخخماءق )الحي(

 في القرآن (ق وجاء)اللالقللموو ينسخخجم مع  اتين الصخخ تينق كما تعزز لاما صخخ او ألرى مثل المللوتاو 

 "أن كل ن س ذائقة الموو". يعزز منل

 املعىن الصفة
 له احلياة الكاملة والدائمة والذايت الحي

 خالق احلياة يف كل حي المحيي

 

ق غير أننا واتع لنبين ما يجسر ا بىائر  الحقيقة  بر ص او هللاذاو الناج في االنتقال من ىائر  الونستمر مع 

 .الما ة(االستجابة و)م اوم  في  ذه المر  سنستعرض م اوما آلر في بنية كوكبنا األرضي التحتية  بر
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 )االستجابة والطاعة( مفهوم -2

 الما ة واالستجابة في اللغة تعني:

َر  َمااَ   • :الَولَُى أََوامِّ َر بِّهِّ  لََااقاِّْنقَاَى  ااقأَما َ  أَبِّيهِّ  أَْي فَعََل َما أُمِّ

ن  لياا باللُّغة:لسانُه  ماا •  َمرِّ

 أَمكن َجْمُع ثمره ال جُر: َمااَ  •

 أَتاه مائعاً ساهً  ونحُوه:له المراُى  َمااَ  •

 اتسع له وأَمَكنَهُ من َرْ يهِّ حير  اءَ  وله: الحيواَنقالكألُ  َمااَ  •

 تقبل الملف وأ من ما سئل •

  أَما ه فيما ى اه إِّليه ابةواستج •

 َلَضَع لَهُ َواْنقَاىَ  الَواتِّعِّ:لِّألَمرِّ  اِّْمتَثَلَ  •

فالحىيى ي ل بسمو الصهى  أينما وجى   و نوا من أنواا الما ةق فامتثال العناصر لما للقو له من سماوق

سخخخخخريعق   لن كوكف األرضق والنحاس ي ل بسخخخخخمو تىرته ال لزية في مرور ال خخخخخحناو الكاربائية ب خخخخخكل

حين نجى امتثاال في و كذا مع سخخخخائر العناصخخخخر والكائناوق والزئبق ي ل في حالته السخخخخائلة وليس الصخخخخلبةق 

التوتيو أيضخخخخا  بر مواسخخخخم زرا ة المحصخخخخوالو النباتيةق وامتثاال حيال مو ى حصخخخخاى اق واالمتثال يكون 

ه لنحو لمس سخخنواو ثم بعى ذلج ي ل في مسخختوا ال يرت ع في ومعجزا حين نهح  نمو ال خخجرق ف خخجر البامب

ق فالثباو  لن الصخخخ ة ينم  ن ما ة واسخخختجابة امتثاالنجىه ينمو مرت عا في اليوم الواحى لمس سخخخنتيمتراوق 

ية موحى ق ملتزمة )بم او ية تحت ما يعزز لبن ( ممع  ىم التغير يعزز لوحى  في الللق  بر تنوا في الللق 

له المللوتاو بالما ة واالمتثالق فه التيار مناا وال تبىيل في  موحىق يعزز للالق واحى أحى أمر فاسخختجابو

 الللق. 

 : بر ما ذكر في القرآن الكريم ال وا ى ما يعزز منوما يلي بعض م

 

َي ُىلاٌن فَقاَل لَاا َولِّألَرضِّ ائتِّيا َموً ا أَو َكرً ا تالَتا أَتَينا مائِّعيَن   .1 ﴿ثُمَّ استَوى إِّلَن السَّماءِّ َو ِّ
 [١١]فصلو: 

 [٦٩﴿تُلنا يا ناُر كوني بَرًىا َوَسهًما َ لن إِّبرا يَم  ]األنبياء:  .2
ُم السَّماُء َواألَرُض َوما كانوا ُمنَ ريَن  ]الىلان:  .3  [٢٩﴿فَما بََكو َ لَياِّ
ل بِّنَبَإل يَقينل  ]النمل:  .4 ن َسبَإ ئتَُج مِّ م بِّهِّ َوجِّ  [٢٢﴿فََمَكَر َغيَر بَعيىل فَقاَل أََحمُو بِّما لَم تُحِّ
ث .5 يَهُ َكيَف يُواري َسوَء َ أَليهِّ تاَل يا َويلَتا أََ َجزُو أَن أَكوَن مِّ ُ ُغرابًا يَبَحُر فِّي األَرضِّ لِّيُرِّ َل ﴿فَبَعََر  َّ

مخخخخيخخخخَن  ]الخخخخمخخخخائخخخخى :  اىِّ َن الخخخخنخخخخ  َح مخخخخِّ أَصخخخخخخخخخخبخخخخَ وَء َ أَلخخخخي فخخخخَ َي سخخخخخخخخخخَ أُوارِّ رافِّ فخخخخَ  [٣١ خخخخَذا الخخخخغخخخخُ

 

لواتع والحقيقةق ويأتي  لماء اليوم في م خخخارق فمع  خخخوا ى القرآن ما  زز لتجسخخخير ما بين ىائرتي ا
حين يهح   (أن سخخام بر ما ينجزونه  لميا )سخخنريام آياتنا في ا فاق وفي  االغرف ومغارباا ليؤكىو

 لماء ال يزياء  ا ر  ما أسموه بالروابم االيونيةق حين تعمى تلج العناصر الستكمال ما ينقصاا من 
فعنصخخخخخر ع  ناصخخخخخر ألرى ضخخخخخمن من ومة )جىول العناصخخخخخر(ق الكترونياو بالتزاوي والتكامل م

ليكون مركف كلوريى الصخوىيوم  مثه الصخوىيوم ال يتزاوي مع  نصخر الذ ف بل مع  نصخر الكلور
والذي  و ملح المعامق والحىيى مع االكسجين ليتكون الصىأق فكل  نصر ال يلتار بن سه من يتزاوي 

اوي مع  ناصخخخخخخخر محىى ق والذي يحكمه في ذلج  ىى معه ويت ا لق بل  و مجبور للت ا ل والتز
االلكتروناو التي تحام بهق فإن تلو تلج االلكتروناو في  ىى ا  ن الثمانق يعمى السخختكمال الناتص 
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 بر تزاوي مع  نصخخر آلر يتملع لذاو اسخختكمال الناتص من االلكتروناو ليصخخبح  ىى ا لىيه ثمان 
 . بر برمجة مسبقة من لالق لاذا الكون بىيعأيضاق تىبير كاذا وترتيف مسير به  جق 

 

 يونية الرابمة اال

 

 القوانين:مسار ملمح الطفرات مقابل 

ق ذلج أن بني االنسان ا تاى  لن مسار معين للقوانينق الحقيقةتعزيزا يىللنا لىائر   )كسر المألوف(ان مسألة 

واكف للمجمو ة ال خخخمسخخخية تىور  لن كوكف األرضق وجميع الكت خخخرق من الم خخخرق  لن الىوام فال خخخمس 

 قما يىور بىوران معاكس وجىنا كافة وسخخخخائل اال هم تتعامن اللبر كوكبافإن وجىنا ق ةمميع بىوران موحى

اللذان يىوران حول ن سياما ب كل أورانوس وفينوس لكوكبين  ما  ي  ذه االستثناءاو من تا ى  الىوران و

 لن يولى االنسخخخخخان كما  و معلوم ق ول ا لرونحول ال خخخخخمس كما ي ع انىوري نزااليال معاكسق غيراناما 

ببويضخخخة المرأ ق فإن حىر ما يلالف  ذا الن مق أصخخخبحنا أمام للرجل الحيوان المنوي   بر بر تلقيح الىوام 

 ق وي سخخخره بالم ر ق وسخخخبف تسخخخميتنا لاذا "الملتلف" بالم ر ق ذلج لعجزنا في أن نجى له ما يبرره نسخخخميهما 

ا ال ذوذ  ن ! فاذ باإللهوص وه فق حين لم تستو به  قول الب ر لالف القا ى  ذجاونم  يسن ابن مريم االو

سباف نبئنا من أن ثمة ىائر  ألرى غير ىائر  الواتعق الواتع المنضبم  بر توانين ثابتهي القوا ى ق ال تتغير وأ

الصور  حيال في ﴿َوآتَيناهُ الُحكَم َصبِّيًّا ق بما يجعل مجاالً لغبش ويأتي القرآن ليسمر لنا نماذي من  ذا النوا 

ياى  تكون لكبير السخخخخخخخنيما  ق وكسخخخخخخخٌر حين ﴿تاَلو أَن ن يَكوُن لي ُغهٌم َولَم أو اللبير عتقى من أن الُحْكمَ والق

ٌر  ق وكسخخخخٌر للمألوف في التمكين لمالووق حين ﴿ تالوا أَن ن يَكوُن لَهُ الُملُج َ لَينا َونَحُن أََحقُّ  سخخخخني بَ خخخخَ يَمسخخخخَ

نهُ َولَم يُ  َن المالِّ   ليبلغ الكسر مىاهق مع سيىنا موسن  ليه السهم تجاه سلوكياو اللضر بِّالُملجِّ مِّ ؤَو َسعَةً مِّ

ق كسٌر تجىى ما ا تىو  ليه من توانين واسبافمن لرق للس ينة وتتل للغهمق كسٌر يحثج  لن مراجعة نمم 

هتتج مع رف األسخخخباف ق كسخخخٌر يجعل  هلالج لج من لهله إيمانج من أنَّ المتصخخخرف وحىه في  ذا الكون  و هللا 

فذلج غير ق وليس مرتبماً باألسخخخخبافق كسخخخخٌر يعزز م اوم  ىم الرتابة في التعامل مع )توا ى( ت ن أناا ثابتة

 .معتقىاأو ما كان الم راو مسار يكسر الثوابو المألوف و

 الم راو"(ال ذوذ  ن القوا ى و)مالع الملحق "

 



                                         كوٌن مسب ِّح - ز ير المزيىي                                                                                                 23
 

 

 حركة ىوران األرض حول ال مس والقمر حول األرض

 

 

 سه ويهح  االلتهف مع كوكف فينوسحركة ىوران كل كوكف حول ن 

 

التعرف ب خخخخكل لح ي  لن ما يىور في العالم  ناات نا الللويةق حير يمكنووما التمبيقاو التي بحوزتنا  بر  

 نحققه نحن أن اال صخخخخور  مصخخخخغر   ما يمكن وب خخخخكل لح يق ؤثر فيه  لن نماق ىولينتأثر ونف نامن حول

 الكون. أوجىبمن ق فما بالج  لن صغر أجساىنا وتىراتنا

اىرق فاو سبحانه الوحيى القاىر  لن كسر تلج القوا ىق ألنه ص او هللا البىيع والق يت ق معو ذا كله ينسجمو 

إبرا يم  ليه  ةلقصخخخ و الذي أن خخخأ ا وتال لاا كن فكانوق وتى جاء في رسخخخالته الينا  بر القرآن الكريمق ذكر 

 [٦٩﴿تُلنا يا ناُر كوني بَرًىا َوَسهًما َ لن إِّبرا يَم  ]األنبياء: لنار السهم حين أمر بقذفه بالنارق فأمر هللا ا
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ق ذلج أن الحية كباتي الكائناو الحواس ليسو محصور  في جمع المعلوماوق نجى كيف أنىائر  الواتع أمام و

ال تعقلق  وتاوالمللسائر ف قعقليحين  باإلنسانرتقي يباألىمغةق غير أنه زاى كي  بني الب ر تى زوى موجى ا

ما وراء الواتع وإنما فقم مسخخخار االىراج ال يحكمه )الواتع( ف قىرجتل وغير ا الحواس من بصخخخر وسخخخمع  بل

و و ما ال  (االسخخخختىالل الربم وبىرج )ت)الحقيقة(ق فالواتع نىركه  بر الحواسق أما الحقيقة فو و ما نسخخخخميه 

ن  القرآنهح   النموذي الذي يسخخختعرضخخخه نق ويتم اال  بر من يعقل لنا مع ما تم مع بني إسخخخرائيلق حيال )المَّ

لوى(ق فقى  لوى تى ال تنزل ! فلم تكن لام ثقة في  تسخخخاءلوالسخخخَ ن ال يأتيق وأن السخخخَ الياوىق وما يُىريناق لعل المَّ

ق جعلتام يملبون  وضاً  ناا من األرض صرفهرزق ُو َِّف لام من الغيفق ألنام تناولوا كل أمور م بماىية 

 وتىمو ا  لن اإليمان بما في يى هللا )الواتع( و ىسخخخخخخخاا وبصخخخخخخخلااق فلم )يرتقوا( إذ آمنوا بالحواس فوماامن 

ي بإتباا  وانتكاسةق )الحقيقة( من أن ن ق الروح من هللا توجف أن يكون هللا  المسيحقمماثلة نجى ا مع َمن يَىَّ ِّ

به يقول كيف يتم إنجاف  األف! و هلالج لج  نا آىمق و ن ه  ن غاف !ىون أم وأف ابنولسخخخخخخخخان تل )م اوم للق أبي

كي م بقوا ى كنموذي في  ىم االلتزاالم راو( الذي تعرضخخخنا لهق فاو لم يألو جاىا في بحر سخخخبف الم راو 

ق فاالمتثال والما ة لكافة المللوتاو تنسخخخخجم مع صخخخخ او هللا المعبوى يت خخخخكج في أمر  يسخخخخن  ليه السخخخخهم

 والصمى والمجيف والرافع اللافض.

 املعىن الصفة
 ة والعباى المستحق لأللو ي المعبوى

 القوي القاىر

 يقصى وحىه الصمى

يرفع من يسخخخختحق من  باىه وما  خخخخاء من  الرافع اللافض
 كونه

 يل ض من يستحق الل ض

 

 

 

 (اإلحاطةمفهوم ) -3

 :نيتع في اللغةاإلحامة 

 نواحيه لِّمهق أىركه من جميع  باألمر أحام •

 األمَر بالكتمان أحام •

ـلًمـا • ـا َ لَِّم  ِّ   تام 

  ألم  به إلماًما  امهً  ا: لمً به  أحام •

يعتمى مسخخخخخخاراو ملتل ةق مكانية وزمانية وم خخخخخخا ريةق لذا يلمَّ من يعتقى ان اإلحامة ال فاو وفي الواتعق  

تكون اال  بر العلوم البحتةق ذلج ان ثمة احامة ال يمكنج ان تىركاا اال بعى ان تعاي خخخاا كإحامة االم الحامل 

إن تعزيز الم اوم يتم  بر صخخخور  ى ق تار   بر ماىي الن الم خخخا ريق م خخخا ريا بولى اق لتتعىى الجانف ال

الجماىاوق وتار  لن س الم اوم  بر الح راوق وتار  لن س الم اوم  بر الحيواناو وتار  لن س الم اوم  بر 
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االنسخخخخخخانق وتار  لن س الم اوم  بر ال وا ر المبيعيةق فاي  ملية إحامية يتعرض الياا  ذا االنسخخخخخخان  بر 

والرسخخخخخالة  ي الم اومق الذي وان تعىىو صخخخخخوره  قواسخخخخخهق ليقلباا ليىرج المغزىق والمغزى  و رسخخخخخالةح

وا كاله اال ان ال كر  ت ل واحى ق بما يعزز من أن من وراء  ذا الكون واحى أحىق و و ذاو األسلوف الذي 

اي تعمى لما يسخخمن بمزيج حين تعلن  ن سخخلعة ماق ف اليوم تعمى اليه في إيصخخال رسخخالتاا ال خخركاو التجارية

ق كي تتأكى من ان العميل اصخخبح  لن  لم مذيااوسخخائل اإل هنق الصخخحي ة والتل از ومواتع االنترنو والمن 

 بالسلعة التي مرحو في األسواق. 

 

 اإلحامة الزمانية في النباو

 

 

 غابر اإلحامة الزمانية والمكانية  للجماى  بر مبقاو الصلور بما يك ف  ن مناخ  صور 

 

ق ق يتكرر مع كافة الكائناوق فنجى اإلحامة العلمية لىى االنسخخخخان  بر اجتااىه في ملف العلمم اوم)اإلحامة(ف
سي وإبن بمومه وغير م اال نوا من أنواا  ستك افاو العالم االىري اإلحامة االستباتية في المكانق بل وما ا
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اسخخخخخخخيف لىياا من تىراو اإلحامة ما يعجز  نه ىما  تتسخخخخخخخع ىائر  اإلحامة ليبين لنا العلم من أن رتاتة الحو
االنسان  بر موسو او أ ىاى ا تنوء بالعصبة أولي القو ق وما التمبيقاو  بر األجاز  الللويةق لاصة تلج 

بل الحظ كيف يقرأ اْلعمى عبر التي تسخخخختعرض أحوال المقس حول العالم بكبسخخخخة زر اال نموذجا  ن ذلجق 

ما يك خخخخ ه لنا القرآن  بر نجى ق و بر ىائر  الحقيقة اطة ولكن عبر حاسةةةةة الممل، فهي إححاسةةةةة الممل م ا
نموذجين يمرحاما في الاى ى حين أحام بما لم يحم به نبينا سليمانق واحامة الغراف بما لم لاحامة الحيوان 
نا الرجل يبين لكما في كي ية ىفن الموتنق وللح خخخراو نصخخخيف  بر نموذي نملة سخخخليمانق  أليهيحم به تاتل 

ثم يعلن لنا  بر ىائر  الواتعق  )ا( لح "اللضخخخر" إحامة  بر ىائر  الحقيقة مقارنة بإحامة نبينا موسخخخناالصخخخ
ال تتم  القراءةإن  حين يعمن من اإلسخخخخخخخهم كىين كيف يمكننا أن نرتقي "باإلحامة" لنقترف من ىائر  الحقيقةق 

اث من حولك عبر )مشةةةةكاة اسةةةةماء ( الح ةةةةنى  تنظر لألشةةةةياء واْلح حين  بل اْلبصةةةةار فقط ، حاسةةةةةعبر 

كيف يجب أن نقرأ ، في كيفية القراءة و دية، لذا  اء القردن كي يبين لمناس ضةةةمن او  سةةةتكتشةةةف دفاة   ي ة

ناقصةةه،  ةباسةةم ربك فتعتبر قراء القراءةما لم تكن ف  وال اني ) باسةةم ربك ، اقرأمعادله من شةةقين االو  ) عبر

، بينما  اْلبصار فح ب لذا ستتشكل ل يه قراءه واح ه فقط  حاسةيطالع ح ثا ما يقرأه عبر غير الم مم عن ما ف

قراءه، قراءات بع د  ٩٩فإنه امام كل ح ث او مطالعه سةةةتتشةةةكل ل يه اك ر من  المعادلة شةةةقي الم ةةةمم افا فعل

ابنة لذا تطالعنا  ،الواقعبع ما كان ضةةةمن دائرة  الحقيقةهنا يكون ق  دخل دائرة  ،وصةةةفاته اسةةةماء ( الح ةةةني

 .سيقع في ي  ( ْلنهفتقو  أطيب ال ينار قبل ان أضعه في ي  الفقير  رسو  ( )صل 
  والمحيم. ص او هللا العليم والسميع والبصير الم اوم في اإلحامة الذي ينسجم مع

 

 املعىن الصفة
 العالم بكل  يء وال يغيف  نه  يء العليم

مع و و للمبالغة يسخخمع تعالن كل األصخخواو والكلماو ويسخختجيف المسخخمع والسخخا السميع
 لعبيىه

 المبصر العالم اللبير من أسمائه تعالن البصير

 كل   وأحصخخن  لماق  خخيء بكل   أحام ال ذي و و للقهق بجميع تىرته أحامو الذ ي المحيم
  ىىا  يء

 

 :ويعزز  بر كما بين القرآن

وا تَولَُكم أَوِّ اجَاروا  -1 ر   [١٣بِّهِّ إِّنَّهُ َ ليٌم بِّذاوِّ الصُّىورِّ  ]الملج: ﴿َوأَسِّ

لًما  ]مه:  -2 م َوما َلل َُام َوال يُحيموَن بِّهِّ  ِّ  [١١٠﴿يَعلَُم ما بَيَن أَيىياِّ
م بِّهِّ ُلبًرا  ]الكاف:  -3  [٦٨﴿َوَكيَف تَصبُِّر َ لن ما لَم تُحِّ

تَْعلَُموا) -4 َ  لِّ يٌر َوأَنَّ  َّ َ َ لَن ُكل ِّ َ ْيءل تَىِّ ْلًما أََحامَ   تَىْ أَنَّ  َّ  (12المهق: )( بُِّكل ِّ َ ْيءل  ِّ
5- ( ُ نْ  َو َّ مْ  مِّ يمٌ  َوَرائِّاِّ  [91لبقر : ا ا(ُمحِّ
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 المراحل(مفهوم ) -4

 المراحل في اللغة:

لُ  • : َمَراحِّ ْنَسانِّ  العُُمرِّ  .أَْي ُمىَّ ُ َحيَا ِّ اإلِّ

َل: أَْنَجَز َ َملَهُ َ لَن • ي اًقأَْي  َمَراحِّ يجِّ  .َر ً بَْعَى فَتَْر ل فَتْ  تَْىرِّ

 .أَو ما بين المنزلَْينِّ  يومقيقمعاا السائُر في نحو  المسافةُ  لَمْرَحلةُ  •

  .األولن من الم روا المرحلة تَْىٌر محىوى من ال  يء أنان الَمْرَحلةُ: •

 .المبكر في سنواو  مره  األولن:حياته  مراحل في •

 .ير ومراحل: لمواو كث مراحل ما زال بينج وبين اإلتقان •

م اوم )المراحل(ق نجى كيف أن إيجاى االنسخخخخخخان  لن األرض ال يتم فجأ  وإنما  بر مراحل من )التلقيح مع ف

الموو(ق ال ا ر  التي تتكرر مع كافة الكائناو الحية حتن ولو تصخخخخر ففالجنين فالم ولة وال خخخخباف فالكاولة 

تن خخخأ البذر  ومع غرس البذر  في التراف مىى حياتاا ليوم أو سخخخا اوق سخخخواء مع النباوق حير  بر التلقيح 

فالثمارق وال  فاألوراق فاألغصانينبو البر م فالجذور لحين ي تى الساق حين وتعاى ا بالر اية  بر مراحل 

يلتلف االمر مع االحياء البحرية وال باتي الحيواناوق فالتلقيح كمبىأ ثم المراحل التالية للنمو فالمووق تكرار 

ىته تنملق من أن لالقاا واحى ن را المتثالاا لذاو الم اوم بالرغم من تغير اال خخخخخخخكالق تا  انسخخخخخخخجاموكاذا 

 )للق من بعى للق في  لماو ثهر(ويأتي القرآن ليذكر لنا ذلجق )من نم ة فعلقه ..(ق )يسقن بماء واحى ( 

 قالتخخىريجيارت خخاا ىرجخخة حرار  السخخخخخخخوائخخل ف ي  قوم اوم )المراحخخل( ال يقتصخخخخخخخر  لن الوالى  بخخل يتعخخىاه

فارت اا نامحاو السخخخخخخحاف يتم  حتن في  ملياو البناء و و ما نجىه قالتىريجي لمرحلة التجمى اوانل اضخخخخخخا

ق وفي  ملياتنا المبية في يسخخخخخخختوجف مراحل ق وبناء البرامج الحاسخخخخخخخوبية بر تكرار للموابق  بر مراحل

المقمعية  ةلمنا ير أو  بر اال عابىالل جسى االنسان  يتم  بر مراحل من الك ف  ما الك ف  ن األورام

 ..أو بتحليل الىم  بر الموجاو الصوتية أو أ عة أكسأو 

سماء العليا  ساتم الممرق والذي يعتمى  لن مرحلة التبلر لمياه البحارق فالتكثيف في مبقاو ال ثم كما أن في ت

األول ا لرق ال ا ر مع صخخخخخخخ او هللا  ق الم اوم الذي ينسخخخخخخخجم ويت قجميعاا تعتمى ذاو الم اوم الن ممر

 .البامنق الرافع اللافض

 

 املعىن الصفة
 ، وال شيء بعدهال شيء قبله ووجوده سبحانه ذايت األول ا لر

 ال يعلم أحد ذاته، أظهر وجوده آبايته ال ا ر البامن

 يرفع من يستحق من عباده وما شاء من كونه الرافع اللافض
 خيفض من يستحق اخلفض
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 جى:وفي القرآن ن

َن السَّماءِّ فَالتَلََم بِّهِّ نَباُو األَرضِّ فَأَصبََح َ  يًما تَذ -1 ف لَُام َمثََل الَحيا ِّ الىُّنيا َكماءل أَنَزلناهُ مِّ روهُ ﴿َواضرِّ

ًرا  ]الكاف:  ُ َ لن ُكلِّ  َ يءل ُمقتَىِّ ياُح َوكاَن  َّ  [٤٥الرِّ 

ناا َزوَجاا -2 َعَل مِّ َى ل ثُمَّ َج حِّ ن نَ سل وا َيةَ أَزوايل يَللُقُُكم في بُمونِّ  ﴿َللَقَُكم مِّ مانِّ عامِّ ثَ َن األَن َوأَنَزَل لَُكم مِّ

لهَ إِّال  ُ َو َفأَن ن تُصخخخخخخخرَ  ُ َربُُّكم َلهُ الُملُج ال إِّ عىِّ َللقل في ُ لُماول ثَهرل ذلُِّكُم  َّ ن بَ ااتُِّكم َللًقا مِّ فوَن  أُمَّ

 [٦]الزمر: 

 

 

 الهوية(مفهوم )-5

 ني:الاوية في اللغة تع    

يَّةُ  •  .: حقيقةُ ال يءِّ أَو ال لص التي تميزه  ن غيرهال لس ة( )في الُاوِّ

يَّة • ال رى بن سه وفرىي ته وح ا ه  لن تكامله وتيمته وسلوكيَّاته وأفكاره في ملتلف  إحساس الُاوِّ
 .المواتف

يَّةُ  • : ُ وِّ ْنَسانِّ يَّةُ  اإْلِّ    .َحقِّيقَتُهُ اْلُمْملَقَةُ َوصِّ َاتُهُ اْلَجْوَ رِّ

ا خخخكالام بالرغم من تسخخخاويام في تضخخخاريس ق وق وتنوا لغاتامالب خخخر ألوانالتهف   ا  برنجىفالاوية 

بيىهق وما  االنسخخخان والت رى في الاوية يمتى نحو نمم الكتابة الذي يلمهاأل ضخخخاء  بر  ياكلام الع ميةق 

الاولنىي  نال ناماو فرسخخو قفنية  خخته من لوحاوييسخختلىمه من تركيباو ل  يةق أو حتن فيما يرسخخمه بر

بيكاسخخخخوق وكذلج في  وية الحان رسخخخخوماو ال نان االسخخخخباني فانكوخ تلتلف في نمم رسخخخخماا كاوية  ن 

مع الثمارق حير تسخخخخقن بماء أيضخخخخا و و ما نعاينه  لن سخخخخبيل المثال  موزارو مقارنة بالحان بيتاوفينق

 خخخخخخخكالاا والوانااق و و ما ينمبق كذلج ق واحجام أموالاا وأمذاتاتااالت رى  بر وواحى ونجى االلتهف  

بالوان  ىاكنةمع الحيوانق حين نجى القمم  لن سخبيل المثال ال تت خابه فيما ي ار  لن أجسخاى ا من رتع 

نمم يتكرر وفق م اوم موحى يعزز )للاوية(ق والاوية ومسخخخخخخخاحاو متباينةق كما لو كان لكل مناا  ويةق 

حاسخخخخخخبة رف العالمين للعباى والتي تكون لكل فرى  لن حىى و و ال رىية  ذه تمتى في القرآن حين نجى م

و و ما ينسخخخجم ويت ق مع صخخخ او هللا الوترق  ق[٩٥﴿َوُكلُُّام آتيهِّ يَوَم القِّياَمةِّ فَرًىا  ]مريم: العىلق مقتضخخخن 

 .والمتعالي الواحى االحى

 

 عزز لم اوم الاوية وال رىيةتاالنسان بصمة 
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 املعىن الصفة
 احى الذي ال  ريج لهق ليس كمثله  يءق و و يعزز للرياى  والت رىالو الوتر 

 ق المن رى ليس معه غيرهالمن رى الذي ال ن ير له الواحى االحى

 المنزه  ن م اباة للقه المتعالي

 

 وفي القرآن نجى:

ُ أََحىٌ ) -1 َمىُ  (1) تُْل ُ َو  َّ ُ الصَّ  ( اإلخالصَولَْم يَُكن لَّهُ ُك ًُوا أََحىٌ  (3) لَْم يَلِّْى َولَْم يُولَىْ  (2)  َّ

 ىالر  (9) َ الُِّم اْلغَْيفِّ َوال ََّااَى ِّ اْلَكبِّيُر اْلُمتَعَالِّ  -2

 

 

 التخزين(مفهوم )-6

 :معانيجاء في معجم ال

نٌ  فاو َلْزنًاق يَلُزنق لَزنَ  • نُ  :والجمع لازنة و ي َلَزنَةٌ  :والجمع لازِّ       ق  ملزونٌ  : والم عول َلَوازِّ
ينٌ   وَلزِّ

ُر  َلَزنَ  •  َجَمعََاا فِّي َمْلَزنل  بََضائِّعَهُ:التَّاجِّ

 يَُصونُهُ  يذلرهق َمالَهُ: يَْلُزنُ  •

 َمنَعَهُ اْلَكهَمَ  َح َِّ هُق لَسانَهُ: َلَزنَ  •

: َلَزنَ  • رَّ  َكتََمهُ  الس ِّ

 تغيَّر وأَْنتنَ  وُلُزونًا: َلْزنًاق َلَزنَ  والمَّعامُ  اللَّْحُمق َلَزنَ  •

َزانَةل  َلْزنًا: ال يَءق َلَزنَ  •  جعلَهُ في لِّ

 منعَهُ وَحبََسهُ  العَماَء: نه  َلَزنَ  •

او في جحور ا األمعمة لىى الح خخر السخخلعق الن  ى  تبىأ من تلزين اق نجى صخخورضخخمن ىائر  الواتعف 

تتعرض للتلف ال  كيالمأكوالو حوم ولبعى تكسخخخخخير البذور كي ال تنبوق الن تلزين أمعمة االنسخخخخخان كال

الماتة ال خخخخمسخخخخية وماتة كتلزين الماتةق وق وتلزين نقوىنا في البنوجق ىرجاو منل ضخخخخة للحرار   بر

في  او الم اومق وصخخخخخخورتاجميعاا  لن التهف صخخخخخخور ا وا خخخخخخكالاا تعتمى ذاالرياح والماتة المائيةق 

الحقيقة تكمن حين ينتقل بنا  ذا الم اوم  بر ما يحتسخخخف لج من أجر  نى هللا فاو الذي يلل هق وينميه لج 

ق فسخخخخخخعيج يلتزن  نى هللاق وليس حين تحقق نتيجة للسخخخخخخعيق ليكافئج  ليه كي تتعاىه بالزياى  واالجتااى

ر االلواح ال مسية و بر ماتة الرياح ليتم استثمار ا تلزين يىلره لج في مثل اىلار الماتة ال مسية  ب

 في الليل لتمنحج جائز   ما لزنوق و و ما  زز له في القرآن  بر:

﴿َوأَن لَيَس لِّإلِّنسانِّ إِّال  ما َسعن  ﴿َوأَنَّ َسعيَهُ َسوَف يُرى   فجاىج ملزون  نىه في السعي بما أمر هللا -1

 [ ٤٠]النجم: 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura112-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura112-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura112-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura112-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura112-aya4.html
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باُ ُام َوُجنوبُُام َوُ اوُرُ م  ذا ﴿يَ في تلزين المال الحرام  -2 اا جِّ وَم يُحمن َ لَياا في نارِّ َجَانََّم فَتُكوى بِّ

ُكم فَذوتوا ما ُكنتُم تَكنِّزوَن  ]التوبة:  َن ُسِّ  ٣٥ما َكنَزتُم ألِّ

 

 

 معاىلة الماتة 

 

 

 تلزين ماتتي ال مس والرياح



                                         كوٌن مسب ِّح - ز ير المزيىي                                                                                                 31
 

 

 

 

 

 

 ملزون المياه الجوفية تحو األرض
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 بترولية تحو األرضملزون الماتة ال

 

 

 الملزون المائي في السماء

 

  .والجبار والباسم القابض و ما يت ق مع ص او هللا الحاف  و مفم اوم التلزين ينسج

 املعىن الصفة
 يح    باىه وكونه من الللل واالضمراف ويح   أ مال العباى للحساف الح ي 

 مللوتاته ورحمتهموسع الرزق والعلم وموسع ما  اء من كونه و الباسم

 تابض األرواح واألرزاق والقابض  لن السماواو واألرض والكون القابض

 المن ذ ألمره ىون ا تراضق الذي يجبر الكسر الجبار
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 القابض  لن كل  يء والقا ر لكل اللهئق القاار

 

مركز  إليصال  وفي القرآن نجى ا تماى م اوم التلزين  بر ضرف االمثالق فما المثل اال ملزون بجر ة

 المعنن المراى لإلنسانق بل زاى حين لزن لنا الم ا ر التي مضن  لياا آالف السنينق في مثل:

يًّا  ]مريم:  -1 وُّ تَبَل  ذا َوُكنُو نَسيًا َمنسِّ ذاِّ النَّللَةِّ تالَو يا لَيتَني مِّ  [٢٣﴿فَأَجاَءَ ا الَملاُض إِّلن جِّ

 لي عرج بمىى حزن وإكتاف مريم البتول.
يٌّ ﴿فَأَص -2 ُلهُ تاَل لَهُ موسن إِّنََّج لَغَوِّ ي استَنَصَرهُ بِّاألَمسِّ يَستَصرِّ بََح فِّي الَمىينَةِّ لائِّ ًا يَتََرتَُّف فَإَِّذا الَّذِّ

 لي عرج بال زا الذي أصاف نبينا موسن )ا(.ق  [١٨ُمبيٌن  ]القصص: 

ُم األَ  -3 م أَن ُُسُام َوَ ن وا ﴿َوَ لَن الثَّهثَةِّ الَّذيَن ُللِّ  وا َحت ن إِّذا ضاتَو َ لَياِّ رُض بِّما َرُحبَو َوضاتَو َ لَياِّ

حيُم  ]التوبة:  اُف الرَّ َ ُ َو التَّو  م لِّيَتوبوا إِّنَّ  َّ ِّ إِّال  إِّلَيهِّ ثُمَّ تاَف َ لَياِّ َن  َّ لي عرج ق  [١١٨أَن ال َملَجأَ مِّ

 بمرار  الضيق الن سي الذي أصاف المتلل ين  ن نىاء الرسول للجااى.

نَّ اْلُمنَافِّقِّيَن اَل يَْ قَُاونَ وَ ) -4 كِّ
ِّ َلَزائُِّن السََّماَواوِّ َواأْلَْرضِّ َولََٰ َّ  المنافقون (7) "(اِّ

 

 اللهو(مفهوم )-7

  

 :المعانيجاء في معجم 

 أَنِّس به وأ جبه الحىير:ال َّْلُص إلن  لاا •

:بِّلَْعفِّ  لََاا •  تََسلَّن اْلَوَرقِّ

: لََاا • َع بِّهِّ  بِّهِّ  أُولِّ

َف به ء:بال ي لََاا •  لَعِّ

األلعاف الرياضية والتسليةق والعاف  ألواننجى كل ما يباج االنسان  بر ملتلف حير ق ىائر  الواتع عبرف

نجىه يبتاج  وجمعه للنقام وانتقاله من مرحلة الن مرحلة تالية لأل ىافتسخخىيىه  معال يىيو وااللكترونيةق ف

حين نجى وكذلج مع مسخخخخخخخرح العرائس   رحقيبتاج وي قحىيق وفي سخخخخخخخنه لقوانين كل لعبة  لن وي رح

 ضخخخمن تنوا في ا خخخكالواحى  وحى  فاي  تار قجماور األم ال تار  ويحزنام  إلضخخخحاجمحركاا يعمى 

فيما بين صخخخغار القمم  لن سخخخبيل المثالق وفي  هونجى اللاو يمارسخخخه أيضخخخا الحيوانق فنهح ق لإلبااي

و و في ذلج ي خخخخخخخبه الن م الذي تموي به مجاميع تحليق الميور  بر جما او في ن م يألذ باأللبافق 

 األسماج في المحيماو.
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 مسرح العرائس

 

 

 في اإليقاا الحركي لإلنسان 
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 اإليقاا الحركي لىي األسماج 

 

 لىى االسماجاألساس العلمي للحركة الجما ية 

 

 

 اإليقاا الحركي لىى الميور
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من مرحلة حيا  الواتع لحيا  من نوا آلرق  زز في االنتقاليعجميعاا  ف ي األلعاف التي يمارسخخخخخخاا االنسخخخخخخان

 االنسخخخخخان عبر الصخخخخخىتاو وامتثالف ق وكذلج في  الم الحقيقةنقاممن جمعه حير المكافئاو سخخخخختكون  بر ما 

 .له في الجنة وىرجال بر مراحل  وما حققه من سعي ثمة نقام "حسناو" لما اول

 والرافع اللافض.القىيرق البىيعق  ما يت ق مع ص او هللا الوىوىقبينسجم و و 

 

 املعىن الصفة
 المحسن لعباىه الوىوى

 التام القىر  وال يهبس تىرته  جز بوجه القىير

 أوجى كل  يء وال مثيل له البىيع

 يرفع من يستحق من  باىه وما  اء من كونه الرافع

 يل ض من يستحق الل ض اللافض

 

من أجل أن يبين له هللا المسار الذي فيه يتم جمع النقام من   لن االرض ما يمارسه االنسان من لاو فان كان

أجل حصخخى المكافئةق و و ما ي خخبه سخخعي االنسخخان في اال مال الصخخالحة من أجل كسخخف االجرق ذلج إن إىار  

 ف ي القرآن: قهللا لاذا الكون تلتلف من حير أنه ال لاو فياا بل الجى كله

بيَن  ]األنبياء: ﴿َوما َللَقنَا السَّماَء وَ  -1  [١٦األَرَض َوما بَينَُاما ال ِّ
ليَن  ]األنبياء:  -2 ن لَُىن ا إِّن ُكن ا فا ِّ َذ لَاًوا اَلتََّلذناهُ مِّ َّلِّ  [١٧﴿لَو أََرىنا أَن نَت

 (43) )َوأَنَّهُ ُ َو أَْضَحَج َوأَْبَكن( النجم َٰ  -3

رَ  -4 ٌف َولَاٌو َولَلى اُر ا لِّ   [٣٢ ُ َليٌر لِّلَّذيَن يَتَّقوَن أَفَه تَعقِّلوَن  ]األنعام: ﴿َوَما الَحيا ُ الىُّنيا إِّال  لَعِّ
 

ايَن بِّما آتاُ م َربُُّام َوَوتاُ م َربُُّام َ ذاَف الَجحيمِّ  ]المور: الجنة واللاو أضحن مكانه في   [١٨﴿فاكِّ

 
 

 الفرز والتصنيف(مفهوم ) -4

 :جاء في معجم المعاني

اه   نهق زله  : ن غيرهال َّيَء  فَرز •  رىيئة.ميَّز جي ِّىه  ن  فصلهقونح 

يَى: فََرزَ  •  َرتَّبَهُ َوَحىََّى ات َِّجاَ هُ  اْلبَرِّ

بِّيَن:أَْصَواَو  فََرزَ  •  أَْحَصاَ ا َ َزلََااق النَّالِّ

 تَيََّحهُ  أَْفَرَزهُق أَْلَرَجهُق اْلقَْيَح:اْلُجْرُح  فََرزَ  •

ْسمِّ  فََرَزوْ  • ْنهُ َرَ َحتْهُ فََرَزهُ  َ  اْلعََرَق:َمَسامُّ اْلجِّ  ْنهُ فََرَزهُ مِّ

َي: فََرزَ  • أََ اق األََراضِّ لَّةً  َجزَّ  تَسََّمَاا تَِّمعاً ُمْستَقِّ
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هِّ  رىيئة فََرزَ  :القُْمنَ  فََرزَ  •  َ ْن َجي ِّىِّ

 َميََّزهُ ونَحاهُ  والنَّصيَف:ال يَء  فََرزَ  •

ة أو المالحق األتل نو ي قابلاجتااى الب خخخر في التعرف  لن األفضخخخل والصخخخالح مفياا نجى ال ا ر  التي 

نوا ال اكاة التي سخخخن خخختريااق ونت حص فيه نتبين لتبضخخخع ا في ليتلذوه ويمتلكونهق فال رز الذي نعمى اليه

ن لو ي ة ما  بر التباراو ليتم انتقاء األمثلق والتصخخنيف حير يق ويتم فرز المتقىمسخخنقتنيااالسخخلعة التي 

في المصخخانع ر أحجامق ويتم تصخخنيف البضخخائع تعمى مصخخانع االسخخمنو والبناء ل رز الحصخخن وتصخخني ه  ب

مع  ه بر و ائ اا وأحجاماا واسخخخخعار ا ولموم انتاجاا و كذاق وكذلج التصخخخخنيف الذي نعتمىوالمتاجر 

فللمثلجاو موضخخخخخعق وللم خخخخخروباو موضخخخخخع ولللضخخخخخار في البراىاو ال رز حين نعمى لتلزين األمعمة 

واالمر مماثل في  ن الحليف  بر نز ه منهق ن ن الماء ليصخخلح  خخربهق والى و وال رز للملح  موضخخعق

يا وأركان فه تلتلمق وكذلج في  األسخخخخخخخواق المركزيةق حين نجى تما او المنتجاو وتى اتلذو زوا

 ن ن الغخخذائيخخة  ن المعخخىنيخخة   مليخخاو ال رز للملل خخاو حيخخر يتم ال رز والتصخخخخخخخنيف لاخخاق فخخالورتيخخة 

بعملية ال رز  بر التركيز  لن صخخور  ىون صخخور  ضخخمن و كذاق كما إن العين ن سخخاا تقوم البهسخختيكية 

ناء  ملية  2حير يذكر أمباء العيون من أن ىرجة التركيز مىا ا  قمجموا صخخخخخخخور متىاللة ىرجة أث

ىرجة حينااق والسخخخخخخخمع يتمكن من فرز مجمو ة من األصخخخخخخخواو  160ال رزق مع أن مىى الرؤية يبلغ 

 .هالمتىاللة ليلتار مناا ما يوى االستماا الي

 

 

 انتقال الموجاو الصوتية  بر االثير متلذا مساراو

 

 يعتمى  ذا المرح  لنحير  Ladderingنموذي السهلم و بر ما يسميه  لماء النيروناو العصبية ثمة 

حين تعرض له كلمة أو صخخخخور ق فمثه  بر  ملياو من ال رز من ومة التىا ياو التي يسخخخختعرضخخخخاا الىما  

 الاامبرغرق فالىما  يسخخخخخختعرض ب خخخخخخكل تلقائي وجبة زماكىونالىمثل في رية ما حين نذكر اسخخخخخخم  همة تجا

سو وجبة  ستعرض أيضا معجون االبيتزولي صابع البماما وم روف الكوال وربما ي ضافة الستحضاره أ ق إ

 مهزمة لهسم أو الصور  المستعرضة.  وية مسبقة البرمجة جاءو ق تلج التىا ياو  ي ارتباماو الكات ف
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وروىق وذكر اسخخخم حىيقةق فاي تسخخختوجف ارتباماو   وية  بر سخخخهلم من الصخخخور في مثل  خخخجر ق وحين ن

 مجرى ماءق وربما كوخ.وميورق و

والحكم والحكيم والمقىم والمؤلر والمذل والمغني والمقسخخخخخخخم و و ما ينسخخخخخخخجم مع صخخخخخخخ او هللا العىلق 

 .الرافع اللافضق والمحصي والجامع

 املعىن الصفة
 لكامل في  ىالتهالعاىل ا العىل

الحاكم الذي ال راى لقضائه وال معقف لحكمه الحكم من ي صل بين المتناز ين ويحكم في  الحكم
 األمور وبين الناس

 المىبر بحكمة  ليا الحكيم

 يرفع من يستحق من  باىه وما  اء من كونه الرافع

 يل ض من يستحق الل ض اللافض

 ر فيقىم بعضاا  لن بعض وفق حكمتهيقىر األ ياء واألوام المقىم المؤلر
 الذي يؤلر الثواف والعقاف واألجل إلن وتو معلوم  نىه

ل  أ ىاءه وُ صاته المذل  يُذِّ

 المت ضل بإغناء سواه المغني

 يعمي كل ذي حق حقه المقسم

 ال يغيف  نه  يء المحصي

 يجمع  تاو الحقائق واللهئق في الىنيا وا لر  الجامع

 

 لج في القرآن  بر: كما  زز لذ 

ه -1 ٌم ﴿َوسخخخخخخخيَق الَّذيَن اتَّقَوا َربَُّام إِّلَن الَجنَّةِّ ُزَمًرا َحت ن إِّذا جاءو ا َوفُتَِّحو أَبوابُاا َوتاَل لَُام َلَزنَتُاا سخخخخخخخَ

بتُم فَاىُللو ا لالِّىيَن  ]الزمر:    [٧٣َ لَيُكم مِّ

نُام َمن كَ  -2 لنا بَعَضُام َ لن بَعضل مِّ ُسُل فَضَّ ُ َوَرفََع بَعَضُام َىَرجاول َوآتَينا  يَسن ابَن َمريََم ﴿تِّلَج الرُّ لََّم  َّ

ن بَعىِّ ما جاَءتُاُم البَيِّ   م مِّ ن بَعىِّ ِّ ُ َما اتتَتََل الَّذيَن مِّ نِّ البَيِّ ناوِّ َوأَيَّىناهُ بِّروحِّ القُُىسِّ َولَو  خخخخخخخاَء  َّ ناُو َولكِّ

نُام َمن َك ََر  نُام َمن آَمَن َومِّ َ يَ عَُل ما يُريُى  ]البقر : التَلَ وا فَمِّ نَّ  َّ ُ َما اتتَتَلوا َولكِّ   [٢٥٣َولَو  اَء  َّ

 [٧﴿َوُكنتُم أَزواًجا ثَهثَةً  ]الواتعة:  -3

 [٨﴿فَأَصحاُف الَميَمنَةِّ ما أَصحاُف الَميَمنَةِّ  ]الواتعة: 

 [٩﴿َوأَصحاُف الَم أََمةِّ ما أَصحاُف الَم أََمةِّ  ]الواتعة: 

  [١٠قوَن الس ابِّقوَن  ]الواتعة: ﴿َوالس ابِّ 

نَا الصِّ راَم الُمستَقيمَ  -4 م َواَل ق ﴿ا ىِّ م َغيرِّ الَمغضوفِّ َ لَياِّ راَم الَّذيَن أَنعَمَو َ لَياِّ ال يَن  صِّ  .[ال اتحة]الض 
 

ومع ال رز والتصخخخخخنيف ثمة ما يحتاي لت عيل أىا  ق اال مرتبة بين المرتبتين في يوم الحسخخخخخاف (األ راف)وما 

مىلوالو  ى  مناا حرر  تحملوالتي ق ف ي مثل ما ورى في سخخخخخخخور  الواتعةق حيال كلمة )الحرر( الربم

مخا يعزز  (تحرثون)كلمخة بعخى آيخة ق تلتاخا (أفرأيتم مخا تمنونفنهح  )ق األرض ومناخا ومَّ الرجخل زوجتخه

)جسخخخخخر( فيما ن  كما لو كانو للتعبير  (قأأنتم تزر ونه)لمسخخخخخارا نحو ومَّ الرجل زوجتهق كي تأتي  بار  
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 بر م اوم  ق و و ما يى و للتأمل من أجل االسخختىاللرر الزرا ة وحرر ومَّ الزوجةحبين المعنيين معاق 

 .ال رز

 

 االرشاد()الهداية ومفهوم  -5

 في اللغة: ر اىاإل

 مصىر أَْرَ ىَ  •

:يُْلقِّي ُىُروَس  • ْرَ اىِّ ق اإلِّ ق الَوْ  ِّ يهِّ َىايَةِّ  التَّْوجِّ  الاِّ

مه  الم ن س أو ملتص  بالتربية ل رىل ما تمكينًا له من حل  توجيه ن الن س( ) لوم •  سي  إفراىي  يقى ِّ
 م كهته ال لصيَّة أو ال ن ِّيَّة أو التربويَّة

  كسه أضل ه وفَّقهق وىلَّهقأر ىه  الحائَر:  َىىأما الاىاية فنجى  •

يَمانِّ  َ َىاهُ  -أَْرَ َىهُ:  • إْلِّ يَمانِّ أَْو لِّ ُ إِّلَن اإلِّ َّ  

 تىي ب خكل تلقائيالرضخيع ياجى ن اوم )الاىاية( حير نجى تكرارا  بر ا خكال  ى ق فمفي كما  اىواالر خ

ىي بر م النبتة حين يبز  ليتحرج بذاته نحو أ عة ال مس ان كان تى تلحلمة ثىي أمه ليمعم الحليفق ويا

وفي االر خخخخخخاى  جومقالنأضخخخخخخواء  بر نور القمر وتتم الليل  تمة تم االنباو في مكان معتمق و ىايتنا في 

ألبنائام  بر المااراو والتعلمق والحيوان والح خخخخراو نحو أسخخخخاليف  الوالىينصخخخخور  ىيى  مناا ار خخخخاى 

االر خخخاى وصخخخور الصخخخيىق  نا يج  ن سخخخبل بناء المسخخخاكن والجحور واال  خخخاشق وسخخخبل تلزين الغللق 

 ا ر  الروابم االيونيةق تبين  الاىاية تتعىى لتصخخخخل الن  لوم الرياضخخخخياو والكيمياء وال يزياءق فاا  يو

لنا كيف ترتبم  ناصخخخخر المعاىن مع بعضخخخخاا البعض لتكون لنا ما يسخخخخمن بالمركباوق فكيف ا تىو ذر  

األكسجين لتتحى مع ذر  الايىروجين لتكون لنا الماءق وكيف ا تىى الماء بعى ذلج لقانون الرفع كي يرفع 

هنىماي مع كلوروفيل النباتاو إلنتاي غاز األكسجينق الس ن فه تغرق فيهق وكيف ا تىو ا عة ال مس ل

وكيمياء الذراو نجىه ممتى فيما بين األفكار وال خخعوفق حين ال نجى تجاوبا من  خخعف حيال فكر أىيف أو 

في مثل فكر جهل الىين  قم كر معين في بقعة جغرافية ونجى له احتضخخانا له مع  خخعف مغاير لغة و رتا

كارل الجامعاو األوروبيةق ومع انية ولكن انت خخخخخخر فكره في االناضخخخخخخول والرومي فاو ذي أصخخخخخخول أفغ

ماركوس لم ينملق فكره من روسيا بل من ألمانياق فجميعاا ي ترج بالرغم من تنوا ا كال االر اى وفق 

ق وليس من اسختثناء حتن مع والااىي و و ما يت ق مع صخ ة الر خيى كصخ ة من صخ او هللا م اوم موحىق

 إر اىاو )ا(  بر وموسن قحين التقمه الحوو ذا النونق فاذا ن أر ى م هللا ووجاامحي األنبياء والرسل

 .في سور  التحريم الرسول زوجاوهللا سبحانه لفي توجيه كذلج )حين  بس( و)ص( ومحمى  قاللضر

  .وذو الجهل واالكرام وذو ال ضلوالنور و و ما ينسجم مع ص او هللا الر يى والااىي      

    اىاية بما تؤكى االر اى والفي القرآن عزز ما تكمسار لفي المستقبل كما  الحقائق العلمية اليوم وتأتي     

 فيما بين ىائرتي الواتع والحقيقة.لنا بعى ذلج  لتجسر     
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 املعىن الصفة
 المر ى لعباىه الر يى

ئه ومريق  الااىي قا باف ب يه  باىه وياىي كل مللوق إلن أسخخخخخخخ ياىي إل
 حياته

 ال ا ر بن سه والم ار لغيره نورال

ذو الخخخخخجخخخخخهل 
 واالكرام

 له الكمال والجهل واإلنعام

 الُمنعم بما ال يلزمه ذو ال ضل

 

 وفي القرآن:

 [٥٠]مه:  ﴿تاَل َربُّنَا الَّذي أَ من ُكلَّ َ يءل َللقَهُ ثُمَّ َ ىى  -1
روَن  ]الذارياو:  -2 ُكم أَفَه تُبصِّ  [٢١﴿َوفي أَن ُسِّ
يمٌ يَا أَيَُّاا ) -3 حِّ ُ َغ ُوٌر رَّ َج ۚ َو َّ ي َمْرَضاَو أَْزَواجِّ ُ لََج ۖ تَْبتَغِّ ُم َما أََحلَّ  َّ  مالتحري (1) النَّبِّيُّ لَِّم تَُحر ِّ

ْنُامْ  آنَْستُمْ  فَإِّنْ  -4 مْ  فَاْىفَعُوا ُرْ ًىا مِّ  اء النس ٦﴿ أَْمَوالَُامْ  إِّلَْياِّ

نْ  آتِّنَا َربَّنَا -5 نْ  لَنَا َوَ ي َِّّْ  َرْحَمةً  لَُىْنجَ  مِّ نَا مِّ  الكاف  ١٠﴿ َرَ ًىا أَْمرِّ

يَنِّ  أَنْ  َ َسنَٰ  َوتُلْ  -6 َْتَرفَ  َرب ِّي يَْاىِّ نْ  ألِّ َذا مِّ  الكاف  ٢٤﴿ َرَ ًىا َ َٰ

َّبِّعُجَ  َ لْ  وَسنَٰ مُ  -7 ا تُعَل َِّمنِّ  أَنْ  َ لَنَٰ  أَت مَّ  الكاف  ٦٦﴿ ُرْ ًىا ُ ل ِّْموَ  مِّ

 

 

 الحكمة(مفهوم ) -6

 

 و مهال قه أو الصَّواف توال فالحكمة  بر معجم المعاني تعني 

 .القول وإصابة وال منة وال ام العقلوتعني  •

 . العلوممعرفةُ أفضل األ ياء بأَفضل وتعني  •

 .العمل واتقانكمال العلم وتعني  •

و و ما نجىه مع ال هح حين يعمى لتلقيح النليل وصخخخخخخخور الحكمة  لن تنو اا نتائجاا  لن الىوام إيجابيةق  

لت خخخخخييى مبان متعىى  الموابق بارت ا او كي تثمر تمراق ويعمى البناؤون لصخخخخخف توا ى اسخخخخخمنتية بعمق كاف 

حين  يعمف المحرجو ق بر سماكاو من حىيى الصلف وفق معايير  ا قة ال يتم اال بالتعزيز في تلج القوا ى

سف في محرج  سقي النباو بمحلول الزئبقوالىينامال يوضع البرغي في موضعه المنا  وضا  ق أو حين يتم 

 لن صخخخخخ او العناصخخخخخر والمواى وكل ما للق هللا من حولناق لنجعلاا  ! فالحكمة تكون  بر التعرف ن الماء

وفي سقي أ الي الجبال  وتزى ر  لن ضوئاا الحيا  ويحىر التعميرق تصف في المواضع المناسبة لاا فتثمر

https://www.almaany.com/quran-b/4/6/
https://www.almaany.com/quran-b/18/10/
https://www.almaany.com/quran-b/18/24/
https://www.almaany.com/quran-b/18/66/
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 بر  بماء الممر لن ترامي أمرافاا الجافة والمسخخاحاو ال خخاسخخعة للوىيان ول الماء الياا التي يصخخعف وصخخ

 ملياو المى والجزر مما  في تن يف ال خخخخخخخوامَّ  برق و و من الحكمة  ا ر  تبلر ماء المحيماو والبحار

و ليه فان ما تلل ه الحروف من ا اتاو واحراق للحي والنباو و ىم  ق و من الحكمة الحيا  المائيةبيضخخخخخخر 

  .ما يت ق مع ص ة هللا الحكيم فجميع  ذه ال وا ر وأكثر قلإلن اءاو ال يستقيم والحكمة

 

 املعىن الصفة
 المىبر بحكمة  ليا الحكيم

 الُمنعم بما ال يلزمه ذو ال ضل

 

 وفي القرآن  وا ى معزز  لاذا الم اوم نجى ا في:

ِّ  آالءِّ َربِّ ُكما تَُكذِّ بانِّ  ]الرحمن:  -1   [١٣﴿فَبِّأَي

ماءِّ ماًء فَأَنبَ  -2 َن السخخَّ ماواوِّ َواألَرَض َوأَنَزَل لَُكم مِّ ن َللََق السخخَّ تنا بِّهِّ َحىائَِّق ذاَو بَاَجةل ما كاَن لَُكم أَن ﴿أَمَّ

لوَن  ]النمل:  ِّ بَل ُ م تَوٌم يَعىِّ   [٦٠تُنبِّتوا َ َجَر ا أَإِّلهٌ َمَع  َّ

ِّ تَعا -3 ياَح بُ خخخًرا بَيَن يََىي َرحَمتِّهِّ أَإِّلهٌ َمَع  َّ ُل الرِّ  ن يَاىيُكم في ُ لُماوِّ البَرِّ  َوالبَحرِّ َوَمن يُرسخخخِّ ُ ﴿أَمَّ  لَن  َّ

كوَن  ]النمل:  ا يُ رِّ  ٦٣َ م 

جًرا َمحجوًرا   -4 ًلا َوحِّ ما بَرَز َعَل بَينَُا لٌح أُجاٌي َوَج َ ذٌف فُراٌو َو ذا مِّ ذي َمَرَي البَحَرينِّ  ذا  لَّ ﴿َوُ َو ا

 [٥٣]ال رتان: 

 

 

 (مفهوم )التطويع -7

 

 :في اللغة تمويعال

اَ  تمويع: •  مصىر َموَّ

  .نضج وأمكن تم ه الثمر: أماا ونضج.أىرج ثمره  ال جر: أماا له.انقاى إلراىته ولضع  أما ه: •

 .أذ ن له ولضع إلراىته وُحْكمه بهقفعل ما أََمَره  لهقهللاَ انقاى  أماا •

حين يموا الحىيى كي ي خخخخكل في  يئة تضخخخخبان أو صخخخخ ائح لبناء المباني أو السخخخخ ن أو ومع ىائر  الواتع نجى 

للنار بىرجاو  الية من أجل ت خكيلهق و و ما يتم مع الذ ف  بر  تعريضخهالقامراوق و و ما ال يتم اال  بر 

و و ما يتعرض اليه الب خر  ثارقكأ هال خجر حين يتم تحويله وت خكيلمع و و ما يتم  فتنه بالنار ليرتقي بثمنهق

او م اوم موحى فق بتصخخخوراتام وسخخخلوكام اليرتقو مصخخخائف ومحن من أجل التاذيف واإلر خخخاى والتوجيه  بر

 .تنوا ا كاله وصورهق و و ما يت ق مع ص ة هللا الجبار والصبور والقىوس مرغ( التمويعم ) بر م او
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 هيىرجة مؤو 1063 بىرجة حرار  تصل فتن الذ ف

 

 ىرجة مؤويه 1538ىرجة انصاار الحىيى 

 

 

 املعىن الصفة
 ، جابر للكسراملنفذ ألمره دون اعرتاض الجبار

 عنده حبكمة ومقدار ال يتعجل ابلعقوبة وكل شيء الصبور

 

 وتى جاء في القرآن:

يُز اْلَجبَّارُ ) -1 ُن اْلعَزِّ ُن اْلُمَاْيمِّ هَ إِّالَّ ُ َو اْلَملُِّج اْلقُىُّوُس السََّهُم اْلُمْؤمِّ
ي اَل إِّلََٰ ُ الَّذِّ ِّ ُ َو  َّ  اْلُمتََكب ُِّر ۚ ُسْبَحاَن  َّ

ُكون( الح رَ  ا يُْ رِّ  (23) َ مَّ
َي ُىلاٌن فَقاَل لَاا َولِّألَرضِّ ائتِّيا َموً ا أَو َكرً ا تالَتا أَتَينا مائِّعيَن  ]فصلو: ﴿ثُمَّ استَوى إِّلَن ال -2 سَّماءِّ َو ِّ

١١] 

عَةٌ إِّنَّ  -3 ِّ واسِّ هِّ الىُّنيا َحَسنَةٌ َوأَرُض  َّ باىِّ الَّذيَن آَمنُوا اتَّقوا َربَُّكم لِّلَّذيَن أَحَسنوا في  ذِّ ما يَُوفَّن ﴿تُل يا  ِّ

ابِّروَن أَ  سافل  ]الزمر: الص    [١٠جَرُ م بِّغَيرِّ حِّ



                                         كوٌن مسب ِّح - ز ير المزيىي                                                                                                 43
 

ابِّروَن  -4 َل صالًِّحا َوال يُلَق ا ا إِّالَّ الص  ِّ َليٌر لَِّمن آَمَن َوَ مِّ لَم َويلَُكم ثَواُف  َّ  ﴿َوتاَل الَّذيَن أوتُوا العِّ

 [٨٠]القصص: 

 

 

 الوحدة والتنوع(مفهوم ) -8

 :جاء في معجم المعاني في الوحى  

ُى: •  المن رُى بن سه الَوحِّ

يجُ  • هِّ: ُ َو نَسِّ ْلَمْىحِّ  لَهُقأَْي الَ ثَانَِّي  َوْحىِّ بَاَر ٌ لِّ َي  ِّ  َو ِّ

 أي ال يقار ه في ال ضل أحى َوْحىه:  و تريع •
 العضوي ة الوْحى  •

 ترابم منمقي  أو جمالي  أو تصصي  بين أجزاء العمل األىبي  المكتمل •

اَ  مصىر اء في معجم المعاني و  تَنَوَّ

اُ  • : تَنَوُّ َورِّ َاااِّ  الصُّ َاا َوأْ َكالِّ  ْلتِّهَُف أْلَوانَِّاا َوأْحَجامِّ

اُ  • : تَنَوُّ اُ  تََصنُّ َُاا اْلَمهبِّسِّ رِّ  تَنَوُّ اُ  اْلَمنَا ِّ  األْ َكالِّ  تَنَوُّ

َ وِّ  • :اْلَمأُْكوالَُو َ لَن َمائَِّى ِّ  تَنَوَّ  اِّْلتَلَ َْو أْنَواُ َاا الغََىاءِّ

َ وِّ  • ً تََصنَّ َْو َوَصاَروْ  البََضائُِّع: تَنَوَّ   أْنَوا ا

ا • را ة المتتابعة لألرض ن ساا بمحاصيَل ملتل ة  المحاصيل تنو   الز ِّ

 

في التعامل مع  ملتتعىى اسخخختلىاماتااق فلل هح لبراو ال يغ لاا  ا (السخخخيليكون)نجىق كيف أن ماى  الترافق ف

اي والسخخخخخيراميج لزجتحويله لاا مع أنواا الترف في الزرا ةق ومصخخخخخانع الت خخخخخييى في األبنية ال تسخخخخختغني  ن

ق وفي ملتبراو الروبوتاو ال تصخخخخخخخلح اال  بره التمىيىاو الكاربائية وتمىيىاو المياه وغير ا كثيرغراء و

ق لي ل األصخخل واحى واالسخختلىاماو متعىى  فاو اسخخم السخخيليكون لذوتا نى خخنو له مىااللكترونية  والرتائق

جىق كيف يتم تصخخنيع منتجاو ملتل ة يسخختلىم فياا تنوا مع الوحى ق ومع الحبوف النباتية  لن سخخبيل المثال ن

رتائق الذر  "كورن فليكس" و  ق أوالنات خخخخخوزوق ال  خخخخخاروالن خخخخخاق ويو الذر ق زمثل  ليتحول الننباو الذر  

الم ال ومعاجين االسخخخخخنان ا او اح منتجاو غير غذائية في مثل في انتاي الذر  كما تسخخخخختلىم ق كثير غير ا

 ذه نجى ا أيضخخا في الزلارف في ت خخكيلااق وفي حركة الكون واالجرام من حولنا الوحى  والتنوا ق وغير ا

 حركاتاا الىائريةق كما نهح  ذلج في اال كال الانىسيةق حين تتقامع وتتىالل.  بر

االىراكية  اوالسخخعتنوا كافة العقول الب خخرية  لن ككتاف من رف العالمين وكذلج في القرآن حين يسخختو ف 

فالقرآن لماف واحى رسخخخخالته تسخخخختو ف تنوا ال متنا ي من القىراو العقليةق و و ما جعل  التي زوىو بااق

  باىهلىى العلماءق ومن  نا جاءوق انما يل خخخخخخخن هللا من في الت سخخخخخخخير وال قه الت اوو في القىراو العمائية 

 والغني والمغني. ق و ذا كله ينسجم مع ص او هللا الواسع والباسم والبىيعالعلماء
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 املعىن فةالص
  مو رحمته كل  يء ووسع  لمه كل  يء الواسع

 موسع الرزق والعلم وموسع ما  اء من كونه ومللوتاته ورحمته الباسم

 أوجى كل  يء وال مثيل له البىيع

 المستغني بذاته  ن سواه من الللق وكل الوجوى م تقر إليه الغني

 المت ضل بإغناء سواه المغني

 

 وفي القرآن نجى:

ن لَبَنل لَم يَتَغَيَّر َمعُمهُ َوأَ   -1 نل َوأَنااٌر مِّ ن ماءل َغيرِّ آسخخخخخخخِّ َى الُمتَّقوَن فياا أَنااٌر مِّ نااٌر ﴿َمثَُل الَجنَّةِّ الَّتي ُو ِّ

م َكمَ  ن َربِّ اِّ ن ُكلِّ  الثََّمراوِّ َوَمغ َِّر ٌ مِّ ن َ َسلل ُمَص ًّن َولَُام فياا مِّ بيَن َوأَنااٌر مِّ ارِّ ن َلمرل لَذَّ ل لِّل   ن ُ َو مِّ

 [١٥لالٌِّى فِّي الن ارِّ َوُسقوا ماًء َحميًما فَقَمََّع أَمعاَءُ م  ]محمى: 

نوانل يُسخخقن بِّماءل   -2 نواٌن َوَغيُر صخخِّ ن أَ نافل َوَزراٌ َونَليٌل صخخِّ راٌو َوَجن اٌو مِّ ﴿َوفِّي األَرضِّ تَِّمٌع ُمتَجاوِّ

ُل بَعَضاا َ لن بَعضل فِّي األُُكلِّ إِّنَّ في ذلِّ  ىل َونُ َضِّ   [٤َج َ ياول لِّقَومل يَعقِّلوَن  ]الر ى: واحِّ

 

 االمتثال(مفهوم ) -9

 :جاء في معجم المعاني

يَن:نَُموذََي  اِّْمتَثَلَ  • َل  ا َلرِّ قاِّْحتَذَى َوَ مِّ ْنَوالِّهِّ  بِّهِّ  َساَر  لَن مِّ

 َلَضَع لَهُ َواْنقَاىَ  الَواتِّعِّ:لِّألَمرِّ  اِّْمتَثَلَ  •

 أما ه واحتذاه أْمَره: اْمتَثَلَ  •

حين نجى سخخخماو الحىيى ال تتغير ماما امتى زمن األرضق وال  ليه العناصخخخر والمواى من سخخخماو  ولما جبلو

تتغير سخخماته أيضخخا جغرافيا ماما تغيرو مصخخاىره المكانيةق وحين نجى  خخكل الثمار موحى في ال خخكل واللون 

ىرجة  100ن الىوام بالرغم من تغير مكان إنباتهق وسخخخخخماو النحاس واحى  ال تتغيرق  وىرجة غليان الماء  ل

ق ورائحة القرن ل لاا ما يجعلاا مميزه مقارنة برائحة ورى الجوري أينما زر و از ار اق والمبيف ويةئم

آلر في أميركا  ن ذاو المرضق  احين يعالج مريضخخخخا في اليابان  ن مرض في الر خخخخحق ثم يعالج مريضخخخخ

ال حين تعاوى في كل مر  االسخخخخخخختمعام لتمنحج متثاال نوا من  تكون نتائجه متماثلةق ولذ ه مذاتاو األمعمة

 رموبة.و ذاو االباايق و كذا مع االصواو واألجواء من إنار  أو ىرجاو حراره 

لج المعىن معروف بصخخهىتهق مقابل و ليه نحن نعكف  لن ىراسخخة لصخخائص وسخخماو العناصخخر والمواىق فذ

ائية مقابل ا لر الذي ال يسخخخختجيفق ذاج الاشق وآلر سخخخخمته التجاوف السخخخخريع في مرور ال خخخخحناو الكارب

 وآلر البليلجبل  لن الكرمق ق لذا يقال الناس معاىنق فذاج الكريم نجى االمتثال حتن مع الب خخخخخخخروو كذاق 

م اوم ضخخخخخم في ىائرته الجماىاو واالحياءق و و ما ينسخخخخخجم مع تكبر و كذاق موآلر  الذي جبل  لن البللق

 والمتعال والعلي والمتكبر والملج والمايمن والعزيز والجبار. ص او هللا المعبوى
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 املعىن الصفة
 المستحق لأللو ية والعباى  المعبوى

 المنزه  ن م اباة للقه المتعال

 المتعال وال يىركه أحى العلي

 المن رى بذاته بالع مة المتكبر

 المتصرف بملكه كيف ي اء الملج

 المسيمر المايمن

 الفالغ العزيز

 المن ذ ألمره ىون ا تراضق جابر الكسر الجبار

 

 وفي القرآن نجى:

ِّ ما فِّي السَّماواوِّ َوما فِّي األَرضِّ الَملِّجِّ القُى وسِّ العَزيزِّ الَحكيمِّ  ]الجمعة:  -1 َّ   [١﴿يَُسبِّ ُح اِّ

َي ُىلاٌن فَقاَل لَاا َولِّألَرضِّ ائتِّيا َموً ا أَو -2 َكرً ا تالَتا أَتَينا مائِّعيَن  ]فصلو:  ﴿ثُمَّ استَوى إِّلَن السَّماءِّ َو ِّ

١١] 

لوَن فِّ  -3 َق فَيُصيُف بِّاا َمن يَ اُء َوُ م يُجاىِّ وا ِّ ُل الصَّ ن لي َتِّهِّ َويُرسِّ هِّ َوالَمهئَِّكةُ مِّ َسبِّ ُح الرَّ ُى بَِّحمىِّ ي ﴿َويُ

حالِّ  ]الر ى:  ِّ َوُ َو َ ىيُى المِّ َّ ١٣] 

 

 

 فاعل(التمفهوم ) -10
 

 في اللغة: الت ا ل

 أثَّر كلٌّ مناما في ا لر ال َّيئان:  ا لت •

فل ما بهقتأثَّر  الحىر:مع  ت ا ل •  أثاره الحىُر فىفعه إلن تصرُّ

: تَ َاُ لٌ  أَْصبََح بَْينَُاَما • رٌّ  تَأْثِّيٌر ُمتَبَاَىلٌ  ُمْستَمِّ

: تَ َاُ لٌ  • يَائِّيٌّ يمِّ يَائِّيَّةِّ بِّتَأْثِّي كِّ يمِّ َاا فِّي بَْعضل تَغَيٌُّر يَْحُىُر فِّي اْلَمَواى ِّ الكِّ  رِّ بَْعضِّ

: تَ َاُ لٌ  • َاا ثَقَافِّيٌّ ُُّر الثَّقَافَاوِّ بِّبَْعضِّ يُّ  التَّ َاُ لُ  تَأَث  االْجتَِّما ِّ

: ت ا ل •  بين مول ِّى المضاى  وبين جسم ُمضاى   التَّ ا ل )األحياء( تباىلي 

: ت اُ ل • يميائي   لكيميائي ةتأثير متباىل بين ماىتين ينتج منه تغيير في مبيعة األجسام ا كِّ

يَّة ت ا ل :نووي   ت ا ل • ي   ت اُ ل كاالن مار يغي ِّر ماتة وتركيف وبناء نوا  ذر ِّ  ذَر ِّ

ر  لصلة الن س  ) لم التَّ ا ل: مذ ف • وتقول بالتأثير  بالجسمقالن س( إحىى ن ري او  لم الن س الم س ِّ
 المتباىل بين الن س والجسم المتحىين في التركيف اإلضافي  

الذي يتم فيما بين  خخخلصخخخينق  و ذاته أيضخخخا يتم فيما بين سخخخائر الكائناوق فعىم اىراكنا  رالحوا الت ا ل  بر

االسخخخخختجابة من مرف للمرف  الت ا لال ين ي الم اومق ذلج أن أحى صخخخخخور من ت ا ل لمنمق ما يىور بينام 

يتواصخخل ليكون  ت ا لالحين تناىيه أو ترى ه بأمر من األوامرق بل أو الكلف ا لرق فحين نجى اسخختجابة القم 
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أيضخخخخا مع الجماىاوق في تلقيمج لألوامر مع الروبوو فيسخخخختجيف لج وير خخخخىجق و و ما يتم يوميا بيننا وبين 

اجازتنا الللوية مع "سخخخخخيري"  لن سخخخخخبيل المثالق أو حين يوت ج مقبض الباف  ن التقىم للمو ق  أو لعثر  

اسخخخاريرج لتسخخختعرض لج ذكرياوق أو مذاق رحف  تعترض تىمجق أو  بر رائحة زكية ت خخختماا فتنتعش لاا

فاو أترف السخميعق لر خ ة من تاو  حارهق أو لقضخمه من لوح كاكاوق فجميعاا ينسخجم مع صخ ة هللا المجيفق 

 الينا من حبل الوريىق والذي اذا ى ي لبن.

 

 املعىن الصفة
 يستجيف ى اء  باىه المجيف

عالن كل األصخخخواو والكلماو ويسخخختجيف المسخخخمع والسخخخامع و و للمبالغة يسخخخمع ت السميع
 لعبيىه

 

 وفي القرآن نجى:

نوا بي  -1 باىي َ ن ي فَإِّن ي تَريٌف أُجيُف َى َو َ الى ااِّ إِّذا َى انِّ فَليَسخخخخخختَجيبوا لي َوليُؤمِّ أَلََج  ِّ ﴿َوإِّذا سخخخخخخَ

  [١٨٦لَعَلَُّام يَرُ ىوَن  ]البقر : 

ن َسبَإل بِّنَبَإل يَقينل  ]النمل: ﴿فََمَكَر َغيَر بَعيىل فَقاَل أََحمُو بِّما لَم تُ  -2 ئتَُج مِّ م بِّهِّ َوجِّ  [٢٢حِّ

يًّا  ]مريم:  -3 ن تَحتِّاا أاَل  تَحَزني تَى َجعََل َربُّجِّ تَحتَجِّ َسرِّ   [٢٤﴿فَناىا ا مِّ

 

 

 التكامل(مفهوم ) -11
 

 في اللغة: التكامل

ل بعُضاا بعًضا بحير لم تحتج إلن ما األ ياُء: تكاملوِّ  • لاا من لارجا كمَّ  ايُكم ِّ

ً  َ َملُهُ: تَكاَملَ  • ا هً َوتام   كاَن كامِّ

 َكَمَل  يئًا ف يئًا ال يُء: تََكاَملَ  •

:ُجاوىِّ  تَكاُملُ  • ً  األْفراىِّ ْم بَْعضا اِّ  تَْكميُل بَْعضِّ

: التَّكاُملُ  • يُّ ً  االتتِّصاىِّ َل بَْعُضاا بَْعضا يَُكم ِّ ناوِّ االْتتِّصاىِّ لِّ ِّ  َجْمُع ُكل ِّ ُمَكو 

ىراسة رياضي ة للت كامل وتمبيقاته في إيجاى األحجام  حصاء(واإل )الجبر التَّكامل: حسافُ  •
 والمساحاو وجذور المعاىالو الت  اضلي ة الت  اُضل والت كاُمل

: تكامل • ياسي ة )السياسة( سياسي   حالة التَّماسج التي تسوى المجتمع من الناحية الس ِّ

: تكامل • ن نسقًا ثقافيًّا منسجًماتوافق متباىل بين سماو ثقافي   وال نون( )الثقافة ثقافي  ِّ  ة متعارضة يكو 

نجىه  بر التمعيم الذي نجريه  لن النباتاوق فعبر سخخخخخخاق من  خخخخخخجر  الزيتون يمكنج أن والتكامل 

فيما تسخختزرا  ناا سخخاق ل خخجر  الكمثرىق بالرغم من تباين فصخخيلتي ال خخجرتينق و و ما نهح ه 

ونجىه ق يوان لصالح االنسان لمرضن السكرفي استزراا االنسولين من الحبين الحيوان واالنسان 

 في التكامل الذي أنتج لنا مائر  االيرباص  بر تجميع أجزاء المائر  من لمس ىول ال ىولة واحى 

فيمخخا بين والت خخافر ق ومخخا جاخخاز االي ون الللوي اال نموذجخخا آلر للتكخخامخخل في االتحخخاى األوروبي

تجاريةق ذاو التكامل نجىه في اجسخخخخاىنا  بر أىوار يقوم باا الكبى في توليى   خخخخراو ال خخخخركاو  ال
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والايكل الع مي في حمل أ ضخخخخخاء  قلهيا الىم الحمراءق والمثانة في التللص من سخخخخخموم الجسخخخخخم

الجسخخخخىق والتكامل فيما بين الميور والجاموس حين تتغذى الميور  لن ما يعلق من ح خخخخراو  لن 

تزاوي بعض األسخخخماج  لن أوراق ال خخخجر وليس في الماء أو السخخخهحف  ار الجاموسق او حين ت

 في ىفن بيضاا في التراف وليس في البحر.

ومن أجل الحصخخول  لن  واء بارى تت افر  ى  أجاز  في مكيف الاواء بىئ بالمضخخلةق فالمكثفق 

 Adapterفاألحزمةق والبكراوق فال هترق ومعير حراريق ونجىه أيضخخخخخا  بر ما نسخخخخخميه بالموائم 

تتوائم مع الىولة التي وصخخخلنا كي من ىرجة الن ىرجة ألرى الكاربائية ال ولتية  خخخحنة حين نحول 

 الياا. 

التكامل الذي نجىه في السخخخخخماءق  بر التوازن في الجاذبية التي تجعل كل كوكف ونجم في موضخخخخخع 

 .اامع لاصية المرى المركزية ل الكواكف األلرى عمحىى معتمىا  لن توى الجذف م

 

 

 ىول   من 4 ركة من  11جااز االي ون الللوي إنجاز ت افر في إنجازه 
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Boeing Airplane  ىولة حول العالم لتصنيعاا 13أجزاء المائر  بوينغ وتكامل  بر 

 

 

 تتكامل لمس ىول أوروبية إلنتاي مائر  تحلق كالح ر  

 

 

 تل تينمراحل  ملية التمعيم بين نباتين من فصيلتين مل
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القويق ذلج ان ما للق ق نجى ا  بر )الجبار(ق البىيعق الجامع التيصخخ او هللا فصخخور التكامل  ذه تنسخخجم مع 

 آلرين. معوالتكامل ال يقوى بذاته في ان يقوم بالعملياو ىون االتكال 

 املعىن الصفة
 المن ذ ألمره ىون ا تراضق جابر الكسر الجبار

 ل لهأوجى كل  يء وال مثي البىيع

 يجمع  تاو الحقائق واللهئق في الىنيا وا لر  الجامع

 بذاته وال يحتاي إلن سواه القوي

 

 وجاء في القرآن ما يعزز لذلج  بر:

ًىا يَبتَغوَن فَ  -1 جَّ ى اُء َ لَن الُك  ارِّ ُرَحماُء بَينَُام تَراُ م ُركَّعًا سخخُ ِّ َوالَّذيَن َمعَهُ أَ خخِّ ٌى َرسخخوُل  َّ َن ضخخًه ﴿ُمَحمَّ مِّ

نجيلِّ َكَزرال  جوىِّ ذلَِّج َمثَلُُام فِّي التَّورا ِّ َوَمثَلُُام فِّي اإلِّ ن أَثَرِّ السخخُّ م مِّ اِّ ضخخوانًا سخخيماُ م في ُوجو ِّ ِّ َورِّ َّ  

ُ الَّذي ُم الُك  اَر َوَ َى  َّ اَا لِّيَغيَ  بِّاِّ ر  ُف الزُّ َن آَمنوا أَلَرَي َ مأَهُ فَآَزَرهُ فَاستَغلََ  فَاستَوى َ لن سوتِّهِّ يُعجِّ

نُام َمغ َِّر ً َوأَجًرا َ  يًما  ]ال تح:  الِّحاوِّ مِّ لُوا الص    [٢٩َوَ مِّ

ُم الباَف َفإِّذا َىَللتُموهُ َفإِّنَُّكم غالِّب -2 َما اىُللوا َ لَياِّ ُ َ لَياِّ َن الَّذيَن يَلافوَن أَنعََم  َّ وَن َوَ لَن ﴿تاَل َرُجهنِّ مِّ

ن ِّ فَتََوكَّلوا إِّن ُكنتُم ُمؤمِّ   [٢٣يَن  ]المائى :  َّ

َقةل ثُمَّ  -3 ن َ لَ َ ةل ثُمَّ مِّ ن نُم ن تُرافل ثُمَّ مِّ ناُكم مِّ ا َللَق ن  َفإِّ عرِّ  َن البَ يفل مِّ اُس إِّن ُكنتُم في َر ن  َاا ال يا أَيُّ ن ﴿  مِّ

نُبَيِّ َن لَُكم َونُقِّرُّ فِّي األَرحامِّ ما نَ خخاُء إِّلن أََجلل مُ  ُجُكم مِّ ًه ثُمَّ ُمضخخغَةل ُمَللَّقَةل َوَغيرِّ ُمَللَّقَةل لِّ ن ثُمَّ نُلرِّ مًّ سخخَ

يئً  لمل  خخخخخَ ن بَعىِّ  ِّ نُكم َمن يَُرىُّ إِّلن أَرَذلِّ العُُمرِّ لَِّكيه يَعلََم مِّ نُكم َمن يُتََوف ن َومِّ ىَُّكم َومِّ ا َوتََرى لِّتَبلُغوا أَ خخخخخُ

ن كُ  و َوَربَو َوأَنبَتَو مِّ َى ً فَإِّذا أَنَزلنا َ لَيَاا الماَء ا تَزَّ  [٥لِّ  َزويل بَايجل  ]الحج: األَرَض  امِّ

 

 

 

 اإلدارة(مفهوم ) -12

 اإلىار  في اللغة: 

      فعل :أَىار •

ْرق يُىيرق أىارَ  •  والم عول ُمىار ُمىيرقفاو  إىار ًق أَىِّ

 ىار ال يء:حول  أَىار •

 ملف منه أَن يتركه األَمر:فهنًا  ن  أَىار •

 ملف منه أَن ي عله األَمر: لن  أَىار •

 جعله يىور بعضقركاتِّه تتواتر بعُضاا في إثر جعل ح ال َّيَء: أىار •

 ا لةَ  أىار  •

 لَ َّاا رأْسه:العمامةَ حول  أَىار •

 .تأَجيلتعاما ا وتىاولاا من ىون  التجار : أَىار •



                                         كوٌن مسب ِّح - ز ير المزيىي                                                                                                 50
 

 و ن ام يىير المؤسساو التي تضع ابعاى  لن منتجاتاا ولىماتاا والتي تام  :الجوى  ال املة اىار  •
 العميل

 التجاريةوال سيما في  ركة متعىى  العهماو  التجارية العهمة ن  ةالمسؤولي :ةالتجاري العهمة ىار ا •

 .ا لرينو ي ة تحقيق األ ىاف  ن مريق  :اإلىار  •

 ي الو ي ة المسئولة  ن تقىيم مااراو فنية لى م لىماو  اللىمة(ت غيل  ) ملياو :اإلىار  ال نية •
ال نية تعرف أىوار  واإلىار  المعلوماو.نولوجيا البنية التحتية لتك وإىار تكنولوجيا المعلوماو 
 حاسوف( )المجال:---الهزمة.  واإلجراءاو والعملياواألىواو  وكذلجمجمو او الى م 

 والمحاسبةالمسئولة  ن إىار  الموازنة  والعملياو ي الو ي ة  اللىمة( )سياساو :اإلىار  المالية •
 حاسوف( )المجال:---المعلوماو. ة تكنولوجيا اللاصة بمقىم لىمالممالبة المالية  ومتملباو

 من:  العمل لت ملمتعىى  في إىار   ملياو  في ال ركاو التجارية نجىو

 إىار  االفراى -1
 الصيانة  -2

 الت قى -3
 مراتبة الملزون -4

 بوالص تأمين  لن البضائع -5
 الق -6

التالي حصخخخخى وب سخخخخلعمعىل ممكن من النجاح في مرح ال أكبر لن الحصخخخخول   بر  ملياو االىار ويقصخخخخى 

األرباح من اجل تأمين اسخخخخختمرار الم خخخخخرواق  ذه العملية في إىار  الم خخخخخروا ما  ي اال تقريف من تبل هللا 

اهلل يتولن إىار   ذا الكون الع يم بما ي تمل  ليه من كائناو ف قم روا رف العالمين (نحن)حين نكون لعبىه 

 وللق.

 لن سخخبيل المثال وكافة األلعاف الرياضخخيةق حين يقىم و و م اوم تتكرر صخخوره مع مر خخى فريق كر  القىم 

وذلج بناء  لن تقىيراو لاصخخخخة بنقام توته وتوتيو نزوله ومع من سخخخخيقابلق حجف تى  قجف آلرحال ف وي

ينكره جماور الم خخخخجعينق غير أن المر خخخخى يريى أن يكون للاىف المسخخخخىى مذاتا غير تقليىي بحكم الضخخخخغم 

 بينق ما يعرض الم خخجعين للصخخبر واالجااى الن سخخيق لكن مع تسخخىيى الاىف والتىافع الذي يتعرض اليه اله

في ممالج أيضخا و و ما نهح ه سخيىرج الجماور حذاتة المر خى وتوجيااته واسختراتيجيته في إىار  ال ريقق 

الم اوم  اقالنحل والنملق كما نهح ه في إىار   ملياو صخخخخيى ال رائس من تبل جما او األسخخخخوى أو الضخخخخبا

 .الحي القيومق الر يىق والحكيمذي ينسجم مع ص ة هللا ال

 املعىن الصفة
 له الحيا  الكاملة والىائمة والذاتية الحي

 القائم بن سه والمقيم ل ؤون  باىه القيوم

 المر ى لعباىه الر يى

 المىبر بحكمة  ليا الحكيم
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 وفي القرآن ما يعزز لذلجق في مثل: 

اُ نَّ َسبَع َسماواول َوُ َو بُِّكلِّ  َ يءل  ﴿ُ َو الَّذي َللََق لَُكم -1 ما فِّي األَرضِّ َجميعًا ثُمَّ استَوى إِّلَن السَّماءِّ فََسو 

  [٢٩َ ليٌم  ]البقر : 

ن ثُمَّ  -2 مًّ عُُكم  إِّلَيهِّ ﴿َوُ َو الَّذي يَتََوف اُكم بِّاللَّيلِّ َويَعلَُم ما َجَرحتُم بِّالنَّاارِّ ثُمَّ يَبعَثُُكم فيهِّ لِّيُقضخخن أََجٌل ُمسخخَ َمرجِّ

 [٦٠ثُمَّ يُنَبِّ ئُُكم بِّما ُكنتُم تَعَملوَن  ]األنعام: 

َنا ا ياوِّ لِّقَومل يَعلَموَن  -3 ل َتى فَصخخخخخخخَّ ماوِّ البَرِّ  َوالبَحرِّ  اا في ُ لُ َتىوا بِّ َعَل لَُكُم النُّجوَم لِّتَا ذي َج لَّ  ﴿َوُ َو ا

 [٩٧]األنعام: 

 

 

 

 )الترشيح( الفلترة(مفهوم ) -13

 

 ال تر  في اللغة:

 نق اه ولل صه من ال  وائف بواسمة ال لتر ر َّحهق الس ائَل: فَْلتر •

حق •  أىا  أو جااز لتنقية السَّوائل من ال َّوائف ُمر  ِّ

 ريحة الجيهتين أو الزجاي أو البهستيج التي توضع أمام  ىسة  وال يزياء( )المبيعة فلتر •
  .معي نةالكاميرا المتصاص ألوان 

حق  •   .ماء / بنزين فلتر :ال َّوائفتنقية السَّوائل من أىا  أو جااز ل ُمر  ِّ

نضخخمر للتللص منه  ال خخوائف  لن صخخى)ال لتر( قوى يل خخوائف  بر متىفق السخخوائلق فحين ال ا انتزاا ي ف

 الم آلر يل يه هللا  بر ل ض وفلتر  موجاته الصخخخخخوتية كي تتم  ملياو الت خخخخخغيل سخخخخخليمق   لترالسخخخخختبىاله ب

من األرضق اق فيل ي لج صخخخخخخوو غليان الحمم في ب  حيا  الكائناو  لن الكوكفبال خخخخخخكل الذي تتملبه ىور

ق  بر  ملياو ال لتر   ذه ق فاو الرافع اللافضويل ي  نج صخخخوو أزيز المائراو في السخخخماء اال وفق تىر

وسخخخخم ما بين كفاو  الم آلر  لن  خخخخاكلة االحهم فال لتر  ىائما تكون في موضخخخخع )وسخخخخم( ما بين نماتينق 

االحتضان وكق كمرحلة وسم بين اإل ار  الحمراء واللضراء ءالص را المرورمثل ا ار  واتع والحقيقةق الو

من غاز ثاني تنقية األجواء كما إن ق البيضة ال رخ ضمن ت ر وق تبل والىتهما كمرحلة  للجنين في بمن امه

يى الكربون  لذي ي بر ماى  الكلوروفيل واالمتصخخخخخخخخاص بال لتر  أكسخخخخخخخ قه تم  بر ما تاوا تمل با من غاز  الن

للغبارق أو  بر غسخخل األرض بسخخيول جارفة من مياه االممارق وما أجاز   اال خخجار ق أو في صخخىاألكسخخجين

مع جسخخخى يف  بر المر خخخحاو اال نوا من ال لتر  التي يتعرض الياا الاواء تبل ان يىلل الن منازلناق ويالتك

تناول ألرى كزيو الزيتون الذي يعزز من تن يف  االبتعاى  ن بعض األمعمة والحر  لناالنسخخخخخخخان في 

ال لتر ق و و ما ينسخخجم مع  ق جميعاا معزز لصخخ ةمن الى ون الضخخار  ال خخرايين واالورى  في جسخخم االنسخخان

الما ر من ال وائفق ونحن في صلواتنا نى وا تائلين اللام نقني من ال وائف كما ينقن أي القىوسق هللا  ص ة

 س واغسلني بالماء والثلج والبرى.من الىناألبيض الثوف 

 االممئنانتلجق وإن كان مممئناًق حال  االنتزااوكذلج )القلف( فإن كان مضخخمرباًق فاو لن يتمكن من و ي ة 

ض تلوبنا لرزم غير تليله من ال خخوائف ق "ال تن" ىون مضخخي ال خخوائف للن س أو للسخخلوجق وسخخبحانه ي ل يُعر ِّ
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 لن حالل سليم تيل للن س التي تحمله  استقرستجىه يتقوى  يئاً ف يئاًق فإن فمع  يَّ من )اإلراى  والعزيمة(ق 

ه ليتعرض مجىىا للمزيى من ال تنق فتلج  ي الاىية التي  يرجعا) إلن ربج راضخخخخية(ق واالق فمىُّ الحيا  َحضخخخخُّ

رجعون( )لعلي ا)ق كي ال يضمر العبى تائهً حيناا  بر م اوم فلتر  القلف يمنحاا هللا لعباىه تبل أن يح رون

 ق و و ما ينسخخخخخخجم مع صخخخخخخ او هللا القىوسق والغ ورق والغ ارق والتوافق والع وأ مل صخخخخخخالحا فيما تركو(

 .والرافع اللافض

 

 املعىن الصفة
 املتعايل عن كل النقائص القىوس

 كثري الغفران الغ ور

 كثري املغفرة وسرت الذنوب الغ ار

 يقبل توبة عباده التواف

 سيئات من يستغفره ميحو الع و

 يرفع من يستحق من عباده وما شاء من كونه الرافع اللافض
 خيفض من يستحق اخلفض

 

 وتى جاء في القرآن:

َ بِّقَلفل َسليمل  ]ال عراء:  -1   [٨٩﴿إِّال  َمن أَتَن  َّ

  [٣١﴿َوأُزلِّ َوِّ الَجنَّةُ لِّلُمتَّقيَن َغيَر بَعيىل  ]ق:  -2

يِّ  َوتيَل ﴿َوتيَل يا أَرُض ابلَعي ماءَ  -3 َي األَمُر َواستََوو َ لَن الجوىِّ جِّ َويا َسماُء أَتلِّعي َوغيَض الماُء َوتُضِّ

 [٤٤] وى:  بُعًىا لِّلقَومِّ ال  الِّميَن 

 

  

 مسىوىالل ريان لصور  
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 التركيز(مفهوم ) -14

 
 في اللغة تعني: التركيز

 

يزُ  • ْمحِّ فيِّ  تَْركِّ :الرُّ  َغْرُزهُ  إِّثْبَاتُهُق األَْرضِّ

:ُر يُ َك ِّ  • يزل يَّةل بِّعَْينَِّاا بِّتَْركِّ يَرهُ ُمثْبَتاً َحْوَل تَضِّ  أَْي يَْجعَُل تَْ كِّ

: َرَكَزهُ فيااق َغَرَزهُ  َركَّزَ  • ْمَح في األَْرضِّ  الرُّ

 اللَّبََن: َكثَّ َهُ  َركَّزَ  •

ْ نَهُ: َجَمَع فِّْكَرهُ  َركَّزَ  • ً  َوَحَصَرهُقذِّ  صاَر ُمْنتَبِّاا

يف ىون أن يصل ء(الكيميا )فيَركََّز المحلُول  •  حى  التََّ بُّع إلنق: زاَى نِّْسبَةَ الذائف إلن الُمذِّ

: لن  ركَّز •  ا تمَّ به وأكَّىه ال َّيءِّ

ال خخخخمس  بر بؤرتااق و و ما يجعل المار  من  أل خخخخعةنجى العىسخخخخة الهمة حين تحرق  بر تركيز ا و 

تركيزق وحتن في االسخخختيعاف العلمي ال ألسخخخاليفالم خخخي  لن حبال م خخخىوى  ت عيه منام ب الب خخخر تاىرين

ق وكي نكسخخخخخخخف الحبال تو  وباأللص الىرجاويى و المعلمين الملبة للتركيز من أجل نتائج إيجابية في 

 ةالحىيىي الضخخخ ائرال يتم اال  بر تركيز في  ىى  او بماتلج التي ت خخخى الجسخخخور المعلقة ونزيى ا متانةق ف

ال ح خخخاء والمنكر حين يمارسخخخاا االنسخخخان تلبا وم خخخا را ال كي تمنحاا تو ق وفي الصخخخه  فاي تنان  ن 

 .والمقتىر ق والجامعمع ص ة هللا المتينمنسجما ما يت ق  و ووفق حركاو و و ما يى و للتركيزق 

 

 

  ائرضكيبل حىيى الصلف في  يئة 

 

 معلقال ر الحىيى لحمل الجسرئ اض
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 املعىن الصفة
 ال يغلف وال يقار المتين

  تاو الحقائق واللهئق في الىنيا وا لر  يجمع الجامع

 المتمكن من ال يء المقتىر

 

 

 وفي القرآن:

1-  ُ ا زاغوا أَزاَ   َّ ِّ إِّلَيُكم فَلَم  هِّ يا تَومِّ لَِّم تُؤذونَني َوتَى تَعلَموَن أَن ي َرسوُل  َّ  ﴿َوإِّذ تاَل موسن لِّقَومِّ

قي ي القَوَم ال اسِّ ُ ال يَاىِّ  [٥َن  ]الصف: تُلوبَُام َو َّ

 [١٧﴿ما زاَ  البََصُر َوما َمغن  ]النجم:  -2

بِّلِّ َكْيَف ُللِّقَوْ   -3 بَالِّ َكْيَف  (18) َوإِّلَن السََّماءِّ َكْيَف ُرفِّعَوْ (17) أَفََه يَنُ ُروَن إِّلَن اإْلِّ َوإِّلَن اْلجِّ

بَوْ  َحوْ  (19) نُصِّ ْر إِّنََّما أَنَو ُمذَ  (20) َوإِّلَن اأْلَْرضِّ َكْيَف ُسمِّ رٌ فََذك ِّ  (21) ك ِّ

4-  َ َر َ ۚ إِّنَّ  َّ َُّ النَّْ أَ َ اْ لِّ ُ يُن ِّ يُروا فِّي اأْلَْرضِّ فَانُ ُروا َكْيَف بََىأَ اْلَلْلَق ۚ ثُمَّ  َّ َ لَنَٰ ُكل ِّ َ ْيءل تُْل سِّ

يرٌ     (20) تَىِّ

نًا ثُمَّ َجعَْلنَا ال َّْمَس َ لَْيهِّ َىلِّيًه أَلَْم تَرَ  -5 لَّ َولَْو َ اَء لََجعَلَهُ َساكِّ ثُمَّ تَبَْضنَاهُ  (45)  إِّلَنَٰ َرب َِّج َكْيَف َمىَّ ال  ِّ

يًرا  (46) إِّلَْينَا تَْبًضا يَسِّ

  

 

 الجبر(مفهوم ) -15

 
 في اللغة: الجبر

 وضع  ليه جبير  كسَرهقأصلح  جبَرهق الع َم: جبَّرَ  •

 واسا م المحزونينقآسن  المنكسر :القلوَف  جبَر •

 .إليهأحسن  حالهقأصلح  حاجتَهقك اه  اليتيَم: جبَر / ال قيرَ  جبَر •

مه األمَر: رجبَ  •  أصلحه وتوَّ

 أكمله إلن الواحى الصَّحيح قواإلحصاء الجبر) :الكسرَ  جبَر) •

 ألزمه إي اه وأكر هقتاره  ليه  وغيره:جبَره  لن العمل  •

ر كسَره: جبَر • ا لسِّ ضه  م   أصلح  ئونه و و 

اه وواساه في مصيبةل حلَّو  ملبَهقأجاف  بلامَره: جبَر / لامَره جبَر • اره أزال انكس بهق ز 
 وأرضاه

 زتنا الللويةجاا صخخهحإل ق ونعمىفتجبر العمل في مركباتنا إلصخخهحيج السخخياراو ننعمى لميكاإذ نحن و 

كما نعمى للمبيف حال  ذاكر ق السخخخخخعة في زياى  أو  حاسخخخخخوبي  لمن يجبر ا  بر برنامج أو الحاسخخخخخوبية 

وى ن من تجا يى  بر مستحضراو وتعمى السيىاو لجبر ما تتعرض اليه جلتعرضنا للكسر في   امناق 

ليف التمعيم مثهق وجبر  وز ال قراء  بر ر ايتام اوالجبر يكون للنباو  بر اسخخخخخخخالتجميل "الميكأف"ق 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya18.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya18.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura25-aya46.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura25-aya46.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura25-aya46.html
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ونجىتام بالغذاء والكساءق والجبر نراه في المبيعة من حولنا حين تممر السماء فتن ف ما تعرضو اليه 

وصخخخ ة مع صخخخ ة هللا الجبار  و ما ينسخخخجم ق وتضخخخاريس األرض من أوسخخخاخ بعى  اصخخخ ة رملية  وجاء

 .غ ار وال افيال

 

 

 املعىن الصفة
وال خخ اء ي خخمل  خخ اء األبىانق و خخ اء الصخخىور من  ال افي

 ال به وال اواو

 المن ذ ألمره ىون ا تراضق جابر الكسر الجبار

 كثير المغ ر  وستر الذنوف الغ ار

 

 وفي القرآن نجى:

ُ الَّذي ال إِّ  .1 ِّ ﴿ُ َو  َّ بحاَن  َّ ُن العَزيُز الَجب اُر الُمتََكبِّ ُر سخخخخُ ُن الُمَايمِّ هُم الُمؤمِّ لهَ إِّال  ُ َو الَملُِّج القُى وُس السخخخخَّ

كوَن  ]الح ر:  ا يُ رِّ  [٢٣َ م 

يُز ) .2  (66)ص: )اْلغَ َّارُ َرفُّ السََّماَواوِّ َواأْلَْرضِّ َوَما بَْينَُاَما اْلعَزِّ

 

 

 مفهوم )الزمن( -16

 

 لغة:الزمن في ال

نَةٌ أَ  •   الجمع :ْزمِّ

نَةِّ  يَُسافُِّر فِّي ُكل ِّ  • : أَْزمِّ نَةِّ يُفق فُُصولَِّاا:فِّي ُكل ِّ  السَّ تَاُءق الَلرِّ بِّيُعق ال  ِّ ْيفُ  الرَّ  الصَّ

نَةِّ  • يثَةِّ َ ْكَس َما َكاَن َ لَْيهِّ األْمُر في األْزمِّ نَةِّ الَحىِّ :تَغَيََّرْو أَْحَواُل النَّاسِّ فِّي األْزمِّ يَةِّ  لعُُصورُ ا اْلَماضِّ

َمُن: •  وتو تصير أو مويل الزماُنق الزَّ
 األجزاء.مى  من الوتو غير ثابتة  زمان: -أ

  صر. زمان:  -ف

 اإلنسان.مى  حيا   زمان:  -و

 ال صل.من السنة  زمان  -ر

 .«م رق»نحو  ال علقوتوا  زمان  و ما ىل  لن الصرف:في  "الزمان  اسم" زمان: -ي

 ".وصلو أمس " نحو: الزمانق يىل  لن اسم الصرف:في  "الزمان   رف" زمان: -ح

فوحى  تياس الزمن ثابته مع كل ما يىور في األرضق ووحى  الزمن تلتلف بالتهف موتع الكوكف السخخخخخخيار 

مع كل كوكف نكون  ليهق  وحى  الزمن  بر مول أو تصخخر نسخخبية وغير ثابتةق غير أن من مىاراو ال خخمس
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 امل حركة وزاوية محور األرض بالنسخخبة لل خخمس ومول أو تصخخر الليل والناار آية حير يعتمى ذلج  لن 

يتملف كان مع كل كوكف يىور حول ال خخخمس أو حول نجم ماق وتمع المسخخخافاو زمنيا بىأ يقصخخخرق في حين 

إليصال رسالة بريىية في أزمان غابر  أضحو الرسالة تصل في أتل من مرفة  ينق و و ما يعزز  اأ ار

من لم يتجاوز مرفة  ينق وحاىر معراي رسخخولنا الكريم لما ورى في القرآن  بر تصخخة  رش بلقيس وفق ز

يعزز مسخخخخارا انملق من ىائر  الواتع نحو ىائر  الحقيقة  بر مرحلة وسخخخخمية بيناما كانو  بر بيو المقىسق 

كما ورى ق م مع صخخ ة هللا في األول االلر والقىيرو و ما  زز ل خخوا ى  ما رآه الرسخخول  ناجق و ذا ينسخخج

  "أحىكم الى ر فإن هللا  و الى ر ال يسف في الحىير "

 املعىن الصفة
 ال  يء تبله ووجوىه سبحانه ذاتي لرا  األول

 ق وال  يء بعىه

 التام القىر  وال يهبس تىرته  جز بوجه القىير

 

 

ُن َوُ َو بُِّكلِّ  َ يءل َ ليٌم  ]الحىيى:  -1 ُر َوالبامِّ ُر َوال  ا ِّ ُل َوا لِّ  [٣﴿ُ َو األَوَّ

ُ الَّذي َللَقَُكم مِّ  -2 ن بَعىِّ تُوَّ ل َضع ًا َوَ يبَةً يَللُُق ما ﴿ َّ ن بَعىِّ َضعفل تُوَّ ً ثُمَّ َجعََل مِّ ن َضعفل ثُمَّ َجعََل مِّ

 [٥٤يَ اُء َوُ َو العَليُم القَىيُر  ]الروم: 

ُئ َويُعيُى  ]البروي:  -3  [١٣﴿إِّنَّهُ ُ َو يُبىِّ

ْن أَْلفِّ  لَْيلَةُ )-4        (3:ىرالق( َ ْارل اْلقَْىرِّ َلْيٌر م ِّ

لِّجَ )-5 لَةٌ ۗ َذَٰ ِّ َوَسْبعَةل إَِّذا َرَجْعتُْم ۗ تِّْلَج َ َ َر ٌ َكامِّ يَاُم ثََهثَةِّ أَيَّامل فِّي اْلَحج  ْى فَصِّ ْم يَجِّ
 لَِّمن لَّْم يَُكْن أَْ لُهُ فََمن لَّ

يُى اْلعِّ  َ َ ىِّ َ َواْ لَُموا أَنَّ  َّ ىِّ اْلَحَرامِّ ۚ َواتَّقُوا  َّ ي اْلَمْسجِّ رِّ  (البقر  :(196(قَافِّ َحاضِّ

تَافِّ ) -6 ِّ اثْنَا َ َ َر َ ْاًرا فِّي كِّ نَى  َّ ىَّ َ ال ُُّاورِّ  ِّ .إِّنَّ  ِّ  (36:التوبة  َّ

 

 

 مفهوم )االركان( -17

 

 في اللغة: ركاناإل

 وأرُكنٌ  أركاٌنق :الجمع •

كن: •  أََحُى الجوانف التي يَْستَنُِّى إلياا ال يُء ويقوم باا الرُّ

كن: •  من أجزاء حقيقة ال يءجزٌء  الرُّ

نْ  • : أَْرَكانِّ  ُ َو مِّ َىتَِّاا الىَّْولَةِّ ْن أَْ مِّ  مِّ

: أَْرَكانُ  • فُوَن َ لَن الَجْيشِّ  الَجْيشِّ يَن يُْ رِّ بَاُر الَّذِّ بَّاُم الكِّ  الضُّ

: بُْنيَاٌن ثَابِّوُ  • ْلمل َوُجْاىل َوبِّ  األْرَكانِّ  نَاءل َوَىَ ائَِّم َوأَْرَكانل َمتِّيُن األُسسِّ اِّْرتِّقَاُء البِّهَىِّ يَْحتَاُي إِّلَن  ِّ

: أَْرَكنَ  •  َوثَِّق بِّهِّ  إِّلَْيهِّ
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مناا في االنمهق  صخخخنا ة كل حير تعتمىكافة المجاالو الصخخخنا ية نجى ا في  وتوا ى الت خخخييى اركان البناء

فانىسيا ال يمكنج إتامة من أ   مرانية ىون توا ى وأركان تعتمى اال مى ق ق  لن توا ى ثابته لاصة بالمجال

وفي الزرا ة فه يمكنج ان تحصخخخخخخخى ثمارا ىون اركان اربع تكون  بر البذر  والاواء واال خخخخخخخعة والماءق 

والجبال  ي بمثابة األركان بالنسخخخخخخخبة الن األرضق ومع كافة الصخخخخخخخنا او التي تعتمى  لن ركن الكارباء 

في انمهتة الحيا   لن بكافة صخخورهق والماء ركن أسخخاسخخي كركن الوتوى الصخخنا او التي تعتمى لت خخغيلااق أو 

والكتاف ركنه األسخخخاسخخخي الورق والقلمق والقلم كما ان ركني الماء غازي األكسخخخجين والايىروجينق األرضق 

 ق  ق وإحراز األ ىاف ركن أسخخخاسخخخي في ال وز بالمباراركنه األسخخخاسخخخي مىاى سخخخواء من الحبر أو ما يمنح أثرا

فان كان ما سخخخبق  و ضخخخمن ىائر  الواتعق المامة لن تنجزق  المامة واال فان إلنجازفالركن  و ما تلجَّ اليه 

فان ىائر  الحقيقة لاا اركانق في مثل ما نقص مال من صخخخىتةق ومثل من يتق هللا يجعل له ملرجاق ومثل إن 

تنصخخروا هللا ينصخخركمق وكذلج في ال وز بالجنة فركناا األسخخاسخخي  ىم ال خخرج باهللق الم اوم الذي ينسخخجم مع 

 لصمى والجبار والمجيف والع و.ص او هللا ا

 

 املعىن الصفة
 يقصى وحىه الصمى

 المن ذ ألمره ىون ا تراضق جابر الكسر الجبار

 يستجيف ى اء  باىه المجيف

 يمحو سيئاو من يستغ ره الع و

 

 وفي القرآن:

ُ أََحىٌ ) -3 َمىُ  (1) تُْل ُ َو  َّ ُ الصَّ  اللهص( اَولَْم يَُكن لَّهُ ُك ًُوا أََحىٌ  (3) لَْم يَلِّْى َولَْم يُولَىْ  (2)  َّ

يبُونَ ) -4  (75:و. الصافا) َولَقَْى نَاَىانَا نُوٌح فَلَنِّْعَم اْلُمجِّ

 [١٤ي: ﴿َوُ َو الغَ وُر الَوىوُى  ]البرو -5

حيمِّ  ]ال اتحة:  -6 حمنِّ الرَّ ِّ الرَّ  [١﴿بِّسمِّ  َّ

 

 

 مفهوم )الرحمة( -18

 

 في اللغة: رحمةال

ُمق • حِّ ْحُمق الرَّ ْحُم: والرَّ  موضُع تكوين الجنين وو اُؤه في البمن والر ِّ

ُم: • حِّ  .أَسبابااالقرابةُ أَو  الرَّ

كبناو  ال ُروضقة وال من ذوي األَتارف الذين ليسوا من العََصب :األرحام: ذوو / األرحام أولو •
لو  وبناو   .األَ ماماإلِّ

لَة • م: صِّ حِّ حم و كساا تميعة إليامقزيار  األتارف واإلحسان  الرَّ  الرَّ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura112-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura112-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura112-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura112-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura112-aya4.html
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  الع و  ن جان أو  ن  ىو •

حمة: •  نىاء اللتماس المغ ر  والص ح أو الستثار  ال  قة الرَّ

  وتعم ـ اً  و  ـَقة وليناق موى   •

 قلصخخغيرنحو االكبير و المللوتاوق رو و ما يتكرر مع الحيوان وسخخائ قاجاو الوليى بر ت قى مواضخخع ح األمف

تاريق و ق من كنوز من معاىن ومياه معىنيةوتحتضن زرا ية وتبمن  غله رحماا األرض منبه وفيما تنبو 

اال صخخخور  جذا ال خخخجر  احتضخخخان رسخخخولنا الكريم ل وماق لألجيال بر ما  و مىفون من آثار  بر   للب خخخرية

وجبل  للرسخخول  لم صخخاحبااق الناتة التي ا خختكو ر جاء  بروتكرار  ذه الصخخوق الحقيقةىائر  تعبر بنا نحو 

 الوىوى"ق و و ما ينسخخخخخخخجم مع صخخخخخخخ او هللا يحبنا ونحبه"أحى جبل وق "أثبو أحىأحى حين تال له رسخخخخخخخولنا "

 .الرحيمو الرحمنو

 

 املعىن الصفة
المحخخف لعبخخاىهق والمحبوف في  المحسخخخخخخخن لعبخخاىهق الوىوى

 تلوف أوليائه

 ل النعمالمنعم بجهئ الرحمن

 المنعم بىتائق النعم الرحيم

 

 وفي القرآن:

نيَن  ]يونس:  -1 ىورِّ َوُ ًىى َوَرحَمةٌ لِّلُمؤمِّ ن َربِّ ُكم َو خِّ اٌء لِّما فِّي الصخُّ َ ةٌ مِّ ﴿يا أَيَُّاا الن اُس تَى جاَءتُكم َمو ِّ

٥٧] 

نيَن َوال يَزيُى  -2 َن القُرآنِّ ما ُ َو  ِّ اٌء َوَرحَمةٌ لِّلُمؤمِّ ُل مِّ  [٨٢ال  الِّميَن إِّال  َلساًرا  ]اإلسراء: ﴿َونُنَزِّ 

 

 الجودة(مفهوم ) -19

 

 في اللغة:  الجوى

 النو ية الجوى : •

مجمل السماو واللصائص لمنتج أو اللىمة التي تجعله تاىراً  لن تلبية االحتياجاو  الجوى : •
 المذكور  صراحة أو المضمنة

لو من العيوف والنواتص والتبايناو  ي مقياس للتميز أو حالة الل التصنيع:في مجال  الجوى  •
الكبير   ن مريق االلتزام الصارم بمعايير تابلة للقياس وتابلة للتحقق إلنجاز تجانس وتماثل في 

 .المستلىمينالناتج ترضي متملباو محىى  للعمهء أو 

َف بَِّجْوَى ِّ  • :ُ رِّ نَاَ تِّهِّ  بِّإِّتْقَانَِّاا َوَمبِّيعَتَِّاا الَجي َِّى ِّ  صِّ

أحى  المثالق لن سبيل  مناا.ج أو لىمة أو  ملية  لن تقىيم القيمة المستاىفة  ي تىر  منت •
إذا كان يؤىي و ي ته كما  و متوتع و يقىم  الجوى  المكوناو الماىية يمكن ا تباره  الي
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العملياو أيضاً تتملف القىر   لن مراتبة الك اء  و ال عالية و  وجوى اال تماىية المملوبة. 
 . ضرور التحسينام  نى 

 

 ناق كمركبة تعتمى أسخخخخخخخس صخخخخخخخارمة في مرح مركباتاا في األسخخخخخخخواقق بل وجى)BMW(  همة فاا  ي

(Toyota)  لمو أن ثمة للل في التصنيعق فاألسس  حينتعمى إلن سحف ألوف من مركباتاا من األسواق 

ق لهسختاهج ق لمرحه في األسخواقا تماىهالصخارمةق والسخحف للمركباوق يعني ضخمان لصخهحية ما يصخلح 

 ؟فإن كان  ذا  أن المركباوق تُرى  ل نتليل أن يىلل االنسان الجنة ىون أن يكون مستوفياً ل روم صارمة

ياء بمبالغ مائلة للحصخخخخول نحين يغىق  ليه االغ Fine foodنرى التاافو نحو الجوى   بر ما يسخخخخمن كما 

  .بأسعارهتقي  ليهق فاو يعتمى الجوى   بر أسلوف ال رز والتصنيف أيضاق لير

ان  أي ecosystemنا في  ذا العالمق وتؤكى ا ما تسخخخمن في العلوم ب وا خخخكال الجوى  نرا ا في كل ما يحيم

  .المبيعة تصلح ن ساا بذاتااق و و ما يت ق مع ص او هللا الحي القيوم والبىيع والحاف هللا جعل 

 

 املعىن الصفة
 له الحيا  الكاملة والىائمة والذاتية الحي

 القائم بن سه والمقيم ل ؤون  باىه القيوم

 أوجى كل  يء وال مثيل له البىيع

يح    باىه وكونه من الللل واالضخخمراف ويح    الح ي 
 أ مال العباى للحساف

 

األفضخخخخخل واالحسخخخخخن واالجوى يعززه في ذاو المسخخخخخار اال يىلل جنة هللا اال  إلنتايفحرص جميع مصخخخخخانعنا 

 هللاق ويأتي لماف هللا ليؤكى ذلج  بر:وفق الت ريع الذي رسمه  المستوفي ل روم الجوى 

َ بِّقَلفل َسليمل  ]ال عراء:  -1  [٨٩﴿إِّال  َمن أَتَن  َّ

ابِّروَن  -2 ا ا إِّالَّ الصخخخخخخخ  ق  ًحا َوال يُلَ َل صخخخخخخخالِّ ِّ َليٌر لَِّمن آَمَن َوَ مِّ لَم َويلَُكم ثَواُف  َّ  ﴿َوتاَل الَّذيَن أوتُوا العِّ

 [٨٠]القصص: 

 

 

 مفهوم )العوالم( -19
 

 العوالم في اللغة:
 (اسم) : الَم

 و الَُمون  والُِّمق :الجمع •

 بمُن ال لج حوا كل ما  وتيلق كلهقالللق  العَالَُم: •



                                         كوٌن مسب ِّح - ز ير المزيىي                                                                                                 60
 

نف من أََصناف  العَالَُم: •  و الم النباو الحيوانقكعالم  اللْلققكل صِّ

: َ الَم • يَاَسةِّ  َمَجال الس ِّ

: العالمُ  • يُّ س ِّ قي يمكن أن تُىَرَج مجمو ة األ ياء الت الحِّ  بالحواس 

: العالم •  ما ي اوقما يت صل بالذ ِّ ن والت كير من  العقلي 

في ُ ْرف الم سرين ما ال يعرفه الب ر إال  بواسمة األنبياء فه يقع تحو الحواس  وال يىركه العقل  الغيف:  الَم •
 ال ااى   الم ونقيضه مبا ر ق

بثمة الواتع  الم  الم االحهم ووأمام  يه )االحهم( التي ف قاين كبيرت ال فكرو يوما  ما يمكن أن تكون  ل

تراوىنا حين ننام من حقيقة؟ وما الحكمة مناا؟ ألم يلالجج ال خخخخعور بعى أن تسخخخختيق  من النوم من أنج بال عل 

كنو مع فهن الذي  و يبعى  نج االف الكيلومتراوق وتى رأيو فهنا الذي تى فارق الحيا  وتكلمو معهق 

أو حمو بج نج كنو تسخخخبح في ال ضخخخاء ىون جناحق وتى لضخخخو غمار المحيم الاائج بسخخخ ينة من زجايق وأ

 لتستيق  فجأ  فتتعوذ وتحمى هللا؟أمواي البحر في األ ماق 

 (virtual reality) االفتراضيالواتع  الم  و ملتلف  ن كما  قراالبح  الم يلتلف  نعالم ذلج أن الحلم ك

الموجاو الصوتية  بر ما يتم نسجه  بر  الم ق ويلتلف  ن  بر حواسيف ذكية الرتميةالذي تبنيه الصنا ة 

ال تلضخخخخخخخع للقوانين التي حيا  االلحان الموسخخخخخخخيقيةق فجميعاا يعزز لم اوم موحىق اال و و " حيا  ألرى" 

ر للحيا  ق فان كانو حياتج تمضخخخخخخخي وفق توانين وتوا ىق فان هللا تاىر  لن ان يللق ن ام آل اىنا ا واتعا

تكون له توانينه الملتل ة تماماق فنهح  كيف انج ان غصخخخخو في أ ماق البحر كيف ان توانين الحيا  ملتل ة 

كذلج و باتي الغواصخخينقمع  جتواصخخلفي و قملتلفلتن س في اون ام  قالم و نتيجة لقانونمن حير الجاذبية 

ر مماثل بالنسخخخبة لمن يىلل ن ام االحهم ق واالمالبحرية الملتلف  ما  و فوق االرض  خخخكل المللوتاوفي 

االفتراضيق انو من ي را القوانين الواتع حير تنعىم بالكلية القوانينق ويته ن الزمان والمكانق ومع  الم 

ويحىى سخخخماو ال خخخلصخخخياو التي سخخخترسخخخماا من ذ نجق  ذا الم اومق بأ خخخكاله المتنو ةق يعزز لحيا  ملتل ة 

إما الن جنة أو الن نارق كل ذلج ليقرف اليج  المج الذي  في  الم أليرا  البرزخق وحي الم حيا ا في نسخخخخخخخ

الكريم وحىير معراي رسولنا الكريم  ستؤول اليهق والذي ستكون له توانينه اللاصةق و و ما يعزز له القرآن

 .)ص(

  .البىيع واللالق القىيرمع ص او هللا  ينسجم  ذا( عوالمالم اوم )

 املعىن الصفة
 أوجى كل  يء وال مثيل له البىيع

 المبىا للللق الملترا له  لن غير مثال سابق اللالق

 التام القىر  وال يهبس تىرته  جز بوجه القىير

 المتمكن من ال يء المقتىر

 

 ونجى من آياو القرآن ما يعزز لذلج  بر:

ْن َصلْ   -1 ْلَمَهئَِّكةِّ إِّنِّ ي َلالٌِّق بََ ًرا مِّ ْن َحَمإل َمْسنُونل َوإِّْذ تَاَل َربَُّج لِّ  28الحجر:  .  َصالل مِّ



                                         كوٌن مسب ِّح - ز ير المزيىي                                                                                                 61
 

يزِّ اْلعَلِّيمِّ فَ ) -2 يُر اْلعَزِّ لَِّج تَْقىِّ
ْصبَاحِّ َوَجعََل اللَّْيَل َسَكنًا َوال َّْمَس َواْلقََمَر ُحْسبَانًا ۚ َذَٰ ي  (96) الُِّق اإْلِّ َوُ َو الَّذِّ

ْلنَا اْ يَاوِّ لِّ   االنعام )97((َقَْومل يَْعلَُمونَجعََل لَُكُم النُُّجوَم لِّتَْاتَُىوا بَِّاا فِّي ُ لَُماوِّ اْلبَر ِّ َواْلبَْحرِّ ۗ تَْى فَصَّ

ْيءل ۖ َوُ وَ ) -3 بَةٌ ۖ َوَللََق ُكلَّ  خخَ احِّ َماَواوِّ َواأْلَْرضِّ ۖ أَنَّنَٰ يَُكوُن لَهُ َولٌَى َولَْم تَُكن لَّهُ صخخَ يُع السخخَّ ْيءل  بَىِّ بُِّكل ِّ  خخَ

 ماالنعا  10)(1(ٌَ لِّيم

ير) -4 عُُكْم ۖ َوُ َو َ لَنَٰ ُكل ِّ َ ْيءل تَىِّ ِّ َمْرجِّ  ى و(4) (ٌإِّلَن  َّ

 

 

 مفهوم )االطمئنان( -21

 االممئنان في اللغة:

• :  سكن وثَبََو واْستقر اْممأَن 

:الَولَُى  اِّْمَمأَنَّ  • قَوثَِّق  لَِّصىيقِّهِّ نَهُ. فيهِّ  أَمِّ

:اْلُمسافُِّر  اِّْمَماَنَّ  • ً أَتاَم  بِّالبِّهىِّ  بِّاا َواتََّلذَ ا َوَمنا

 اِّْنَل ََضوْ  األْرُض:اِّْمَمأَنَّوِّ  •

:بِّاْلَمكانِّ أَو  اِّْمَمأَنَّ  • ً  فيهِّ  اِّتََّلذَهُ َوَمنا

 ولم يقلق انز اي:َسكن بعى  ونحوه:واممأن  القلف  •

 سَكن بعى انز اي ولم يقلق •

ومع  ،بع  اضةةةةطرا  قمبهدقات  تنتظم  ةةةة  االن ةةةةان حين  عبر هكمفهوم عبر دائرة الواقع نج   االطمئنان) 

في مثل غار حراء  اوجماىالومع احتضةةةةةان الطائر لفراخه، في ، وتعزيز لاطمئنان اإختضةةةةةان االم ال بناءه

وجعلام مممئنين ألكثر من ثهثمائة  فاحتضخخخنام باهلل آمنوا الذين ال تية وكاف ق ملسو هيلع هللا ىلص محمىنبينا  احتضخخخنالذي 

 يوسخخخف حين أوحن له )وأوحينا اليه لتنبئنام بأمر م  ذا فممئن هللا والجف الذي احتضخخخن يوسخخخف )ا( ق ام

، من  و يعزز له في الح ائق مع كل صةةةةبا من اطمئنان العصةةةةافير  ةزغزغ، وما تجمبه و م ال ي خخخخخعرون(

أسةةةةةعار الطاقة  انخفاضالطعام في اْلسةةةةةواة بع  سةةةةةنوات عجاا، واالطمئنان حيا   رواالطمئنان حين يتوف

 نطق التي ، وال ةةام الصةةاة عميه محم  ل ةةي نا"  أبالي ال" مقولتهرة الحقيقة نج  عبر في دائو، الوقودتوفر و

 تعرض الذى الحرج الموقف من بالرغم بها ي ةتشةعر كان التي لمطمأنينة تأكي ا ، الطائف من  طرد أن بع  بها

 . له

مع ( من دون واسطة، وما  ومع أركان اإلسام، فما الصاة اال تعزيزا لاطمئنان القمبي عبر تواصل يومي

الزكاة اال تأمينا لمبركة فاالطمئنان فيما  نيت، وما الحج اال تعبيرا عبر م ةةةةةةر  يمتزج فيه الزمان مع المكان 

عبر ممارسةةات لشةةعائر كانت فيها ها ر قمقة ليم ها ( باالطمئنان، فمن يشةةه  الحج فهو ينطمق من أمام بيت 

المتحف في فلك يُذَكر ويعمونا فوة سةةةةةبع سةةةةةماوات،   ه وقمبه نحو خالقها الذيليتجه بج ةةةةة، ( مركزا لمكون

االمريكي لمفضاء، أن الم افات في الكون شاسعة   ا بحيث تقاس بال نين الضوئية، وتعتم  في الح ا  عمى 

ون ترلي 9046الف كيمومتر ، وال ةةنة الضةةوئية  300سةةرعة الضةةوء في الفراا، فال انية الضةةوئية عبارة عن 

، وهي مازالت ضةةةةمن سةةةةمائنا لألرضمميار سةةةةنة ضةةةةوئية عن أبع  مجرة  13كيمومتر، فافا عممت أننا نبتع  

كيف ترك إبراهيم )ع  في واٍد غير في فال نيا المميئة بآالا المجرات، ثم فوة سةةةةةمائنا هذه سةةةةةبع سةةةةةماوات، 

فيأمرنا ( أن نمارس ما خاضته  ،اطمأنوزو ه غير إنه  ابنه زرع مع الوحوش وظممة دام ة في لياٍ  ِطوا 

ها ر من معاناة ضةةمن م ةةار ال ةةعي بين الصةةفا والمروة ، ليذكرنا بأن فاك المشةةه  شةةكمه يوحي بالترك غير 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya96.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya96.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya96.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya96.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya97.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya97.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya97.html
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إنه كان محفوظا برعاية وت بير وإدارة محكمة ومراقبة لحظية، ما  عل أفئ ة من الناس، بل كل الناس، تهوى 

عممياً  الحاجبها نبينا إبراهيم )ع  باهلل بأنه لن ي ع أهمه وحي ون، ي ةةةةتشةةةةعرها إليه، فتمك ال قة التي كان يتمتع 

ضةةةةمن شةةةةعائر، فعن ما تتعزز ال قة يتعرز التوكل فيتعزز االطمئنان فاالن ةةةةجام مع فاتك ومع كل من حولك، 

ين رزة ، فأنت مع ال ةةام ، فعام تحار  من أ ل تأم من حولكالحرو   ان لعتفتشةةعر بال ةةام ، حتى وإن 

، بالرغم من بع ه، غير أن إلينا من حبل الوري  إن كنت واثقاً بالّرزاة الذي لم يتركك وحي اً، والذي هو أقر 

بق ر ما سةةعت فيه ها ر، ويكون الك   ن ةةبة وتناسةةب مع ق ر الم ةةافة القصةةيرة التي تهرو   ال ةةعي مطمو  

تعزيزا لمفهوم ع كل زيارة لمبيت الحرام، فيها فيما بين الشةةةةةةوطين، تمك هي القصةةةةةةةة بأكممها نمارسةةةةةةها م

 .االطمئنان

المطيف، ال ةةام، وصةةفات ( من ةةجما مع ، ويعزز لهذا المفهوم افصةةور االطمئنان تتع د ليظل المفهوم واح 

 العفو، والتوا .والباسط، و

 

 ويعزز لهذا المفهوم في القردن ديات ع ي ه نذكر منها:

  
م نَضَر َ  -1 اِّ ُف في ُوجو ِّ   [٢٤النَّعيمِّ  ]المم  ين: ﴿تَعرِّ
بي َمعَهُ َوالمَّيَر َوأَلَن ا لَهُ الَحىيَى  ]سبأ:  -2 باُل أَوِّ  ن ا فَضًه يا جِّ   [١٠﴿َولَقَى آتَينا ىاووَى مِّ
ِّ الَّذي أَذَ َف َ نَّا الَحَزَن إِّنَّ َربَّنا لَغَ وٌر َ كوٌر  ]فامر:  -3 َّ   [٣٤﴿َوتالُوا الَحمُى اِّ
 [٢٧ُس الُممَمئِّنَّةُ  ]ال جر: ﴿يا أَيَّتَُاا النَّ  -4

يَّةً  ]ال جر:  يَةً َمرضِّ عي إِّلن َربِّ جِّ راضِّ  [٢٨﴿ارجِّ

5- ( ُ ْم َحَسنَاول ۗ َوَكاَن  َّ ُ َسي ِّئَاتِّاِّ ُل  َّ ئَِّج يُبَى ِّ
َل َ َمًه َصالًِّحا فَأُولََٰ يمً إِّالَّ َمن تَاَف َوآَمَن َوَ مِّ حِّ  (اَغ ُوًرا رَّ

 نال رتا (70)

  

 املعىن الصفة
 يمحو سيئاو من يستغ ره العفو

 العالم بل ايا األمور وىتائقاا البر بعباىه المحسن إليام المطيف

 يقبل توبة  باىه التوا 

موسخخخخخخع الرزق والعلم وموسخخخخخخع ما  خخخخخخاء من كونه ومللوتاته  الباسط
 ورحمته

 األمان لللقه ووا ف السهم لعباىه ال ام
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 االنسجام(مفهوم ) -22

 في اللغة: االنسجام

 الَكهمُ  اِّْنَسَجمَ  :َوتَناَسقَوْ تَناَغَمْو أَْصواُو َكلِّماتِّاا  القَصيَى ِّ:أَْل اُ   اِّْنَسَجَموْ  •

ا اْ تََرَف  اِّْنَسَجمَ  • هِّ لَمَّ :َمَع نَْ سِّ هِّ  َمعَااقتَوافََق  بِّالَحقيقَةِّ  لَْم يَْ عُْر بِّأَنَّهُ ُمتَناتٌِّض َمَع نَْ سِّ

 -انسجموِّ ال تا ُ مع ا لرين  -انسجموِّ القراراُو المتَّلذ  مع مباىئنا  -يتعارض: اتَّ ق معه ولم  •
ة االنسجامبعضاا:  ذه األلوان غير منسجمة مع    ما في تم 

متوافقًا في األفكار وال عور  أنيقًاقكان سلًسا  تعقيىقالكهُم انت م أل اً ا و باراول من غير  انسجم •

  .والميول

  توافقاا بمريقة تلذ  لألذن انت امااق األلحان: انسجام •

نحو مضخخخخخمار موحىق القلفق والعقلق متجاة ق حير تكون جميع العناصخخخخخر sync م اوم )االنسخخخخخجام(و بر 

واالثر الذي يتركه  لن السخخخخخلوجق و و ذاو االنسخخخخخجام للجزيئاو التي يتركاا المغنميس بعى ىلكه بقضخخخخخيف 

مبيعة  ما أصخخخخاباا من للل لتعوى لتنسخخخخجم مجىىاًق  ن رفض ال حىيىيق و ما )االيكو سخخخخيسخخخختم( اال تعبيراً 

 ا ره غير منسخخخخخخجمهق كذلج القلق حيال السخخخخخخرمان ما ينم  ن  ألنااوالللل في مبقه االوزون محل رفض 

 اكما إن )صهتي ونسكي ومحياي( تعبير  ىم انسجام في الجسى الن مار أو تآكل غير حميى للهيا الجسىق

 .والسهم المنانق والرؤفص ة هللا اللميف ووانسجامه مع لاذا الم اوم  ويعززاالنسجامق   اوم ن ذاو م

 

 املعىن الصفة
العالم بل ايا األمور وىتائقاا البر بعباىه المحسخخخخخخخن  المطيف

 إليام

 المنعم المعمي المنان

   يم الرأفة والرحمة الرؤوف

 األمان لللقه ووا ف السهم لعباىه السهم

 

 ما يعزز لذلج  بر:وجاء في كتف القرآن 

لل  إِّلوانًا َ لن ُسُررل ُمتَقابِّليَن  ]الحجر:  -1 ن غِّ  [٤٧﴿َونََز نا ما في ُصىورِّ ِّم مِّ

 [٢٣﴿يَتَناَز وَن فياا َكأًسا ال لَغٌو فياا َوال تَأثيٌم  ]المور:  -2

لماٌن لَُام َكأَنَُّام لُؤلٌُؤ َمكنوٌن  ]المور:  -3 م غِّ  [٢٤﴿َويَموُف َ لَياِّ

ن َذَ فل َوأَكوافل َوفياا ما تَ تَايهِّ األَن ُُس َوتَلَذُّ األَ يُُن َوأَنتُم فياا لالِّىوَن  ﴿يُ  -4 حافل مِّ م بِّصِّ ماُف َ لَياِّ

 [٧١]الزلرف: 
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  مفهوم )الخبء( -23

 

 اللفء في اللغة:

 المىَّلرُ  اللْفُء: •
 الَمْلبُوءُ  اللْفُء: •
 الممر السَّماء: لفء •

الترا ، كمادة أساسها ال ميكون،  في م لأح  عناصرها يخبئه لنا  ، وما الذيتخبئه اْلرض من كنوز فما الذي

سوبية صنعت من  الذي اعتم  ،silicon valleyفي كاليفورنيا  ال ميكون واديفمن ال ميكون دشن  رقائق حا

رها مجاالت الصةةناعة والبناء وغيلتشةةمل  عما  بمت عميه من خبء ال ةةميكون، وتتع د اسةةتخ امات هذه المادة

والخبء الذي هو في  ويتع د الخبء في كل ما هو مو ود عمى اْلرض، مما سةةيكتشةةف وهو غير معموم بع ،

االزهار حين يحوله النحل الى ع ل، وتحوله المصانع الى عطور، وما يمكن أكمه أو حمبه عبر عصارات من 

من اآلثار التاريخية، اْللوان لاسةةةةةةتخ ام كأصةةةةةةباا، وخبء المحيطات الذي لم يكشةةةةةةف بع ، خبء اْلرض 

للك خخخخخف  ن الحقيقة  يى ونا ق فاالسخخخخختك خخخخخافوالذي يقابله )الك خخخخخف(يعني كل ما سخخخخخترق ( لفءم اوم )الو

ق فمع كل ك خخخخخف جىيى ثمة اتتراف من ىائر  الحقيقةق حتن وإن كان ك خخخخخ ا  لمياق فاو ينسخخخخخجم مع والحقائق

ن يسخخخخختعرض لنا مجمو ة من االحىار التي ىارو )سخخخخخنريام آياتنا في ا فاق(ق ومع ىائر  الحقيقة نجى القرآ

س ينة وتار   بر تتل الغهم وتار   بر  صالح اللضرق تار   بر لرق ال فيما بين نبينا موسن)ا( والرجل ال

إتامة الجىار الذي كان يؤول للسخخخخخقومق ليبين لنا الم ارتة فيما بين الىائرتينق ىائر  ما نعاينه في الواتع مقابل 

 الحقيقة.ما  و لفء في 

وأسلوف ضرف االمثال في القرآن  و نوا من أنواا إ اار اللفء  ما ت تمل  ليه نواميس  ذا الكون من 

 أسرار في مثل:

ائَةُ حَ  -1 ِّ َكَمثَلِّ َحبَّةل أَنبَتَو َسبَع َسنابَِّل في ُكلِّ  ُسنبُلَةل مِّ ُ ﴿َمثَُل الَّذيَن يُن ِّقوَن أَموالَُام في َسبيلِّ  َّ  بَّةل َو َّ

ٌع َ ليٌم  ]البقر :  ُ واسِّ ُف لَِّمن يَ اُء َو َّ  [٢٦١يُضا ِّ

َن الَمسِّ  ذلَِّج بِّأَنَُّام تالوا -2 با ال يَقوموَن إِّال  َكما يَقوُم الَّذي يَتََلبَُّمهُ ال َّيماُن مِّ إِّنََّما  ﴿الَّذيَن يَأُكلوَن الرِّ 

ُ البَيَع َوَحرَّ  با َوأََحلَّ  َّ ثُل الرِّ  ن َربِّ هِّ فَانتَان فَلَهُ ما َسلََف َوأَمُرهُ إِّلَن البَيُع مِّ َ ةٌ مِّ با فََمن جاَءهُ َمو ِّ َم الرِّ 

ِّ َوَمن  اَى فَأُولئَِّج أَصحاُف الن ارِّ ُ م فياا لالِّىوَن  ]البقر :  َّ ٢٧٥] 

ن تُرافل ثُمَّ تاَل لَهُ  -3 ِّ َكَمثَلِّ آَىَم َللَقَهُ مِّ نَى  َّ  [٥٩ُكن فَيَكوُن  ]آل  مران: ﴿إِّنَّ َمثََل  يسن  ِّ

 

 .رق البىيعق الحليمق اللميفق الستيال ا ر البامنص او هللا وتنسجم ويعزز لاذا الم اوم 

 املعىن الصفة
العالم بل ايا األمور وىتائقاا البر بعباىه المحسخخخخخخخن  المطيف

 إليام

 أ ار وجوىه بآياته ال ا ر

 ال يعلم أحى ذاته البامن

 يل بذاتهق وأسمائهق وص اتهق وأفعالههللا جم  الجميل



                                         كوٌن مسب ِّح - ز ير المزيىي                                                                                                 65
 

 أوجى كل  يء وال مثيل له البىيع

 الص وح الساتر ذو الحلم الحليم

ْون والحياء الستير  الذي من  أْنه حف الستر والصَّ

 

 وفي القرآن:

ماواوِّ َواألَرضِّ َويَعلَُم ما تُل وَن وَ  -1 ُي الَلفَء فِّي السَّ ِّ الَّذي يُلرِّ َّ ما تُعلِّنوَن  ]النمل: ﴿أاَل  يَسُجىوا اِّ

٢٥] 
َ َ لن ُكلِّ  َ ي -2 َر َ إِّنَّ  َّ َُّ النَّ أَ َ ا لِّ ُ يُن ِّ ءل ﴿تُل سيروا فِّي األَرضِّ فَانُ روا َكيَف بََىأَ الَللَق ثُمَّ  َّ

 [٢٠تَىيٌر  ]العنكبوو: 
 

 

 

 مفهوم)االبداع( -25

 

 االبىاا في اللغة:

 أو زمانإيجاى  يء غير مسبوق بماى    ابتكارق •
 اِّْلتََرَ َاا أَْنَ أََ اق آلةً: أَْبَىاَ  •
:ت كير  •  لهَّق أصيل إبىا ي 
انُِّع: أَْبَىاَ  •  أََجاَىق أَتْقَنَ  الصَّ
 استْلَرَجهُ  ال يء: أْبَىا •
 أَْحَىثَهُ  ال يء: أْبَىا •

مع  تتعامل ي االم في ممبلاا ق فاا معمياوىرجاوق اىنا ا يتم  بر إ اى  ت خخخخخخخكيل الفممارسخخخخخخخة االبىاا  

 ناصر من اللضرواو والمأكوالو  بر إ اى  الت كيل في تحضير أمباتااق حير يتسابق الماا  في ملكاو 

 قالصخخخيىلي في تحضخخخيره لألىويةو قتموير المواى  بر املامفي معال يزيائي والكيميائي العالم االبىاا فيااق و

ضمن ىائر  الواتع ي رخ  (كيل المعمياو)إ اى  ت  الم اوملي ل  قالميكانيكي في تمويره لسماو المركباوو

وفي ق حيال تىراو  ذا العقل في االبتكار  بر إ اى  الت خخخخكيل في المواى لنا منتجاو وسخخخخلع ومعىاو لتبر ن

ليبقن  باإلبىااق ءالعقل إلىراج اللبي ويتايأيمة حالمالربم فيما بين ال وا ر  ىائر  الحقيقةق يعمى العقل في

اوجى وللق تلج العناصرق ويبقن التحىي حين ال يقوى االنسان لللق ذبابه ولو اجتمعوا االبىاا الحقيقي لمن 

 ق فاو من وصف ن سه باللالق وبالبىيع.لاا

 

 املعىن الصفة
 أوجى كل  يء وال مثيل له البىيع
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  بر:في القرآن و زز لذلج 

 [١١٧لَهُ ُكن فَيَكوُن  ]البقر :  ﴿بَىيُع السَّماواوِّ َواألَرضِّ َوإِّذا تَضن أَمًرا فَإِّنَّما يَقولُ  -1

ذ َولًَىا َولَم يَُكن لَهُ َ ريٌج فِّي الُملجِّ َوَللََق ُكلَّ َ يءل فَقَ  -2 ىََّرهُ ﴿الَّذي لَهُ ُملُج السَّماواوِّ َواألَرضِّ َولَم يَتَّلِّ

 [٢تَقىيًرا  ]ال رتان: 

  

 

 مفهوم)المؤشر( -26

 

 المؤ ر في اللغة:

ر: •   همة ُمَؤ  ِّ

رُ  • :ا ُمَؤ  ِّ يَزانِّ  إِّْبَرتُهُ  لَِّسانُهُق لمِّ

ر: •  أىا  تستلىم للضبم أو لإل ار  إلن مَحم ة إذا يَّة معي نة لتوضيح الصوو أو تحويله ُمَؤ  ِّ

ر: • أو التغي ر النسبي  في متغي ر  تيمةقبنى إحصائي  م رى يبي ن التغي ر النسبي  في سعر أو  )االتتصاى( ُمَؤ  ِّ
بقةق ويعبَّر  نه بنسبة مئوي ة تُحسف  لن ا تبار أن مستوى ال تر  السابقة  و اتتصاىي   ام  مقارنة ب تر  سا

 الرتم

ر • ر :البُوْرَصة مؤ  ِّ ر ا من لهل بعض العي ِّناو المرجعيَّةيىل   لن اتجا او األسام  مؤ  ِّ  واألسعار وتموُّ

ة وذلج  بر الترمومترق في ىائر  الواتع نجىق ثمة ما يمنحنا معلوماو  ن ىرجة حرار  األجواء اللارجيو 

ق وتسخخختمر  ا ر  المؤ خخخراو ليصخخخبح الزللىرجة ما تتعرض اليه األرض من ز ؤ خخخروثمة ىرجة رلتر كم

الع ن مؤ را للتلف الذي تعرض اليه الغذاءق والصىأ مؤ را النل اض معىل صهى  المعىن مقارنة  ما كان 

سماءقويعتبر ما   ليهق والرائحة الكرياة مؤ را لتسمم الاواءق  أصاف مبقة األوزون مؤ را ال تهل في ال

وما الصخخخىاا اال نوا من ق  والك خخخف  ن المحاليل القلوية مقابل الحمضخخخية  بر مؤ خخخر ورق  باى ال خخخمس

األسخخماج  قق ون و ن تبض في أمعاء االنسخخان أو نقص في الحىيى أو للل في الن ر لعلهف ايضخخا المؤ خخراو

لتوجه  ام فاو  في المجتمع فيتحولنمم حياتي سلبي  يستجى ق وحيناء ن ىرجة تلور الم امؤ رفي البحار 

ثمة معاىالو وفي ىائر  الحقيقة نجى فجميعاا تعزز لم اوم المؤ خخخخخرق  يحتام لهق   ن للل مجتمعي مؤ خخخخخر

)وما رميو اذ رميو ولكن هللا رمن(ق  في السخخلوج وفي األىاء في مثليعزز لاا الىين و ي بمثابة مؤ خخراو 

روا هللا ينصخخخخخركم(ق )ما نقص مال من صخخخخخىتة(ق فالمال يزكو وينمو  بر الصخخخخخىتاو والزكا  وال )ان تنصخخخخخ

 ق الم اوم الذي ينسجم مع ص او هللا الر يى والااىي والنور.ينقص

 

 املعىن الصفة
 المر ى لعباىه الر يى

ئه ومريق  الااىي قا باف ب يه  باىه وياىي كل مللوق إلن أسخخخخخخخ ياىي إل
 حياته

 ا ر بن سه والم ار لغيرهال  النور
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 وتى جاء في القرآن ما يعزز لاذا الم اوم  بر:

َّقوا يُؤتُِّكم أُجوَرُكم َوال يَسأَلُكم أَموالَُكم  ]محمى:  -1 نوا َوتَت ٌف َولَاٌو َوإِّن تُؤمِّ  [٣٦﴿إِّنََّما الَحيا ُ الىُّنيا لَعِّ

 [٨٦َر ِّ فَه يَُل َُّف َ نُاُم العَذاُف َوال ُ م يُنَصروَن  ]البقر : ﴿أُولئَِّج الَّذيَن ا تََرُوا الَحيا َ الىُّنيا بِّا لِّ  -2

صامِّ  ]ال -3 َ َ لن ما في تَلبِّهِّ َوُ َو أَلَىُّ اللِّ ُى  َّ بَُج تَولُهُ فِّي الَحيا ِّ الىُّنيا َويُ اِّ َن الن اسِّ َمن يُعجِّ بقر : ﴿َومِّ

٢٠٤] 

ُ يَ َاُى إِّنَّ الُمنافِّقيَن ﴿إِّذا جاَءَج الُمنافِّقوَن تالوا نَ َاُى إِّنَّ  -4 ُ يَعلَُم إِّنََّج لََرسولُهُ َو َّ ِّ َو َّ َج لََرسوُل  َّ

بوَن  ]المنافقون:   [١لَكاذِّ

نا صالَِّحينِّ  -4 باىِّ ن  ِّ ُ َمثًَه لِّلَّذيَن َك َُروا امَرأََو نوحل َوامَرأََو لومل كانَتا تَحَو َ بَىينِّ مِّ ﴿َضَرَف  َّ

ليَن  ]التحريم: فَلانَتاُ ما  ِّ َ يئًا َوتيَل اىُلَه الن اَر َمَع الى الِّ َن  َّ  [١٠فَلَم يُغنِّيا َ نُاما مِّ

 

 

 مفهوم )العالقات(-27

 

 العهتة في اللغة:

ىاتة العَهتَة: •  الصَّ
 الحف الهزم للقلف العَهتَة: •

 ايةالمناسبة بين المعنن األصلي والمعنن المراى في المجاز والكن لعَهتَة:ا •

 رابمة تربم بين  لصين أو  يئين العَهتَة: •

ة الصالحة للن ر في األمور العهتة: السُّلمة ذاو •  السُّلمة الملتصَّ

 وجوى تباىل ثقافي  أو تجاري  بيناما بلىين:الثَّقافيَّة أو الت ِّجاريَّة بين  العهتاو •

قصلة ورابمة بين المعنن الحقيقي  والمعنن  •  وتى تكون غير الم اباة اباةقالم وتى تكون  المجازي 

 وات نا الجولة و ي ال فاا  ي  قفي ىائر  الواتع  برق الجماىاو حين تتواصخخخخخخل فيما بيناا انجى العهتاو و 

ال تتمتع بم ا رق أو حين ي يى جسرا بالرغم من أناا  تتواصل فيما بيناا  بر الصور والرسائل النصية تعقل

سان وحيوان في مثل ن بين  ائلتين أو  عبيمن العهتاو   بر )كلمة( حسنةق أو  بر م ا ر من الوى بين إن

مع الليل أو القم أو الجملق والعهتاو تستمر حتن مع مضي الزمن ومضي أصحابااق فمازلنا نتمتع بعهتة 

سخخخخلم الوى مع من فارتنا الحيا  ونتمنن مجىىا اللقاء بامق و هتة الحف والوى مع نبينا محمى صخخخخلن هللا  ليه و

المسخخخلمون يتىافعون السخخختهم فنتجاذباا يوميا معه  بر السخخخهم  ليهق والعهتة تمتى حتن مع الحجر االصخخخمق 

ق بل وتمتى العهتة مع الجماىاو مع البعض حين تأنس بسخخخكن واسخخخع أو منه الحجر األسخخخوى أو في حياز  تبله

ت عر بالمصاف وااللم الذي ل هق أو بسا ة معصم من  همة تجارية مرموتةق وتمتى نحو  عف بأكمله حين 

ال خخخخخمسق أو الجماى للجماى حين  أل خخخخخعةحين يتجاذف النباو مع الجماى في مثل تجاذف ورى  باى ال خخخخخمس 

المحيماوق ثمة ما في الن ر  ونبذ العهتة نجى  لن سخخخبيل المثال في وحتن  تتجاذف براى  الحىيى للمغناميسق

مكر ا كتلج في مثلر برموىا وألرى صخخعبه كتلج التي في ايسخخهنى  ة آمنة صخخىيقة وألرى ال تأمنعيجعل بق
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حج م خخا ر نوالنار حين تم قأمباا  ي ا خخبه بأمباا الب خخرميا اا المتجمى ق حين يصخخعف ان تملر السخخ ينة 

االلذ بيىج مسا ى  اياج   هتةتار  و والن ر  الر بةمن  هتة تار ق وم ا ر  وىال لعهتة مماثلة من م ا ر

  .ماو معامج نار  ىربج أو فيإ في

 ي ضمن ىائر  الواتعق لتمتى نحو الحقيقة حين نجى رسولنا الكريم يحتضن جذا النللة  فاذا الم اوم  وا ىه

ق و خخكوى الجمل للرسخخول  ن  لم صخخاحبه لهق وما الرسخخالة التي بعر باا الا ليل ف من معاناتاا  بر فراته

معزز  بر  جا لذاو المسخخخخخخخار من  هتاو الحقيقةق فم اوم العهتاوالللي ة  مر )رض( لنار النيل اال نموذ

 هللا الوىوىق والصمىق والجبار والنور. تنسجم وص او ص او

 

 املعىن الصفة
المحخخف لعبخخاىهق والمحبوف في  المحسخخخخخخخن لعبخخاىهق الوىوى

 تلوف أوليائه

 يقصى وحىه الصمى

 ال ا ر بن سه والم ار لغيره النور

 مره ىون ا تراضق جابر الكسرالمن ذ أل الجبار

 

 وجاء في القرآن:

ُ أََحىٌ  -1 َمُى  ]اإللهص:  ﴿تُل ُ َو  َّ ُ الصَّ َّ ٢] 

جاَجةُ َكأَنَّاا  -2 صباُح في ُزجاَجةل الزُّ صباٌح المِّ هِّ َكمِّ كا ل فياا مِّ ُ نوُر السَّماواوِّ َواألَرضِّ َمثَُل نورِّ َّ ﴿

ن  َ  يٌّ يوتَُى مِّ َجَر ل ُمباَرَكةل َزيتونَةل ال َ رتِّيَّةل َوال َغربِّيَّةل يَكاُى َزيتُاا يُضيُء َولَو لَم تَمَسسهُ ناٌر َكوَكٌف ُىرِّ 

ُ بُِّكلِّ  َ يءل َ ليٌم  ]النور ُ األَمثاَل لِّلن اسِّ َو َّ ُف  َّ هِّ َمن يَ اُء َويَضرِّ ُ لِّنورِّ  [٣٥: نوٌر َ لن نورل يَاىِّي  َّ

 [١٤َوىوُى  ]البروي: ﴿َوُ َو الغَ وُر ال-3

ينَ  )-4 لَِّج ۖ َوأَْوَرثْنَاَ ا تَْوًما آَلرِّ
ُم السََّماءُ  (28) َكَذَٰ ينَ  فََما بََكْو َ لَْياِّ  الىلان (29) َواأْلَْرُض َوَما َكانُوا ُمنَ رِّ

ُن العَزيُز الَجب اُر الُمتََكبِّ ُر  -4 ُن الُمَايمِّ ُ الَّذي ال إِّلهَ إِّال  ُ َو الَملُِّج القُى وُس السَّهُم الُمؤمِّ ِّ ﴿ُ َو  َّ ُسبحاَن  َّ

كوَن  ]الح ر:  ا يُ رِّ  [٢٣َ م 

 

 

 (الحركةمفهوم )-28

 

 لغة:الحركة في ال

 أَو اْنتِّقال أَجزائه آلرقاْنتقال الجْسم من مكانل إِّلن مكانل  :الحَركة •
 ويُقابَلاا السُّكون والكسرقو ي الضم  وال تْح  للصووقكي ي ة  ارضة  الصوو(: لم  )في الحَركة •

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura44-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura44-aya28.html
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ف وسكنة: َحَركة •   كل   مل أو تصرُّ

 إيماء  إ ار ق الحَركة: •

 ماار  وبرا ة ولِّ َّة يى الحَركة: •

 سياحي ةثقافي ة / سياسي ة / فكري ة / تحرري ة / نقابي ة /  حركة كل م ار  ام من م ا ر النَّ ام حَركة:ال •

ج تمعة من ت ر   والجيولوجيا( )البيئة األرضيَّة: الحركة • نتيجة حىور  ملي ة جيولوجي ة  األرض؛تحرُّ
 معيَّنة

 التقلُّص الهإراىي  تحىر في جىران األمعاءموجاو متعاتبة من  )األحياء( لألمعاء:الىُّوىيَّة  الحركة •

وتكون مقرونة  ثابوقىوراني ة حول محور  حركة الجسم حركة وال يزياء( )المبيعة اللَّولبيَّة: الحركة •
 بحركة انتقالي ة في ات ِّجاه  ذا المحور

كة فرا من  لم ال يزياء يُعنن بىراسة تأثير القو   في ا وال يزياء( )المبيعة الحركة:  لم • ألجسام المتحر ِّ
 والساكنة

ب كل أبمأ  الحركةُ  تقنية في صنع األفهم حير تُعرض وال نون( )الثقافة بميئة: حركة •
 األصلي ة الحركة من

سائل  المرور: حركة • انتقال األ لاص أو المركباو  بر ن ام مواصهو من  م وانتقال المعلوماو والرَّ
  بر ن م ات صاالو سلكي ة أو السلكي ة

 مل جما ي  ياىف إلن إحىار تغيير في التَّ كير وا راء أو التَّن يم االجتما ي  أو  ثوريَّة: ةحرك •
ياسي    الن ِّ ام الس ِّ

  لم يىرس ال َّوا ر المتعل ِّقة بحركة جسم في الاواء المحيم به الاوائي ة: الحركة  لم •

ُف َوالنُُّجوُم فِّي • يُر الَكواكِّ : َحَرَكةل  تَسِّ َمةل  فِّي َسْيرل  َىْوَر لقفِّي  ُمْنتَ ِّ

لى و    تا  لن األرض فاو لتعميرللحركة واوا ثاب قىه  ما نعت اا من الكتروناوق حتن  ما في لذر  متحرج  فا ق 

عىى زوايا ل ير خخخخخخخىجال ل و قال ل ىليل حركة الكونو متحرج  بر ما يحركه من  ل مع حركة ال خخخخخخخمسق

الكون ن سخخه و قلزمن بالنسخخبة للصخخلواوكة لحرال ل مؤ خخر كما إن  قكمال المعلومةلير خخىج نحو اسخختالن ر 

حين سخخلم مت ا ل من السخخا ة األولن لما تبل بزو  ال خخمس مالوق او يتسخخع ب خخكل لح يغير ثابو فمتحرج و

ق ومع كافة   بر حراج يومي وفرمت ا ل مع صياح الىيجق ومع كل  روق وغق  يكون الناس ساكنون نيام

ق ومع حتن تضخخاريس األرض بحراج موسخخمي ومع الممر حلريق ومع ا بر حراج ىوري مراحل حيا  القمر

جما كانسخخخخجام جريئاو تضخخخخيف سخخخخالتي يمتميااق فمع كل ارت اا يكبر ومع كل انل اض يسخخخخبحق كي يبىو من

الحىيى حينما يتم ىلكه بالمغناميسق لتنتقل سخخخخخخخماو المغناميس اليهق لذا جاءو يا جبال اوبي معه والمير 

 الم اوم الذي ينسجم مع ص او هللا الحي القيوم. بر حراج إحاميق  بيعة معهلهنسجام الذي جاء من الم

 

 املعىن الصفة
 له الحيا  الكاملة والىائمة والذاتية الحي

 القائم بن سه والمقيم ل ؤون  باىه القيوم
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 وفي القرآن ما يعزز لذلج  بر:

نًا ثُمَّ َجعَلنَا ال َّمَس َ لَيهِّ َىليًه  ]ال رتان: ﴿أَلَم تََر إِّلن َربِّ َج َكيَف َمىَّ ال ِّ لَّ َولَو  اَء لَ  -1  [٤٥َجعَلَهُ ساكِّ

 [٣٨﴿َوال َّمُس تَجري لُِّمستَقَرل  لَاا ذلَِّج تَقىيُر العَزيزِّ العَليمِّ  ]يس:   -2

 

 مفهوم )التكرار( -29

 

 التكرار في اللغة:

يَّةَ  • َى َ النَّْحوِّ ُم القا ِّ راراً  تَْكراراً:أَ اَى اْلُمعَل ِّ  مِّ

 ُمتَ ابهجناس  تَْرىيىق ُمغاير: تكرار •

راًرا  • او وتكراًرا:مِّ  لعى   مر 

قاإلتيان بعناصر متماثلة في مواضع ملتل ة من العمل  )بهغة( التَّكرار: • و و أساس اإليقاا بجميع  ال ن ِّي 
عر صورهق  .فنجىه في الموسيقن كما نجىه أساًسا لن ريَّة القافية في ال  ِّ

للحمة فيما بين ايعزز لم اوم  ومقصخخخخخى ا ىيىه نمارسخخخخخاا في  ذا الكون  خخخخخوا ى ا  تيالتكرار ال او مليو 

كان من الممكن ان فق  لن سخخبيل المثال  ي تكرار اإلفمار الصخخباحيق والمسخخائيف قالىائرتينق الواتع والحقيقة

للص من تتكرار الذ اف للو اليوميق في تكرار النوم واالسخخخختيقا و في األسخخخخبوا فحسخخخخف!واحى  نأكل مره 

ق ق والموسخخمية لل صخخولق والسخخنوية للنجومبين  خخروق وغروف حركة ال خخمس اليوميةوفي تكرار  ال ضخخهوق

واو الصخخخخخخخل مع تكرارو حول البروتوناوق حركة االلكترونياوتكرار وفي  قحركة الكون من حولناوتكرار 

ول  لىائر  الحقيقة نجى جسخخرا اللمس يومياق فاذا نزر بسخخيم مما يىور  بر ىائر  الواتعق  ثم من أجل الوصخخ

)االى ية اليومية لبرمجة العقل والقلف لعقيى  التوحيى(ق فالموسخخخخخمية يمتى من ىائر  ممارسخخخخخاتنا في الواتع  بر

ق ليعزز لنا مسارا في التركيز ال الت تو بما يجعلنا المواف حول الكعبة بر ذاو التكرار ق صيام وحج  بر

من م اوم التكرار يكمن في القصخخخخخخخى كما لو أن   خخخخخخخويش تحوم من حولناقمبتعىين  ن أىواو متعىى  في الت

فتضلق  تعزيز الرؤية بما يجنبج التأثر بما ين ر به ال يمانق كأحى أىواو الت ويشق   بر أىواته ومن يتبعه

 .األ هم الضالأىواو عزز له تما  بر  أو

 المعيى والمغني.ومن ص او هللا المنسجمة مع  ذا الم اوم 
 

 املعىن صفةال
 يعيد اخللق واحلياة المعيى

 املتفضل إبغناء سواه المغني
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 :جاء بما يعزز للم اوم  بر وفي القرآن
 

نُكُم  -1 َى مِّ َن الُاىى َوال ُرتانِّ فََمن َ اِّ َل فيهِّ القُرآُن ُ ًىى لِّلن اسِّ َوبَيِّ ناول مِّ ﴿َ اُر َرَمضاَن الَّذي أُنزِّ
ُ بُِّكُم اليُسَر َوال يُريُى بُِّكُم ال َّاَر فَليَُصمهُ َوَمن كانَ  ن أَي امل أَُلَر يُريُى  َّ ىَّ ٌ مِّ  َمريًضا أَو َ لن َس َرل فَعِّ

َ َ لن ما َ ىاُكم َولَعَلَُّكم تَ ُكروَن  ]البقر :  تَُكبِّ ُروا  َّ ىَّ َ َولِّ لُوا العِّ  [١٨٥العُسَر َولِّتُكمِّ
2-  ِّ َّ وا الَحجَّ َوالعُمَر َ اِّ َن الَاىيِّ َوال تَحلِّقوا ُرءوَسُكم َحت ن يَبلَُغ ﴿َوأَتِّمُّ رتُم فََما استَيَسَر مِّ  فَإِّن أُحصِّ

يامل أَو َصَىتَةل أَو نُُسجل فَإِّذا  ن صِّ هِّ فَ ِّىيَةٌ مِّ ن َرأسِّ نُكم َمريًضا أَو بِّهِّ أَذًى مِّ لَّهُ فََمن كاَن مِّ الَاىُي َمحِّ
نتُم فََمن تََمتََّع بِّالعُمَر ِّ إِّلَن الَحجِّ   ياُم ثَهثَةِّ أَي امل فِّي الَحجِّ  أَمِّ ى فَصِّ َن الَاىيِّ فََمن لَم يَجِّ  فََما استَيَسَر مِّ

 َ ىِّ الَحرامِّ َواتَّقُوا  َّ ي الَمسجِّ رِّ لَةٌ ذلَِّج لَِّمن لَم يَُكن أَ لُهُ حاضِّ َوَسبعَةل إِّذا َرَجعتُم تِّلَج َ َ َر ٌ كامِّ
قافِّ  ]البق َ َ ىيُى العِّ  [١٩٦ر : َوا لَموا أَنَّ  َّ

ن ُ اورِّ ا  -3 َي َمواتيُو لِّلن اسِّ َوالَحجِّ  َولَيَس البِّرُّ بِّأَن تَأتُوا البُيوَو مِّ ةِّ تُل  ِّ
لَّ ﴿يَسأَلونََج َ نِّ األَ ِّ

َ لَعَلَُّكم تُ لِّحوَن  ]البقر :  ن أَبوابِّاا َواتَّقُوا  َّ نَّ البِّرَّ َمنِّ اتَّقن َوأتُوا البُيوَو مِّ  [١٨٩َولكِّ
 

  

 ائرتي الواقع بالحقيقة:تداخل د
 

احظ تتطابق دائرتي الواقع نوت اخل يفضةةي لتطابق، ، تت اخانإن دائرة الواقع ودائرة الحقيقة من الممكن أن 

تصةةةبل الحقيقة ل، مبصةةةرايكون المرء فيه حينها كالواقع عيانا  الحقيقةحيث تظهر   المعجزات)في  الحقيقةمع 

عميه يات موسةةي دو عميه ال ةةام حين نزلت من ال ةةماء، مائ ه عي ةةي وشةةواه  فلك نراه عبر، ،ممموسةةاأمرا 

، وثمود وغيرهم كقوم لوط لألقواموكافه عقوبات (  عميه ال ةةةام، ةةةميمان ل وعرش بمقيل  ،لفرعونال ةةةام 

 الحقيقةتفعيل الحواس من  هة من أ ل إدراك  ىونمافج ع ي ه ن رت في ثنايا القردن الكريم، ترش  االن ان ال

فح ب ضمن دائرة الواقع . كما إن إدراك دائرة الواقع هو عبر الحواس وليل الوقوا واالطمئنان لما ت ركه 

و تعطيل لمحواس لقصةةةةةةر ق رتها أفا الغاء لما ن ركه في دائرة الواقع  الحقيقة،ما في دائرة  إلدراكموصةةةةةةل 

،  الحقيقة ىالواقع، ثم التعرا عم راكوإداالحاطة، بل هو م ار ينتقل وبشكل سمل من )تفعيل الحواس،  عمى

أَلَْم تََر َكْيَف ، وهو ما عزز له ( لرسةةةةةةوله عبر )حيث يبمغ الكما  حين تتطابق دائرة الواقع مع دائرة الحقيقة

َاِِ  ْْلِييلِ  ْْْ ح ث  ، فمافهو وإن لم يره بعينه ْال ْن ذكر هللا له أبلغ ليعتقده بيؤْده ويصْْدب به(1) فَعََل َربَُّك بِأَص

  في الواقع عزز له بالحقيقة.
 

 

 تمابق ىائرتي الواتع بالحقيقة
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 جنبا الن جنف مع و ي ضخخمن ىائر  الواتعق م اوم العباى  في اإلسخخهم يقوم  لن أسخخاس )المعامهو(كما أن 

العباى  في ىائرتي الواتع والحقيقة متكاملتان حيال م اوم نجى ق لذا الم ضخخية لىائر  الحقيقة )المقوس التعبىية(

صحبة ما بين المسلم )االنسان(  اكما لو كانت فاما يمضيان قاألرض لن حركة النسجم مع ي و ما اإلسهم و

 . ليعززا بذلج التىالل المن وى واألرض )الكون(

أصل في تبول جعل الجانف السلوكي فمؤ ر ك"الىين المعاملة"  تعري ا من أنالىين اإلسهمي انملق كما ان 

ينسخخخخخجم مع الو ائف التي تؤىياا العناصخخخخخر ما مقوس" التعبىية من صخخخخخه  وصخخخخخيام وغيرهق و و "ال جانف

بمثابة "السخخخلوكياو"ق  ما يمكن إ تبارهما جبلو  ليه العناصخخخر من حولنا والمواى من حولناق ذلج أن و ائف 

كاا مؤ خخخر ا في العناصخخخر باألسخخخاس "تالتا اتينا مائعينق فاي متعبى " ليكون سخخخلواألرض بما تتضخخخمنه من ف

اا  ي االلتزامق  يو الصخخخخخخخلواو  نا تعتبرحركة الكون من حولف ركن من اركان تبول العباىاوق حيال موات

 .والصيام والحج والزكا 

 

 أين موضع مفتاح المفاهيم في القرآن الكريم؟

 :أساسي في الن ر لاذا الكون كمركزالم اوم  يعزز لنافي القرآن  وناج من ثهثة مسارا

 .في تصة موسن مع اللضرق ما ينم  ن ىائرتي الواتع والحقيقةول: األ

 .في البقراو السبع ومحاولة معرفة ت سير لما رآه ملج مصرأحجية رؤيا الثاني: 

بين األمور ويعزز لمسخخار في تبين  والربمالتحليل أسخخلوف لىما  الن يعتمى اتمرين  مسخخاران في ابا تبار م

 اف.أسب العهتاو واألسباف واله

 الثالر: االمثال القرآنية كنموذي لملزون مركز للم ا يم.

 وحيال االمثال في القرآن نجى  لن سبيل المثال:

ْم َكَمثَلِّ َجنَّةل بِّرَ ﴿ -1 اِّ ْن أَْن ُسِّ ِّ َوتَثْبِّيتًا مِّ يَن يُْن ِّقُوَن أَْمَوالَُاُم اْبتِّغَاَء َمْرَضاوِّ  َّ ْبَو ل أََصابََاا َوابٌِّل َوَمثَُل الَّذِّ

يرٌ  ُ بَِّما تَْعَملُوَن بَصِّ ْبَاا َوابٌِّل فََملٌّ َو َّ ْع َْينِّ فَإِّْن لَْم يُصِّ  البقر   فَآتَْو أُُكلََاا ضِّ

 

ًىا يَ  -2 ىَّاُء َ لَن اْلُك َّارِّ ُرَحَماُء بَْينَُاْم تََراُ ْم ُركَّعًا ُسجَّ يَن َمعَهُ أَ ِّ ِّ َوالَّذِّ ٌى َرُسوُل  َّ ِّ ْبتَغُوَن فَْضًه مِّ ُمَحمَّ َن  َّ

ي ْنجِّ ْن أَثَرِّ السُُّجوىِّ َذلَِّج َمثَلُُاْم فِّي التَّْوَرا ِّ َوَمثَلُُاْم فِّي اإْلِّ ْم مِّ اِّ يَماُ ْم فِّي ُوُجو ِّ ْضَوانًا سِّ لِّ َكَزْرال َورِّ

ُم الْ  يَ  بِّاِّ اَا لِّيَغِّ رَّ ُف الزُّ يَن آَمنُوا أَْلَرَي َ ْمأَهُ فَآَزَرهُ فَاْستَْغلََ  فَاْستََوى َ لَن ُسوتِّهِّ يُْعجِّ ُ الَّذِّ ُك َّاَر َوَ َى  َّ

يًما  ْنُاْم َمْغ َِّر ً َوأَْجًرا َ  ِّ الَِّحاوِّ مِّ لُوا الصَّ  ال تح (29)َوَ مِّ

 

ُل أَْس َاًرا بِّئَْس َمثَُل اْلقَوْ  -3 َمارِّ يَْحمِّ لُوَ ا َكَمثَلِّ اْلحِّ لُوا التَّْوَرا َ ثُمَّ لَْم يَْحمِّ يَن ُحم ِّ ينَ ﴿َمثَُل الَّذِّ  َكذَّبُوا بِّآَيَاوِّ مِّ الَّذِّ

يَن  ي اْلقَْوَم ال َّالِّمِّ ُ اَل يَْاىِّ ِّ َو َّ  الجمعة 5  َّ
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 انسجام المفاهيم التابعة للمفهوم االم:

)وإن من  يء اال نحو  (لم اوم االمبما يعزز )ا (الم ا يم التابعة)فيما تم سرىه من م ا يم نهح  انسجام 

(ن من هللا صبغةيسبح بحمىه( و )صبغة هللا ومن أحس

 

 

يى حين تنجذف فنهح عة مع الم اوم االم في مثل براى  الحى تاب ما بين الم ا يم ال ثال في جام واالمت   االنسخخخخخخخ

صبغ براى  الحىيى بص او المغنميس في الجذفق توتنسجم مستجيبة للمغناميسق االنجذاف الذي مع تكراره 

و و ما يعزز لم ا يم ال رز وال لتر ق ميعاا معزز لذلجق ج العوالمفم اوم االمتثال وم اوم المراحل وم اوم 

وحيناا يحىر التركيز  قبعى ذلجلمن  خخخاء أن يؤمن )فمن  خخخاء فليؤمن ومن  خخخاء فليك ر(ق و و يعزز للاوية 

فالاىاية واإلر خخاى من لالق  ذا الكون للمسخختجيبين الممتثلينق و نا يرتقي االنسخخان نحو الجوى  بقلبهق متملعا 

نحو )اال من أتن هللا المسخختجيبون فء الذي انموى  ليه  ن كل ما للق ليسخخير لللالق  بر ك خخف اللجمال ا

التللق  اليحسخخخخنو ليسخخخختللص بقلف سخخخخليم(ق راضخخخخون بما يتعرضخخخخون اليه من فتن في مثل ما ي تن به الذ ف

حواس فحسخخخفق بصخخخ اته الحسخخخننق مبتعىين  ن اال وجاي الذي إثاتل اليه ا لرون فجعلام حبسخخخاء ىائر  ال

وكنو من الكافرين( فجميع  واسخختكبروآياتي فكذبو باا  جاءتجغافلين  ن آياو هللا ورسخخائله لعباىه )بلن تى 

التي يحصىون  بر ا الجوائز و ااىاو الرياى ق ستكون  ام تلجاكت افاتو قممن  م في ملتبراتام من العلماء

 بىائر  الواتع ولم تقى م حواسخخخام نحو ىائر  الحقيقةقا ياو فقيىوا أن سخخخام  ارأوحين  ويسخخخألون ق ليام وبال

أما المسختجيبون الممتثلون فترا م منىفعين لحراج تعميري  ا ية )ولقى أريناه آياتنا فكذف وأبا(ق متنمبق  ليال

 في األرض معزز للعباى  وفق مؤ ر منسجم مع  باى  لضع لاا الكون كله.

 

 

 

 

 

 

 

الم اوم االم تهصبغة هللا إنعكاس لص ا

الواتع الحقيقة

2مقاوم

1مقاوم

..م اوم

الخلق

الم ا يم التابعة
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 لاتمة:

الواسخخع الذي نعيش  الكون يحويهالعهتاو فيما  إلىراجية ت عيل الحواسق نىرج من االسخختعراض السخخابق أ م

إِّنَّ فِّي َلْلقِّ سخخخخخخيروا في األرض فان روا( وتال )تل فيه بقصخخخخخخى فام رسخخخخخخالته سخخخخخخبحانه اليناق فاو من تال )

ُولِّي اأْلَْلبَافِّ  َماَواوِّ َواأْلَْرضِّ َواْلتَِّهفِّ اللَّْيلِّ َوالنََّاارِّ َ يَاول ألِّ سخخخخبحانه  من ال يىرج رسخخخخائله في مقابلق (السخخخخَّ

ق (لح تين)  برلمسخخخار ىائر  الحقيقة ق و و ما جعلنا ننملق في تقعيىنا يحمل اسخخخ ارا ذيال بالحمار بت خخخبياه

األولن لح ة  لم ربنا آىم األسخخخخماء كلااق واللح ة الثانيةق حين  صخخخخن آىم وحواء هللا فبىو لاما سخخخخوآتاماق 

م للقه )االنسخخخخخخخان( تى تم تزويىه بىما  تاىر  لن ح   المعلوماو وتنميتاا  بر ذلج إن  ذا الكائن الذي ت

ولما كانا ق ق و و ال خخخق اللاص باللح ة التكوينية االولنأسخخخاليف من التأمل واالسخخختىالل للتوصخخخل الن نتائج

 ألىواوت غيل في اللح ة التي كانا في الجنةق و صيا هللا )بىو لاما سوآتاما( ما ي ير لعملية  )آىم وحواء(

و و ما يلص  خخخخخخق اللح ة )الحواس( وفق مسخخخخخخار ملتلفق ما جعلاما يلصخخخخخخ ان  لياما من ورق الجنةق 

 لن كوكف األرضق  ما برمجوا  ليه ليهق فكان التبار  مالما تم برمجتا (ت خخخخخخخغيليةالثانيةق و ي لح ة )

الحواس من أجل القراء ق و ي ىائر   والت غيل كان البى أن يتبع ناجاق جاء  بر )اترأ(ق حير يتم ت عيل كافة

الواتع المىركة بالحواسق والقراء  حين تكون )باسخخخم ربج( أي  بر أسخخخماء هللا وصخخخ اتهق يكون تى أىرج  ذا 

   االنسان ىائر  الحقيقة. 

 

 والحمى هلل رف العالمين 

 

 

 

 
 

 للمزيى: يمكنج تحميل كتف وأبحار ى. ز ير المزيىي  بر الرابم التالي 

http://bit.ly/drzuhairbooks 
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 " الطفراتالشذوذ عن القواعد و "ملحق 

 

  برأوالقوا ىق سواء جاء ذلج  بر ما نسميه م ر ق  لن تنوا أ كالااق  بر ما يلالف وق  لن تعىى ال وا ر
فال ذوذ  ن القا ى  يعتبر ضمن سمو الصور  الموحى  ال املة في الللق لاذا أو  ا ر ق ق ونأو فن قتكاثر
 الكون.

ية   لم األحياء في (:  Mutation ةباإلنجليزي) الطفرةتعريف   - ي أي تغير يحىر في المعلوماو الجين
التي  والكروموسوماو ،حمض نووي منقوص األكسجين الحيوية الم  ر  في تسلسهو الوراثية المعلوماو
   DNA يحوياا

إن ال ذوذ الذي تقوم به الجيناو  و ما يمنح ما يسميه األمباء بالم راوق حين نجى مسارا في الللق ال يت ق 
 مع ما  اىناهق لكن فوق ذلج ي ل موضوا الم راو ضمن المجال المبي العلمي المعترف به.

 

 

 

 

 السلح ا  في  ىى االرجلفي لونين ملتل ين في العينين و  برالقم الم ر  لىى جيناو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85
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 و مصخخخخملح يسخخخختلىم لوصخخخخف م اوم ال خخخخلص وتعبيره  ن فرىيته و هتته مع الجما او  الاوية الهوية:
و لم التسخخخخخخويق   لم االجتماا يسخخخخخختلىم المصخخخخخخملح لصخخخخخخوصخخخخخخا فيو )كالاوية الومنية أو الاوية الثقافية(

  .واال هن

كل مناا  قالاوية  ي مجمل السخخماو التي تميز  خخيئا  ن غيره أو  خخلصخخا  ن غيره أو مجمو ة  ن غير ا
ء متحرج ىيناميكي يمكن أن يبرز أحى ا أو بعضخخاا  ناصخخر الاوية  ي  خخي قيحمل  ى   ناصخخر في  ويته

 .في مرحلة معينة وبعضاا ا لر في مرحلة ألرى

 : الصورة الموحدة

فعاى  ما  قاف العملالتي صخخخممو لتسخخخايل تحقيق أ ى ال خخخركة "اي " خخخلصخخخيةمثه فالاوية المؤسخخخسخخخية ف ي 
 . جماورن ساا للفي تقىيم ق العهمة التجارية تتجلن بوضوح  ن مريق

سية ال ركة والواناا والكلماو المستلىمة يتم ذلج  بر مجمو ة من التمبيقاو التي ت مل ب كل  امق  ترما
واال هنق والزي  قاو االمامية لمباني ال خخخركةاللوحاو الملونةق والواجاونوا اللم المسخخختلىم في الكتابة و

 البصرية.االستمرارية للح ا   لن  الرسمي للمو  ينق

مثال ذلج ما ق عناصر تستلىم إليصال بيان بصري حول العهمة التجارية للمستالكيناللاوية مجمو ة من ول
  .نجىه في تمبيقاو ل عار العهمة التجارية التاليةق حين يتم تعميماا  لن سائر ممبو او وأىواو ال ركة

 

  عار  همة تجارية

 

 وفق ال عار وحى  ال املة في  وية العهمة التجاريةالصور  الم

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
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 التكاثر:

وفي  ملية التكاثرق تتعىى صخخخورهق ما بين التلقيحق أو انقسخخخام اللهياق أو االسخخختنسخخخاخق لذا يعتبر  يسخخخن  ليه 
لذلج ق وحير أنه ال يسخختو باا العقل بحكم اناا ال تمتثل للقوانينق السخخهم وآىم  ليه السخخهم لاري  ذه القوا ى

  virtual realityم راوق وكذلج في الواتع االفتراضخخي ال ضخخمن ىائر ي خخبااا   خخبيه بمافاي ضخخمن ىائر  
وما يىور في  الم االحهم كذلج ال يمتثل فيما يصخخيغه )مصخخمم الحيا  االفتراضخخية( للقوانين التي نحيا اق فاو 

في  ىم امتثاله للقوانين التي نتعامل    واحى ت خخابه ضخخمن ىائريجميعاا فبما ال يسخختقيم مع ما نحياه من واتعق 
 .معاا واتعا يوميا في الحيا 

 

 

 

 التكاثر  نى االنسانق والتكاثر  نى النباتاو

 

 

 التكاثر  بر انقسام اللهيا

التلقيح

االستنساخاالنقسام

ىون حيوان 
منوي
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 غريف في  ملية التكاثرمستحىر ناج االستنساخ 

 

 الفنون:

 خخخخخكيلية في الغرف منذ مملع القرن التاسخخخخخع   خخخخخر توالو و تتابعو الحركاو ال نية و التفي فنون الرسخخخخخم و
والمبيعية والواتعية.....وألول مر  في تاريق ال نون نرى و نجى إن الاجوم الت خخخخكيلي  الرومانسخخخخيةف ارو 
القرن الع خخخخخخخرين حتن نقابل و ن خخخخخخخا ى و نجى مذا ف جىيى  من أبرز ا و أ ماا المذا ف التكعيبية  فيلل ن 

البهى أثرو ال وضخخخن التي  مو الىول و  الحرف العالمية األولن .و نىما انىلعووالوح خخخية والمسخخختقبلية....
في المجتمعاو اإلنسخخانية وان علو مائ ة من ال نانين و ال نانين الت خخكيلين فضخخربوا بالقيم الجمالية التي ورثاا 

 -الىاىا  -ال نانون  ن أجىاى م  رض الحائم وألرجوا أ ماال  خخخخخخخاذ  و غريبة تحارف ال ن  رفو بإسخخخخخخخم 
 .ية و الت كيليةوالتتمو  ذه الحركاو المتعىى  بحركتي السريالية والتجريى

 

 المىارس ال نية في الرسم واالىف

 

ق عالمية األولنالحرف ال ق أثناء( سخويسخرا) زيوريق انملقو من حركة ثقافية ق  ي( Dadaباإلنجليزية) ىاىا
ً  قالسائى ال ن ق وإنما من لهل محاربةالسياسي ق بعيىاً  ن المجالمعاىا  الحرف كنوا من  يملق  لياا أيضا

. أثرو الحركخخخة  لن كخخخل مخخخا لخخخه 1192و  1916ق وتخخخى برزو في القتر  مخخخا بين  خخخامي: (الخخخىاىائيخخخة)
 .والتصميم ،المسرح ،ن رياو ال ن قال ن ال وتوغرافي ،ال عر ،األىف ،بال نون البصرية  هتة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86_%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85
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 الرسم الكهسيكي

 

 في الرسمالىاىائية 

 

 

 .م1919جوان غريس, وال اكاة البز  لوحة زيتية تكعيبية

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B2%D8%BA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/1919
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فنحن  بر  ذه ال وا رق  لن تنوا أ كالااق  بر ما يلالف القوا ىق سواء جاء ذلج  بر ما نسميه م ر ق 
 لق لاذا الكون. أو ال نق فال ذوذ  ن القا ى  يعتبر ضمن سمو الصور  الموحى  ال املة في الل قأو تكاثر

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         كوٌن مسب ِّح - ز ير المزيىي                                                                                                 81
 

 المراجع

 

 1 القرآن الكريم
 2 ق ال نونتاري ويكيبيىيا
 3 ق التصنيف وال رز(الم راو) ويكيبيىيا

 www.muslim-library.com  4سلسلة مؤل او المزيىي  
 

 

 كتب ومراجع للمؤلف

 

http://www.muslim-library.com/
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 zumord123@gmail.comالبريى االلكتروني:                           

 

 

mailto:zumord123@gmail.com
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في سمور المؤلف  
 

 

 زهير منصور المز يدي          

 المواقع االلكترونية:

www.zumord.net  

www.qeam.org  

 :APPSتطبيقات 

 ز ير المزيىي )زمرى( -1
 برامجنا التىريبية -2

 

 الخبرة:سنوات 

التل زيوني والتأسيس  والتسويق واإلنتاي اما في مجال تلميم وتصميم وتن يذ الحمهو اإل هنية واإل همية  30أكثر من 

 ال ركاو اللاصة.  للايكلة اإل همية والعهتاو العامة في المؤسساو الحكومية أو

 العملية:الخبرات 

 .1984مؤسس إىار  العهتاو العامة واإل هم في الايئة العامة للتعليم التمبيقي والتىريف  .1
 (.1985للى اية واإل هن ) T.Cمؤسس ورئيس مجلس إىار   ركة  .2
 .1986مؤسس إىار  اإل هم في بيو التمويل الكويتي  .3
 1991صصة في إنتاي األفهم الى ائية التل زيونية.مؤسس ل ركة الرؤية والكلمة المتل .4
 1994 الكويو.تصىر في  أكاىيمية(تسويقية  أسواق. )إ هنيهرئيس تحرير مجلة  .5
ق القنواو التل زيونية (1995)الكويو سبوو إلىار  اإل هن التجاري في تل زيون ىولة   ام  ركةمؤسس ومىير  .6

 .الثهرق العامة والرياضية واالجنبية
 2000اإل همية والتسويقية  العرف " لهست اراو اإل هميون“مؤسسة  ام س ومىير مؤس .7
 2008 –العربية للقيم المجتمعية  مبر  المؤسسةمجلس إىار   رئيس .8
 .2001لبير إ همي معتمى لىى غرفة تجار  وصنا ة الكويو .9 

 

http://www.zumord.net/
http://www.qeam.org/
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 :الدوليةالجوائز في العضوية 

 1996 ام  I.A.Aاالمريكية ية الىولاإل هن  جائز  ضو لجنة التحكيم  .1
 لنىن. – 1999 ضو لجنة التحكيم لجائز  لنىن الىولية لإل هن  ام  .2
 .جامعة الكويو اإل هنيق ضو لجنة التحكيم لجائز  االبىاا  .3
 اللبنانية  Arab ADلمجلة أراف آى اال هنية   ضو لجنة تحكيم جائز  )كريا( .4
 2010انية  ضو لجنة تحكيم جائز )سوبر برانى( البريم .5
جمعية  -جمعية التسوق اللليجية  -اإل هن الىولية  الىولية: جمعيةيتمتع بالعضوية في  ىى من الجمعياو اإل همية  .6

 التسوق األمريكية.
 

 حيازة الجوائز والمناصب الدولية:

األوسم  من الجوائز الىولية في مجال اإل هن أبرز ا الجائز  العالمية لإل هن  ن ال رق  لن  ىىحائز  .1
 .1992بر لونة  -وأوروبا 

 ةإ هنيمن مة  ألكبرالتابعة  الىوليةق الجمعيةر ح لمنصف نائف رئيس مجلس إىار  فرا الكويو لجمعية اإل هن  .2
  1996-امريكية

 1999مؤسس لهتحاى الكويتي لإل هن  ضو   .3
 2013نية في الكويو تلى جائز  منتىى اال هم العربيق للجامعة العربيةق كمؤسس للصنا ة اال ه .4

 

 المؤلفات:

ا تماى الكتاف كمناج تىريسي في الايئة  تمللن رق ىار ذاو السهسل  ق1984الكويو  -مقىمة في مناج اإلبىاا  .1
 ا سيوية.ق وا تمى كمقرر تىريسي في إحىى الجامعاو 1985العامة للتعليم التمبيقي والتىريف 

مؤسسة الكويو  -اللليجي ان اء جامعة م توحة لىول مجلس التعاون  نوأضواء  لالعالم  فيالجامعاو الم توحة  .2
  1985العلميق للتقىم 

 .1994 -إن اء بنج النصوص  .3
 .1995-المكتف اإل همي للتنمية  .4
 .1994القوانين االحترازية في مجاالو اإل هم واإل هن في العالم  .5
 2006التسويق بالعام ة  .6
 2006 االم ال(حة التسويق بال ريحة المستاىفة ) ري .7
 2006تسويق أنمام الحيا   .8
  2006التسويق بالحواس اللمس  .9
  2007التسويق بالمسؤولية االجتما ية  .10
 ق ىار إنجاز للن رق ومكتبة جرير2010تو  العهماو التجارية  .11
ـى في )برنامج معتمى في الجامعة ا سيوية الم توحة في ماليزيا(ق ومعتمــــــ 2010ت عيل القيم وممارستاا  .12

 . ىوليا()  راو الجامعاو ومؤسسة تعليمية 
 2010القيم  استك اف .13
 2010مح ز القيم  .14
 )باللغة التركية( 2010حركة الكامر  في القصص القرآني  .15
 2012ت عيل الحواس  .16
 2013تحويل القيم إلن منتجاو  .17
 2014تحويل الم ا ر إلن منتجاو  .18
 2014في استنساخ فكر الع ماء  .19
 2018الت كير االستراتيجي في استاىاف  رائح المجتمع .20
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 ة والتلفزيونية:البرامج االذاعي

 سا ة إذا ية مع إذا ة ىولة الكويوق سلسلة توثق صنا او اإل هن والتسويق والعهتاو العامة. 600 -1
 TRTتمرق ىبيق وتركيا  - ةاستضافاو  بر محماو إذا ية وتل زيوني -2
 

 :Social innovationsفي مجال إبداع المشاريع االجتماعية 

اوق  بر ت كيل مجلس بعضوية وزاراو الىولة وجمعياو المجتمع م روا "غراس" للوتاية من آفة الملىر -1
ق أ اىو ملكة السويى بنتائج الم روا ضمن 2005-1999المىني ومؤسساو القماا اللاص في ىولة الكويوق

 جولتاا في معرض ىولي بما حققه الم روا من نتائجق ولم تحققه م اريع مماثلة  لن نماق أوروبا.
إل هني" للجامعة االفريقية العالمية في السوىانق لنقل لبراتنا في تى ين وإىار  م روا " وتف األر يف ا -2

 2017جوائز اإل هن الىولية  بر ملبة كلية اإلىار  والتسويق.
م روا "سما" سوق منتجاو االيتامق مقىم لبيو الزكا  الكويتيق لتعزيز م اوم اإلنتاي في مراكز االيتام وجعلاا  -3

 2016 وضا أن تكون مراكز لإلن اق فقم. مراكز لموارى ماليه
م روا "سمر" سوق منتجاو القرآنق مع مجمو ة من القرى اليمنيةق  بر حلقاو تح ي  القرآنق لهرتقاء  -4

بالحاف  كي يكون م غه لقيم القرآن وم ا يمهق ال حاف ا فقمق  بر برنامج أىرناه ىوليا بعنوان "تحويل القيم 
 2017لسوق للمنتجاوق و وائى ماليه يست يى مناا سكان القرى.لمنتجاو" ما تملض  ن نوا  

م روا "أسوار" ل بكة بسوا ى  بابية من ملتلف ىول العالمق لى م تضايا العمل اإلنساني والحر  ليه ب كل  -5
 2017تمو ي.

جزءق لتعزيز م ا يم القيم اإلنسانية  بر وسائل التواصل  100إمهق م روا )تأملو(ق  بر موسو ة من  -6
 االجتما ي ب كل أسبو ي.

 مؤسسة الكويو للتقىم العلمي 1986م روا الجامعة اللليجية الم توحةق  -7
توتيع   راو مذكراو الت ا م في مجال التعاون الم ترج مع جامعاو ومؤسساو المجتمع المىني ومؤسساو  -8

 ية للقيم المجتمعية.تعليمية  لن نماق ىوليق باىف ت عيل  ملياو الت بيج وا تماى برامج المؤسسة العرب
 االستشارات:في مجال 

 الكويو. -مكتف ال ايى مست ار إ همي لبعض مكاتف " الىيوان األميري "  .1
 2000مست ار ال ركة الكويتية للحاسباو   .2
 2000مصر  –مست ار  ركة "حرف" إحىى  ركاو "صلر" الكويو  .3
 2003-1986 الكويتي.بيو التمويل  فيمؤسس اال هم والتسويق  .4
 1987ق التركي الكويتيلبيو التمويل  إ هميست ار م .5
 في تمرق وتنا  الرسالة في السعوىية. 1997تىم االست اراو لقنواو تل زيونية ىولية كقنا  الجزير   .6
 2004-2002القابضة   المواسامست ار  ركة مست  ن  .7
 ق إحىى  ركاو مؤسسة الكويو للتقىم العلمي.2003"  العلميمست ار "المركز  .8
 2005ل ركة ال رتية لهستثمار  التجاريالرواي  اسم ار مست .9
 2005) ربية وأجنبية وثنائية اللغة(  IPEمست ار مجمو ة مىارس  .10
 2006ل ركة االمتياز لهستثمار  التجاريالرواي  اسممست ار  .11
 2009ق 2007العلمية  لألبحارالكويو  لىى معاىمست ار التسويق  .12
  2007 الكويوقتجار  وصنا ة  اريق غرفةالتج الكويو للتحكيم ت ار مركزمس .13
 2009مست ار وزار  الصحةق المملكة العربية السعوىيةق مركز المف المبيعي  .14
 2015ق ثم مست ار العهتاو الىولية 2011مست ار اسم الرواي والتسويق لمركز صباح االحمى للمو بة واالبىاا  .15
 2012 إمار   جمانق االماراو العربية المتحى بلىية مست ار  .16
  (World forum)في  2012لجماورية التركية لمست ار  .17
 واللليج.الكويو  فيمست ارا للعىيى من ال ركاو اال همية والوكاالو اال هنية  .18
 .واللـىميةمن ال ركاو التمويلية  للعىيىمست ار تسويق لمجمو ة  ركاو تجارية و قارية واستثمارية و .19

 


