
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن أمن عناصره األساسية، ذلك  ااإلحصاء ال يعني العد بل ال يعدو العد اال عنصر
نحو الهدف، اإلحصاء يمنحك آفاقا معرفية من ترشدك اإلحصاء يمنحك )البوصلة( التي 

أن ترى العالم المحيط بعدسة ثالثية  نك منمك  تعلمها من قبل، اإلحصاء ي  دراك لم تكن اإل

»إن هلل تسعة وتسعين اسًما، مائة  صلى هللا عليه وسلمبعاد، فما آفاق حديث رسولنا األ
ا، من أحصاها دخل الجنة   ؟«إال واحدً
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 تقديم

 

 

عبر سااااورة  وجدته المسااااارفي هذا   "صاااااءح اإل"مفهوم دراك  إن خير انطالقة إل

 ذ التوجيه المتكرر الذي نلحظه عبر:إالواقعة، 

 أفرأيتم ما تمنون ❖

 تشربونأفرأيتم الماء الذي  ❖

 أفرأيتم النار التي تورون ❖

فيما بين أقدار   " عبر محطاتحاطيةإصاورة يشاكل لنا "هذا  توجيه )أفرأيتم(  ن  أذلك 

 توهو ماا يعزز لعملياا،  في السااااامااءتي تجري  الفلاك المواقع  الحيواناات المنوياة و

 ي لهامعقدة ال يقواها االنسااان، وعليه صااار في عمليات االسااتيعار البشاار ةرياضااي

 .كل في فلك يسبحون ،وشمال ،وسابقون ،يمين أصحارفالك عبر أ

من سبحانه جمعه  م ثنما كان في افالك السماء إبون )واقع ملموس( رفالماء الذي تش

ال تدرون كل   ،ليصر قطرات في كأس  ،عبر الغمامليرفعه، و بعيدة مواقع جغرافية

هو من ماء السماء  األرضالذي يلف  األرضفماء ، محيط أيت من ءقطرة فيه جا

   .الذي يلف الغالف

ماء، فقطرات من  ذات الحين سقيت ب األرضحياء إوالنار التي تورون انما هي من 

 من برعم شجرة، اد نارا في ايقكانت سببعلى األرض سقاع شتى أمن  محيطات

 ؟ األرضبقعة من محيطات   أيرى سقيت من من تلك النار ت  تنطلق فكل شرارة 

 ؟ األرضغمامة كانت تحلق في سماء كوكر  أيت من ءوجا

وال    حصااائيةإفهي عمليات رياضااية   ،يعجز في تقدير مساااراتها البشاار مسااألةفتلك 

ين أ إلىصاااااارت أو  ين  ألى إو تءين جاأيمكن التعرف على قدر كل جزء منهاا من  

ماا جااء اال عبر ميااه  الاذي تقاذفاه، منوي الحيوان  الون، فانمماا ت  فيوكاذلاك    ،ساااااتصاااااير

من يدير شاانونه    ساابحانه هوكل منكم  ف،  باليين األجداد الذين كانوا سااببا في تكوينك
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وم، منون مع اقادار مواقع النج قادار ماا ت  أتعهاده باالتربياة والتوجياه، وبمقاارناة  يرعااه ويو

 ستدركون عظمة الخلق والخالق.

 هماا الريااضاااااياات  ،نافهاذا الكون يعتماد فيماا يعتماد علياه من بنياة تحتياة عنصااااار

)المفاهيم( اال ما ، والرياضاايات  ال مسااار من مساااراتإ(  اإلحصاااءوما )  والمفاهيم،

 اإلحصاااءدوائر التشااابه التي تمضااي وفق قاعدة، أي اننا عدنا مجددا لعملية لادراك 

 .ميهاك المفالدرا

 
)من أحصاها( اعتمد  تأمالتنا في  أغوارالمسار الذي اعتمدناه في سبر  وعليه فان

 على الرباعية التالية:

 والعد.   اإلحصاءأوال: ما تناوله المفسرون حيال معنى 

 .اإلحصاءثانيا: ما تناوله القاموس العربي حيال معنى 

 من الناحية العلمية.   اإلحصاءثالثا: معنى 

،  اإلحصاءالنطالق من األحاديث الصحيحة الواردة والتي تناولت موضوع ا: ارابع

 وبالتحديد إحصاء أسماء هللا وصفاته.

 إلى  عد ذلكلنصل ب

 (أحصاهامن  ..عليه )تأمالت في أطلقنااستعراض ما توصلنا اليه عبر ما  خامسا:

   .، وباهلل التوفيق نبدأ محطةأحد عشر ذلك عبر كل و
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 إحصاء االسماءوء ون والعلمافسرالمأوال:  

أنه   -صااالى هللا عليه وسااالم-عن النبي  ( 1)ثبت في صاااحيا )البخاري( وغيره  فقد 

ا، ماائاة إال واحاداا، من أحصااااااهاا دخال  قاال: »إن هلل تساااااعاة وتساااااعين اساااااماا

كماا قرر ذلاك أهال العلم يكون بجمعهاا، ومعرفتهاا،    اإلحصااااااء[، و7392] الجناة 

بها، ال يكفي أن ت حفظ وت ردَّد في كالم منظوم    وساانال هللامعانيها،  وحفظها، ومعرفة

مزياد من التحري والتثبات، وعلى كال حاال لم   إلىأو منثور، مع أن تعيينهاا يحتااج  

ي نَص عليها بحديث صااحيا يجمعهال ليجتهد المساالم ويبحث ويتحرى ويكثر تعبه في 

ر عليها ولم يساااأل عن هذا البارل لينال األجر العظيمل ألنه لو عرفها بالنص اقتصااا

سانال  غيرها، كما هي الحكمة من إخفاء ليلة القدر وسااعة الجمعة، وعلى كل حال ال

 )انتهى( ، المراد به معرفتها ومعرفة معانيها وسنال هللا بها.اإلحصاءعن 

 
ن ما  (2) اإلحصاءو  :يليالمذكور في الحديث يتضم 

 .حفظها- 1
 .معناهامعرفة - 2
اق   غيره،فإذا علم أن ه األحد فال ي شرك معه   بمقتضاها:العمل - 3 وإذا علم أن ه الرز 

زق من غيره، وإذا علم أن ه الرحيم، فإنه يفعل من الطاعات ما هو  فال يطلر الر 
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 .وهكذا سبر لهذه الرحمة ... 
:كما قال عز   بها،دعانه - 4 ع وه  بََها (   وجل  نَى فَادأ سأ َماء  الأح  َسأ َ األأ ) َوّلَِلَّ

ي ، يا غفور ، اغفر لي ، يا  . وذلك كأن يقول : يا رحمن ، ارحمن 180ف/األعرا
ار ، ت رأ علي  ونحو ذلك   .تو 

قال الشيا محمد بن صالا العثيمين : " وليس معنى إحصائها أن تكتر في رقاع ثم  
  :تكرر حتى تحفظ ولكن معنى ذلك

ا    .أوالا : اإلحاطة بها لفظا
ا : فهمها معنى  .  ثانيا

ا :   :هلل بمقتضاها ولذلك وجهانالتعبد  ثالثا
، بأن  180الوجه األول : أن تدعو هللا بها ل لقوله تعالى : ) فادعوه بها ( األعراف/

مطلوبك ، فتختار االسم المناسر لمطلوبك ، فعند سنال المغفرة  إلىتجعلها وسيلة 
ر ، اغفر تقول : يا غفور ، اغفر لي ، وليس من المناسر أن تقول : يا شديد العقا

  .، بل تقول : أجرني من عقابك لي ، بل هذا يشبه االستهزاء
الوجه الثاني : أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه األسماء ، فمقتضى الرحيم 

ا لرحمة هللا ، هذا هو معنى   الرحمة ، فاعمل العمل الصالا الذي يكون جالبا
ا ل مجموع فتاوى  “دخول الجنة " إحصائها، فإذا كان كذلك فهو جدير ألن يكون ثمنا

 )انتهى( ” . (1/74)ن عثيمينورسائل اب
 

ألنه قد يعدها الفاجر، وإنما  فقط،عدها   اإلحصاءاألصيلي: ليس المراد ب (3) وقال
 عطية. وكذا قال أبو نعيم األصبهاني وابن  المراد العلم بها.
ص وه  َعَلَم أَن لَّ  )اإلطاقة(، كقوله تعالى: اإلحصاءأن يكون المراد ب : مزمل]ال ن ت حأ

))استقيموا ولن   تطيقوه، وكقول النبي صلى هللا عليه وسلمأي لن  [20
 أي: لن تبلغوا كل االستقامة.  تحصوا..((

فيكون المعنى: أن يطبق األسماء الحسنى ويحسن المراعاة لها، وأن يعمل  
 ها فيلزم نفسه بواجبها.بمقتضاها، وأن يعتبر 
من صفات هللا سبحانه،  حيم، تذكر صفة الرحمة، واعتقد أنهافإذا قال: يا رحمن يا ر

 فيرجو رحمته وال ييأس من مغفرته.
وأنه ال تخفى عليه خافية، فيخافه   ويسمعه،وإذا قال: )السميع البصير( علم أنه يراه 

 وعلنه, ويراقبه في كافة أحواله.  سره،في 
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يه في وقته, فيثق بوعده, ويعلم  وإذا قال: )الرزاق( اعتقد أنه المتكفل برزقه يسوقه إل
 . ال رازق له سواه.. إلخ أنه
 

وقال أبو عمر الطلمنكي: من تمام المعرفة بأسماء هللا تعالى وصفاته التي يستحق بها 
الداعي والحافظ ما قال رساول هللا صالى هللا عليه وسالم، المعرفة باألساماء والصافات, 

ا وماا تتضااااامن من الفوائاد, وتادل علياه من الحقاائ ق، ومن لم يعلم ذلاك لم يكن عاالماا
الاماعااااناي.  مان  عالاياااه  تااادل  ماااا  باااذكارهاااا  مساااااتافاياااداا  وال  األسااااامااااء،   لاماعااااناي 

بمعنى العقال والمعرفاة, فيكون معنااه أن من عرفهاا، وعقال   اإلحصااااااءأن يكون   
معانيها، وآمن بها دخل الجنة، وهو مأخوذ من الحصااااة وهي العقل، والعرر تقول:  

ذو   أي:  حصاااااااااة،  ذو  باااااألمااااور. فااااالن  ومااااعاااارفااااة   عااااقاااال، 
المرجو من كرم هللا تعالى أن من حصال له إحصااء هذه األساماء على   قال القرطبي:

الاااجاااناااة.  هللا  يااادخااالاااه  أن  الاااناااياااة  صاااااااحاااة  ماااع  الاااماااراتااار  هاااذه   إحااادى 
الايامايان. وأصاااااحاااار  والصااااااادياقايان,  لالسااااااااباقايان,  الاثاالثاااة  الاماراتااار   وهاااذه 

هذه األساااماء كلها في أن يكون معنى الحديث أن يقرأ القرآن حتى يختمه فيساااتوفي   
 (10)  ، فكأنه قال: من حفظ القرآن وقرأه فقد اساااتحق دخول الجنة.أضاااعاف التالوة

ا   وقد طعن أبو زيد البلخي في صاحة الخبر بأن دخول الجنة ثبت في القرآن مشاروطا
النفس   أيسااااار ماادة؟   والمااال،ببااذل  تعااد في  ألفاااظ   فكيف يحصاااااال بمجرد حفظ 
فيه، بل قد تحصاال رداا وال حصاار المذكور ليس مط وتعقر بأن الشاارط  قال الحافظ:

الجناة بغير ذلاك، كماا ورد في كثير من األعماال غير الجهااد إن فااعلاه يادخال الجناة. 
وأماا دعوى أن حفظهاا يحصااااال في أيسااااار مادة فاإنماا يرد على من حمال )الحفظ 

له على بعض الوجوه ( على معنى أن يسااردها عن ظهر قلر، فأما من أو  اإلحصاااءو
 )  قة. ويمكن الجوار عن األول بأن الفضال واساع.ية المشاتقدمة فإنه يكون في غاالم

وقد ذكر الرازي أن من أخذ هذا الحديث دون الزيادة التي فيها تفصايل األساماء كان 
المراد بقوله )من أحصااها( أي من طلبها في القرآن, وفي جملة األحاديث الصاحيحة 

ال يمكن تحصايله  والتساعين, ومعلوم أن ذلك مما  حتى يلتقط منها تلك األساماء التساعة
إال بعد تحصايل علم األصاول والفروع حتى يقدر على التقاط هذه األساماء من كتار 
هللا وساانة رسااوله صاالى هللا عليه وساالم, ومعلوم أن من حصاال هذه العلوم، واجتهد 

الغااياة    حتى بلغ درجاة يمكناه معهاا التقااط هاذه األسااااامااء من الكتاار والساااااناة فقاد بلغ
 (15)القصوى في العبودية.
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شاايء، والعد شاايء آخر، فأنت   اإلحصاااء  يبدو أنأنه  ، (4) ويذكر الشاايخ النابلسااي
أن تعرف فهذا يعني  كمعلم يمكن أن تعد طالبك بشاااكل ساااريع، أما أن تحصااايهم،  

إمكاناتهم، مساااتوياتهم، تفوقهم، وضاااعهم العائلي، وضاااعهم في البيت، مدى تقيدهم  
النبي عليه الصااالة والسااالم يجعل ودراسااة شاااملة،  اإلحصاااءفوجل،   بمنهج هللا عز

ا لدخول الجنة  :إحصاء األسماء سبباا وحيداا كافيا

َصاَها َدَخَل الأَجنَّةَ  إَنَّ  ) ا، مائَةا إَالَّ َواَحداا، َمنأ أَحأ ما َعيَن اسأ عَةا َوتَسأ َ تَسأ  ( ّلَِلَّ
  تعالى؟ ماذا يقول العالم الجليل ابن القيم رحمه هللا 

ينبغي   أسماءه كما  فمن أحصى  العلوم،  لسائر  بأسمائه وإحصائها أصل  العلم  يقول: 
َر بأنَ  َ َصلَّى َّللاَّ  َعلَيأَه َوَسلَّمَ أحصى جميع العلوم، َعنأ َشهأ َشٍر قَاَل: قَاَل َرس ول  َّللاَّ  : َحوأ

ئها أن قالوا إحصائها أن تتعرف إلى ألفاظها وعددها، وقالوا: إحصا  نحصيها؟ كيف  
ها كما ينبغي، دعاء، وثناء وعبادة،  تفهم معانيها ومدلوالتها، وقالوا: إحصاءها الدعاء ب

كما ورد    ودعاء، مسألة، وطلر، هذا معنى إحصائها عند ابن القيم رحمه هللا تعالى
يدعو    الواردات فهو كيف القلر وانصباغه بحكم  الحال هو تفي مدارج ابن القيم من أن  

دخوله   إلىجاء منه الوارد كما تدعوه رائحة البستان الطيبة    الذيام  المق  إلىصاحبه  
 شيءوال يكون متصفا به فالعلم    ءبالشيوالمقام فيه وهذا الن الرجل قد يكون عالما  

عنها    ،آخر  شيءوالحال   :كانت  االحوال  أثمرت  إذا  االعمالالعلوم  في   االستقامة 
الرحمن عز وجل ” إن عبادي    إلى  النسبة في صحة العبودية  اسم يستحق العبد هنا  

”وعباد الرحمن الذين يمشون على االرض هونا ” ”يا عباد    ليس لك عليهم سلطان ”
من أحكام العمل    انتقلأن هذا قد  والمقصود  ال خوف عليكم اليوم وال أنتم تحزنون ”  

 م العمل بالحال المصاحر للعلم . أحكا إلىوحده 

العلم    هو شهود كمل  فراد الحال عن العلم كفر واأل فانفراد العلم عن الحال تعطيل وان
فالتوبة جامعة لمقام المحاسبة   من المقامات ما يكون جامعا لمقامين، أو أكثرف  ،بالحال

لمقامي الخوف  ومقام الخوف والتوكل جامع لمقامي االستعانة والرضى والرجاء جامع  
مات االيمان فهو يتضمن  المحبة والخشية الشكر جامع لجميع مقا  نابة:رادة واإل واإل

 ، (خبات، الخشوع، الرجاءنابة، الحر، اإل، الصبر، التوكل، اإلمقامات )الرضى

  العباد” وقليلوالشاكرون هم أقل    نصف صبر ونصف شكر  نصفين،يمان  لهذا كان اإل
هللا والعارف فوق السالك،    إلىالسير    فيالمريد هو الذى شرع    الشكور”  عباديمن  

سمى من ”العلم ”  أ”    سلوك لكنه مع السلوك ظفر بالمعرفة و“المعرفةفهو ال يفارقه ال
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ومقتضاه، أن يكون عالما باهلل وبالطريق    ه”المعرفة ” هو العلم الذى يقوم العالم بموجب
و“العارف” من عرف هللا سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله ثم صدق هللا    ،إليهالموصل  

قه الرديئة ، ثم صبر على أحكام  سلخ من أخالقصده ثم ان  فيمعاملته ثم اخلص له    في
  إلى و“العارف” يشتد سيره    نعمه وبلياته، ثم دعا اليه ثم جرد الدعوة اليه وحدة  فيهللا  

 سمائه وصفاته .هللا كلما زادت مالحظته لتوحيده وأ 

من يكون سيره ببدنه وجوارحه أغلر عليه من سيره بقلبه وروحه    من” السالكين” و
من يعطى كل مرتبه    –وهم الكمل االقوياء    –بقلبه أغلر عليه ومنهم    ومنهم من سيره

   حقها.

قد جعل هللا تعالى معرفة أسمائه ف:  النورسي في إحصاء أسماء هللا الحسنى  ( 5)  نهجأما  
طريقا إلى معرفته، ألن معرفة هللا بحقيقة ذاته متعذر في الحياة الدنيا ألن رؤية ذاته  

لذي أعده لمن فاز برضوانه، فرؤية وجه هللا تعالى تحصل تعالى هي الجزاء األوفى ا
يا التي هي دار ذة وتمام النعمة، فال يناسب الدنبه ألهل الجنة قمة السعادة وغاية الل  

اختبار وتكليف. ثم ألن اإلنسان على ظهر األرض موسوم بالعجز والضعف بحكم قيد 
مكان ويجري عليه الزمان، وهللا  الزمان والمكان، فال تقع رؤيته إال على ما يحويه ال

تعالى فوق الزمان والمكان، فكيف يحويه المكان وهو الذي خلق المكان، وكيف يجري  
 و الذي خلق الزمان. عليه الزمان وه

وأمر بمعرفته من خالل أسمائه الدالة على أفعاله وتصرفاته. وأصح ما ورد في السنة  
ى واألمر بمعرفتها ما اتفق البخاري ومسلم النبوية في إثبات أسماء هللا تعالى الحسن

م صلى هللا عليه وسل  رضي هللا عنه أن رسول هللا  أبي هريرة  على إخراجه من حديث  
 إن هلل تسعة وتسعين اسما مائة إال واحدا من أحصاها دخل الجنة."قال: " 
اتفقوا في كثير ألف علماء اإلسالم في بيان أسماء هللا الحسنى وبيان معانيها، ف  قد و 

في طريقة أيضا  واختلفوا  بعضها،  في  واختلفوا  بحسب    منها  ذلك  ومنهج  إحصائها 
 لم: "من أحصاها" أو "حفظها". فهمهم لقول الرسول صلى هللا عليه وس

وقد كان النورسي منهجيا في ذلك كله فلم يعتمد كليا على عالم أو كتاب وإنما اختط 
مالزما له ولم يتخلف عنه رحمه هللا. وإن معالم  لنفسه منهجا خاصا سار عليه وبقي  

_ فإنها    وإن كان النورسي لم يفصح عنها صراحة في شكلها النظري  –هذا المنهج  
 تخرج بالتأمل والتتبع واالستقراء العلمي لرسائل النور. تس
وأول ما ينبغي تقريره هنا أن إحصاء أسماء هللا الحسنى عند النورسي يمث ل مشروع   

وقضية من قضاياها الكبرى، يالزم العبد من يوم بلوغه التكليف إلى أن يبلغ  الحياة  
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ار المقام حيث النعيم الغامر والسعادة الكاملة، حيث يتحقق يقينا فائدة  غاية أمره في د
لمرجوة. إن عمال يترتب عليه دخول الجنة، ال يمكن أن يناله وغايته ا  اإلحصاءهذا  

 العبد بعمل لحظة أو لحظات.  
 

لنا الكريم عكيوي  ويسرد  قاله علماء اإلسالم في معنى    د. عبد  لما  خالصة جامعة 
إحصاء األسماء الحسنى وجماع ذلك على جهة اإلجمال أن قوله صلى هللا عليه وسلم:  

 "من أحصاها" أو "من حفظها" يتحقق على الخطوات اآلتية: 
م  –  1  واستخراجها  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  من  حتى  تتبعها  عدها  مع  نهما 

 . تستوفى كاملة
اإلحاطة بمعانيها مع اعتقادها واإليمان بها. وذلك يحصل بمداومة التفكر في    –  2 

 مدلولها، واستحضار معانيها في القلب بعد ضبطها بالعقل.
أداء حقها والعمل بها. فله أسماء ينبغي االقتداء بها في معانيها كالرحيم والكريم    –  3 

ونحوها بمعانوالعدل  يتحلى  أن  للعبد  فينبغي  يحصل  ،  فبهذا  العمل،  حق  ليؤدي  يها 
القولي فيحصل بجمعها وحفظها والسؤال بها. وقيل    اإلحصاءالعملي. وأما    اإلحصاء

 حسن المراعاة لها والمحافظة على حدودها في معاملة الرب بها.
يش في كنف هذه  مرجوة والفائدة المقصودة وهي العثم تأتي بعد هذا كله الغاية ال  –  4

ؤية جمالها في الكون، واكتشاف تجلياتها في الوجود، ونسبة كل  األسماء من خالل ر
أحوال الكون إليها، ورد كل حدث إلى االسم الذي نتج عنه. وهذا ما عبر عنه أبو  

. المعرفة باألسماء عمر الطلمنكي بقوله: "من تمام المعرفة بأسماء هللا تعالى وصفاته.
لحقائق." وحكى الحافظ ابن حجر  تتضمن من الفوائد وتدل عليه من اوالصفات وما  

النظري" وهو أن يعلم معنى كل اسم بالنظر في   اإلحصاءهذه المرتبة وهي المسماة "
الصيغة ويستدل عليه بأثره الساري في الوجود، فال تمر على موجود إال ويظهر لك 

ع القيد ومقتضى كل اسم.  ي األسماء وتعرف خواص بعضها وموقفيه معنى من معان
 .  اإلحصاءهذا أعلى مراتب قالوا: و

 
وكل هذه الخطوات حاضرة عند النورسي، إال أنه قصد خاصة إلى الغاية المرجوة،  

، وهي تتبع آثار األسماء الحسنى في الكون والوجود اإلحصاءالتي هي أرفع مراتب  
والقلب والعقل عل في كل لحظة من لحظاته،   النفس  توطين  كنفها، ثم  العيش في  ى 

ياتها حتى يتجلى الحظ البشري منها في الحياة كما تظهر تجلياتها في والتخلق بمقتض
القلب،   في  وترسخ  بالعقل،  تفهم  عقيدة  الحسنى  هللا  أسماء  إحصاء  إن  أي  الوجود. 
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لف في الحياة لما وتجري آثارها على األعمال والتصرفات، وتتحقق بها سعادة المك
الق بعين  الجميليشاهد  إشراقاتها  من  والوجدان  حياته  لب  في  من   فيماة  به  يحيط 

الموجودات والعوالم. إن حقيقة الحياة والكون وسر مسيرة اإلنسان إنما يحصل بالتحقق 
بأسماء هللا الحسنى. فإحصاؤها إذن ليس في الوقوف عند الدراسة العلمية لها والشروح  

ذة جمالها  اع بالتأمل في آثارها، وارتشاف لالتعاريف النظرية، إنما هو استمتاللغوية و
التي   الحوادث  الروحي والمعنوي في  الكون في كل لحظة، واالندماج  المبثوث في 
تنزل بالمكلف ليرتشف من بين أستارها لمعات جمال اسم هللا تعالى الذي تجلى به من  

 خالل هذا الحادث أو ذاك.  
 

سان حاله، وهذا من  كون وجعله ينطق بل به هو الذي خلق الفالذي أنزل القرآن وتكلم  
ن َشْيٍء إِالَّ يَُسب ُِح بَِحْمِدِه﴾اإلسراء ومعنى هذا أن الكون    ،44معاني قوله تعالى: ﴿ َوإِن م ِ

يعرف بأسماء هللا الحسنى ويدل عليها، بل ينطق بها بلسان الحال. وال يخفى على  
اب مسلك الظاهر فراح  هذا المسلك قد يثير اعتراض الكثير من أصح النورسي أن  

الكون في التعريف باألسماء الحسنى. والتمس لذلك خمسة أدلة  يقدم األدلة على حجية  
 وهي: 
 الوحي  -1
 والعقل  -2
 والحس  -3
 والذوق   -4
 ومقتضى اإليمان -5

داللة   من  القاطعة  حجيته  اكتسب  إنما  الكون  أن  ومعناه  الوحي  الكريم  دليل  القرآن 
قرآني، ألن القرآن الكريم حافل باألمر، صراحة القطعية عليه، فهو في الحقيقة دليل  

طن د. ولو لم يكن الكون موضع حجة وموا، بالتدبر في الكون والتفكر في الوجووضمن
عبرة ومجال علم ومعرفة، لما أمر هللا تعالى بذلك. ولهذا فاآليات القرآنية في موضوع 

وفا خصائصالكون  في  والتفكر  أحواله  في  والتدبر  فيه  النظر  عند ئدة  حاضرة  ه، 
اء في الكون واستخالصها من الوجود منهج  النورسي في رسائله. ثم إن تجلي األسم

معتبر في القرآن الكريم. فواضح مثال من قوله تعالى: ﴿فَانُظْر إِلَى آثَاِر َرْحَمِت هللاِ  
مَ  بَْعَد  اأْلَْرَض  يُْحيِي  َوُهوَ َكْيَف  اْلَمْوتَى  لَُمْحيِي  ذَِلَك  إِنَّ  قَِديٌر﴾   ْوتَِها  َشْيٍء  ُكل ِ    َعلَى 

غيرها من اآليات في توجيه النظر إلى حركة التجدد في الموجودات، إن  و،  50الروم
أجل  من  الكون  في  الجارية  واإلماتة  اإلحياء  عملية  على  المكلف  إيقاف  هو  القصد 
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عبر عنه النورسي بقوله: "إن  المميت". وهذا ما  االهتداء إلى اسم "المحيي" واسم "
الكريم  القر المعجزة    –آن  أمام    –ببياناته  آثاره  الجليل ويفرش  الصانع  أفعال  يبسط 
 .النظر

دليل العقل وهو ما يدركه العقل من التجليات الظاهرة ألسماء هللا الحسنى، حتى إن  و
هذه التجليات في الطبيعة أسند  أحدا من العقالء ال يمكنه تجاهلها. وبسبب شد ة ظهور 

المادية الفلسفة  التجلي  أهل  فعرفوا  نفسها  للطبيعة  والخلق  والقوة  وتجاهلوا   الفعل 
مصدره، فتوهموا أن تجلياته سبحانه المتجلية في صفحات الكون وطبقات الموجودات 
هي الذات الخالقة، ففوض قسم من هؤالء بعض آثار تجلياته سبحانه إلى الطبيعة. 

األلوهيةفأل آثار  بإسناد  شرعوا  فقد  ذلك  كل  يجهلون  والى   نهم  نفسها  الذرات  إلى 
 لية المادة والقوة." حركاتها عينها، فتوهموا أز

فهذه العلوم، على اختالفها وتنوعها بتنوع مجاالتها من الكون، بمنزلة لغات مختلفة  
وألسنة متنوعة، تعبر عن معنى واحد هو جمال هللا وجالله، وتفصح عن آثار أفعاله، 

أياً كان  –ال، ولكل علم، ولكل تقدم، ولكل فن فهي بذلك تعرف بأسمائه. "إن لكل كم
  – الحقيقة تستند إلى اسم من األسماء الحسنى.. فالهندسة  حقيقة سامية عالية. وتلك –

ر(    –مثالً   علم من العلوم، وحقيقتُها وغاية ُمنتهاها هي الوصول إلى اسم )العدل والمقد ِ
لذلك االسم بكل عظمتها وهيبتها من األسماء الحسنى، وبلوغ مشاهدة التجليات الحكيمة  

علم ومهارة ومهنة في الوقت نفسه، فمنتهاه   –مثالً    –  والطبفي مرآة علم )الهندسة(.  
وحقيقته يستند أيضاً إلى اسم من األسماء الحسنى وهو )الشافي(.." وهكذا "كل علم  

ه الخاص  من العلوم يستند إلى اسم من األسماء الحسنى وينتهي إليه" ألنه يترجم بلسان
إذن يقضي أن    تسبيحات الموجودات التي هي إعالنات عن اسم أو عدة أسماء. فالعقل

الكون مصدر ُمظِهر لمعرفة األسماء الحسنى من خالل تجلياتها وآثارها. دليل الحس:  
فما دام الكون موجوداً بالفعل وال يمكن إنكاره، فال يمكن أن يُنَكر كذلك ما هو بمثابة  

، وضيائه وإتقانه، وأنواع حياته، وأشكال روابطه من الحقائق المشهودة، ألوانِه وزينته
من  كا وأمثالها  والزينة،  والميزان،  والنظام،  والجمال،  والرحمة،  والعناية،  لحكمة، 

الحقائق.. فمادام ال يمكن إنكار هذه الصفات واألفعال، فال يمكن إنكار موصوف تلك 
فعال.. الذي هو الحكيم، الرحيم، الجميل، الحكم،  الصفات، وال يمكن إنكار فاعل تلك األ

ع بوجوده، واألفعال والتصرفات التي يدبر بها ظاهرة،  فالكون مقطو  (10" )العدل
فكذلك األسماء ظاهرة متجلية. وإن هذه الحقيقة من الظهور عند النورسي حتى إنه ال 

ا يقرر النورسي  يمل  من تقريرها وإعادتها بصيغ متنوعة، وبناء على دليل الحس هذ
بها لإلنسان لتكون أداة  أن الحواس والجوارح والغرائز إنما خلقها هللا عز وجل ووه 
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للتواصل مع الكون فيحس، ويلمس، ويذوق، ويسمع، ويشاهد بقصد إدراك التجليات  
 ومعرفة األسماء المقتضية لها.

 
من مناسبة.  وأسوق هنا مثاال يقاس عليه غيره، وهو مثال عرضه النورسي في أكثر   

قارئ وقلبه في سياحة عقل الفأول ما ينطلق منه هو القراءة في صحائف الكون، فيأخذ ب
فكرية وروحية، يوقفه على مظاهر اإلتقان في الخلق والدقة في التدبير. فيتوقف مثال  
عند ما يشاهد في الكون من التبدل والتجدد لعملية اإلحياء واإلماتة. إنها عملية تجدد  

لل كل  مستمر  في  والموت  الحياة  بين  األحوال  وتصريف  توقف  غير  من  موجودات 
لية اإلحياء واإلماتة ال تتوقف في الكون، ففي كل لحظة أحياء يولدون،  حين. إن عم

وأموات يزولون في عالم اإلنسان وفي عالم الحيوان وفي عالم النبات وفي عالم الجماد 
كل ثانية من الزمن تشهد األرض    وفي سائر الموجودات مهما اختلفت خصائصها. في

موجودات، وفي الحين نفسه تشهد موسما موكب جنازة كبيرة لمن أنهوا مهامهم من ال
كبيرا لمواليد جديدة تتسلم مهامها. ففي لحظتنا هذه كم من الموجودات تدخل األرض  

ثار في عالم اإلنسان والحيوان والنبات، وكم منها تخرج منها وتغادرها. إنها تجليات آل
التجدد. ولو    اسم "المحيي" واسم "المميت" التي تمنح للحياة والكون حيوية من خالل

توقف اسم منهما عن التجلي لوقع الخلل. فليتصور مثال لو لم يكن السم المميت تجل،  
وكل من ولد بقي على األرض، وليتصور الفرد الواحد لو أن جميع أجداده بين يديه 

رض والحاجة إلى التكسب، كيف تتعسر حياته. وكذلك لو مع الهرم والشيخوخة والم
لمحيي، فتزول الموجودات من غير أن تتجدد. فلتذهب العقول  تصور توقف تجلي اسم ا

 اإلحصاءفي تصور النتائج، ولتفتح مراكز الدراسات المستقبلية ولتستعن بأدق مناهج  
لفترة ولو ق أو اإلماتة  نتائج توقف اإلحياء  الزمن!!! إن  والتقدير لتصور  صيرة من 

الموت والحياة ليسا سوى ستائر  ن جماال ألن  تجلي اسم المحيي واسم المميت يمنح الكو
﴿تَبَاَرَك الَِّذي بِيَِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر. الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ   للتجديد 

 الملك  َوُهَو اْلعَِزيُز اْلغَفُوُر﴾ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمالً 
 
عاثايامايان   ابان  الشاااااياخ  هللا    –  (6) وقاااال  ماعاناى    –رحاماااه   :اإلحصااااااااءفاي 
وماااااااعاااااااناااااااى.   -1 ا  لااااااافاااااااظاااااااا باااااااهاااااااا   اإلحااااااااطاااااااة 
ع وه  بََها دعاء هللا بها، لقوله تعالى: -2 ذلك بأن تجعلها وسيلة  [، و180]األعراف: فَادأ

 ياا حي ياا قيومو وماا أشاااااباه ذلاك  لاك عناد الادعااء، فتقول: ياا ذا الجالل واإلكرام،
أناه رحيم تتعرض لرحمتاه، وإذا علمات أناه   أن تتعباد هلل بمقتضااااااهاا، فاإذا علمات  -3
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غفور تتعرض لمغفرته، وإذا علمت أنه ساميع اتقيت القول الذي يغضابه، وإذا علمت 
ا: أما قولاااااااه صاالى هللا عليه ، أنه بصااير اجتنبت الفعل الذي ال يرضاااه وقال أيضااا

ا مائة إال واحداا من )) وسالم: ، فال    أحصااها دخل الجنة((إن هلل تساعة وتساعين اساما
يدل على حصااار األساااماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصااار لكانت العبارة: )إن 
أسااماء هللا تسااعة وتسااعون اسااماا من أحصاااها دخل الجنة( أو نحو ذلك إذن فمعنى 

ل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله: الحديث: أن هذا العدد من شاااأنه أن من أحصااااه دخ 
ما قبلها، وليسااات مساااتقلة، ونظير هذا أن )من أحصااااها دخل الجنة( جملة مكملة ل

تقول: عندي مائة درهم أعددتها للصااادقة، فإنه ال يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى  
 .لم تعدها للصدقة ولم يصا عن النبي صلى هللا عليه وسلم تعيين هذه األسماء

 
ويكون بتدبر  يكون بالحفظ  (  7)  اإلحصاءن  فقد ذكر أابن باز  عبد العزيز    أما الشيخ

إن هلل تسعةا   :وتعقل معانيها والعمل بمقتضى ذلكل ولهذا قال عليه الصالة والسالم
الجنة دخل  أحصاها  من  ا  اسما لفظٍ  وتسعين  الجنة :وفي  دخل  حفظها  والمعنى:   من 

مع حفظهال لما في ذلك من الخير العظيم، إحصانها بتدبر المعاني، والنظر في المعاني  
 .ن ذلك من أسبار صالح القلر، وكمال خشيته هلل والقيام بحقهع، وألوالعلم الناف

 
 وفي الحديث الشريف:

 
َذكر  هللاَ تعالى من أفأضاَل األعماَل، وأيأساَرها كذلك، وكان النبيص صالَّى هللا  عليه وسالََّم  

ه  وَمبأنااه ، وَعظ َم  ي عَل َم  أصاااااحاابَاه  جواَمَع األ ه  وَمعأنااه  ذأكااَر: وهي ماا قالَّ لفأظا  ر   .أجأ
فَتَيأَه فَرآه   ك  شااَ ي هللا  عنه أنَّه كان ي َحر َ وفي هذا الَحديَث يَحكي أبو أ ماَمةَ الباَهليص رضااَ

ك  َشفَتَيأَك يا أبا أ م ٍء ت َحر َ َ شَايأ اَمةَ؟" وهذا  رساول  هللا صالَّى هللا  عليه وسالََّم فقال له: "بأي 
حابَ  َ ألصااأ رةَ النبي  َن َعشااأ سااأ أَل هم َلي عل ََمهم، فقال أبو أ ماَمةَ من ح  هم، ويَسااأ نَساا  َه، فهو ي نأ

بياَ   َد والتَّسأ ناَء والَحمأ
: أنواَع الثَّ كأر  يَشأمل  رَضي هللا  عنه: "أذأك ر  هللاَ يا رسوَل هللاَ"، والذ َ

بيَر والدصعاَء   ليَل والتَّكأ بأحانَه  وتعالوالتَّهأ عَ واالبأتَهاَل إليه سااا  آَن، والتَّضااارص ى وتاَلَوةَ الق رأ
َل  َل من َذكأَرك بااللَّياأ ثََر وأفأضاااااَ َك باأكأ بَر  فقاال النبيص صااااالَّى هللا  علياه وسااااالََّم: "أاََل أ خأ

لَ  َر اللَّياأ َل من َذكأ بَرك بعَمَاٍل ي عطياك ثوابااا أفأضاااااَ رص أنأ أ خأ  والنَّهااَر والنَّهااَر؟"، أي: أ ت حاَ
تَفأهاَم ب َر، فقال  معاا، والغََرض  من االسااأ َق لمعرفََة األَمأ وأ َة وإثارة  الشااَّ وحَ الَحماسااَ ثص ر 

ي هللا  عنه: "بَلى، يا رساوَل هللاَو"، أي: أ َحرص ذلك، فقال النبيص صالَّى هللا   أبو أ ماَمةَ رضاَ
ه   بأحاَن هللاَ"، أي: أ نز َ : ساا  ه  عن ك ل َ ما ال يَليق  به، "عليه وساالََّم: "تقول  م  َعَدَد   هللاَ وأ عظ َ
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لوقااتَاَه، وَمخلوقاات  هللاَ عزَّ وجالَّ ال ي حصااااايهاا إالَّ هللا ،  ماا َخلََق"، أي: بعَاَدَد جميعَ َمخأ
ل ألنَّ الكالَم ال  راَم، وهذا تَقأريرن َء ما َخلََق" يعني من األماَكَن واألَجأ بأحاَن هللاَ َملأ "ساااا 

قااادَّر    َددَ يااا  الاااعاااَ كاااثااايااار   تاااَ ماااناااه  الاااماااراد   ماااا  وإناااَّ  .باااالاااماااكااااياااياااَل، 
ماَء["، أي: َعَدَد ما فيَهنَّ من َمخلوقاَت هللاَ " بأحاَن هللاَ َعَدَد ما في األرَض ]والسااااَّ ساااا 

بأحاَن هللاَ  ماَء"، أي: َعَدَد ما يَكأفي لَملأئََهنَّ "سااا  َء ما في األرَض والساااَّ بأحاَن هللاَ َملأ "سااا 
صااااى صااااى َكتاب ه  َعَدَد ما أحأ َء ما أحأ بأحاَن هللاَ َملأ حَ َكتاب ه ساااا  وأ

"، أي: َعَدَد ما في اللَّ
بأحاَن  بأحاَن هللاَ َعَدَد كل َ شايٍء، سا  فوَظ من َمخلوقاَت هللاَ وَعَدَد ما يَكأفي لَملأئََهنَّ "سا  الَمحأ

ءَ  د  هللَ َملأ د  هللَ َعَدَد ما َخلََق، والَحمأ َء كل َ شاااايٍء، الحمأ د  هللَ َعَدَد  هللاَ َملأ  ما َخلََق، والحمأ
د  هللَ َعَدَد ما  ما في األرَض  ماَء، والحمأ َء ما في األرَض والسااَّ د  هللَ َملأ ماَء، والحمأ والسااَّ

د  هللَ  د  هللَ َعَدَد كل َ شايٍء، والحمأ صاى كتاب ه ، والحمأ َء ما أحأ د  هللَ َملأ صاى كتاب ه ، والحمأ أحأ
َء ك ل َ شيءٍ   ."َملأ

 
ل   ميَد: "َعَدَد ما ه  في وقوأ بياَ والتَّحأ ماَء، وَعَدَد ما  التَّساااأ َخلََق، َعَدَد ما في األرَض والساااَّ

ماَء،  َء ما في األرَض والساَّ َء ما َخلََق، َملأ ل ه: "َملأ صاى َكتاب ه، َعَدَد كل َ شايٍء"، وقوأ أحأ
َء ك ل َ شااايٍء" معناه: أنَّه ي ساااب َا  هللاَ  صاااى كتاب ه ، َملأ َء ما أحأ مد ه  وي ثأني عليه وَملأ  ويَحأ

صااى َكتاب ه" بَمقأداَر ك ل َ  َلَه: "َعَدَد ما أحأ أل  به. والَكتار  في قوأ  ما ي عَدص، وَمقأداَر كل َ ما ي مأ
َن إلى نَهاايَتَاهَ  ح  المحفوظ  مناذ  َخلََق هللا  الكوأ ح  المحفوظ ، أي: َعَدد ما َحوى اللَّوأ  .هو اللَّوأ

تشاااَعر  والمعنى: أنَّ المنم  التي ال نَهايةَ لها، ي خبَر   َعظمةَ رب ََه عزَّ وجلَّ َن عنَدما يَساااأ
َء هذه األ موَر العَظيمَة، ولو كان  ميَد بعََدَد وَملأ بياَ والتَّحأ رص من التَّساااأ تَحقصه  الرَّ ا يَساااأ عمَّ

ه وَعَدد هفي العََدَد ما يَزيد  على ذلك لذََكَره ، ال أنَّ ما أتَى به العبأد  من التَّسأ  ر   .بياَ هذا قدأ
فأَرَد، ولو كان َطيلَةَ وفي الحديَث: أنَّ  َر الم  كأ َر الم ضااَعَف أعأظم  ثَناءا وثواباا من الذ َ كأ  الذ َ

 (3)اللَّيأَل والنَّهارَ 
 

 وجاء في الحديث أيضا:
 : بلَى . قال : تقول :  أفال أُْخبُِرك بشيٍء إذا قلتَه ثمَّ دأبَت اللَّيَل والنَّهاَر لَم تبلُْغه . قُلتُ  

م عددَ  هللِ  عددَ   أحَصى االَحمدُ  هللِ  والحمدُ   ، كتابِه  في  ما  عددَ  هللِ  والحمدُ   ، كتابَه 

،   أحَصى ما وأرِضه  َسمواتِه  ِمْلَء  هللِ  والحمدُ   ، َخْلِقه  في  ما  ِمْلَء  هللِ  والحمدُ   ، َخْلقَه 

  شيٍء ، وتُسب ُِح مثَل ذلَك ، وتَُكب ُِر مثلَ والحمدُ هللِ عددَ كل ِ شيٍء ، والحمدُ هللِ على كل ِ  

 . ذلكَ 
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صحيح   : خالصة حكم المحدث | 1575 : الصفحة أو الرقم | صحيح الترغيب : المصدر | األلباني : المحدث | أبو أمامة الباهلي : الراوي

 (8122) (8/351أخرجه الطبراني ): التخريج | لغيره

 

 
  ُ الِفَراِش فَاْلتََمْستُهُ فََوقَعَْت يَِدي علَى بَْطِن   عليه وسلََّم لَْيلَةً ِمَن  فقَْدُت َرسوَل هللاِ َصلَّى ّللاَّ

ُهمَّ أُعوذُ بِرَضاَك ِمن َسَخِطَك، قَدََمْيِه وهو في الَمْسِجِد وُهما َمْنُصوبَتَاِن وهو يقوُل: اللَّ 

 . علَى نَْفِسكَ لَْيَك أْنَت كما أثْنَْيتَ اًء عَ ثَنَ أُْحِصي وبُِمعَافَاتَِك ِمن ُعقُوبَتَِك، وأَُعوذُ بَك ِمْنَك ل 

 خالصة حكم المحدث | 486 : الصفحة أو الرقم | صحيح مسلم : المصدر | مسلم : المحدث | عائشة أم المؤمنين : الراوي

 شرح الحديث  | (486) أخرجه مسلم: التخريج | [صحيح] :

 
 

وسلَّم, فأتيتُه ُممسيًا وهو في بيِت خالتي  بعثني العبَّاُس إلى رسوِل هللاِ صلَّى هللاُ عليه  

كعتَْين    ميمونةَ  ا صلَّى الرَّ ، قال : فقام رسوُل هللاِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم يُصل ِي من اللَّيِل ، فلمَّ

ي بها ديني ، وتحفُظ بها غائبي قبل الفجِر قال : اللَّهمَّ ! إن ِي أسألُك رحمةً من عنِدك تهد

ي بها عملي ، وتُبي ُِض بها وجهي ، وتُلهمُ ، وترفُع بها شاهدي   ني بها ُرشدي ،  ، وتُزك ِ

إيمانًا صادقًا ، ويقينًا ليس بعده كفٌر ،   أَعِطني  اللَّهمَّ !   . بها من كل ِ سوٍء  وتعِصُمني 

اللَّهمَّ ! إن ِي أسألُك الفوَز عند القضاِء   ورحمةٌ أناُل بها شرَف كرامتِك في الدُّنيا واآلخرةِ ،

أُنِزُل بك  نازَل الشُّهداِء ، وعْيَش السُّعداِء ، والنَّصَر  ، وم إن ِي  اللَّهمَّ !  على األعداِء ، 

حاجتي ، وإن قصَّر رأيي, وضعُف عملي, وافتقرُت إلى رحمتِك ، فأسألُك يا قاضَي  

يُر بين البحوِر أن تُجيَرني من عذاِب السَّعيِر ،  األموِر ، ويا شافَي الصُّدوِر ، كما تُج 

 ! وما قصَّر عنه رأيي ، وضعُف عنه عملي  ومن دعوةِ الثُّبوِر ، ومن فتنِة القبوِر ، اللَّهمَّ 

، ولم تنَْله مسألتي ، ولم تَبلُْغه أُمنيتي من خيٍر وعدتَه أحدًا من عباِدك ، أو خيٍر أنت  

همَّ ! اجعَْلنا أرغُب إليك فيه ، وأسألُك يا ربَّ العالمين ، اللَّ   معطيه أحدًا من خلِقك ، فإن ِي

ُمضل ِين ، حربًا ألعدائِك ، ِسلًما ألوليائِك ، نِحبُّ بحب ِك  هادين مهدي ِين غيَر ضال ِين ول  

محب ِيك ، ونُعادي بعداوتِك من خالفك من خلِقك ، اللَّهمَّ ! هذا الدُّعاُء وعليك اإلجابةُ ،  

ةَ إلَّ باهللِ ، اللَّهمَّ ! ذا الحبِل الشَّ  ! وهذا الجهدُ وعليك التُّكالُن ، ول حوَل ول  اللَّهمَّ  ديِد  قوَّ

بين الشُّهوِد   شيِد ، أسألُك األمَن يوَم الوعيِد ، والجنَّةَ يوَم الخلوِد ، مع المقرَّ ، واألمِر الرَّ

السُّجوِد ، الموفِين بالعهوِد ، إنَّك رح  كَّعِ  يٌم ودودٌ ، تفعُل ما تريدُ ، سبحاَن الَّذي  ، الرُّ

ا ولبِس  بالمجِد  تعطَّف  الَّذي  ، سبحاَن  به  م  وتكرَّ ينبغي  لعزَّ  الَّذي ل  ، سبحاَن  به  قال 

سبحاَن    ، والكَرِم  القُدرةِ  ذي  سبحاَن   ، والبهاِء  العز ِ  ذي  سبحاَن   ، له  إلَّ  التَّسبيُح 
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ًرا   اجعَْل لي نوًرا في قلبي ، ونوًرا في قبري ، ونوكلَّ شيٍء بعلِمه ، اللَّهمَّ  أحَصى الَّذي

نوًرا في بَشري ، ونوًرا في في سمعي ، ونوًرا في بصري ، ونوًرا في شعري ، و 

لحمي ، ونوًرا في دمي ، ونوًرا في عظامي ، ونوًرا بين يديَّ ، ونوًرا من خلفي ،  

نوًرا من فوقي ، اللَّهمَّ ِزْدني ونوًرا عن يميني ، ونوًرا عن شمالي ، ونوًرا من تحتي ، و

 نوًرا ، واجعَْل لي نوًرا  نوًرا ، وأْعِطني

تفرد به   : خالصة حكم المحدث | 3/243 : الصفحة أو الرقم | حلية األولياء : المصدر | أبو نعيم : المحدث | عبدهللا بن عباس : الراوي

(، وأبو  5234زار )(، والب 3419أخرجه الترمذي ) : التخريج |  بن العباسمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن داود بن علي بن عبد هللا

 119561انظر شرح الحديث رقم  | ( واللفظ له209/ 3)حلية األولياء(( ) نعيم في )

 

 
ِكفٍَّة ويوَضُع ما جِل فيوَضُع في  بالرَّ عليه   أُْحِصيَ  توَضُع الموازيُن يوَم القيامِة فيُؤتى 

حمِن الميزاُن فيُبعَُث به إلى النَّاِر قال فإذا أدبَر به إذا صائفيتمايَُل به   ٌح يصيُح ِمن عنِد الرَّ

ه قد بَِقَي له فيؤتى ببِطاقٍة فيها ل إلهَ إلَّ هللاُ فتوَضُع مع  يقوُل ل تعَجلوا ل تعَجلوا فإنَّ 

جِل في ِكفٍَّة حتَّى يميَل به الميزانُ   الرَّ

فيه ابن   : خالصة حكم المحدث | 10/85 : الصفحة أو الرقم | مجمع الزوائد : المصدر | الهيثمي : المحدث | عبدهللا بن عمرو : الراوي

  لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
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ــ في الل    غةــــــــــــــــــــــ

 

 في معجم المعاني الجامع   (7) جاء

 فعل ) :أَْحَصى (

َص، ي حصي، أحصى  ُمحص ى والمفعول م حٍص،فهو  ،إحصاء   أحأ

 ضبطهوأحاَط به، حصره، الشَّيَء: عدَّه  أْحَصى

 الشيَء: عرف قدره أُْحَصى

 َحاَصَره  َوَعدَّ َحتَّى أَنأفَاَسه    أَنأفَاَسه :َعلَيأَه  أَْحَصى

 الكتاَر: َحَفَظه  أَحصى

 :الش يء أْحصى

عَةا   -السصكَّان/ الطصالر إحصاء'' عدَّه وأحاَط به، حصره، ضبطه َ تَسأ إَنَّ ّلَِلَّ
ا، َمائَ  ما َعيَن اسأ َصاَها َدَخَل الأَجنَّةَ ]حديث[َوتَسأ }َوإَنأ   -ةا إالَّ َواَحداا َمنأ أَحأ

 .عليه أنفاَسه أحصى ° '' {تُْحُصوَها ع دصوا نَعأَمةَ هللاَ الَ تَ 
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 اسم : (حصائي ةإ)

 إحصاء  اسم مننَّث منسور إلى

دراسة مبني ة على منهج   :إحصاء مصدر صناعي  من
 ائي ات،منس سة مختص ة باإلحص اإلحصاء علم

تتعلَّق بأهم األحداث في حياة اإلنسان   إحصاءات :اإلحصائي ات الحيَويَّة
يجات  كالمواليد والموتى وعدد الز َ

 اسم ) :إِحصائي  )

 إحصاء اسم منسور إلى

 ما له عالقة بالتَّعداد 

 رياضي   إحصاء ، عاَلم  اإلحصاء بعلمخبير 

 
 اسم ) :إِحصاء)

 إحصاءات :الجمع

 أْحَصى مصدر

 عدد السصكان في بلد من البلدان  يُحصى العام: أن  ءاإلحصا

علم يرتكز على تجميع الظَّواهر والوقائع   (اإلحصاءو الجبر ) :اإلحصاء علم
ي إلى عالقات  عددي ة ثابتة تمك ن الباحَث من واألشياء وتنسيقها على نحٍو يند َ

ظرية التكه ن بالمستقبل، أو فرع من الرياضي ات الت طبيقي ة يستند إلى ن
بَيَّنة   االحتماالت، هدفه الجمع األسلوبي  لسلسلة من الوقائع أو المعطيات الم 

 باألرقام

 

 ي ـــــــــــــــــالعلممعناه ب اإلحصاءثالثا: 

 

الهامة ذات  الرياضايات هو أحد فروع  (Statistics) (8) :باإلنجليزية) اإلحـصاء)
وبمعنى آخر صااندوق   البيانات فساايروهو علم جمع ووصااف وت  .التطبيقات الواسااعة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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بجمع وتلخيص    اإلحصااااااءاألدوات الموضاااااوع تحات البحاث التجريبي. يهتم علم  
المتوفرة، محااوال التغلار على  البيااناات وتمثيال وإيجااد اساااااتنتااجاات من مجموعاة

مشااااكل مثل عدم تجانس البيانات وتباعدها. كل هذا يجعله ذا أهمية تطبيقية واساااعة 
ا  وحتى اإلنسااااانية، كم لعلوم االجتماعيةا إلى الفيزياء في شااااتى مجاالت العلوم من

 .واألعمال السياسة يلعر دورا في

ات المسااتقرة  صااف فهمنا للعالم، أوصاااف العالقفي تحرير البيانات، هدف العلماء لو
 رة بالمالحظةبين الظواهر الجدي

 

من األمور القاديماة المعروفة لدى المجتمعاات، حياث يحرص القاادة  اإلحصااااااءيعتبر  

والزعماء والملوك على إحصااء عدد الجنود واألسالحة لخوض الحرور واساتعراض 

القوة، كماا تحرص الجمااعاات على إحصااااااء عادد أفرادهاا من أجال معرفاة قوتهاا 

إحدى عشارة مرة،  القرآن الكريم ومشاتقاتها في اإلحصااء، وقد وردت كلمة وكثرتها

يأناه  َكتابا( منها قوله تعالى ٍء أَحصااااَ يأ الساااانة  ، كما وردت في29النبأ:   )َوك لَّ شااااَ

في مواضااع متعددة، منها قوله صاالى هللا عليه وساالم: "أحصااوا لي كم يلفظ  النبوية

وفي القرن التاسااع عشاار طورت أسااالير وأفكار إحصااائية   .مساالم اإلسااالم" أخرجه

يااد مجموعااة من العلماااء منهم فرانسااااايس يزدرو أياادجورث، وفرانسااااايس   على 

، وآخرون. وفي القرن العشرين تطور وجورج أودني بول ،وكارل بيرسون ،غالتون

الحرر  وعزز من ذلك حاجة صاااناع القرار والقادة العساااكريون في اإلحصااااءعلم  

 انتهى. .للخطط اإلحصائية والمزيد من األفكار اإلحصائية العالمية الثانية

ليرشادنا الى مواطن الخلل الذي يتعرض اليه المجتمع  حصااءإلا)وقد اساتفدنا من علم  

 ظواهر مجتمعية سالبه لنحتاط لها عبر صيانة او توعية او عالج(  إثر

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%84
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%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 اإلحصاء  مراحل

من خالل  البيانات الخطوة األولى في أي عملية إحصائية هي جمع

خالل تسجيل    من ضمن المجتمع اإلحصائي الضخم أو من يانباالست  عملية

، (experimental design ) تصميم تجريبي االستجابات لمعالجة ما في تجربة

، من ثم وضع  (متسلسالت زمنية) أو عن طريق مالحظة عملية متكررة مع الزمن

 اإلحصاء باستخدام ما يدعى( graphical) مخططيهخالصات رقمية وتمثيلية 

 .الوصفي

 

ألخذ اساتدالالت حول  modeling ت دمج األنماط الموجودة ضامن البيانات )تنمذج(
ممثلاة للمجتمع مجتمعاات كبيرة، لاذلاك يجار دراساااااة حجم العيناة بحياث تكون  
 اإلحصااااااء اإلحصاااااائي المساااااحوباة مناه. تتم هاذه العملياة ضااااامن ماا يادعى

وعدم دقة  عشااااوائية خذ بعين االعتبارليأ inferential statistics االسااااتداللي
 .المالحظات )القياسات(

غالبا ما تأخذ االسااتدالالت اإلحصااائية شااكل إجابات ألساائلة من نوع )نعم/ال( فيما 
 ، تقدير خاصاااايات عددية  (hypothesis testing )اختبار الفرضاااايات يدعى

بمالحظاات أو قيااساااااات مساااااتقبلياة،   prediction التنبن ,(estimation) قاديرت
 ت، أو نمااذجااة عالقااا (correlation) ارتباااط اطااات وعالقاااتوصاااااف ارتباا

 .convolution التفاف أو (regression) نحدارا

تدخل مجمل العمليات واإلجرائيات والفروع اإلحصااائية الموصااوفة أعاله في إطار 
 mathematical إحصااااااء ريااضاااااي ، يقاابلاهالتطبيقي  اإلحصااااااء ماا يادعى

statistics اإلحصاااااااائااياااة أو أحاااد  statistical theory الاانااظاارياااة  وهااي 
التطبيقيااة فروع تساااااتخاادم الرياااضااااايااات  والتحلياال  االحتماااالتنظريااة   التي 

 .لوضع الممارسة اإلحصائية على أساس نظري متين الرياضي

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%AF%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%81_(%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A
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 الوصفي   صاءإلحا

الوصافي األدوات التي ابتكرت لتنظيم وعرض البيانات في نماذج   اإلحصااءيتضامن  
سااهلة الوصااول، بمعنى آخر بطريقة ما ال تتجاوز الحدود المعرفية للعقل اإلنساااني،  

ات المتنوعة، المتوسااطات اإلحصاااءيتضاامن قياسااات الظواهر المتكررة، خالصااة  
مال الجداول ات تعرض باساتعاإلحصااءطر والمحساوبة بشاكل رئيساي، بيانات األسا

والرساااااوم البياانياة. الوصاااااف اإلحصاااااائي يعرض رنيات مهمة لحدوث الظواهر 
 المفردة، ويشير للمشاركة بينهم

 

 إلحصاء االستقرائي ا

بالمقارنة مع مناطق واسااااعة من الفيزياء، تالحظ العالقات التجريبية إحصااااائيا في 
نتقائية مثل االقتصااد(.  لم النفس )ومواضايع أكثر االعلوم الطبيعية، وعلم االجتماع وع

العمال التجريبى في هاذه الحقول ينتقال نموذجياا على قواعاد التجاارر أو مساااااوحاات 
 العينة التجريبية

 

 واإلجراء العلمي اإلحصاء

اعتمااد على حاالاة التحقيق العلمي، البيااناات مفحوصاااااة بتغير درجاات المعلوماات 
األول، لكنه يمكن أن يخدم  كتشاااف الظاهرة في المدخل السااابقة. البيانات سااتجمع ال

االختيار اإلحصااااائي )التأكيد/ النفي( الفرضاااايات حول تركير الخاصااااة موضااااع 
يطبق في كل مراحل العملية العلمية، حيثما الظواهر القابلة  اإلحصااءالتحري. هكذا،  

رحات عة من المقتتشاكيلة واسا إلحاطةللقياس معقدة. هنا مفهومنا عام بما فيه الكفاية  
العلمياة المثيرة. ناأخاذ على سااااابيال المثاال اقتراح نحلاة طنااناة تطير، بحساااااار عادد  
الحوادث في أماكن مختلفة، نحدد حدوث الظاهرة. على هذه القاعدة، نحاول اسااتنتاج  

 .إمكانية مصادفة نحلة، تحت الظروف المعينة )مثال يوم صيفي ممطر في برلين(
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 حصائيةالسلسلة اإل

البيانات نولد السالسالة اإلحصاائية تدعى السالسالة األصالية غير المنجزة   ساجيلفي ت
تطيع  ترتيبي(، نساااألقل مقياس  مالئم )على ا مقياس بالبيانات الخام. نعطي مساااتوى

 .تصنيف البيانات الخام وهكذا نخلق سلسلة منظمة

جمعت البيانات في نفس النقطة الزمنية أو بنفس الفترة الزمنية على عناصاار مختلفة  
 .تدعى بيانات القسم المشترك

جمعات البيااناات عناد نقااط مختلفاة من الزمن، أو لفترات مختلفاة من الزمن على نفس 
لزمنية. أن ساالساالة المشاااهدات مرتبة على طول ت السااالساال اتدعى بيانا العنصاار،
 .الزمن

 

 التكرار 

 .عدد المشاهدات التي تتطابق لفئة معطى تدعى التكرار

الفئات مبينة لتلخيص البيانات المسااتمرة أو شاابه المسااتمرة بواسااطة التكرارات في 
ذ تين أو أكثر تأخ بالروابط، مشاهدالبيانات المنقطعة ينظم الواحد التالقي أو ما يسمى  

 .على نفس القيمة، لهذا ال تتطلر البيانات المنفصلة تبوير لتحسر التكرارات

 

 منهجية االستقصاء اإلحصائي 

ع الجوانر المتعلقة ، منهجية المساوح هي الحقل الذي يدرس جمياإلحصااء في مجال
وانتهاءا بنشار   العينة وساحر االساتقصااء اساتمارة من تصاميم  بتصاميم المساا، بدءاا 

نتائج االساتطالع. جدير بالذكر أن الدراساات االساتقصاائية واساتطالعات الرأي كلها 
المساااوح من عينة من أفراد  بيانات . ويتم جمعللمساااوح بمعناها األشاااملمترادفات 

 .المجتمع مسحوبة أو منتقاة بشكل علمي بهدف تمثيل المجتمع ككل

 أغراض المسوح 

ث يوجد اسااتطالعات الرأي لعديد من المجاالت، حيتتعدد أغراض المسااوح لتشاامل ا
العام والتي قد تدرس اآلراء فيما يتعلق بالقضااااايا السااااياسااااية أو االقتصااااادية أو 

الدراساااات  االجتماعية. وتساااتخدم أنواع أخرى من المساااوح ألغراض علمية، مثل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1
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التي توفر معلومات هامة لجميع أنواع حقول البحث. على سبيل المثال،  االستقصائية
والمساوح الصاحية. وقد يركز المساا  وعلم االجتماع ،وعلم النفس ،التساويق أبحاث

مختلفة مثل تفضاايالت المبحوثين )على ساابيل المثال، لمرشااا واحد على مواضاايع  ال
 .الرئاسة(، والسلوك )التدخين(، أو معلومات واقعية )مثل الدخل(

أما فيما يتعلق بجوانر المسااااا المختلفة، والتي يهتم بها علم منهجية المسااااوح، فإنه 
أنه إلحصااائي فقط حيث وبشااكل عام تتعدد هذه الجوانر وال تقتصاار على الجانر ا

 :يمكن تقسيم هذا العلم إلى فرعين

األول يهتم بالجانر اإلحصائي للمسا، وهو يشمل تحديد مجتمع الدراسة وعملية  
سحر العينة الممثلة لهذا المجتمع. باإلضافة إلى ذلك إعداد البيانات التي تم  

 .لتحليل البيانات جمعها من المبحوثين واستخدام االسالير اإلحصائية السليمة

الثاني يهتم بتصاميم اساتمارة المساا وأداة المساا )مقابلة شاخصاية وجها لوجه أو 
التفاعالت السايكولوجية بين الباحثين  م البريد( ودراساةمقابلة تليفونية أو باساتخدا

 .والمبحوثين وتأثيرها على البيانات

في نفس الوقت، يهتم علم منهجية المسااوح بشااكل أساااسااي على دراسااة ما يساامى 
والذي يركز على دراساة األخطاء   (Total Survey Error) بالخطأ الكلي للمساا

ثر على نتائج المساا وذلك لها، والتي قد تنالتي تحدث في خالل مراحل المساا وتقلي
 .في ضوء الميزانية المخصصة للمسا

اسااااام أو من يطلق عليااه  بهااذا المجااال  بااأنااه على الخبير  القول  يمكن      ومن هنااا 
(Survey Methodologist)     العادياد من القرارات الهااماة حول المساااااا اتخااذ

قرارات بشااأن   اتخاذال يجر  والتي من شااأنها تحسااين جودة النتائج. على ساابيل المث
  :كيفية القيام بما يلي

 .تحديد واختيار أفراد العينة المحتملة .1

االتصاال عينات األفراد وجمع البيانات من أولئك الذين يصاعر الوصاول إليها  .2
 .)أو المترددون في االستجابة(

 .تقييم واختبار األسئلة .3

المقابلة الشاخصاية أو اختيار طريقة جمع البيانات من المبحوثين )ساواء كانت  .4
 .الهاتفية أو عن طريق البريد(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
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%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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 .تدرير واإلشراف على المقابالت .5

 .التحقق من دقة البيانات التي تم جمعها والتأكد من االتساق الداخلي فيما بينها .6

اساااتخدام بعض األساااالير اإلحصاااائية لتقليل األخطاء التي قد تحدث خالل  .7
 .المراحل السابقة

 .ائية المناسبة لتحليل البيانات التي تم جمعهاتحديد األسالير اإلحص .8
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ثمة منشاارات في القرآن منثورة عطفا على ما اسااتعرضااناه حيال تفسااير العلماء، 

 :التكرار عاني ما وجدناه عبرومن تلك الم" اإلحصاءتعزز لمفهوم "

 

 التكرار -1

ه  ين في تكرار رنيا نبينا إبراهيم عليه السالم ح ف  وللتكرار صيغ،  -أ ﴿فَبَشَّۡرنَاااا 

ٍم َحَليم  ) ب نَیَّ إَن ََی أََرى  فَی ٱۡلَمنَاَم أَن ََی ١٠١بَغ لَاااا  ا بَلََغ َمعَه  ٱلسَّۡعَی قَاَل يَاااا  ( فَلَمَّ

أَبََت ٱۡفعَۡل َما ت ۡنَمر ت َستَجَ  َك فَٱنظ ۡر َماذَا تََرى ٰۚ قَاَل يَااااا َ د نََی إَن َشَاَء ٱّلِلَّ  َمَن أَۡذبَح 

بَرَ  ا   ١٠٢-١٠١الصافات ](﴾ ١٠٢يَن )ٱلصَّ

 :تكرار توجيه النظر فيما خلق هللا في مثل -ر

َو   ۡن َخلََق ٱلسََّمااا  نَ   لَك م َوأَنَزلَ   َوٱأۡلَۡرضَ   تَ ﴿أَمَّ   ٱلسََّمَاءَ  م َ
 
 َحَدَاىِٕقَ   بََهۦ  فَأَۢنبَۡتنَا َمَاء

ا  بَۡهَجة    ذَاتَ  ۗ    ت ۢنبَت وا   أَن  لَك مۡ  َكانَ  مَّ  أََءلَااا   َشَجَرَهَا
 
عَ  ه َٰۚ   مَّ ﴾  يَۡعَدل ونَ   قَۡوم    ه مۡ   بَلۡ   ٱّلِلَّ

 [٦٠النمل  ]]

ا َوَجعََل لََها َرَو  
 
ر لََهَا أَۡنَها  ا َوَجعََل َخلَا 

 
ن َجعََل ٱأۡلَۡرَض قََرار   بَۡينَ  َوَجعَلَ   َسیَ ﴿أَمَّ

ا   ٱۡلبَۡحَرۡينَ     َحاَجزا
 
ه عَ  أََءلَا  َٰۚ  مَّ ه مۡ  بَلۡ  ٱّلِلَّ ونَ  الَ  أَۡكثَر   [٦١النمل ]﴾ يَۡعلَم 

 
 
ه لَفََاَء ٱأۡلَۡرَض  أََءلَاا  ۡضَطرَّ إَذَا َدَعاه  َويَۡكَشف  ٱلسصَوَء َويَۡجعَل ك ۡم خ  ن ي َجير  ٱۡلم  ﴿أَمَّ

 
 
َٰۚ قََليال َع ٱّلِلَّ وَن ) مَّ ا تَذَكَّر  َت ٱۡلبَر َ َوٱۡلبَۡحَر َوَمن ٦٢مَّ ن يَۡهَديك ۡم فَی ظ ل َماااااااا  ( أَمَّ



  

 27 تأمالت في ...من أحصاها

 

َا ب شۡ  يَاا  ا ي ۡشَرك وَن ي ۡرَسل  ٱلر َ لَى ٱّلِلَّ  َعمَّ َٰۚ تَعَا  َع ٱّلِلَّ  مَّ
 
ه ۗ  أََءلَا  ا بَۡيَن يََدۡی َرۡحَمتََهۦَ َرۢ

 [٦٣-٦٢النمل ](﴾ ٦٣)

ۡضَطرَّ إَ  ن ي َجير  ٱۡلم   ﴿أَمَّ
 
ه لَفََاَء ٱأۡلَۡرَض  أََءلَاا  ذَا َدَعاه  َويَۡكَشف  ٱلسصَوَء َويَۡجعَل ك ۡم خ 

ا  مَّ
 
َٰۚ قََليال َع ٱّلِلَّ وَن ) مَّ َت ٱۡلبَر َ َوٱۡلبَۡحَر َوَمن ٦٢تَذَكَّر  ن يَۡهَديك ۡم فَی ظ ل َماااااااا  ( أَمَّ

ا   َا ب ۡشَرۢ يَاا  ۗ  أََءلَا  ي ۡرَسل  ٱلر َ ا ي ۡشَرك وَن بَۡيَن يََدۡی َرۡحَمتََهۦَ لَى ٱّلِلَّ  َعمَّ َٰۚ تَعَا  َع ٱّلِلَّ  مَّ
 
ه

 [٦٣-٦٢النمل ](﴾ ٦٣)

ا  ٱۡلَخۡلَق ث مَّ   ن يَۡبَدن  َن ﴿أَمَّ ق ك م م َ َٰۚ ي َعيد هۥ  َوَمن يَۡرز  َع ٱّلِلَّ  مَّ
 
ه ٱلسََّمَاَء َوٱأۡلَۡرَض  أََءلَاااا 

َدقَيَن ) نَك ۡم إَن ك نت ۡم َصاااا  َو   ( ق  ٦٤ق ۡل َهات وا  ب ۡرَهاااا    تَ ل الَّ يَۡعلَم  َمن فَی ٱلسََّماااا 

ونَ  َوَما ٱّلِلَّ ٰۚ   إَالَّ  ٱۡلغَۡيرَ   َوٱأۡلَۡرَض  ع ر  ه مۡ   َركَ ( بََل ٱدَّ  ٦٥)  ونَ عَث  ي بۡ  أَيَّانَ   يَشااااۡ  َعۡلم 

ۡنَهات  َشك    فَی ه مۡ  بَلۡ   ٱۡلأَاَخَرةَٰۚ  فَی ۡنَها ه م بَلۡ  م َ ونَ  م َ  [٦٦-٦٤النمل ] ﴾(٦٦) َعم 

 

 

 باستثارة العقل عبر تساؤالت -ج
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  في التجربة والمالحظة واالستنتاج -2

 

َ أََرنَی﴿َوإَۡذ قَاَل إَۡبَر   م  َرر  َكن َكۡيَف ت ۡحَی ٱۡلمَ  َهاااا  ت قَاَل أََولَۡم ت ۡنَمنت قَاَل بَلَى  َولَاااا  ۡوتَى 

َن   م َ
 
ۡذ أَۡربَعَة ۡره نَّ إَلَۡيَك ث مَّ ٱۡجعَۡل َعلَى  ك ل َ َجبَل  ل َيَۡطَمىِٕنَّ قَۡلبَیت قَاَل فَخ  ٱلطَّۡيَر فَصاااا 

اٰۚ َوٱعۡ 
 
ا ث مَّ ٱۡدع ه نَّ يَۡأتَينََك َسۡعي

 
ۡزء ۡنه نَّ ج  ﴾ م َ َ َعَزيزن َحَكيم   ٢٦٠البقرة ]لَۡم أَنَّ ٱّلِلَّ
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  في احصاء السنوات -3

ۡم   -أ ۡم َكۡلب ه  ابَع ه   رَّ
 
ثَة ا بَٱۡلغَۡيَرت ﴿َسيَق ول وَن ثَلَااااا  ۡم َرۡجَمۢ ۡم َكۡلب ه   َساَدس ه 

 
َويَق ول وَن َخۡمَسة

ب ََی أَۡعلَم  بَ  ۡمٰۚ قا ل رَّ ۡم َكۡلب ه   َوثاَاَمن ه 
 
ۡبعَاة   فاََل َويَق ول وَن ساااااَ

 
ۡم إَالَّ قََليال ه  ا يَۡعلَم  عَادَّتََهم ماَّ

تَۡفَت فَيَهم   ا َواَل تَساااۡ
 
َهر  َظاااااااا 

 
ا )ت َماَر فَيَهۡم إَالَّ َمَرَاء

 
ۡم أََحد ۡنه  ( َواَل تَق ولَنَّ ٢٢م َ

 ذَ  
 
ۡیٍء إَن َی فَاَعل  ٢٣-٢٢الكهف ](﴾ ٢٣َلَك َغداا )َلَشا 

َث   -ر  ﴿َولَبَث وا  فَی َكۡهَفَهۡم ثَلَااا 
 
ئَة  َسنَيَن َوٱۡزَداد وا  تَۡسع ( ق َل ٱّلِلَّ  أَۡعلَم  بََما ٢٥ا )َما 

َو   ن د ونََهۦ َمن َت َوٱأۡلَ لَبَث وا  لَهۥ  َغۡير  ٱلسََّماااا  ۡرَضت أَۡبَصۡر بََهۦ َوأَۡسَمۡعٰۚ َما لَه م م َ

ا )
 
ۡكَمَهۦَ أََحد  ٢٦-٢٥الكهف ](﴾ ٢٦َوَلی   َواَل ي ۡشَرك  فَی ح 

 

  قاتدراك العالالتحليل إل -4

يق  أَۡفتَنَا حين فسار سايدنا يوساف ما رآه الملك في منامه،  -أ د َ ف  أَيصَها ٱلصا َ ﴿ي وسا 

ر  َوأ َخَر بَقََر    فَی سَاۡبعَ  ٍت خ ضاۡ ۢنب لَاااااا   َوسَاۡبعَ سا 
 
َمان  يَۡأك ل ه نَّ سَاۡبعن َعَجاف ت  ساَ

ۡم يَ  ت  لَّعَل ََی أَۡرَجع  إَلَى ٱلنَّاَس لَعَلَّه  وَن )يَابََسا   ٤٦-٤٥يوسف ](﴾ ٤٦ۡعلَم 

مواقف سايدنا موساى عليه الساالم مع مواقفه الثالث مع الرجل الصاالا  -ر

 الخضر، وفي ادراك عالقة كل موقف بالتفسير الخاص به. 

 

 سماء والصفات في الدعاءفي اعتماد األ -5

 

وا  ٱلََّذيَن ي    ۡسنَى  فَٱۡدع وه  بََهات َوذَر  َ ٱأۡلَۡسَمَاء  ٱۡلح  ىِٕ ﴿َوّلَِلَّ َهۦٰۚ َسي ۡجَزۡوَن ۡلَحد وَن فََی أَۡسَمااا َ

 ١٨٠األعراف]َما َكان وا  يَۡعَمل وَن﴾ 

 

 داء الدقيقةمحددات األ -6

 

وَم )  ا﴿ فاََلَ أ ۡقَسم  بََموَ  وَن َعَظيمن )٧٥قَعَ ٱلنصج   لَّۡو تَۡعلَم 
 الواقعة ( ﴾ ٧٦( َوإَنَّهۥ  لَقََسم 
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 مراقبة األداء -7

 

ۡده َد أَۡم َكاَن َمَن ٱۡلغََاىِٕبَيَن ) ۡيرَ ﴿َوتَفَقََّد ٱلطَّ   النمل]( ﴾ ٢٠فَقَاَل َما َلَی اَلَ أََرى ٱۡله 

 

 في المحاسبة -8

 

ه  فََی  َره ۡمٰۚ َوك لَّ َشۡیٍء أَۡحَصۡينَااا  وا  َوَءاثَااا  ﴿إَنَّا نَۡحن  ن ۡحَی ٱۡلَمۡوتَى  َونَۡكت ر  َما قَدَّم 

 ﴾ بَين   ١٢يس ]إََمام  مص

 

 حاطةاإل -9

ا  يَ ل َ ﴿  َت َرب ََهۡم َوأََحاَط بََما لََدۡيَهۡم َوأَۡحَصى  ك لَّ َشۡیٍء َعَدَدۢ لَاااا  ۡعلََم أَن قَۡد أَۡبلَغ وا  َرَساااا 

 ٢٨-الجن ](﴾ ٢٨)

 

 التثبيت كتابة -10   

ا ) 
 
ب ه  َكتَا   29النبأ ]( ﴾ ٢٩﴿ َوك لَّ َشۡیٍء أَۡحَصۡينَا 

ر عنا  وكل  شيء أحصيناه فكتبناه كتابا، كتبنا         عدده ومبلغه وقدره، فال يعز 

وا   علم شيء منه )جامع البيان للطبرى(         ﴿إَنَّا نَۡحن  ن ۡحَی ٱۡلَمۡوتَى  َونَۡكت ر  َما قَدَّم 

        ﴾ بَين  ه  فََی إََمام  مص َره ۡمٰۚ َوك لَّ َشۡیٍء أَۡحَصۡينَا   [١٢يس ]َوَءاثَا 

 َوفَاقاا )           
 
ۡم َكان وا  اَل يَ ( ٢٦﴿َجَزَاء ا )إَنَّه 

 
وَن َحَساب ا ٢٧ۡرج 

 
تَنَا َكذَّاب  بَأَايَا 

 ( َوَكذَّب وا 

ا )٢٨)       
 
ب ه  َكتَا   النبأ ](﴾ ٣٠( فَذ وق وا  فَلَن نََّزيَدك ۡم إَالَّ َعذَاباا )٢٩( َوك لَّ َشۡیٍء أَۡحَصۡينَا 

            ٣٠-٢٦ 
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 ما يلي: اءاإلحصلعمليات  التكراروقد ورد في 

الفئاات مبيناة لتلخيص  .عادد المشااااااهادات التي تتطاابق لفئاة معطى تادعى التكرارإناه  
البيانات المسااتمرة أو شاابه المسااتمرة بواسااطة التكرارات في البيانات المنقطعة ينظم  

أكثر تأخذ على نفس القيمة، لهذا الواحد التالقي أو ما يسامى بالروابط، مشااهدتين أو 
 .ات المنفصلة تبوير لتحسر التكراراتال تتطلر البيان

 وعليه فنحن نجد عالقة من الترابط فيما بين القصص الواردة في اآليات التالية:

قصاة الرنية المتكررة التي كان يراها ملك مصار والتفساير الذي جاء به نبينا   -1
يوسااف عليه السااالم حين بدأ يربط فيما بين البقرات العجار بالساانين العجاف 

 االغاثة.السمان ب والبقرات

 

ٍة أَنَ۠ا أ نَب َئ ك م بَتَۡأَويلَ  َما َوٱدََّكَر بَۡعَد أ مَّ ل وَن )﴿َوقَاَل ٱلََّذی نََجا َمۡنه  ف  أَيصَها ٤٥َهۦ فَأَۡرسااَ ( ي وساا 

يق  أَۡفتَنَا فَی سَاۡبعَ بَقََر   د َ    سَاۡبعن  يَۡأك ل ه نَّ   سَاَمان   ت  ٱلصا َ
 
تٍ   َوسَاۡبعَ   َعَجاف ۢنب لَاااااا   َوأ َخرَ  ر  خ ضاۡ  سا 

وَن )يَابَسَ  ۡم يَۡعلَم  ت  لَّعَل ََی أَۡرَجع  إَلَى ٱلنَّاَس لَعَلَّه   [٤٦-٤٥يوسف ](﴾ ٤٦ا 

وَن( يوسف فَ  َعام   َلكَ )ث مَّ يَۡأتَی َمۢن بَۡعَد ذَ     47يَه ي غَاث  ٱلنَّاس  َوفَيَه يَۡعَصر 

يتعرف مواقف موسااى عليه السااالم الثالث مع الرجل الصااالا الخضاار، بأن  -2
ئرة الواقع مع ما يقدره عليه ليرشااده للحقيقة، ذلك ربط فيما بين ما يدور في دا

 لحقيقة. هللا من حكمة في دائرة ا

 رف وفق ما جاء في اآليةاودعوتنا نحن البشر للتع -3

ا َوقَبَ 
 
ك ۡم ش ع وب ن ذََكر  َوأ نثَى  َوَجعَۡلنَاا  ك م م َ أَيصَها ٱلنَّاس  إَنَّا َخلَۡقنَاا  ٰۚۗ إَنَّ ﴿يَاا َ َاىَِٕل َلتَعَاَرف َوا 

َ َعَليمن َخبَ  ك ۡمٰۚ إَنَّ ٱّلِلَّ َ أَۡتقَى  ﴾أَۡكَرَمك ۡم َعنَد ٱّلِلَّ
 
  ١٣الحجرات  ير

 

 سنة التدافع الكونية   -4

لۡاَك َوٱۡلَحۡكمَاةَ َوَعلَّمَاهۥ  مَ  ه  ٱّلِلَّ  ٱۡلم  ۥد  جَاال وَت َوَءاتَىا  َ َوقَتَاَل َداو  وه م بَاإَۡذَن ٱّلِلَّ ا  ﴿فََهَزم  ماَّ
َ ٱلنَّاَس بَۡعَضه م بَبَۡعض  لَّفََسَدَت ٱأۡلَۡرض    َ ذ و فَۡضٍل يََشَاء   َولَۡواَل َدۡفع  ٱّلِلَّ َكنَّ ٱّلِلَّ َولَاااا 

لََميَن﴾   ٢٥١البقرة َعلَى ٱۡلعَا 
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النهج  في تعزيز    يارئيس  ارعنص  يعتبر  اإلحصاءلعل   ( 11) اإلسالمياإلدراك في 

 وعليه نتساءل: 

 ؟شحذ اإلدراكبعه اإلسالم في  ر الذي اتما األسلو ❖
 ما عالقة اإلدراك بتحسين سلوك اإلنسان؟  ❖
 هل من عالقة فيما بين "أسماء هللا الحسنى" و"اإلدراك"؟  ❖

 
كي نبدأ في اإلجابة على األسئلة السابقة نقول: إن القيم في اإلسالم ال تخضع لمعادلة 

لغربية، أو تلك غير المعتنقة للدين رياضية، مثلما تخضع إليه القيم في المجتمعات ا

اإلسالمي، فالقيم في اإلسالم هي أشبه ما تكون بالكائن الحي الذي يتنفس ويفكر وتشعر  

قلبه مفعم بنبضات  الطاقة،   ،  منه  تستمد  حواراا،  معه  تجري  أن  ويمكنك  بالمشاعر، 

لغاية،  ليس  تبقى  أن  أجل  بأنك صاحر رسالة، ال مجرد موجود من   فتشعر مجدداا 

وتعرفه  له  تبين  بأن  اإلنسان،  من  بني جنسك  تجاه  بمسنولية عظيمة  تشعر  ومعها 

طعم اإليمان"،   ا "ذاقوترشده إلى الجادة التي وصلت إليها، وذقت طعمها وحالوته

كما إنها تتمتع بمخزون من "المنا مع كل محنة"، فهي تمنا مع كل موقف تصير إليه  
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تك لها بالهوة العظيمة التي آل إليها اإلنسان  معنى جديداا غير مسبوق، وتدرك بممارس

 من غير بني قومك. 

 : بر( وذلك عاإلحصاءاعتمد محرر )ومعالم البرمجة هذه التي يستمد منها اإلدراك 

من أجل الوصول إلى "الحقيقة"، ونعني بالحقيقة هنا حقيقة وجود   أوال : "التجريد"؛

كالجنة والنار والمالئكة والشيطان،   هللا سبحانه، وإدراك صفاته، وحقائق أخرى تابعة

لهذ ما  شكل  تصور  على  قادراا  العقل  يجعل  ما  سلوكياتهم،  أو  صفاتهم  في  ه  سواء 

األديان يبرمج مخ اإلنسان من خالل اعتماد المحسوسات  بينما في باقي    ،المخلوقات

إلى   التوصل  في  ا  تماما مختلفان  مساران  وهذان  "الحقيقة"،  إلى  الوصول  أجل  من 

قيقة"، يكون فيها العقل الذي برمج وفق "التجريد" أكثر مقدرة على التعامل مع "الح 

 موس والالملموس. والمل المرئي والالمرئي، والواقع والحقيقة، والظاهر والباطن،

  

،  جوارح القلب واللعقل وا  عبر ثالثية  اإلدراكبرمجة  المسار االحصائي    ثانيا : اعتمد

 في اآليتين:  ل مع من يعبد بالتخلق بصفاته، فبحيث جعلته قادراا على التعام

نأَس لَه مأ  179} َ ا َمَن الأَجن َ َواإلأ ي نن  { َولَقَدأ ذََرأأنَا َلَجَهنََّم َكثَيرا ق ل ورن اَل يَفأقَه وَن بََها َولَه مأ أَعأ

بَ  َنأعَاَم  َكاألأ أ ولَئََك  بََها  َمع وَن  يَسأ اَل  آذَانن  مأ  َولَه  بََها  وَن  ي بأَصر  ه م   اَل  أ ولَئََك  أََضلص  ه مأ  لأ 

 تفسير ابن كثير(. (، )179الأغَافَل وَن )األعراف:

 

إن   له مسارات عدة  اإلحصاءمسار  ثالثا :  ال  كانت  المثال  منها على سبيل  نذكر   ،

 الحصر: 

قافية من تتابع الصور، بل قواٍف يمكنك أن تستحضرها بسهولة عند قراءتك   -أ

ترتي في  الكريم  القرآن  الطويلة والمتوسطة لسور  )اللقطات  للقطات  ر معجز 

   2009ي" والقصيرة(، طالع منلفنا "حركة الكامرة في القصص القرآن

 

   .، فممارسة التأمل في اإلسالم عبادةالدعوة إلى التأمل في الكون -ر

   القصص القرآني  فىحركة الكامرة 

https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
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ال -ت شقي  واأليسر)  دماغإعمال  الربانيةاأليمن  الرسائل  إلدراك  طالع (   ،

 .1984بداع" منلفنا "مقدمة في منهجية اإل

المسلم  اإلحصاءعملية  رابعا :   الحسية لدى  القدرة  قادراا رفعت من  بحيث جعلته   ،

ا بأسمائه وصفاته حتى الخفي منها على استشعار إيقاعات هللا  ا إياها  الحسنى.رابطا

الزمنخامسا :   عنصر  اعتمد  إحصاء  خالل حين    ثمة  من  الجوارح  تفعيل  اعتمد 

وشه )يومية،  تعبدية  )ظاهرية ممارسات  وجماعية(،  )فردية  وموسمية(،  رية، 

المسجد،    وباطنية(، في  جماعة  الخمس  الصلوات  كممارسة  بالظاهرية  ونقصد 

 والباطنية كممارسة الصيام.  

، وأحد منشرات التركيز هذه محورية القبلة،  اعتمد أسلوب التركيز   حصاءسادسا : ا

بادة"، "وما خلقت الجن واإلنس كما وأكدت الهدف النهائي لوجود اإلنسان أال وهو "الع

 (56إال ليعبدون" )الذاريات: 

 

 مثل: في تعريف بعض المصطلحات،  فيه عادأ  حصاءسابعا : ا

اإلنفاق: من خالل "ما نقص مال من صدقة" )صحيا البخاري(، وصدقة العلم أكثر  -أ

 أجراا من صدقة المال.  

صلى هللا عليه وسلم قال:    وعن أبي هريرة رضي هللا عنه، أن رسول هللا اإلفالس:  -ر

أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من ال درهم له وال متاع فقال: "إن المفلس "

ن يأتي يوم القيامة بصالة، وصيام، وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا،  من أمتي م

وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرر هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته،  

ن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح فإ

(، الترمذي صفة القيامة  2581ر )مسلم البر والصلة واآلدا)البخاري(.  "  في النار

 (.2/303(، أحمد )2418والرقائق والورع )
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لتضم  -ج صورة  وتتنوع  أعالها،  النفس  ومجاهدة  المراتر،  أعلى  فهو  الجهاد: 

 النفس والمال..  اللسان و

العبادة: فهي أشمل من أن تنحصر بالصالة والصوم بل حتى في المشي في حاجة -د

 الغير وفي إتيان الزوجة وتربية األبناء.  

أال كلكم راع وكلكم مسنول  الرعاية: فهي ال تنحصر برعاية أولي األمر بل "ها  

 " )البخاري(.عن رعيته

يشمل ما لديك من  أرضه، واالستخالف    االستخالف: فاإلنسان خليفة هللا على-و

 مال، والذي هو مال هللا تتصرف فيه وفق مسارات ونظم أوجبها هللا. 

الخطار في  -ز  إليها  لذا وجه  الرجل،  تامة كمسنولية  المرأة: مسنولة مسنولية 

بذلك تكون مطمئنة حيال منزلتها ودورها في  للرجل، وهي  القرآن مثلما وجهه 

لقيمة المساواة التي تجهد المرأة في الغرر، قيم العدالة، وليس  البناء المجتمعي وفق  

فتعاملها كالرجل في الحقوق والواجبات متناسين ما انطوت عليه المرأة من بنية  

 بيولوجية مختلفة عن الرجل. 

والجسد(،إحصاء  ثامنا :   )الروح  متطلبات  بين  فيما  كافة    وازن  فالروح من خالل 

 كالزواج وحر التملك.   خالل تنظيم الشهواتصور العبادات، والجسد من 

ا للكون  فيه  أعاد  حصاءتاسعا :  التاريخ  المرئية    ترتيب  غير  المخلوقات  ولكافة 

 وللبشرية، من خالل )ما قبل، وما بعد، والمآل(.

من خالل أداة "ال يغير هللا ما بقوم حتى    مفتاحا  لفعل التغيير   إحصاء شمل عاشرا :  

 يغيروا ما بأنفسهم".  

 مع اآلخر فال تلغيه.   لتكامل والتعارفعو ليد  احصاءحادي عشر: 

لهذا العقل ولهذا اإلنسان االنطالق والنمو من خالل    فرصة  اتاحإحصاء    ثاني عشر: 

بل وحفزته على ذلك، فحتى مع خطأ االجتهاد فالمجتهد مأجور عند   أداة "االجتهاد"،

 هللا، وذلك كله وفق معايير وضوابط.  
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المجرد )كالصيام وعالقة اإلنسان بالخالق(، المعنوي  تعامل مع    حصاءا  ثالث عشر:

 وتعاملت مع الملموس )مثل رمي الجمرات، وتقبيل الحجر األسود(.  

 ين )العقل والروح والجسد(، وجعل القلر هو الحكم.  وازن فيما ب  حصاءا  رابع عشر:

عشر: الثالثإحصاء    خامس  اإلحداثيات  في  العقل  الحاضر )التاريخ،    برمج 

ستقبل(، ذلك أن حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم "ستفتا القسطنطينية... فنعم  والم

الخ  والحديث  للمستقبل،  برمجة  هو  الجيش"  ذلك  الجيش  ونعم  أميرهم  اص  األمير 

برومية، لم يحقق بعد، كما "أنا وكافل اليتيم كهاتين..." برمجه للمعية المستقبلية بعد  

يخي ألصل اإلنسان ونزوله على األرض، وكون القرآن ينزل  البرزخ، والبيان التار

ا تأكيد على واقعية الرسالة والرسول صلى هللا عليه وسلم ومعايشته لألحداث   امنجما

 ها حاضر الناس.  اليومية التي كان يعيش 

في تأمين مفهوم كي تصر جميعها  البرمجة  هذه كان لها مفعول    اإلحصاءعمليات  

، ليتشكل على هيئة غير  و"المعرفة"ل ما يعزز عنصر "اإلدراك""البصيرة" و"الفهم"  

 مسبوقة، وال تشبه بذلك كافة الصيغ التي تتشكل فيها مدركات غير المسلمين. 

 

 

 

التعارف

ادراك 
الحقيقة

التدافع
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 وفي التركيز 

مسار موحد تمضي كل مخلوقات هللا المدركة في انسجام وتركيز ضمن دائرة  ضمن  

نأ  َ (، فاألصل هو العبادة،  56)َس إَالَّ َليَعأب د وَن" الذاريات"يعبدون" "َوَما َخلَقأت  الأَجنَّ َواإلأ

الشكل   فاجتمع  البخاري(،  بَالن َيَّاَت")رواه  َمال   َعأ األأ "إَنََّما  بالنية،  ربطها  والعبادة 

ا "للتركيز"، هذا في الدائرة األقرر إلى  الظاهري للعبادة، بالباطن غير الظاهر، إمعانا

ا بالجانر المكاني، اإلنسان، فعمد إلى توسعة الد ائرة ليكون التركيز )الذاتي( مرتبطا

يتطلع إليها الجميع ويترقبها  فكانت "القبلة الموحدة"، ثم بالبعد الزماني فكانت في ليلة  

الجميع في إصابتها فكانت في "القدر"، ويأتي إمعان التركيز الزماني هذا بل ويجتهد  

ذي يختزل عمر اإلنسان كله ضمن  لتنكده "خير من ألف شهر"، وأي تركيز هذا ال

 سويعات قليالت كي تجعله في أعلى عليين. 

إذن، جاء مفهوم التركيز في مساراته الثالثة )نحو الذات ونحو المكان ونحو الزمان(،  

البرمجة   وتأتي  سبحانه،  نحو هللا  موحد  هدف  نحو  ا  عمليات  متوجها  اإلحصاءعبر 

ات هذه خمس مرات في اليوم، ويأتي رمضان اليومية للتذكير المستمر لثالثية المسار

 لينكد المسار الزماني، وذو الحجة لينكد المسار المكاني في كل عام مرة. 

، التركيز الذي يجبر العقل على أن يسير التركيز الذي ينصل لمفهوم وقيمة الطمأنينة

الجمعي المسار  لينكد هذا  الماليين معك  ،  ضمن مسار موحد، ليس عقالا واحداا بل 

ا في العبادات وفي المعامالت، ويزيد في ذلك التركيز عندما   وينصل له فيقعد له فقهيا

بالصبور؟  وأسمائه، فيثني على الصابرين أليس هو  يطلر منك أن تتخلق بأخالق هللا

ا  ويعلو من شأن المتغافرين والمستغفرين أليس هو بالغفار والغفور؟ بل ويمنحهم لقبا

فيكونوا اسمه  من  ا  هو    مشتقا أليس  المسلمين  ويسميهم  بالمنمن؟  هو  أليس  منمنين 

ها" ويزيد ليقول: "من  السالم؟ التركيز الذي ينكد بأن "وهلل األسماء الحسنى فادعوه ب

ا في "التركيز" ليكون السمع والبصر والفناد    أحصاها دخل الجنة" )البخاري( إمعانا

جل أن يستشعر ويذوق طعم  مجتمعة ومتجهة بكليتها إليه وليس إلى أحد غيرهل من أ

الطمأنينة، فيرى بعين هللا ويسمع بأذن هللا ويبطش بيد هللا، فهو منه وإليه وبه. وبذلك  

   ن "اإلدراك" قد تشكل على غير مثال سابق.يكو
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التركيز، الذي يصبغ بشكل تلقائي وعفوي كل إنجازات بني اإلنسان باإليجار فيمنحهم  

الشمال،   أصحاروثمة  أصحار اليمين،    الجموع فثمة  إياهم لتتشكل  اا زا محصية فار رتب

بل يزيد في تركيز الصورة ليفصل في اليمين فيكون منهم السابقون والمقربون، ويجعل 

(، ثم ليسما  89مالك ذلك الفوز بالقلر السليم "إال من أتى هللا بقلر سليم" )الشعراء:

االطمئنان "يَا أَيَّت َها النَّفأس  لها بعد ذلك بالرجوع إليه مجدداا بعد أن وصلت إلى مقام  

َمئَنَّة  )ا طأ َضيَّةا )27لأم  َجَعي إَلَى  َرب ََك َراَضيَةا َمرأ  (.  27(" )الفجر:28( ارأ

أي تركيز هذا الذي يدعونا إليه سبحانه، كي تكون الجوارح جميعها والقلر والعقل 

م عديدة، فيكون مع هذا  معها يدور فيما يريده هللا، فتظهر فتتفجر بعد ذلك وتتشكل قي 

واالستس وقيمة الدوران  "الثقة"  وقيمة  "التوكل"  لقيم  سلوكي  امتثال  الكامل  الم 

تشكل اإليمان وتتشكل المعرفة، فتتدفق القيم، ويمتثل  ي"اإلشفاق". فمع هذه البرمجة  

 "إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات".  مستوفين بذلك عنصري االيمان والعمل  السلوك  

ا وفق ما يريده هللا والعقللر  )الق  بجناحيهي يجعل هذا اإلنسان  ز، الذالتركي ( ماضيا

بل على التركيز"، فيكون األقدر على االستخالف  مزود بقوة مضاعفةل ألنه "عقل ج 

في األرض، والعمل لصالا اإلنسان والبشرية جمعاء، فتطمئن إليه األنفس البشرية  

مسنولية، ال لصالا جنس على حسار جنس بأنه أهل لالستخالف وجدير بممارسة ال

عرق على حسار عرق، بل الكل سواسية، بل إن أكرمكم عند هللا أتقاكم، فيكون    أو

 .   اإلحصاءوهو ما منحه  " هذه المرةن االطمئنا"للتركيز" معنى جديد في دائرة "

لينكد على ذلك في   لذا جاء  بالسكون،  يعترف  الحركة، فهو ال  يعني  الذي  التركيز 

واألرض" السماوات  عرضها  جنة  إلى  المسارعة    "وسارعوا  نتائج   إدراكومحفز 

 . اإلحصاء

التركيز، الذي يعني "التقوى"، والتقوى تعني الحذر، والحذر يتطلر الخوف، والخوف  

يتشكل   االطمئنان  ومع  "االطمئنان"  يتحصل  اإلدالج  ومع  اإلدالج،  إلى  يدعو 

باإلنسا اإلنسان  عالقة  نحو  المحيط،  "اإلدراك"،  بالكون  وعالقته  باهلل ن،  وعالقته 

 الخالق. 

 وعليه، فهو عندما يتصرف، يكون كل تصرف يصدر منه محتكم با: 

 "النية "ل فماذا كانت نية اإلنسان عندما أقدم على هذا السلوك؟   -1



  

 39 تأمالت في ...من أحصاها

 

 ي اسم وصفة من صفات هللا سبحانه حين أقدم على السلوك؟ أمدفوع ب  -2

 

حاداث وماا  أحقيقاة ماا يادور من حولناا من    أدركنااماا  فلوال العملياة اإلحصاااااائياة هاذه ل

 ن يبرر حدوثها.أيمكن 
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 ن نلتفت بما أعداد، وجدنا يعتمد على عمليات من التكرار واأل اإلحصاءلما كان 

، لنلقي بعاد  ناذكر فيماا يلي نمااذج مماا وردحياث  القرآن الكريم باذكر األعاداد  باه يزخر  

 :منها أدركناهما ذلك شيء من األضواء عبر 

 اآلية العدد 

ه ك مۡ  -أ واحد   َوإَلَا 
 
ه ت    وَ  إَلَا 

 
هَ  الََّ  َحد ن   ه وَ  إَالَّ  إَلَا  ۡحَما  َحيم  )البقرة( ٱلرَّ  ٱلرَّ

َمى   فَی  ت ۡقَسط وا    أاَلَّ  َخۡفت مۡ  َوإَنۡ  -ر وا   ٱۡليَتَا  نَ  لَك م َطارَ  َما فَٱنَكح    م َ

بَ  َوث لَا ثَ   َمۡثنَى   ٱلن ََسَاءَ  َعت َور   َملََكتۡ  َما أَۡو  َحَدةا    فَوَ  تَۡعَدل وا    أاَلَّ  َخۡفت مۡ  فَإَنۡ  ا 

ن ك ۡمٰۚ   تَع ول وا    أاَلَّ  أَۡدنَى َ  َلكَ    ذَ  أَۡيَما 
 

أَيصَها إثنان َدة   َءاَمن وا   ٱلََّذينَ  يَا َ   ٱۡلَوَصيَّةَ  َحينَ  ٱۡلَمۡوت   أََحَدك م   َحَضرَ  إَذَا  بَۡينَك مۡ  َشَها 
نك مۡ  َعۡدل   ا وَ ذَ  ٱۡثنَانَ    ٱأۡلَۡرَض  فَی َضَرۡبت مۡ  أَنت مۡ  إَنۡ  َغۡيَرك مۡ  َمنۡ  َءاَخَرانَ  أَۡو  م َ

بَۡتك م َصيبَة   فَأََصا  َما ٱۡلَمۡوَتٰۚ  مص ةَ  بَۡعدَ  َمنۢ  تَۡحبَس ونَه  لَو  َ  فَي ۡقَسَمانَ  ٱلصَّ   إَنَ  بَٱّلِلَّ
   بََهۦ نَۡشتََری  الَ   ٱۡرتَۡبت مۡ 

 
َدةَ   نَۡكت م   َوالَ   ۡربَى  ق   ذَا َكانَ  َولَۡو  اثََمن َ  َشَها    إَنَّاَ  ٱّلِلَّ

 
  اإَذ

 ٱۡلأَاثََمينَ  لََّمنَ 

ت  ل َیَ  ٱۡجعَل َرر َ  قَالَ  ثالث
 
ثَةَ  ٱلنَّاسَ  ت َكل َمَ   أاَلَّ  َءايَت كَ  قَالَ  َءايَة   إاَلَّ  أَيَّامٍ  ثَلَا 

 
 ا  َرۡمز

بَّكَ  َوٱۡذك ر   رَّ
 
بۡ  بَٱۡلعََشی َ  َوَسب َاۡ  اَكثَير َر)آلَوٱإۡلَ  عمران(َكا 

لََّذينَ  أربع ت  أَۡربَعَةَ  تََربصص   ن ََسَاىَِٕهمۡ  َمن  ي ۡنل ونَ  ل َ َ  فَإَنَّ  فََاء و فَإَن أَۡشه ر    ٱّلِلَّ
 
 َغف ور

َحيم    )البقرة( رَّ
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 خمسة
 ستة 
 سبعة
 ثمانية

  َسيَق ول ونَ  -أ
 
ثَة ابَع ه مۡ  ثَلَا    َويَق ول ونَ  َكۡلب ه مۡ   رَّ

 
ا ب ه مۡ لۡ كَ  َساَدس ه مۡ  َخۡمَسة  َرۡجَمۢ

   َويَق ول ونَ  بَٱۡلغَۡيَرت 
 
ۡمٰۚ  َوثَاَمن ه مۡ  َسۡبعَة ب َیَ  ق ل َكۡلب ه  ا بََعدَّتََهم أَۡعلَم   رَّ   مَّ

ه مۡ     إَالَّ  يَۡعلَم 
 
  إَالَّ  فَيَهمۡ  ت َمارَ  فاََل  قََليل

 
  َمَرَاء

 
َهر   فَيَهم تَۡستَۡفتَ   َوالَ  اَظا 

ۡنه مۡ    م َ
 
 ا )الكهف(أََحد

ا )ا  فَی َكهۡ ﴿َولَبَث و -ر
 
ئَة  َسنَيَن َوٱۡزَداد وا  تَۡسع َث َما  ( ق َل  ٢٥َفَهۡم ثَلَا 

َو     َوأَۡسَمۡعٰۚ  بََهۦ أَۡبَصرۡ  َوٱأۡلَۡرَضت  تَ ٱّلِلَّ  أَۡعلَم  بََما لَبَث وا  لَهۥ  َغۡير  ٱلسََّما 
ن لَه م َما ۡكَمَهۦَ فَی ي ۡشَرك   َوالَ  َوَلی     َمن د ونََهۦ م َ ا ) ح 

 
(﴾  ٢٦أََحد

 [٢٦-٢٥الكهف ]
لََّذينَ  -ت ت  أَۡربَعَةَ  تََربصص   ن ََسَاىَِٕهمۡ  َمن  ي ۡنل ونَ  ل َ  فَإَنَّ  فََاء و فَإَن أَۡشه ر 

 َ   ٱّلِلَّ
 
َحيم   َغف ور  )الكهف( رَّ

 

وَن )النمل( َوالَ  ٱأۡلَۡرَض  فَی ي ۡفَسد ونَ  َرۡهط   تَۡسعَة   ٱۡلَمَدينَةَ  فَی َوَكانَ  تسعة  ي ۡصَلح 

 االالف  ت والمئون ووثمة العشرا

  

 عدادبعض األ معدراكه تأمال إمما يمكن ف

عَةُ   ٱۡلَمَدينَةَ  فَی َوَكانَ على سابيل المثال حيال ما ذكرته االية:    إذ ط   تِسـع ُدونَ  َرهع سـِ  فَی يُفع

وَن )النمل(  َوالَ   ٱأۡلَۡرَض  ، علينا ان نتأمل في كيف ان مجموعة قليلة من االفراد ي ۡصَلح 

  ، وان كاانوا قلاة، فهم باذلاكلعال بسااااالوكهم هاذاف  ،الطريق القويم  نحين يحيادون ع

الى  Style  من ان يكون مجرد نمط ليتحول السالوك   ءالساييعززون لمساار للسالوك 

وهو ماا من شاااااأناه أن يشااااايع الفوضاااااى المجتمعياةو وهو ماا    Trend  توجاه عاام 

و ما ال يمكن مبكرة للحد منه، وهاليسااااتوجر االلتفات اليه وأخذ األساااابار الالزمة 

ا احصااائي اا ه اال عبر مسااارادراك ا علمي ا معدالت النمو في نساار الفساااد عبر  إلدراك  ا

 عنصر الزمن. 

ا﴿َولَبَث وا  فَی َكۡهَفَهۡم ثَلَ وحيال اآلية:  
 
ع نَيَن َوٱۡزَداد وا  تَسااۡ ئَة  سااَ َث َما  ، ما قد )الكهف(  (ااااااا 

من المجتمعي، ربع األول، األيشااير من أن عدم تدارك الفساااد مبكرا، فان العودة للم

 مده وهو ما قد يمتد لمئات السنينوأسيطول 

حقيقة للتأمل في  نايدعول ،لألعداد فيه مساااااحة رحبة  كتارن ينزل من السااااماء يكون

 ومغزى كل عدد وقع عليه االختيار ضمن السياق الذي جاء فيه.
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من الكلمات كلمة إن في إشارة نبينا الكريم إشارة ذكية للنابهين، حين انتقى 

  جرد العد، وهو ما عزز لمستويات)احصاها( وهي بال شك تختلف في معناها عن م

وما يلي بعض  احصاها" من " في ومراتر مستوياتثمة ففي الذكر،   أو مراتر

 منها:

 

 البيااااااااااااااااااااااااااااان المراتر \المستوى تسلسل 

 العد 1
 الحفظو       

 
 ظ بها في العد عبر التلفاألسلور التقليدي 

ان تتعرف على نطاق ما يشير اليه االسم   إدراك المعنى 2
 وتطبيقاته

 التخلق  3
 والدعاء

صفاته ان تتخلق بالقيم والتوجيهات المرشدة عن 
 سبحانه

 أن تتعرف على مواطن االسم في:  التأمل 3
 ذاتك  -1
 الكون المحيط بك -2
 في الصالة )الركوع، السجود( مثال  -3
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عبر إدراك العالقات الجامعة والتشابه الذي   يمالمفاه 4
تدرك المفاهيم التي تدور  ليمضي ويعزز لقاعدة، 

 عليها حياتك

ستراقر هللا في كل فعل تنوي القيام به، فهو  المراقبة  5
يراقبك في السر والعلن، ما يجعلك )متقيه(، 

مواطن لمواضع رضاه، ومتحاشيا لومتحين 
 غضبه. 

إنها عملية فلترة لحظة تتعرض اليها، وهو ما  ( االشفاق )التدقيق 6
 يجعلك مشفق على نفسك متطلعا لقبول اعمالك 

ما يكون للتخلق باسم هللا   أقررتكون  ثحي القدوسية  7
،  القدوس المتنزه والطاهرسبحانه هو  القدوس، ف

فمع التدقيق المحاسبي في كل خطوة تخطوها 
   تكون قد تطهرت من الذنور وتنزهت.

الهادي( يجعلك في معي ة \فالتردد فيما بين )الرشيد ةوصلالب 8
يعزز لك مسارا من االطمئنان نحو مسار لمع هللا 
 المطبات.آمن من 

  تشغيل البوصلة 9
عبر تطبيقات  

 عملية

وحيث قد حزت "البوصلة" فخطوتك التالية يجر  
ان تكون نحو تعزيز مسارك باإلنجازات مستهدفا  

 تعمير األرض واالنسان.

لتكون حينها قد انسجمت مع الكون المسبا الذي   االنسجام  10
 قال لنداء هللا )أتينا طائعين( 

 

ولعل في )فأووا الى الكهف ينشاااار لكم ربكم من رحمته ويهيم لكم من أمركم 

نحو بقعة األمان األرضية،  الفتية)البوصالة( التي مضات ب ما يشاير لهذهمرفقا(  

 ين من ظلم قومهم حين اهتدوا. والرشيد فار  حين اعتمدوا على الصمد والهادي  

 

سااان ويمكنه من الحياة وتشااغيل )البوصاالة( سااينتج عنه ما يعزز لكرامة االن

الكريمة عبر مشاريع اجتماعية مبتكرة، فهو موضع يرجى فيه أن يحد ث )فأما  

ي   هبااات هللا لمبتكرات ومنتجااات االنسااااااان  طوع  بنعمااة ربااك فحاادث( حين 

ماء تدامة في الفكر واالرتقاء باإلنساااان واألرض والساااوانجازات وتنمية مسااا
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)ظهر فحين تعطل منشار بوصالته   ، الفسااد الذي ساادللحد من فسااد االنساان

 اإلحصااءوقد اساتفدنا من علم  الفسااد في البر والبحر بما كسابت ايدي الناس(.

ظواهر مجتمعياة   إثرالمجتمع   ليرشااااادناا الى مواطن الخلال الاذي يتعرض الياه

 .ة او توعية او عالجلنحتاط لها عبر صيان سالبه

 

األرض حتى مع   وأالبشااار من حولنا   وأمع الذات ساااواء   مرتبة،  واالنساااجام

هادئات النفس وماا عاادت متخبطاة بماا    إذاكون اال  تال    ، فهي مرتباةوالسااااامااء

وبالمصاير الذي ساتنول اليه، وتلك  ،يجعلها متشاككة من المنبع الذي أتينا منه

يا جبال اوبي )بالحال الذي هو فيه عبرصااف  بينا داود حين و  لحظة عايشااها ن

 ال يشغلها اال الخاصة. حصاها( أفتلك من مراتر )من ( معه والطير

  

وينتهي بالتأمل ومنه للمفاهيم الى ان يصال   اإلدراكبعه  يبدأ بالعد يت  اإلحصااءف

 .مع كل شيء من حوله اال يسبا بحمده( شيء)وان من إدراك الى 

خمس مرات في اليوم بعد كل صااالة، بل في عبر   ،محاساابي  ة تدقيقهو عملي -1

  ..( المدفوعة بالنيةومحياي.كل لحظة عبر )النية( )ان صالتي ونسكي 

منداها، ان احصايت بشاكل مثالي ساليم ساتصال في التخلق باسام هللا )القدوس(  -2

  .حينها تكون وفق مسار التطهر اللحظي من الذنور

دخل الجنة هي  أحصااهاومن  ، اإلحصااءة من درجات  عالقتها بالمراقبة كدرج  -3

 .  والصفات لألسماء اإلحصاءاعلى درجات منشر 

من   يصادفكالدعاء )فادعوه مخلصين له الدين(: الدعاء وفق صفاته عبر ما  -4

وفق  وذلك ولكل فرصة ثمة صفة، هلل )ملمات وفرص( فلكل ملمة ثمة صفة 

لة التي ااالسم بالح  مطابقةاو  ةمزاوج ان عملية ذلك ما تكون عليه من ظرف، 

في الحالة   دخلك أعلى الخالق، فهو من تلقائية  تعرفة عمليتكون عليها هي 

ذنبت ، فان  أن إ كي تتعرف عليه عبر صفة من صفاته، حتى و نت عليهاأالتي 

 دركت المواقع ستنطلق عبرها بالتخلق والتشغيل. أ
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َء ما خلَق ، ما خلق ،  : ) سابحان هللاَ عَدَد  (10الشاريف )  وفي الحديث سابحان هللاَ َملأ
َء ما في األرَض والساماَء ،  سابحان هللاَ عَدَد ما في األرَض ]والساماَء[ سابحان هللاَ َملأ
َء ما أحصاى كتاب ه ، سابحان هللاَ عدَد   سابحان هللاَ عَدَد ما أحصاى كتاب ه ، سابحان هللاَ َملأ

َء كل َ شاايٍء ، ا َء ما لحمد  هللَ كل َ شاايٍء ، ساابحاَن هللاَ َملأ  عدَد ما خلق ، والحمد  هلل َملأ
َء ماا في األرَض  خلَق ، والحماد  هلل عاَدَد ماا في األرَض والسااااامااَء ، والحماد  هلل مَالأ
َء ما أحصااااى كتاب ه ،  والسااااماَء ، والحمد  هللَ عَدَد ما أحصااااى كتاب ه ، والحمد  هلل َملأ

َء كل َ والحمد  هللَ عَدَد كل َ شيٍء ، والحمد  هللَ مَ    1575 |الرقم  صحيا الترغير   شيٍء (لأ
  
اعتمدت ثالث   محطات ثالث معززة لالرتقاء بالدرجات لتصل ألعالها حيث الحظن

 كلمات هي:
 عدد  -1
 ملم -2
 احصى  -3
  اإلحصاءهي بهذا الترتير، العد ثم الجمع ثم عمليات ف
 

 ،الحكم والتوجيهات  ن كتار هللا جمع فيه هللاأجاءت للكتار، حيث  اإلحصاااااءالحظ 
ولن يكون    ساابحانه،وصاافاته    اساامائهنية التحتية للكون بما اشااتمل عليه من بوهو ال

عداد ملئت بها أحصاااء اال عبر كتار حيث التشااريع وقواعد نظم ما تم حشااده من  إ
والتفسااير، فان كان التفسااير  اإلحصاااءوثمة عالقة فيما بين   الدنيا والكون من حولها

تفسااير( مادته تزيد  ال)معزز آلفاق غير مساابوقة في  اإلحصاااءان مادته النصااوص ف
نها تشااتمل على ما تحمله النصااوص والشااواهد فبعدد تلك الشااواهد  أذ  إعداد  عن األ

 .ءوالمليدون العدد  اإلحصاءبلذا خص الكتار  تشريعا،تتحدد القواعد لتصير 
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قات مع ما عظيمة للعال  وبنية تحتية ،لحياةا ساارارألفالحديث يرشاادنا لمسااار كاشااف  

حولناا من على كوكار األرض والكون من حولناا، ويمنحناا أداة للتعرف على ذلاك 

من الدرور، له عبر مساار له مدارج، أما المساار فيبدأ بخطوتين ليفضاي لما ال نهاية 

دة وهاادياةأوباالرغم من كونهاا درور ال نهاائياة غير   ، لتحلق بعاد ذلاك باك نهاا مرشااااا 

خاالق هاذا كلاه   والعمال( معن  ا العالقاة الوطيادة فيماا بين )االيمااآلفااق تادرك عبرها

 لتصل لالطمئنان القلبي.

 

 عبر التنزيه اإلحصاءمسار 
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 ما بين التنزيه والحمد  اإلحصاءمسار 

 

من القرآن كإضااااءات عما يمكن أن  اإلحصااااءما يلي نماذج عما عنيناه في مساااار 

علم يرتكز على تجميع   (اإلحصااااءر  تبااع مع كتابه(تعنيه عبارة )عدد ما احصاااى 

ي إلى عالقات عددي ة ثابتة تمك ن  الظَّواهر والوقائع واألشااياء وتنساايقها على نحٍو يند َ

و فرع من الرياضاااي ات الت طبيقي ة يساااتند إلى وهالمساااتقبل،    اساااتشااارافالباحَث من 

بَيَّنة  نظرية االحتماالت، هدفه الجمع األساالوبي  لساالساالة من الوقائع أو المعطي ات الم 

 الحقائق(ننطلق بعمليات العد والتجميع من أجل التنسيق لتثيبت ل باألرقام
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 الصالحين ئهاألنبياء واوليا إلنسانيةأوال: فيما يعزز 

 

 التسلسل 
 االحصائي

 إنه إنسان مثلكم 

ذَا  1 س ولَ ٱَوقَال وا  َماَل َها  لَۡواَلَ أ نَزَل  اقَ أۡلَۡسوَ ٱ یفَ  یۡمشَ يَ وَ  لطَّعَامَ ٱ ۡأك ل  يَ  لرَّ
 فَ  هَ يۡ إَلَ 

 
اينَذَ  ۥَمعَه   ك ونَ يَ َملَك  (7)الفرقان  را

 قَۡد َخلَۡت َمن قَۡبَلَه  2
 
دن إَالَّ َرس ول َحمَّ س ل ٰۚ ٱَوَما م  اَت أَۡو ق تَلَ  ني  أَفَإَ  لرص   نقَلَۡبت مۡ ٱ  مَّ
بَك ۡمٰۚ َوَمن  َ ٱ رَّ ض  يَ فَلَن   هَ يۡ َعلَى  َعَقبَ  نقََلرۡ يَ َعلَى َ أَۡعقَا   يۡ شَ  ّلِلَّ

 
 ّلِلَّ  ٱ یۡجزَ يَ ا  َوسَ ا 

َكرَ ٱ  (144)ألعمران نَ يلشَّا 

 ( 1)عبس َوتََولَّى َ  َعبَسَ  3
نََسَاءَ يَ  4 َن  ی َ لنَّبَ ٱ ا   ۡلقَۡولَ ٱفاََل تَۡخَضۡعَن بَ  ت نَّٰۚ يۡ تَّقَ ٱإََن  لن ََسَاءَ ٱلَۡست نَّ َكأََحد  م َ

   ۦقَۡلبَهَ  یفَ  ی لَّذَ ٱ ۡطَمعَ يَ فَ 
 
اق لۡ وَ  َمَرض

 
وف ۡعر   مَّ

 
 ( 32)االحزار َن قَۡوال

َ يَ  5 أ م  َمَا أََحلَّ  یص لنَّبَ ٱ َهايص ا َ  ّلِلَّ  ٱوَ  َجَكٰۚ َمۡرَضاَت أَۡزَو   یتَۡبتَغَ لََكت  ّلِلَّ  ٱَلَم ت َحر َ
حَ   رَّ

 
 (1)التحريم م  يَغف ور

عَ يَ  ّلِلَّ  ٱَوإَۡذ قَاَل  6 هَ  یَ َوأ م َ  یتََّخذ ونَ ٱ َءأَنَت ق ۡلَت َللنَّاَس  مَ يَ َمرۡ  ۡبنَ ٱ  َسىيا    نَ يۡ إَلَا 
َت ٱ َمن د ونَ  نََك َما  ّلِلَّ ٍٰۚ إَن  یلَ  سَ يۡ أَۡن أَق وَل َما لَ  یَ لَ  ك ون  يَ قَاَل س ۡبَحا  بََحق 
نَۡفَسَكٰۚ إَنََّك أَنَت   یَواَلَ أَۡعلَم  َما فَ  ینَۡفسَ  یتَۡعلَم  َما فَ   ۥٰۚفَقَۡد َعَلۡمتَه   ۥك نت  ق ۡلت ه  

م    (116)المائدة ورَ ي  ۡلغ  ٱَعلَّا 

لَ يَ قَالَۡت  لنَّۡخلَةَ ٱإَلَى  َجۡذعَ  ۡلَمَخاض  ٱفَأََجَاَءَها  7 ذَا  یتَنَ يۡ ا  َوك نت   َمتص قَۡبَل َها 
 نَسۡ 
 
نسَ ي  ا مَّ

 
 ( 32)مريماي 

 

 

 ، والقلر إلدراك الحقيقة دائرة الواقعإلدراك ثانيا: الجوارح 

 التسلسل 
 االحصائي

 نطاق الجوارح 

ا  1   لشَّۡمسَ ٱَرَءا فَلَمَّ
 
ذَا َرب َ بَاَزَغة َا أَفَلَۡت قَاَل   یقَاَل َها  ذََا أَۡكبَر ت فَلَمَّ قَۡومَ يَ َها    ا 

 یَ بَرَ  یإَن َ 
 
ا ت ۡشَرك ونَ ء مَّ  ( 78)االنعام  م َ
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ى ل َلنَّاَس َوبَ  ۡلق ۡرَءان  ٱ هَ يأ نَزَل فَ  یَ لَّذَ ٱَشۡهر  َرَمَضاَن  2
 
ت  ي َ ه د َن نَا    ۡله َدى  ٱ م َ

ۡمه ت يَ فَلۡ  لشَّۡهرَ ٱفََمن َشَهَد َمنك م   ۡلف ۡرقَاَنٰۚ ٱوَ  ايَوَمن َكاَن َمرَ  ص  أَۡو َعلَى   ضا
ۡن أَ   م َ

 
  ۡلع ۡسرَ ٱبَك م   د  ي رَ ي  َواَل   ۡسرَ ي  لۡ ٱبَك م   ّلِلَّ  ٱ د  يرَ ي  أ َخَر   امٍ يَّ َسفَر  فََعدَّة
وا   ۡلَعدَّةَ ٱَوَلت ۡكَمل وا   َ ٱَوَلت َكب َر  ك  َعلَى  مَ  ّلِلَّ ونَ ا َهَدى  )البقرة  ۡم َولَعَلَّك ۡم تَۡشك ر 

185) 

 ( 21)االنفال  ۡسَمع ونَ يَ َسَمۡعنَا َوه ۡم اَل قَال وا   نَ يلَّذَ ٱَواَل تَك ون وا  كَ  3

ل وط  يَ قَال وا   4 س ل  َرب ََك لَن  ا  َن  َكت يۡ إَلَ  َصل َوا  يَ إَنَّا ر    لَ يۡ لَّ ٱفَأَۡسَر بَأَۡهَلَك بََقۡطع  م َ
َص  ۥإَنَّه   ۡمَرأَتََكت ٱأََحدن إاَلَّ  َمنك مۡ  ۡلتََفتۡ يَ  الَ وَ  ۡمٰۚ إَنَّ َمۡوَعَده م    ب َهاي م  َمَا أََصابَه 

ۡبا ٰۚ ٱ ۡبا  ٱ سَ يۡ أَلَ  لصص  ( 81)هود ر  يبَقَرَ  لصص
ةَ ٱَربَّه م بَ  ۡدع ونَ يَ  نَ ي لَّذَ ٱنَۡفَسَك َمَع  ۡصبَرۡ ٱوَ  5  ۥتَوۡجَهه   د ونَ يرَ ي   ی َ ۡلعَشَ ٱوَ  ۡلغََدو 

ۡم ت رَ  نَاكَ يۡ َواَل تَۡعد  عَ  ةَ يَ ۡلحَ ٱ نَةَ يزَ  د  يَعۡنه   ۥَواَل ت َطۡع َمۡن أَۡغفَۡلنَا قَۡلبَه   ات يَ لدصنۡ ٱ و 

ه  َوَكاَن   تَّبَعَ ٱَعن َذۡكَرنَا وَ  ه  َهَوى  ا ۥأَۡمر 
 
ط  (28)الكهف  ف ر 

َو    یلَّذَ ٱ 6 ات  ت  َخلََق َسۡبَع َسَما 
 
ا َطبَاق نَ ٱ َخۡلقَ  یفَ  تََرى   مَّ ۡحَما  ت ت  لرَّ و  َمن تَفَا 

 (3)الملك   َهۡل تََرى  َمن ف ط ور   ۡلبََصرَ ٱ ۡرَجعَ ٱفَ 
ىَِٕك ك لص  ۡلف َنادَ ٱوَ  ۡلبََصرَ ٱوَ  لسَّۡمعَ ٱَعۡلمنٰۚ إَنَّ  ۦلََك بَهَ  سَ يۡ َواَل تَۡقف  َما لَ  7 لَا َ أ و 

 
 
 (36)االسراء َكاَن َعۡنه  َمۡسأُوال

 

 ولين  ثالثا: سنن األ

 لسل التس
 االحصائي

 سنن االولين 

ىَِٕك  ۡلف َنادَ ٱوَ  ۡلبََصرَ ٱوَ  لسَّۡمعَ ٱَعۡلمنٰۚ إَنَّ  ۦلََك بَهَ  سَ يۡ َواَل تَۡقف  َما لَ  1 لَا َ ك لص أ و 
 
 
 (55)االنعام َكاَن َعۡنه  َمۡسأُوال

ۡجَرمَ  ةٍ يَ ك ل َ قَرۡ  یفَ  َجعَۡلنَا َلكَ َوَكذَ    2 بََر م  وا  يَ لَ  َهايأََكا  ونَ يَ َوَما  َهات يفَ  ۡمك ر    ۡمك ر 
ونَ يَ إَالَّ بَأَنف َسَهۡم َوَما   ( 123)االنعام  ۡشع ر 

َلمَ ٱبَۡعَض  ین َول َ  َلكَ َوَكذَ    3 ا نَ يلظَّا   (129)االنعام  ۡكَسب ونَ يَ بََما َكان وا   بَۡعَضۢ

ل   َلكَ َوَكذَ    4 تَ يَ ۡلأَاٱ ن فَص َ ۡم  ا   (147)األعراف  ۡرَجع ونَ يَ َولَعَلَّه 

 إَنَّ أَۡخذَه   یَ َوهَ  ۡلق َرى  ٱ أََخذَ  إَذَاَ  َرب َكَ  أَۡخذ   َلكَ َوَكذَ    5
َلَمةنٰۚ )هود   دن ي  َشدَ م  يأَلَ  ۥََظا 

102) 
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ونَ يَ اَل  نَ يلَّذَ ٱَوقَاَل  6 نَاي  لَۡواَل   ۡعلَم   يَ َءا نَاَ ي أَۡو تَۡأتَ  ّلِلَّ  ٱ َكل َم 
  
َمن   نَ يلَّذَ ٱ قَالَ  َلكَ  َكذَ   ة

ثۡ  ۡم  قَۡد بَ َل قَۡوَلَهۡمۘۡ تَشَ قَۡبَلَهم م َ بََهۡت ق ل وب ه  تَ يَ ۡلأَاٱ نَّايَّ ا  )البقرة  وقَن ونَ ي  َلقَۡوم   ا 

118) 

تَهَ يَ لَك ۡم َءا ّلِلَّ  ٱ ن  ي َ بَ ي   َلكَ َكذَ    7  (242)القرة  لَعَلَّك ۡم تَۡعَقل ونَ  ۦا 

تَهَ يَ لَك ۡم َءا ّلِلَّ  ٱ ن  ي َ بَ ي   َلكَ َكذَ    8  (40)آل عمران  نَ  تَۡعَقل ولَعَلَّك مۡ  ۦا 

َ أَنَّى   9  َولَۡم  یلَ  ك ون  يَ قَالَۡت َرر 
 
ت قَاَل َكذَ    یۡمَسۡسنَ يَ َولَد

 
َما  ۡخل ق  يَ  ّلِلَّ  ٱ َلكَ بََشر

ا فَإَنََّما  َشَاء ٰۚ يَ 
 
 ( 47)آل عمران  ك ون  يَ ك ن فَ  ۥلَه   ق ول  يَ إَذَا قََضى َ أَۡمر

 فَسَ قَۡد َخلَۡت َمن قَۡبَلك ۡم س   10
 
وا  ينَن وا  ٱفَ  أۡلَۡرَض ٱ یفَ  ر  َقبَة   فَ يۡ كَ  نظ ر  َكاَن َعا 

بَ ٱ َكذ َ  (137)آل عمران   نَ يۡلم 

 ّلِلَّ  ٱوَ  ك ۡم  يۡ َعلَ  ت ورَ يَ َمن قَۡبَلك ۡم وَ  نَ يلَّذَ ٱس نََن   ك مۡ يَ ۡهدَ يَ لَك ۡم وَ  نَ ي َ بَ ي  لَ  ّلِلَّ  ٱ د  يرَ ي   11
 (26)النساء   م  يَحكَ  من يَعلَ 

ا 12 ود   ﴿فَأَمَّ َلك وا بَالطَّاَغيََة )ثَم  َصٍر ٥فَأ هأ َلك وا بََرياٍ َصرأ هأ
ا َعادن فَأ  ( َوأَمَّ

َم  ( ٦َعاتَيٍَة ) ا فَتََرى الأقَوأ س وما َرَها َعلَيأَهمأ َسبأَع لَيَاٍل َوثََمانَيَةَ أَيَّاٍم ح  َسخَّ
ٍل َخاَويٍَة ) َجاز  نَخأ مأ أَعأ َعى َكأَنَّه  ى لَه مأ َمنأ بَاقَيٍَة ( فََهلأ تَرَ ٧فَيَها َصرأ

 الحاقة ( ﴾٨)

ن  َرۡوا  يَ أَلَۡم  13 ه ۡم فَ َكۡم أَۡهلَۡكنَا َمن قَۡبَلَهم م َ كَّنَّا  ن  أۡلَۡرَض ٱ یقَۡرن  مَّ َما لَۡم ن َمك َ
ا َوَجعَۡلنَا  َهميۡ َعلَ  لسََّمَاءَ ٱلَّك ۡم َوأَۡرَسۡلنَا 

 
ۡدَرار رَ ٱم َ َمن تَۡحتََهۡم   یتَۡجرَ  أۡلَۡنَها 

 َ ه م بَذ  فَأ  (6)االنعام نَ ين وبََهۡم َوأَنَشۡأنَا َمۢن بَۡعَدَهۡم قَۡرناا َءاَخرَ ۡهلَۡكنَا 
ن قَرۡ  14 َها فََجَاَءَها بَۡأس نَا بَ  ةٍ يَ َوَكم م َ تاايَ أَۡهلَۡكنَا   (4)األعراف    أَۡو ه ۡم قََاىِٕل ونَ  ا 

ۡمٰۚ إَنَّ فَ  15 ه   يَ الَأَ  َلكَ ذَ    یفََكذَّب وه  فَأَۡهلَۡكنَا 
ت ۡنَمنَ ة  ه م مص )الشعراء  نَ ي َوَما َكاَن أَۡكثَر 

139) 

ا َوَمَضى  َمثَل   فَأَۡهلَۡكنَاَ  16
 
لَ ٱأََشدَّ َمۡنه م بَۡطش  (8)الوخرف  نَ يأۡلَوَّ
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 رابعا: عبادة التأمل في آيات هللا في كونه  

 التسلسل 
 االحصائي

 عبادة التأمل

َو    1  ٱلَّتَی َوٱۡلف ۡلكَ  َوٱلنََّهارَ  ٱلَّۡيلَ  َوٱۡختَلَا فَ  َوٱأۡلَۡرَض  تَ ﴿إَنَّ فَی َخۡلَق ٱلسََّما 
َاء   َمن ٱلسََّمَاءَ  َمنَ  ٱّلِلَّ   أَنَزلَ  َوَماَ  ٱلنَّاسَ  يَنفَع   بََما ٱۡلبَۡحرَ  فَی تَۡجَری  فَأَۡحيَا مَّ

اَ   َمن ك ل َ َدَابَّة  َوتَۡصَريفَ  فَيَها َوبَثَّ   َمۡوتََها بَۡعدَ  ٱأۡلَۡرضَ  بَهَ  يَا  ٱلر َ
سَ  َر بَۡيَن ٱلسََّمَاَء َوٱأۡلَۡرَض لَ َوٱلسََّحاَر ٱۡلم   [١٦٤البقرة  ]أَايَا ت  ل َقَۡوم  يَۡعَقل وَن﴾  خَّ

﴿ت وَلج  ٱلَّۡيَل فَی ٱلنََّهاَر َوت وَلج  ٱلنََّهاَر فَی ٱلَّۡيَلت َوت ۡخَرج  ٱۡلَحیَّ َمَن ٱۡلَمي ََت  2
﴾ َوت ۡخَرج  ٱۡلَمي ََت َمَن ٱلۡ  ق  َمن تََشَاء  بَغَۡيَر َحَسار   [٢٧آل عمران ]َحی َت َوتَۡرز 

َو    3 ۡلك  ٱلسََّما  َ م  ( إَنَّ فَی ١٨٩َعلَى  ك ل َ َشۡیء  قََديرن ) َوٱّلِلَّ   َوٱأۡلَۡرَض   تَ ﴿َوّلَِلَّ

َو   ت   َوٱلنََّهارَ  ٱلَّۡيلَ  َوٱۡختَلَا فَ  َوٱأۡلَۡرَض  تَ َخۡلَق ٱلسََّما   ٱأۡلَۡلبَا رَ  َلیو  أل َ   لَأَايَا 
 [١٩٠-١٨٩آل عمران ] ﴾(١٩٠)

اٰۚ ذَ   4
 
ۡسبَان ا َوٱلشَّۡمَس َوٱۡلقََمَر ح 

 
ۡصبَاحَ َوَجعََل ٱلَّۡيَل َسَكن  تَۡقَدير   َلكَ ﴿فَاَلق  ٱإۡلَ

 [٩٦األنعام ] ٱۡلعََليَم﴾ ٱۡلعََزيزَ 

َو    5 ا قََضى َ  َوإَذَا َوٱأۡلَۡرَضت  تَ ﴿بََديع  ٱلسََّما 
 
﴾ ك ن لَهۥ  يَق ول   فَإَنََّما أَۡمر   فَيَك ون 

 [١١٧البقرة ]
ا فَی ٱأۡلَۡرَض َوٱۡلف ۡلَك تَۡجَری فَی ٱۡلبَۡحَر  6 َر لَك م مَّ َ َسخَّ ﴿أَلَۡم تََر أَنَّ ٱّلِلَّ

َ بَٱلنَّا ٰۚۗ إَنَّ ٱّلِلَّ َس بَأَۡمَرَهۦ َوي ۡمَسك  ٱلسََّمَاَء أَن تَقََع َعلَى ٱأۡلَۡرَض إَالَّ بَإَۡذنََهۦَ
 ﴾ َحيم   رَّ

 
 [٦٥الحج ]لََرء وف

 

   لمسارات الصفة ئيةحصااإلنماذج عن كل صفة من صفات هللا وارتباطاتها خامسا: 

 التسلسل 
 االحصائي

 االرتباط صفات هللا وارتباطاتها لمسارات الصفة 

فَقََد   ۦفَإَۡن َءاَمن وا  بََمۡثَل َمَا َءاَمنت م بَهَ  -1 السميع 
إَن تََولَّ  ۡهتََدوا  ٱ َشقَاق ت   یَما ه ۡم فَ ۡوا  فَإَنَّ وَّ

م  يۡكفَ يَ فَسَ    م  يۡلعَلَ ٱ ع  يلسَّمَ ٱَوه َو  ّلِلَّ ٰۚ ٱ َكه 
 (137)البقرة 

 الكافي    
 

 
 الضر والنفع
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َ ٱ ق ۡل أَتَۡعب د وَن َمن د وَن  -2   ۡمَلك  يَ َما اَل  ّلِلَّ
اٰۚ وَ 
 
ا َواَل نَۡفع

 
  ع  ي لسَّمَ ٱه َو  ّلِلَّ  ٱلَك ۡم َضر 

 ( 76)المائدة  م  يۡلعَلَ ٱ
َوه َو   لنََّهاَرٰۚ ٱوَ   لَ يۡ لَّ ٱ یفَ  َما َسَكنَ  ۥَولَه   -3

 (13)االنعام   م  ي ۡلعَلَ ٱ ع  يلسَّمَ ٱ
ٰۚ الَّ   -4

 
ا َوَعۡدال

 
ۡت َكَلَمت  َرب ََك َصۡدق َوتَمَّ

تَهَ  َل َلَكَلَما  بَد َ   م  يۡلعَلَ ٱ ع  يلسَّمَ ٱَوه َو  ۦٰۚ م 
 ( 115)االنعام 

فََصَرَف َعۡنه   ۥَربصه   ۥلَه   ۡستََجارَ ٱفَ  -5
)يوسف   م  يۡلعَلَ ٱ ع  ي لسَّمَ ٱه َو  ۥإَنَّه   َده نَّٰۚ يۡ كَ 

34) 
6-  َ ن َدَابَّة  الَّ تَۡحَمل  َرۡزقََها  ني َ َوَكأ   ّلِلَّ  ٱم َ

ق َهايَ    م  يۡلعَلَ ٱ ع  يلسَّمَ ٱَوه َو  اك ۡمٰۚ يَّ َوإَ  ۡرز 

 ( 60)العنكبوت 
وا  يَ َمن َكاَن  -7 َ ٱَلقََاَء  ۡرج  َ ٱفَإَنَّ أََجَل  ّلِلَّ   ّلِلَّ

)العنكبوت   م  ي لَ عَ لۡ ٱ ع  ي لسَّمَ ٱلَأَات ٰۚ َوه َو 

5) 

 السكون
 

 الصدق والعدل 
 
 

 صرف الكيد
 
 
 الرزق   
 
 
 لقاء هللا  

َن  -1 البصير    يۡ لَ  ۦأَۡسَرى  بَعَۡبَدهَ  یَ لَّذَ ٱس ۡبَحا 
 
َن  ال  م َ

  أۡلَۡقَصاٱ ۡلَمۡسَجدَ ٱإَلَى  ۡلَحَرامَ ٱ ۡلَمۡسَجدَ ٱ
َرۡكنَا  یلَّذَ ٱ تَنَاَ يَ َمۡن َءا ۥه  يَ رَ َلن   ۥَحۡولَه  بَا    ا 

 ( 1)االسراء  ر  ي ۡلبََص ٱ ع  يلسَّمَ ٱه َو  ۥإَنَّه  
َت ٱبَ  یۡقَض يَ  ّلِلَّ  ٱوَ  -2 َمن   ۡدع ونَ يَ   نَ يلَّذَ ٱوَ  ۡلَحق 

َ ٱإَنَّ  ٍء  یۡ بَشَ  ۡقض ونَ يَ اَل    ۦد ونَهَ  ه َو   ّلِلَّ

 (20)غافر  ر  يۡلبََص ٱ ع  يلسَّمَ ٱ
َدل ونَ ي    نَ يلَّذَ ٱإَنَّ  -3 َ ٱ تَ ا  يَ َءا  یَ فَ  َجا    رَ يۡ بَغَ ّلِلَّ

ۡم إَن فَ  ه  ٍن أَتَى  د وَرَهۡم إاَلَّ    یس ۡلَطا  ص 
َلغَ  ا ه م بَبَا   مَّ

 
َت ٱبَ  ۡستََعذۡ ٱفَ  َهٰۚ يَكۡبر ه َو    ۥإَنَّه   ّلِلَّ

 (56)غافر ر  يۡلبََص ٱ ع  يلسَّمَ ٱ

 
 
 
 
 

 القضاء بالحق 
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  تَنَايۡ ق ل وبَنَا بَۡعَد إَۡذ َهدَ  َربَّنَا اَل ت َزغۡ  -1 الوهار
 إَنََّك أَنَت   لَنََوَهرۡ 

ا َمن لَّد نَك َرۡحَمةاٰۚ
 ( 8)أل عمران ۡلَوهَّار  ٱ
أَۡم َعنَده ۡم َخَزَاىِٕن  َرۡحَمَة َرب ََك  -2

 (9)ص   ۡلَوهَّارَ ٱ زَ يۡلعَزَ ٱ
3-  َ ا  یَوَهۡر لَ  یلَ  ۡغَفرۡ ٱقَاَل َرر 

 
ۡلك م 

ۢن  یۢنبَغَ يَ الَّ  إَنََّك أَنَت   یَ بَۡعدَ أَلََحد  م َ
 ( 35)ص  ۡلَوهَّار  ٱ

 الهداية هبة 
 
 

 حزائن الرحمات 
 
 الملك

 

ۡم   َهمۡ يفَ  ۡبعَثۡ ٱَربَّنَا وَ  -1 العزيز ۡنه   م َ
 
َرس وال

تَكَ يَ َءا  َهمۡ يۡ َعلَ  ۡتل وا  يَ  م  ي  وَ  ا  ه   عَل َم 
إَنََّك   َهۡمت يَزك َ ي  وَ  ۡلَحۡكَمةَ ٱوَ  ۡلَكتَا رَ ٱ

)البقرة  م  يۡلَحكَ ٱ ز  يۡلعَزَ ٱأَنَت 

129) 
ك مۡ ي   ی لَّذَ ٱه َو  -2 ر  َ  أۡلَۡرَحامَ ٱ یفَ  َصو 

هَ إَالَّ ه َو   َشَاء ٰۚ يَ  فَ يۡ كَ  اَلَ إَلَا 

 (6)آل عمران  م  يۡلَحكَ ٱ ز  يۡلعَزَ ٱ
هَ إَالَّ ه َو    ۥأَنَّه   ّلِلَّ  ٱَشَهَد  -3 اَلَ إَلَا 

ىَِٕكة  ٱوَ  ل وا   ۡلَملَا َ ا   ۡلَعۡلمَ ٱَوأ و  قََاىَِٕمۢ
هَ إَالَّ ه َو   ۡلَقۡسَطٰۚ ٱبَ   ز  يۡلعَزَ ٱاَلَ إَلَا 
 (18)آل عمران  م  يكَ ۡلحَ ٱ
إَالَّ ب ۡشَرى  لَك ۡم   ّلِلَّ  ٱَوَما َجعَلَه   -4

َوَما  ۦ  َوَلتَۡطَمىِٕنَّ ق ل وب ك م بَهَ 
َ ٱإَالَّ َمۡن َعنَد  لنَّۡصر  ٱ  زَ يۡلعَزَ ٱ ّلِلَّ
 آل عمران (126) مَ يۡلَحكَ ٱ
ۡم َعبَاد َكت َوإَن  إَن ت عَذ َ  -5 ۡبه ۡم فَإَنَّه 

ۡم فَإَنََّك أَن  ز  يۡلعَزَ ٱَت تَۡغَفۡر لَه 
 (118)المائدة  م  يۡلَحكَ ٱ
ۡصبَاحَ ٱفَاَلق   -6 ا   لَ يۡ لَّ ٱَوَجعََل  إۡلَ

 
َسَكن

اٰۚ ذَ    ۡلقََمرَ ٱوَ  لشَّۡمسَ ٱوَ 
 
ۡسبَان  َلكَ ح 

الهداية والحكمة 
 والتزكية والعلم 

 
 

 التصوير في االرحام
 
 
 

 شهادة التوحيد هلل 
 
 

االطمئنان والبشرى  
 والنصر
 
 

المغفرة مع القدرة  
 بالعذار
 
 

تقدير الليل والنهار 
 والسكن
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)االنعام   مَ يۡلعَلَ ٱ زَ يۡلعَزَ ٱ ر  يتَۡقدَ 

96) 
نَا نَجَّ  -7 ا َجَاَء أَۡمر  ا    نَايۡ فَلَمَّ

 
َلح َصا 

نَّا رَ بَ  ۥَءاَمن وا  َمعَه   نَ يلَّذَ ٱوَ  ۡحَمة  م َ
ٍذٰۚ يَ  یَ َوَمۡن َخزۡ  إَنَّ َربََّك ه َو   ۡوَمىِٕ

 (66)هود ز  يۡلعَزَ ٱ یص ۡلقَوَ ٱ
ه  إَلَ  -8 رن أَنَزۡلنَا  َلت ۡخَرَج    كَ يۡ اَلرٰۚ َكتَا 

تَ ٱَمَن  لنَّاسَ ٱ  لنصورَ ٱإَلَى  لظصل َما 

 زَ يۡلعَزَ ٱ طَ بَإَۡذَن َرب ََهۡم إَلَى  َصَر   
 ( 1)إبراهيم  دَ يۡلَحمَ ٱ
س وٍل إَالَّ   -9 َوَمَا أَۡرَسۡلنَا َمن رَّ

ۡمت فَ  نَ ي َ بَ ي  لَ  ۦبََلَساَن قَۡوَمهَ    َضلص ي  لَه 
  َشَاء ٰۚ يَ َمن  یۡهدَ يَ وَ  َشَاء  يَ َمن  ّلِلَّ  ٱ

)إبراهيم   م  يۡلَحكَ ٱ ز  يۡلعَزَ ٱَوه َو 

4) 
  ۡنَمن ونَ ي  اَل  نَ يَللَّذَ  -10
َ  لسَّۡوَءت ٱَمثَل   ۡلأَاَخَرةَ ٱبَ   ۡلَمثَل  ٱَوّلَِلَّ
 م  يۡلَحكَ ٱ ز  يۡلعَزَ ٱَوه َو  أۡلَۡعلَى ٰۚ ٱ

 (60)النحل 

 
 النجاة من العقار 

 
 
 
 

 الهداية لنور هللا  
 
 
 

الهداية والضالل لمن  
 يشاء
 
 
 

 المثل االعلى 

 

 

 نبي ما التكرار العام للمشاهد التي ذكر فيها سادسا: 

 التسلسل 
 االحصائي

 التكرار العام للمشاهد التي ذكر فيها سيدنا موسى عليه السالم  

 فرعون سيدنا موسى عليه السالم مع  1

 موسى عليه السالم والخضرسيدنا  2

 ه السالم واليهود سيدنا موسى علي 3
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للخروج بما يعزز لمفاهيم، فمن المفاهيم على   اإلحصاءوهو ما يستوجر 

 سبيل المثال: 

لى إجل الوصول أمن الواقع في الحكم على ما نراه في الجوارح دور  -أ

 . الحقيقة

 حلم رر العالمين مع الكفرة والمتألهين. -ر
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األرقاام ئناا باه  بماا وراء األرقاام، وماا قاد تنيعماد للعملياات اإلحصاااااائياة للتعرف على  

نتبين عبر عملية إحصاااائية   (1)مثال التالي العلمي فمع البيان ، من عالقاتواالعداد  

حجم الطلر على سااالعة دون سااالعة وما يمكن التنبن به من زيادة أو نقصاااان على 

 الطلر مستقبال

 

 حجم الطلر على مشتقات النفط  (1)
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في  لنا مدى متانة العالقات االقتصادية  يكشف( 2) يالتال يالبيان اإلحصائو

 فيما بين دولة كالكويت ودول أخرى  االستيراد والتصدير 

 

 متانة العالقات التجارية بين بعض الدول والكويت (2)

 

ن يحل بالبيئة كزلزال بسيط أو  أوثمة بيانات إحصائية تمنحنا منشرات عما يمكن 

 (. 3كما في الشكل ) مدمركبير 
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 درجة وقوة التأثير ( 3)

 

فيما بين   متانة االرتباطاتما ينبئنا عن مدى  (4التالية )ومن البيانات اإلحصائية 

 .  عناصر متعددة

    

    فيما بين عناصر متعددة متانة االرتباطاتمدى ( 4)
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َ مع أسماء هللا الحسنى، )، مراألوكذلك  )النحل   م  يۡلَحكَ ٱ ز  يۡلعَزَ ٱَوه َو  أۡلَۡعلَى ٰۚ ٱ ۡلَمثَل  ٱ َوّلَِلَّ

عدة منها على سبيل   ألموروصفاته ما يعزز  اسمائه(، فعبر التعرف على 60

 المثال:

 مسارات الصفة عبر افعاله سبحانه. إدراك -1

 . التي تمت او قد تتم مستقبال باألحداثعالقة الصفة  إدراك -2

  .الترابط الذي يمكن ان يكون فيما بين سلوك بشري ما وصفة ربانية إدراك -3

  .من صفة من صفات هللا أكثرالترابط فيما بين  اكإدر -4

   .التفسير لبعض آيات هللا القرآنية إدراك -5

   . هللا مع عباده بأفعالترابط الصفات  إدراك -6

 

الرسم  ما أدركناه اجتهادا عبر فمع صفة )السميع( نجد مسارا لها في القرآن وفق 

 التالي:
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 فهو السميع الذي: 

 .ك من رجاء الصدق في التوجهيصغي لما في قلب         -أ

 . يكفيك من تولى عن االستماع للهدى -ر

 .يسمعك ان سألته رزقا -ت

 . بالصدق والعدل بما وعد -ث

  ناه.النفع والضر ان دعوهو من يملك          -ج

 

نجد مسارا لها في القرآن وفق ما أدركناه اجتهادا عبر ومع مسار صفة )العزيز( 

 الرسم التالي:

 

نجد مسارا لها في القرآن وفق ما أدركناه اجتهادا عبر  (ومع مسار صفة )الوهار

 الرسم التالي:
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 كما في التالي: ، اجتهادا،فيما بين تلك الصفاتولعلنا ندرك للعالقات 

 

 

 عبر الصفات  اإلحصاءالروابط والعالقات في 
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 :اتواالسماء( وعالقة تلك الصفات واالسماء بمسار تنظام محوره )الصفا فهو

 )االنسان، الحيوان، الجمادات، الكون( مخلوقاتال -1

 االحداث -2

 سلوكيات المخلوقات  -3

يتطلر ان   اإلحصاءمن لم يقرأ باسم ربك )إقرأ بسم ربك الذي خلق(،  أحصاهاما 

 تكون القراءة عبر مشكاة أسماء هللا وصفاته.

 عملية يزاولها طرفان:  اإلحصاءإن 

 هللا عبر مالئكته عن سلوكيات البشر  -1

 ن عبر أسماء هللا وصفاته االنسا -2

 

 

 دورة الحياة اإلحصائية فيما بين الخلق والخالق 
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إحدى عشارة مرة، منها قوله  القرآن الكريم ومشاتقاتها في اإلحصااءوقد وردت كلمة 

يأناه   َوك لَّ ) :تعالى ٍء أَحصااااَ يأ في  الساااانة النبوية ، كما وردت في29:  النبأ (َكتابا شااااَ

 مواضع متعددة، منها قوله صلى هللا عليه وسلم: 

ص وا ن  ما بيأَن  الَم، قاَل: فَق لأنا: يا َرسوَل هللاَ، أتَخاف  يَلأَفظ  اإلسأ  َكمأ  لي أحأ عليأنا ونَحأ
ا، قاَل: فابأت َليَنا حتَّى َجعََل   وَن لَعَلَّك مأ أنأ ت بأتَلَوأ ر  ت ََمئٍَة إلى السَّبأَعَمائٍة؟ قاَل: إنَّك مأ ال تَدأ الس َ

ا ل  َمنَّا ال ي َصل َي إالَّ َسرًّ ج   .الرَّ

 شرح الحديث  | [صحيح] : خالصة حكم المحدث  | 149 : الصفحة أو الرقم | مسلمصحيح  : المصدر | مسلم : المحدث  | اليمان حذيفة بن : الراوي

 

عالام   مان   اإلحصااااااااءياهاتام  اساااااتاناتااااجاااات  وإياجااااد  وتاماثايااال  وتالاخاياص  باجاماع 

المتوفرة، محااوال التغلار على مشااااااكال مثال عادم تجاانس البيااناات  البيااناات مجموعاة

، من ثم  (متساالسااالت زمنية) عن طريق مالحظة عملية متكررة مع الزمن  وتباعدها

بااساااااتخادام ماا   graphical (وضاااااع خالصاااااات رقمياة وتمثيلياة )مخططياة

 .(9) الوصفي اإلحصاء يدعى

 لقرآن مع أقوام عدة في مثل:وهو ما وجدناه مكررا في ا

 مع قوم عاد .1

 مع قوم لوط .2

 مع ثمود  .3

 التكرار 

 .تدعى التكرارما عدد المشاهدات التي تتطابق لفئة معطى 

أهو تكرار أم تنوع؟ أليس في نتسااااءل  في اشاااكال )الورد( مثال  حين تالحظ التعدد  ف

 انه؟ عزز لقيمة االحسان، اليس هو المحسن سبح ما يهذا التكرار مع التنوع 

تكرارا لاذات الرائحاة العطرياة للوردة الواحادة بال تغير حاال عثر عليهاا في   حين نجاد

اليابان او اميركا، اليس في ثبات الرائحة العطرية ما يعزز في الشااارق األوساااط او  

عنصاار؟ ماذا عن كافة العناصاار التي عرفناها في الجدول الإلحصاااء وصاافي حيال 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A
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ذات ساامات الحديد    ييابان هحديد في ارض الال ت سااماتالدوري للعناصاار، اليساا

في القارة االمريكية؟ ثبات تلك السااامات مع تكرارها هو   افي أفريقيا وذاته ةالموجود

في ومعزز الساام هللا المنمن الذي أمن لنا الساامات فال تتغير،    اإلحصاااءمسااار في 

ثمة   دأومرض الحديد بالصا  ي لدى االنساانمرض الجلدالاالساتشافاء فيما بين  مفهوم 

 (وان من شاايء اال يساابا بحمده)نا  كتابراجع تكرارا أيضااا حيال المفهومو ما يعزز ل

  رابط"  ال"

 انما تعزز لصفات المعبود المتكررة عبر ذات السمات الظواهر ف

 

 نماذج عن المنشرات اإلحصائية، سواء لسنن أرضية أو مآالت مستقبلية:  

تسل
 سل

 المنشر اآلية

  ۡمَسۡسك مۡ يَ إَن ) 1
 
ۡثل ه   ۡلقَۡومَ ٱفَقَۡد َمسَّ قَۡرح  م َ

 
  ام  يَّ أۡلَ ٱَوتَۡلَك  ۥٰۚقَۡرح

َمنك ۡم   تََّخذَ يَ َءاَمن وا  وَ  نَ يلَّذَ ٱ ّلِلَّ  ٱ ۡعلَمَ يَ َولَ  لنَّاَس ٱ نَ يۡ ن َداَول َها بَ 
َلمَ ٱ َحرص ي  اَل  ّلِلَّ  ٱش َهَدَاَء  وَ    140( آل عمران نَ يلظَّا 

 

 
 السنن 

ا نَس وا  ) 2 وا  بَهَ فَلَمَّ ر    ءٍ یۡ شَ  ك ل َ  رَ أَۡبَو    َهمۡ يۡ فَتَۡحنَا َعلَ  ۦَما ذ ك َ
 
 
ه م بَۡغتَة وا  بََمَا أ وت َوا  أََخۡذنَا  فَإَذَا ه م   َحتَّى َ إَذَا فََرح 

ۡبَلس ونَ     44( االنعام مص
 

 
 المآل المستقبلي

ةَ يَ ۡلحَ ٱإَنََّما َمثَل  ) 3 ه  مَ  ايَ لدصنۡ ٱ و    ۡختَلَطَ ٱفَ  لسََّمَاءَ ٱَن َكَمَاٍء أَنَزۡلنَا 
ا  أۡلَۡرَض ٱنَبَات   ۦبَهَ  م  ٱوَ  لنَّاس  ٱ ۡأك ل  يَ َممَّ َحتَّى َ إَذََا    أۡلَۡنعَا 

فََها وَ  أۡلَۡرض  ٱأََخذََت  ۡخر  ۡم   نَتۡ يَّ زَّ ٱز  َوَظنَّ أَۡهل َهَا أَنَّه 
ونَ  َدر  َهَا  َهاَ يۡ َعلَ  قَا  نَا لَ أَتَى  ا فََجعَلۡ  الا يۡ أَۡمر 

 
َها أَۡو نََهار نَا 

 يَحَص 
 
ل   َلكَ َكذَ    أۡلَۡمَسٰۚ ٱ ا َكأَن لَّۡم تَۡغَن بَ د تَ يَ ۡلأَاٱ ن فَص َ َلقَۡوم    ا 

ونَ يَ   24( يونس تَفَكَّر 
 

 
 المآل المستقبلي

  وإن من شيء إال يسبا بحمده

https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%88%d8%a5%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d8%a1-%d8%a5%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d8%ad-%d8%a8%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%87/?lang=Arabic
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ۡم إَلَى  تَّقَۡوا  ٱ نَ يلَّذَ ٱ قَ يَوسَ ) 4 ات  ۡلَجنَّةَ ٱَربَّه  َمرا َحتَّى َ إَذَا   ز 

من َعلَ َوقَا ب َهاَجَاء وَها َوف تََحۡت أَۡبَو    ۡم َخَزنَت َها َسلَا    ك مۡ يۡ َل لَه 
ل وَهاٱَطۡبت ۡم فَ  َلدَ  ۡدخ   73( الزمر نَ يَخا 

 

 
 صاروا مجاميع 
 لتشابه السمات

َوا  إَلَى  َجَهنََّم  نَ يلَّذَ ٱ قَ يَوسَ ) 5 ات َكفَر  َمرا َجَاء وَها َحتَّى َ إَذَا  ز 

نك ۡم   ۡأتَك مۡ يَ  أَلَمۡ  اَ َخَزنَت هَ  لَه مۡ  َوقَالَ  ب َهاف تََحۡت أَۡبَو     م َ
 
س ل ر 

تَ يَ َءا  ك مۡ يۡ َعلَ  ۡتل ونَ يَ  ونَك مۡ ي  َرب َك ۡم وَ  ا  ذَاٰۚ   ۡوَمك مۡ يَ َلقََاَء  نَذر  َها 
َكۡن َحقَّۡت َكَلَمة   ال وا  قَ  َفرَ ٱَعلَى  ۡلعَذَارَ ٱبَلَى  َولَا  ( نَ يۡلَكا 

 71الزمر 
 

 
 صاروا مجاميع 
 لتشابه السمات

 في القرآن و )الجنة والنار(يامة مشاهد القكافة  6
 

 مستقبليالمآل ال

 

في مثل في   تتضاعف فيها الحسنات اإلحصاءوثمة مواضع يبينها هللا في مسار 

 ، ناهيك عن الذكر في األسواق وغيرها من مواضع: موضوع منام االنسان

 

 المنشر اآلية تسلسل

ونَ يَ   نَ يلَّذَ )ٱ 1 َ ٱ ۡذك ر   يَ قَ  ّلِلَّ
 
م  ا 

 
ن وبََهۡم  ا َوق ع ود ا َوَعلَى  ج 

ونَ يَ وَ  وَ ٱَخۡلَق  یفَ  تَفَكَّر  َربَّنَا َما َخلَۡقَت   أۡلَۡرَض ٱوَ  تَ    لسََّما 
نََك فََقنَا َعذَاَر   س ۡبَحا 

 
َطال ذَا بَا   191( آل عمران لنَّارَ ٱَها 

 

 
القيام  الذكر وقت 

والقعود وحين  
 االستعداد للنوم 

ۡم َعَن ) 2 ن وب ه  ا  ۡدع ونَ يَ  َمَضاَجعَ لۡ ٱ تَتََجافَى  ج 
 
َربَّه ۡم َخۡوف

ۡم  ه  ا َرَزۡقنَا  ا َوَممَّ
 
 16( السجدة نَفق ونَ ي  َوَطَمع

 

 الذكر وقت القيام

ۡم   نَاَر َجَهنََّم فَت ۡكَوى   یفَ  َهايۡ َعلَ  ۡحَمى  ي    ۡومَ )يَ  3 بََها َجبَاه ه 
ذَا َما َكنَۡزت ۡم أَلَنف َسك مۡ  ه ۡمت َها  ۡم َوظ ه ور  ن وب ه  فَذ وق وا  َما   َوج 

ونَ   35( التوبة  ك نت ۡم تَۡكنَز 

 
إحصاء ما كنزوا 
من المال دون  
 اخراج حقه 
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م  يَ   ۡومَ )يَ  4  يَجمَ  ّلِلَّ  ٱ ۡبعَث ه 
 
ه  بََما َعَمل َوا    نَب َئ ه مي  ا فَ ع  ّلِلَّ  ٱأَۡحَصى 

 6( المجادلة دن ي  َشهَ ء  یۡ َعلَى  ك ل َ شَ  ّلِلَّ  ٱَونَس وه ٰۚ وَ 
 

 النسيان  

 

 في اإلسالم.  اإلحصاءاللحظات واالمكنة والمناسبات في مجال  تتعدد 

 

وعليه  (إحصااااء)انما هي عن  عقار ساااواء عبر جزاء لجنة أو نار، ان كل نتيجة     

هذا الذي اقترف اثما استحق النار، يمهل ليستغفر ويتور،  ف، يكون الحسار او العقار

، بال وان اإلحصااااااءاد ف عاد  ر لاه كاذلاك، بال يقغففاان عااد، يغفر لاه وان عااد مجاددا ي

دون رجوع،  وأصارتار بدلت سايئاته حسانات، لكن ان اقترف اثما ولم يتر وعاود  

 عاقبته.دليال ومبررا لم اإلحصاءيكون 

لذا يوم القيامة نجد الصاحف وقد اساتلمها البشار اما عن يمين أو شامال، فتلك صاحف 

هي أداة القياس حينئذ،   عما اقترفته من أعمال عبر سااجالت دقيقة، والذرة اإلحصاااء

عماا نماارساااااه   ا)فمن يعمال مثقاال ذرة خيرا..(، وماا درجاة )األعراف( اال تعبير

لبيانية، فهو المسااااتوى الذي تتعادل فيه النتيجة رياضاااايا نحن اليوم عبر الرسااااوم ا

 .ألعمالكاإلحصائية للحسنات مع السيئات 

لحسانات مشاتغال قي احصااءه، ليساتمر عداد ا هللا(وقد جاء )ما زال لساانك رطبا بذكر  

ساالمت للنوم، فلعلك تنوي ان تكون نومتك لتسااتعين بها على قيام الليل تحتى وان اساا

 أحدا عبر مشااتغال ال ينام، وهي ما منحته اساام اإلحصاااءاو لصااالة الفجر، فيكون  

 .(عبادة السكون) تأمالتي

ة لكثرة ماا خلق وهو  لاذا حين ناذكر )عادد ماا خلق( فلعال هاذا العاد ال ينتهي ليوم القيااما

ما نعاينه في حياتنا الدنيا من حبات رمل الى كل ما هو تحت السااااماوات  يتجاوزما 

السابع مما خلق بما هو موجود في  تافالك ومجرات والى ما فوق الساماواالسابع من  

عين رأت وال خطر على قلار بشااااار، وياأتي بعاد ذلاك )مالء ماا خلق( ال  الجناة مماا  

من حبات الترار غير ان   رة تشاابيهية لكأس تم ملئه بعددولعلنا نسااتحضاار هنا صااو

فجوات فيماا بين تلاك الحباات، فنعماد لملئهاا باالمااء، عن  ثماة فراغاات تكون نااتجاه  

 ، امتلمليكون بذلك الكأس قد 
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  إلهإن عمليات التشكيك التي يتعرض اليها دماغ االنسان على األرض حيال وجود 

علميا ال يخطم    عمليات إحصائية لتعزز مسارا، وال يدحضها االمستمرةلهذا الكون 

 كل ما خلق.  عبر أحد في نتائجه عن صفة لمعبود واحد 

َء   كتاب ه، أحصااااى والحمد  هللَ عَدَد ماثم نالحظ كذلك في التتابع التالي ) والحمد  هلل َملأ

( من أن عدد مرات الحمد يتضاااعف مرات للذي تم احصااانه حين كتاب ه أحصااى ما

الملء( مع ختام مسااار الحمد  اإلحصاااءالعدد(، )وساابق كلمة  اإلحصاااء)ساابق كلمة 

وهو ما تم كذلك مع ختام مسااااار التنزيه، فهو مسااااار يتنقل فيما بين التنزيه عن كل 

به لمدارج في التعرف   ما يتلفظ  أدركليرتقي بالذاكر حال  نقص والتحميد له سبحانه،  

 عبر تشريعاته وعطاياه وما خلق.نحو هللا بصفاته واسماءه الحسنى  أكثرعن قرر 

 يمنحك:  اإلحصاءف

   .البوصلة -1

 .قرر اليك صورة البنية التحتية للنظام الذي وجدت فيهي -2

 .يعرفك بخالقك -3

ليضااعف يمنحك بركة فيما منحك هللا به من عمر، حين يطوي لك هللا الزمن،  -4

 اجرك بعبارات وسكنات.

 

َضَع ٱۡلَكتَا ر  فَتََرى ٱۡلم  وقد جاء  ذَا  ﴿َوو  َوۡيلَتَنَا َماَل َها  ا فَيَه َويَق ول وَن يَا  ۡشَفَقيَن َممَّ ۡجَرَميَن م 

 
 
َهاٰۚ َوَوَجد وا  َما َعَمل وا  َحاَضر َ أَۡحَصى   َواَل َكبَيَرةا إَالَّ

 
َر اَل ي غَاَدر  َصَغيَرة ا  َواَل يَۡظَلم   ٱۡلَكتَا 

ا﴾ 
 
 [٤٩الكهف ]َربصَك أََحد

﴿َماَل َهذَا الأَكتَاَر ال ي غَاَدر  قال: ثنا سااعيد، عن قتادة، قوله حدثنا بشاار، قال: ثنا يزيد،  

صَااَها﴾ ، ولم يشاتك أحد اإلحصااءاشاتكى القوم كما تسامعون   صَاَغيَرةا َوال َكبَيَرةا إَال أَحأ

ظلما، فإياكم والمحقَّرات من الذنور، فإنها تجتمع على صااحبها حتى تهلكه، ذ كر لنا 

لها مثال يقول كمثل قوم انطلقوا يسايرون حتى نزلوا بفالة   أن نبي  هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان يضارر

من األرض، وحضااار صااانيع القوم، فانطلق كل  رجل يحتطر، فجعل الرجل يجيء 

جوا ناارا، فاإن الاذنار    باالعود، ويجيء اآلخر باالعود، حتى جمعوا ساااااوادا كثيرا وأجَّ
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هاذا الصاااااغير، يجتمع على صااااااحباه حتى يهلكاه، وقيال: إناه عنى باالصاااااغيرة في  

 الموضوع

َوَي وذكر في روح المعاني لاللوساااي،   ا بَها، ور  تَماما َغيَرة  اهأ َمَت الصاااَّ َر ق د َ وفي البَحأ

يَل أنَّه  كاَن إذا قََرأ  َرَج َعَن الفَضاَ غائََر قَبأَل الَكبائََر، وأخأ َ َمَن الصاَّ وا وَّللاَّ اآليَةَ قاَل: ضَاجص

َمع وَن  ابأن  أبَي حاتٍَم َعنأ قَتاَدةَ أنَّه  قا م  َكما تَساااأ تَكى القَوأ ولَمأ   اإلحصااااءَل في اآليََة: اشاااأ

َحقَّراَت َمَن الذصن وَرل فَإنَّها ت جأ  ا فَإي اكم والم  تََك أَحدن ظ لأما َلَكه  يَشأ  .َمع  َعلى صاَحبَها َحت ى ت هأ
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 Rhythm ؟ ماذا نقصد باإليقاع

نا للوصول إلى القوانين الحاكمة من حولنا أداة ترشدنظم من التكرار، هو  اإليقاع هو  

في هذا الكون، ومن خالله نتعرف على النواميس الخفية لألحداث والمشاااهدات التي 

محضاانا ليأخذ بأيدينا نحو  اإلحصاااء، التكرار الذي يرشااف من أودعها هللا فيما خلق

 الوجهة السليمة. البوصلة نحوالجادة التي هي بمثابة منشر 

 هذه اإلحصاءدة يمكن ان ندركها عبر أسالير وثمة نماذج ع

 : ومن واقع سورة "النمل" نستلهم ما يلي:النموذج األول

إيقاع متتابع يرينا فضاااله سااابحانه على بني اإلنساااان، في مسااااحة تبدأ من حركة  

 األجرام، وتنتهي إلى النفس البشرية، وما يخالجها من هموم وحوائج:   

{"59 َ د  ّلَِلَّ َرك ونَ { ق َل الأَحمأ ا ي شأ َطفَى آّلِلَّ  َخيأرن أَمَّ   َوَساَلمن َعلَى َعبَاَدَه الََّذيَن اصأ

َماَء َماءا فَأَنأبَتأنَا بََه َحَدائََق { أَمأ مَ 60} َض َوأَنأَزَل لَك مأ َمَن الساااَّ َرأ َماَواَت َواألأ نأ َخلََق الساااَّ

َجٍة َما َكاَن لَك مأ أَنأ ت نأبَت وا َشَجَرَها  من يَعأَدل ونَ ذَاَت بَهأ َ بَلأ ه مأ قَوأ  أَإَلَهن َمَع َّللاَّ

ا وَ 61} َض قََرارا َرأ َي َوَجعََل بَيأَن  { أَمأ َمنأ َجعََل األأ ا َوَجعََل لََها َرَواسااَ َجعََل َخاَللََها أَنأَهارا

ونَ  ه مأ اَل يَعألَم  ثَر  َ بَلأ أَكأ ا أَإَلَهن َمَع َّللاَّ َريأَن َحاَجزا  الأبَحأ
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َض أَ { أَمأ َمنأ 62} َرأ لَفَاَء األأ عَل ك مأ خ  َطرَّ إَذَا َدَعاه  َويَكأشَاف  الساصوَء َويَجأ إَلَهن َمَع  ي َجير  الأم ضاأ

ونَ  َ قََليالا َما تَذَكَّر   َّللاَّ

مَ 63} ا بَيأَن يََديأ َرحأ يَاَح ب شأرا َسل  الر َ َر َوَمنأ ي رأ َديك مأ فَي ظ ل َماَت الأبَر َ َوالأبَحأ تََه  { أَمأ َمنأ يَهأ

َرك ونَ  ا ي شأ َ تَعَالَى َّللاَّ  َعمَّ  أَإَلَهن َمَع َّللاَّ

َدأ  الأخَ 64} َ قا لأ { أَمأ َمنأ يَباأ َض أَإَلَاهن َمَع َّللاَّ َرأ مَااَء َواألأ ق ك مأ َمَن الساااااَّ ز  لأَق ث مَّ ي َعياد ه  َوَمنأ يَرأ

َهانَك مأ إَنأ ك نأت مأ َصاَدقَيَن".  َهات وا ب رأ

"الحكمة"، ثم نعزز "اإلدراك"، وأخيراا   ثم نسااااتلهم"اإليقاع"،    نظمواآلن، لنسااااتبين  

 . ندركها لوال اعتماد مسار احصائي في ذلكالتي ما كان لنا ان   نقرر "الحقيقة"

فاإليقاع: يظهر من خالل الخيط الرفيع الذي يجمع كافة تلك الصور والمشاهدل كي  

خلقه، إكرامه...(، وينهي  يوحدها ضمن مسار موحد، ينكد )رعايته، حفظه، انسجام 

ا، والمنتمية إلى قطاع من قطاعا ت كل مجموعة المشاهد ذات الصلة ببعضها بعضا

 خلقه إلى تسانل مشروع "أإله مع هللا؟".   

فثمة إيقاعان متالزمان، أحدهما مصور واآلخر مسموع، ويمكن تمثيل ذلك وفق ما  

 يلي:

  

 دعوة للتفكر  المسموع   المصور  التسلسل 

لقطاع األول )مجموعة  ا 1
 مشاهد(

 "أإله مع هللا؟"   

القطاع الثاني )مجموعة   2
 مشاهد( 

 "أإله مع هللا؟"   

القطاع الثالث )مجموعة   3
 مشاهد( 

 "أإله مع هللا؟"   

القطاع الرابع )مجموعة   4
 مشاهد(

 "أإله مع هللا؟"   

 

حيط باإلنسان، فكيف  الواقع الم عبركان ذلك هو "اإليقاع " الذي تم استعراضه 

 "الحكمة"؟النتيجة اإلحصائية والتي تعتبر نتوصل من ذلك إلى 
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 "الحكمة": االنسجام يشير إلى وحدة الخالق.  

ا.    "اإلدراك": إعمال الفكر والتأمل ينديان إلى أن لهذا الكون خالقا

ر "الحقيقة": أن خالق هذا الكون إله واحد ال شريك له، جميل فريد في صفاته، قاد

 . وهو ما ع زز لنا عبر عملية احصائية وحافظ ورحيم مهيمن ومحيط حيين ومجير

 

 الثاني:   نظمنموذج ال

  لإسرائية": إيقاع يعري ما انطوت عليه أخالق بني استلهمناه من سورة "البقر

 السلوكية، في المماطلة وعدم االلتزام الفوري باألوامر الربانية: 

وَسى َلقَ 67"} ا قَاَل  { َوإَذأ قَاَل م  وا وا بَقََرةا قَال وا أَتَتََّخذ نَا ه ز  ك مأ أَنأ تَذأبَح  ر  َ يَأأم  َمَه إَنَّ َّللاَّ وأ

َ أَنأ أَك وَن َمَن الأَجاَهَلينَ أَع وذ    بَاّلِلَّ

ع  لَنَا َربََّك ي بَي َنأ لَنَا َما َهَي قَاَل إَنَّه  يَق ول  إَنََّها بَقََرةن اَل فَاَرضن 68} َواَل بَكأرن   { قَال وا ادأ

ونَ  َمر   َعَوانن بَيأَن ذََلَك فَافأعَل وا َما ت نأ

ع  لَنَا َربََّك ي بَي َنأ 69} ن َها { قَال وا ادأ ن َها قَاَل إَنَّه  يَق ول  إَنََّها بَقََرةن َصفأَراء  فَاقَعن لَوأ  لَنَا َما لَوأ

 تَس رص النَّاَظَرينَ 

ع  لَنَا َربََّك ي بَي َ 70} نأ لَنَا َما َهَي إَنَّ الأبَقََر تََشابَهَ َعلَيأنَا َوإَنَّا إَنأ َشاَء َّللاَّ   { قَال وا ادأ

تَد ونَ  هأ  لَم 

َسلََّمةن اَل َشيَةَ  { قَا71} َث م  َقي الأَحرأ َض َواَل تَسأ َرأ َل إَنَّه  يَق ول  إَنََّها بَقََرةن اَل ذَل ولن ت ثَير  األأ

َن َجئأَت بَالأَحق َ  وَها َوَما َكاد وا يَفأعَل ونَ فَيَها قَال وا اآلأ  )البقرة(. "  فَذَبَح 

رار الطلر وتكرار تك عبرالذي تم استعراضه السلوكي كان ذلك هو "اإليقاع" 

 المماطلة وعدم االمتثال، فكيف نتوصل من ذلك إلى "الحكمة"؟

 "الحكمة": ال يمكن أن يكون شعر هذا سلوكه، شعر مختار من قبل هللا.   

 ن عدم االمتثال الفوري يجلر غضر الرر.  "اإلدراك": إ
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ال كي تحوز على التفض ، وهو ما  يل"الحقيقة": االمتثال ألمر هللا يجر أن يكون فوريا

 المسار االحصائي للسمت السلوكي.عززه لنا 

 الثالث:  نظمنموذج ال

 استلهمناه من سورة "إبراهيم": إيقاع البحث عن الحقيقة، فلما رأى القمر..

َض َوَليَك وَن َمَن { َوكَ 75"} َرأ وقَنَينَ ذََلَك ن َري إَبأَراَهيَم َملَك وَت السََّماَواَت َواألأ  الأم 

فََلينَ 76} ا أَفََل قَاَل اَل أ َحرص اآلأ َكباا قَاَل َهذَا َرب َي فَلَمَّ ا َجنَّ َعلَيأَه اللَّيأل  َرأَى َكوأ  { فَلَمَّ

ا َرأَى الأقََمَر بَاَزغاا قَا77} َدنَي َرب َي أَلَك ونَنَّ  { فَلَمَّ ا أَفََل قَاَل لَئَنأ لَمأ يَهأ َل َهذَا َرب َي فَلَمَّ

ال َينَ  َم الضَّ  َمَن الأقَوأ

َم إَن َي  78} ا أَفَلَتأ قَاَل يَا قَوأ بَر  فَلَمَّ َس بَاَزَغةا قَاَل َهذَا َرب َي َهذَا أَكأ ا َرأَى الشَّمأ { فَلَمَّ

َرك ونَ  ا ت شأ  بََريءن َممَّ

َض َحنَيفاا َومَ { 79} َرأ َهَي َللََّذي فََطَر السََّماَواَت َواألأ ت  َوجأ هأ ا أَنَا َمَن إَن َي َوجَّ

َرَكيَن" )األنعام(.  شأ  الأم 

 

تكرار االجتهاد في البحث عن   عبركان ذلك هو "اإليقاع " الذي تم استعراضه، 

 الخالق، فكيف نتوصل من ذلك إلى "الحكمة"؟

   "الحكمة": لكل خلق خالق.

من حولنا حتى وان كبر ال بد ان يكون له خالق خلق نراه من "اإلدراك": أن الذي 

 أكبر.

، وهو ما عززته عمليات من حي قيوم ال شريك لهواحد "الحقيقة": لهذا الكون خالق 

 المشاهدة واالستنتاج.
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 الرابع:   نظمنموذج ال

 هوم اإلحاطة والتفسير.مفليعزز من االحداث استلهمناه من سورة "الكهف": إيقاع 

ا{ فََوَجَدا َعبأداا َمنأ َعبَاَدنَا 65"} نَاه  َمنأ لَد نَّا َعلأما َمةا َمنأ َعنأَدنَا َوَعلَّمأ  آتَيأنَاه  َرحأ

داا 66} شأ َت ر  ا ع ل َمأ وَسى َهلأ أَتَّبَع َك َعلَى أَنأ ت عَل ََمَن َممَّ  { قَاَل لَه  م 

بَر  َعلَى َما لَ 68} ا{ َوَكيأَف تَصأ بأرا  مأ ت َحطأ بََه خ 

ا{ قَاَل َستََجد نَي إَنأ َشاَء 69} را ا َواَل أَعأَصي لََك أَمأ  َّللاَّ  َصابَرا

ا70} َدَث لََك َمنأه  َذكأرا ٍء َحتَّى أ حأ أَلأنَي َعنأ َشيأ  { قَاَل فَإََن اتَّبَعأتَنَي فاََل تَسأ

لََها لَقَدأ { فَانأَطلَقَا َحتَّى إَذَا َرَكبَا فَي السََّفينََة 71} َجئأَت  َخَرقََها قَاَل أََخَرقأتََها َلت غأَرَق أَهأ

ا را  َشيأئاا إَمأ

ا 73} َري ع سأرا َهقأنَي َمنأ أَمأ  { قَاَل اَل ت َناَخذأنَي بََما نََسيت  َواَل ت رأ

ا فَقَتَلَه  قَاَل أَقَتَلأَت نَفأساا َزَكيَّةا 74} بَغَيأَر نَفأٍس لَقَدأ َجئأَت َشيأئاا  { فَانأَطلَقَا َحتَّى إَذَا لََقيَا غ اَلما

ا را  ن كأ

ا{ قَاَل أَ 75} تََطيَع َمَعَي َصبأرا  لَمأ أَق لأ لََك إَنََّك لَنأ تَسأ

ا76} ٍء بَعأَدَها فاََل ت َصاَحبأنَي قَدأ بَلَغأَت َمنأ لَد ن َي ع ذأرا  { قَاَل إَنأ َسأَلأت َك َعنأ َشيأ

ا أَنأ ي  { فَانأَطلَقَا َحتَّى إَذَا أَتَيَ 77} لََها فَأَبَوأ عََما أَهأ تَطأ يٍَة اسأ َل قَرأ َضي َف وه َما فََوَجَدا فَيَها ا أَهأ

ا را ا ي َريد  أَنأ يَنأقَضَّ فَأَقَاَمه  قَاَل لَوأ َشئأَت اَلتََّخذأَت َعلَيأَه أَجأ  َجَدارا

ا{ قَاَل َهذَا فََراق  بَيأنَي َوبَيأنََك َسأ نَب َئ َك بَتَأأَويَل َما 78} تََطعأ َعلَيأَه َصبأرا  لَمأ تَسأ

ا السََّفينَة  79} َر فَأََردأت  أَنأ أََعيبََها َوَكاَن َوَراَءه مأ  { أَمَّ فََكانَتأ َلَمَساَكيَن يَعأَمل وَن فَي الأبَحأ

باا ذ  ك لَّ َسَفينٍَة َغصأ  َمَلكن يَأأخ 

َمنَيأَن فََخشَ 80} نأ ا الأغ اَلم  فََكاَن أَبََواه  م  ا { َوأَمَّ َهقَه َما ط غأيَاناا َوك فأرا  ينَا أَنأ ي رأ

ا { فَأََردأ 81} ما حأ ا َمنأه  َزَكاةا َوأَقأَرَر ر  َما َربصه َما َخيأرا  نَا أَنأ ي بأَدلَه 
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تَه  َكنأزن لَه َما َوَكاَن 82} ا الأَجَدار  فََكاَن َلغ اَلَميأَن يَتَيَميأَن فَي الأَمَدينََة َوَكاَن تَحأ { َوأَمَّ

ا فَأََراَد َربصَك أَنأ يَبأل غَا أَش دَّه مَ أَب وه   َمةا َمنأ َرب ََك َوَما َما َصاَلحا َرَجا َكنأَزه َما َرحأ تَخأ ا َويَسأ

ا" )الكهف(. َطعأ َعلَيأَه َصبأرا َري ذََلَك تَأأَويل  َما لَمأ تَسأ  فَعَلأت ه  َعنأ أَمأ

 

تكرار مسألة عبر اضه،  " الذي تم استعرالمتكرر من االحداثكان ذلك هو "اإليقاع  

، فكيف نتوصل  الواقع المحيط، من أجل الحكمالحكم على ما نراه عبر جوارحنا في 

 من ذلك إلى "الحكمة"؟ 

 "الحكمة": الصبر يندي إلى اإلحاطة فالفهم واإلدراك.    

 "اإلدراك": أن فوق كل ذي علم عليم.   

ل ال بد من االجتهاد في  ، ببجوارحنا فقط "الحقيقة": ال يحسن الحكم على ما نراه

 . قةاإلحاطة العلمية لحين ظهور الحقي

 

 الخامس:  نظمنموذج ال

  الذي يحاط بالنبي المكر ه هللا لنا عبراستلهمناه من سورة "يوسف": إيقاع هللا يكشف

 عبر امرأة العزيز(. تارة عبر إخوته، و تارةفي إخفائه. ) المناوئون  مهما اجتهد

 

مأ اَل تَقأت ل وا ي وس َف  { قَاَل قَائَلن 10"} -أ ه  بَعأض   َمنأه  َ يَلأتََقطأ ر  َوأَلأق وه  فَي َغيَابََة الأج 

 السَّيَّاَرةَ إَنأ ك نأت مأ فَاَعَليَن".

َحيأنَا إَلَيأَه لَت نَب َئَنَّه مأ  15"} َ َوأَوأ ر  عَل وه  فَي َغيَابََة الأج  َمع وا أَنأ يَجأ ا ذََهب وا بََه َوأَجأ { فَلَمَّ

 َ ع  بَأ َرَهمأ َهذَا َوه مأ اَل يَشأ وَن" )يوسف(. مأ  ر 

 

َضَعيَه فَإَذَا َخفأَت َعلَيأَه فَأَلأَقيَه فَي الأيَم َ َواَل  7"} -ر وَسى أَنأ أَرأ َحيأنَا إَلَى أ م َ م  { َوأَوأ

َسَليَن" )القصص(.  رأ َزنَي إَنَّا َرادصوه  إَلَيأَك َوَجاَعل وه  َمَن الأم   تََخافَي َواَل تَحأ
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الذي تم استعراضه، من خالل تكرار المصير الخفي "اإليقاع" نظم كان ذلك هو  

المجهول الذي ينتظر الطفل في ظل ظروف صعبة وحالكة، فكيف نتوصل من ذلك  

 إلى "الحكمة"؟

 "الحكمة": هللا يمهل وال يهمل.    

ا.    "اإلدراك": أن هللا خير حافظا

 الشر.  شر مهما طال أمد "الحقيقة": ال بد أن ينتصر الخير على ال

 السادس:  نظمنموذج ال

استلهمناه من سورة "لقمان": الحث على التبصر، وإدراك ما انطوت عليه األشياء  

 من حولنا من حكم.  

ك ر  َلنَفأَسَه َوَمنأ 12}" ك رأ فَإَنََّما يَشأ َ َوَمنأ يَشأ ك رأ ّلَِلَّ َمةَ أََن اشأ َكفََر { َولَقَدأ آتَيأنَا ل قأَماَن الأَحكأ

 َ   َغنَيٌّ َحَميدن  فَإَنَّ َّللاَّ

َك لَظ لأمن 13} رأ َ إَنَّ الش َ { َوإَذأ قَاَل ل قأَمان  اَلبأنََه َوه َو يََعظ ه  يَا ب نَيَّ اَل ت شأَركأ بَاّلِلَّ

 َعَظيمن  

ٍن َوفََصال ه  فَ 14} ناا َعلَى َوهأ ه  َوهأ يأنَا اإلنسان بََواَلَديأَه َحَملَتأه  أ مص ي َعاَميأَن { َوَوصَّ

ك رأ َلي َوَلَواَلَديأَك إلى الأَمَصير  أَنَ    اشأ

َرَك بَي َما لَيأَس لََك بََه َعلأمن فاََل ت َطعأه َما 15} { َوإَنأ َجاَهَداَك َعلَى أَنأ ت شأ

َجع ك مأ فَ  وفاا َواتَّبَعأ َسبَيَل َمنأ أَنَاَر إلى ث مَّ إلى َمرأ نأيَا َمعأر  أ نَب َئ ك مأ  َوَصاَحبأه َما فَي الدص

َما ك نأت مأ تَعأَمل وَن  بَ   

َرةٍ أَوأ فَي 16} َدٍل فَتَك نأ فَي َصخأ { يَا ب نَيَّ إَنََّها إَنأ تَك  َمثأقَاَل َحبٍَّة َمنأ َخرأ

َ لََطيفن َخبَيرن   َت بََها َّللاَّ  إَنَّ َّللاَّ
َض يَأأ َرأ  السََّماَواَت أَوأ فَي األأ

وَف َوانأهَ َعَن { يَا ب نَيَّ أَقََم الصَّ 17} رأ بَالأَمعأر  بَرأ َعلَى َما اَلةَ َوأأم  نأَكَر َواصأ الأم 

وَر   َم األأ م   أََصابََك إَنَّ ذََلَك َمنأ َعزأ

َ اَل ي َحرص ك لَّ  18} ا إَنَّ َّللاَّ َض َمَرحا َرأ َش فَي األأ رأ َخدََّك َللنَّاَس َواَل تَمأ { َواَل ت َصع َ

وٍر   تَاٍل فَخ  خأ  م 
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تََك { َواقأ 19} يََك َواغأض ضأ َمنأ َصوأ ت   َصدأ فَي َمشأ َواَت لََصوأ َصأ إَنَّ أَنأَكَر األأ

 الأَحَميَر" )لقمان(.

 ، وجميعها مفعمة "بالحكمة"؟للوصايا" ي"اإليقاعالنظم كان ذلك هو 

 "اإلدراك": حسن الخلق مع هللا واألبوين والناس والنفس.    

وعبادته.. وكذلك تتضمن تلك الحكم إشارة "الحقيقة": إله هذا نهجه يستحق توحيده 

االنسجام الذي يمضي به هذا الكون، االنسجام الذي ينكد وحدانية   ضمنية لينكد

 الخالق.  

  

 السابع:  نظمنموذج ال

اإلنسان   معاستلهمناه من سور عدة استعرضت )قضية الموت والحياة والبعث( 

 والنبات والخلق.. 

 
 

رقم  السورة  م
 السورة 

رقم 
 ية اآل

 اآلية 

تَى قَاَل أََولَمأ  260 2 البقرة   1 يَ الأَموأ َ أََرَني َكيأَف ت حأ َوإَذأ قَاَل إَبأَراَهيم  َرر 

َبعَةا َمَن   ذأ أَرأ َمَئنَّ قَلأَبي قَاَل فَخ  َمنأ قَاَل َبلَى َولََكنأ َليَطأ ت نأ

عَلأ َعلَى   ه نَّ إَلَيأَك ث مَّ اجأ ءا الطَّيأَر فَص رأ زأ ا  ك ل َ َجَبٍل َمنأه نَّ ج 

َ َعَزيزن َحَكيمن   لَمأ أَنَّ َّللاَّ َتيَنَك َسعأياا َواعأ
ع ه نَّ َيأأ  ث مَّ ادأ

 

َض َوَما َخلََق   185 7 األعراف  4 َرأ وا فَي َملَك وَت السََّماَواَت َواألأ أََولَمأ َينأظ ر 

ٍء َوأَنأ َعَسى أَنأ  َ َّللاَّ  َمنأ َشيأ مأ فََبأَي   يَك وَن قََد اقأتََرَر أََجل ه 

َمن وَن    َحَديٍث بَعأَده  ي نأ

 

َرافََها َوَّللاَّ    41 13 الرعد  5 َها َمنأ أَطأ َض َننأق ص  َرأ ا أَنَّا َنأأَتي األأ أََولَمأ يََروأ

َمَه َوه َو َسَريع  الأَحَساَر   كأ عَق ََر َلح  ك م  اَل م   َيحأ
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ٍء َيتَفَيَّأ  َظاَلل ه  َعَن  48 16 النحل   8 ا إَلَى َما َخلََق َّللاَّ  َمنأ َشيأ أََولَمأ يََروأ

وَن   َ َوه مأ َداَخر  داا ّلَِلَّ  الأيََميَن َوالشََّمائََل س جَّ

 

َ الََّذي خَ  99 17 اإلسراء  9 ا أَنَّ َّللاَّ َض قَاَدرن أََولَمأ يََروأ َرأ لََق السََّماَواَت َواألأ

مأ أََجالا اَل َريأَر فَيَه فَأَبَى   مأ َوَجعََل لَه  ل َق َمثألَه  َعلَى أَنأ َيخأ

ا   وَن إاَلَّ ك ف ورا  الظَّاَلم 

 

أَتَهمأ  133 20 طه    10 اَل َيأأَتيَنا َبآَيٍة َمنأ َرب ََه أََولَمأ تَأ  َبي ََنة  َما فَي  َوقَال وا لَوأ

َف األأ ولَى    الصصح 

 

َض َكاَنتَا َرتأقاا  30 21 األنبياء   11 َرأ وا أَنَّ السََّماَواَت َواألأ أََولَمأ يََر الََّذيَن َكفَر 

َمن وَن   ٍ أَفَاَل ي نأ ٍء َحي   فَفَتَقأَناه َما َوَجعَلأَنا َمَن الأَماَء ك لَّ َشيأ

 

جٍ َكَريٍم   7 26 لشعراء  ا  12 َض َكمأ أَنأَبتأَنا فَيَها َمنأ ك ل َ َزوأ َرأ ا إَلَى األأ  أََولَمأ يََروأ

 

لََك   78 28 القصص   16 َ قَدأ أَهأ قَاَل إَنََّما أ وَتيت ه  َعلَى َعلأٍم َعنأَدي أََولَمأ َيعألَمأ أَنَّ َّللاَّ

عاا  َمنأ قَبأَلهَ  ثَر  َجمأ ةا َوأَكأ وَن َمنأ ه َو أََشدص َمنأه  ق وَّ  َمَن الأق ر 

وَن   َرم  جأ أَل  َعنأ ذ ن وبََهم  الأم   َواَل ي سأ

 

َ   19 29 العنكبوت    17 ا َكيأَف ي بأَدئ  َّللاَّ  الأَخلأَق ث مَّ ي َعيد ه  إَنَّ ذََلَك َعلَى َّللاَّ أََولَمأ يََروأ

 يرن  َيسَ 

 

ا آَمناا َوي تََخطَّف  النَّاس  َمنأ  67 29 العنكبوت    19 ا أَنَّا َجعَلأَنا َحَرما أََولَمأ يََروأ

وَن   ف ر  َ َيكأ َمن وَن َوَبنَعأَمَة َّللاَّ َلَهمأ أَفََبالأَباَطَل ي نأ  َحوأ

 

وا 8 30 الروم   20 َض   أََولَمأ َيتَفَكَّر  َرأ فَي أَنأف َسَهمأ َما َخلََق َّللاَّ  السََّماَواَت َواألأ

ا َمَن النَّاَس  ى َوإَنَّ َكَثيرا َسمًّ َ َوأََجٍل م  َما إاَلَّ َبالأَحق  َوَما َبيأَنه 

وَن    َبَلقَاَء َرب ََهمأ لََكافَر 

 

َض فََينأ  9 30 الروم   21 َرأ وا فَي األأ وا َكيأَف َكاَن َعاقََبة  الََّذيَن أََولَمأ َيَسير  ظ ر 

وَها   َض َوَعَمر  َرأ وا األأ ةا َوأَثَار  مأ ق وَّ َمنأ قَبأَلَهمأ َكان وا أََشدَّ َمنأه 

مأ َبالأَبي ََناَت فََما َكانَ  س ل ه  مأ ر  وَها َوَجاَءتأه  ا َعَمر  ثََر َممَّ  َّللاَّ   أَكأ

مأ  مأ َولََكنأ َكان وا أَنأف َسه  َلَمه  وَن  َليَظأ َلم    َيظأ
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 78 تأمالت في ...من أحصاها

 

َق َلَمنأ َيَشاء  َوَيقأَدر  إَنَّ فَي  37 30 الروم   22 زأ َ َيبأس ط  الر َ ا أَنَّ َّللاَّ أََولَمأ يََروأ

َمن وَن   ٍم ي نأ  ذََلَك آَلَياٍت َلقَوأ

 

َنا   26 32 السجدة    23 لَكأ مأ َكمأ أَهأ َد لَه  ش وَن فَي  أََولَمأ يَهأ وَن َيمأ َمنأ قَبأَلَهمأ َمَن الأق ر 

َمع وَن    َمَساَكَنَهمأ إَنَّ فَي ذََلَك آَلَياٍت أَفَاَل َيسأ

 

َرج  َبَه   27 32 السجدة    24 َز فَن خأ ر  َض الأج  َرأ ا أَنَّا َنس وق  الأَماَء إَلَى األأ أََولَمأ يََروأ

عاا تَأأك ل  َمنأه  أَنأ  وَن  َزرأ مأ أَفَاَل ي بأَصر  مأ َوأَنأف س ه  ه   عَام 

 

وا َكيأَف َكاَن َعاقََبة  الََّذيَن  44 35 فاطر  26 َض فََينأظ ر  َرأ وا فَي األأ أََولَمأ َيَسير 

ةا َوَما َكاَن َّللاَّ  َلي عأَجَزه  َمنأ  مأ ق وَّ َمنأ قَبأَلَهمأ َوَكان وا أََشدَّ َمنأه 

ءٍ  ا قَدَ َشيأ َض إَنَّه  َكاَن َعَليما َرأ ا  فَي السََّماَواَت َواَل فَي األأ  يرا

 

مأ لََها  71 36 يس    27 ا فَه  ا َعَملَتأ أَيأَديَنا أَنأعَاما مأ َممَّ َنا لَه  ا أَنَّا َخلَقأ أََولَمأ يََروأ

 َماَلك وَن  

 

َبينن  أََولَمأ  77 36 يس    28 فٍَة فَإَذَا ه َو َخَصيمن م  َناه  َمنأ ن طأ  يََر اإلنسان أَنَّا َخلَقأ

 

َق َلَمنأ َيَشاء  َوَيقأَدر  إَنَّ فَي  52 39 الزمر   29 زأ َ َيبأس ط  الر َ وا أَنَّ َّللاَّ أََولَمأ يَعألَم 

َمن وَن   ٍم ي نأ  ذََلَك آَلَياٍت َلقَوأ

 

وا َكيأَف َكاَن َعاقََبة  الََّذيَن  21 40 غافر   30 َض فََينأظ ر  َرأ وا فَي األأ أََولَمأ َيَسير 

ا فَي   ةا َوآثَارا مأ ق وَّ َكان وا َمنأ قَبأَلَهمأ َكان وا ه مأ أََشدَّ َمنأه 

َ مَ  مأ َمَن َّللاَّ َض فَأََخذَه م  َّللاَّ  َبذ ن وَبَهمأ َوَما َكاَن لَه  َرأ نأ األأ

 ٍق  َوا
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 79 تأمالت في ...من أحصاها

 

 الثامن: نظمنموذج ال

 ويتكون من حكم ربانية منتشرة في القرآن الكريم في مثل: 

ا}  {...2"}  -1 َرجا عَلأ لَه  َمخأ َ يَجأ قأه  َمنأ َحيأث  اَل  3َوَمنأ يَتََّق َّللاَّ ز  { َويَرأ

 َ ب ه  إَنَّ َّللاَّ َ فَه َو َحسأ تََسر  َوَمنأ يَتََوكَّلأ َعلَى َّللاَّ َرَه قَدأ َجعََل َّللاَّ  يَحأ بَاَلغ  أَمأ

ا" )الطالق(. را ٍء قَدأ  َلك ل َ َشيأ

" { يَا أَيصَها الََّذيَن آمَ 7"}  -2 ك مأ َوي ثَب َتأ أَقأَداَمك مأ َ يَنأص رأ وا َّللاَّ ن وا إَنأ تَنأص ر 

 )محمد(.

فهي صور تحث على تفعيل اإليقاع الخاص بها، من خالل الممارسةل العتبار عدم  

 ية معاينتها في الكون المحيط بنا. إمكان

 

 

 التاسع: نظمنموذج ال

 

 في كافة اآليات القرآنية التي تبدأ با)ومن آياته(:  نظم المتكررويمكن إدراك ال

رقم  السورة  م
 السورة 

رقم 
 اآلية 

 اآلية 

وَن  َوَمنأ آَياَتَه أَنأ َخلَقَك   20 30 الروم   1  مأ َمنأ ت َراٍر ث مَّ إَذَا أَنأت مأ َبَشرن تَنأتََشر 

 

ك ن وا إَلَيأَها  21 30 الروم   2 ا َلتَسأ َواجا َوَمنأ آَياَتَه أَنأ َخلََق لَك مأ َمنأ أَنأف َسك مأ أَزأ

َمةا إَنَّ  ٍم َوَجعََل َبيأَنك مأ َمَودَّةا َوَرحأ  فَي ذََلَك آَلَياٍت َلقَوأ

وَن    َيتَفَكَّر 

 

َتاَلف  أَلأَسَنتَك مأ   22 30 الروم   3 َض َواخأ َرأ َوَمنأ آَياَتَه َخلأق  السََّماَواَت َواألأ

 َوأَلأَوانَك مأ إَنَّ فَي ذََلَك آَلَياٍت َللأعَاَلَميَن 

 

َلَه إَنَّ   23 30 وم الر  4 ك مأ َمنأ فَضأ ك مأ َباللَّيأَل َوالنََّهاَر َوابأَتغَان  َوَمنأ آَياَتَه َمَنام 

َمع وَن   ٍم َيسأ  فَي ذََلَك آَلَياٍت َلقَوأ
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 80 تأمالت في ...من أحصاها

 

ل  َمَن السََّماَء  َوَمنأ  24 30 الروم   5 فاا َوَطَمعاا َوي نَز َ َق َخوأ آَياَتَه ي َريك م  الأبَرأ

ٍم   تََها إَنَّ فَي ذََلَك آَلَياٍت َلقَوأ َض َبعأَد َموأ َرأ يَي َبَه األأ َماءا فَي حأ

 يَعأَقل وَن  

 

َرَه ث مَّ إَذَا َدَعاك مأ  َوَمنأ آَياَتَه أَنأ  25 30 الروم   6 ض  َبأَمأ َرأ تَق وَم السََّماء  َواألأ

وَن   ج  ر  َض إَذَا أَنأت مأ تَخأ َرأ َوةا َمَن األأ  َدعأ

 

َراٍت َوَلي َذيقَك مأ َمنأ   46 30 الروم   7 َبش َ َياَح م  َسَل الر َ َمَتَه  َوَمنأ آَياَتَه أَنأ ي رأ َرحأ

وَن   ك ر  َلَه َولَعَلَّك مأ تَشأ َرَه َوَلتَبأتَغ وا َمنأ فَضأ َرَي الأف لأك  َبأَمأ  َوَلتَجأ

 

د وا  37 41 فصلت    8 ج  س  َوالأقََمر  اَل تَسأ َوَمنأ آَياَتَه اللَّيأل  َوالنََّهار  َوالشَّمأ

َس َوالَ  َ الََّذي َخلَقَه نَّ إَنأ ك نأت مأ إَيَّاه  َللشَّمأ د وا ّلَِلَّ  َللأقََمَر َواسأج 

 تَعأب د وَن  

 

َض َخاَشعَةا فَإَذَا أَنأَزلأَنا َعلَيأَها   39 41 فصلت    9 َرأ َوَمنأ آَياَتَه أَنََّك تََرى األأ

تأ َورَ  تَزَّ تَى إَنَّه   الأَماَء اهأ َيي الأَموأ حأ َياَها لَم  َبتأ إَنَّ الََّذي أَحأ

ٍء قََديرن    َعلَى ك ل َ َشيأ

 

َض َوَما َبثَّ فَيَهَما َمنأ   29 42 الشورى   10 َرأ َوَمنأ آَياَتَه َخلأق  السََّماَواَت َواألأ

عَ   َهمأ إَذَا َيَشاء  قََديرن َدابٍَّة َوه َو َعلَى َجمأ

 

اَلَم   32 42 الشورى   11 َعأ َر َكاألأ  َوَمنأ آَياَتَه الأَجَواَري فَي الأَبحأ

 

 

آية( التي ذكرت في سورة "الرحمن"،  31جميع اآليات وعددها )وكذلك في مثل 

بَانَ م "فهاتوكانت تختم باالس َ آاَلَء َرب َك َما ت َكذ َ تحث على البحث والتفكر والتأمل  "لفَبَأَي 

 في تلك اإليقاعات.
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 81 تأمالت في ...من أحصاها

 

 

 العاشر:  نظمنموذج ال

 في ضرر األمثال في القرآن الكريم، نستلهم إيقاعات عديدة، منها:

رقم  السورة  م
 السورة 

رقم 
 اآلية 

 اآلية 

ٍء َوَمنأ   75 16 النحل   5 ل وكاا اَل َيقأَدر  َعلَى َشيأ َضَرَر َّللاَّ  َمثاَلا َعبأداا َممأ

ا َهلأ   را ا َوَجهأ َو ي نأَفق  َمنأه  َسرًّ قاا َحَسناا فَه  َرَزقأَناه  َمنَّا َرزأ

وَن   ه مأ اَل َيعألَم  ثَر  َ بَلأ أَكأ د  ّلَِلَّ وَن الأَحمأ تَو   َيسأ

 

ٍء  76 16 النحل   6 لَيأَن أََحد ه َما أَبأَكم  اَل َيقأَدر  َعلَى َشيأ َوَضَرَر َّللاَّ  َمثاَلا َرج 

تََوي   ه  اَل َيأأَت َبَخيأٍر َهلأ َيسأ هأ اَله  أَيأنََما ي َوج َ َوه َو َكلٌّ َعلَى َموأ

سأ  َل َوه َو َعلَى َصَراٍط م  ر  َبالأعَدأ  تََقيٍم  ه َو َوَمنأ َيأأم 

 

ق َها  112 16 النحل   7 َمَئنَّةا َيأأَتيَها َرزأ طأ َيةا َكاَنتأ آَمَنةا م  َوَضَرَر َّللاَّ  َمثاَلا قَرأ

َ فَأَذَاقََها َّللاَّ  َلَباَس  َرَغداا َمنأ ك ل َ َمَكاٍن فََكفََرتأ َبأَنأع َم َّللاَّ

نَع وَن   َف بََما َكان وا َيصأ وعَ َوالأَخوأ  الأج 

 

لَيأَن َجعَلأَنا أَلََحَدَهَما َجنَّتَيأَن َمنأ   32 18 الكهف   8 مأ َمثاَلا َرج  َررأ لَه  َواضأ

عاا   َما َزرأ ٍل َوَجعَلأَنا َبيأَنه  َناٍر َوَحفَفأَناه َما َبَنخأ  أَعأ

 

الا فَيَه ش   29 39 الزمر   12 ا َضَرَر َّللاَّ  َمثاَلا َرج  الا َسلَما تََشاَكس وَن َوَرج  َرَكاء  م 

وَن   ه مأ اَل َيعألَم  ثَر  َ َبلأ أَكأ د  ّلَِلَّ تََوَياَن َمثاَلا الأَحمأ ٍل َهلأ َيسأ  َلَرج 

 

َرأَةَ ل وٍط َكاَنتَا   10 66 التحريم    16 َرأَةَ ن وحٍ َوامأ وا امأ َضَرَر َّللاَّ  َمثاَلا َللََّذيَن َكفَر 

َت َعبأَديأَن َمنأ َعَباَدَنا َصاَلَحيأَن فََخاَنتَاه َما فَلَمأ ي غأَنَيا  تَحأ

اَل النَّاَر َمَع الدَّاَخَلينَ  خ  َ َشيأئاا َوقَيَل ادأ َما َمَن َّللاَّ   َعنأه 
 

عَ  11 66 التحريم    17 َرأَةَ فَرأ َ  َوَضَرَر َّللاَّ  َمثاَلا َللََّذيَن آَمن وا امأ َن إَذأ قَالَتأ َرر  وأ

َن َوَعَمَلَه  َعوأ نَي َمنأ فَرأ ابأَن َلي َعنأَدَك َبيأتاا فَي الأَجنََّة َوَنج َ

َم الظَّاَلَميَن  َني َمَن الأقَوأ  َوَنج َ
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 82 تأمالت في ...من أحصاها

 

 

 النموذج الحادي عشر:

 آدم: في تتابع إرسال الرسل لبني 

رقم  السورة  م
 السورة 

رقم 
 اآلية 

 اآلية 

ت مأ أَنأف َسك مأ َبات ََخاَذك م    54 2 البقرة   1 َم إَنَّك مأ َظلَمأ َمَه َيا قَوأ وَسى َلقَوأ َوإَذأ قَاَل م 

َل فَت وب وا إَلَى َباَرَئك مأ فَاقأت ل وا أَنأف َسك مأ ذََلك مأ َخيأرن لَك مأ  الأَعجأ

َحيم   تَّ َعنأَد َباَرئَك مأ فَتَاَر َعلَيأك مأ إَنَّه  ه َو ال ار  الرَّ  وَّ

 

َ َعلَيأك مأ إَذأ  20 5 المائدة  2 وا نَعأَمةَ َّللاَّ َم اذأك ر  َمَه َيا قَوأ وَسى َلقَوأ َوإَذأ قَاَل م 

َت أََحداا  ل وكاا َوآتَاك مأ َما لَمأ ي نأ َجعََل فَيك مأ أَنأَبَياَء َوَجعَلَك مأ م 

 َمَن الأعَالََميَن  

 

قَدََّسةَ الَّتَي َكتََر َّللاَّ  لَك مأ َواَل   21 5 المائدة  3 َض الأم  َرأ ل وا األأ خ  َم ادأ َيا قَوأ

َباَرك مأ فَتَنأقََلب وا َخاَسَريَن   تَدصوا َعلَى أَدأ  تَرأ

 

َس  78 6 األنعام   4 ا َرأَى الشَّمأ ا فَلَمَّ بَر  فَلَمَّ َباَزَغةا قَاَل َهذَا َرب َي َهذَا أَكأ

َرك وَن   ا ت شأ َم إَن َي بََريءن َممَّ  أَفَلَتأ قَاَل َيا قَوأ

 

وَن   135 6 األنعام   5 َف تَعألَم  َمل وا َعلَى َمَكاَنَتك مأ إَن َي َعاَملن فََسوأ َم اعأ ق لأ َيا قَوأ

وَن  َمنأ تَك ون    لَه  َعاقََبة  الدَّاَر إَنَّه  اَل ي فأَلا  الظَّاَلم 

 

َ َما لَك مأ  59 7 األعراف  6 ب د وا َّللاَّ َم اعأ َمَه فَقَاَل َيا قَوأ ا إَلَى قَوأ َسلأَنا ن وحا لَقَدأ أَرأ

ٍم  ه  إَن َي أََخاف  َعلَيأك مأ َعذَاَر َيوأ  َعَظيٍم  َمنأ إَلٍَه َغيأر 

 

َ  61 7 األعراف  7 َم لَيأَس بَي َضاَللَةن َولََكن َي َرس ولن َمنأ َرر  قَاَل َيا قَوأ

 الأعَالََميَن 

 

َ َما لَك   65 7 األعراف  8 ب د وا َّللاَّ َم اعأ مأ َمنأ  َوإَلَى َعاٍد أََخاه مأ ه وداا قَاَل َيا قَوأ

ه  أَفَاَل تَتَّق وَن    إَلٍَه َغيأر 
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َ  67 7 األعراف  9 َم لَيأَس بَي َسفَاَهةن َولََكن َي َرس ولن َمنأ َرر  قَاَل َيا قَوأ

 الأعَالََميَن 

 

ا قَا 73 7 األعراف  10 وَد أََخاه مأ َصاَلحا َ َما لَك مأ َوإَلَى ثَم  ب د وا َّللاَّ َم اعأ َل َيا قَوأ

َ لَك مأ  ه  قَدأ َجاَءتأك مأ َبي ََنةن َمنأ َرب َك مأ َهَذَه َناقَة  َّللاَّ َمنأ إَلٍَه َغيأر 

َ َواَل تََمسص  َض َّللاَّ وَها تَأأك لأ فَي أَرأ وَها َبس وٍء آَيةا فَذَر 

ذَك مأ َعذَارن أََليمن    فََيأأخ 

 

َم لَقَدأ أَبألَغأت ك مأ َرَسالَةَ َرب َي   79 7 األعراف  11 مأ َوقَاَل َيا قَوأ فَتََولَّى َعنأه 

ت  لَك مأ َولََكنأ اَل ت َحبصوَن النَّاَصَحيَن    َوَنَصحأ

 

َيَن أََخاه مأ ش عَيأباا قَاَل َيا 85 7 األعراف  12 َ َما لَك مأ َمنأ   َوإَلَى َمدأ ب د وا َّللاَّ َم اعأ قَوأ

ف وا الأَكيأَل َوالأَميَزاَن   ه  قَدأ َجاَءتأك مأ َبي ََنةن َمنأ َرب َك مأ فَأَوأ إَلٍَه َغيأر 

َياَءه مأ َواَل ت فأسَ  َض َبعأَد  َواَل تَبأَخس وا النَّاَس أَشأ َرأ د وا فَي األأ

اَلَحَها ذََلك مأ َخيأرن لَك مأ إَنأ ك   َمَنيَن  إَصأ نأ  نأت مأ م 

 

َم لَقَدأ أَبألَغأت ك مأ َرَسااَلَت َرب َي  93 7 األعراف  13 مأ َوقَاَل َيا قَوأ فَتََولَّى َعنأه 

ٍم َكافََريَن   ت  لَك مأ فََكيأَف آَسى َعلَى قَوأ  َوَنَصحأ

 

َم إَنأ َكاَن َكب َر  َواتأل  عَ  71 10 يونس   14 َمَه َيا قَوأ لَيأَهمأ َنَبأَ ن وحٍ إَذأ قَاَل َلقَوأ

َ تََوكَّلأت    َ فَعَلَى َّللاَّ َعلَيأك مأ َمقَاَمي َوتَذأَكيَري َبآَياَت َّللاَّ

ك مأ عَ  ر  َرك مأ َوش َرَكاَءك مأ ث مَّ اَل َيك نأ أَمأ َمع وا أَمأ ةا  فَأَجأ لَيأك مأ غ مَّ

وَن  ث مَّ اقأض وا إلى  َواَل ت نأَظر 

 

َ فَعَلَيأَه تََوكَّل وا إَنأ  84 10 يونس   15 َم إَنأ ك نأت مأ آَمنأت مأ َباّلِلَّ وَسى َيا قَوأ َوقَاَل م 

َلَميَن   سأ  ك نأت مأ م 

 

َم أََرأَيأت مأ إَنأ ك   28 11 هود   16 نأت  َعلَى َبي ََنٍة َمنأ َرب َي َوآتَانَي  قَاَل َيا قَوأ

وَها َوأَنأت مأ لََها  ك م  َيتأ َعلَيأك مأ أَن لأَزم  َمةا َمنأ َعنأَدَه فَع م َ َرحأ

 َكاَره وَن  

 

َ َما لَك مأ  50 11 هود   17 ب د وا َّللاَّ َم اعأ  َمنأ  َوإَلَى َعاٍد أََخاه مأ ه وداا قَاَل َيا قَوأ

وَن   فأتَر  ه  إَنأ أَنأت مأ إاَلَّ م   إَلٍَه َغيأر 
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 ال حصر لها فهي تتشكل لرصد: اإلحصاءمسارات 

 . السلوك  -1

 حركة الكون.  -2

 مجريات األحداث.  -3

 تتبع نظم ما.   -4

 رصد الظواهر األرضية والجوية والكونية. -5

 كشف االرتباطات والعالقات.   -6
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منتهية مع هللا، وفيما يلي نماذج  مام مهرجان من العالقات الال  كر نكون أفي الذ َ 

 للتأمل:

 : الكلمتين لعلنا نسأل أنفسنا ما العالقة فيما بينأوال: 

 سبحان  -أ

 هللا    -ر
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 فهو الكامل والمتنزه عن كل نقص مع كل صفة من صفاته 

 

 

لكامل ، فنحن حين نتلفظ بكلمة )سبحان التي تعني ااسم هلل 99وثمة أكثر من 

عن له ه ي"الكمال والتنزقد شملنا ة نكون وروالمتنزه عن كل نقص( يعني أننا بالضر 

   .مع هذا االشتمال نكون قد احصيانا األسماءوكل نقص مع كافة األسماء األخرى"، 

 

 فمع عبارة  (أحصاها)...من ثانيا: عبر حديث رسولنا الكريم 

ذرات \)الحشرات عما خلق من أمكن، فلنستعرض ما )عدد( ما خلق -أ

 البشر..(\الرمال

فما هو نطاقه ومقداره؟ عبر كون  الملء،( ما خلق، فلنتأمل معنى ء)مل -ر

ملم ما فيه المسافات تقاس بمليارات السنوات الضوئية، و  ،بعدد االفالك

 . في أعماق المحيطات

مداد  ( و)زنة عرشه) ، ومع( ما في األرض والسماء) بعدد )الحمد(ومع  -ت

 .يمكن تصورهزنة عرشه وهو ما ال ف ،(نفسهرضى ( و )كلماته
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 فأي مداد للكلمات ال ينقضي أمده. مداد كلماتهو
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 التداخل فيما بين األسماء والصفات حيال المنن

 

حين نستحضر تلك النعم عبر تلك األسماء والصفات نكون في حالة إحصاء لحظي  

 الصالة. ركن من اركانمع كل   شيء من حولنا حتى ونحن مع كل

العالقات    اإلحصاءهذا   من  لنتائج  خلقك  -ليتهذب طبعك  - فتدرك  –سيرشد   -ليحسن 

إنَّ أَحبَّكم إليَّ وأقَربَكم  جاء في الحديث )  فقدالقيامة  في مقام من يقربهم هللا منه يوم    يرصل

ا في  اآلخرةِ   وإنَّ  أخالقًا  أحاِسنُكم آلخرةِ من ِي  في  من ِي  وأبعَدَكم  إليَّ  أبغََضكم 

قوَن الُمتفيهقوَن الثَّرثارونَ المُ  أخالقًا كمأسَوؤُ   ( تشد ِ
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سويا ناهيك   الماكرو والمايكرو عبرية، يعني ان تدرك الصورة )االحاط اإلحصاءف

باعتبار انك استحضرتها عبر عملية  فهي ثالثية االبعاد   ابعادها(عن الثالثية في 

شكل  تما بذلك ، وهي حين تذكرها عددا وليست مسطحة كما يراها االخرونإحصاء 

ربه   حينها " وهديناه النجدين" و " اال من شاء ان يتخذ الىليتحقق فيك  البوصلة،لك 

 سبيال" فمشيئتك هي من يوصلك. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 90 تأمالت في ...من أحصاها

 

 

 

)الشكور( قد  هللا كيف ان الشكر وهو من اسم  نالحظ، "اعملوا آل دواد شكرا"في ن إ

كتابنا   وقد فصلنا في ذلك تفصيال عبرليصل من الذات نحو المجتمع،   هاتسع نطاق

    social  جتمعية ، ذلك إن المشاريع واالبتكارات الم(إلنجازاتاالزمات  تحويل)

innovations  ودائرة الهموم تتسع  بأدائهدافعها ما يشكل هما لإلنسان ليرتقي ،

 ،لتشمل وفق ما نبينه في الرسم التالي
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ما يشغل كل انسان على كوكر األرض من هموم، ومحيط   هي كل  دائرة الهمومو

لو، لنمو نحو الهموم يبدأ من تلبية الحاجات األساااسااية وفق ما جاء في هرم ماساا

شغف االنسان للذات، فقد يعزز لألنانية، وقد يرتقي الهم نحو تنمية قدرات االسرة 

 فالمجتمع وهكذا لحين ان يصل لإلنسانية جمعاء.

 

 وم من دائرة الحاجات الذاتية نحو المجتمعيةاالرتقاء بالهم
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كصورة من   يتشكل االبتكار المجتمعي للمشاريعو يكون  اإلدراكوبقدر اتساع نطاق 
 صور االمتثال للشكر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هر  ،  (تفسير االحالم)فإدراك سيدنا يوسف عليه السالم على سبيل المثال فاق اذ و 
ودرجاته تختلف من   اإلدراكوهو ما جعله أداة لدعوة ملك مصر للدين، فنطاق 

ليه  ، وعاإلدراكعصر الى عصر آخر، غير ان العلم والعلماء هم االوفر حضا في 
 يكون االوفر علما يكون اوفر إدراكا.
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، فبمجرد االيمان بالقيم سااالوكما ينمن به االنساااان ويمارساااه من   هي دائرة القيمو

االنساانية ال يعني أنك ممارس لها، فالقيم تحتاج الى تفعيل وتشاغيل عبر مماساتها كي 

يسااااارق هو غير ، فهاذا الاذي ينمن باأهمياة قيماة األمااناة ولكناه  ا مرئيااتصااااابا واقعا

 ممارس لها.
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إن كانت صحية أو اقتصادية أو   ، وهي تتعدد لمشاريع المجتمعيةدائرة نوع اثم تأتي  

  2020تتعدد مصادرها وعوائدها، وما فيروس كورونا عام  فاألزماتسياسية ..الخ، 

 عوائدها نالت االقتصاد كذلك، والربيع العربي سياسية، وهكذا. واال جائحة صحية 

 
 شكرة ينعكس ذلك على شكل ونطاق العبر تقاطع الدوائر فيما بين أكثر من دائرو

المعبر عن شكر النعم وهذا من   الذي سيأخذ شكل المنتج المبتكر أو المشروع
 ، وهو ما يمكن ايضاحه عبر الرسم التالي: اإلحصاء
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ست طبقات  ن تتقاطع في نفس الوقت أن هذه التقاطعات طبقية، فمن الممكن أغير 
في تعاملنا مجتمعة، وقد تتقاطع فقط ثالث طبقات، وهو ما يعتمد على سعة إدراك 

 لتحويلها لمنتجات ومشاريع.  مع الصفات واالسماء متخلقين معها )تشغيال(
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 عصر الذي نحياهجميع تلك التقاطعات تتغير مساراتها بتغير المدى الزمني لل
 
 

التقاطعات، يزيد معدل الوضاوح في مساار اإلنجاز، فمع اللحظة التي تجتمع فيه تلك  
ليصااار في منتج أو مشاااروع منجز، ويتساااع نطاق االساااتفادة من اللحظة التي فيها 
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ما  اإلدراكتتقاطع باتسااع دائرة الهم الذي تحمله ودائرة القيم وبال شاك سايكود لدائرة 
 ز.يخفض من التكاليف المالية لإلنجا
،  متخلقين ر )لتعاارفوا(  تمااد قيم التكاامال مع الغيرفمماا يقلص تكااليف اإلنجااز اع
، فتجتهد في التعرف على من اال في مجال الساااابق واالبتعاد عن ساااالوك التفاضاااال

يمكنك ان تتحالف معه، او تشااركه معك بما يتمتع به من تخصااص، او ما يملكه من 
 دراكاإلدة باحتراف، وكذلك مع دائرة  حرفة أو منسااسااة فتختزل الزمن وتعظم الفائ

فتقليص نفقات اإلنجاز سااايعتمد على مسااااحة اطالعك وعلمك بمصاااادر المعلومات 
 .ممتثلين بقوله )وال تسرفوا( وجلر الخدمات ومراكز األبحاث

 
 

 كورونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأزمة فيروس  المثال: الدوائر

 2020 األزمان

 وطني مجتمعي  أسرى فردي الهموم

 كيان بحثي موسوعي متعلم جاهل اإلدراك

 دينية انسانية  مجتمعية ذاتية   القيم

 ذكية متطورة تقليدية  شحة األدوات 

 مجتمعية سياسية   اقتصادية صحية النوع 

 
 مسارات طبقات التقاطع  

 

 فيروس كورونااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  المثال: الدوائر

 2020 األزمان

 وطني مجتمعي  ىأسر فردي الهموم

 موسوعي باحث متعلم جاهل اإلدراك

 دينية انسانية  مجتمعية ذاتية   القيم

 ذكية متطورة تقليدية  شحة األدوات 

 مجتمعية سياسية   اقتصادية  صحية النوع 

 
 نموذج الحد بدائل )أ( ما يمكن ان تمضي فيه دوائر التقاطع للتوصل إلنجاز

 مجتمعي 
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 رونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فيروس كو المثال: الدوائر

 2020 األزمان

 وطني مجتمعي  أسرى فردي الهموم

 موسوعي باحث  متعلم جاهل اإلدراك

 دينية انسانية  مجتمعية ذاتية   القيم

 ذكية متطورة تقليدية  شحة األدوات 

 مجتمعية سياسية   اقتصادية  صحية النوع 

 
 ان تمضي فيه دوائر التقاطع للتوصل إلنجازنموذج الحد بدائل )ر( ما يمكن 

 مجتمعي 
 

 
كالهندسااااة المعمارية، كيف يمكنه ان   فالمتخصااااص مثال في مجال علمي أو مهني

ا قادر ا آمن  على تأمين تواصااالا  ايصاامم مبنا فيما بين السااكان لتلبية احتياجاتهم في ظل  ا
 منع تجول لجوائا صحية مستقبلية؟ 
نيكي مع الصاااناعي، سااايبحثون في كيف يمكن ان والمتخصاااص االلكتروني والميكا

ان منزل دون الحاجة في يعزز للتواصاااال في تأمين إيصااااال ما يرغر به كل سااااك
 االستعانة بوسائل التوصيل التقليدية. 

واالقتصااادي ساايبحث بأسااالير بديله عن تدشااين منتجعات أو فنادق فتلك مسااارات 
 عوائد للترفيه غير تلك التقليدية؟  تستوجر التجمع، فما البدائل التي يمكن ان تحقق

 
انت الحاجات األولى ك 2020وثمة درجات مع كل أزمة، فمع أزمة كورونا عام 

 محورها:
 تعقيم األجواء.  -1
 تأمين مستشفيات ومستلزمات االستشفاء.  -2
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 يليها درجة تالية:

 تأمين الطعام والسلع في حين توقفت حركة التجارة والمواصالت.  -1
 ام بيوتهم وعدم االختالط.حث البشر بالتز -2

 

 يليها درجة تالية:

 أسالير مستحدثة لتأمين موارد جديدة للبالد.   -1
 الخروج من أزمة اقتصادية تجتاح البالد والعالم. -2

 
إن فكرة أي انجاز تتلون بنوع االزمة، فمع أزمة كورونا نجد أن فكرة اإلنجاز 

 ستتمحور كأولوية حول:

 يصله الفيروسالتحصين: تحصين المجتمع من ان   -أ
 األساسية كي يزاول المجتمع حياته بشكل مقبولالتمكين: تمكين المواد  -ر
 تقليص الزمن: تقليص زمن االزمة. -ت
 

يجعلك ترتقي بالصورة التي والصفات يدعوك لتشغيلها عمليا ل لألسماء اإلحصاءف

 تراها عبر جوارحك لتستوعبها وفق ابعاد ثالثية ال وفق صورة مسطحة، أي:

1. Panoramic 

2. Macro 

3. Micro 

 

 فصلالداعمة لهذا المالحظة: الكتر 

 بحمدهاال يسبا  شيءوان من  -1

  إلنجازاتتحويل االزمات  -2

 ثر اللحظة  إتعظيم  -3

 كراس برمجة القيم  -4
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تها التجارية األساااالير علمية مبتكرة في برمجة عالماليوم  تعمد الشاااركات التجارية 

لعنا بأساااالير إبداعية تعزز عبرها تطاففي عقول مساااتهدفيها من شااارائا المجتمع،  

لدى المساااتهدفين برساااائلهم عما يبيعون، وما يلي نساااتعرض   اإلدراكلمساااارات 

حيث وجدناها االوفر  B&Hلنموذجين، وليعذرنا القارئ اذ نساتعرض لعالمة ساجائر  

 .اإلحصاءالتي عنيناها عبر مسار  راكاإلداستيفاء عما نعنيه بسعة نطاق 

تحثاك للتبين وتتعرف على مواطن التكرار من جهاة ومن   اءاإلحصاااااذلاك إن عملياة  

جهة أخرى على ما يشاااكل عالقات ودوائر من التشاااابه مع ما يحيطك، وكذلك حين 

تتضالع بأساماء هللا وصافاته فانت ساتالحظ وبشاكل تلقائي وعفوي منن هللا عليك عبر 

ن االبداع عبر عليك صافاته سابحانه، مع موطن الرحمة فيما خلق هللا ومواطما تمليه 

اساامه البديع ومواطن الجبر عبر اساامه الجبار ومواطن السااتر عبر اساامه السااتير  

كي ترشااد شااريحة الشاابار بما  B&Hوهكذا، وما يلي نبين التعبير الذي عمدت اليه 

ليعبر عن السااااجائر المروج  يمكنهم ان يروه عبر مزيج مما يحيط بهم من مبهجات 

 لها. 
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لك المشاهد هذه انما تريدك ان تتخيل وتستعرض بشكل تلقائي  فالشركة اذ تستعرض 

 أينما كنت  B&Hصورة عالمة السجائر 

 

. وعبر اإلحصاااءفهو ما نعتبره أساالوبا في االرتقاء بحواس المتلقي عبر مسااار من 

عليه تقديما عبر  أشاااارفالذي    عليميةمشاااااركات المنتظمين معي في دبلوم القيم الت

  ات التي تخصاااااصااااات في تادريسمادرسااااااحادى الن تمرين  كاا  جاامعاة دار الحكماة،

ادركت إحصااااء للصااافات  ، نجدها وقدعفاف القويز ساااتاذةألا  ، وهيالرياضااايات

 وهو ما جعلني اقتطف مما ادرجته من تمرين ما يلي:  ،لها الرياضيةاانتزعتها من دو
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للذود    ،ض اإلسااالموار  ،ونعلق لنقول، ذلك ان كل ما تحتاج اليه هو الوالء لإلسااالم

عن أراضاي المسالمين، وما فلسطين اال ارض لإلسالم والمسلمين، والمسجد األقصى 

عت عليها جميع األمم، وهو ما ال ذودا عنه تعبدا، حتى لو ابرم في شااأنه اتفاقيات وق  

منحناا مساااااارا معززا   اإلحصااااااءيكون اال باالحار والوالء للادين، فنالحظ كيف ان  
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حتى وان كاان ذلاك عبر ماادة مجردة    باه من دينا امرناا هللاللعقيادة والصااااافاات بما

 . المشاعر كالرياضيات

 

 

 تنسجم والقيم المشتقة من صفات هللا اإلحصاءمسارات 

 

 الءا للدين الوالح ر و
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أنك في  ركذلك مع المذاق شابه الموحد مع الفاكهة الواحدة نجد ما يشاير إلحصاء، فه

موحد للمحصااول غير انك سااتدرك اختالفا الشاابه   مزرعة للتفاح، فبالرغم من مذاق

في الماذاق ماا بين كال تفااحاة والتفااحاة األخرى التي هي من ذات البساااااتاان، أماا ان 

قارنت محصاول تفاح هذا البساتان بمحصاول تفاح من قارة أخرى فساتجد االختالف 

 بته كل تفاحه من، والسااابر يعود لما تشااار  ن بالرغم من مشااااركتهما بمذاق موحدبي  

نسار متباينة من معادن تلك األرض وساوائل وكمية من اشاعة الشامس ونسار أخرى 

من الغاازات نااهياك عن رطوباة وحرارة األجواء خالل موسااااام الزراعاة، كال ذلاك 

يدعوا لعمليات إحصااائية حين نتساااءل، كم عدد ما حصاادناه من محصااول مسااتوف 

وان، وهو ما ينطبق  ساار معينة سااواء من سااوائل او معادن أو الللساامات المحددة بن

ق حتى على الحيوان، فمزارع االبقاار في بعلى كاافاة المحااصااااايال الزراعياة كماا ينط

هولنادا لحومهاا تختلف ماذاقاا عن تلاك االساااااترالياة وعن تلاك االمريكياة، بال حتى نجاد  

حال كان كمن علف، ثمة لحوم ابقار تتفاوت في أساااعارها بسااابر ما تم اطعامها به 

والمادى الزمني الاذي تعرضااااات فياه تلاك    ،هجينتر عملياات أم معاد عب ،علف طبيعي

   ،الماشية في علفها، كل ذلك يدعو لإلحصاء

ال يخفى سبحانه [، ف٢٨﴿َوأَحاَط بَما لََديَهم َوأَحصى ك لَّ َشيٍء َعَدداا﴾ ]الجن: وقد جاء 
 .خفى عليه سبحانه شيءعليه من ذلك شيء، وأحصى عدد كل شيء، فال ي

 
 ا نتائج ال نهائية من النتائج  مبينهما عالقات متبادلة ليتمخض عنهوالعد  اإلحصاءف

لذا وجدنا في حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم تارة يذكر )وعدد ما احصى 
(  َوأَحصى ك لَّ َشيٍء َعَدداا، ونجد في مثل اآلية )اإلحصاءكتابه( فيتقدم العدد على 

ة حسابية ال تنقضي عجائبها في على العدد، وهو ما يجعلها متوالي اإلحصاءتقدم 
 يد بل كل ما ال يمكن تصوره من تمازجات. التوليد المستمر والمستدام عن كل جد
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 متوالية ال متناهية من التمازجات 

 

، فكلمة اآلن تبين الحقأي رة للتبي ن، إشا ،﴾﴿اآلن حصحص الحق فيلعل و

 لصفات يكون التبين.  لألسماء وا اإلحصاءحصحص ال تبتعد لفظا عن احصى، فمع 

 

نزلت في القرآن )اقرأ بسااام ربك( ما وعلى ما تم اساااتعراضاااه نجد أن في أول آية 

  التي تتعدى الجوارح لتكونالقراءة   فهي،  فاقآ  عبر  يعزز لعملية إحصاائية ال متناهية

 ،التسااع وتسااعين اسااما برع  اإلدراكمن سااعة عبر كل اساام من أسااماء هللا التي تزيد  

وعبر عالقاتنا  ،ومع كل زمان ،ومع كل مكان ،كل حدثمع  و  ،هدوذلك مع كل مشااا

ك بوصلة االستقامة كحيوان ونبات وجماد، فذلك إحصاء يملأو    إنسان  سواء  مع الغير

على سراط هللا المستقيم عبر مشكاة األسماء والصفات، وهو ما يتفق مع المنهج الذي  

نموذجاا عن مفعم باالروابط ار  في )تفعيال القيم ومماارساااااتهاا( وماا يلي من كتا  أطلقنااه

 ذلك. 

 

عد

احصاء

عدد

احصاء
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 تم بحمد هللا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http

s://

wp.

me/

p3

Wsk

Z-

bpU 

 

https://wp.me/p3WskZ-bpU
https://wp.me/p3WskZ-bpU
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والترهير((  ( مختصراال وابن أبي الدنيا في كما في ))الترغير 9994والنسائي في ))السنن الكبرى(( )

   ( واللفظ له2/287للمنذري )

 والقيم، زهير المزيدي  اإلدراكمنشر  -11
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 المختصر في تفسير القرآن الكريم-12
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  يمكنك تحميلها مجانا تر للمنلفك  

 

https://www.musli

m-

library.com/arabic/

%d8%b7%d8%a8%

d9%82%d8%a7%d8

%aa-

%d8%a7%d9%84%

d8%a8%d8%b1%d9

%85%d8%ac%d8%

a9-

%d9%84%d9%84%

d9%82%d9%8a%d9

%85-

%d9%81%d9%8a-

%d8%a7%d9%84%

d9%82%d8%b1%d8

%a2%d9%86/ 

 

https://wp.me/p3Ws

kZ-99V 

 

https://wp.me/p3

WskZ-9a0 

 

https://bit.ly/3f5

ukEn 

 

https://wp.me/p3

WskZ-9Je 

 

https://wp.me/p3WskZ

-9sV 

 

https://wp.me/p3Wsk

Z-9ad 

 

   برمجة القيم عبر مناهج التعليم    تفعيل القيم لرياض األطفال    ة في التأثير على القيم العالمات التجاري

   وإن من شيء إال يسبا بحمده    القصص القرآني  فىكة الكامرة حر

https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://wp.me/p3WskZ-99V
https://wp.me/p3WskZ-99V
https://wp.me/p3WskZ-9a0
https://wp.me/p3WskZ-9a0
https://bit.ly/3f5ukEn
https://bit.ly/3f5ukEn
https://wp.me/p3WskZ-9Je
https://wp.me/p3WskZ-9Je
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9ad
https://wp.me/p3WskZ-9ad
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%88%d8%a5%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d8%a1-%d8%a5%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d8%ad-%d8%a8%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%87/?lang=Arabic
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https://wp.me/p3Ws

kZ-aKO 

 

https://wp.me/p3WskZ

-99N 

 

https://wp.me/p3WskZ-

99Q 

 

https://wp.me/p3W

skZ-99J 

 

https://wp.me/p3Wsk

Z-9a3 

 

https://wp.me/p3Ws

kZ-bpU 

 

التفكير االستراتيجي في  

 استهداف شرائا المجتمع 

   رياضة والقيم نجومية ال   قيم في الحياة نماذج من أنماط بناء ال 

http://bit.ly/sinaeat_altak

amul 

http://bit.ly/sinaeatalmasw

uwlia 
https://bit.ly/2E95kfp 

https://wp.me/p3WskZ-aKO
https://wp.me/p3WskZ-aKO
https://wp.me/p3WskZ-99N
https://wp.me/p3WskZ-99N
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99J
https://wp.me/p3WskZ-99J
https://wp.me/p3WskZ-9a3
https://wp.me/p3WskZ-9a3
https://wp.me/p3WskZ-bpU
https://wp.me/p3WskZ-bpU
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
https://bit.ly/2E95kfp
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https://bit.ly/2L1sRF5 https://bit.ly/2GsAvTg 

 

ghPhttps://bit.ly/2Vl0 

آلية وتشكيل وصناعة  

العالمة التجارية في  

   عالم التسويق

-https://www.muslim   في بناء صورة وسمعة المدن اعالميا   تسويق الحالل 

library.com/?lang=Arab

ic&s=%D8%A7%D9%84

%D9%88%D8%B3%D9

%85+ 

https://www.musli

m-

library.com/?lang=A

rabic&s=%D8%A7%

D9%84%D8%A7%D8

%B2%D9%85%D8%A

7%D8%AA+%D9%84

%D8%A7%D9%86%

D8%AC%D8%A7%D8

%B2%D8%A7%D8%

AA 

https://wp.me/p3WskZ-bop
https://wp.me/p3WskZ-bop
https://bit.ly/2L1sRF5
https://bit.ly/2GsAvTg
https://bit.ly/2Vl0ghP
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
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https://bit.ly/30oJArI
https://bit.ly/30oJArI
https://wp.me/p3WskZ-9sN
https://wp.me/p3WskZ-9sN
https://wp.me/p3WskZ-bpP
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
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قاعدة في برمجة المعلومة في   100

 الجزء الثاني –الدماغ 

https://goo.gl/P9uMBy 

 عندما تتحدث الصور 

https://wp.me/p3WskZ-boI
https://wp.me/p3WskZ-boI
https://wp.me/p3WskZ-bpM
https://wp.me/p3WskZ-bpM
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://goo.gl/P9uMBy
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1/?lang=Arabic
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    المنلف في سطور 
 

 

 

 

 

 

 

 منصور المز يدي  زهيرد. 

 

 المواقع االلكترونية:

www.qeam.org 

 www.zumord.net 

 zumord123@gmail.comللتراسل: 

 :APPSتطبيقات 

   APP)زهير المزيدي(     
 

 الشهادات العلمية:

   1978االمريكية البكالوريوس الواليات المتحدة 

  2007 الدكتوراه  ،1980الماجستير الواليات المتحدة االمريكية 

 الخبرة: سنوات 

لها على نطاق والتسويق التوعوية  القيميةاالعالنية التجارية و عام في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت 35أكثر من 

 دولي. 

 العملية:الخبرات 

 2008-2019ية للقيم المجتمعية العرب مبرة المنسسةمجلس إدارة  رئيس .1
 2019ة المشرف على )دبلوم القيم( لدى جامعة دار الحكمة، المملكة العربية السعودي .2
 T.C (1985 .)منسس ورئيس مجلس إدارة شركة  .3
 . 1986منسس إدارة اإلعالم في بيت التمويل الكويتي  .4
 1991.تلفزيونيةاإلنتاج القيمي لألفالم المنسس لشركة الرنية والكلمة المتخصصة في   .5
 2000 لالستشاراتالعرر "  “اإلعالميونمنسسة عام منسس ومدير  .6

http://www.qeam.org/
http://www.zumord.net/
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 . 2001غرفة تجارة وصناعة الكويت خبير إعالمي معتمد لدى .9

 . محكم دولي لجوائز اإلعالن القيمي لجوائز دولية في بريطانيا وأميركا والكويت. 10

 

 :nsSocial innovatioفي مجال إبداع المشاريع االجتماعية 

المجتمع مشاااروع "غراس" للوقاية من آفة المخدرات، عبر تشاااكيل مجلس بعضاااوية وزارات الدولة وجمعيات  -1
، أشاادت ملكة الساويد بنتائج المشاروع ضامن 2005-1999المدني ومنساساات القطاع الخاص في دولة الكويت،

 على نطاق أوروبا.جولتها في معرض دولي بما حققه المشروع من نتائج، ولم تحققه مشاريع مماثلة 
لنقل خبراتنا في تدشااين وإدارة  مشااروع " وقف األرشاايف اإلعالني" للجامعة االفريقية العالمية في السااودان،   -2

 2017جوائز اإلعالن الدولية عبر طلبة كلية اإلدارة والتسويق.
لموارد ماليه مشااااروع "سااااما" سااااوق منتجات االيتام، لتعزيز مفهوم اإلنتاج في مراكز االيتام وجعلها مراكز  -3

 2016عوضا أن تكون مراكز لإلنفاق فقط.
وعة من القرى اليمنية، عبر حلقات تحفيظ القرآن، لالرتقاء  مشاااروع "سااامر" ساااوق منتجات القرآن، مع مجم -4

باالحاافظ كي يكون مشاااااغال لقيم القرآن ومفااهيماه، ال حاافظاا فقط، عبر برناامج أدرنااه دولياا بعنوان "تحويال القيم 
 2017مخض عن نواة لسوق للمنتجات، وعوائد ماليه يستفيد منها سكان القرى.لمنتجات" ما ت

جزء، لتعزيز مفاهيم القيم اإلنساااانية عبر وساااائل التواصااال االجتماعي بشاااكل    100ر مشاااروع )تأملت(، عب  -5
 أسبوعي، والتي تمخضت عن أربعة كتر الكترونية.

لتقدم العلمي، كنموذج في مجال مشاااريع تمكين  منسااسااة الكويت ل  1986مشااروع الجامعة الخليجية المفتوحة،  -6
 بعد. القوى العاملة لالنخراط في التعليم الجامعي عن

توقيع عشارات مذكرات التفاهم في مجال التعاون المشاترك مع جامعات ومنساساات المجتمع المدني ومنساساات   -7
امج المنسااااسااااة العربية للقيم تعليمية على نطاق دولي، بهدف تفعيل عمليات التشاااابيك لتعزيز القيم واعتماد بر

 المجتمعية.
 
 :القيمية االستشاراتفي مجال 

 الكويت  1999"غراس"، لمكافحة المخدرات لمشروع  مستشار  .1
 2003مستشار مشروع "نفائس" لتعزيز العبادات  .2

 2004مستشار مشروع "ركاز" الدعوي  .3
 2009مستشار مبرة طريق االيمان  .4
 2016م مستشار الشبكة الدولية لرعاية االيتا .5
 2018تام في تركيا  حملة توعوية لصالا االي  ة مستشار اكاديمية التدرير والقيادة، إستانبول لإلدار .6

 

 : الدوليةالجوائز في العضوية 

 1996عام    I.A.Aاالمريكية الدولية اإلعالن  جائزةعضو لجنة التحكيم  .1
 لندن.   – 1999عضو لجنة التحكيم لجائزة لندن الدولية لإلعالن عام  .2
 .جامعة الكويت اإلعالني،لجنة التحكيم لجائزة االبداع  عضو .3
 اللبنانية  Arab ADلمجلة أرار آد  االعالنية   )كريا(عضو لجنة تحكيم جائزة  .4
 2010عضو لجنة تحكيم جائز )سوبر براند( البريطانية  .5
جمعية  -التسوق الخليجية جمعية  -اإلعالن الدولية   الدولية: جمعيةيتمتع بالعضوية في عدد من الجمعيات اإلعالمية  .6

 التسوق األمريكية.
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 حيازة الجوائز والمناصب الدولية:

أبرزها الجائزة العالمية لإلعالن عن الشرق  القيمي( اإلعالن )من الجوائز الدولية في مجال  على عددحائز  .1
 . 1992برشلونة  -األوسط وأوروبا 

 ةإعالنيمنظمة  ألكبرالتابعة  الدولية، الجمعيةعالن ارة فرع الكويت لجمعية اإل رشا لمنصر نائر رئيس مجلس إد .2
   1996-امريكية

 1999 ، ورئيس لجنة االعالم المجتمعيمنسس لالتحاد الكويتي لإلعالنعضو   .3
 2013قلد جائزة منتدى االعالم العربي، للجامعة العربية، كمنسس للصناعة االعالنية في الكويت  .4

 

 المؤلفات: 

   2007اعية التسويق بالمسنولية االجتم .1
 معتمد في )العديد من الجامعات والمنسسات التعليمية دوليا(. 2010تفعيل القيم وممارستها  .2
 2010استكشاف القيم صيانتها ومعالجتها  .3
 )باللغة التركية( 2010حركة الكامرة في القصص القرآني  .4
 2012مقدمة في تفعيل الحواس  .5
 2013منتجات تحويل القيم إلى  .6
 2013يم والق اإلدراكمنشر  .7
 2013التسويق المجتمعي  .8
 2014تحويل المشاعر إلى منتجات  .9
 2014في استنساخ فكر العظماء  .10
 2018تفعيل القيم لرياض األطفال  .11
 2018برمجة القيم عبر مناهج التعليم  .12
 2018مفهوم المسنولية المجتمعية وممارستها  .13
 2018رائا المجتمعالتفكير االستراتيجي في استهداف ش .14
 2018ال يسبا بحمده، وإن كل شيء ا .15
اعتماد الكتار كمنهج تدريسي في الهيئة   تمدار ذات السالسل للنشر،  ،1984الكويت  -مقدمة في منهج اإلبداع  .16

 اآلسيوية.، واعتمد كمقرر تدريسي في إحدى الجامعات 1985العامة للتعليم التطبيقي والتدرير 
منسسة الكويت    -الخليجي مفتوحة لدول مجلس التعاون  انشاء جامعة  وأضواء علىالعالم  فيالجامعات المفتوحة  .17

   1985العلمي،  للتقدم 
 . 1994 -بنك النصوص  .18
 . 1995-المكتر اإلعالمي للتنمية  .19
 . 1994القوانين االحترازية في مجاالت اإلعالم واإلعالن في العالم  .20
 2006التسويق بالعاطفة  .21
 2006 االطفال(التسويق بالشريحة المستهدفة )شريحة  .22
 2006يق أنماط الحياة تسو .23
   2006التسويق بالحواس الخمس  .24
 نجاز للنشر، ومكتبة جرير ، دار إ2010قوة العالمات التجارية  .25
 2013العالمات التجارية في التأثير على القيم  .26
 2017تسويق الحالل  .27
 2017طبقات البرمجة للقيم في القرآن   .28
 2018تحويل الكتار المقروء لمنتجات   .29
 2018ألطفال تفعيل القيم لرياض ا .30
 2018برمجة القيم عبر مناهج التعليم  .31
 2018المشغوالت اليدوية وغرس القيم  .32
 2018نماذج من أنماط بناء القيم في الحياة  .33
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 2018نجومية الرياضة والقيم  .34
 2019في بناء صورة وسمعة المدن إعالميا  .35
 2019وان من شيء اال يسبا بحمده  .36
 2019الوسم في العالمات المسجلة  .37
 ، المنسسة العربية للقيم المجتمعية، الكويت2019لتكامل صناعة ا  .38
 ، المنسسة العربية للقيم المجتمعية، الكويت 2019للتعايش التجسير صناعة.   .39
 ، المنسسة العربية للقيم المجتمعية، الكويت 2019صناعة المسنولية  .40
 2019االبداع في الرسالة االعالنية   .41
 2019ية اعالن واحد استوفى االستراتيجية االعالن .42
 2019اعالن واحد استوفى معايير اإلعالن  .43
 2019رحلة زمرد   .44

 
 

 مج االذاعية والتلفزيونية: البرا

 ساعة إذاعية مع إذاعة دولة الكويت، سلسلة توثق صناعات اإلعالن والتسويق والعالقات العامة. 600 -1
 TRTقطر، دبي، وتركيا   - ةاستضافات عبر محطات إذاعية وتلفزيوني -2
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