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تقديــــــم
مراكز تحفيظ القرآن صـورة رائعة عن نبض حي منتشـر في عالمنا اإلسـالمي وفي
العـديـد من دول العـالم ،إن هـذه المراكز وإن كـانـت تعبر عن اآليـة الكريمـةِ ﴿ :إنَّـا ن َۡح ُن
ن ََّز ۡلنَا ٱلذ ِۡك َر َوإِنَّا له لَ َح ٰـــــــ ـ ِف ُ
ظونَ ﴾ الحجر ٩ :غير أن مســــار الحفظ ال يقف عند حفظ
القلوب بل يتعداه نحو التشــغيل بالســلوك واإلنجازات ،وفي اآليةۡ ( :
ٱع َملُ ۤو ۟ا َءا َل َد ُاوۥ َد
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الســــلوك العملي والصــــناعات من أجل اإلعمار ،ودعوتنا لالنتقال بمراكز التحفيظ
نحو التشــغيل تعزز لها اآليةَ ﴿ :مث َ ُل ٱلَّذِينَ ُح ِملُ ۟
ار
وا ٱلت َّ ۡو َر ٰىةَ ث ُ َّم لَ ۡم يَ ۡح ِملُوهَا َك َمث َ ِل ۡٱل ِح َم ِ
س َمث َ ُل ۡٱلقَ ۡو ِم ٱلَّذِينَ َكذَّب ۟
ٱَُ َال َيهۡ دِی ۡٱلقَ ۡو َم َّ
ت َّ ۚ ِ
ٱلظ ٰــ ـ ِل ِمينَ ﴾
ُوا ِب َــ ـا َي ٰــ ـ ِ
ٱَ َو َّ
َي ۡح ِم ُل أ َ ۡسفَ َۢ َ
ار ۚا ِب ۡئ َ
الجمعة ٥ :فاألســفار على ما فيها من علم وحكم وتوجيه غير أنها إن لم تجد تشــغيال،
فال فائدة من وجودها أصــال ،ومن ذلك انطلقنا لرســم مســار معزز لمفهوم (الحفظ ،
ذلـك أن الحفظ في التفـاســـــير و في اللغـة يعنيِ ( :إنَّـا نَحن ُن ن
نزلنـَا ال ِـذ نك َر أي :القرآن
الذي فيه ذكرى لكل شـــيء من المســـائل والدالئل الواضـــحة ،وفيه يتذكر من أراد
التذكر( َو ِإنَّا لَهُ لَ َحا ِف ُ
ظونَ أي :في حال إنزاله وبعد إنزاله ،ففي حال إنزاله حافظون
له من اســـترال كل شـــيطان رجيم ،وبعد إنزاله أودعه هللا في قلب رســـوله ،ثم في
قلوب أمتـه ،وحفظ هللا ألفـاظـه من التغيير ،ومعـانيـه من التبـديـل ،فال يحرف محرف
معنى من معـانيـه إال وقيض هللا لـه من يبين الحل المبين ،وهـذا من أعظم آيـات هللا
ونعمـه على عبـاده المنمنين ،ومن حفظـه أن هللا يحفظ أهلـه من أعـدائهم ،وال يســـــلط
عليهم عدوا يجتاحهم( .تفسير السعدي
الذ نك َر وإنا لَهُ
وورد في تفســـير محمد األمين الشـــنقيطي لقَ نولُهُ ت َعالى﴿ :إنا نَحن ُن ن ََّز نلنا ِ
لَحـافِ ُ
يم ،وأنَّـهُ
ظونَ ﴾ "بَيَّنَ ت َعـالى في َهـ ِذ ِه اآليَـ ِة ال َك ِري َمـ ِة أنَّـهُ هو :الَّـذِي ن ََّز َل القُ نرآنَ العَ ِظ َ
حافِ ٌ
ظ لَهُ ِمن ن
شــ ني ٌء نأو يُ َب َّد َل ،و َبيَّنَ هَذا ال َم نعنى في
ص نأو َيتَغَي ََّر ِمنهُ َ
أن يُزا َد فِي ِه نأو يُ ننقَ َ
ع ِز ٌ
الباط ُل ِمن بَي ِنن يَ َد ني ِه وال ِمن خ نَل ِف ِه
يز﴾ ﴿ال يَ نتِي ِه
﴿وإنَّهُ لَ ِك ٌ
ِ
تاب َ
َموا ِ
ى َكقَ نو ِل ِه َ :
ضـ َع أُخَر َ
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ت َ نن ِزي ٌل ِمن َح ِك ٍيم َح ِميدٍ﴾ فصــــلت ٤٢ – ٤١ :وقَ نو ِل ِه ﴿:ال ت ُ َح ِر نك بِ ِه ِلســــان ََك ِلت َ نع َج َل بِ ِه َّ
إن
علَيننا َج نم َعهُ وقُ نرآنَهُ﴾ القيامة ،١٦ :إلى قَ نو ِل ِه ﴿:ث ُ َّم َّ
علَيننا َبيانَهُ﴾ القيامة١٩ :
إن َ
َ
﴿وإنـا َلـهُ َلحـافِ ُ
الصــــ ِحي ُم في َم نعنى َهـ ِذ ِه اآل َيـ ِة َّ
ظونَ ﴾
أن
وهـَذا هو
َّ
َّ
الضــــ ِم َ
ير في قَ نو ِلـ ِه َ :
الذ نك ِر الَّذِي هو القُ نر ُ
راج ٌع إلى النَّبِي ِ ﷺ َكقَ نو ِله:
راج ٌع إلى ِ
آن ،وقِي َل الض َِّم ُ
ير ِ
الحجرِ ٩ :
السيال"ِ.
األو ُل هو ال َح ُّل َكما َيت َبا َد ُر ِمن ظا ِه ِر ِ
َّ
ص ُم َك ِمنَ الن ِ
اس﴾ المائدةَّ ،٦٧ :
﴿وَّللاُ َي نع ِ
وفي اللغة( :حافِظ( :اسم.
 oالجمع :حافظون و َحفَ َ
ظة و ُحفَّاظ.
 oالحافِ ُ
الحارس مو َّكل بشيء يحفظه :رقباء.
ظ:
ُ
 oحافِ ُ
علَينها.
ظ ِ
الخزانَ ِة :القَيِ ُم َ
( َح ِف َ
ظ( :فعل.
ظ ،اِحن فَ ن
َ oح ِف ن
ظ ،مصدر َح نف ٌ
ظتُ  ،أحن فَ ُ
ظ.
َ oح ِف َ
ف.
صانَ َها ِمنَ ال َّ
ظ ُ
ض َياعِ َوالتَّلَ ِ
عقُودا ً قَدِي َمةًَ :
ِ oل َيحن فَ ن
ع َك.
َّللاُ :ليصننك ِم نن ُك ِل َم نك ُرو ٍه َو َيحن ُرس َ
ظ َك َّ
نك َو ن
ير َ
أن تَحن فَ َ
الس َّر :ن
علَي َنك ن
أن ت َ نكت ُ َمهُ.
ظ ِ
َ o
ع نن َ
َ oح ِف َ
ب :استظهاره.
ظ نه ِر قَ نل ٍ
ظ القُرآنَ َ
ظ العَ نه َدَ :
َ oح ِف َ
ظ َّل َوفِيا ً لَهَُ ،وفَى بِعَ نه ِد ِه.
َ oح ِف َ
صانَهُ ِمنَ َّ
الزلَ ِل.
ظ ِل َ
سانَهَُ :
( َحف َ
ظ( :فعل.
ظ يَحفَظِ ،ح نف ً
 oح ِف َ
ظا ،فهو حافظ وحفيظ ،والمفعول َمحن فوظ.
 oح ِفظ ال َّ
سه ،رعاه.
شي َء :صانَه ،حر َ
النظام :صانه.
َ oح ِفظ األمنَ /
َ
َ oح ِف َ
ظ ال َع نه َد :لَ نم َي ُخ ننه.
َ oحف َ
عاه.
ظ ال ِع نل َم
والكالم :ضبطه وو َ
َ
 oح ِفظ لسانَه :تحفظ واحترس في الكالم.
 oح ِفظ الما َل :رعاه.
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ونحن إذ أطلقنا مشــروع( :من التحفيظ إلى التشــغيل  ،عبر الشــبكة الدولية للقيم ،فإن
ذلك لبيان النهج الذي يُمكن لمشـــرفي تحفيظ القرآن اتباعه؛ كي يكون ُميسـ ـرا وقابال
للتنفيذ ومن دون تكلف ،عبر منهج حصـــرناه في اثني عشـــر ورشـــة ،منطلقين عبر
صـورة افتراضـية عن مركز للتحفيظ حال رغب المشـرفون اعتمادها نهجا للتشـغيل،
وهو كما في الشكل (. 1

( 1مركز من التحفيظ إلى التشغيل
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ورش من التحفيظ إلى التشغيل
1

عبر مناهج التعليم

2

الصناعة التطبيقية

3

سبل التطوير

4

مع األسماء والصفات

5

ما بين الصور واآليات

6

عبر أركان الصالة

7

المعايشة اليومية ألشهر

8

تحويل قيم القرآن لمنتجات

9

نحن نقص عليك أحسن القصص

10

الواقع االفتراضي والحقيقة

 11نادي الورشة األدبية
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تعابير الخط والتلوين

13

حاالت إلنجازات عملية
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الورشة األولى :القرآن وعالقته بمناهج الطلبة الدراسية
نجـد القرآن وقـد عزز لالمتثـال للقيم ،ومن ذلـك نبـذ الكـذب ،ولعـل عمليـة االنتقـال
من مرحلة التحفيظ إلى مرحلة التشــغيل تتطلب أن نتعرف على مســار نبذ الكذب
عبر كل ما ورد في القرآن حول هذه الصفة الذميمة ،ولعله يكون عبر ما يلي:

شكل ( 2مسار قيمة نبذ الكذب في القرآن

وهكـذا نقوم بعمـل مســـــار ألي قيمـة نريـد البحـث عنهـا في القرآن الكريم ،ولعـل
الشـكل التالي يبين لنا آلية رسـم مسـار للقيمة وذلك لتجسـير القيمة مع ما نحن فيه
من تنوع للعلوم والمعارف عبر المواد الدراسـية المقررة في المدارس عبر مناهج
التعليم.
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شكل (3

لننطلل من قيمة (التعاون ونبحث في القرآن عما يعزز لذلك من اآليات في مثل:
ٱإل ۡث ِم َو ۡٱلعُ ۡد َوٰ ٰ ۚ ِن َوٱتَّقُ ۟
اونُ ۟
اونُ ۟
شدِي ُد
ٱَ َ
وا َ
وا َ
علَى ۡ ِ
علَى ۡٱلبِ ِر َوٱلت َّ ۡق َو ٰ ٰۖى َو َال تَعَ َ
( َوتَعَ َ
ٱَ إِ َّن َّ َ
وا َّ ٰۖ َ
ب﴾ المائدة٢ :
ۡٱل ِعقَا ِ

4

1

التعاون

2

3

القيمة
(التعاون)

شكل (4
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االسم والصفة

لننتقل على ضوء ذلك للمادة الدراسية ،فإن كانت المادة الدراسية الكيمياء على سبيل
المثال ،ولعل الدرس يكون العناصر عبر موضوع الذرات والمركبات

شكل ( 5مسار القيم عبر منهج تعليمي

ذلك أن لكـل ذرة مدارات حيث تدور االلكترونات حول البروتونات ،وقد وجدنا ما تم
اطالقه كمصــطلم "الروابط األيونية" حيث تتم عبرها عملية التشــارك والتعاون فيما
بين االلكترونات ،والغاية هي :أن تصـل لحالة من االنسـجام ،لتصـل "لمركب" ،فتلك
"المشــاركات" ما بين الذرات تنم عن ســلوك ،هو أشــبه ما يكون للســلوكيات القيمية
ضمن مسار التعاون ،مثال ذلك:
أ -لو شـبهنا حركة مركب ذرة األكسـجين مع ذرة الهيدروجين على أنه ممارسـة لقيمة
التعاون من أجل مركب الماء الذي يشكل  %75من كوكب األرض لت مين الحياة.
ب -لو اعتبرنا تنازل ذرة االكســجين حين قبلت بالمســاهمة بإلكترون واحد ،في حين
أن الهيدروجين مســـاهمته إلثنين ،ما ينم عن تواضـــع وتغافل وخفض جناح من قبل
ذرة األكسجين.
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شكل (6

شكل ( 7الرابطة األ يونية جعلت ذرة الصوديوم تتحد مع ذرة الكلور لتكوين مركب الملم

ثم يتبع ذلك حوار مع المنتظمين في البرنامج حيال صور البر؟
وصور اإلثم ،وهل ثمة تعاون على نشر اإلثم أيضا؟ وكيف؟
كيف يمكننا أن نحد من انتشار اإلثم؟
كيف يمكننا أن نرتقي ب ساليب البر؟
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وهكذا مع باقي المواد الدراسية حيث لدينا مع مادة الرياضيات:
 .1مرحلة االبتدائي:
 .2الجمع والطرح ،التصنيف ،ما يعزز في مسارات قيم (التآزر ،العدالة. ... ،
 .3مرحلة المتوسط:
 .4النسب والكسور ،القسمة والضرب والمثلثات ما يعزز لقيم( :الت مل والتفكر
والحد من هدر الموارد . ....
 .5مرحلة الثانوية:
 .6التفاضل والتكامل وغيرها ما يعزز لقيم (التعاون والتكامل والتعايش . ...
وما يلي من كتب ستثري ما أشرنا إليه في الورشة األولى ،بالضغط على الرابط
يمكنك تحميل الكتاب دون مقابل.

وإن من شيء إال يسبم بحمده
https://www.musl
imlibrary.com/arabic
اضغط على الربط لتحميل الكتب
/%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%8a11
من التحفيظ إلى التشغيل
%d8%a7%d9%84
%d9%82%d8%b1
%d8%a2%d9%86/

ورش من التحفيظ إلى التشغيل:
1

عبر مناهج التعليم.

2

الصناعة التطبيقية.

3

سبل التطوير.

4

مع األسماء والصفات.

5

ما بين الصور واآليات.

6

عبر أركان الصالة.

7

المعايشة اليومية ألشهر.

8

تحويل قيم القرآن لمنتجات.

9

نحن نقص عليك أحسن القصص.

10

الواقع االفتراضي والحقيقة.

 11نادي الورشة األدبية.
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تعابير الخط والتلوين.

13

حاالت إلنجازات عملية.
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الورشة الثانية :االتقان في الصناعات واإلحسان مع قيم
القرآن.
هنا مجال متســع لكافة ما يمكن إبرازه من صــناعات ،وقد اخترنا الموضــوع التالي
كنموذج لبيـان ما عنينـاه في مجـال التشـــــغيـل ،حيـث كان موضـــــوعنـا عن صــــنـاعة
المركبات.

شكل ( 8استعراض المراحل التي مرت بها سيارة آستن مارتن في مجال التطوير.

ليبرز بعد االستعراض السنال :كيف نحن مع (القيم إذ بارت في األسوال وما عاد
لها وزن في أنفس البشر!
من التحفيظ إلى التشغيل

13

هل سنحتاج للقيام بذات المراحل في:
 -1تطويع العلوم الدعوية عبر:
أ -معرفة ما تهتز له األنفس حين نعمد لكلمة دون كلمة أو عبارة دون أخرى.
ب_ نهج في الطرح مغاير.
ج_ صور قادرة على تغيير القناعات.
د_ تعظيم للحظات عبر ترقب( :الحاجات ،الشغف ،األساسيات ،معاناة البشر .
هـ _نجتهد في صناعة المحتوى ،فال نكتفي بعمليات النسخ واللصل.
و_ نجتهد ألساليب غير مسبوقة في مثل اجتهاد الغرب في أساليب( :السينما
ووسائل التواصل االجتماعي والتمثيل ،الخ .
حدد لي ما تعتقد أنه بحاجة لتطوير من:
 -1نظام للحد من أطفال الشوارع عبر تفعيل قيمة (الجبر  +ما يدعمها بآية
 -2نظام للحد من ظاهرة التسول عبر تفعيل قيمة (العطاء  +ما يدعمها بآية
 -3منتج للحد من  .............عبر تفعيل قيمة (اسم القيمة  +ما يدعمها بآية
 -4خدمة لدعم  ................عبر تفعيل قيمة (اسم القيمة  +ما يدعمها بآية

شكل (9

من التحفيظ إلى التشغيل

14
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للمزيد اضغط على الرابط المبين

ورش من التحفيظ إلى التشغيل:

من التحفيظ إلى التشغيل

1

عبر مناهج التعليم.

2

الصناعة التطبيقية.

3

سبل التطوير.

4

مع األسماء والصفات.

5

ما بين الصور واآليات.

6

عبر أركان الصالة.

7

المعايشة اليومية ألشهر.

8

تحويل قيم القرآن لمنتجات.

9

نحن نقص عليك أحسن القصص.
15

الورشة الثالثة :سبل التطوير لمنهج التشغيل عبر أساليب
اإلبهاج
مسار هذه الورشة فيها مع شريحة األطفال واليافعين ما يعزز:
 -1البهجة.
 -2توسعة نطال اإلدراك.
 -3اكساب مهارات.
 -4تعزيز العلوم.

شكل ( 10صناعة الطائرات الورقية

من التحفيظ إلى التشغيل

16

شكل ( 11بعض متطلبات الورشة

ما الذي سيتعلمه المنتظمون عبر هذه الورشة؟
مـا هو مفهوم الرفع ،ومـا عالقتـه بصـــــفـة هللا الرافع الخـافض ،كيف يمكن أن أرفع
والـدي ألمنحهمـا تـاج الوقـار ،وكيف يمكننـا أن نرفع أوطـاننـا ،ولعـل في الرفع في اللغـة
العربية (النحو ما يعزز لذلك.

شكل ( 12ربط رفع الطائرة بالرياضيات الحديثة وأثر المقاسات في مدى االرتفاع
من التحفيظ إلى التشغيل

17

شكل (13

فهي عملية تمتزج فيها الرياضيات بالتشغيل عبر تطبيقات وقيم الرفع والخفض
سواء للمواد أو الحضارات واألمم.

من التحفيظ إلى التشغيل

18

شكل (14

يتم التعريج على ما توصل إليه الغرب من تقدم في علوم الفضاء لربط التطبيقات بما
يحفظه الطالب من القرآن.

شكل (15
من التحفيظ إلى التشغيل

19

شكل ( 16مسابقات مدى ما تقطعه الطائرة الورقية من مسافات.

ورش من التحفيظ إلى التشغيل

من التحفيظ إلى التشغيل

1

عبر مناهج التعليم.

2

الصناعة التطبيقية.

3

سبل التطوير.

4

مع األسماء والصفات.

5

ما بين الصور واآليات.

6

عبر أركان الصالة.

7

المعايشة اليومية ألشهر.

8

تحويل قيم القرآن لمنتجات.

9

نحن نقص عليك أحسن القصص.

20

الورشة الرابعة :معرض صور األسماء والصفات
التعبير عن األســماء والصــفات الخاصــة باه ســيكون عبر كل ما خلل هللا وأبدع في
كونه ،وما يلي من "بوســترات" مجرد نموذجا عما نعنيه ،ولعل عبر هذا النموذج ما
يحـث القـائمين على تفعيـل دور مركز تحفيظ القرآن بمـا ال ينحصـــــرا في ركنـه ،بـل
يجعله متفاعال مع منسسات المجتمع من حوله عبر معارض فنية وعلمية وتشغيلية.
وما يلي من تصـــاميم تم إعدادها عبر ما أدرجه د .محمد راتب النابلســـي في مجال
اإلعجاز العلمي في القرآن ،فالتصاميم تنمي جوانب عدة منها جانب التذول الجمالي،
ومنها الجانب العلمي والمحور األساس هو جانب المعتقد اإليماني.

من التحفيظ إلى التشغيل

21

من التحفيظ إلى التشغيل

22

شكل (17
من التحفيظ إلى التشغيل

23

ورش من التحفيظ إلى التشغيل:
1

عبر مناهج التعليم.

2

الصناعة التطبيقية.

3

سبل التطوير.

4

مع األسماء والصفات.

5

ما بين الصور واآليات.

6

عبر أركان الصالة.

7

المعايشة اليومية ألشهر.

8

تحويل قيم القرآن لمنتجات.

9

نحن نقص عليك أحسن القصص.

10

الواقع االفتراضي والحقيقة.

 11نادي الورشة األدبية.

من التحفيظ إلى التشغيل

12

تعابير الخط والتلوين.

13

حاالت إلنجازات عملية.

24

الورشة الخامسة :تمارين التجسير ما بين الصور واآليات
وعالقاتها بالصناعات والعلوم
وهي ورشة تتعدد فيها التمارين:
تمرين ()1
يوزع على المشاركين قشور األقالم الخشبية ويطلب منهم تطويع القشور لما
يعزز لرسالة قيمية.

شكل ( 18ما القيمة التي يمكن برمجتها عبر قشور األقالم؟

هل يمكن أن تكمن القيمة في:
 -1إعادة التدوير؟
• ما الذي يمكن أن نحققه عبر إعادة تدوير القناني الفارغة بدال من يكون
مصيرها القمامة؟
من التحفيظ إلى التشغيل

25

 -2سمات سلوكيات البشر السيئة على تنوعها من الممكن تهذيبها لتستقيم وتثمر!
• حوار عما يمكن أن تكون تلك السلوكيات؟
 -3الحياة جميلة بالرغم من آهاتها.
• ما صور اآلهات ،وما موضوع الجمال فيها؟
 -4استرخي وأكمل المسير بالرغم من العوائل.
• كيف يمكننا امتثال االسترخاء في ظل عوائل محيطة؟
 -5الجمال يدرك بعد الكدح والكد.
• ما التطبيقات العملية بناء على كل نقطة من النقاط السابقة؟
تمرين ()2
يوزع على المشـاركين "لوح زجاجي أو بالسـتيكي شـفاف " مربع بمقاس 20سـم،
ويطلب منهم تطويع اللوح لما يعزز لرسـالة قيمية عبر أسـلوب "االضـفاء" معزز
بآية قرآنية.

شكل ( 19لوح شفاف
من التحفيظ إلى التشغيل

26

طيف الشمس (تقوس ليصبم كالمظلة ليدعوك للدخول ،فال تستوحش وعورة
الطريل ،وقلة الماضين فيه فتلك األلوان ما تجمعت لتشرل بلون أبيض إال بعد
التكامل الذي مضت إليه ألميال.

شكل ( 20يتم تمرير اللوح الشفاف بما رسم عليه على ما حولنا

ولعلها تكون فرصة لتناول اآلية﴿ :أَفَ َال يَن ُ
 َو ِإ َلى
ف ُخ ِلقَ ۡت ١٧
ٱإل ِب ِل َك ۡي َ
ظ ُرونَ ِإلَى ۡ ِ
س ِط َح ۡت
صبَ ۡت ١٩
ف ُرفِعَ ۡت ١٨
ٱل َّ
ف ُ
 َوإِلَى ۡٱأل َ ۡر ِ
ف نُ ِ
ض َك ۡي َ
 َوإِلَى ۡٱل ِجبَا ِل َك ۡي َ
س َم ۤا ِء َك ۡي َ
﴾ الغاشية٢٠-١٧ :
٢٠
❖ السماء.
❖ اإلبل.
❖ األرض.
من التحفيظ إلى التشغيل

27

لنس ل حينها كيف يجب أن يكون النظر؟ ما الفرل بين النظر واإلبصار؟
هل بمجرد (الت مل أم بالبحث وعبر المختبرات؟

شكل (21

من التحفيظ إلى التشغيل

28

شكل ( 22االرتقاء

ولعلنا نناقش مرتكزات االرتقاء حيث أنهما (إيمان +عمل
كما أنهما (مطالعة +تطبيقات وماذا أيضا؟
كيف نطوع ما تعلمناه لما يعزز (واستعمركم فيها ؟

من التحفيظ إلى التشغيل

29

ورش من التحفيظ إلى التشغيل:
1

عبر مناهج التعليم.

2

الصناعة التطبيقية.

3

سبل التطوير.

4

مع األسماء والصفات.

5

ما بين الصور واآليات.

6

عبر أركان الصالة.

7

المعايشة اليومية ألشهر.

8

تحويل قيم القرآن لمنتجات.

9

نحن نقص عليك أحسن القصص.

10

الواقع االفتراضي والحقيقة.

 11نادي الورشة األدبية.

من التحفيظ إلى التشغيل

12

تعابير الخط والتلوين.

13

حاالت إلنجازات عملية.

30

الورشة السادسة :التشغيل عبر أركان الصالة
في الركوع والسجود ،الحظ حين نتلفظ في الركوع بــــ( :سبحان ربي العظيم  ،وفي
السـجود بــــــ( :سـبحان ربي األعلى  ،والحظ طبقات البرمجة اللحظية مع كل منهما
حين تسـتحضـر أسـماء هللا الحسـنى وصـفاته مع كل تسـبيحة ،فمع سـبحان ربي العظيم
لعلنا نستحضر( :الوهاب ،الغفار ،الجبار ،الرافع الخافض ،الباسط القابض. ...
ومع ســـبحان ربي األعلى لعلنا نســـتحضـــر( :األكبر ،القوي ،المتين ،الجبار ،الرافع
الخافض ،الباسط القابض. ...
ونس ل ما الشعور الذي يغمرنا واآلفال التي نحلل إليها مع كل منهما؟
واألمر مماثل في التشغيل:
فكيف يمكن أن يكون التشغيل والتعمير عبر اسم (الجبار ؟
وكيف يمكن أن يكون التشغيل والتعمير عبر اسم (القوي ؟
وكيف يمكن أن يكون التشغيل والتعمير عبر اسم (الباسط القابض ؟

https://wp.me/p3
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للمزيد حمل الكتاب بالضغط على الرابط
من التحفيظ إلى التشغيل

31

الورشة السابعة :قضية للمعايشة ألسبوع لمدى  3أشهر
نعمد لروزنامة مداها  3أشهر ونجعل لكل أسبوع قضية والقضية محورها الدائم
اسم من أسماء هللا الحسنى وصفاته وذلك وفل التالي:

يكون الحافظ على مدى  3أشهر قد تعرف على اثني عشر اسما ومارسها تشغيال
خارج مركز تحفيظ القرآن.
فمع اليافعين ( 20-17عام نجد على سبيل المثال ما يلي:

من التحفيظ إلى التشغيل

32

➢ ولعلنا نعقد حوارا لمناقشة وعرض نتائج المنتظمين في البرنامج.
➢ وتشكل لجنة تحكيم لتقدير مدى استيعاب االفراد وتحرر شهادات وجوائز.

من التحفيظ إلى التشغيل

33

ورش من التحفيظ إلى التشغيل:
1

عبر مناهج التعليم.

2

الصناعة التطبيقية.

3

سبل التطوير.

4

مع األسماء والصفات.

5

ما بين الصور واآليات.

6

عبر أركان الصالة.

7

المعايشة اليومية ألشهر.

8

تحويل قيم القرآن لمنتجات.

9

نحن نقص عليك أحسن القصص.

10

الواقع االفتراضي والحقيقة.

 11نادي الورشة األدبية.

من التحفيظ إلى التشغيل

12

تعابير الخط والتلوين.

13

حاالت إلنجازات عملية.

34

الورشة الثامنة :تحويل القيم لمنتجات ومشاريع
يتم رسم مسار قيمة العطاء بعد التعرف على اآليات القرآنية الداعية للبذل ومستحقي
الصدقات والحث على التعلم.

المال
القيام
بالمسؤولية

العلم

خدمة
المجتمع

الزكاة

العطاء
التأليف

الوقت

االبتكار

التطوع
التكامل

شكل ( 23لبرمجة قيمة العطاء عبر تفعيل الحواس

ثم يتم في كل مرة اختيار مسار من المسارات لتحويله لما يشكل منتجات أو خدمات.

من التحفيظ إلى التشغيل

35

شكل ( 24اختيار الزكاة كقيمة لتحويلها لمنتجات

المنتج

االداة

القيمة +

شكل ( 25مسار التحويل

ونقصد باألداة العنصر الذي تم اختياره كمادة أولية لتشكيل المنتج الذي سيعبر عن
القيمة كما في عناصر الشكل التالي:
من التحفيظ إلى التشغيل
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شكل (26

من التحفيظ إلى التشغيل

37

ماذا نقصد بتفعيل الحواس؟
ذلـك إن علمـت أن برمجـة المعلومـة في الـدمـال تتم ليس عبر حـاســـــة واحـدة بـل عبر
مجموعـة أو مزيج من الحواس الخمس ،ولكـل حـاســـــة مـا يجعلهـا متفردة عبر مقـدار
محـدد في التـ ثير يختلف عن الحـاســـــة األخرى ،وهو مـا يطـالعنـا بـه الســــيـد مـارتن
لندستروم ،مدير شركة بي بي دي أو األمريكية في هوتكونغ عن مسم ميداني أجرته
شـــركته شـــمل معظم شـــعوب العالم ،كشـــف فيه عن أولوية ت ثير الحواس في اتخاذ
قرارات السـلوك ،وحجم قدرتها في برمجة المعلومة في الدمال ،وما يلي رسـم بياني
عن نتائجه:

شكل ( 27درجة ت ثير الحواس في برمجة المعلومة في الدمال

وبناء على الترتيب المشار إليه في البيان السابل ،فهو يعني أن عملية برمجة القيمة
حال تم تطويع حاسة البصر فيها سيكون أوقع وتليها حاسة الشم والسمع وهكذا،
وهذا ال يعني بالضرورة تساوي كافة البشر في ذلك الت ثير ،بل لعل البعض يت ثر
من التحفيظ إلى التشغيل

38

بشكل أكبر عبر حاسة دون حاسة ،ولكن لنقل إن المتوسط العام للبشر يعزز للبيان
المشار إليه وفل الترتيب السابل.
ليظل السنال كيف يمكن تطويع الحواس في البرمجة للقيمة؟
فان عملية تفعيل حاسـة اللمس عبر قيمة العطاء عن الزكاة مثال يمكن إدراكها عبر ملبس يحمل
التصـــاميم المبينة أدناه للقميص ،فمع كل ارتداء يعمد إليه الالبس يتم برمجة القيمة عبر حاســـة
الملمس بنسـبة  %25ناهيك عن حاسـة البصـر التي هي وفل البيان السـابل سـتعزز بنسـبة %58
في الـدمـال ،أمـا عبر حـاســـــة المـذال فيمكن إدراكهـا مع كـل جرعـة للمـاء أو مـا تفضــــلـه من
مشروبات ساخنة مثال عبر الكوب المبين أدناه وهو ما يشكل البرمجة بنسبة .%31

شكل ( 28نسبة  %2.5تعبر عن فريضة الزكاة،
واللون األحمر يعبر عما يقتطع من المال
من التحفيظ إلى التشغيل
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شكل (29

من التحفيظ إلى التشغيل

40

ما يلي تحويل موفل من قبل شـركة بيع أحذية ،تدعو فيه المتبضـعين للتبرع ب حذيتهم
القديمة كي يتم إعادة تدويرها لصـــالم الفقراء ،وبناء على تبرعهم يمكنهم االســـتفادة
من خصم حال تم شراء حذاء جديد.

شكل (30

والظــــواهر المجتمعيـــــة الســــالبة مـــــن الممكــــن أيضـــــا تحويلهــــا لمنتجـــــات
ومشــــاريع إيجابيــــة ،وفــــي المثــــال التــــالي نمــــوذج نــــاجم عــــن ذلــــك فــــي
تحويــــل األســــلحة التــــي انتشــــرت بــــين أيــــدي المــــراهقين والشــــباب فــــي
إحـــدى الـــدول األفريقيـــة لمنتجـــات مـــن الهـــدايا والزينـــة ،حـــين حولـــت إلـــى
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منتجـــات اعتمـــدت ذات أرقـــام األســـلحة التـــي تـــم إذابتهـــا عبـــر أســـاليب مـــن
الصهر وإعادة التشكيل.

شكل ( 31اكسسوارات مصنعة بعد التحويل من أسلحة

ولعل البعض يتساءل وهل سترقى منتجاتنا للمنافسة في األسوال؟
لإلجابة على السنال السابل لنس ل السنال التالي:
ما الفرل فيما بين هاذين القلمين؟

شكل ( 32ما الفرل فيما بين هاذين القلمين؟
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فإن قلنا إنه قد وقع فيه "فكتور هيغو" األديب الفرنسي الشهادتين حين أعلن إسالمه
في تصــــورك أيهما يكون ذو قيمة وقابل للعرض في المتاحف ويباع بعد زمن بمبلغ
وقدره؟
وكذلك مع ما ســينتجه الطلبة ،إنا إنتاجهم ســيكون له قيمة وتفضــيل إذ أنهم اعتمدوا
مســـار اإلنتاج عوضـــا عن االســـتهالك ،كما أنهم لو عرضـــوا منتجاتهم للبيع عبر
معرض ،فـ ول المشـــــترين هم أوليـاء األمور نـاهيـك عن أنهم مـارســـــوا القيمـة عبر
تفعيلهم للحواس.

https://wp.me/p3
WskZ-99V

للمزيد اضغط لتحميل الكتاب
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ورش من التحفيظ إلى التشغيل:
1

عبر مناهج التعليم.

2

الصناعة التطبيقية.

3

سبل التطوير.

4

مع األسماء والصفات.

5

ما بين الصور واآليات.

6

عبر أركان الصالة.

7

المعايشة اليومية ألشهر.

8

تحويل قيم القرآن لمنتجات.

9

نحن نقص عليك أحسن القصص.

10

الواقع االفتراضي والحقيقة.

 11نادي الورشة األدبية.

من التحفيظ إلى التشغيل

12

تعابير الخط والتلوين.

13

حاالت إلنجازات عملية.
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الورشة التاسعة :نحن نقص عليك أحسن القصص

ما عالقة القصة بصناعة لقطة الفيديو؟
تكمن قوة الت ثير في صــــياغة القصــــة في اســــتيفاءها أركان عدة منها رســــم
الشـخصـيات ومنم كل شـخصـية صـفات وتداخل األحداث بما يعزز للحظات يكون
فيها المجال أعظم في برمجة القيم ،وعليه لنالحظ كيف تم اســتعراض شــخصــية
الشيطان ،أو فرعون ،ماذا عن نبينا موسى وهكذا.
وكذلك لقطات الفيديو فهي تعتمد على صـــناعة من أســـاليب ترتيب اللقطات وفي
نهج قادر على استمالة القلوب.
وكتاب "حركة الكاميرا في القصــص القرآني" يقدم أســرارا اعتمدت على الســرد
القصـــــصـــــي في القرآن جميـل أن يـدركهـا حـافظ القرآن ليرتقي بخطـابـه الـدعوي
واإلرشادي في التوجيه.

من التحفيظ إلى التشغيل
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حركة الكامرة فى القصص القرآني

https://bit.ly/3
0oJArI

https://wp.me/p
3WskZ-9sN

للمزيد حمل الكتب بالضغط على الرابط
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https://wp.me
/p3WskZ9am

ورش من التحفيظ إلى التشغيل:
1

عبر مناهج التعليم.

2

الصناعة التطبيقية.

3

سبل التطوير.

4

مع األسماء والصفات.

5

ما بين الصور واآليات.

6

عبر أركان الصالة.

7

المعايشة اليومية ألشهر.

8

تحويل قيم القرآن لمنتجات.

9

نحن نقص عليك أحسن القصص.

10

الواقع االفتراضي والحقيقة.

 11نادي الورشة األدبية.
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12

تعابير الخط والتلوين.

13

حاالت إلنجازات عملية.
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الورشة العاشرة :الواقع االفتراضي ..والحقيقة
ما هو الواقع االفتراضي؟ virtual reality
هو نوع من اإليهـام يتم اقنـاع العقـل فيـه أن مـا يراه موجود واقعـا ،بـالرغم من عـدم
وجوده ،وذلك باســتخدام وســائل تقنية رقمية ليتم عبره الت ثير على حاســة اإلبصــار
والحواس األخرى.

شكل ( 33كاميرا الرنية االفتراضية V.R
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سباعية افتراضية لواقع غير موجود
االحالم
الجنون

الوهم
واقع
افتراضي

السحر

االعالم

الظن

االشاعة

شكل (34

شكل ( 35السراب رنية افتراضية للماء
من التحفيظ إلى التشغيل

49

الخطوة  :1الجهاز
 .Aال يتم شـــــرح مـا يقوم بـه الجهـاز ،بـل يجـب أن يـدخـل في التجربـة جميع الطلبـة
قبل الشرح.
 .Bوالفكرة هنـا تكمن في عـدم التـ ثير عليهم كي ال يحتـاطوا ،ذلـك أن عنصـــــر
المفاج ة مطلوب إلنجاح الورشة.
.Cيتم بعد تلقي الخبرة الخاصــة بالتجربة اإلعراب عن مشــاعر انتابت أكبر قدر
ممكن من الطلبة أثناء معاينة الواقع االفتراضي.
الخطوة :2يوجه السنال التالي:
 .Aللـذين شـــــعروا بـالخوف من التقـدم لخطوات هـل تعتقـدون أنـه من الممكن أن
نجعل الســـجين من دون أغالل ودون زنزانة لنجده ممتثال في المســـاحة التي
خصصت له في الحراك في سجنه؟
 .Bفي تصـــوركم _بالنســـبة للذين لم يتقدموا خطوات_ ،ما الذي منعكم من قرار
التقدم ،هل العقل أم القلب في ظنكم؟
.Cمـا هي العوامـل التي كـانـت تنثر علينـا أثنـاء التجربـة التخـاذ القرار؟ هـل
(البصر ،العقل ،أم القلب ؟
هـب أنـك خطوت خطوة نحو األمـام إلدراكـك أن الـذي تراه ليس بحقيقـة كيف يمكن
لعقلك أن يتصـــور األمر؟ وكيف ســـيتعاطى قلبك ذلك كي تتقدم خطوة؟ هل على
العقل أن يحسـم األمر بالحواس والقلب أم أن اإليمان القلبي الذي نقلته لنا الحواس
لم يكن اصالً حقيقة؟
لقد انهزم القلب واســتطاعت حاســة البصــر أن توهم العقل أن الذي كنت تراه إنما
كان حقيقة ،ما يعني أن الحاسة هي التي حسمت معركة التجاذب!
من التحفيظ إلى التشغيل
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هل تعتقد أن قرارك كان صائبا ً أم خاطئا ً حين حسمت حاسة اإلبصار األمر؟
حين ألغينا حاسـة البصـر في اعتماد القرار يعني أننا صـرنا أمام (العقل والقلب ،
وعليـه يجـب أن يتخـذ أحـدهمـا القرار ،أي أن القرار ســـــيكون فيمـا بين (اإليمـان
والمنطل كي تستجيب الجوارح _أال وهو السلوك_ ،في تصورك من الذي يجب
أن يحسم هنا العقل أم القلب؟
إذن نحن هنا أمام ثالثية في الت ثير:
الحواس :عبر اإلبصار.
العقل :المنطل.
القلب :الخشية ومشاعر الرهبة.

العقل
القلب
الحواس

لعل إفادات الطلبة ستتضمن ما يلي:
➢ فبالرغم من كونه واقعا ً مصطنعا ً غير أنه بدا لي كحقيقة ،شعرت بالخوف ،بل
بالرعب من أن أخطو حتى لمجرد خطوة نحو األمام.
من التحفيظ إلى التشغيل
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فهل ترى تلك الحشرات التي لم تكن تتجاوز سقف الوعاء الذي وضعت فيه
كانت مقيدة بواقع مصطنع برمجناه في أدمغتها كي ال تجتازه ،بالرغم من عدم
تواجد ذاك المانع في سقف الوعاء!

شكل ( 36الحشرات لم تعد قادرة على الخروج من الجرار حتى بعد فتحها!

معركة الحسم:
➢ فال مناص من تظافر فيما بين اإليمان والمنطل ،ولعل اإليمان يكون هو القائد
في ذلك ،حال عززت الحواس لما يشوش العقل فيستجيب العقل.
➢ نستفيد من ذلك:
➢ لعل هذا ينقلنا لموضوع الدجال ،الذي تعاينه الحواس ولعل المنطل يصدقه،
ليحسم حينها اإليمان الموقف.

من التحفيظ إلى التشغيل
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تكمن أهمية هذه الورشة:
➢ تعزيز مدارك الطلبة كي يتمكنوا من التحكم في قيادة النفس والجسد.
➢ تعزيز القوة التي يمتلكها القلب في حسم األمور.
➢ الفصل فيما بين الثالثي الحرج (الحواس ،المنطل ،اإليمان .

https://wp.me/
p3WskZ-9Je

للمزيد حمل الكتاب بالضغط على الرابط

 .1دائرة الحواس :لذلك بينا أهمية (تفعيل الحواس في برمجتنا للقيم لما لها من
أثر فاعل في حفظ المعلومة وأثر في الت ثير على السلوك.
 .2لكن نلغي الحواس حين تريد الحواس أن تترأس القرار نيابة عن القلب.
 .3للحواس "سعة" فهي تعين على "التبين" و "التحليل" و " المنطل" لكن بشرط
أن "تعين وال تحسم".
 .4الواقع نوعان:
أ-

ملموس.
من التحفيظ إلى التشغيل
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ب-

افتراضي.

واالفتراضـــــي يتم برمجتــه عبر وســــــائــل اإلعالم والبرمجيــات الرقميــة.
وعــلــيـــه فــاأللــوان ال تــعـــدو ســــــوى أن تــكــون مــوجـــات طــولــيـــة.
كوكـب زحـل ليس صـــــلبـا كمـا يبـدو لنـا وإنمـا غـازي (الهيـدروجين والهليوم
المضـــــغوطين  ،والحلقــات هي الصـــــلبــة بحكم مكونــاتهــا من حجر.

شكل ( 37ليس بالضرورة كل ما تراه يمثل الحقيقة

شكل ( 38هل الطفل يلمس رأس صخرة أم تراه جبل من بعيد؟
من التحفيظ إلى التشغيل
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الحقيقة :هو كل ما وراء الواقع المدرك بالحواس ،نموذج ومواقف نبينا موسى مع
الخضر عليهما السالم في (سورة الكهف خير شاهد على ذلك.

شكل ( 39طفل لوح الكاكاو

إن تعزيز اإلدراك أيضـا يتم عبر مناقشـة حاالت افتراضـية في مثل قصـة الطفل الذي
ســطي على لوح الكاكاو من حقيبة صــديقه في الفصــل ،لنســ ل بعدها ما التصــرف
المناسب أمام تصرف كهذا؟
فلعل المشــــاركين في حلقة التحفيظ إن كانوا شــــبابا يرجحون التوبيخ واإلنذار بعدم
معاودة ذات السلوك غير المهذب المشين ،ولكن على المربي أن يس ل:
 هل ثمة مجال لعدم توبيخه ،بل تشــجيعه لعمل مماثل مســتقبال ،بل وتوجيه النصــملصديقه بدال منه؟
فلعل المشــاركين يرفضــون ذلك ،فإن عجز المشــاركون عن اإلدراك ،أبلغهم المربي
أن سـلوك الطفل كان عن أزمة حادة من مرض السـكر جعلته مضـطرا ومتخطيا أمر
من التحفيظ إلى التشغيل
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االسـتئذان فلعل زميله لن يوافل على منحه لوح الكاكاو ،وخشـية أن يصـاب باإلغماء
تناوله ،وعليه ســـينصـــم الزميل ويبن له حالة الطفل المعتدي كما لن يوبخ المعتدي
ولعلنا نبلغه ب ن ال يتردد في المرات القادمة على فعل مماثل (حال اضـــطر ناســـيا
جلب سكاكر تنقذه من أزمته المرضية.
اإلسالم والقرآن حيال الواقع والحقيقة نجده عبر مواقف في مثل:
➢ ماذا كان يرى ابن نوح وماذا كان يرى نوح عليه السالم في لحظة
اإلعصار؟
➢ لماذا استجاب ابن نوح للحواس؟ أ تراه استسلم للمنطل (العقل حين كان
الجبل أكبر منطقيا من أن يغمره الماء !
➢ ماذا عن سحرة فرعون ،في نبذهم الحواس؟
➢ الحظ اعتماد فرعون للحواس والمنطل! وتغافله عن الحقيقة ،فالمشهد كان
واحدا ً امام ثالث فرل (الســـحرة ،فرعون ،نبيين  ،ألغى الســـحرة الحواس
والمنطل واسـتسـلموا للقلب ،ولم يلغ فرعون الحواس بالرغم من تسـع آيات
معززة للحواس!
➢ كما نجد في (وكشفت عن ساقيها  ،مستسلمة للحواس ،فخذلتها الحواس،
فلم يسعفها المنطل فصارت بلقيس نحو القلب منمنة.
➢ ابراهيم عليـه الســـــالم في اعتمـاد معيـار للحواس ومنـه للمنطل ومنـه نحو:
اإليمـان في قفزات ثالث معززة للثالثي( :الحواس والعقـل والقلـب  ،ثم كي
يبرهن لنـا ذلـك طلـب منـه هللا أن يـذبم ابنـه ،نـابـذا ً للحواس والمنطل مقـدمـا
القلب.
❖ فنحن إذ نسـتسـلم حين يذكر لنا نيوتن عبر معادلة رياضـية الذي عثر عليه،
فال نجادل ،بحكم إحاطته العلمية ،وعدم تمكننا من إحاطة علمية مماثلة.
❖ وإذ نســـتســـلم للطبيب الذي ســـيعمد لعملية جراحية للقلب ،فننمن بقدراته
وإحاطته العلمية والعملية.
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❖ لـذا ال بـد أن نســـــتســـــلم لمـا لم نحط بـه علمـا ،لننمن بمـا يـذكره هللا لنـا دون
تعريض األمر للعقل أو المنطل.
❖ فثمة دائرة من العلوم مما لم يكشف لنا بعد والمستقبل كفيل بذلك ،واإلحاطة
بـ ـالـــعـــلـــم مســـــــتـــحـــيـــلـــة ألن هللا ﷻ هـــو وحـــده الـــمـــحـــيـــط.
لذا علينا أن نستسلم فاإلسالم واالستسالم الكامل لما في يد هللا ،حتى لو جاء
العلم بما ال نعرفه لنلجئ ه ،ليظل الوهم واألعالم واألحالم ضــمن هذا مع
الـواقـع االفـتـراضـــــي لـيـحســـــم األمـر( :الـقـلـــب الســـ ـلـيـم الـمـخـمـوم.
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ورش من التحفيظ إلى التشغيل:
1

عبر مناهج التعليم.

2

الصناعة التطبيقية.

3

سبل التطوير.

4

مع األسماء والصفات.

5

ما بين الصور واآليات.

6

عبر أركان الصالة.

7

المعايشة اليومية ألشهر.

8

تحويل قيم القرآن لمنتجات.

9

نحن نقص عليك أحسن القصص.

10

الواقع االفتراضي والحقيقة.

 11نادي الورشة األدبية.
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تعابير الخط والتلوين.

13

حاالت إلنجازات عملية.
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الورشة الحادي عشر :تمارين (الورشة األدبية)

شكل ( 40نموذج تقريبي في مسار اإلغناء األدبي

للمرحلة العمرية  12-8عام
مجموعة األنشطة التالية تهدف إلى:
 -1أن نبين لمرشد النادي أهمية النشاط وحيويته تنبع من فكرته وليس بالضرورة
بتعدد األدوات المستخدمة فيه ،فمحدودية األدوات ال تعني أننا أمام عائل نحو
تفعيل األنشطة.
 -2أن نقدم للمرشد نموذجا حيويا نعزز من خالله «القيم» بشكل غير مسبول
وقادر على إدخال الحيوية والبهجة للشريحة المستهدفة.
وفكرة هذه األنشطة ستعتمد على:
 .1الطالقة.
 .2التلقائية.
 .3شحذ الفكر واإلبداع.
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 .4الكشف عن العالقات.
 .5التعرف على آلية تشكل المفاهيم.
 .6مهارة اإلدارة.
 .7استثارة ما بداخل الالعبين من أفكار وقيم ومفاهيم ،وتهذيبها.
األدوات المطلوبة للعب:
 -1حجر زهر.
 -2قائمة من كلمات عشوائية.
 -3قائمة بعناوين «قيم» ذاتية أو مجتمعية.
 -4أورال وأقالم للكتابة \ أو لوح للكتابة عليه.
قائمة الكلمات:
يمكنك أن تشكل قائمة من الكلمات ،وفل الشكل اآلتي:
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(ب)

إسمنت

شمعة

وسادة

زرارة

برتقال

نعاس
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سماء

صدر

وسام

ضفدع

كاشف

مبراة
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غيوم

مسمار

طاووس

صدر

ورقة

حديد

3

هاتف

قبعة

شطة

حقيبة

ماء

ضوء

4

حذاء

شباك

حليب

حلو

كوب

رأس

5

رغيف

جذع

حائط

ملعقة

صلب

حاسوب
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(أ)

عضلة

ضمان

مصيده

شبكة

مزهريه

حجر

1

فم

طابع

فيلم

عام

مفتاح

كتاب

2

سلة

هضبه

سعال

قرص

جاسوس

حصان

3

ليل

سلطة

غابه

سمك

قهوة

طاوله

4

باب

عالمة

قمامة

حبة

عطر

قلم

5

حقيقة

تجارة

عنوان

عصير

عسل

سرير
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ويمكنك أن تشكل قائمة من القيم ،وفل الشكل اآلتي:
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مسنولية

حكمة

تآزر

غفران

توبة

احترام

1

صدل

حلم

دعم

جبر

حفظ

عفو
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عدل

صبر

حرية

زكاة

تعمير

مساواة

3

ودود

نصرة

بساطة

عطاء

إرشاد

إرادة

4

محب

تعاون

تراحم

كرم

نظافة

عزم

5
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تسامم

بر

سالم

أمان

اجتهاد

مثابرة

6

كيفية إدارة النشاط
 -1حجر الزهر هو من سيختار من قائمة الكلمات ،وقائمة القيم مع كل تمرين
نبدأه.
 -2يتم تقسيم الطلبة إلى مجموعتين ،وكل مجموعة تختار ناطل رسمي يمثلها.
تمرين مسار القيمة
 -1على فرض أن حجر الزهر اختار الكلمات «مزهرية»« ،قرص»« ،سلطة»
من قائمة الكلمات ،ووقع االختيار على قيمة «السالم» من قائمة القيم.
 -2يطلب من كل فريل التعبير عن عالقة مدعومة بمبرر فيما بين:
➢ كلمة «المزهرية» وقيمة «السالم» ثم
➢ كلمة «القرص» وقيمة «السالم» ثم
➢ كلمة «السلطة» وقيمة «السالم».
 -3يعمد مرشد النادي لرسم مسارا للقيمة بناء على إفادات الفريقين.
 -4يتم تحليل نتائج المسار بما يشكل «إيقاع» و «أسلوب تفكير» حيال نتائج كل
فريل.
قد تكون النتائج وفل ما يلي:
➢ عالقة كلمة «المزهرية» وقيمة «السالم» ،من خالل إهداء باقة زهور ضمن
مزهرية لصديل
➢ وكلمة «القرص» وقيمة «السالم» ،دائرية القرص تفرض أن يعم السالم
األرض كلها وليس بقعة دون بقعة.
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➢ وكلمة «السلطة» وقيمة «السالم» ،ف كل السلطة الغنية باأللياف تعزز بنية
سليمة للجسم بعيدة عن األمراض باألخص أمراض السرطان.
 -5يعمد مرشد النادي لرسم مسارا للقيمة بناء على إفادات الفريقين

اإليقاع وأسلوب التفكير:
• يالحظ كيف أن أسلوب التفكير يتشكل بتعدد الزوايا الخاصة بالطرح،
فالمزهرية استخدمت مرة كهدية ومرة كمعزز للحواس الستشعار قيمة السالم
• والقرص تم التعاطي معه مره كمادة معبرة عن حاجة أساسية كالطعام ومرة
كمفهوم ،وكذلك مع كلمة السلطة مره كطعام ومرة كتنوع ثقافي وتنوع
عرقي.
تمرين شحذ مسار الربط
نعمد إلى ذات التمرين السابل ،وعوضا عن اختيار كلمة واحدة يتم اختيار كلمتين
مع القيمة الواحدة ،مثال ذلك:
حال وقع االختيار العشوائي على الكلمتين التاليتين ”،فيلم“و“قمامة“ ،والقيمة التي
تم اختيارها عشوائيا” عزم“.
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فتكون نتائج التمرين على سبيل المثال:
➢ كان البد من إحراج سكان المنازل المطلة على الشارع بتصوير فيلم عن مدى
تماديهم في إلقاء القمامة دون االلتزام بإلقائها في الحاويات المخصصة لذلك،
حاثييهم بالعزم النتشالها.
• الحظ هنا شحذ الذهن لدفعه للربط فيما بين ما ال عالقة جامعة بينه أو في مثل”
الفيلم“و” القمامة“حيال قيمة مثل” العزم“
• إن عملية البحث عما يشكل رابطا هو في حد ذاته ،يمرن العقل على:
 -1أن هنـاك على الـدوام ارتبـاط فيمـا بين أي شـــــيء وأي شـــــيء في هـذا الكون
المحيط بنا.
 -2الشــحذ واالرتقاء باســتشــعار الجانب القيمي الذي يجب أن يفعل مع كل شــيء
من حولنا.
تمرين التصنيف
 -1يقسم الالعبين إلى مجموعتين:
 -2يعمـد إلى اختيـار مجموعتين من الكلمـات ،كـل مجموعـة مكونـه من  6كلمـات
عشوائية االختيار.
 -3تعمد كل مجموعة إلى إعادة تشــكيل الكلمات على مجموعه أو مجموعتين بما
يعزز تصـنيفا له مبرره المنطقي ،بحيث يكون محور التصـنيف ،قيمة أو أكثر يتم
اختيارها عشوائيا من ضمن قائمة القيم.
المجموعة األولى:
• فيما يلي مثال للحل:
المجموعة الثانية:
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حال كان االختيار العشوائي للقيم هو” رحمة““ ،البر“

رحمة

المبرر

ضمان

إن مس لة ضمان اإلنجاز رحمة.

سمك

اللحوم البيضاء تقي من مرض
الكولسترول فهي رحمة.

عضلة

قدرة العضلة في القبض والبسط رحمة
تعزز اإلنجاز لدى اإلنسان.

البر

المبرر

طاولة

وضع القهوة على الطاولة لكبير السن
الذي يعاني من مرض خشونة الركب
هو من البر.

مصيدة

تخليص منزل والديك من القوارض
بشراء مجموعة من مصائد القوارض
هو من البر.

ويالحظ في هذا التمرين كيف أن الالعبين مارســوا عمليات التصــنيف ،مع إثراء
وإغناء ما يمكن أن تعنيه القيمة المختارة من خالل كلمات عشوائية ال يبدو أن لها
عالقة مباشرة بالقيم محل االختيار ،وهو نوع من أنواع تفعيل القيم ونوع من رفع
معدالت االستشعار بما يمكن أن يكون للقيمة من تطبيقات عملية.
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تمرين تفعيل القيم
 -1اعمد إلى كلمتين عشوائيتين.
 -2حـاول أن تنطلل من قيمـة إنســـــانيـة اعتمـادا على مـا يمكن أن تجتمع عليـه تلـك
الكلمتين.
 -3بين كيف أن القيمـة المختـارة هي األمثـل مقـارنـة بقيمـة أخرى يختـارهـا مجـددا
حجر الزهرة.
• مثال :تجارة ،عصير.
• إنه من الممكن أن يكون محور القيمـة الجـامعـة فيمـا بين تلـك الكلمتين هي قيمـة”
األمانة“ ،فال يمكن أن نتصــــور أن يقوم التاجر ببيع عصــــير فاســــد منتهي
الصالحية.
تمرين التطوير والتحسين
• هناك مجاالت عدة لعمليات التطوير والتحســــين ،والتطوير قد يعني (الكبر أو
الصغر في الحجم أو حل مشكلة ما.
• بين من خالل اختيار كلمة عشـوائية ما يسـهم في تطوير أو تحسـين شـيء ما،
حيال قيمة يتم اختيارها عشوائيا من قائمة القيم.
• مثال :كلمة” عطر“ ،أمام قيمة” زكاة“.
➢ أن نحسن من صناعة الجوارب واألحذية بما يجعلها تبث عطرا زاكيا بدال من
الروائم النتنه بعد ارتدائها ،مستوحيين تحسين كهذا من عملية الفرك التي
تعرض إليها حبات سبحة الكهرب فتبث روائم زكية بفركها.
• هذا التمرين ،ومن خالل تكراره مع أكثر من كلمة ،تارة مع نفس القيمة وتارة
مع تثبيت القيمة وتغيير الكلمات ،يسهم في عملية رسم مسار للقيمة من ناحية،
ومن ناحية أخرى يعمل على إثراء ما يمكن التفكير به من مشاريع تعين على
ممارسة” اإلحسان” و“اإلتقان “في العمل.
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تمرين استكشاف مواضع الخلل
هذا التمرين يكشف بعد الحوار الذي يتم بين المرشد والطلبة ،أنواع عديده من مواطن
الخلل ،ما يستوجب بناء عليه تفعيل لقيم مجتمعية معينة حيال كل قيمة.
مثال:
➢ حيال تفشي ظاهرة إلقاء القيد الدراسي ،فقد يكون الخلل من ارتفاع رسوم
المدارس التي ال يقوى عليها الوالدين ،أو ضعف القدرات االستيعابية للطلبة أو
صعوبة االختبارات أو ..الخ
تمرين رفع مستوى إدراك الرسائل
 -1اعمد إلى اختيار أربعة قيم بشكل عشوائي.
 -2اعمد إلى اختيار كلمة بشكل عشوائي ،وحاول أن تدرجها تحت قيمة من القيم
األربعة المختارة بما يعزز مبررا لهذا اإلدراج.
 -3كرر العملية.
 -4تقف اللعبة إذا لم يتمكن الفريل المنافس إدراج ثالث كلمات مختلفة.
• مثال:
إذا كانت القيم األربع المختارة هي:
بساطة

عطاء

إرشاد

إرادة

والكلمات األربع المختارة بشكل عشوائي هي:
كتاب
حصان
طاولة
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قلم

فإن الكلمات األربع من الممكن أن تدرج كما يلي:
بساطة

عطاء

ارشاد

إرادة

طاولة

قلم

كتاب

حصان

• والمبرر هو :أن الطاولة من سماتها أن تكون مبسوطة ،والقلم من سماته
العطاء بالكتابة ،والكتاب من سماته اإلرشاد والتوجيه ،ويتمتع على الدوام
الحصان بالعزيمة واإلرادة.
• هذا التمرين ،يبين لالعبين كيف أن االشياء من حولنا سواء كانت جمادا أو
حيوانا تتمتع بعالقة ما مع القيم.
• وهو تمرين يعزز مدارك الالعبين حيال المساحة العريضة في التفعيل للقيم.
تمرين برمجة القيمة بالمساعدة
 -1اختر قيمتين بشكل عشوائي.
 -2اختر كلمتين بشكل عشوائي.
 -3استخدم الكلمتين لرسم مشهد ينسجم والقيمة التي اخترت.
 -4اختر كلمتين ثانيتين ..وهكذا.
 -5تعرف من خالل نتائج التمرين على مسار القيمة.
هذا التمرين من الممكن إنجازه من خالل الصور أيضا
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مثال:
القيمتين المختارتين عشوائيا هما :النصرة والتعاون.
الكلمتين المختارتين عشوائيا هما :حقيقة ،سرير.
التطبيل:
إن سرير جدتي ال يدرك حقيقة صنعه إال الشركة الطبية التي صنعته نصرة
للمسنين (الحظ هنا كيف أن صياغة الجملة جاءت بشكل يسهل إدراجها تحت أي
من القيمتين السالفتين .
ومن الممكن أن يعمد المرشد فيما بعد إلى ثالث كلمات بدال من كلمتين.
تمرين تشغيل القيم عبر المعاني العكسية
 -1اختر أربع كلمات عشوائية.
 -2اختر  3قيم عشوائية من قائمة القيم.
 -3من واقع الكلمات ،انتقي كلمتين تعتقد ب نهما يعبران عن معنى متناقض حيال أي
قيمة من القيم الثالث المختارة.
 -4بين تفسيرك لهذا التناقض.
مثال :إذا كانت الكلمات المختارة عشوائيا هي:
هضبة

سعال

مفتاح

جاسوس

والقيم المختارة عشوائيا هي:
إرشاد
نظافة
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اجتهاد

فإن حل مفترض قد يكون كما يلي:
الكلمتين المتناقضتين هما (هضبة ،ومن سماتها االرتفاع والعلو والظهور .
و(الجاسوس ،ومن صفاته التخفي وعدم الظهور .
أما القيمة المحورية فهي (اإلرشاد فقيمة اإلرشاد تجنبك المنزلقات التي تكون في
العادة مخفية وتمنحك فرصة للظهور بشكل رشيد نظيف.
أما مع الكلمتين التاليتين وهما( :مفتاح وسعال):
فنالحظ التناقض بينهما من زاوية المرور السهل والمرور الصعب ،فالمفتاح يسهل
عملية المرور السهل ،أما مع السعال فنحن نعاني من مرور الهواء في الرئة.
إن الهدف من التمرين السابل هو:
 -1تعزيز لياقة الذهن حيال ما يمكن أن يستعار من صفات األشياء بما يعزز القيم
-2ما يجعل مفهوم القيمة أكثر وضوحا حيال مسار فكرة التناقضات.
تمرين  360درجة حول القيمة:
 -1اختر خمس قيم مختلفة بشكل عشوائي.
 -2اختر كلمة عشوائية من ضمن قائمة الكلمات.
 -3أوجد عالقة ما بين الكلمة وكل قيمة سالفة االختيار.
مثال:
إذا كانت القيم المختارة عشوائيا هي:
محبة – مسنولية – صدل – تسامم – تعاون.
والكلمة المختارة «غابة» فيكون الحل كما يلي:
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المحبة غابة من االخضرار يلف به القلب.
قطع أشجار الغابات مسنولية تقع على عاتل الجميع.
يهدف هذا التمرين لما يلي:
 -1أن أي شيء من حولنا له عالقة ب ي شيء من حولنا.
 -2أن مسار القيمة الواحدة متعدد ويصعب حصره.
 -3أن هناك عالقات مباشرة وغير مباشرة فيما بين القيم.
تمرين العالقات
 -1اختر كلمتين عشوائيتين.
 -2اختر قيمة ما.
 -3أوجد عالقة مبررة فيما بين الكلمتين والقيمة المختارة.
مثال:
حال كانت الكلمتين :حصاة ،عدسة مكبرة.
وحال كانت القيمة :ممارسة المشي إلحرال الدهون.
فإن الحل سيكون:
المشي على الحصى ينشط الدورة الدموية لإلنسان وهو شبيه بدور العدسة المكبرة
التي تجمع األشعة المتناثرة إلحداث فعل اإلحرال.
يهدف التمرين السابل لتبيان أن ثمت عالقات تجمع فيما بين األشياء من حولنا،
ويظل التحدي في الكشف عن تلك العالقات من خالل زاوية النظر التي ترشدنا إلى
ذلك.
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تمرين الكلمة تفرض اتجاها مغايرا في فهم القيمة
 -1اعتمد قيمة عشوائية من قائمة القيم.
 -2اختر ثالث كلمات عشوائية من قائمة الكلمات.
 -3اعمد إلى رسم مسارا للقيمة ،مع كل كلمة من خالل ما يبرر عالقة معها.
مثال:
إذا كانت القيمة المختارة هي” الوالء“
وإذا كانت الكلمات الثالث المختارة:
عنوان

عصير

عسل

فانوس

محبة االمير
عنوان للوالء

إن عصارة
خبرات االمم هي
ركيزه حضارتها
وسر والء
شعوبها

الوالء

تعدد االنجازات
فانوس يرشد
المنولين ويعزز
والء الرعية

سر والء
المسلمين للعسل
كغذاء ذكره في
القرآن

الحظ كيف أن القيمة أخذت مسارا فرضته الكلمة والذي تمثل في:
 .1مكونات وعناصر المحبة.
 .2الخبرات التراكمية.
 .3دور القرآن ومعايير الوالء.
من التحفيظ إلى التشغيل
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 .4اإلنجازات.
فمن فوائد هذا التمرين هي:
 .1حال تعثر رسم مسار ألي قيمة اعمد إلى قائمة من الكلمات العشوائية
لرسم مسار لها.
 .2إن لكل كلمة حظ في أي قيمة تختار ،وللكلمة ما تفرضه على القيمة من
مسار.
تمرين لكل مفهوم صور وأشكال وتطبيقات
 -1اختر مجموعة من الكلمات العشوائية.
 -2ت مل في كل كلمة واستخرج منها صورا وأشكاال.
 -3هل تمنحك تلك الصور واألشكال” مفهوما “معينا.
مثال:
حال كانت الكلمات :ضغط ،صراخ ،موت
ضغط

صراخ

موت

الفحم

الشطة

موت البطارية

فتن الذهب

األلم

موت اإلنسان

فرك الوردة

الدم

الوقت

اإلجهاد

من التحفيظ إلى التشغيل
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ضغط

صراخ

موت

الفحم = ألماس

الشطة تعبير بالمذال عن
الصراخ

موت البطارية بعد أداء نشط

فتن الذهب= ارتفاع قيمته

األلم تعبير باإلحساس عن
الصراخ

موت اإلنسان ،وكل كائن
حي

فرك الوردة= عطر

الدم تعبير بالمشهد عن
الصراخ

موت الوقت بإضاعته

اإلجهاد = تحسين األداء

مفهوم” الضغط “من الممكن أن يكون إيجابي على الدوام.
مفهوم “الصراخ “هو بمثابة جرس إنذار أولي لمشكلة ستقع أو ربما وقعت.
مفهوم “الموت “هو أن كل شيء إلى زوال.
يسهم هذا التمرين في:
 -1استخالص مفهوم ما من األشكال والتطبيقات التي تفرضها علينا معاني الكلمة.
 -2إن وراء تلك األشكال ،حتى لو تنوعت مفهوم واحد يغذيه ويسيره.
تمرين نقاط التشابه
 -1اختر مجموعة من الكلمات العشوائية.
 -2لكل كلمة من تلك الكلمات اقترح اسم حيوان (طائر ،حشرة ،ثديي ،من غير
اإلنسان .
من التحفيظ إلى التشغيل
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 -3وضم مبرر التشابه.
 -4حال كانت الكلمة العشوائية اسم لحيوان اعمد إلى كلمة بديله.
مثال:
فإذا كانت االختيارات في:
شمعة

وسادة

زرارة

برتقال

فإن أسماء الحيوانات المقترحة هي:
ذبابة

قطة

فراشة

نحلة

فالذباب يحب الطيران نحو مصـــدر للضـــوء ،والقطط تحب الجلوس على وســـائد،
والفراشــة هي بمثابة وســام علي الصــدر لجمال جناحيها ،والنحل يرشــف من ورد
البرتقال إلنتاج العسل.
تكمن فائدة هذا التمرين في:
 -1توسـعة مدارك الالعبين حيال ما يشـكل نقاط تشـابه أو التقاء ،وإدراك نقاط التشـابه
هي المرحلة التي تسـبل مرحلة الكشـف عن قاعدة يخضـع اليها هذا التشـابه في عملية
إدراك “المفهوم“.
-2من خالل الحوار ســــيـدرك الالعبون أن أدمغتهم قـد تعرضـــــت لعمليـات برمجـة
بشكل تلقائي حيال ما يستعرضونه من مخزون المالحظات المحفوظة.
تمرين حقيقة تفرد األشياء من حولنا
يسهم هذا التمرين في تعرف الالعبين على حقيقة عمل األشياء من حولنا وما يجعل
كل منها فريدا فيما يقوم به من وظيفة.
من التحفيظ إلى التشغيل
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 -1اختر ثالث كلمات عشوائية.
 -2مع كل كلمة تم اختيارها اعمد إلى إلغاء أهم عنصر أو صفة تميز بها.
 -3بين كيف أنه في إلغاء تلك الصفة فإن العنصر هذا يفقد معناه ووظيفته األساسية.
مثال:
فلو كانت االختيارات هي:
مسمار

ماء

كوب

فالمسمار يفقد صفته إذا فقد الحدية.
والماء يفقد صفته إذا فقد صفة الشرب.
والكوب يفقد صفته إذا فقد صفة الحمل.
غير أن المســمار لن يفقد وظيفته إذا لم يصــنع من الحديد ،والماء لن يفقد صــفته إذا
كان صلبا (ثلج  ،والكوب لن يفقد صفته إذا أخذ ألوانا مختلفة.
فالتمرين السابل يعزز ما يلي:
 -1أن األشـــياء من حولنا تكتســـب معناها من الوظائف التي صـــنعت من أجلها أو
خلقت من أجلها.
 -2أن تلك الوظائف تعتبر بمثابة المحور الرئيس وما عداها مواصــفات ثانوية يمكن
االستغناء عنها أو االضافة إليها وتطويرها.
 -3تميز تلـك األشــــيـاء بصــــفـات محـددة يمكن اعتبـاره بمثـابـة” المفهوم “الـذي يجـب
المحـافظـة عليـه ،ومـا عـداه يعتبر منتجـات تـابعـة لـذات المفهوم ،راجع منلفنـا "تحويـل
القيم والمفاهيم إلى منتجات“.

من التحفيظ إلى التشغيل
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تمرين قوة التأثير
 -1اختر قيمة ما بشكل عشوائي.
 -2اختر خمس كلمات بشكل عشوائي.
 -3بين كيف أن كل كلمة تم اختيارها لديها قوة ت ثير في منم القيمة المختارة معنا
وعمقا في الفهم ومسارا جديدا.
مثال:
لتكن القيمة المختارة” الصدل“.
لتكن الكلمات المختارة عشوائيا:
سماء

صدر

وسام

ضفدع

كاشف

➢ ممارسة الصدل ترفعك في عيون الناس نحو السماء.
➢ وتكون في الصدارة على الدوام في أذهان الناس عندما يذكرون الصدل.
➢ ممارسة الصدل وسام يرفع اإلنسان درجات يوم الحساب.
➢ ال يكيل الصادل بمكيالين وال يقفز كالضفدع في عرض الحقيقة ،بل تكون
أقواله على الدوام مستقيمة دون مراوغة أو تضليل.
➢ الصادل يكشف الحقائل والمراول يخادع.
لقد وضم التمرين السابل اإلضافة والت ثير الذي تمنحه الكلمة في تعميل معنى
القيمة ،ذلك أن للت ثير صورا عدة منها:
 -1تعزيز اإليجاب أو السلب.
 -2تعزيز الضعف أو القوة.
 -3تعزيز التصغير أو التكبير ..وهكذا.

من التحفيظ إلى التشغيل
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ورش من التحفيظ إلى التشغيل:
1

عبر مناهج التعليم.

2

الصناعة التطبيقية.

3

سبل التطوير.

4

مع األسماء والصفات.

5

ما بين الصور واآليات.

6

عبر أركان الصالة.

7

المعايشة اليومية ألشهر.

8

تحويل قيم القرآن لمنتجات.

9

نحن نقص عليك أحسن القصص.

10

الواقع االفتراضي والحقيقة.

 11نادي الورشة األدبية.

من التحفيظ إلى التشغيل
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تعابير الخط والتلوين.

13

حاالت إلنجازات عملية.
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الورشة الثاني عشر :التعبير بالخط والتلوين
 -1اختر من اآليات ما يعزز لقيمة (ذاتية .
 -2اختر من اآليات ما يعزز لقيمة (مجتمعية .
 -3خط اآلية:
أ -بخط الرقعة.
ب -الثلث.
ج -النسخ.
 -4اختر من الجملة التي تم خطها جانب جمالي وأدرج فيه بزخرفة تارة:
أ( -هندسية وتارة
ب -زخرفة (نباتية
 -5صمم علبة من ورل مقوى كحاوية أقالم ،وأدرج عليها التصميم بالزخرفة
 -6عاود لذات التصميم وضعه عبر تطبيقات مختلفة (بطاقة تهاني ،ورل
مراسالت ،قميص .
 -7ضع مع القميص الكلمة القيمية التي تعززها لآلية.

من التحفيظ إلى التشغيل
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شكل (41

شكل ( 42عملية تصميم المغلف بعد تحديد مواقع القص لطيه
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شكل ( 43محفظة المقالم واختيار العبارات الحاثة على القيم

شكل ( 44نموذج تعليمي ألنواع من الخطوط العربية

من التحفيظ إلى التشغيل
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شكل ( 45نموذج تعليمي ألنواع من الزخارف اإلسالمية تعزيزا للتذول الجمالي لدى حافظ
القرآن في الزخرفة الهندسية والزخرفة النباتية

شكل ( 46الزخرفة النباتية
من التحفيظ إلى التشغيل
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شكل ( 47في إعادة تركيب الحروف

شكل ( 48أساليب التفريغ لتلوين ما تفرل زخارف

من التحفيظ إلى التشغيل
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شكل ( 49التعريف ببعض األدوات اإلسالمية القديمة واستعماالتها
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84

شكل (50
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فريل إنجاز كراس اكتشف الفن اإلسالمي

ثالث عشر :نماذج تطبيقية لورش تحفيظ القرآن
ما يلي نستعرض نموذجين اعتمدا ذات مسار التشغيل وهما:
أوال :اسم المشروع (سمر)
المكان :الجمهورية اليمنية
االبتكار :سول لمنتجات قيم القرآن الكريم.
الفكرة :تحويل القيم القرآنيـة المـدركة نظريا لتطبيقـات عمليـة عبر منتجـات يمكن بيعها
في األسوال لتحقل ريعا لمراكز تحفيظ القرآن في اليمن.
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شكل ( 51بعض المنتجات المروجة لمشروع سول "سمر"

من التحفيظ إلى التشغيل
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ثانيا :اسم المشروع (تعزيز هوية بيت المقدس).
المكان :المملكة األردنية الهاشمية
لما كان بيت المقدس قد امتاز بما تم ذكره في القرآن (بالبركة التي لم تقتصـــر عليه
بل طال نطاقها من حوله جغرافيا ،فقد أشـارت رسـالة دكتوراة بإشـراف د .عبد الفتاح
الوعيس ،عن ســـورة اإلســـراء ،أن البركة هذه تمضـــي وفل دوائر لتصـــل لمناطل
جغرافيـة تتعـدى فيهـا دول ،وهو مـا جعلنـا نختـار في التعزيز لهويـة بيـت المقـدس
عنصرين ضمن مجموعة عناصر ،وهذين العنصرين ندرجهما كمثال:
-1تاريخ  16هجري.
وهو تاريخ دخول الخليفة عمر بيت المقدس فاتحا ،الموافل يوليو  637م
 -2دوائر البركة.
فجاء التعابير عن هاتين المعلومتين عبر منتجات ومشاريع وفل ما يلي.

شكل ( 52تعبير فني عن الدوائر المحيطة ببيت المقدس
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شكل ( 53تم اعتماد حرف الهاء كرمز للعام الهجري والعام 16

شكل ( 54تصميم يعبر عن دوائر البركة الخاصة ببيت المقدس
من التحفيظ إلى التشغيل
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شكل ( 55بطاقات تعلل على منتجات الهوية المقدسية
من التحفيظ إلى التشغيل
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ختامــــــــــــــــــــــا
ل رســو ِل هللاِ صــلَّى هللاُ عليه وســلَّ َم ،فقالَ ن
سـئِلَ ن
ت :كان ُخلُقُه القُرآنَ ،.
ُ
ت عائِشـةُ عن ُخلُ ِ
وكي نكون كذلك جعلنا هذا المنهج الذي بين أيديكم مسااا ا ليهيدي ب المشااينين ىل
تحفيظ القيآن ،ليزداد ميتااديا نهماا وإد اكاا لمعاانيا باايبااااالياي اليشاااا يليا  ،نييعاد
مجالها القلي واللساان ليشاما السالوا والميدان ،وال اي هي اإىما  ،وماُ ( :ه َو أَنشاََ َ ُكم
ض َو أ
ٱبااااي َعأ َم َي ُك أم ِّني َهاا) هود 61:إال وجها تساااايوجاي توني منهج وأدوا ،
ِّمنَ أٱي َ أ ِّ
وأدات القيآن ووبيلي اليش يا.

ودمتم بحفظ هللا
تم والحمد ه رب العالمين
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مراجع و ُكتب يمكنك تحميلها مجانا

https://wp.me/p3
WskZ-99V

https://wp.me/p3Wsk
Z-9ad

العالمات التجارية في الت ثير على القيم

من التحفيظ إلى التشغيل

https://wp.me
/p3WskZ-9a0

https://bit.ly/3f
5ukEn

وإن من شيء إال يسبم بحمده

https://www.musli
mlibrary.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/
تفعيل القيم لرياض األطفال

https://wp.me/p3WskZ
-9sV
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https://wp.me/
p3WskZ-9Je

حركة الكامرة فى القصص القرآني

برمجة القيم عبر مناهج التعليم

https://wp.me/p
3WskZ-99J

التفكير االستراتيجي في
استهداف شرائم
المجتمع

نجومية الرياضة والقيم

https://wp.me/p
3WskZ-bpU

https://wp.me/p3
WskZ-aKO

https://wp.me/p3
WskZ-9a3

http://bit.ly/sinaeat
_altakamul

http://bit.ly/sinaeatal
maswuwlia

https://bit.ly/2E95kfp
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نماذج من أنماط بناء القيم في الحياة

https://wp.me/p3
WskZ-99N

https://wp.me/p3W
skZ-99Q

من التحفيظ إلى التشغيل

https://www.musli
mlibrary.com/?lang=A
rabic&s=%D8%A7%
D9%84%D8%A7%D8
%B2%D9%85%D8%
A7%D8%AA+%D9%8
4%D8%A7%D9%86
%D8%AC%D8%A7%
D8%B2%D8%A7%D8
%AA

https://bit.ly/2Vl0ghP

في بناء صورة وسمعة
المدن اعالميا

https://wp.me/p
3WskZ-brE

https://wp.me/
p3WskZ-bop

https://bit.ly/2L1sRF5

آلية وتشكيل وصناعة
العالمة التجارية في
عالم التسويل

https://bit.ly/2GsAvTg

https://wp.me/p3Wsk
Z-aTV
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تسويل الحالل

من التحفيظ إلى التشغيل

https://wp.me
/p3WskZ9am

https://wp.me/p
3WskZ-9sN

https://bit.ly/3
0oJArI

https://wp.me/p3WskZbpP
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https://www.musl
imlibrary.com/arabi
c/%d8%aa%d8
%a3%d9%85%d
من التحفيظ إلى التشغيل
9%84%d8%aa/

https://wp.me/p3
WskZ-boI

https://wp.me/p3Wsk
Z-byr

https://wp.me/p3W
skZ-bpM

https://wp.me/p3Wsk
Z-byH

 قاعدة في برمجة100
المعلومة في الدمال – الجزء
الثاني

https://wp.me/p3WskZbrX

تطبيق
APP
عندما تتحدث الصور

https://wp.me/p3WskZ-bQ2

https://goo.gl/P9uMBy
https://bit.ly/3pigQuo
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(المشاعر في برمجة القيمmuslimlibrary.com)

https://bit.ly/2MkLV2z

الدورات التدريبية
الرابط
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair4/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhairmansour/

اسم الدورة
تسلسل
تسويل الحالل
1
إدارة نوادي القيم لألطفال
واليافعين

2

https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair3/

تفعيل القيم وممارستها

3

https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair2/

تحويل القيم لمنتجات
ومشاريع

4

https://www.tadarab.com/courses/zuhairmansour-almazeedi

تخطيط وتصميم الحمالت
اإلعالنية

5
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6

إدارة وصناعة رواج
العالمات التجارية

https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair/

المنلف في سطور

د .زهير منصور المز يدي

المواقع االلكترونية:
www.qeam.org
www.zumord.net

للتراسلzumord123@gmail.com :
تطبيقات :APPS
(زهير المزيدي APP
سنوات الخبرة:
أكثر من  35عاما ً في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت اإلعالنية التجارية والقيمية التوعوية والتسويل لها على نطال
دولي.
الخبرات العملية:
 .1رئيس مجلس إدارة مبرة المنسسة العربية للقيم المجتمعية 2008-2019
 .2المشرف على (دبلوم القيم لدى جامعة دار الحكمة ،المملكة العربية السعودية 2019
 .3منسس ورئيس مجلس إدارة شركة . 1985( T.C
 .4منسس إدارة اإلعالم في بيت التمويل الكويتي .1986
 .5منسس لشركة الرنية والكلمة المتخصصة في اإلنتاج القيمي لألفالم التلفزيونية1991.
 .6منسس ومدير عام منسسة “اإلعالميون العرب " لالستشارات 2000
.9خبير إعالمي معتمد لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت .2001
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 .10محكم دولي لجوائز اإلعالن القيمي لجوائز دولية في بريطانيا وأميركا والكويت

في مجال إبداع المشاريع االجتماعية :Social innovations
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

مشـــروع "غراس" للوقاية من آفة المخدرات ،عبر تشـــكيل مجلس بعضــوية وزارات الدولة وجمعيات المجتمع
المدني ومنسـسـات القطاع الخاص في دولة الكويت ،2005-1999،أشـادت ملكة السـويد بنتائج المشـروع ضـمن
جولتها في معرض دولي بما حققه المشروع من نتائج ،ولم تحققه مشاريع مماثلة على نطال أوروبا.
مشــروع " وقف األرشــيف اإلعالني" للجامعة االفريقية العالمية في الســودان ،لنقل خبراتنا في تدشــين وإدارة
جوائز اإلعالن الدولية عبر طلبة كلية اإلدارة والتسويل2017.
مشــــروع "ســــما" ســــول منتجات االيتام ،لتعزيز مفهوم اإلنتاج في مراكز االيتام وجعلها مراكز لموارد ماليه
عوضا أن تكون مراكز لإلنفال فقط2016.
مشـــروع "ســـمر" ســـول منتجات القرآن ،مع مجموعة من القرى اليمنية ،عبر حلقات تحفيظ القرآن ،لالرتقاء
بـالحـافظ كي يكون مشـــــغال لقيم القرآن ومفـاهيمـه ،ال حـافظـا فقط ،عبر برنـامج أدرنـاه دوليـا بعنوان "تحويـل القيم
لمنتجات" ما تمخض عن نواة لسول للمنتجات ،وعوائد ماليه يستفيد منها سكان القرى2017.
مشـــروع (ت ملت  ،عبر  100جزء ،لتعزيز مفاهيم القيم اإلنســـانية عبر وســـائل التواصـــل االجتماعي بشـــكل
أسبوعي ،والتي تمخضت عن أربعة كتب الكترونية.
مشــروع الجامعة الخليجية المفتوحة 1986 ،منســســة الكويت للتقدم العلمي ،كنموذج في مجال مشــاريع تمكين
القوى العاملة لالنخراط في التعليم الجامعي عن بعد.
توقيع عشـرات مذكرات التفاهم في مجال التعاون المشـترك مع جامعات ومنسـسـات المجتمع المدني ومنسـسـات
تعليمية على نطال دولي ،بهدف تفعيل عمليات التشــــبيك لتعزيز القيم واعتماد برامج المنســــســــة العربية للقيم
المجتمعية.

في مجال االستشارات القيمية:
 .1مستشار لمشروع "غراس" ،لمكافحة المخدرات  1999الكويت
 .2مستشار مشروع "نفائس" لتعزيز العبادات 2003

 .3مستشار مشروع "ركاز" الدعوي 2004
 .4مستشار مبرة طريل اإليمان 2009
 .5مستشار الشبكة الدولية لرعاية االيتام 2016
 .6مستشار اكاديمية التدريب والقيادة ،إستانبول لإلدارة حملة توعوية لصالم االيتام في تركيا 2018
 .7مستشار الشبكة الدولية للقيم 2020

العضوية في الجوائز الدولية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

عضو لجنة التحكيم جائزة اإلعالن الدولية االمريكية  I.A.Aعام 1996
عضو لجنة التحكيم لجائزة لندن الدولية لإلعالن عام  – 1999لندن.
عضو لجنة التحكيم لجائزة االبداع اإلعالني ،جامعة الكويت.
عضو لجنة تحكيم جائزة (كريا االعالنية لمجلة أراب آد  Arab ADاللبنانية
عضو لجنة تحكيم جائز (سوبر براند البريطانية 2010
يتمتع بالعضوية في عدد من الجمعيات اإلعالمية الدولية :جمعية اإلعالن الدولية  -جمعية التسول الخليجية  -جمعية
التسول األمريكية.
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حيازة الجوائز والمناصب الدولية:
.1
.2
.3
.4

حائز على عدد من الجوائز الدولية في مجال (اإلعالن القيمي أبرزها الجائزة العالمية لإلعالن عن الشرل
األوسط وأوروبا  -برشلونة .1992
رشم لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة فرع الكويت لجمعية اإلعالن الدولية ،الجمعية التابعة ألكبر منظمة إعالنية
امريكية1996-
عضو منسس لالتحاد الكويتي لإلعالن ،ورئيس لجنة االعالم المجتمعي 1999
قلد جائزة منتدى االعالم العربي ،للجامعة العربية ،كمنسس للصناعة االعالنية في الكويت 2013

المنلفات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33

التسويل بالمسنولية االجتماعية 2007
تفعيل القيم وممارستها  2010معتمد في (العديد من الجامعات والمنسسات التعليمية دوليا .
استكشاف القيم صيانتها ومعالجتها 2010
حركة الكامرة في القصص القرآني ( 2010باللغة التركية
مقدمة في تفعيل الحواس 2012
تحويل القيم إلى منتجات 2013
منشر اإلدراك والقيم 2013
التسويل المجتمعي 2013
تحويل المشاعر إلى منتجات 2014
في استنساخ فكر العظماء 2014
تفعيل القيم لرياض األطفال 2018
برمجة القيم عبر مناهج التعليم 2018
مفهوم المسنولية المجتمعية وممارستها 2018
التفكير االستراتيجي في استهداف شرائم المجتمع2018
وإن كل شيء اال يسبم بحمده2018 ،
مقدمة في منهج اإلبداع  -الكويت  ،1984دار ذات السالسل للنشر ،تم اعتماد الكتاب كمنهج تدريسي في الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  ،1985واعتمد كمقرر تدريسي في إحدى الجامعات اآلسيوية.
الجامعات المفتوحة في العالم وأضواء على انشاء جامعة مفتوحة لدول مجلس التعاون الخليجي  -منسسة الكويت
للتقدم العلمي1985 ،
بنك النصوص .1994 -
المكتب اإلعالمي للتنمية .1995-
القوانين االحترازية في مجاالت اإلعالم واإلعالن في العالم .1994
التسويل بالعاطفة 2006
التسويل بالشريحة المستهدفة (شريحة االطفال 2006
تسويل أنماط الحياة 2006
التسويل بالحواس الخمس 2006
قوة العالمات التجارية  ،2010دار إنجاز للنشر ،ومكتبة جرير
العالمات التجارية في الت ثير على القيم 2013
تسويل الحالل 2017
طبقات البرمجة للقيم في القرآن 2017
تحويل الكتاب المقروء لمنتجات 2018
تفعيل القيم لرياض األطفال 2018
برمجة القيم عبر مناهج التعليم 2018
المشغوالت اليدوية وغرس القيم 2018
نماذج من أنماط بناء القيم في الحياة 2018
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.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48

نجومية الرياضة والقيم 2018
في بناء صورة وسمعة المدن إعالميا 2019
وان من شيء اال يسبم بحمده 2019
الوسم في العالمات المسجلة 2019
صناعة التكامل  ،2019المنسسة العربية للقيم المجتمعية ،الكويت
التجسير صناعة .للتعايش  ،2019المنسسة العربية للقيم المجتمعية ،الكويت
صناعة المسنولية  ،2019المنسسة العربية للقيم المجتمعية ،الكويت
االبداع في الرسالة االعالنية 2019
اعالن واحد استوفى االستراتيجية االعالنية 2019
اعالن واحد استوفى معايير اإلعالن 2019
رحلة زمرد 2019
حراك الشذوذ 2020
هدايا المصائب ونذرها 2020
ت مالت فيمن احصاها 2020
االبتكارات المجتمعية 2020

البرامج اإلذاعية والتلفزيونية:
 600 -1ساعة إذاعية مع إذاعة دولة الكويت ،سلسلة توثل صناعات اإلعالن والتسويل والعالقات العامة.
 -2استضافات عبر محطات إذاعية وتلفزيونية  -قطر ،دبي ،وتركيا TRT
في مجال االستشارات:
 .1مستشار إعالمي لبعض مكاتب " الديوان األميري " مكتب الشهيد  -الكويت.
 .2مستشار الشركة الكويتية للحاسبات 2000
 .3مستشار شركة "حرف" إحدى شركات "صخر" الكويت – مصر 2000
 .4منسس االعالم والتسويل في بيت التمويل الكويتي2003-1986 .
 .5مستشار إعالمي لبيت التمويل الكويتي التركي 1987،
 .6قدم االستشارات لقنوات تلفزيونية دولية كقناة الجزيرة  1997في قطر ،وقناة الرسالة في السعودية.
 .7مستشار شركة مستشفى المواساة القابضة 2004-2002
 .8مستشار "المركز العلمي "  ،2003إحدى شركات منسسة الكويت للتقدم العلمي.
 .9مستشار اسم الرواج التجاري لشركة الشرقية لالستثمار 2005
 .10مستشار مجموعة مدارس ( IPEعربية وأجنبية وثنائية اللغة 2005
 .11مستشار اسم الرواج التجاري لشركة االمتياز لالستثمار 2006
 .12مستشار التسويل لدى معهد الكويت لألبحاث العلمية 2009 ،2007
 .13مستشار مركز الكويت للتحكيم التجاري ،غرفة تجارة وصناعة الكويت2007 ،
 .14مستشار وزارة الصحة ،المملكة العربية السعودية ،مركز الطب الطبيعي 2009
 .15مستشار بلدية إمارة عجمان ،االمارات العربية المتحدة 2012
 .16مستشار  2012لمنتمر ) (World forumالجمهورية التركية
 .17مستشارا للعديد من الشركات االعالمية والوكاالت االعالنية في الكويت والخليج.
 .18مستشار برنامج تحويل القيم لمنتجات لمركز صباح االحمد للموهبة واالبداع 2011
 .19مستشار العالقات الدولية لمركز صباح االحمد للموهبة واالبداع 2015
 .20مستشار الشركة الكويتية لالستثمار 2019
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