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 م ــــــتقدي

 

نس واللون، وهوت أداو يطورو إذ أداو ايتص ى ت ال، بها الاقفين، اإل  إن االختيار

د يسول   الّ أ  اربفيس ايتوجها هو إساجفين،  أس ل  تحط ب     لمدارج، أو  ت فو بهذا الميفوق

 –وهوو المتصورا األوحود جوت كونو   –هت مكرمع إلهيع، إذ ل ل ى ج  جهوى،آلد   

مون مئ كوع ولموادار ى  ، ذلوك أن لميوم موا يفوق  وييتوار  هذا الميفووق أن يشواء

يرتقوت هوذا   ،لذا حين تكون الطاعع بااليتيار مسارا  ايتيارا،ن طا  ع قسرا ال  اوأكو

 .  منازل المئ كعت  عفوا يلتاز برتبوم بأدا  الميفوق 

 

 

 نحو ال ز    مسار المشي ع( 1شكل )

 

وصوارر مون البشور  مسا ل ياض جيهوا ال ديود    ،إن مسألع المشي ع وااليتيار والقدر

ونحن جت عر نا ، اوغيرهمومذهب القدريع،  (1)إل، مذاهب، جظهر مذهب اللبريع 

ر ومييور، أن االنسوان مسويحيو   هذا نذهب لما ذهوب إليو  أهول السونع واللماعوع،  

)جمون شواء جفيوؤمن جهو مييور حوين ييتوار :    ومشي ت  مرتبطع بمشي ع ى سبحان ،  

اأكو ت : )سوبحان     ت ال،: )وهدينا  النلدين(، وقوال  قال  إذومن شاء جفيك ر(،   رت أتتووا حوأ جوأ

أج الو  وهوو مسوير الن لميوم    (،(، وجت الحدي  )احرص عف، موا ين  وكأأنَّٰ، ِش تتو ت   

ى  كتوب)الحودي : جوت و ،)إنا كل شتء يفقنا  بقودر(  ر، )وربك ييتار(،رال ع لفقد

 .المقادير عف، اليئ ق(،
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بموا تودعو   م و  لمشوابهتهاوهو ما ال نت ق    -ول ل من دعا لما سمت بنظريع االيتيار

  ينواجت أركوان االيموان والمت ومنع أن توؤمن بالقودر ييور  -إلي  القدريع بن وت القودر

 القدر وين ون أج ال ى لف باد، )وى يفقك  وما ت  فون(وشر ، جالقدريع ين ون 

الوداعت   بأج الو ، جموانسوان مسويرا  األنبياء تكون عباا حين يكوون اإل  ول ل رساالر 

وال   ظوفمنوا،! جفوو كنوا ملبورين نكوون قود  ان كان باألصول مسويرلألوامر والنواهت إ

  وامر.داعت حينها لفنواهت واأل

)وموا   ى،وهما ال تتموان اال بمشوي ع    المشي ع،االيتيار وحريع    جاهلل ل ل لف بد حريع

أن ال بد لو  قودرو ومشوي ع يتصورا   جتإن مذهب السفا  تشاؤون اال ان يشاء ى(،  

وال ي  ول إال موا ولكنو  ال يشواء  ،ج وئا بها تحر قدرو ى ومشي ت ، جهو يقدر ويشواء 

يبأعإ إِالَّ بِوِْذتِن : ت ال، هذا قول عف،  ل ، ويدل    أذن ى ل  جي  وقدر  نت موصوِ ابأ موِ ا أأصأ مأ

 ِ يتِه ت : وقولوو  ت ووال، {.11لتغووابن: ا} ّللاَّ وا عأفووأ ِدرو ِل أأنت تأقووت نت قأبووت ابووا مووِ ِذينأ تووأ الما وودو: } إِالَّ الووَّ

اءوونأ .{ 34 ا تأشوأ موأ تأِقي أ  وأ نت شأاءأ ِمنتكو ت أأنت يأسوت اوقول  ت ال،: ِلمأ و  إِالَّ أأنت يأشوأ }التكوووير:  ءأ ّللاَّ

واعف  أن األمع لو التم ر عف، أن ين  ووك بشوتء : . وقول  صف، ى عفي  وسف {28

لوو  ين  وووك إال بشووتء قوود كتبوو  ى لووك، وإن التم وووا عفوو، أن ي ووروك بشووتء لوو  

 .الترمذي روا  .ي روك إال بشتء قد كتب  ى عفيك، رج ر األقئ  ول ر الصحا

ن ت ل فو  ى ت وال، السوابق، واعتقواد أن ى ال ي فو  وجي   او القدر،   جْن القدريع ه  نو 

ن ال وئل، وهوو ك ور بواهلل ت وال،، وتكوذيب وهوذا قوول بويّ ،  األشياء إال ب د حدواها

 لفم فو  من الدين بال رورو.

 

ت وال،   والم تقد الصحيح الوذي ت واجرر عفيو  أدلوع الكتواب والسونع إابوار عفو  ى

ا قبل أن ييفقه ، وأن  ال يقم جت كون  إال موا السابق، وأن   كتب مقادير اليئ ق لمي ا

 شاء وأراد.

) دأرإ ا و بِقووووووووأ فأقتنووووووووأ ءإ يأ تت لَّ شووووووووأ ا كووووووووو  [ 49]القموووووووور: قووووووووال ت ووووووووال،: )إِنووووووووَّ

ابإ  كو ت إِالَّ جِوت ِكتوأ ال جِوت أأنت وسوِ ِض وأ أرت ِصيبأعإ جِت األت ابأ ِمنت مو ا أأصأ ِل أأنت وقال: )مأ نت قأبوت  موِ



  

 5 االيتيار والقي  

 

 ) ير  ِ يأسوووووووووووووووِ ، ّللاَّ كأ عأفوووووووووووووووأ ا إِنَّ ذألوووووووووووووووِ أأهوووووووووووووووأ  [22]الحديووووووووووووووود:نأبترأ

 

حت   ِديأ و يأشترأ و أأنت يأهت نت يوِرِد ّللاَّ رأ و وقال: )جأمأ دت نت يوِردت أأنت يوِ فَّ و يألت ألت صأ مأ رأ و ِلإِلستئِ  وأ دت صأ

اءِ  ا يأصَّ َّدو جِت السَّمأ أنَّمأ ا كأأ لا رأ ا حأ يِّقا (   كأذأِلكأ يألت ألو    أ ونأ ِمنوو ِذينأ ال يوؤت سأ عأفأ، الوَّ لت و الّرِ ّللاَّ

 اآليووووووووووار البينووووووووووار.إلوووووووووو، غيوووووووووور ذلووووووووووك موووووووووون  (125)األن ووووووووووا :

وروى مسف  من حدي  عبد ى بن عمرو بن ال اص ر ت ى عنهموا قوال: سوم ر 

ييفووق رسووول ى صووف، ى عفيوو  وسووف  يقووول: ا كتووب ى مقووادير اليئ ووق قبوول أن 

بيمسووين ألووا سوونع، قووال: وكووان عرشوو  عفوو، الموواءا. وجووت  السووموار واألرض

عن عفت ر ت ى عن  قوال: قوال رسوول ى صوف،   -وهذا ل ظ مسف     -الصحيحين  

وسف : ا ما منك  من ن س إال وقد عف  منزلهوا مون اللنوع والنوارا قوالوا: يوا ى عفي   

ر لموا يفوق لو ا او  قورأ ا ال، اعمفوا جكل ميسو  جف  ن مل؟ أجئ نتكل؟ قال:رسول ى  

نت  ا مأ أمَّ نأ،( إل، قول  )جسنيسر  لف سرى(.)جأأ ست دَّقأ بِالتحو صأ  أأعتطأ، واتق، وأ

 

وإرادو هت مناط ا  ومم إابار أهل السنع واللماعع لفقدر، جْنه  يرون لإلنسان ايتيارا 

صورحر أابت  القورآن الكوري  والتكفيا، وال بد وإرادت  ميفوقار هلل ت ال،، وهذا ما  

شواء   )جمونشاء منك  أن يستقي ( وقولو  ت وال،:    )لمنالسنع النبويع، كقول  ت ال،:  ب   

ال بود ئ يسوتطيم جوجفيؤمن ومن شاء جفيك ر( وقول : ) وما تشاؤون إال أن يشاء ى ( 

ا إال إذا أراد ى ت ال، ذلك، كما جوت اآليوع السوابقع   أن مونك     اءشو  )لمونأن ي  ل شي ا

لف بد مشوي ع، جأابر    [28،29]التكوير:ما تشاؤون إال أن يشاء ى رب ال المين(  يستقي   و

ل  فو  حقيقوع، وأيبر أنها ال تؤار وال تن ذ إال ب د مشي ع ى ت ال،، لكن ال بود جاعول  

 ولهذا يحاسب عفي  ويلازى. 

 

، جوْن اليقوين دو، يطأ وا حأو اإلرا  هو اليقينجالم يد  إنما    و،  وقوله : الدعاء ال ي يد

 يراد ب  أن تتيقن أن ى سيليب دعاءك، وهوذا ال يكوون إال حيو  ولود الودعاء.هنا  

الذي ي رد ى ت ال، بال بادو وي تقد أن  اليالق المالك -وال ول  لتشبي  المسف  الموحد 

 ب ابووووووووود الصووووووووون . -الوووووووووذي ال يقوووووووووم جوووووووووت مفكووووووووو  إال موووووووووا أراد

 ا يحتلون ب  عف، لواز الشرك ، ولكنه  كانويابتون القدر ا  كانوااد األصنوعبّ 
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، كما قال ت ال، )سيقول الذين أشركوا لو شاء ى ما أشوركنا وال آباؤنوا( واالنحراا

واالحتلاج بالقودر عفو، الوذنوب واآلاوا  باطول، جوْن المشورك ي  ول هوذا   [148]األن ا :

عفي  أن يمتاول أمور ربو   اان والبا يلبر  عفي ، جكالباطل بايتيار ، ال يش ر أن أحداا 

  .بتوحيد  وترك اإلشراك ب ، وكل هذا جت مقدور  وتحر وس  

أما اللبر عند من يزعم  هو ن ت ال  ل حقيقع من ال بد، وإ اجت  إلو، الورب، جكوأن 

ى جت زعمه  يوكِر  عباد  عف، ج ل الذنوب كما يوكِرهه  عفو، ج ول الطاعوار. وأموا 

ال بد عف، ايتيار اليير واالندجاع نحو ، والن ور من الشر يتيار، جهو إابار قدرو  اال

والب د عن ، وقد سبق أن بينا أن اإلنسان بين التييير والتسويير، جهوو مييور ومسوير 

ا، جاإلنسان الذي ينزل من السطح عف، السف  نزوال ايتياريوا ي ورا أنو  ميتوار،   م ا

ا ي فو  أنو  لويس ميتوارا السطح إل، األرض، جْنو     عف، ال كس من سقوط  هاويا من

ي را ال رق بين ال  فين، جهو جت األول ميتار، وجت الاانت غير ميتوار. ولوذا   لذلك

نت {رتب ى الاواب وال قاب عف، األج ال االيتياريع دون غيرها، كما قال ت ال،:   ِلموأ

تأِقي أ   نت يورِ )ان :  . وقال سبح [28]التكوير:}شأاءأ ِمنتكو ت أأنت يأست نت يوِريودو ِمنتكو ت مأ ِمنتكو ت موأ نتيأا وأ يدو الدُّ

و ِيرأ . جاهلل ت ال، قد أعطو، اإلنسوان عقوئ وسوم ا وإدراكوا وإرادو، [152]آل عمران:    (اآلت

جهو ي را اليير من الشر، وال ار من الناجم، وموا يئ مو  وموا ال يئ مو ، جييتوار 

واء ما كوان مت فقوا س -هذ  األج ال االيتياريع لن س  ما يناسبها ويدع غير . وهو جت 

ال ييورج  -منها بالطاعع أو مت فقا بالم صيع أو مت فقوا بالمباحوار، كوالزواج وغيور 

ا{:  بشتء منها عن قدرو ى ومشي ت . قال ى ت ال، مأ بُّ   وأ و رأ اءأ ّللاَّ تأشأاءوونأ إِالَّ أأنت يأشوأ

 .[29]التكوير: }الت أالأِمينأ 
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 فصل األول لا

 إلرادة والعزم االختيار وا

 

 الكفمار ذار الصفع:و (2)االيتيار جت الفغع 

 (ج ل) :اِيتارأ  .1

تأرت  ييتار، ايتارأ                   ايت

يتار والم  ول     مو

تأارأ  .2 يتنِ  اِيت نأ الشَّرَّ  :أهتوأ

راا.                  رأ ا  أ ا، أقأفَّهومأ  أيأ َّهومأ

يَّرأ  .3  (ج ل) :يأ

ا يييِّر، ييَّرأ           .تيييرا

 

 التي ذكر فيها االختيار اآليات

ارو  ﴿وأ  ➢ يأۡيتوأ ءو وأ اء ا يأشوأ بُّكأ يأۡيفوقو مأ ا   رأ ٰوفأٰ، عأموَّ تأ وأ ِ وأ ََّ ٰونأ خ  سوۡبحوأ
ووب رأ انأ لأهوو و خۡلِييوأ ا كوأ موأ

 ﴾  ٦٨القصص ]يوۡشِركوونأ

 

و   ➢ ََّ ۡؤِمنأعإ إِذأا قأ أ، خ الأ مو ۡؤِمࣲن وأ ا كأانأ ِلمو مأ ا  ﴿وأ ء أأۡمرا سوولو ۥو رأ وو وأ رأ أأن يأكوونأ لأهوو و خۡلِييوأ

ا﴾ 
ا
بِين  مُّ

ا
فأٰوئ لَّ  أ سوولأ ۥو جأقأۡد  أ رأ أ وأ ََّ ن يأۡ ِص خ مأ  ٣٦األحزاب ِمۡن أأۡمِرِهۡ   وأ

 

سوونأ   ➢  جِيِ  تأۡدرو
ࣱ
ونأ   ٣٧﴿أأۡ  لأكوۡ  ِكتأٰوب يَّرو ا تأيأ وٰ   ٣٨  إِنَّ لأكوۡ  جِيِ  لأمأ ا أأۡ  لأكوۡ  أأۡيمأ ن  عأفأۡينوأ

ونأ بأٰوِفغأع   ا تأۡحكومو ِع إِنَّ لأكوۡ  لأمأ ۡ  أأيُّهو  بِذأ ٰ ٣٩ إِلأٰ، يأۡوِ  خۡلِقيأٰومأ ِعي    ِلكأ سأۡفهو  لأهو ۡ  أأ ۡ  ٤٠ زأ

ءو  كأاء ىِِٕه ۡ  جأۡفيأۡأتووا   شورأ كأاء ٰوِدقِينأ  كأانووا   إِن بِشورأ  ٤١-٣٧القف  ]﴾ ٤١ صأ
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أأنأا   ➢ ٰ،ء خۡيتأۡرتوكأ جأٱۡستأ ﴿وأ ا يووحأ ١  ِمۡم ِلمأ أأقِوِ    ٣  ۡدنِی وأ اف جأٱۡعبوو ء أأنوأ ٰو أ إِالَّ ء إِلوأ و الأ ََّ إِنَّنِیء أأنأا خ

فأٰووأ ِلِذۡكِریء   ١٤-١٣ط  ﴾ ١٤خلصَّ

 

لأقأِد   ➢ ۡ  عأفأٰ، ِعۡف إ عأفأ، خۡل أٰوفأِمينأ ﴿وأ ٰوء   ٣٢  خۡيتأۡرنأٰوهو ا جِيوِ  بأفوأ نأ خۡلؤَايأٰوِر موأ اتأۡينأٰوهو  ّمِ ءأ ا  وأ
ࣱ
ؤ

بِين    ٣٣-٣٢ديان ال]﴾ ٣٣مُّ

 

 

 

 مسار االيتيار وجق ما أشارر إلي  اآليار( 2شكل )
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 المشيئة في اللغة

 ( ج ل) :شاءأ  .1

o  ِشتء شاءإ  جهو  شيت اا، شأأت،  يأشاء، شاءأ  ، والم  ول مأ

o  أراد  شاءأ :  ، أحبّ  ورغب جي األمرأ

شي ع: .2  ( اس ) مأ

o  مصدر ميمّت من شاءأ 

o شي ع  إرادو  :مأ

o أو الّرغبع جت وقوع ، شتء الوعد ب  لى: تقال عند   عشيبم 

o وعد  الوعد   شتء تقال عند عد  التأكُّد من ج ل :المشي ع حسأب
 بوقوع 

 مصطفحار  :مشي ع  .3

o  جقهيع(أي اإلرادو اإللهيع( . 

 

 التي ذكر فيها المشيئة اآليات

ۡ  عوأ  ➢ لَّٰىهوو ا وأ اِس موأ نأ خلنوَّ ءو موِ اء تِِه و خلَّتوِ ﴿ سأيأقوولو خلسوُّ أهأ ِ ن قِۡبفوأ َّ َِّ ل  اب قوو انووا  عأفأۡيهوأ ی كوأ

ۡغِربوب يأۡهِدی  خۡلمأ ۡشِرقو وأ  ٰخۡلمأ ءو إِلأٰ، ِصرأ ن يأشأاء ۡستأِقي ࣲ مأ  ١٤٢البقرو ﴾ ࣲط مُّ

 

خلَِّذينأ ختَّ  ➢ نووا  وأ امأ ونأ ِمنأ خلَِّذينأ ءأ رو يأۡسيأ ۡنيأا وأ يأٰووو خلدُّ وا  خۡلحأ يِّنأ ِلفَِّذينأ كأ أرو ۡ  ﴿زو قأۡوا  جأۡوقأهو

و يأ  ََّ خ  وأ
ِع  ءو بِغأۡيِر ِحسأابࣲ ۡو أ خۡلِقيأٰومأ ن يأشأاء قو مأ  ٢١٢البقرو ﴾ يأۡرزو

 

 

➢  ﴾ ونأ ا الأ تأۡ فأمو ِ مأ ََّ أأن تأقوولووا  عأفأ، خ ِء وأ خۡل أۡحشأاء ِء وأ كو  بِٱلسُّوء رو ا يأۡأمو  ١٦٩البقرو ﴿إِنَّمأ
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بِّكوۡ     ➢ قُّ ِمن رَّ قوِل خۡلحأ ن  ﴿وأ ءأ جأمأ ۡرب  جأۡفيوۡؤِمن وأ   شأاء ءأ جأۡفيأۡك وو اء ن شوأ ٰوِفِمينأ موأ ۡدنأا ِلفظوَّ اء أأۡعتوأ إِنوَّ

و أب بِوۡ سأ  لوو ِوی خۡلوو ۡهِل يأشوۡ ࣲء كأٱۡلمو اء إِن يأۡستأِغياووا  يوغأااووا  بِمأ اب وأ اِدقوهأ اطأ بِِهۡ  سورأ ا أأحأ نأارا

ۡرتأ أقاا﴾  ۡر مو ءأ سأاء ابو وأ  ٢الكها خلشَّرأ

 

فأقۡ  ➢ شأ ﴿نَّۡحنو يأ ۡ  وأ ۡدنأنأٰوهو ۡ  تأۡبِديئا  دأ ۡلنأاء أأۡماأٰوفأهو إِذأا ِشۡ نأا بأدَّ هوۡ   وأ     ٢٨اء أأۡسرأ
ࣱ
و إِنَّ هأٰوِذِ ۦ تأۡذِكرأ

 
ا
بِِّ ۦ سأبِيئ ذأ إِلأٰ، رأ ءأ ختَّيأ ن شأاء  ٢٩-٢٨اإلنسان  ﴾٢٩ جأمأ

 

 

 

 

 مشي ع  مسار ال( 3شكل )
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 اإلرادة في اللغة

ادأ  .1  (ج ل) :أأرأ

o  يوريد،  أرادأ ، ريد، جهو  رادوا،إ أأِردت راد مو  والم  ول مو

o شاءأ  أراد :  ىو الشَّتءأ

 

 اليات التي ذكر فيها االرادةا

➢   ﴿ 
ا
دَّو أعأدُّوا  لأ ۥو عوو وجأ ألأ رو ادووا  خۡليو لأۡو أأرأ قِيولأ   وأ ۡ  وأ بَّطأهو ۡ  جأاوأ ااأهو و خِنبِ وأ ََّ ِر أ خ ٰوِكن كوأ لوأ وأ

مأ خۡلقأٰوِ ِدي ﴾ خۡق ودووا  مأ  ٤٦التوبع نأ

 

ۡر ﴿وأ  ➢ اِبب قأالوأ دأا خۡلبوأ أأۡل أيأا سأيِّدأهأا لوأ قأدَّۡر قأِميصأ ۥو ِمن دوبوࣲر وأ ءو خۡستأبأقأا خۡلبأابأ وأ اء زأ ا لوأ موأ

ا ءا أۡهِفكأ سووء ادأ بِأ ۡن أأرأ نأ أأۡو عأذأاب  أأِليࣱ ﴾  مأ ء أأن يوۡسلأ  ٢٥يوسا إِالَّ

 

سأ أٰ، لأهأ ﴿ ➢ وأ وأ ادأ خۡلؤَاِيرأ رأ
ۡن أأ مأ اوأ هووأ  ا سأۡ يأهأ ا﴾ وأ

ا
كوور شوۡ ىِٕكأ كأانأ سأۡ يوهو  مَّ لأٰوء وو   جأأ

ࣱ
ۡؤِمن  مو

 ١٩اإلسراء 

 

نأ خأۡلأۡرِض ﴿ ➢ هو  ّمِ ادأ أأن يأۡستأِ زَّ أرأ ا    جأأ
ا
ِمي  ن مَّ أ ۥو لأ مأ ۡقنأٰو و وأ أۡغرأ قوۡفنأا ِمِن بأۡ ِدِ ۦ   ١٠٣جأأ وأ

ٰ  ِذأاِلبأنِیء إِۡسرأ ۡعدو خلۡ   ِءيلأ خۡسكونووا  خأۡلأۡرضأ جْأ ءأ وأ اء ا  لأ
ا
وِ ِلۡ نأا بِكوۡ  لأِ ي و اإلسوراء ﴾  ١٠٤ؤَاِيرأ

١٠٤-١٠٣ 

 

ونأ   ➢ ئأ تأۡ ِقفوو ِب أأجوأ ََّ ن دووِن خ ا تأۡ بودوونأ موِ ِلمأ ا    ٦٧﴿أوّاࣲ لَّكوۡ  وأ وء رو خنصوو و و وأ قوو ّرِ الووا  حأ قوأ

تأكوۡ  إِن كونتوۡ  جأٰوِ ِفينأ   اِلهأ ونِی بوأ   ٦٨ءأ ٰونأارو كوو ا يوأ ا قوۡفنوأ ٰوما سأفوأ ا وأ
ا
 ٰۡرد رأ ٰ،ء إِبوۡ ي أ عأفوأ  ٦٩هوِ

ا جألأ أۡفنأٰوهو و خأۡلأۡيسأِرينأ 
ا
ادووا  بِِ ۦ كأۡيد أأرأ  ٧٠-٦٧األنبياء  ﴾٧٠ وأ
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➢  
ا
ارأ ِيۡف أع خلنَّهأ هووأ خلَِّذی لأ ألأ خلَّۡيلأ وأ ا﴿وأ

ا
ادأ شوكوور ادأ أأن يأذَّكَّرأ أأۡو أأرأ ۡن أأرأ  ٦٢ل رقان ﴾ لِّمأ

 

لأقأۡد صأ  ➢ و ﴿وأ ََّ ِر  وأ دأقأكو و خ ۡعتوۡ  جِی خأۡلأموۡ تأنأٰوزأ تَّٰ،ء إِذأا جأِشۡفتوۡ  وأ سُّونأهو  بِِْۡذنِِ ۦ  حأ ء إِۡذ تأحو ۡعدأ ۥو

ونأب   ا توِحبوُّ ٰىكو  مَّ اء أأرأ ِن بأۡ ِد مأ ۡيتو  ّمِ عأصأ ن يوِريودو وأ نكو  موَّ موِ ۡنيأا وأ ن يوِريودو خلودُّ نكو  موَّ موِ

وأب  جأكو   خۡلؤَاِيرأ رأ ۡ  ِليأ او َّ صأ ﴾ بۡ ۡ  عأۡنهو ۡؤِمنِينأ و ذوو جأۡ لإ عأفأ، خۡلموو ََّ خ لأقأۡد عأ أا عأنكوۡ   وأ تأِفيأكوۡ   وأ
 ١٥٢آل عمران 

 

ۡيكوۡ   ➢ وبأ عأفووأ و يوِريوودو أأن يأتووو ََّ خ  ٰ﴿وأ وأ هأ ونأ خلشووَّ ِذينأ يأتَّبِ ووو يوِريوودو خلووَّ ۡيئا ِر وأ وا  مووأ أأن تأِميفووو

ا﴾
ا
 ٢٧النساء  عأِظيم

 

ابأ خيوِريودو    ن كأانأ ﴿مَّ  ➢ وأ وِب اوأ ؤَاِيرأ
خلوۡ ۡنيأا وأ ابو خلودُّ وأ ِ اوأ ََّ ۡنيأا جأِ نودأ خ ا   لودُّ ِمي أِ و سوأ ََّ انأ خ كوأ وأ

ا﴾ 
ا
 ١٣٤النساء بأِصير

 

 

 مسار اإلرادو   (4شكل )      
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جت تزيين الباطل والمحرموار يدي   منحك االيتيار، ا  ل ل الشيطان مطفقا  سبحان   ج

فصد لداو االيتيار امتحان لك ، جكانر أن مك جت الصد عوارادتك وعز   تكيليرى مش

، والربو،، والقتول، وشورب اليمور، ،الزنعن التزيين الذي لاءر عفيو  المحوار  كو

 وجت التكاسل عن الطاعار.

 

 االيتيار بين المشي ع واإلرادو( 5شكل )
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 العـــــــــــزم في اللغة

 يتب ها ال ز  لدو االيتيار هو مزيج من المشي ع واإلرا

 ( ج ل) :عأزأ أ  .1

o  عزأ : ى  الشَّيصو د ونأوأ  قصأ

o  براا  عأزأ أ وا وصأ فأقأ لت قووَّ  ىو لت: يأ

o  أأقسأ أ  :عأزأ أ 

 

 ( اس ) :عأز  .2

o عأزأ أ  مصدر 

o  أوولوو: ِ ،الَِّذينأ  ال أزت ونأ بِرو ِ  ِمنأ  ) يأصت بأرأ أوولوو ال أزت ا صأ بِرت كأمأ جأاصت
سولِ   153األحقاا آيع  (الرُّ

o بترو واللِ   أزت و:لا  دُّ الصَّ

 

 التي ذكر فيها العزم اآليات

ٱۡعاو  كأ  جوأ ۡولوِ ۡن حأ وا  موِ ِب نأن أ وُّ يظأ خۡلقأفوۡ لأۡو كونرأ جأظًّا غأفوِ ۡ   وأ ِ ِلنرأ لأهو ََّ نأ خ ࣲع ّمِ ۡحمأ ا رأ ﴿جأبِمأ

ِر    اِوۡرهوۡ  جِوی خأۡلأموۡ شوأ ۡ  وأ خۡستأۡغِ ۡر لأهو ۡ  وأ رأ جأتأ عأۡنهو موۡ ِْذأا عأزأ ِب جوأ ََّ ، خ ۡل عأفوأ كوَّ بُّ إِ   وأ أ يوحوِ ََّ نَّ خ

 ﴾ ِفينأ ّكِ تأوأ  [١٥٩آل عمران ]خۡلمو

 

ٰ  نَّ جِیء أأۡموأ أأن وِسكو ۡ   ِلكو ۡ ﴿۞ لأتوۡبفأوو لأتأۡسمأ ونَّ   وأ نأ   وأ ِذينأ   موِ وا    خلوَّ ٰوبأ   أووتوو ن  خۡلِكتوأ ۡبِفكو ۡ   موِ نأ   قوأ موِ  وأ

ا   خلَِّذينأ  كووء ى أأۡشرأ
ا
اب  أأذ

ا
إِن كأاِير ِ تأۡصبِ  وأ تأتَّقووا  جْأ وا  وأ ورِ  عأۡز ِ  ِمنۡ  ِلكأ نَّ ذأ ٰرو  ١٨٦آل عمران ]﴾ خأۡلومو

 

ادأ أ ِمن قأۡبلو  لأقأۡد عأِهۡدنأاء إِلأٰ،ء ءأ ا﴿وأ
ا
لأۡ  نأِلۡد لأ ۥو عأۡزم  ١١٥ط  ]﴾ جأنأِسیأ وأ
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خصۡ ﴿يأٰوبونأیَّ   نكأِر وأ خۡن أ عأِن خۡلمو وِا وأ ۡ رو ۡر بِٱۡلمأ ۡأمو فأٰووأ وأ ابأ أأقِِ  خلصَّ اء أأصأ كأ كأ  إِنَّ ذأ ٰبِۡر عأفأٰ، مأ  لوِ

ورِ  عأۡز ِ  ِمنۡ   ١٧لقمان ﴾ خأۡلومو

 

غأ أرأ إِنَّ ذأ ٰ﴿ بأرأ وأ ن صأ لأمأ ورِ  عأۡز ِ  لأِمنۡ  ِلكأ وأ ن ٤٣ خأۡلومو مأ و  يوۡ ِفلِ  وأ ََّ ا خ ِلیࣲّ  ِمن لأ ۥو جأمأ نِ  وأ  ّمِ

ى  بأۡ ِدِ ۦ  تأرأ ا  خلظَّٰوِفِمينأ   وأ ا    لأمَّ أأوو بِيࣲل  يأقوولوونأ هأۡل إِ ذأابأ خۡل أ   رأ ن سوأ ّدࣲ ّمِ رأ -٤٣الشوورى ﴾ ٤٤لأٰ، مأ

٤٤ 

 

لِ ﴿جأ  سوو نأ خلرُّ ۡزِ  موِ وا  خۡل وأ لوو بأرأ أوو  ا صأ ا  ٱۡصبِۡر كأمأ ۡونأ موأ رأ ۡو أ يوأ ۡ  يوأ أنَّهو أ ۡ ب كوأ تأۡ ِلل لَّهوو الأ تأسوۡ وأ

ب 
ࣱ
ب بأفأٰوغ اِر  ن نَّهأ  ّمِ

ا
ا  إِالَّ سأاعأع ۡل يوۡهفأكو إِالَّ يووعأدوونأ لأۡ  يأۡفبأاووء ﴾   جأهأ  ٣٥األحقاا خۡلقأۡو و خۡل أٰوِسقوونأ

 

الو  ا خۡلِقتوأ رأ جِيهوأ ذوكوِ  وأ
ࣱ
ع ۡحكأموأ  مُّ

ࣱ
و ورأ ۡر سوو ِذأاء أونِزلوأ   جْأ

ࣱ
و لأۡر سوورأ نووا  لأۡوالأ نوّزِ امأ يأقوولو خلَِّذينأ ءأ ﴿وأ

ونأ إِلأۡيكأ نأظأرأ   يأنظورو
ࣱ
ض رأ أأۡيرأ خلَِّذينأ جِی قوفووبِِه  مَّ ۡغِشّیِ عأفأۡيِ  مِ   رأ ۡ  خۡلمأ أۡولأٰ، لأهو ۡوِر  جأأ نأ خۡلمأ

ب    ٢٠
ࣱ
وا ۡ رو  مَّ

ࣱ
قأۡول  وأ

ࣱ
ا لَّهو ۡ طأاعأع

ا
ۡير أ لأكأانأ يأ ََّ دأقووا  خ ِذأا عأزأ أ خأۡلأۡمرو جأفأۡو صأ -٢٠محمد ﴾ ٢١ جْأ

٢١ 

 والقوي أبورز هوذ  األدوار )ال فو  ونسوانا قود يفوق موزود بوأدوار، جهذا الكوا ن ااإل

ی    ت ال، بلئء ذلك حين يفق تيار(، وقد بين ذلك ىالي وا ىِٕكأِع إِنّوِ فأٰوء بُّكأ ِلۡفمأ إِۡذ قأالأ رأ ﴿وأ

بِّحو  نو نوسوأ نأحوۡ ءأ وأ اء مأ ِ كو خلوّدِ يأسوۡ ا وأ ن يوۡ ِسدو جِيهأ ا مأ ا  أأتأۡل ألو جِيهأ  قأالووء
ِفي أعا   جِی خأۡلأۡرِض يأ

ࣱ
اِعل لأ

سو لأكأ  قأالأ  نوقأّدِ ۡمِدكأ وأ ا الأ بِحأ ﴾  إِنِّیء أأۡعفأ و مأ ونأ  ٣٠البقرو  تأۡ فأمو

ؤو  ٰوء ِء هوأ اء مأ أسوۡ ِنبِوونونِی بِأ
الأ أأ ىِٕكأِع جأقوأ فأٰوء ۡ  عأفأ، خۡلمأ هو ا او َّ عأرأ أ ءأ كوفَّهأ اء ادأ أ خأۡلأۡسمأ عأفَّ أ ءأ ِء إِن ﴿وأ ء الأ

  ﴾ ٰوِدقِينأ ٰونأكأ الأ قأ ﴿أما المئ كع جقد    ، ما ي زز أداو ال ف   ٣١البقرو  كونتوۡ  صأ اء الووا  سوۡبحوأ  أ لأنوأ
 ِعفوۡ

ِكي و﴾  ا عأفَّۡمتأنأاء إِنَّكأ أأنرأ خۡل أِفي و خۡلحأ جأداو ال فو  والم رجوع زود بهوا االنسوان ،  ٣٢البقرو ]إِالَّ مأ

أهو  بِ ، جحسب ول  تكن لفمئ كع أداو  اء أأِنبأأ ىِِٕهۡ   جأفأمَّ اء أۡسمأ ؤَادأ و أأِنبِۡ هو  بِأ
ىِِٕهۡ  قأالأ أأ ﴿قأالأ يأٰوء اء أۡسمأ لأۡ  أ

ٰ  ٰووأ خأۡلأۡرِض  رِ أأقول لَّكوۡ  إِنِّیء أأۡعفأ و غأۡيبأ خلسَّمأ أأۡعفأ و  وأ ا وأ ا توۡبدوونأ  مأ مأ ونأ  كونتو ۡ  وأ  ٣٣البقرو ]﴾ تأۡكتومو

كانور جوت عود  اقترابو  مون ج،    يوت ف  جيهوا آد ل  مرحفوع اعودادجكانور  ،  أما أداو القوي 

ا ِلفۡ  .(الشوولرو )قفنووا اهبطوووا. إِۡذ قوۡفنووأ ٰ، ﴿وأ يسأ أأبووأ ء إِۡبفووِ ا  إِالَّ دووء لأ ؤَادأ أ جأسووأ  لووِ
دووا  لو ىِٕكأِع خسووۡ ٰوء فووأ مأ

 ﴾ كأانأ ِمنأ خۡلكأٰوِ ِرينأ خۡستأۡكبأرأ وأ  ٣٤البقرو ]وأ
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 من اليالدين( )لتكونالوساوس الشيطان  ان ال يستم أما االيتيار جقد كانر جت أ

ؤَادأ و خۡسكو 
قوۡفنأا يأٰوء كأ خلۡ ﴿وأ ۡولو زأ ٰوِذِ  ۡن أأنرأ وأ ا هوأ بوأ الأ تأۡقرأ ا وأ ۡ تومأ يوۡ و شوِ داا حأ غوأ ا رأ كوئأ ِمۡنهأ نَّعأ وأ لأ

 ﴾ وأ جأتأكوونأا ِمنأ خلظَّٰوِفِمينأ رأ  ٣٥البقرو ]خلشَّلأ

كو  وا  بأۡ  وو ا خۡهبِطوو قوۡفنوأ ا جِيوِ   وأ ا كأانوأ ا ِممَّ هومأ لأ أۡيرأ ا جأأ ا خلشَّۡيطأٰونو عأۡنهأ لَّهومأ أزأ   ﴿جأأ
ࣱ
ّو دو بأۡ ضإ عوأ ۡ  لوِ

تأٰوم  إِلأٰ، ِحيࣲن﴾ وأ  مأ  وأ
ࣱ
ۡستأقأّر  ٣٦البقرو ]لأكوۡ  جِی خأۡلأۡرِض مو

 

ِحي و﴾  ابو خلرَّ ٰوࣲر جأتأابأ عأفأۡيِ ب إِنَّ ۥو هووأ خلتَّوَّ بِِّ ۦ كأِفمأ ادأ و ِمن رَّ  ٣٧البقرو ]﴿جأتأفأقَّٰ،ء ءأ

الم رجووت والقيمووت وأدرك بهووذا يكووون قوود اسووتوج، البنوواء  ألنوو مرحفووع االسووتيئا 

 ؤوليع االيتيار جيما بين الصواب واليطأمس

الأ  ۡيِهۡ  وأ ۡوا  عأفوأ ئأ يوأ دأایأ جوأ ن تأبِمأ هوو ى جأمأ
ا
نِّی هود ا يأۡأتِيأنَّكو  ّمِ ِمَّ ا  جْأ

ا
ِمي  ا لأ  ﴿قوۡفنأا خۡهبِطووا  ِمۡنهأ

 ﴾ نوونأ   ٣٨البقرو ]هوۡ  يأۡحزأ

ليسوتحق أن يكوون العداد والبناء راحل من اقد مر بم  -  نساناإل-ليكون هذا الميفوق  

مسؤوليت  بحسن االيتيار جت ملاالر   إن أدرك  -جقط    يفي ع  -عف، األرضى  يفي ع  

 ، وهذ  المراحل هت:الت مير عف، تنوعها

 

 ال ف  والم رجع -1

 القي  -2

 مسؤوليع االيتيار -3
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 ( مراحل االعداد والبناء 6شكل )

 

ال يمكون قياسو   جاألكولمون الشولرو،  (3) ألكولاباذ زل  هوذا الميفووقجاهلل ل  ي توك ب

نو  درسوا جوت تحمول عواقوب يقفتبول هوو ل بم صيع الزن، أو السورقع أو القتول موائ،

األرض، ويتحمول   إلعموارا لممارسوع مسوؤوليع االسوتيئا  ايتيارات  ليكون لواهزا 

ال إ  الت مير ال يوتجو، لذلك نلد  قد تاب عفو، آد  إاور زلتو ، بذلك  مسؤوليع ايتيارات 

 .(ز  البحراك من قوو )
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 ( أدوار االستيئا7شكل )

 

مودجوعا ال ز  بوذلك  ويكون  ،  يتب ها ال ز وااليتيار هو مزيج من المشي ع واإلرادو  ج

 تصوبر ،و إاور  راغبوا ومتوأمئ بالمكاجوأليكوون هوذا االنسوان  بالنيع ومتلفدا بالصبر،  

 ا وح، بايتيوار  لنوديا يحركو   ل  يتقبل ى س ي ، راض بقسمع ى إذ  حالومش ق  

  .جتفك عوا د االيتيار وامار  ،توكئ عفي مى كي ما شاء، 

مون اسوتوج، ل  مون الرسولبهوا  تودي  قنسوان نمواذج ليل سبحان  وت ف، لبنت اإل ل وقد  
نووح، وموسو،، وإبوراهي ، ا  والسوئ :الصوئو  الرسل عفيه     سمار ال ز ، جكان من
 ايحي،، ومحمد ا،وداود، وزكري وعيس،، وإبراهي ،

لما تميزوا ب  من الهمع ال ظيمع جت الدعوو إل، ذلك  ابأولت ال ز اميته   أما سبب تس

ى، والصبر عف، ما ناله  من األذى البفيغ جت سبيل ى، والابار جت موالهع الباطل 

  واللوووووووووووووووود والصووووووووووووووووبر،والقوووووووووووووووووو جووووووووووووووووت الحووووووووووووووووق 

ا   بِرت كأموأ ِ  موِ قال ابن عباس جت ت سير قولو  ت وال،: جأاصوت زت وا الت وأ بأرأ أوولوو ِل صوأ سوو نأ الرُّ

 .، قال ابن عباس: ذوو الحز  والصبر. وقال ال حاك: ذوو اللد والصبر[35]األحقاا:
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موا جويه  مون لميول اليوئل، وعظوي  لومن هنا أان، ى عف، أولت ال ز  من الرسل  

داا شووأ )قووال عوون نبيوو  نوووح عفيوو  السووئ :  جقوودالصوو ار،  انأ عأبووت  .3اإلسووراء: (كووراا إِنووَّ و كووأ

،)نبي  إبراهي  اليفيل عفي  السئ :    وقال عن جوَّ اِهي أ الَِّذي وأ إِبترأ إِنَّ )وقوال:    ،37الونل :  (وأ

ِرِكينأ  شووووت نأ التمو كو مووووِ لووووأ ت يووووأ ا وأ نِي ووووا ِ حأ َّ َِ ا  عا قأانِتووووا انأ أومووووَّ اِهي أ كووووأ رأ  .120النحوووول: (إِبووووت

كأانأ ِعنت )وقال عن نبي  موس، عفي  السئ :   ِ وأ وأ ا دأ ّللاَّ ، وقوال عون نبيو  69اب:األحوز  (ِليها

بِينأ )عيسووو، عفيووو  السوووئ :  رَّ قوووأ نأ التمو موووِ وِ وأ رأ يوووِ اآلت نتيأا وأ ت الووودُّ ا جوووِ ِليهوووا  45آل عموووران: (وأ

ي إ )وياطب يات  رسف  محمداا عفي  الصوئو والسوئ  بقولو :  قإ عأظوِ فوو ، يو كأ لأ أفوأ إِنوَّ  (وأ
 4القف :

 

ِ  لأكو ت جِ لأقأدت كأانأ )وقال ت ال،:   سووِل ّللاَّ ِيرأ ت رأ التيأوت أ اآلت أ وأ و ّللاَّ لو نت كأانأ يأرت سأنأع  ِلمأ و  حأ وأ  أوست

أ كأاِيراا  ذأكأرأ ّللاَّ  .21األحزاب: (وأ

 

 

 مسار ال ووووووووووز  ( 8شكل )
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 (  9شكل )

 عف، المحن الصبر و وهو مقا  يتطفب التوكل عف، ى  يعنّ الال ز  رغبع مدجوعع ب 
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 الفصل الثاني 

 يمة االختيار في القرآن  برمجة ق

 

ونقصوود ، (4) عبوور أسووفوب طبقووت عمومووا، تكووونقووي  جووت القوورآن الكووري  ال عبرملوو

تت ودد  مسوار لهوا وجوق الت زيزالقيمع والواحدو يت  الدعوو و  هو أنالطبقت    باألسفوب

ر اسووتاارو جيوو  األسوواليب، جتووارو عبوور ماوول قرآنووت، وتووارو عبوور القصووع، وتووارو عبوو

  .االيتيار جال ز واالرادو  ولمشي ع اوكذلك جت  المشاعر، وهكذا،

 

 

 ( البرملع الطبقيع لفقيمع الواحدو 10شكل )

 

 القي  جت القرآن بأسفوب الرس    عبرمل ل إي اح ما يفتجيو
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 طبقار برملع القيمع الواحدو جت القرآن(  11شكل )

 

ال يطت، مم كل   ل  بشكل طبقتيت  الت زيز  ، وهذا المسارامسارا لفقيمع يحدد  أوالج

اس  من أسماء ى وص ات ، ونقصد بالطبقت أي أن القيمع الواحدو تت رض لملموعع  

  الترهيب تاروبو الترغيب تاروأو جت  القصع،جت  جقد تكون من أساليب الت زيز،

 وهكذا.  المال، رب أو من يئل  أيرى،

ل ز  يمونح تصوور  ويحت لقيموع االيتيوار جواالترتيب التوالت عبور الرسو  التو  لول 

 لفبرملع المت ددو الطبقار جت الت زيز.
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 مسار برملع االيتيار جال ز (  12شكل )
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يتيذ االنسان قرار  حين واانيا ، هكذا تتدايل المشي ع أوالا لترجم م دالر اإلرادو

 ل ز .  -ب د التوكل  -يتحول حينها االيتيار ل ،ييتار

 

 

 

 لقي  قار برملع ا( طب 13شكل )
 

 
 :  عبر طبقيةال  من البرمجةنماذج 
 

سفب جرعون إلرادو ش ب  حين جورض عفويه  موا يورا  است راض  جت  القصة:  طبقة  

 هو جحسب، منتزعا منه  حق االيتيار. 

سحرو جرعون الحق جوألقوا بأن سوه    جت تحكي  ال قل حين ايتارفصي الدماغ:  طبقة  

 سالدين هلل. 

 .لعيس حين عاينر الفّ بفق موقاتفعيل الحواس: 

تحتاج لقوو داج ع لتل ف  متحركا، كموا جوت وقور تلتاح البدن،  ال ز  حالع  البرمجة:  

القتال، حين تست د عبر اعداد ال دو عازما عف، مقاتفع ال دو، جاموع قووو داج وع واموع 

 كذلك جت عزمك عف، ج ل الييرار عبر كفمع تنشرها جت وسا ل عدو ت تّدها، و
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 ، أو إهوداء رحواموقوا عوا ، أو دعووو تودعوا بهوا األ  ظ تتف ظ ب  جوت، أو ل االعئ 

 .صحابتهديع لوالديك أو األ

عبور أسوفوب قود تو   جوال ز (االيتيار  واالرادو  والمشي ع  )برملع القي  األرب ع  ول ل  

وطبقع المنطق،   ،وطبقع ت  يل الحواس  القصع،  طبقع  استيدمر جياال يطتا  طبقت  

 إلي : ناالتت ت منر ما أشر باست راض اآلياريما يفت بيان جو، ار أيرىوطبق

 

 أوال: طبقة القصة

أأنأا   ➢ ٰ،ء ﴿وأ ا يووحأ ۡدنِی وأ   ١٣  خۡيتأۡرتوكأ جأٱۡستأِمۡم ِلمأ اف جأٱۡعبوو ء أأنوأ ٰو أ إِالَّ ء إِلوأ و الأ ََّ أأقِوِ  إِنَّنِیء أأنأا خ

فأٰووأ ِلِذۡكِریء   ١٤-١٣ط  ]﴾ ١٤خلصَّ

خۡستأبأقأا خلۡ  ➢ قأدَّۡر قأ ﴿وأ ۡر بأابأ وأ اِبب قأالوأ دأا خۡلبوأ أأۡل أيأا سأيِّدأهأا لوأ ءو ِميصأ ۥو ِمن دوبوࣲر وأ اء زأ ا لوأ موأ

ا ءا أۡهِفكأ سووء ادأ بِأ ۡن أأرأ نأ أأۡو عأذأاب  أأِليࣱ ﴾  مأ ء أأن يوۡسلأ  ٢٥يوسا ]إِالَّ

 

ادأ ﴿ ➢ أرأ نأ خأۡلأۡرِض   جأأ هو  ّمِ ن مَّ أ   أأن يأۡستأِ زَّ مأ ۡقنأٰو و وأ أۡغرأ ا  جأأ
ا
ِمي  قوۡفنأا  ١٠٣ ۥو لأ ِمِن بأۡ ِدِ ۦ   وأ

ٰ  ِذأا  خأۡلأۡرضأ   خۡسكونووا    ِءيلأ ِلبأنِیء إِۡسرأ ءأ   جْأ اء ۡعدو   لأ وِ   وأ ا  بِكو ۡ   ِلۡ نأا  خۡلؤَاِيرأ
ا
اإلسوراء ]﴾  ١٠٤  لأِ ي 

١٠٤-١٠٣] 

 

لِ  ➢ ونأ  ﴿أوّاࣲ لَّكوۡ  وأ ئأ تأۡ ِقفوو ِب أأجوأ ََّ ن دووِن خ ا تأۡ بودوونأ موِ الو   ٦٧مأ ا  قوأ وء رو خنصوو و و وأ قوو ّرِ وا  حأ

تأكوۡ  إِن كونتوۡ  جأٰوِ فِ  اِلهأ  ٰ  ٦٨ينأ  ءأ رأ ٰ،ء إِبوۡ ا عأفوأ ٰوما سأفوأ ا وأ
ا
ۡرد ونِی بوأ ٰونأارو كوو ا يوأ ي أ قوۡفنوأ  ٦٩ هوِ

ادووا   أأرأ ا بِِ ۦ وأ
ا
 [٧٠-٦٧األنبياء ]﴾ ٧٠ سأِرينأ خأۡلأيۡ  جألأ أۡفنأٰوهو و  كأۡيد

 

 يسر من الدماغق األثانيا: طبقة المنطق باستهداف الش

سوونأ    جِيِ  تأۡدرو
ࣱ
ونأ   ٣٧﴿أأۡ  لأكوۡ  ِكتأٰوب يَّرو ا تأيأ ٰوِفغأع   ٣٨ إِنَّ لأكوۡ  جِيِ  لأمأ ا بوأ ٰون  عأفأۡينوأ أأۡ  لأكوۡ  أأۡيموأ

ِع إِنَّ لأكوۡ  لأمأ  ونأ  إِلأٰ، يأۡوِ  خۡلِقيأٰومأ ۡ  أأيُّهوو  بِوذأ ٰ  ٣٩ا تأۡحكومو كأ سأۡفهو ي     لوِ عوِ ءو   لأهوو ۡ    ۡ أأ   ٤٠  زأ كأاء رأ  شوو

ىِِٕه ۡ  جأۡفيأۡأتووا   كأاء ٰوِدقِينأ  كأانووا   إِن بِشورأ  [٤١-٣٧القف  ]﴾ ٤١ صأ
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  ۞﴿ 
ا
أعأدُّوا  لأ ۥو عودَّو وجأ ألأ رو ادووا  خۡليو لأۡو أأرأ و خِنبِ أااأهو   وأ ََّ لأٰوِكن كأِر أ خ قِيلأ خۡق ودووا  وأ ۡ  وأ ۡ  جأاأبَّطأهو

 ﴾ مأ خۡلقأٰوِ ِدينأ  [٤٦بع التو]مأ

 

ِرقو  شوۡ ِ خۡلمأ َّ َِّ ل  اب قوو لَّٰىهوۡ  عأن قِۡبفأتِِه و خلَّتِی كأانووا  عأفأۡيهوأ ا وأ ءو ِمنأ خلنَّاِس مأ اء  ﴿۞ سأيأقوولو خلسُّ أهأ

ۡغِربوب يأۡهِدی  خۡلمأ  ٰوأ ءو إِلأٰ، ِصرأ ن يأشأاء سۡ  طࣲ مأ  ١٤٢البقرو ]﴾ تأِقي ࣲ مُّ

 

 ثالثا: طبقة تفعيل الحواس

يِّنأ ِلفَّذِ  ➢ وا  خلۡ ﴿زو ۡ  ينأ كأ أرو خلَِّذينأ ختَّقأۡوا  جأۡوقأهو نووا  وأ امأ ونأ ِمنأ خلَِّذينأ ءأ رو يأۡسيأ ۡنيأا وأ يأٰووو خلدُّ حأ

و  ََّ خ  وأ
ِع  ءو بِغأۡيِر ِحسأابࣲ يأۡو أ خۡلِقيأٰومأ ن يأشأاء قو مأ  ٢١٢البقرو ]﴾ يأۡرزو

 

أأن تأقو  ➢ ِء وأ خۡل أۡحشأاء ِء وأ كو  بِٱلسُّوء رو ا يأۡأمو ﴾ ﴿إِنَّمأ ونأ ا الأ تأۡ فأمو ِ مأ ََّ  ١٦٩البقرو ]ولووا  عأفأ، خ

 

بِّكوۡ     ➢ قُّ ِمن رَّ قوِل خۡلحأ ۡرب  ﴿وأ ءأ جأۡفيأۡك وو اء ن شوأ موأ ءأ جأۡفيوۡؤِمن وأ ن شأاء ٰوِفِمينأ جأمأ ۡدنأا ِلفظوَّ اء أأۡعتوأ إِنوَّ

اطأ بِ  ا أأحأ ࣲء كأٱنأارا اء إِن يأۡستأِغياووا  يوغأااووا  بِمأ اب وأ اِدقوهأ و أب بِوۡ سأ ِهۡ  سورأ لوو ِوی خۡلوو ۡهِل يأشوۡ ۡلمو

ۡرتأ  ۡر مو ءأ سأاء ابو وأ  ٢٩الكها ] أقاا﴾ خلشَّرأ

 

ونأ   ➢ ئأ تأۡ ِقفوو ِب أأجوأ ََّ ن دووِن خ ا تأۡ بودوونأ موِ ِلمأ ا    ٦٧﴿أوّاࣲ لَّكوۡ  وأ وء رو خنصوو و و وأ قوو ّرِ الووا  حأ قوأ

تأكوۡ  إِن كونتوۡ  جأٰوِ ِفينأ   اِلهأ و  ٦٨ءأ ٰونأارو كوو ا يوأ  ٰقوۡفنوأ رأ ٰ،ء إِبوۡ ا عأفوأ ٰوما سأفوأ ا وأ
ا
ۡرد ي أ نِی بوأ  ٦٩ هوِ

ادووا   أأرأ ا بِِ ۦ وأ
ا
 [٧٠-٦٧األنبياء ]﴾ ٧٠ خأۡلأۡيسأِرينأ  جألأ أۡفنأٰوهو و  كأۡيد
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 برمجة اللحظة  طبقةابعا: ر

غأ أرأ إِنَّ ذأ ٰ﴿ ➢ بأرأ وأ ن صأ لأمأ ورِ   عأۡز ِ   لأِمنۡ   ِلكأ وأ ن  ٤٣  خأۡلومو مأ و   يوۡ ِفلِ   وأ ََّ اجأ   خ ن  لوأ ۥو  موأ  موِ

ِلیࣲّ  نِ   وأ ى  بأۡ ِدِ ۦ   ّمِ تأرأ ا خلظَّٰوِفِمينأ   وأ ا   لأمَّ أأوو بِيࣲل  خۡل أذأابأ يأقوولوونأ  رأ ن سوأ ّدࣲ ّمِ رأ هأۡل إِلأٰ، مأ

 [٤٤-٤٣الشورى ]﴾ ٤٤

 

لووا  خۡل أزۡ ﴿جأ  ➢ بأرأ أوو  ا صأ سولِ ٱۡصبِۡر كأمأ ۡ ب    ِ  ِمنأ خلرُّ الأ تأۡستأۡ ِلل لَّهو ۡ  يأۡو وأ أنَّهو ۡونأ مأ كأأ ا  أ يأرأ

ب  اِر  ن نَّهأ  ّمِ
ا
ا  إِالَّ سأاعأع ﴾  يووعأدوونأ لأۡ  يأۡفبأاووء ٰوِسقوونأ ۡل يوۡهفأكو إِالَّ خۡلقأۡو و خۡل وأ  جأهأ

األحقواا ]بأفأٰوغࣱب

٣٥] 

 

لأ  ➢ نووا  لأۡوالأ نوّزِ امأ يأقوولو خلَِّذينأ ءأ رأ ﴿وأ ذوكوِ  وأ
ࣱ
ع ۡحكأموأ  مُّ

ࣱ
و ورأ ۡر سوو ِذأاء أونِزلوأ   جْأ

ࣱ
و ا   ۡر سوورأ جِيهوأ

نأ خۡلِقتأالو   ِ  موِ ّیِ عأفأيوۡ ۡغشوِ رأ خۡلمأ كأ نأظوأ ونأ إِلأيوۡ رو  يأنظوو
ࣱ
ض رأ وبِِه  موَّ أأۡيرأ خلَِّذينأ جِی قوفوو رأ

ۡوِر   ۡ     خۡلمأ أۡولأٰ، لأهو ب    ٢٠جأأ
ࣱ
وا ۡ رو  مَّ

ࣱ
قأۡول  وأ

ࣱ
زأ أ خأۡلأ طأاعأع ِْذأا عوأ أ جوأ ََّ دأقووا  خ ۡو صوأ رو جأفوأ موۡ

ا لَّهو ۡ 
ا
ۡير  ٢١-٢٠محمد ]﴾ ٢١ لأكأانأ يأ

 

 

 (13، )(9المرلم ) لفمزيد طالم ❖

 

 خامسا: طبقة ما يحاك في الصدر )علم نفس أنواع البشر(

اب ﴿   ➢ انووا  عأفأۡيهوأ تِِه و خلَّتِوی كوأ ن قِۡبفوأ ۡ  عوأ لَّٰىهوو ا وأ اِس موأ نأ خلنوَّ ءو موِ اء ِ   سأيأقوولو خلسوُّ أهأ َّ َِّ ل   قوو

ۡغِربوب يأۡهِدی  خۡلمأ ۡشِرقو وأ ءو خۡلمأ ن يأشأاء ۡستأِقي ࣲ  طࣲ  ٰإِلأٰ، ِصرأ  مأ  ١٤٢البقرو ]﴾ مُّ

 

لأقأِد   ➢ ۡ  عأفأٰ، ِعۡف إ ﴿وأ ا    ٣٢  عأفأ، خۡل أٰوفأِمينأ   خۡيتأۡرنأٰوهو
ࣱ
ؤ ٰوء ا جِيوِ  بأفوأ نأ خۡلؤَايأٰوِر موأ اتأۡينأٰوهو  ّمِ ءأ وأ

بِين    [٣٣-٣٢الديان ]﴾ ٣٣مُّ
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يِّ  ➢ ۡنيأا  ﴿زو يأٰووو خلدُّ وا  خۡلحأ نووا  وأ نأ ِلفَِّذينأ كأ أرو امأ ونأ ِمنأ خلَِّذينأ ءأ رو ۡ    يأۡسيأ خلَِّذينأ ختَّقأۡوا  جأۡوقأهو وأ

و  ََّ خ  وأ
ِع  ءو بِغأۡيِر ِحسأابࣲ يأۡو أ خۡلِقيأٰومأ ن يأشأاء قو مأ  ٢١٢البقرو ]﴾ يأۡرزو

 

ِء  ➢ خۡل أۡحشأاء ِء وأ كو  بِٱلسُّوء رو ا يأۡأمو و﴿إِنَّمأ ا الأ تأۡ فأمو ِ مأ ََّ أأن تأقوولووا  عأفأ، خ ﴾ وأ  ١٦٩البقرو ]نأ

 

وجأ  ﴿۞   ➢ رو ادووا  خۡليو لأۡو أأرأ  وأ
ا
أعأدُّوا  لأ ۥو عودَّو قِيولأ   ألأ ۡ  وأ ۡ  جأاأبَّطأهو و خِنبِ أااأهو ََّ لأٰوِكن كأِر أ خ وأ

 ﴾ مأ خۡلقأٰوِ ِدينأ  [٤٦التوبع ]خۡق ودووا  مأ

 

خۡستأبأقأا خۡلبأابأ وأ ﴿ ➢ أأۡل أيأا سأيِّدأ   قأدَّۡر قأِميصأ ۥو ِمن دوبوࣲر وأ اِبب وأ دأا خۡلبوأ ۡر هأا لوأ ءو  قأالوأ اء زأ ا لوأ موأ

ا ءا أۡهِفكأ سووء ادأ بِأ ۡن أأرأ نأ أأۡو عأذأاب  أأِليࣱ ﴾  مأ ء أأن يوۡسلأ  ٢٥يوسا إِالَّ

 

ادأ أأن  ﴿ ➢ أرأ نأ خأۡلأۡرِض جأأ هو  ّمِ مِ   يأۡستأِ زَّ ن مَّ أ ۥو لأ مأ ۡقنأٰو و وأ أۡغرأ ا  جأأ
ا
قوۡفنأا ِمِن بأۡ ِدِ ۦ   ١٠٣ي  وأ

 ِٰلبأنِیء إِسۡ  ِذأا  خأۡلأۡرضأ   خۡسكونووا    ِءيلأ رأ ءأ   جْأ اء ۡعدو   لأ وِ   وأ ا  بِكو ۡ   ِلۡ نأا  خۡلؤَاِيرأ
ا
اإلسوراء ]﴾  ١٠٤  لأِ ي 

١٠٤-١٠٣ 

 

ونأ   ➢ ئأ تأۡ ِقفوو ِب أأجوأ ََّ ن دووِن خ ا تأۡ بودوونأ موِ ِلمأ رِّ   ٦٧﴿أوّاࣲ لَّكوۡ  وأ الووا  حأ ا  قوأ وء رو خنصوو و و وأ قوو

تأكوۡ  إِن كونتوۡ  جأوٰ  اِلهأ ا وأ   ٦٨ِ ِفينأ  ءأ
ا
ۡرد ونِی بوأ ٰونأارو كوو ا يوأ  ٰقوۡفنوأ رأ ٰ،ء إِبوۡ ا عأفوأ ٰوما ي أ سأفوأ  ٦٩ هوِ

ادووا   أأرأ ا بِِ ۦ وأ
ا
 [٧-٦٧األنبياء ]﴾ ٧٠ خأۡلأۡيسأِرينأ  جألأ أۡفنأٰوهو و  كأۡيد

 

 

ء إِ  ➢ ۡعدأ ۥو و وأ ََّ دأقأكو و خ لأقأۡد صأ تَّٰ،ء إِذأا جأ ﴿وأ سُّونأهو  بِِْۡذنِِ ۦ  حأ ِر ۡذ تأحو ۡعتوۡ  جِی خأۡلأموۡ تأنأٰوزأ ِشۡفتوۡ  وأ

يۡ  عأصأ ونأب  وأ ا توِحبوُّ ٰىكو  مَّ اء أأرأ ِن بأۡ ِد مأ ن يوِريودو تو  ّمِ نكو  موَّ موِ ۡنيأا وأ ن يوِريودو خلودُّ نكو  موَّ موِ

وأب  ۡ  ِليأۡبتأِفيأكوۡ     خۡلؤَاِيرأ جأكوۡ  عأۡنهو رأ و ذوو جأۡ لإ عأ   او َّ صأ ََّ خ لأقأۡد عأ أا عأنكوۡ   وأ ﴾ وأ ۡؤِمنِينأ فأ، خۡلموو
 ١٥٢آل عمران ]
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ۡيكوۡ   ➢ وبأ عأفووأ و يوِريوودو أأن يأتووو ََّ خ يوِريوودو ﴿وأ  ٰوأ وأ هأ ونأ خلشووَّ ِذينأ يأتَّبِ ووو ۡيئا  رِ خلووَّ وا  مووأ أأن تأِميفووو

ا﴾ 
ا
 ٢٧النساء ]عأِظيم

 

ۡنيأا﴿مَّ  ➢ ابأ خلودُّ وأ ؤَا  ن كأانأ يوِريودو اوأ
خلوۡ ۡنيأا وأ ابو خلودُّ وأ ِ اوأ ََّ وِب جأِ نودأ خ ا   ِيرأ ِمي أِ و سوأ ََّ انأ خ كوأ وأ

ا﴾ 
ا
 ١٣٤النساء ]بأِصير

 

 

فِّ ووا    ➢ عأفأ، خلاَّفأٰواأِع خلَِّذينأ يو اقأۡر حأ ﴿وأ ۡر وأ وأ بوأ حو ا رأ اقأۡر عأفأۡيِه و خأۡلأۡرضو بِمأ تَّٰ،ء إِذأا  أ

ا  أأن الَّ   عأفأۡيِهۡ  أأن وسوهو ۡ  ظأنُّوء ء إِلأۡيِ  اوو وأ ِ إِالَّ ََّ أ ِمنأ خ أ ۡفلأ أ  مأ ََّ ا  إِنَّ خ وء ۡيِهۡ  ِليأتووبوو ابأ عأفوأ   َّ توأ

ِحي و﴾  ابو خلرَّ  ١١٨التوبع ]هووأ خلتَّوَّ

 

اضو إِلأٰ، ِلۡذعِ خلنَّۡيفأِع  ﴿ ➢ يأ هأا خۡلمأ ءأ اء ألأ ٰوذأاجأأ لأ هوأ رُّ قأبوۡ ٰوفأۡيتأنِی موِ ۡر يوأ ا   قأالوأ
ا
ي كونورو نأسوۡ وأ

 
ا
نِسيّ  ٢٣-مري  ]﴾ ٢٣ا مَّ

 

 معوقات العزم ومحفزاتها

ۡ  إِذأا  متاال لف ز  التااقل إل، األرضر اإل وقامن م ▪ ا لأكوو نووا  موأ امأ ا خلَِّذينأ ءأ أيُّهأ أ ﴿يأٰوء

نأ  ۡنيأا موِ يأٰووِ خلودُّ يتو  بِوٱۡلحأ ، خأۡلأۡرِضب أأرأ وِ اقأۡفتوۡ  إِلوأ ِ خاوَّ ََّ بِيِل خ وا  جِی سوأ قِيلأ لأكو و خنِ رو

يأٰووِ خلدُّنۡ خ تأٰومو خۡلحأ ا مأ وِب جأمأ ﴾ ۡلؤَاِيرأ وِ إِالَّ قأِفيل   ٣٨التوبع ]يأا جِی خۡلؤَاِيرأ

 

 .اإلنسانيعإدراك مسارار السنن الكونيع والسنن  ال ز  إن من مح زار ▪
  (10)المرلم طالم  لفمزيد ❖
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 مسارار السنن اإللهيع  (  14شكل )

 

رها ى وأودعهوا جوت كونو ، هت سنن إلهيع قودّ   (14)السنن الكونيع والسنن اإلنسانيع  و

ومن أعرض جْن لو  م يشوع  ونكا، وهوو موا   ،وارتق،أجفح    وامتالم ها    انسل ن  مأ 

وعوزز لو  بنمواذج وأمافوع عبور مسويرو حاجفوع مون تواري    كوري بين  ى جت كتابو  ال

، األول جوت انوينا  السونن اإللهيوع عبور مسواريننست رض  البشريع، وجت هذا الكتاب  

ا لو  عئقوع وطيودو بوالقي ، مكفيهويع،  الاانت جت السنن اإلنسانالمسار  السنن الكونيع و

، ملال الظواهر الكونيع وملوال األسوباب انينا  أما السنن الكونيع جهت تشمل ملالين

وإذا كان الغرب قد   القرآن الكري  ال ديد من السنن الكونيع،  است رضاألر يع، وقد  

لواالر اكتشا كايرا من السنن الطبي يع وأبدع جيها، ووظ ها ل مارو األرض جوت الم

ال سكريع والمدنيع الميتف ع، مما مكن  من التحك  جت اروار األم  ورقواب الشو وب 

اللتماعيع، ول  يدرك إل، اآلن كيا ت مل    ع، جْن  قد ذهل عن هذ  السنن االمست
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هذ  السنن جت واقم الملتم ار البشريع، ألن  قطم صفت  بوالوحت، ولوذلك جهوو غيور 

بشريع وطبي تها ومشاكفها ووسا ل عئلهوا، وهوذا مون قادر عف، جه  حقيقع الن س ال

شأن  أال يسه  جت حل كايور مون المشوكئر التوت ت وانت منهوا البشوريع جوت ال صور 

لحا ر، إن ل  ي لل بتغيرار كبرى وتحوالر جوت البنيوار السياسويع والمنظوموار ا

 سببا جت مزيد من الشقاء والت اسع  واالّ صارر االلتماعيع،

 . لفبشر

 

 

  أنواع السنن ويصا صها كمح زار لف ز ( 15)ل شك

 

 

 ل، ال ز إع  رس  اي احت جت االنتقال من المشي ( 16شكل )
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 برمجة العزم ل مسار

القرآن وسيرو رسولنا الكري  جت التوليو  لغورس وت زيوز امع شواهد عن نماذج من  

 سوولنا الكوري ا، جمون شوواهد ذلوك موم رليهوا سوفوكيا إمتاوال  إلتحانا جوت اقيمع ال ز   

تيفوا مون   توليهو  الكوري  عمون، سوبيل الماوال  نلود عفو  اصف، ى عفيو  وسوف  ا

، وهوو موا أعتمود جوت القورآن قصوع كطبقوع مون الصحابع عن الغزوو مون دون عوذر

 .طبقار برملع القيمع

 حادثة الُمخلّفون الثالثة

ذي كوان تيفا ائاع من صحابع رسول ى صف، ى عفي  وسف  عون الغوزو الوحي   

ع الذنب وعظمت  تلاوز ى عنه  وغ ر لهو  ولكن رغ  جداح   والشدو،جت زمان الحر  

ألنه  كانوا صادقين مم أن سه  ومم الرسول الكري  صف، ى عفي  وسوف ،   صني ه ،

وللوؤوا إلو، ى   بوتيف ه ،ل  ييادعو  ول  يأتوا بأعذار كاذبع، بل صدقوا واعترجووا  

سوردا  د مالوك يقوك وب بون  ولنودع أحوده  وهوو،   عفويه تا بين مستغ رين جتواب ى

 المحنع:مفيصا لهذ  

 

غزا النبت صوف، ى عفيو  وسوف  تفوك الغوزوو، حوين طابور  :(11)مالك ك ب بن  قال

ولو  أتلهوز   م و ،وتلهز المسوفمون    وسف ،الامار، جتلهز رسول ى صف، ى عفي   

جفموا  ج فر،ر أنت مدركه ، وليتنت سألحق به  حت، إذا يرلوا ظنن وأقول جت ن ست

ا عفيو  جوت الن واق   مر،األان رط    -أصبحر وحدي بالمدينع ال أرى إال رلئا مغموصا

أو رلوئا ممون عوذر ى مون ال و  اء، جفموا بفغنوت أن رسوول ى   -أي مشهورا ب   

صف، ى عفي  وسف  عاد رال ا من تبووك ح ورنت ال وزع، جل فور أتوذكر الكوذب، 
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ذلوك بكول ذي رأي مون واسوت ين عفو،    ى؟ بماذا أيورج مون سويط رسوول    وأقول:

أهفت، جفما دنا رسول ى صف، ى عفي  وسف  من المدينع، زال عنت الباطل، وعفمر 

 أنت ال أنلو من  إال بالصدق، جألم ر أن أصدق .

 

لاء جفما وصل رسول ى صف، ى عفي  وسف  لفمدينع بدأ بالمسلد ولفس لفناس، ج  

يقبل منه  ظواهره  ويستغ ر له ، وكوانوا الميف ون ول فوا ي تذرون ل  ويحف ون، ج

ما يف ك؟   لت:ب  ا وامانين رلئا، جل ر جسفمر عفي ، جتبس  تبس  المغ ب، جقال  

ليرلور مون سويط   لو لفسر إل، غيرك مون أهول الودنيا، قفر: يا رسول ى وى

ان لت عوذر حوين تيف ور عنوك، جقوال رسوول ى ما ك ب ذر ولقد أعطير لدالا، وى

 جق  حت، يق ت ى جيك. صدق،أما هذا جقد  وسف :ف، ى عفي  ص

جيرلر من عند  جفحقنت ب ض أهفت يفومونت عفو، أنوت لو  أعتوذر، ويسوتغ ر لوت 
رسول ى صف، ى عفي  وسف ، حت، هممر أن أرلم عن صدقت، جسألر هل قوال 

ل بون أبوت وهوئ مورارو بون الربيوم روا لت رلفين صالحين:جذك أحد بمال ما قفر؟ 
 وكان جيهما لت أسوو. أميع

ا  إن رسول ى نه، عن محاداتنا نحن الائاع، جالتبنا الناس، وتغيروا لنا، جتنكرر 
لت ن ست واألرض، أما صواحبّت جاسوتكانا وق ودا جوت بيتيهموا، أموا أنوا جأصوف، موم 

 أقاربت.منت أحد حت، المسفمين وأطوا األسواق وال يكف

الحق بنوا نواسويك   لت:ل إذا لاءر رسالع من مفك غسان يقول  بينما أنا جت هذا الحا
جفموا م ور  الرسوالع،جحرقور  أي وا،قفر: هذا من البئء   صاحبك،ب د أن هلرك  

أرب ون ليفع إذ رسول من النبت صف، ى عفي  وسف  يأمرنت باعتزال امرأتت جقفر: 
ا.لصاحبّت  ر باعتزال النساءاألم وكان بأهفك،الحقت    أي ا

ك ب: جما أن و  ى عفوت  م ر يمسون ليفع أذن ى بال رج ولاءر التوبع، قال  جفما

أعظو  جوت ن سوت مون صودقت رسوول ى صوف، ى عفيو  وسوف    اإلسئ ،بن مع ب د  

 ابتئنوووت.موووا أعفووو  أحوووداا ابوووتئ  ى بصووودق الحووودي  بماووول موووا  وى يوم وووذ،

 

الائاع الوذين يف ووا حتو، إذا   عف،ت ال،: }وتت نزلر جت توبته  هت قول   يار الواآل
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مفلوأ مون ى    اقر عفيه  األرض بما رحبر و اقر عفيه  أن سوه  وظنووا أن ال

إال إلي  ا  تاب عفيه  ليتوبوا إن ى هو التواب الرحي    يا أيها الذين آمنوا اتقووا ى 

 إنته،  (.118،119بع:التو الصادقين{ )وكونوا مم 

المشاعر ع المشاعر و رورو التحك  بها، جئ يصح أن تنطفق  اإلسئ  يبين لنا أهميج

دون تولي ، حي  يت  ذلك عبر إيقاا تارو أو الت  يل توارو، وجوت الت  يول كيوا من  

 يمكن أن يكون، ذلك أن جت ت  يل المشاعر صور منها:

 

كان المسفمون قبل غزوو تبوك ممتافوين عبر قصع الميف ون الائ ، نئحظ كيا    -أ

الرسول )المسف  أيو المسف ( ولتولي  ى )انموا المؤمنوون ايووو( ولكون إاور لحدي   

تيفّا ب ض المسفمين عن أمر الرسول بالن رو لفلهاد، نلد الرسول صوف، ى عفيو  

سوئ   ود  رد الأنو  أمور بوسف  قد أمر ب د  التواصل بمن ل  يمتال لألمر إل، درلع  

 من يوسفّ  منه .عف، 

 

 لرمزيع مسار ت  يل المشاعر نموذج( 17شكل ) 

 

 

 نموذج لرمزيع مسار صد المشاعر( 18شكل ) 

 



  

 35 االيتيار والقي  

 

طوفب من المسفمين إيقاا مشاعره  نحو ك ب بن مالك بوالرغ  مون  -أ

مطووال ته  ومسووايرته  لوو ، جقوود كووان يصووفت م هوو ، ويمشووت جووت 

 األسواق.

رمزا، جهوو عنودما كوان يمشوت لقد ل ل رسولنا الكري  من ك ب   -ب

 بر عن رمزيوع عود  الطاعوع، وجوت ذلوك توليو  ألسواق كان يجت ا

وارشاد لحظت ويومت من الرسول عبر مشهد ك ب جت السوق دون 

، جالرسول ل  يطفب منو  أن يسولن جوت بيتو ، وجوت عان يكفمه  بكفم

 ذلك مفمح تربوي، واستمر ذلك عف، مدى يمسين يوما.

حول ، جقد كوان يشو ر     لن تصل لفناس منت ف  ك ب ان مشاعر -ر

امع لدار زلالت ي صف  عن قوم  ليحول بينو  وبيونه ،   لو كانكما  

نهوا أأما هو جقد كان يب  مشاعر  له  غير أنها وإن كانر تصول اال  

قوود ت طفوور موون أن تحوود  أاوورا، جهووت عمفيووع تربويووع دقيقووع م بوورو 

 ألسفوب حكي .

سفوك  جهو لو  يقطوم   عرطو  -ك ب الصادقع  كمشاعر    -مشاعر   - 

جت المسلد موم المسوفمين، )جاإليموان موا   ح ور  لفصفوار اليمس

 وقر جت القفب وصدق  ال مل(.

موق   وهو يصفت مم مئحظت  لفرسول وهو يناظر ، ا  يصود عنو   -ج

الرسول الكري  حين يلاذب  المطال ع، كوان تلواذب مشواعر، حووار 

ظر ملوددا لفرسوول، ياص عبر المشاعر، يقا التراسل جي  حين ين

يتف ا عن الصحابع جت تواصف  بمشاعر  ذلك إن نمط الرسول كان م

 نحو ك ب.

 



  

 36 االيتيار والقي  

 

 

 نموذج لرمزيع مسار غير مباشر لفمشاعر( 19شكل ) 

 

ر جيها ك ب بال رج كانر لحظوع متدجقوع المشواعر،  شّ الفحظع التت يو  -ح

جهووت كالموواء الووذي حووبس بسوود جت لوور متوودجقا، جحلووب المشوواعر 

محورك   كوان ذلوك  عيفع يمسين يوما وإلطئقها جت لحظالمتراكمع ط

م، جوِ عظي  لفسفوك، تفك كانر لحظع هّ  لوا  عفو، القفوب مطووال جرو 

 تفك كانر لحظع حياو، بل حياو لديدو. 

 

 نموذج لرمزيع عئقع السفوك بالمشاعر( 20شكل ) 
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 نموذج لرمزيع عئقع السفوك بالمشاعر المتراكمع ب د تدجقها( 21شكل ) 

 

  عفيوك وهوذا حلوب عندما ل  يرد عفيو  أحود بالسوئ  ت نوت ال سوئ -خ

 .تالن س من االستقرارحرمان لفسئ  و

 كذلك الصحابع رد إليه  االستقرار الن ست حين طفب منه  بشارت . -د

  مون ى عفي  وسوف  هول المغ ورو منوك أ  سؤال ك ب لفرسول صف، -ذ

انور لوو ك  ، كمواوما ي وزز لمشواعر مون ى نحوو ك وب مباشور  ،ى

كان الوسيط سووى رسوول إليصوال ق يت  مم ى دونما وسيط، جما 

 غناء لفمشاعر. إرسالع، وجت ذلك ت ظي  و

 

 

 لرمزيع مسار عفوي لفمشاعر ال تكون اال مم اليالق نموذج(  22شكل )         
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ر ووت ى عنهووا جووت وهووذا يووذكرنا بمشوواعر أ  المووؤمنين عا شووع 

 ن كوان القورآن توليهوا لفمسوفمين كاجوع،ْك جوجك(، ذل)تبر تها من اإل

ه  بالبشوارو، أموا موم ج بر تفك اآليع كان تواصل مون ى بمون يصوّ 

ك ب جكان تواصل نطاق   يق واتسم لي   ك ب ورجاقو  الوائ ، 

أ اجقيّار تيصيص جلّ   السفوكت.  واإلرقاءمن التواصل  مسارا

عر و    رسول مفوك غسوانأالسفوك قد يغفا بمشاعر كاذبع، جحوين   -ر

مووا ل وول ك ووب أمووا  موقووا  لي بوور بمشوواعر تبوودو صووادق ،لك ووب، 

لي ا ل جيما بين مشاعر تبدو إيلابيوع ومشواعر صود مون المسوفمين 

تأديبيع، لييتار ك ب بينهما، جال قل كان يقول ل  كموا قوال جيموا ب ود 

 -لمن وط ر قدم  ازار  وهو يطوا جت الك بع ارلم الو، قوموك،  

يور المنوذر بون الحوار  هوو آوكان اسوم     (13)  االيه   ذلك لبفع ابن

ميئديوع.  638و 632حك  ما بين عامت  .الشا  جت الغساسنع مفوك

وكان بذلك المفك السادس والائاين جت سئلع الغساسنع الوذين كوانوا 

متحال ين مم الرو  قبل اإلسئ ، وه  من ال رب النصارى، يقال إن  

موم عمور  الحوج يورج جوت موسو   عمور بون اليطواب أسف  جت عهد

ازار  رلول ر ت ى عن  جبينما هو يطوا بالبيور إذ وطوع عفو،  

ن وو  أجالت وور اليوو  لبفووع مغ ووبا جفطموو  جهشوو   بنووت جووزارو جقيوور موون

، عمر بن اليطاب ر ت ى عن  جب   جغ ب ال زاري واشتكا  إل

ياك جت الطواا جهشمر أن لطمر  أل: ما دعاك يا لبفع إل،  الي  جقا

وطع إزاري ولوال حرمع البير ل ربر عنق . جقوال    نإجقال:    !  أن

ال اقووتص منووك إن تر ووي  وأمووا أقووررر جأن جقوود مووا اآلأ لوو  عموور:

 .بفطمك عف، ولهك

 

يوا   ع! قال عمر ر وت ى عنو :نا مفك وهو سوقأ: يقتص منت وقال

ال التقووى. إاإلسئ  قد ساوى بينك وبين ، جما ت  ف  بشتء    نّ إلبفع  

  ،تنصرأمهفنت ليو  غد، جآار أن يرلم ال، قوم  و قال لبفع:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
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التت ب   بهوا مفوك لكن القفب ي ا ل وييتار، ما ي نت ان المشاعر  

ب ، جالمشاعر ، لقد كانر مشاعر مغف ع بالي الغساسنع ل  تكن صادقع

 .بما ال ين  عن حقيقتهالفتغفيا قابفع 

 

 مشاعر مغف ع( 23شكل ) 

 

لما كانر المشاعر تتباين جيما بين مشاعر غ وب أو مشواعر حوب،  -أ

أو مشاعر عن ظف  وإذالل أو تحقير، ولودنا المفوك الغسوانت يغفوا 

 عر   بما اجتقد  ك ب من صدود أصحاب . 

ري وبنوواء الشيصوويع الن ووج ال كووعمفيووع شوواعر دور جووت لفم -ب

مور وتداولو  جيموا بوين ب ود تقفيوب األ  سوفوكالمسار  تحدد  المشاعر  ج

ل فهموا جوت   ، ووالن ج ال قفت طاقوع  ،ر طاقععالمشاج،  ال قل والقفب

 الو  ل ل ال قول يوت  اغ،  حين تفتهبالمشاعر  ويصطرعان،    لحظع ما

ك، أو حوين ت ورض عفو، لو، سوفوجتم ت طاقع المشاعر متحولوع إ

، (وأ ،موا)إ ،و بوديئنأمساران  القفب  يمنحفب ال قل األمر جليقال قل  

طوالم موا يريود  ى ول ول سوفوك   ج ت حالع ك ب نلد  وقدلييتار.  

( وهو صئتت ونسكت ومحياي  ن)إمتمائ اآليع    ما يريد  ىعطوع  

اء مووا ي ووزز موون أن المشوواعر قابفووع لفتوورويض والتوليوو  واالرتقوو

 بالسفوك.

د  عفيوو  رسووولنا الكووري  نحووو الصووحابع ب وود  إن االموور الووذي أقوو -ر

التواصل مم الائاع الذي تيف وا عن القتال، قابف  قبوول منسول  مون 
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قبل الصحابع، وهو ما ل ل المسار التربووي لفسوفوك محول برملوع 

 لدى كاجع المسفمين وغير منحصر جت شيص بذات . 

 

 تآزر ذج لرمزيع مسار المشاعر حين ت نمو ( 24شكل )             

 لتحد  أارا سفوكيا نحو هدا موحد             

 

ال ناد تصرا سوفوكت تحت ون  مشواعر الوبغض، وهوو موا لو  يسوفك    -ك

الائاع الذين أعربوا عن مشاعر الصودق جوت تيف هو  عون القتوال وال عون 

بودعاء  اباقت الامانين الوذين تيف ووا عون القتوال ألسوباب ايتفقوهوا ليح وو

، وهووت عئمووع إيلابيووع حووين نقارنهووا بمشوواعر الرسووول بووالمغ رو موون ى

 بل ال داء.  ،البغض وهو ما قد يؤدي لفيروج من المفع

 

 

 تناقص المشاعر نموذج لرمزيع  (25شكل )
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 ثانيا: قصة التحريم 

 سووبب نووزول أوا وول سووورو التحووري ، والوووارد جووتج،  (5)  التحوري وماالنا الاانت عبر سوورو  

زينووب  كووان يمكوو  عنوود:  وسووفعنها أن النبت صف، ى عفيوو  ر ت ى  عا شع الصحيحين عن
أن أيتنووا ديوول عفيهووا النبووت صووف، ى  وح صووع ويشرب عندها عسئا، جتواصير أنا بنر لحش

عفي  وسف  جفتقل إنت ألد منك ريح مغاجير.. أكفر مغاجير، جديل عف، إحداهما جقالوور لوو  ذلووك، 
ّرِ و : )جنزلرولن أعود ل ،    ،لحشزينب بنر   بل شربر عسئا عندجقال: ال،   ا النَّبِتُّ ِل أ توحووأ يأا أأيُّهأ

و لأكأ  لَّ ّللاَّ ا أأحأ وإذ أسوور النبووت إلوو، ب ووض   وح صووع،ل ا شووع   إن تتوبووا إلوو، ى : . إل،[1]التحري  : مأ
ا لقول : بل شربر عسئا   .أزوال  حدياا

 
 .ييوووورج موووون ب ووووض األشوووولار لوووو  حووووئوووالمغوووواجير: لمووووم مغ ووووور، وهووووو صوووومغ 

 ماريووع، مووم ح صع وقيل إن سبب نزول هذ  اآليار أن النبت صف، ى عفي  وسف  كان جت بير
جت بيتهووا مووم النبووت صووف، ى  ماريع قد ذهبر تزور أباها، جفما رل ر أبصرر ح صع وكانر

 عفيوو  وسووف  جووت ا  ديفر، جفمووا رأى النبووت صووف، ى  ماريع عفي  وسف  جف  تديل حت، يرلر
ولك عفتَّ أن ال أموور بهووا أبووداا. جووأنزل ى  عا شع رو والكآبع قال لها: ال تيبريالغي  ح صع ول 

 .جت جتح القدير. والصحيح األول الشوكانت هذ  السورو، ذكر 
كيا كان أسفوب رب ال المين جت تهوذيب سوفوك زولوار الرسوول صوف، ى عفيو  

ن هووى ورغبوار ما يستولب تغيير ما جوت الون س مو  ، وهوالنساء  وسف  حيال غيرو
وتقدي  ما يحب  ى، ونلد األسفوب القرآنوت جوت الم اللوع يسوت رض لنوا ال ديود مون 

ظوو  حووين تكووون جيوو  النسوواء غيوور الراغبووار عالنموواذج النسووا يع، وييتمهووا بمووا هووو أ
ت تيتوار باالمتاال جت جسطاط ويكون المئ كع والمؤمنون وى جت جسطاط مقابل، كو

 الولهع لتمتال بال ز  وااللتزا .زولار الرسول بارادتها 
 

 أبونا آدم ونبينا يوسف عليهما السالم: ثالثا
 
جت مداج ع هوى الن س وت زيز ال ز  مم أبينا آد  ونبينا يوسا   اننموذل ما يفت 

 : عفيهما السئ 
 
 آد  عفي  السئ :  -أ
 

ؤَادأ و خۡسكوۡن أأنرأ  ❖
قوۡفنأا يأٰوء كوئأ  ﴿وأ نَّعأ وأ كأ خۡللأ ۡولو زأ بأا  وأ الأ تأۡقرأ ا وأ ۡي و ِشۡ تومأ غأداا حأ ا رأ ِمۡنهأ

 ﴾ وأ جأتأكوونأا ِمنأ خلظَّٰوِفِمينأ رأ  ٣٥البقرو ]هأٰوِذِ  خلشَّلأ
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❖  ٰ  ا سأۡوءأ ا جأبأدأۡر لأهومأ أكأئأ ِمۡنهأ ا﴿جأأ طأِ قأا  توهومأ ا يأۡيِص أانِ  وأ قِ  ِمن عأفأۡيِهمأ رأ نَِّعب  وأ  خۡللأ
ٰ،ء  عأصأ ادأ و  وأ بَّ ۥو ءأ ىٰ جأغأ رأ بُّ ۥو خۡلتأبأٰو و  او َّ  ١٢١ وأ هأدأىٰ  عأفأۡي ِ  جأتأابأ  رأ -١٢١ط  ]﴾ ١٢٢  وأ

١٢٢ 
 

ا﴾  ❖
ࣰ
 ١١٥طه ﴿َولَقَۡد َعِهۡدنَۤا إِلَى ۤ َءادََم ِمن قَۡبُل فَنَِسَی َولَۡم نَِجۡد لَهُۥ َعۡزم

 

دْ  :في تأويل قوله تعالى (6) القولو   ُل فَ ﴿َولَقَْد َعهِِ ْن قَبِْ ى ددََم مِِ هُ نَا إِلَِ ْد لَِ ْم نَجِِ َي َولَِ نَسِِ

يقول تعالى ذكره: وإن يضيع يا محمد هؤالء الذين نصِرف  لهِم فِي   (  115)  طه  (َعْزًما

هذا القردن من الوعيد عهدي، ويخالفوا أمري، ويتركوا طاعتي، ويتبعوا أمر عِدفوهم 

ْدنَ  ك أبِوهم ددمإبليس، ويطيعوه في خال  أمري، فقديما ما فعِل ذلِ ْد َعهِِ ى﴾ ﴿َولَقَِ ا إِلَِ

طِِه  يقول: ولقد وصينا ددم وقلنا له ﴿إِنَّ َهذَا َعدُوٌّ لََك َوِلَزْوِجَك فاَل يُْخِرَجنَُّكَما ِمَن اْلَجنَِّة﴾

  .ووسوس إليه الشيطان فأطاعه، وخالف أمري، فحلف به من عقوبتي ما حلف   (117)
 
 ا عفي  السئ : سيو -ب
 
بِّ  بُّ إِلأیَّ مِ ﴿قأالأ رأ ۡلنو أأحأ إِالَّ تأۡصِرۡا عأنِّی كأۡيدأهونَّ أأۡصبو إِلأۡيِهنَّ   خلّسِ ا يأۡدعوونأنِیء إِلأۡيِ   وأ مَّ

 ﴾ ٰوِهِفينأ نأ خۡللأ أأكون ّمِ  ( 33) يوسا وأ

 
: وهذا اليبر من ى يدلُّ عف، أن امرأو ال زيز قد عاودر يوسا  (6) قال أبو ل  ر

  ل ما دعت  إلي ، جايتار وعَّدت  بالّسلن والحبس إن ل  يجت المراودو عن ن س ، وت
ألنها لو ل  تكن عاودت  وتوعَّدت  بذلك، كان    ذلك؛السلن عف، ما دعت  إلي  من 

وهو ال يدعأ، إل، شتء،   ، ﴾﴿رّب السلن أحبُّ إلّت مما يدعوننت إلي  :محاال أن يقول

ا بحبس    .وال ييوَّ
 

 
 

 :  وأمافع ونماذج عديدو عبر أقوا 
   .وار الن سقو  لوط إذ آاروا شه        -أ
 .جرعون إذ آار الِكبر حت، ب د مطال ع الحقا ق -ب
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   .بت لهب إذ آار ال ناد أ -ر
 إذ ل  يحركوا ساكنا جت الديول إل،  لبنو إسرا ي - 

 القدس جف  يكن له  عزما بالرغ  من كاجع التسهيئر         
 التت ذلفر له .         
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 لثالفصل الثا

 
عبر مناهج    األسلوب القرآنيلوكا بانتهاج برمجة العزم س

 التعليم 

 
ملاالر ال فو   مدارار  ستكون، لذا  اإلنسانب منحصروشواهد االيتيار لما كانر 
 : عبرواألمافع 

 

 . مادو التاري : التاري  قصص        -1
 حيال اللريمع  ممادو اإلحصاء: ما ي زز لترايت الملتم        -2

 . فيع مائوالما       
 مسار  مادو التربيع اإلسئميع: السنن الكونيع كداجم نحو        -3

   .سفوك ال ز         
   مقارنع نموذلين اداريين، األول  تيصص إدارو االعمال:         -4

 ي تمد أسفوب الت ويض واألير ي تمد المركزيع جت         
 اإلدارو.                             

 ال ال  ال ربت جت نلدو   فو  السياسع: ترايت التيصص          -5
 جفسطين.        

 
 

  :مسار ت زيز ال ز م ززو لبطاقع ما يفت 
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 ( بطاقع م ززو لمسار ت زيز ال ز  27شكل )

 

 :  السابق وما يفت تطبيق عن نموذج البطاقع
 

 المشيئة لؤتسا الحالة

 
 الموقا

 
أنر أما  ص قع تلاريع 
ع إن مغريع جت عوا دها المالي

لقانون، جكيا تلاوزر جيها ا
يمكن تحاشت الوقوع جت 

 المحذور؟
 
 
 

 
أن تدرك أوال أنك  
أما  م ترق طرق  

 أو( - )إما
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 رادةاإل  المرحلة

 
 
سأل إ

 ن سك

قد  عفي   تهل ما س ➢
 ينسل  مم شكر ى؟  

وهل ستكون عاقبتت   ➢
 وييم  ان أقدمر؟ 

وتذكر حيال الميل   ➢
  إارالذي ستؤول الي  

هذا  اقدامك عف، 
 . أكبرلميل  ،ال  ل

 

 
ل فك تست ين بمن  
يولهك، يرشدك،  
يأيذ بيدك، كت  
يؤازرك م ززا  

إلرادو جت اليروج  
 . مما أنر جي 

 
 

 االختيار  المرحلة

 
 ال قل 

 حك  عقفك، بماذا يبفغك؟
هل ما ستقد  عفي  ينسل  مم  

 ما تهوا  الن س والشهوو؟

لئيتيار  وابط،  
ما  جهل  وابط 
   منسل ستقد  عفي  
 ؟ بما شرع  ى

 العزم  المرحلة

 
 
 

 التوكل

توكل عف، ى، جالتوكل ال  
يكون جت م صيع وانما جت 
امر مباح، جهل ما ستقد   

 ؟ وقانونا عفي  مباح شرعا
تلفد بالصبر إار تقدي  
 محاب ى عف، هواك

وادع ى بأن ييفا لك ييرا 
 مما ابتغير مر او ى جي . 

 

 
توكفك ي نت صدقك  

)امتحن  ى، مم 
دقك بم ارقع  ص

 هواك(
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جحين يكون توليهنا جت غرس قيمع الستر، بفبس الحلاب، بالنسوبع لفمورأو المسوفمع، 

مسوتهدجين االرتقواء بمسوتوى المشوي ع   جن تمد أسفوب الطبقار البرمليع لقيمع السوتر
 عبر: جااليتيار جال ز ، حي  يت  ذلك اإلرادولمستوى 

 
 شقي الدماغتفعيل طبقة 

ما تت رض الي  المرأو جت الغرب من  غوطار جت ممارسوتها الحريوع   جباست راض
باست راض احصا ت وجوق موا اّطف نوا عفيو  مون مسووح الغورب الميدانيوع، المطفقع،  

جالبيان التالت يشير إل، ارت اع نسبع يووا المورأو الغربيوع مون التحرشوار اللنسويع 
  2017و 1998التت تت رض اليها ممن ه  حولها بمقارنع ما بين عامت 

 
 

 
 

 لتحرشار اللنسيع ارت اع م دالر القفق لدى المرأو الغربيع من ا( 28شكل )

 
تأتت م ودالر التحرشوار اللنسويع جوت درلوع القفوق مباشورو ب ود قفقهوا مون و

 ال صابار اإلرهابيع!
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 ال صابار اإلرهابيع يأتت مباشرو ب د التحرشار اللنسيع ترتيب (  29شكل )

 
 

المطفقووع لوواءر وبووال عفوو، الموورأو الغربيووع جووت كاجووع دول  وممارسووع الحريووع
    جت البيان التالت:أوروبا وهو ما نطال

 
 

 نسب التحرشار جت الدول االوروبيع  (30شكل )

 
ال ز  قيموع االيتيوار جوج بر تناولنا السابق، نكون قد ولهنا اليطواب لفودمال لتح يوز  

 وهو الستر. نحو اتياذ يطوو حيال ما نود التولي  إلي ، اال 
 ( 9)المرلم لفمزيد طالم  ❖

 
هذا ال ورد جسفوكت  لدى صاحب اإلرادو،   إن مرحفع اال ز ا ت تبر مرحفع الحراك ال

ف فو  ت ورض جوت جل  يذق حئوو الصوئو كوت ي وز  عفو، الصوئو،    ،الذي ال يصفت
ليستليب لفطاعار، أو لبرملوع دماغيوع عبور مرحفع ط ولت  إلساءو وإيذاء من والد  

كارها لفصئو ونابوذ لهوا، وصوار   جصار،  ا ل االعئ  ما ل ل الطاعار محل نبذوس
عنها متأصول جيو  موم تقود  سون ، وهوو موا يسوتدعت لبرملوع دماغيوع ملوددا،   الب د

مع، جت مال البرملع التت ينصح اال تت  دج ع واحدو بل عف، دج ار، أي بصورو منلّ 
 مكن أن ينزل القرآن دج ع واحدو جت ليفع التنلي  الذي لاء ب  القرآن، لقد كان من الم
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كوت عفو، مودى عودو أعووا   ر التنزيول  القدر، غير أن مشوي ع ى صوارر نحوو مسوا

تستوعب االن س االحكا  وتنسل  م ها، كان من الممكن أن تنزل األوامر والنوواهت 
 ت هدها ى عبر كاجع سور  وجوق برملوع دماغيوع  ،نزلر  حين  دج ع واحدو، غير أنها

يۡ لتستليب طا  ع ال عبور أعنواق يا و ع    وقفبيع وسفوكيع ۡل عأفوأ ّزِ ۡأ نونوأ نأ ﴿إِن نَّشوأ ِه  موِّ
  ﴾ ٰوِ ِ ينأ ا يأ ۡ  لأهأ  جأظأفَّۡر أأۡعنأٰوقوهو

ا
ايأع ِء ءأ اء جسبحان  يريد القفوب ال االعنواق، ،    ٤الش راء  خلسَّمأ

سوالبع   قوبعوامون    ،أو الشواذ  ،ول ل جت بيان ما ينتظر االنسان عبر سفوك  المحور 
عواينوا   ما ظهرر لسوحرو جرعوون حوينجت مال  تظهر ل  الحقيقع ما افع أما  عيني   ل

 ا ابينه .  مفتقم عص، موس، 
بموا يح زهوا لفحوراك، وموا طبقوع   ماافوعالون س لبرملوع م  وهو ما يراد ألن تت ورض

اال مسارا جت شحذ عز  االن س كت تتحورك  motivations البرملع عبر الدواجم 
إلو،  عالمتااقفون وس يبع، إن عمفيع البرملع التت ننتهلهوا تسوتهدا نقول هوذ  األمستل 

ال توت  التوت  نحو دا رو النور، النقفوع    ،تزيين الشيطان وظفمتهاالمستليبع لو  ،األرض
ا بفحظع وانما بالت هد واالستدامع الزمنيع،   ا إِالَّ موأ رًّ الأ  وأ ا وأ

ا
ی نأۡ  و كو ِلنأۡ سوِ ء أأۡمفوِ ﴿قول الَّ

ءأ  سَّنِیأ شأاء ا مأ مأ ۡيِر وأ لأۡو كونرو أأۡعفأ و خۡلغأۡيبأ نأۡستأۡكاأۡررو ِمنأ خۡليأ وب وأ ََّ   خ
ࣱ
ِذير اف إِالَّ نوأ ءوب إِۡن أأنوأ خلسُّوء

 ﴾  لِّقأۡوࣲ  يوۡؤِمنوونأ
ࣱ
بأِشير  .١٨٨األعراا وأ

 
 
 

 العزممسار خطوات في االنتقال نحو 
 

موا عفو، المبتفو، وموا  فبار نذكر منهامتط و ال ز ردا نحو رو التااقل  من دا   لئنتقال
 :عفينا كمولهين

 .من أن  بال  ل مبتف، المبتف،أن يدرك  -1
سوواء عون   نيوي،الودمآل   من  ذكر لفمبتف، عواقب ما هو جي   أن يو -2

 أو مآل أيروي موحش. ،أمراض لسديع أو  نك عيش
أن يدرك هذا المبتف، من أن  كما لوو كوان يقوود مركبوع بسورعار -3
 جْنو كووابح  ، جْن لو  يحتواط عبور  كونكريروأن أمام  حا ط    يع،عال
 يمور.يتدارك ن س  قبل أن ، ولن يصطد س
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 تحك يوأن أن يكون أقوى من أن تتحك  ب  الشوهوار، جوال ز  جوت -4
 بالشهوار.  المبتف،

ون جيسلدون، هوو ذاتو  األسفوب الذي ل ل سحرو جرعون ي زم-5
كيوا يحيوت المووت،، جكئهموا ن يريو   الذي طفب جي  نبينا إبراهي  أ

ت رض بما ال ييطع عاقل ما ي زز لقناعع عاينها بن س ، وكذلك جت 
حقوا ق إلي  من سوء عاقبع عبر    ندعواعتماد كل ما ي زز لمنطق ما  

 رقميع ما أمكن.
 

 عوائد قيمة االختيار إن امتثلت ألوامر هللا ونهييه

رادو ومووران جووت اإلقوووو والح يموون ،المبنووت عفوو، مووا شوورع  ىااليتيووار  عوا وود -1

  .التصبر

متوكل عفي ، جهو   ألن جت ذمع ى،  أن يكون  الميتار    يمنح  السفي ،  عوا د االيتيار-2

  .ما جت يد ىقفب  م فق ب وانما صار ،وا دها من امارل  ينظر ال، األسباب ب 

ي ووزز لووك يل فووك جووت دا وورو الحقيقووع، والسووفي  الممتاوول لمووا يريوود  ى االيتيووار -3

 . لر االيرونتحين ي بالت لر ن تصاباالنسلا  مم دا رو الواقم جف

حِدي  كمِا فِي العينِه ويِده ورجلِه يجعلِك تنرِر بعِين ت فتكِون   السِليم  االختيار

ِدي الشريف ) يَّ َعبِْ َو إلَِ رَّ هُ بِالَحْرِو، ومِا تَقَِ ْد دذَْنتُِ ا فقَِ َ قاَل: َمن عادَى لي وِليِا إنَّ َّللاَّ

هُ، بشيٍء أَحبَّ  ى أُِحبَِّ ُو إلَيَّ بالنَّوافِِل حتَِّ ا اْفتََرْضُت عليه، وما يَزاُل َعْبِدي يَتَقَرَّ  إلَيَّ ممَّ

، بها يَْبِطشُ  لذي يَْسَمُع به، وبََصَرهُ الذي يُْبِصُر به، ويَدَهُ الَّتيفإذا أْحبَْبتُهُ: ُكْنُت َسْمعَهُ ا

َردَّْدُ  ، وإْن َسأَلَنِي  بها وِرْجلَهُ الَّتي يَْمِشي هُ، ومِا تَِ تَعاذَنِي ََلُِعيذَنَِّ ِِِن اسِْ ََلُْعِطيَنَّهُ، ولَِ

َرهُ َمسِاَءتَهُ ْفِس الُمْؤِمِن، يَْكَرهُ المَ عن شيٍء أنا فاِعلُهُ تََردُِّدي عن نَ أبرر    : الرروا   .ْوَ  وأنِا أكِْ
 صحيح البخار  : املصدر | البخار  : احملدث | هويوة

نر جت )ما زال البصر وما طغ،( جزوغان البصر  درلار االيتيار كال ل أدق -4
وهو   ،روتؤار الصبر والتصبّ  ،ايتيار حين يكون كل ما حولك متاح، جئ تست لل

لَقَۡد َرأَى  ِمۡن   ١٧﴿َما َزاَغ ٱۡلبََصُر َوَما َطغَى   . واالدراكت ج ال قفت نمن الحكمع وال

ِت َربفِِه ٱۡلُكۡبَرى ۤ    ِ  ١٨-١٧النجم ﴾ ١٨َءايَ
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: ما مال بصر محمد يَْعِدل يمينا وشماال عما رأى، أي وال جاوز ما  ر المفسرونيذك

 .أمر به قطعا، يقول: فارتفع عن الحدف الذي ُحدف له
 

 ألنو   ،والت قو  جوت الودين  ،بوداعودرلوار اإل  ،دراكي فت مون مفكوار اإلااليتيار  -5

ل جيموا بوين  و، جت مد لحسابار سري ع وت اكت ت ا ل وتوزن  يمنحك مسارار عدو

ع جوت كول نوهت لمي ها عمفيار عقفيع يشترك جيها جصت الدمال لتهجالبدا ل لتيتار،  

ويكوون ايتيوارك عبور  ن ،عند  سبحا  مرحفع تاليع لمسارار مستلدو لترتقت بمنزلتك

 .وأدق أيسر مستقبفيع  ئر م ا

  .لم اءواإلنسانيع  ،والملتمم ،الذار السفي  تمتد لتشملعوا د االيتيار -6

 

 سلب حق االختيار جريمة

 

 

 لريمع سفب حق االيتيار ( 31شكل )           

 

ي نوت ، جوالحق الوذي وهبو  ى لإلنسوان، سوفب   إن صور سفب حق االيتيوار مت وددو

اء (إذ  مال  عزز لها رب ال المين جت    ،بال رورو لريمع ۡ  إِالَّ موأ اء أوِريكوو قأالأ جِۡرعأۡونو موأ

اء أأۡهِديكو  مأ ٰى وأ شأاِد أأرأ ا عأِفۡمرو لأكو  ، غاجر(  ٢٩ۡ  إِالَّ سأبِيلأ خلرَّ و مأ ألأ ا خۡلمأ أيُّهأ أ قأالأ جِۡرعأۡونو يأٰوء ﴿وأ

ۡن إِلأٰو إ غأۡيِری  عبر  ،وهو ما نشهد  جت صور عدو جت عصرنا اليو  ،38القصص ( ّمِ
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 تقود أو جت إلبوار البشور لم  ،و جت الحد من نشر الدعووأ،  مائ  االقتراعار السياسيع

دون آير، أو جت القووو الناعموع التوت تمارسوها وسوا ل االعوئ  واالعوئن جوت دجوم 

 .غير سويع وووسا ل مت ددالتولهار عبر رسا ل 

 (21)يئجع أميور الموؤمنين  تيار مسارا، حين نلد جت  المقابل نلد من ي زز لئي جت  و

ي وتح  -رحمو  ى  -البواهفت كان قتيبع بن مسف   جقد    ى،رحم     ال زيز،عمر بن عبد  

سومرقند، وقود  وتح ى عفو، يديو  مدينوع ج األرض،ينشر دين ى جوت لالمدن والقرى  

ا ك ادو يمهفل اللزيع،دون أن يدعوأ أهفها لإلسئ  أو من  اجتتحها   او   المسفمين،ه  ائاا

ا  كتب كهنته ،جفما عف  أهل سمرقند بأن هذا األمر ميالا لإلسئ  ، القتالب دها بيبدأ  

، جفموا تسوف  رسالع إل، سفطان المسفمين جت ذلك الوقر وهوو عمور بون عبود ال زيوز

 ،: هوذ  رسوالع مون كهنوع سومرقندالقال: ما تريد؟ قوالرسالع عمر من رسول الكهنع  

) من عبد ى عمر بن عبد ال زيز إل، عامف  جوت  ظهرها،رأها ا  قفبها جكتب عف، جق

ا ينظر جيما    ،سمرقند  جفما وصلالرسول،    ا  يتمها وناولها  ،ذكروا(أن انصب قا يا

 ،وقرأ الكهنع الرسالع ذهبوا بها إل، عامل عمور عفو، سومرقند  ،إل، سمرقند  الرسول

مأ   ، وكان اسم جنّصب له  القا ت او  ،  لينظور جوت شوكواه   ،يتم بن حا ر البوالتلو

ا لننظر جت أمرنا نا إل، اإلسئ  ويمهفندعو ول  يأ   ،التاحنا قتيبع  وا:لجقاالتم وا جت يو   

 :أنوور مووا تقووول؟  –رحموو  ى  –جقووال القا ووت: ليفي ووع قتيبووع وقوود مووار قتيبووع 

يتحصونوا   قال: لقد كانر أر ه  يصبع وواس ع جيشت قتيبع إن أذنهو  وأمهفهو  أن 

قال القا ت: لقد يرلنا ملاهدين جت سبيل ى وموا يرلنوا جواتحين لوألرض  . عفي 

 ت بْيراج المسوفمين عفو، أن يوؤذنه  القا ود ب ود ذلوك ا  ق ، القا  ،أشراا وبطراا  

ا لفمبادئ اإلسئميع   .وجقا

عفو، جفما رأى أهل سمرقند ما ال مايل ل  جت تاري  البشريع من عدالع تن ذها الدولوع 

هوا رحموع    ،ليشها وقا ودها كمو جوديل أغفوبه  جوت ديون ى   ون موع،قوالوا: هوذ  أموع حو

 .وجور ر اللزيع عف، الباقين
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 ختـــــــــــــاما 

 ،ج وفّوا  ،ز بها ى البشر، جصار البشر عبر التواري  إلو، مسوارارميّ   ،االيتيار أداو

 أن يكوون االيتيواريلوب  عظموع قيموع االيتيوار، وكيوا  ولاء اإلسئ  ليبوين كيوا  

 ، وحين يكون، كيوا يكوون ال وز ، وقود بينوا عبور ال ديود مون آيوار القورآنممارسع

ت هود قيموع وبينوا ي أطفقنا عفي  مصطفح البرملع الطبقيع لفقوي ، ، األسفوب الذالكري 

  االيتيار عبر مسار بدء بالمشي ع جاإلرادو جااليتيار جال ز . 

 

 ت  بحمد ى 
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   (saaid.net)صيد ال وا د  -12

 2020، زهير المزيدي،البرملع الطبقيع لفقي  -13

 2021زهير المزيدي،    ،اإلنسانيع  قي السنن الكونيع وال -14

 

 

 

 

   ك تحميفها ملانايمكنلفمؤلا كوتب ما يفت 

 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/35375/%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%B6-%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%A5%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/35375/%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%B6-%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%A5%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/35375/%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%B6-%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%A5%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/18952/
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/18952/
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/18952/
https://tafsir.app/19/23
https://tafsir.app/19/23
https://dorar.net/hadith/search?q=%D9%8A%D8%A8%D8%B7%D8%B4+%D8%A8%D9%87%D8%A7&st=a&xclude=
https://dorar.net/hadith/search?q=%D9%8A%D8%A8%D8%B7%D8%B4+%D8%A8%D9%87%D8%A7&st=a&xclude=
http://www.saaid.net/Minute/402.htm
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https://www.musli

m-

library.com/arabic

/%d8%b7%d8%a

8%d9%82%d8%a

7%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/p3

WskZ-99V 

 

https://wp.me

/p3WskZ-9a0 

 

https://bit.ly/3f

5ukEn 

 

https://wp.me/

p3WskZ-9Je 

 

https://wp.me/p3Ws

kZ-9sV 

 

https://wp.me/p3

WskZ-9ad 

 

لتأاير  ال ئمار التلاريع جت ا 

   عف، القي 

   برملع القي  عبر مناهج الت في    ت  يل القي  لرياض األط ال

   وإن من شتء إال يسبح بحمد    القصص القرآنت  ج،حركع الكامرو 

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://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%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%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%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/%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/p3

WskZ-aKO 

 

https://wp.me/p3

WskZ-99N 

 

https://wp.me/p3W

skZ-99Q 

 

https://wp.me/p

3WskZ-99J 

 

https://wp.me/p3

WskZ-9a3 

 

https://wp.me/p

3WskZ-bpU 

 

الت كير االستراتيلت جت  

استهداا شرا ح  

 الملتمم 

   نلوميع الريا ع والقي    جت الحياو نماط بناء القي نماذج من أ

http://bit.ly/sinaeat

_altakamul 

http://bit.ly/sinaeatal

maswuwlia 
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/%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%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://wp.me/p

3WskZ-bop 

 

 

https://bit.ly/2L1sRF5 

https://bit.ly/2GsAvTg 

 

https://bit.ly/2Vl0ghP 

آليع وتشكيل وصناعع  

ال ئمع التلاريع جت  

   عال  التسويق 

   تسويق الحئل 
جت بناء صورو وسم ع  

  المدن اعئميا

https://wp.me/p3Wsk

Z-aTV 

 

https://www.musli

m-

library.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://wp.me/p3

brE-skZW 

 

https://bit.ly/2GsAvTg 

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
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
https://wp.me/p3WskZ-aTV
https://wp.me/p3WskZ-aTV
https://wp.me/p3WskZ-brE
https://wp.me/p3WskZ-brE
https://bit.ly/2GsAvTg
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 https://bit.ly/3

0oJArI 

 

https://wp.me/p

3WskZ-9sN 

 

https://wp.me/p3WskZ-

bpP 

 

https://wp.me

/p3WskZ-

9am 

 

https://www.musli

m-

library.com/arabic/

%d8%aa%d8%a3

%d9%85%d9%84

%d8%aa/ 

 

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-bpP
https://wp.me/p3WskZ-9am
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/
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https://wp.me/p3Wsk

Z-boI 

 

https://wp.me/p3Wsk

Z-bpM 

 

قاعدو جت برملع الم فومع    100

 اللزء الاانت  –جت الدمال 

https://goo.gl/P9uMBy 

 عندما تتحد  الصور 

-https://wp.me/p3WskZ

byH 

 

-p.me/p3WskZhttps://w

byr 

 

-https://wp.me/p3WskZ

brX 

 

https://bit.ly/3pigQuo 

 

https://wp.me/p3WskZ-bQ2 

 

 تطبيق 

APP 

 

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://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
https://wp.me/p3WskZ-byH
https://wp.me/p3WskZ-byH
https://wp.me/p3WskZ-byr
https://wp.me/p3WskZ-byr
https://wp.me/p3WskZ-brX
https://wp.me/p3WskZ-brX
https://bit.ly/3pigQuo
https://wp.me/p3WskZ-bQ2
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https://wp.me/p3WskZ-

bWA 
https://wp.me/p3WskZ-

bWh 

https://wp.me/p3Wsk

Z-bUp 

 

https://wp.me/p3WskZ-

bV8 
https://wp.me/p3WskZ-

bWM 

https://wp.me/p3

WskZ-bWQ 

https://bit.ly/2MkLV2z 

 

-muslim) المشاعر جت برملع القي 

library.com) 

https://wp.me/p3WskZ-bWA
https://wp.me/p3WskZ-bWA
https://wp.me/p3WskZ-bWh
https://wp.me/p3WskZ-bWh
https://wp.me/p3WskZ-bUp
https://wp.me/p3WskZ-bUp
https://wp.me/p3WskZ-bV8
https://wp.me/p3WskZ-bV8
https://wp.me/p3WskZ-bWM
https://wp.me/p3WskZ-bWM
https://wp.me/p3WskZ-bWQ
https://wp.me/p3WskZ-bWQ
https://bit.ly/2MkLV2z
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/
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 طفالما يلي مكتبة قصص األ

https://wp.me/p3WskZ-bRE 

https://wp.me/p3WskZ-bRH 

https://wp.me/p3WskZ-bRK 

https://wp.me/p3WskZ-bRO 

https://wp.me/p3WskZ-bRR 

 

 

 الدورات التدريبية 

 

 الرابط اسم الدورة  تسفسل

 تسويق الحئل  1

 

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

4/ 

  لألط الادارو نوادي القي   2

 والياج ين 

 

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

mansour/ 

 تها ت  يل القي  وممارس 3

 

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

3/ 

https://wp.me/p3WskZ-bRE
https://wp.me/p3WskZ-bRH
https://wp.me/p3WskZ-bRK
https://wp.me/p3WskZ-bRO
https://wp.me/p3WskZ-bRR
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-4/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-4/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-mansour/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-mansour/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-3/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-3/
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  تحويل القي  لمنتلار  4

 ومشاريم 

 

-zuhair-ses/drhttps://www.tadarab.com/cour

2/ 

 

تيطيط وتصمي  الحمئر   5

 االعئنيع 

 

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

almazeedi-mansour 

 

إدارو وصناعع رواج   6

 ال ئمار التلاريع  

 

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

 

                  

 

 

 المحاضرات  

 الرابط ال نوان  

 

1 

 

محا رو من التح يظ  

 إل، التشغيل  

 

 

 

لقاء ت ري ت بنموذج   2

 زمرد القيمت 

  - 2016YouTube - 06  -  10ال ربيع   TRTقهوو تركيع | د. زهير المزيدي قناو

ت ريا االعئ    3

 واالعئن 

Zuhair ALMazeedi on Alrai TV  جت تف زيون الراي زهير المزيدي -Part 1  

YouTube 

  Partزهير المزيدي جت تف زيون الراي Zuhair ALMazeedi on Alrai TV اإلعئنار التلاريع  4

YouTube -Part2  

  - YouTubeالقناو التركيع ولقاء قروب تأمفر منصع التأمئر  5

محا رو من التح يظ   6

 إل، التشغيل 

https://youtu.be/jGi8w4IDEuw 

 

https://youtu.be/UUf5zIvUuQ0 

https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-2/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-2/
https://www.tadarab.com/courses/zuhair-mansour-almazeedi
https://www.tadarab.com/courses/zuhair-mansour-almazeedi
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair/
https://www.youtube.com/watch?v=FsrjeHHp9iw
https://www.youtube.com/watch?v=FsrjeHHp9iw
https://www.youtube.com/watch?v=mWKccoSYzik
https://www.youtube.com/watch?v=mWKccoSYzik
https://www.youtube.com/watch?v=88caoW6R-4U
https://www.youtube.com/watch?v=88caoW6R-4U
https://www.youtube.com/watch?v=Rrj-VPuH8JY&list=PL2Hx7CQHDB0ZITIGQEctpbc19hwmiamnL
https://www.youtube.com/watch?v=Rrj-VPuH8JY&list=PL2Hx7CQHDB0ZITIGQEctpbc19hwmiamnL
https://www.youtube.com/watch?v=Rrj-VPuH8JY&list=PL2Hx7CQHDB0ZITIGQEctpbc19hwmiamnL
https://youtu.be/jGi8w4IDEuw
https://youtu.be/UUf5zIvUuQ0
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    المؤلا جت سطور 
 

 

 

 

 

 

 زهير منصور المز يدي د. 

 

 المواقم االلكترونيع:

www.qeam.org 

 www.zumord.net 

 zumord123@gmail.comلفتراسل: 

 : APPSتطبيقار 

   APP)زهير المزيدي(     
 

 اليبرو:سنوار 

والتسويق لها عف، نطاق التوعويع  القيميعاالعئنيع التلاريع و عا  جت ملال تيطيط وتصمي  وتن يذ الحمئر 35أكار من 

 دولت. 

 ال مفيع: اليبرار 

 2008-2019ال ربيع لفقي  الملتم يع  مبرو المؤسسعملفس إدارو  ر يس .1
 2019المشرا عف، )دبفو  القي ( لدى لام ع دار الحكمع، الممفكع ال ربيع الس وديع  .2
 T.C (1985 .)مؤسس ور يس ملفس إدارو شركع  .3
 . 1986ئ  جت بير التمويل الكويتت مؤسس إدارو اإلع .4
 1991.اإلنتاج القيمت لألجئ  التف زيونيعلرؤيع والكفمع المتيصصع جت  مؤسس لشركع ا .5
 2000لئستشارار ال رب ا  “اإلعئميونمؤسسع عا  مؤسس ومدير  .6
 . 2001يبير إعئمت م تمد لدى غرجع تلارو وصناعع الكوير .9

 والكوير مت للوا ز دوليع جت بريطانيا وأميركا . محك  دولت للوا ز اإلعئن القي10

 : Social innovationsجت ملال إبداع المشاريم االلتماعيع 

http://www.qeam.org/
http://www.zumord.net/
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مشروع اغراسا لفوقايع من آجع الميدرار، عبر تشكيل ملفووس ب  ووويع وزارار الدولووع ولم يووار الملتمووم  -1
ويد بنتا ج المشروع  من ، أشادر مفكع الس2005-1999المدنت ومؤسسار القطاع الياص جت دولع الكوير،

 م رض دولت بما حقق  المشروع من نتا ج، ول  تحقق  مشاريم مماافع عف، نطاق أوروبا.لولتها جت 
مشروع ا وقا األرشيا اإلعئنتا لفلام ع االجريقيع ال الميووع جووت السووودان، لنقوول يبراتنووا جووت تدشووين وإدارو  -2

 2017تسويق.لوا ز اإلعئن الدوليع عبر طفبع كفيع اإلدارو وال
منتلار االيتا ، لت زيووز م هووو  اإلنتوواج جووت مراكووز االيتووا  ول فهووا مراكووز لموووارد ماليوو  مشروع اسماا سوق   -3

 2016عو ا أن تكون مراكز لإلن اق جقط.
مشروع اسمرا سوق منتلار القرآن، مم ملموعع موون القوورى اليمنيووع، عبوور حفقووار تح وويظ القوورآن، لئرتقوواء  -4

اجظا جقط، عبر برنامج أدرنووا  دوليووا ب نوووان اتحويوول القووي  لقي  القرآن وم اهيم ، ال ح  بالحاجظ كت يكون مشغئ
 2017لمنتلارا ما تميض عن نواو لسوق لفمنتلار، وعوا د مالي  يست يد منها سكان القرى.

عبر وسووا ل التواصوول االلتموواعت بشووكل اإلنسووانيعلووزء، لت زيووز م وواهي  القووي     100مشروع )تأمفوور(، عبوور    -5
 تب الكترونيع.وعت، والتت تمي ر عن أرب ع كأسب

مؤسسع الكوير لفتقد  ال فمت، كنموذج جووت ملووال مشوواريم تمكووين   1986مشروع اللام ع اليفيليع الم توحع،   -6
 القوى ال امفع لئنيراط جت الت في  اللام ت عن ب د.

ملتمووم الموودنت ومؤسسووار توقيم عشرار مذكرار الت اه  جت ملال الت اون المشترك مم لام ار ومؤسسار ال -7
ع عف، نطاق دولت، بهدا ت  يل عمفيووار التشووبيك لت زيووز القووي  واعتموواد بوورامج المؤسسووع ال ربيووع لفقووي  ت فيمي

 الملتم يع.
 

 االستشارار القيميع:جت ملال 

 الكوير  1999لمشروع اغراسا، لمكاجحع الميدرار مستشار  .1
 2003مستشار مشروع ان ا سا لت زيز ال بادار  .2

 2004الدعوي ار مشروع اركازا مستش .3
 2009 اإليمانمستشار مبرو طريق  .4
 2016مستشار الشبكع الدوليع لرعايع االيتا   .5
 2018حمفع توعويع لصالح االيتا  جت تركيا   و مستشار اكاديميع التدريب والقيادو، إستانبول لإلدار .6
 2020مستشار الشبكع الدوليع لفقي    .7

 

 : الدوليعاللوا ز جت  ال  ويع 

 1996عا     I.A.Aاالمريكيع الدوليع اإلعئن  لا زوللنع التحكي   ع و .1
 لندن.   – 1999ع و للنع التحكي  للا زو لندن الدوليع لإلعئن عا   .2
 لام ع الكوير. اإلعئنت،ع و للنع التحكي  للا زو االبداع  .3
 الفبنانيع  Arab ADلملفع أراب آد  االعئنيع   ع و للنع تحكي  لا زو )كريا( .4
 2010نع تحكي  لا ز )سوبر براند( البريطانيع ع و لل .5
لم يع  -لم يع التسوق اليفيليع  -اإلعئن الدوليع   الدوليع: لم يعيتمتم بال  ويع جت عدد من اللم يار اإلعئميع  .6

 التسوق األمريكيع.
 

 حيازو اللوا ز والمناصب الدوليع:

أبرزها اللا زو ال الميع لإلعئن عن الشرق  ( القيمتاإلعئن )ال من اللوا ز الدوليع جت مل عف، عددحا ز  .1
 . 1992برشفونع  -األوسط وأوروبا 

 إعئنيعمنظمع  ألكبرالتاب ع  الدوليع، اللم يعرشح لمنصب نا ب ر يس ملفس إدارو جرع الكوير للم يع اإلعئن  .2
   1996-امريكيع

 1999 للنع االعئ  الملتم ت، ور يس ع و مؤسس لئتحاد الكويتت لإلعئن  .3
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 2013قفد لا زو منتدى االعئ  ال ربت، لفلام ع ال ربيع، كمؤسس لفصناعع االعئنيع جت الكوير  .4
 

 المؤل ار:

   2007التسويق بالمسؤوليع االلتماعيع  .1
 م تمد جت )ال ديد من اللام ار والمؤسسار الت فيميع دوليا(. 2010ت  يل القي  وممارستها  .2
 2010استكشاا القي  صيانتها وم اللتها  .3
 )بالفغع التركيع( 2010حركع الكامرو جت القصص القرآنت  .4
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