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 مقدمه 

 

حدى إرايس   قصددددنيمن يقصددددني في تحرير التأمل، وصدددار أن  أمام مليا  وقفت  

نني لسدت إوالحق يقال من عداد دبلوم يخصدص لذلك،  إلبا مني االجامعات الخليجية ط

ت ومحب لالطالع، وهو ما جعلني لنني مطأمن المتخصصين في اللغة العربية، غير 

عبر   ما يسددتوقفني األلفاظثمة من فلفاظ والعبارات، كنت اسددتطعم األها، فقد مبحر في

 ي الفؤادومن العبدارات مدا يكون لده وقت ف  وغدايدة،تركيدب أو معندا أو عن مفهوم  

 .إشراقةبه الزمن ليتمخض عن فكرة أو ثرا في الدماغ ما يطول أفيحدث 

فالكلمة منظومة تشددغيلية متكاملة، هي مخلوح حي، على ضددوءه تتشددكل المشدداعر 

وما مساحة الهياات التي  ؟ ويستجيب لها السلوك، فما مساحة القوة التي تمتلكها الكلمة

وكيف يمكن أن تؤتي أكلها  ؟ عها للسدماءوكيف تنمو لتصدل بفر  ؟ على ضدوءها تتشدكل

  (1) كل حين بإذن ربها؟ 

عرف أمريكية، وال درس الهندسددة في الواليات المتحدة األأن أولما صددار قدرف في 

صددددحبهم من زمالء، فحبي أاختار تخصددددص كهذا سددددوى ما كنت    يما الذف جعلن

ما لم يمنح اآلخرين  منحتنية  يدراسددتي الهندسدد  غير أنتهم فاح حبي للهندسددة،  بمعي  

في جعل التأمل  ا  ، ومتشدوفلإلطالة  ا  هم، فقد جعلتني الهندسدة نابذتحين يحررون تأمال

فظ بده من الفداظ لحسدددددب عددد مدا اتأحول مفهوم، بدل بددأت    دوريدلعبر هيكلدة وفكرة  

واسدتوى  جده قد اسدتقام ألحين  ،واحذف  ،واسدتبدل  ،فأسددد  ا  ن يكون البناء زاادأخشدية 

 .  فأطلقه

شدددعارهم عن دافت ما ينتابهم من لحظات انسدددجام مت أولعل الشدددعراء كانوا يطلقون 

وما  شددرارة،ام الكوني كان ج ذ االنسددإلم يكن دافت مماثل يدفعني  فالكون من حولهم، 

كان الداع في كتابة   ،يعتلجل  ،عاينه من خبرات واحداث حين يجد له مسارا في نفسيأ

 تأمل. كل 
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 إدارةمت علم اإلعالن وعلم التسددويق سددويا،  وممارسددة ه من دراسددة  وثمة ما تعلمت

ما لم يدركه بعض   أدركتفألكثر من عقد،  و شددددركات إعالنية وتسددددويقية وانتاجية

المسوقون سرار، احترفها  أ  الستمالتهم  بشرسدتهداف الان إ، ذلك  همممن حرروا تأمالت

 تلك األسدرار، وهو ما جعلني مطوعا البشدر من حصدد ما في جيوب  وافتمكنلسدلعهم  

 . من آفاح من آهات أو يرشدهم عما ابصرتقلوبهم  يعترفما  شحذل

 ،كتب، وهو ما هندس لي القلمأأسدرني طول مسديرتي حين كنت   اللقرآن مسداركان و

  ناملي. أمنسجما مت حراك  انغمصريره   فأضحى

أذكر  أسدددددراروقدد تجداوز مدا كتبتده من تدأمالت عن االلف تدأمدل، وأدركدت في كتدابتهدا 

 :ثالث عشر سرا ، وأبدأها ب   منها

  .عنصرف الهيكل والصياغة        .1

 .نطالقةال)المفاهيم( مسارا في ا اعتماد        .2

 أن يكون عن خبرة مدعوكة بتجربة.         .3

 الدماغ. ميزان فيما تستعرضه ليدركه شقي        .4

 الرسالة الضمنية أوقت من الرسالة المباشرة.        .5

 االنطالقة مما يدركه الناس فاالنتقال عما أدركت.        .6

 أن تبحر عبر اللحظة، لتطيل زمنها.        .7

 )تفعيل الحواس، ... تتم عبر ةاللفظيالبهارات         .8

  .عنصر المفاجاة في تحرير التأمل        .9

 التأمل بصفة من صفات هللا واسماءه.تعزيز  .10

 عبارة حاثة على االمتثال .11

 قالب التأمل .12

 قراءة القرآن وصلوات السنن مواطن لقدح التأمالت. .13

 االنتقال من داارة الواقت نحو داارة ما وراء الواقت. .14

 في االطالة من عدمها. .15

 سحر الكلمة. .16
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 ذلك:وفيما يلي بيان عن    

 

 ي الهيكل والصياغة.  ر  نص  ع   .1

ن كل بناء ال يتم  ألعلنا نعرف مقصدد الصدياغة ولكن ما عسدى ان يكون الهيكل، ذلك  

ن يسددبق العمل على إنجازه خرااط ليتلوه حفر وصددب للقواعد ثم أخيرا  أتدشددينه قبل  

كي تظهر لك الهياة العامة دونما تفاصددديل، لتتلوها عمليات الرصدددف   هرفت ال عمدت

في الحجرات من الدداخدل فدالهويدة من الخدارذ، وكدذلدك في كتدابدة التدأمدل، فدأندت بحداجدة 

إلى المفهوم أو الفكرة التي سدددتنطلق منها في تدشدددين تأملك، وتدشدددين التأمل بحاجة  

قواعد التي سدددتنطلق منها في لرسدددم خريطة وهذه الخريطة سدددتحتاذ ان تبين فيها ال

رفت أعمدة التأمل، فقد تكون القواعد صدفة من صدفاة هللا أو رصدد لسدلوك بشدرف، أو 

بده هللا من أدوات في كداان حيواني او نبداتي، وترتفت قواعدد التدأمدل غوص فيمدا رك  

بصددرت، لتصددل بعدها لتنسدديق  ألتظهر باسددقة اعمدته عبر ما يعزز من شددواهد عما 

 تكون قد وصلت. وتهذيب، حينها

، وهو كمدا في الترتيدب التدالي  مسدددددار يبددأ بمدا يلفدت االنتبداهلتدأمدل  اعدداد إفدالهيكدل في  

 رسمه.
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ما الذي استرعى انتباهك؟

ما عالقة ما أدركت بصفة أو اسم من 
اسماء هللا الحسنى؟ 

ما عالقة ما أدركت عما خلق هللا في نمط 
حياة النبات والحيوان أوسمات الجماد

هل ما توصلت اليه تدعمه آية أو حديث؟

ما الذي اسشففته، وما رسالتك؟ ما 
الذي تود ان تعزز له؟( المفهوم)

هل من عبارة تحقيزية لالممتثال لختم 
رسالتك؟
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لك(  التأمل التالي، وهو تأمل مقصده )زيادة قيمة الشيء عبر من يقدمه واآلن لنأخذ 

ضه للتحليل، حيث أن ثم  التأمل تم بناءه عبر المسار التالي: نعر 
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.. ردة فعلهدا إذ كداندت ممتندة ألبيهدا، عنددمدا علمدت أنده    إلفطدارهداأعدد  قدد  تدأملدت.

قد أمرها بتناوله بعد وعكة صدحية عصدفت فمعصدورا بيده،   الصدباحي عصدير برتقال

ذلدددك  بددهدددا،   قددلددق  كدددان  عددن  ندددابددت  صددددددحدددة  سددددددلددوك  حدديدددال   ، ابددنددتددده األب 

 ،هذه المرةمختلفا  صددار مذاح العصددير اذ   ابنته في وجه  متناناالمالمح   بالحظ األ

 ابنتده مت شدددددراب  علىوشدددددفقتده     ب()حندان األ  امتزاذفي     كدان  ختالفاالومكمن  

 شدددددتريده من السدددددوح،تمت آخر جداهز    مدا ذاقتدهفرح    مدا جعلهدا تددركالعصدددددير،  

 في إتقدان  الفرح فيمدا نقددمده نحن من صدددددالة )ندافلدة( ج فتجددندا نجتهددحينهدا    فدأدركدت. 

 الصالة  ! ، مت أناليومية  شؤن حياتنا    أثناء أداءهاأدااها، مت صالة )مفروضة( نتابت  

لنا أن نقارن بين ما يقدمه هللا لنا مت ما نقدمه له!   ىمن هللا الينا، فأن   المفروضة هي

 .(2) (ه)فتعهد  العبادة في مذاح ذلك هو االختالفف

 ما بينفي تجمع عالقةنجد  هذافمت التأمل 

 

 (2،3حل رقم )اأف نحن هنا بصدد المر
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 تحليل عبر فكرة التأملإذا  ثمة هيكلة ومراحل و
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 اعتماد )المفاهيم( مسارا في االنطالقة .2

دراك واإلدواار التشدددددابه التي تمضدددددي وفق قاعدة،  إدراكف المفهوم على انه ر  ع  ي. 

هذا الكون ف،  لتبيانه يدركه اآلخرونوالتأمل ينطلق حين تدرك ما لم  مقصدده المفهوم، 

حيد، وما توفق نظم ال  و  ،نية تحتية دقيقة الحسدداباتالذف نحن فيه قد شدديده هللا على ب. 

، فحين تدرك دواار التشدابه فيما بين  سدبحانه قد تلون من معين صدفاته في الكون  رث  ن. 

تكون قد وصلت لشيء من تلك البنا التحتية،   ،ما ال يمكن حصره من مظاهر اعجازه

 لبنة التي يمكنك ان تنطلق منها لصياغة تأملك. حينها تكون تلك ال  

 وفيما يلي نموذذ عما عنيناه:

..)المزاذ(، حين يتعرض لشدددري فينتكس، فتحاول جاهدا جبر ما انكسدددر فال  تأملت.

أف ملف بتلقيمه سدلة   تفلح، ولعل جمال الحواسديب يكمن في قدرتها على التخلص من

ن قدرات المخ الفذ ة في اسددترجاع األحداث واألفكار مت عدم وجود أالمهمالت، غير 

لدة يجعدل المزاذ في حدالدة انتكداس داام، ذلدك إن انتزاعدك عن التفكير   الدذف   تلدك السددددد 

أحاط بك بحاجة لنهج مختلف، فلعل ه يتم عبر دفت ما عك ر مزاجك باسترجاع ذكريات 

و عبر التأثير عليه برااحة عطرية، أو بمذاح من طعام ي.غي ر عليك مسددددار إيجابية، أ

وي ة،   فعدم قدرة التحكم بالمزاذ تجعلك كما لو كنت أمام ثقب أسدود   التفكير لتجبره ب ر 

ه ت اليه سدداار أعضدداء الجسددد ضددت له   ،ت وج  فما عاد أمامه سددوى الشددري الذف ت عر 

وا إ ل ى َّللاه ﴾ عبر التركيز بتوجيده )رزمدة من فدانتزعدك، ولعدل مسدددددار )الف رار(  ف ف ر  

نحو بؤرة مضدادة في مسدار المزاذ لتصدير نحو هللا بدعاء أو صدالة أدعى  المشداعر(  

 )ليستقر(.

 

حيث نالحظ في التأمل السدددابق كيف أننا انتقلنا عبر مفهوم )الجبر( من الحواسددديب 

سدددددتي الشددددم  االقدارئ عبر حدإلى المزاذ وسدددددلدة المهمالت، مرورا بتفعيدل حواس  

 . كمفهوم والتذوح، كي يصل الكاتب نحو مقصده وهو )الفرار( نحو هللا
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 وفي التأمل التالي نموذذ آخر:

منداظر ومن )كدااندات وجمدادات(    كالكون من حولدو(  طبيعدة)الحين تكون  ..أمل ت  ت  

كنت تدرك أنكما )شدددياان مختلفان( ال شددديء واحد، فلم يكن عنصدددر  فلعلك  ،خالبة

االنسددجام موجودا  بسددبب عدم وجود قاسددم مشددترك بينكما، فأنت مسددتمتت بما تراه، 

والكون من حولك مجبور ومسددددخر من أجل إمتاعك وخدمتك، ولكن حين تدرك أن 

ن  حولدك إنمدا )هم أمم أمثدالكم( ، حتى مت الجمداد، فحين  من  كدل من هو   موضددددت    ي ح 

إثر مرض من المشدددي لمصدددالك، ذلك وجدان  )ال فال تتمكن  سدددجودك في الصدددالة 

، ينم عن اسددددتجابة من ي عقل، وفي (ينعقالتا اتينا طاا)يدركه سددددوى الجماد(، وفي، 

، ما ينم عن حسدرة السدماء إثر رفض الهداية من قبل البشدر،  (ما بكت عليهم السدماء)ف

نداء لمن يعقل ويدرك إنما هو  ،  (كوني بردا  وسددددالمايا نار )، و(هل من مزيد)وفي 

النداء، )هنا( حين )تتقاطت مسداحة االتفاح في التوجه لخالق واحد(، يكون االنسدجام،  

ويتم االرتقداء، )لتشدددددتركدا حينهدا في الوجهدة(، )وتتجداذبدا ذات المعبود في التسدددددبيح  

ك في لحظات اسدتمتاعك بجمال ما ح  والذكر(،   ولك حين كنتما شدياين  وهو ما لم ي.در 

  ال شيء واحد.

 

قاعدة محورها  وفقداارة التشدددابه التي تجمت االنسدددان بالجماد المفهوم عبر  الحظنا 

 .مفهوم "األمم" برأو ع "التسبيح"

 

 .أن يكون عن خبرة مدعوكة بتجربة  3

والتدأمل يكون أبل  حين يكون عن خبرة وتجربة خضدددددتهدا لتنقلهدا للغير، حيدث يدرك 

عما ، ويمكن تبين ذلك حين تذكر عبر عملية نسدددخ ولصدددقلم تنقلها  أنكالقارئ من  

،  أو عبر ألم عايشددته   ،أو حديثك مت أحد المشدداهير  ،مثالمحدد خ  اريتسددرد  بخضددته 

 وفيما يلي مثال:
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األ..  أملت. ت جاء  قد  ها  قلت،  األلم(،  اسمه  )رسول  عبر  تأتيك  حين  لم )الرسالة(، 
يعصف، ها قد جاء الرسول، برسالته ليعلن عن وصال، ولكن وصال من نوع آخر، 
ن إطرفيه )خالق ومخلوح(، رسالة حوار وود من خالق عبر ما خلق، ول م  العجب  

عبر طبقتين اثنتين، طبقة   كان الذف خلق يحمل منه )النفخة(، وما اعظمها من عالقة
حين   ب.   اختارمادية  )الطين(  يكون  بطبقة  أن  ذلك  بعد  تعهدها  ليتم  التشكيل،  في  نية 

)االلم(، ومن يقول ان عملية البناء ستكون منزوعة اآلالم،   )مشاعرية( عبر، وسيط  
األ سبحانه  اختار  لماذا  السؤال،  يظل  )تشكيل وصناعة  ولكن  في  معبرا (  )ليكون  لم 

)ولتصنت على عيني( سبقها قذف   فنجد في لم عديدة  قة(، والشواهد في اعتماد األالعال
لنبي   النفي!، صناعة  ليليها  يترقب(،  )خااف  الخوف  مشاعر  عبر  وبعدها  اليم،  في 
مرسل اعتمد )األلم( عنصرا  في التشكيل، وقال في يوسف عليه السالم، ولقد مكنا 

العاشرة لي.لقى بعد ذلك في الج.ب، ثم يتم  ليوسف في األرض، تمكين لطفل لم يتجاوز  
بيعه في سوح النخاسة، ثم فتنه بامرأة العزيز، تمكين  مدعوك )باآلالم(، وهو ليس  
بهه.   أ ي وب  إ ذ نادى ر  مجرد ألم واحد بل طبقات من اآلالم، تمكين  قال فيه نبينا أيوب  و 

مين   اح  م. الر  أ نت  أ رح  سهن ي  الضُّرُّ و   لم فيه مريم حين تمكين  ذاقت عظمة األ ﴾،أ ن ي م 
ر فيه موسى   يًّا﴾، تمكين  ذاح طعم المُّ نس  ك.نت. ن سي ا م  تُّ ق بل  هذا و  ل يت ني م    قال ت يا 

﴾، وأعرب عما جال في   يٍر ف قير  ن خ  لت  إ ل يه م  ب   إ ن ي ل ما أ نز  عليه السالم حين قال،  ر 
ا  صدره من ألم نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص، حين قال )ال أبال إن لم يكن فيك غضب علي( واصف
الجلل الذف أصابه في دعوته للطااف )بالغضب(،هكذا إذا  هي الوصفة االلهية، )األلم(، 
لمن أراد أن يتخذ الى ربه سبيال، سبيل. بصمة أرضية من أجل رفعة سماوية، سبيل 

للمجتمعات، سبيل تغيير ما في انفسنا من غل وتنافر  للذات و)التغيير(، الذف ننشده  
 يير، لتدرك الجمال، تمر عبر مسار األلم. وتناحر، اذا  بصمة التغ

 

، كما إن التأمل تتضددددح خبرة من كتب التأمل في تذوح الجمال عبر تعرضدددده ل لم

 .سر قادميعزز لمسار نحو التقعيد، وهو ما سنبينه في 

 

 .ميزان فيما تستعرضه من مشاهد ليدركه شقي الدماغ4

ليه إشدارت أيمن يسدتجيب وفق ما يمن وأيسدر، واألأذلك أن الدماغ مشدكل من شدقين،  

 ويسددر فه، أما األواألنغاميمانية والمشدداعر واأللوان  للرسدداال اإل ،التجارب المخبرية
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دمغة التي يسدتجيب للرسداال الرقمية والمنطق والحقااق، وحيث أنك ال تعرف نوع األ

ن في صددياغتك للتأمل فيما بين الجانبين، ولعل وازأن تبك  سددتتواصددل معها، فحرف 

 التأمل التالي مثاال عن ذلك:

مصدير  .. أن لو قرر )كوكب( من الكواكب السديارة أن يقف عن الدوران، فما أملت  ت

كوكبندا األرضدددددي، ذلدك ان علمدت أن كدافدة الكواكدب تنتظم في حركدة دورانهدا عبر 

وقوة طرد طاردة للكوكب خارجية، قوتان  ،قوتين اثنتين، قوة جذب أرضددية مركزية

تجعل الكوكب يسددددير باتزان ووفق مسددددار ال يحيد، وكذلك حين يقرر )الترس( في 

محرك المركبة لديك أن يقف عن الدوران، فبال شددك سددتتعطل المركبة لديك أو ربما 

لن تؤدف األداء الذف اعتدت عليه، ذلك السدعي مطلوب من كل الكاانات والمخلوقات 

عى﴾، حث   حولنا، وكذلك االنسدان حيال السدعي، وفيمن  نسدان  إ ال  ما سد  أ ن ل يس  ل إل   و 

، ليس بدافت قطف ثمرة فحسدب، بل بالسدعي بادئ ذف  حراكلإلنسدان بأن يسدتمر في ال

بددئ، فدادراك ثمرة األجر عندد هللا تبددأ بدالسدددددعي ، كي تسدددددتمر الحيداة في حراكهدا، 

مخزون السددعي  هو من يعرف كيف سدديضددت   جوطالما الجميت في حراك يسددعى، فا

ومتى، عبر آلتده الكبرى في الكون الدذف يددير وعليده )فتحرك وال تقف وامض وال  

 تلتفت(.

 يسر للدماغ العتماده على حقااق علمية بحته.فهذا التأمل يتعاطى مت الشق األ

 والتأمل التالي اعتمد على استعراض معادلة كيميااية.

..  ت   فكدار( و)الشدددددعوب(، فعنددمدا تكون  القبول والرفض، فيمدا بين )األ)كيميداء(  أمل ت 

ألمانيا محضن لفكر ماركوس الشيوعي ولم تكن روسيا، وعندما تكون تركيا محضن 

الشددام، وعندما تكون المدينة محضددن لرسددالة نبينا   لفكر الرومي وليس أفغانسددتان أو

والشددددعوب(، في القبول والرفض، في اء )الفكرة  يمحمد ملسو هيلع هللا ىلص وليسددددت مكة، تلك كيم

التجاذب والنفرة،  فال تذهب نفسدك عليهم حسدرات ﴾ إن لم تجد أفادةٍ من قومك تهوى  

رض وأنظر عسدى أن تجد ممن طرحت من فكر أو نموذذ، وامض في األ إليك عما 

فيما بين   يتخذك محضدنا  فيما طرحت، وتأمل إن شدات كيف تتشدكل الروابط االيونية  
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كيف احتضددنت ذرة الصددوديوم ذرة الكلور فاحتفال بمولود جديد أسددموه في الذرات، 

  ملح الطعام. 

ذلك إن ذكر المعادلة الكيميااية في احتضدددان ذرتي الكلور والصدددوديوم يتعاطى مت 

 الشق االيسر في الدماغ.

 

 .الرسالة الضمنية أوقع من الرسالة المباشرة.5

برسدددداال ضددددمنية، تتطلب منا التأمل كي ندرك إن كل ما في الكون من حولنا يبث  

رسددداالها، ومنها ما يسدددتجوب التحليل والربط وإعادة التركيب لتدرك رسدددالته، أما 

الرسدداال المباشددرة، فهي محصددورة فيما ورد إلينا من كتب سددماوية عبر الرسددل،  

 فقياسدا، نجد أن الرسداال الضدمنية تفوح في نسدبتها عن تلك المباشدرة، غير ان المزذ

 .فيما بينها أوقت، وهو ما نالحظه في القرآن الكريم

أمل، يبين ما عنيناه بالرسددددالة الضددددمنية وممازجتها برسددددالة تولعل مثالنا التالي ك

 مباشرة. 

.. )سدمك القرش( حين تعمد مزارع األسدماك في وضدعه في محاضدنها، لتجعل أملت  ت

، وكذلك لما لذلك من عوااد إيجابية على نمو السدددمك  السدددمك في حراك وتدافت داام

ما يصددديب عالمنا العربي واإلسدددالمي، حين تتنوع اسدددماك القرش فيه ما بين   مت  

معتد، ومتسددلط، أسددماك ال تحسددبوها شددرا  لكم بل هي خير، كي ال تهدئ الشددعوب، 

الددعداء   فتفيق، لترتقي وال ت ثد اقد ل فتسدددددتكين، فداسدددددمداك القرش هدذه لن تزول بمدداومدة

عليها بالموت والهالك فحسددب، وانما بالبذل واالجتهاد، بذل  يذكرك من انك لم ت.خل ق 

م لتملك بل لتمنح، وسدددتسدددتمر حيتان القرش تحوم،   ل رض لتهنأ بل لتكدح، ولم ت قد 

عا ، ذلك لتكاسلنا، ويوم ن ف يق فاعلم )انهم( لن )ي سب ت.ون(.  فهي ان جاءت ش.ر 

 

 .حمل ظالال سياسيةرسالته الضمنية تاح فالتأمل السابق سي
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 .االنطالقة مما يدركه الناس فاالنتقال عما أدركت6

في صدياغة التأمل، تحاشدى اإلسدراع في التوجيه عما يجول في ذهنك من مقصدد، بل 

هيئ لمقصددددددك عبر مدا يددركده النداس وممدا حولهم من مجريدات الحيداة، ومنهدا انتقدل 

ن عملية االنتقال تعني االنتقال من داارة إ، ذلك  أدركتهبيسددددر وبشددددكل سددددلس عما 

)المفهوم( الذف سدددبق    هودراك، ولحظة االنتقال يحكمها الواقت نحو داارة يحكمها اإل

 أن دشنت له كهيكل في بناءك للتأمل. 

 ومثالي في ذلك:

.. حين تجتهد شددركات المشددروبات الغازية في التسددويق لمشددروباتها في مثل  تأملت.

عة للمذاح الكوال، مسد تعرضدة في ذلك )خبرات غير مسدبوقة(، لتبين لك مسداحة السد  

عبر خبرة تعداطيها مت اآليسدددددكريم تارة، أو مت وجبة هامبرغر تارة، أو مت الكاكاو 

نت غافل عنها، لتعاينها ولو لمرة واحدة، وكذلك أتارة أخرى، فتلك مسداحة عريضدة 

ان في النهعيم ادراك لخبرة، فان مت الخبرات مت كافة ما خلق هللا على األرض، فان ك

األلم والمصااب على تنوعها خبرات، تلك مساحات وآفاح يجعلنا هللا نذوقها في الدنيا  

ألنهدا محجوبدة عندا في الجندة، وإدراك تنوع الخبرات هدذا يعتبر امتددادا  طبيعيدا  لعظمدة 

دركدان بدالتنوع والت عدارب العدالمين فيمدا خلق، فدالعظمدة واإل رض وعمق مدا  بدداع تد.

ك م، وألنده )اللطيف( فقدد جعدل من النعيم مدا يد.درك بعضددددده في  تنطوف عليده من الح 

ب لك مشدهد النعيم في اآلخرة، وإال لما جاءت  ميل  ﴾ بالرغم  الدنيا كي ي.قر   بر  ج   ف صد 

﴾، فتلدك خبرات من  ميال  ا ج  ره.م ه جر  اهج. من وجود األلم، وكدذلدك مت ألم الهجر  و 

در تدد. ك فقط إن شددددداددت عبر مسدددددداحددات من األلم، لتكون آخرهددا خبرة  الجمددال 

يًّا﴾ لتكتمل لديك صدددورة  )اإليراد(   قضددد  ا م  تم  ب  ك  ح  د.ها كان  ع لى ر  نك.م إ ال  وار  إ ن م   و 

 الخبرات )فتدرك عظمة المعبود(.

والهامبرغر وكاكاو،    مفاالنتقال مما يتعاطاه الناس من مشددروبات غازية، واآليسددكري

 . بلطف ال نحو المقصد الذف ينشده الكاتبلالنتق
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 .أن تبحر عبر اللحظة، لتطيل زمنها7

لحظتك في االنتقال من داارة واقت ما يدركه الناس نحو داارة ما أدركت يحسددددن أن 

ل في تعززهدا بدنيدة قرآنيدة أو معلومدة علميدة أو مدا يحلو لدك من بيدان، ذلدك أندك تعو  

، ك بشددكل مريحدر  غناء وشددواهد، كي ت. إاألصددل على تلك اللحظة، فال تبخسددها من  

 وفيما يلي مثال عن ذلك:

..)السد    عة( حين صددر حكم القدر بالسدجن على جميت البشدر، والسدعة تكمن في تأملت.
( سدعته منزلك، وحراكه ردهاته، سدعة بنوافذ  مفهوم السدجن الذف صدرت فيه ، )قفص  

تصدلك من مشدارب شدتى  ل منها على ما يدور من حولك، سدجن خدماته أو شدرفة لتط
فيده لتددرك التركيز حين قطت عندك الوصدددددال مت اآلخر،  دخلدك هللا  أمن دون طلدب،  
غت  ف انص ب﴾، سجن   فلعلك اذ نسيته   هذا سعته رسالته تكمن في عقلك،   تذكر  ف إ ذا ف ر 

ن قد سددددجنوا احرارا في خارجه فحين ال يتمكن الفلسددددطينيون العودة لوطنهم يكونو
جن. اويون فقد سدددجنوا في داخله، وعليه أدر  بينما الغز   ب   السددد   ك يوسدددف حين  قال  ر 

بُّ إ ل يه ﴾، وأدر   ال إ) وسدددددجني خلوة(، فمدا السدددددجن : مدام ابن تيميدة حين قدالك اإلأ حد 
س محله لي فالسدجن. ، نت من تسدجن ذاتك أو تطلقهاأدراك عقلي للنطاح الذف تحياه، فإ
ان تسدددددجن النفس عن الهوى فال يددخدل في قلبدك غير هللا،  نمدا القلدب، فيإرض واأل
ال بمواطن الحاجات، واللسدان عن الغيبة إن تسدجن اليد عن البطش، والقدم بالسدعي أو

  والنميمة، والعين عن مطالعة المستور، فيا لسعة السجن الذف صرنا فيه. 
 

الحظنا كيف تم مد أمد )السدعة( عبر مسدارات عدة ليدرك القارئ مدى عمق اللحظة 

 التي آل اليها. 

 ()تفعيل الحواسأسلوب  تتم عبر    ة.البهارات اللفظي8

تسدددددتدأثر الوجبدة الغدذاايدة أو    رسدددددم بعدد،لم ت.   ال يصدددددح أن تختدار األلوان في لوحدة

د، لذا حين يكون التركيز على بالمكمالت الجانبية وهي لم تحظى بالطهي المناسب بع

مدا نشددددددت من التفداتدة، أمدا   كلن يكون لتدأملدركدان للتدأمدل  أالبيدان اللفظي دون تعزيز  

حين يكون هيكل التأمل قد اسدددتوى على سدددوقه، فتحين عبر كل مفصدددل من لفظ أو 

عبارة مما أدرجت ما يسددتقيم وينسددجم مت حاسددة من حواس القارئ، حينها تكون قد 
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  ،أو حاسدة الشدم   ،بتعزيز يتفاعل معه الدماغ، وذلك قد يكون عبر حاسدة السدمتأغنيت  

 دعى لبرمجة الدماغ. أر ودعى في التذكُّ أأو حاسة المذاح أو اللمس، وهي 

 ما يلي نموذذ عن ذلك:و

اآليس  .. )مذاقا ( على غير مثال سددابق مت كل قضددمه اتعاطاها مت مزيج مثلج أملت  ت

تسدددددتثدار. لده الحواس وتنتعش فيده   جدذب    ذاب الكداكداو، مدذاح. حبدات الفراولدة ومد. ب  مكري

خاليدا الددمداغ، وكدذلدك حين تلج في فراشدددددك الددافئ في شدددددتداء بدارد، لتخلدد للنوم،  

والحفظ، وتأمل كم هو قريب منك، اذ جعلك   بمشداعر الوداسدتحضدر )الودود(، وتلذذ  

ن أ كون، فكمابالسددددمحفوظا  في كونه الالنهااي الذف يدور من حولك وأنت تشددددعر  

مماثل فال تحرمهما بجذٍب  الحواس لها ما تتلذذ به، فكذلك الدماغ والقلب يطلبان تلذذا   

  !قريب فيا له منبقربك منه سبحانه، 

 

)الخبز(، عبر شدتاء منطقة تقسديم البارد في إسدطنبول، حين يدفعني صدوت .. أملت  ت

ني بعدد انقضددددداء  رُّ من ثيداب، فتج.  ل  قد. المؤذن لصدددددالة الفجر أللبس معطفي فوح مدا ث  

رااحة تتجول لمدى   الخبز التركي(، لتعلن عن يوم جديد،     ekmek ) الصالة رااحة

 لتقدابلهدا  عبر أزقدة تداريخيدة،  مدا بين منحددرات ومرتفعدات تضددددداريس سددددداعدة، عبر

 بملمسدده الخشددن، ومعززا  ذلك يبدأ همسدده اليكحين  لخبز  امجسددات تضدداريس عبر 

من   ومدذاح يجرك للوراء عن أحدداث وروايدات لم تسدددددطر في الكتدب، فهو  برااحدة

نحددر من قمح لم يلوث بدالمبيددات، أو كمدا يالسدددددنين،    الفسددددداللدة تداريخيدة تمتدد آل

حسددددداس تطوير في الجيندات، ومت صدددددوت التقرمش مت كدل قضدددددمده، يتعدالى اإلب

ض األحاسيس مت بداية كل يوم، كي يرتقي التواصل  قو، تفعيل   للحواس ، ياالصالةب

فيما بينك وبين من حولك من البشدر، فذلك يوم يشدترك في مسدار ما بالمشداعر بعدها  

، فأبشدر ekmekجانبان، أولهما روحي عبر الصدالة، والثاني مشداعرف عبر  هسدتنجز

 .برحلة ع.مٍر ليوٍم أخضٍر بعد ذلك

العديد من الرسدددداال عما أدركه القراء من مشدددداعر عبر تلك التأمالت د وردتني  قو

 حواسهم. التي طالت ستثارة الا

http://ekmek/
http://ekmek/
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 .عنصر المفاجئة في تحرير التأمل  9

بل لعله ال يسددتجيب لها، ويقف    ،ال يسددتحسددن الدماغ المعلومات المكررة

ندا  لحين يفداجئ بمدا ال يعرفده فيتدأمدل، ومدا يلي نموذذ عن ذلدك عبر تدأم

 التالي: 

..)القهوة العربية(، كنمط لحياة الشدعوب العربية، لتعزز مفهوم وقيمة الضديافة  أملت  ت

سدمت  في ديوان الضديافة، إن كان في قصدر أو خيمة، نمط  هو  مت كل من ال تعرفه، 

اب القهوة، حين يقددم، ليظدل واقفدا   واحد بد  د  ال يتغير، فعبر بروتوكول يبددأ من صددددد 

منتصدبا  دون حراك، لحين هز الفنجان، فهو ال يملئ الفنجان، كي تعاود مجددا  بطلب 

المزيد، ويفرض عليه البروتوكول أن يقدمها بيده اليمنى، تقديرا  للضدديف، فثمة نظام 

  لقهوة العربيدة، ليتندا مت القيم ننهج بروتوكوال  صدددددارم في التعدامدل مت بروتوكول ا

( كصدناعة خالحلنعززها بذات التمسدك والصدرامة وذات القوانين، لترتقي )األ مماثال  

غير المكترث حين ي.فرغ أو  عطي الطريق حقه،  وبروتوكول ، ليقف عند حده من ال ي. 

ول خطوة يخطوها خارذ أمن  سدلوكهما في مركبته في الشدارع، أو من يختل ميزان 

، تلك هي الصدناعة عمل والسدلوكسدالم بالشدكل ال بالالمسدجد، ظنا  منه أن ممارسدة اإل

 أمة القرآن!  إن كنا نريد أن نكونالتي تفتقدها القيم لدينا، هذا 

 

 . ل خالحسيفضي لما يعزز  لم يتوقت القارئ أن يكون موضوع صباب القهوة مما

 

 .تعزيز التأمل بصفة من صفات هللا واسماءه10

ن يعزز باسم أو صفة من صفات  أرشادف، يحسن  إحال كان التأمل مقصده توجيهي،  

هللا بما يكون له عالقة بالتأمل، وهو أسلوب قرآني، حين نجد بعد كل سياح لمجموعة 

تعزيزا للتوجيه اإللهي فيما  ،سدبحانه همن صدفاتأو صدفة باسدم   يختمها هللامن اآليات  

 ذكر. 
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 عن ذلك: نانموذج و

 إنفقلت.  جماال !عرف .. في حديث دار بينندا حيدال مفهوم الجمدال، إن كان في الت  أمل ت  ت  

سدياا    عصدارواإلكونها تنال من شدأن الحديد ذف البأس الشدديد،    الصددأ( سدياةظاهرة )

فيضدحى الجمال بهكذا ع.رف ممقوتا ، وكذلك في كشدف عندما يكشدف ما في البيوت،  

نسدان فيبدو في صدورة هزيلة، بعد  السدر، أنت تعمد. الى إظهار مواطن ضدعف هذا اإل

 ذلك )السددددر( وشددددغف البعض في معرفة ما تم حجبه، أمر   أن كان في نظرك قويا ،

حتى نفسده،  سدانناإل، فهو يأمرنا بأال يفضدح (تيرالسد  )ممقوت، وسدبحانه سدمى نفسده 

فما بالك بمن بفضددح أسددرار االخرين، فالجمال في السددتر، زاوية جديدة في التعاطي  

 مت الجمال كمفهوم وصورة.

، وقد افردنا فصال اسم هللا الستير كان هو المقصد عبر ظاهرة الصدأ وسلوك التعرف

 . لهذا العنصر  عززا  مقادما 

 عبارة حاثة على االمتثال .11

لقد علمتني صناعة التسويق في مجال تحرير النص اإلعالني من أن النص  

اإلعالني الناجح له عناصر، ومنها أن ينتهي بعبارة تحث المستهدف للرسالة 

المتثال، وهو ما جعلني معتمدا ذات العنصر بعد أن قمت  من أجل ااالعالنية 

 بتطويره بأساليب عدة، وفيما يلي نماذذ عن ذلك: 

ال   أمل  ت  ت    ة  ذ و  اعدد  ون  سدددددد  ر. أَخ  تدد  ل.ه.َم ال  ي سدددددَ أ ج  اء   إ ذ ا جدد  ل  ذ فدد  ٍة أ جدد  أ.مدده ل    ل كدد. .. في )و 

) ون  م. ت َقد  فتسدداءلت إذا  ما نحن اال في فصددل من فصددول كتاب من كتب التاريخ،  ي سددَ

فدأين هي سدددددبدأ اليوم، وأين هي بيزنطدة، وأين بريطدانيدا العظمى التي ال تغيدب عنهدا 

أن تسدددأل عزيزف القارئ، متى سدددتكون دولتك ضدددمن نفس القاامة،   الشدددمس، ولك

ا   ك.َم م  َن ب َعد  ي سَدت َخل َف م  َبك.َم و  أَ ي.َذه  ة    إ َن ي شد  َحم  بُّك  اَلغ ن يُّ ذ.و الره ر  وتأمل إن شدات في )و 

ين  (، اذا نحن معنيين في جعل  ر  يهة  ق َوٍم آخ  َن ذ.ر   أ ك.َم م  ا أ َنشددد  اء. ك م  بلداننا جنانا ، أو ي شددد 

ذ.  نكدا ، وتأمل إن شددات في ب.ث  ال  ي َخر. ف خ  الهذ  ب  ه  ذ و  ذ. ن ب ات.ه. ب إ َذن  ر  اَلب ل د. الطهي  ب. ي َخر. )و 

ون  (، فمالك جنة األرض ف. اآَلي ات  ل ق َوٍم ي َشك.ر. ر   ل ك  ن.ص 
د ا ك ذ َٰ )الشكر(، وللشكر   إ اله ن ك 

ا  الى إنجداز عملي قدابدل للمعدايندة )  درجدات أعالهدا أن تحولده
 
ۡكر ۥد  شددددد. ال  د او. ل.ۤو۟ا ء  ٱۡعم 
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ك.ور.  ی  ٱلشده ب اد  ۡن ع   م  
ࣱ
ق ل يل فاجتهد بالعمل مسدتحضدرا  شدكر هللا لتحوز بجنة هللا على  (و 

أرضددددده فلمن خداف مقدام ربده جنتدان، لتظدل ذكرى بلددك بعدد ذلدك وحتى إن طواهدا 

 )حلوة خضرة(.وفق سمعة التاريخ 

 

 ..(فاجتهد بالعمل مستحضرا  شكر هللا لتحوزالعبارة الحاثة كانت عبر )ف

 وفي التأمل التالي أيضا:

أو تيدك الرجدل  . في )االطماندان( ، فيقدال في مالمح وجده وتصدددددرفدات ذاك  أمل ت  ت  

االطمانان،  فنقول بعدها اللهم بلغنا ما بلغتهم، هكذا بكل يسددددر نقولها، وما علمنا أن 

د الى تشدغيل الف محرك ومزود للطاقة ليصدل الى ما وصدل اليه، صداحبنا ذاك قد عم

 عبر  يبل ( ال )مقام    مانانطاالن إولو اسدددمعك هللا أصدددوات محركاته النبهرت، ذلك  

عبر ما أودع في بنية هذا الكون واألسباب األرضية فحسب، وإنما مت رب األسباب،  

و أهكذا دون تصدميم هندسدي،  من مفاهيم، أت.راك في المنزل الذف تعيش فيه قد دخلته 

فبنية معقده من التمديدات الكهربااية والمااية؟ فمقام    ،، ثم تشددييدهحفر وصددب لقواعد

عداد والتشدددييد، ومقام االطمانان كذلك، يحتاذ الى هذا اسدددتوجب كل هذا اإلكمنزل 

 ولكن من نوع آخر.  ،عناصر

ولكن من نوع   ،عناصرمقام االطمانان كذلك، يحتاذ الى فالعبارة الحاثة كانت عبر )

 ( آخر

 وفي التأمل التالي:

.. في )السرعة( التي يمضي بها الزمن! غريب أنك ما تلبث أن تبدأ عطلة  أملت  ت

حداث  مجددا  بيوم جمعة جديد، سرعة كهذه تق رب لك األ نهاية االسبوع اال وت.فاجئ 

( نراها أتت بها قومها تحمله، وها هو موسى  معليها السال) زمان، فها هي مريمواأل

عصي لك أمرا( وها هو نصر يحققه المسلمون أ( نسمعه يقول ) وال ليه السالم)ع

ويرينا ربنا ما يدور في المعركة عبر لحظة نعاس ) اذ يغيشكم النعاس أمنة منه(،  

ر في كتاٍب وأف. كتاب،   ماٍض، وها هو الخريف العربي أضحى فعل   كل. ذلك س.ط  
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تبعته انتكاسة لربيت عربي، ولعل لحظة )ويمواذ يفرح المؤمنون بنصر هللا(، ستمر  

للزمن يقول لك هل من سهٍم من عندك في مسيرة بناء تنبرف لها مت   قريبا، تسارع 

هؤالء، )مريم ، وموسى عليهم السالم ومحمد عليه الصالة والسالم والصالحون  

أو   ،كالعلم من عطاياه به فان أردت لسهمك وقعا  ، فليكن مما وهبك هللا  معهم(،

بناء،  سهم وأو أقلها أن تصمت فصمتك عن الهدم  ،أو الحرفة ،أو العالقات ،المال

  بسهٍم من غمدك، يسجله لك هللا عبر مد في الزمن تتناقله االلسن والكتب سارع ف

 .  واالجيال

 

من غمدك، يسجله لك هللا عبر مد في   ارع بسهمٍ سففالعبارة الحاثة كانت عبر )

 ( واالجيال الزمن تتناقله االلسن والكتب

 

كددم هددو قريددب منددي  (،فددي لسدداني عندددما يتحددرك متلفظددا بنيددات )القددرآن ..أمل  ت  ت

و  ،هللا سددبحانه، كيددف مددن  علينددا بددأن ننطددق بكلمددات مددن عنددده، تلددك كلماتدده هددو

ر   صدبح متلفظدا بألفاظده، يدا لدهأبتلفظي بهدا   مدن قدرب، تأمدل لدو أندك تريدد أن تسد 

تأمدل لدو أردت أن تقبدل والددتك كدم والى حبيدب سدرا  كدم تكدون الدى أذنده قريدب،  

تكددون مددن جسدددها قريددب، واالن تأمددل عندددما تددتلفظ بكلمددات مددن عنددده سددبحانه 

كددم أنددت مندده قريددب، فهددل هندداك أقددرب مددن أن تكددون كلماتدده لصدديقه لسددانك 

أخدص بدالقرب منده عنددما تعطدي كدل لفدظ حقده وشدفتيك وحلقدك؟ ثدم تدأتي درجده 

مددن التجويددد والترتيددل فتلددك منزلدده، وتعلوهددا منزلددة عندددما يتجدداذب مددت مددا تقددرأ 

هددي ف وأعالهددا حددين يدددرك قلبددك فيسددتجيب سددلوكك، وعقلددك،كددل  مددن قلبددك 

 فبأف منزلة أنت ؟  عليك، القرب نتلوهامنازل من 

 (أنت؟ فبأف منزلة العبارة الحاثة كانت عبر )
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. .في عمليدة )التخزين(، فدالمواد القدابلدة للمس بصدددددورة أو أخرى هي قدابلدة أمل ت  ت  

للتخزين وإعادة االسدتخدام، حتى الطاقة الشدمسدية أضدحى أمر تخزينها سدهل، ولكن 

هللا سبحانه بين لنا بأن المشاعر هي قابلة للتخزين وإعادة االطالح أيضا ، ألم يشعرك 

ليتني مت  عبر) خااف يترقب( وألم يشدعرك بإكتنب العذراء عبر ) يا  بمشداعر القلق

قبل هذا( فهو لم يقف عند حد اسدتثارة حاسدة السدمت لديك بالترتيل والتجويد وإنما فتح 

ن من مشداعر، تخزينا  للمشداعر زاد في زمنه عن األ ز  لفي عام، وعليه نقول لك ما خ.

جاءنا هللا بأخبارها، فكذلك  ألفي عام فان كان األمر مت مشدددداعر طوى عليها الزمن 

ج  حد  مر مت )ت. األ ل عليك فت.فضددح عليه يوم  ث. أخبارها( فأدرك أال يصدددر منك ما ي.سدد 

 القيامة أمام هللا والبشر.

 

 ..(ل عليكفأدرك أال يصدر منك ما ي.س ج  العبارة الحاثة كانت عبر )

 

 يتبعده مدذاح    جهددٍ   بدذل.   و، فهاللفداكهدة حين ينتج عنهدا نكتدار العصدددددر    عمليدة..  أمل ت  ت  

، وكذلك في المجهود الذف ي.بذل في تحصددديل العسدددل، فهو قد ي.ؤذيك بلسدددعات  طيب  

ن بعدد تلدك اللسدددددعدات ثمدة مدا يسدددددتحق من مدذاح حلو، ونجدد ذات األمر أالنحدل غير 

ثمنه في األسددواح،    ر لما ع الذ لوال عملية الصددهر والفتن له بالناإيتكرر مت الذهب،  

ع ة واالسددترخاء( كليهما كما لو كانا  وهو ما يشددير الى ان )المجهود والكدح )مت( الد 

ت  الع.سر   )متصاحبين(، فال يستغني اف منهما عن اآلخر، وكذلك حين نتأمل في  إ نه م 

ا﴾ فاليسدر لن يتأتى اال عبر العسدر، غير  ع ة االسدترخاءإن  إي.سدر  ( تكون مت دراك )د 

  )الصبر(، فاصبر لتعصر.

 (. فاصبر لتعصرالعبارة الحاثة كانت عبر )

 

مصدير  .. أن لو قرر )كوكب( من الكواكب السديارة أن يقف عن الدوران، فما أملت  ت

كوكبندا األرضدددددي، ذلدك ان علمدت أن كدافدة الكواكدب تنتظم في حركدة دورانهدا عبر 
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طرد طاردة للكوكب خارجية، قوتان قوتين اثنتين، قوة جذب أرضدددية مركزية وقوة 

تجعل الكوكب يسددددير باتزان ووفق مسددددار ال يحيد، وكذلك حين يقرر )الترس( في 

محرك المركبة لديك أن يقف عن الدوران، فبال شددك سددتتعطل المركبة لديك أو ربما 

لن تؤدف األداء الذف اعتدت عليه، ذلك السدعي مطلوب من كل الكاانات والمخلوقات 

عى﴾، حث   وكذلك االنسدان حيال السدعي، وفي من حولنا، نسدان  إ ال  ما سد  أ ن ل يس  ل إل   و 

، ليس بدافت قطف ثمرة فحسدب، بل بالسدعي بادئ ذف  حراكلإلنسدان بأن يسدتمر في ال

بددئ، فدادراك ثمرة األجر عندد هللا تبددأ بدالسدددددعي ، كي تسدددددتمر الحيداة في حراكهدا، 

مخزون السددعي  من يعرف كيف سدديضددت    هو وطالما الجميت في حراك يسددعى، فاج

ومتى، عبر آلتده الكبرى في الكون الدذف يددير وعليده )فتحرك وال تقف وامض وال  

 تلتفت(.

 . )فتحرك وال تقف وامض وال تلتفت(العبارة الحاثة كانت عبر 

 

 قالب التأمل .12

عديدة هي القوالب التي تصددداغ بها التأمالت، فهناك من اتخذ أسدددلوب سدددرد 

الحكدايدات ومدا عداينده من أحدداث في مثدل الشددددديخ على الطنطداوف، وهنداك من 

ك م  اتخدذ قدالدب البالغدة في العرض في مثدل الرافعي، وهنداك من اتخدذ قدالدب الح 

مثل جالل  في مثل أبي عطاء هللا السدكندرف، وهناك من اتخذ قالب صدوفي في

الددين الرومي، أمدا أندا فقدد اتخدذت قدالدب "التقعيدد" وهو مدا اتخدذ من  "المفداهيم" 

ب.نيدة له، وقد اخترت هذا القدالب لقنداعتي لعالقة هذا القدالب بالبنيدة التحتيدة للكون 

عن الذف نعيش فيه، فهو قالب يمنح القارئ على طبق من فضددددة خالصددددات 

 ززة من رحيق آيات القرآن العظيم.معمعاشه، و ميدانيةواقعية وتجارب  

 ولعل في النماذذ التأملية التالية تعبير عما قصدناه بالتقعيد:
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أن   كيف    موضوع نالحظ 

ذان كان مجرد  الدعاء بعد األ

تمارس   ظاهرة  عن  تأمل 

بشكل يومي وبشكل متكرر،  

غير أن المتأمل سار بها في 

جعلها ما  لحظات   نحو  عبر 

بع  والوقوف  القدر  رفة ليلة 

حين   قاعدة  أضحت  لو  كما 

 أصل لها بالزمر واالفراد.

 

عملية التحليل والربط  نالحظ  

وادراذ ما يبرر المقصد من  

آيات القرآن ما يعزز للتقعيد  

 . كوجهة نظر للمتأمل
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 .قراءة القرآن وصلوات السنن مواطن لقدح التأمالت13

قدح شددددراتها في ن األفكار اإلبداعية والتأمالت ت. أمن   نتااج المسددددوح الميدانيةتذكر  

، غافلين عن موضددت لصددالة نافلة كصددالة الضددحى أو قيام ليل،  هاووقد بين  مواضددت

 ناهيك عن قراءة القرآن عن تدبر.

 

 .االنتقال من دائرة الواقع المعاش نحو دائرة ما وراء الواقع14

لعل أصددددعب دروب التأمل حين ينتقل بك المتأمل من داارة ما تدركه من واقت نحو 

عزز له القرآن في  وقدممكن،  دراك ما وراء الواقت مسدددار  إداارة ما وراء الواقت، و

( ينظرون  أمثددل  اإلإفال  )وتراهم  لى  في  وكددذلددك   )... ال بددل  وهم  اليددك  ينظرون 

 

عملية التحليل والربط  نالحظ  

وادراذ ما يبرر المقصد من  

آيات القرآن ما يعزز للتقعيد  

 . للمتأملكوجهة نظر 
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وهو ما يتم عبر أسددداليب االسدددتكشددداف سدددواء    كيف(ترى   لمأ)( أو عبر يبصدددرون

يكون  ل ،اسدددتكشددداف تم في الميدان أو في المختبرات العلمية أو الطبية أو الصدددناعية

الشددديخان أبي عطاء هللا عالها ارتقاء حين يأخذ بيدك المتأمل في مثل ما أخذ بأيدينا  أ

 الرومي عبر حكمهم وتأمالتهم. جالل الدين السكندرف أو 

 :ما يلي هللا عن أبي عطاء ففي تفقد الذات جاء

فإن متى آلمدك عدم إقبدال النداس عليدك أو توجههم بالذم إليدك، فارجت إلى علم هللا فيدك، 

كان ال يقنعك علمه فمصدديبتك بعدم قناعتك بعلمه أشددد من مصدديبتك من األذى منهم،  

على أيديهم كي ال تكون سددداكنا إليهم، أن أراد أن يزعجك عن كل   إنما أجرى األذى

 .شيء حتى ال يشغلك عنه شيء

 :أدرذ وفي وصف دروب السالكين

  على ثبوت أوصدددافه، دل بوجود آثاره على وجود أسدددمااه، وبوجود أسدددمااه 
وبوجود أوصددافه على وجود ذاته، إذ محال أن يقوم الوصددف بنفسدده، فأرباب 
الجذب يكشدف لهم عن كمال ذاته ثم يردهم إلى شدهود صدفاته، ثم يرجعهم إلى 
التعلق بأسدمااه ثم يردهم إلى شدهود آثاره، والسدالكون على عكس هذا، فنهاية 

ذوبين نهدايدة السدددددالكين، فدإن مراد السدددددالكين بددايدة المجدذوبين، وبددايدة المجد
السدالكين شدهود األشدياء ج، ومراد المجذوبين شدهادة األشدياء باج، والسدالكون 
عداملون على تحقيق الفنداء والمحو، والمجدذوبون مسدددددلوك بهم طريق البقداء  
والصحو، لكن ال بمعنى واحد، فربما التقيا في الطريق هذا في ترقية وهذا في 

 .تدلية

 

 كرام قال:وفي اإل

أكرمك ثالث كرامات، جعلك ذاكرا له، ولوال فضله لم تكن أهال لجريان ذكره 
عليدك، وجعلدك مدذكورا بده إذ حقق نسدددددبتده لدديدك، وجعلدك مدذكورا عندده ليتم  

 .نعمته عليك
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 الرومي:وجاء في تأمالت جالل الدين 

وليس  ارتق بمستوى حديثك ال بمستوى صوتك، فالمطر الذف ينمي  األزهار 
 .الرعد

 

 االستغناء: أورد فيكما 

 :سأل المريد شيخه
  ”وكيف تبرد. نار النفس؟ “

ل كَ استغن  يا ولدف فمن ت رك    باالستغناء،قال    .م 
  البشر؟ قال المريد وماذا عن  

ومن أراد ودك   مخرجا،هم صنفان من أراد منهم هجرك وجد في ثقب الباب  :قال
 ..ثقب في الصخرة مدخال  

  هللا؟ والس بيل إلى  المريد:قال 
أنت تموت للحظات أو دقااق  سبيله، قال: العيش في سبيل هللا أشد ألما  من الموت في 

 أن تعيش في سبيله وأنت تسير  فتفرح، أمامعدودات لتنتقل إلى ملكوته 
 . لجهاد العظيمفذلك هو ا معاكسا  للحشود الساارة  إلى هاويتها

 

 من عدمها طالة اإل.في 15

ن  إال يحسن إطالة ما تصيغه من تأمل، لذا حاول إعادة النظر حتى في عدد الكلمات 

درجناه من أولعل ما مر مت العبارات، كان بإمكانك استعاضتها بكلمة، وكذلك األ

عصرنا اليوم عصر السرعة،  كما إن عبارات السكندرف والرومي ما يعزز لذلك، 

ضحى أأخذ مسارا في القراءة اعتمد الصورة عوضا عن الكلمة، والتسابق عصر 

لمتابعين، وأنت مت  لمحموما  فيما بين وساال التواصل االجتماعي فيمن يحقق كثرة 

 ئ قدم ما لم تكن رسالتك قصيرة.هذا كله لن تتمكن من أن يكون لك موط

ن  يعشر اختزالها لنحو كان يمكن صفحة ماتيوقد طالعت كتبا زادت صفحاتها عن 

  ةعن وجه شاش في سردهاصفحة فحسب، وطالعت تأمالت فقدت وجهتها حين زاد 

   هاتف جوال. 
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 سحر الكلمة.16

ية والفنية بل حتى األدب  األعمالهي المحور األسدداس الذف تدور عليه كافة   إن الكلمة

عمار الهندسدددية، ذلك إن الكلمة حين يتم التلفظ بها تتلون بمؤثرات ترفد مشددداريت اإل

لهدا عبر مدا انتقيدت لهدا من أحرف، ونغمدة صدددددوت، ومخزون ثقدافي، ومعتقدد، ونمط 

وفق  تصددطب   يتلقاها  من ، ثم مت كل حياتي، لتتلقفها آذان الناس من حولك لتصددطب 

 ، ولعظم أثر  الكلمة فقد جاءب منهاتخصدصده ومخيلته ونمط حياته وثقافته التي تشدر  

: ال  اال   عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص قد  ا بد  ا ي.لق ي لهد  الى مد  ان  َّللاه  ت عد  و  ضدددددَ َن ر  الك ل مدة  م  إنه اَلع بَدد  ل ي ت ك لهم. بد 

جاٍت،  ا د ر  ا ب اال  ي َرف ع.ه. َّللاه به  ط  َّللاه  ت عالى ال ي.َلقي له  خ  َن سددددد  ة  م  إنه اَلعَبد  ل ي ت كلهم. باَلك ل م  و 

نهم ه  ا في ج  وف به   .رواه البخارف .يه 

 وهناك عوامل تؤثر في انتقاانا وصياغتنا للعبارات عبر ما نتأمل ومنها:  

 

 عوامل تؤثر في إدراك معنى الكلمة 
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فكيف ستبدو الصورة  أوصاف يحسن أن تدرك مغزاها حين تحرر بها تأمالتك،  فثمة 
على سدددبيل المثال؟ حين تعلم أن لكل   سدددداأل  بها   تصدددفسدددالتي  في عقل المتلقين 

 ورة صورة محددة له في مثل: رمرادف السم األسد يعني بالض
 

 االسد المعنى

 جيفر -1 الشديد

 بسول -2 شجاع واشد

 سبطر-3 الشعر الكثيف

 زنبر-4 صغير القامة

 حمزة -5 الصالبة

 البيهس-6 المتبختر

 الراصد-7 الرقيب

 زياف -8 مغشوش

 سندرف -9 الجرفء ضخم العينين

 فرافر -10 يمزح خصمه

 قسورة -11 عزيز غالب

 عفرين -12 نافذ مت دهاء

 
 
 

من صددور لهياات األسددد وذلك وفيما يلي نماذذ عما يمكن اسددتحضدداره عبر المخيلة 
 تالي:وفق الترتيب المرقم ال
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 وقد جاء في )الصداقة( ثالث عشر مرتبة، ندرذ بعض منها
 

 الص                  ورة الصداقة 

ثيلك في السن  الترب  م 

  رفيقك في العمل الزميل 

 من يحدثك ليال   السَّمير

 من يصاحبك في سفرك  الرفيق 

 يتعلق بك وال تفارقه  القرين 
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 فمرتبة )الرفيق( تستوجب استحضارا لحقيبة سفر على سبيل المثال اذ الصديق هنا محصورة  
 فيمن يرافقك في السفر.

 
 

 

 
 

 مرتبة )الزميل( تستوجب استحضارا لصداقة عمل 
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 )السمير( تستوجب استحضارا مختلفا للزمن مرتبة 

 

 المهنة  -1
 

ذكر بهذا الصددددد سدددألت طبيبين في مجالين مختلفين من الطب، أحدهما أفي المهنة 

حنجرة واآلخر طبيب عيون، وكان سدؤالي ما يلي، هل يعقل الذن واألنف واألطبيب  

لشدخص ما، فينقالن كل منهما الحديث الذف اسدتمعا   ا  من البشدر حديث اننثاأن يسدتمت  

 اليه بشكل مغاير جدا عما استمعا اليه؟ 

ذن أن نعم ممكن جدا، وأبلغني أن السبب  نف والحنجرة واألوقد كانت إجابة طبيب األ

 دة منها:في عوامل ع نيكم

خالية من أف مرض يحجب الموجات األذن  مدى سددالمة السددمت أف أن تكون  -1

 الصوتية أو يضعفها فال تصل بالشكل السليم.

لعل بعض األشخاص يعانون من الضعف السمعي ما يجعل بعض الحروف ال  -2

تصدددددل كمدا يجدب، فينقلدب الحرف من )س( الى )ش( أو حرف )ت( الى )د( 

 ضوء ذلك المعنى بالكامل.وهكذا، وينقلب على 
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يعتمدد على مهندة المتلقي، ذلك أن المهنة ومصدددددطلحاتها هي ما يعلق في ذهن   -3

المتلقي هدامال بداقي الكلمدات األخرى، فدان كدان طبيبدا لعلده يحفظ الكلمدات  

ن كان مهندسدددا سددديحفظ تلك التي إالقريبة مما يتعامل معها في مهنة الطب، و

 لها عالقة بمهنته كمهندس وهكذا.

لددى    ةف محيطدوعوامدل وظرمن  بينداه حيدال مدا تتدأثر بده الكلمدة    الدذفوهو مدا يؤكدد  

 متلقيها.

في شدبكيات   اللعيون في دولتين مختلفتين ممن تخصدصدآخرين وحين سدألت طبيبين  

ولكن حيال وصدف شدخص المتحدث الذف رأوه، فهل يمكن أن  ،السدؤالالعيون، ذات  

، فيصددف كل منهما وصددفا مغايرا عما رآه اآلخر؟  مايختلف هذين االثنين في وصددفه

عالقدة بداهتمدامدات كدل من  لمدا لده    وذلدكادة الطبيبين، نعم من الممكن جددا،  إفدفكداندت  

 ا.منهما في مثل المهنة كأن يكون محترف تدليك، أو طبيب تجميل وهكذ

 وعليه نسأل ما الذف يمكن أن تراه في هذا المنظر؟ 
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وفق ما يلي "ركام ثلجي   متخص    ب البيئةفأمام هذا المشدددهد لعل التعبير يكون مت  
لهذه الجبال من زوال، لكن لعل ارتفاع  ىصدددلب وشدددامخ كالجبال في صدددالبته، أن  

طفيف في درجدة الحرارة تزيلهدا، هدذا االرتفداع سددددديوفر مخزوندا من الميداه للقدارات  
يقلل من موجة الجفاف، فهو بمثابة رصددديد ل جيال القادمة في لالسدددبت حول العالم، 

 القطبين الشمالي والجنوبي من الكرة األرضية، سبحان هللا الحكيم المنان"
 
لعلده يعبر ليقول "مت الصدددددبر، تزول العوااق   األدباحترف مدا قراءة المتدأمدل ممن  أ

 والمحن"
خريج الشدددددريعدة حين يقول " إن التوازن الدذف خلق هللا بده كونده قدادر على أن لأو  

لالسدتشدفاء الذاتي، فهي تتشدفي نفسدها  ةطااعين “ممتثل  :” أتينايجعل األرض التي قالت
بنفسدها عبر ما يسدمى نظام "باإليكو سديسدتم"، فهي تسدتجيب عابدة طااعة، أليس هي 

صفت صخور  من خشية هللا !متصدعة خاشعة بأنها ها جبل من و.
 

 
 

فلعله يعبر قااال " فالقمر بالرغم من حجمه الكبير   الرياض يات أما المتخصدص في
ن إمن الشدمس، فهل من المنطق أن تسدتسدلم لحواسدك كي تقول  غير أنه أقل حجما  

القمر أكبر من الشددمس، أم تسددتسددلم ج الذف خلقهن وأبدع فيما خلق، إن ما نراه 
رياضدديات بحته، فهو كبير ألنه أقرب من األرض مقارنة ببعد الشددمس التي تبدو  

علم االطوال أصدغر، إذن هي معادلة مسدافات، تدعو الناظر للتفكر وإعمال العقل ب
 والمسافات “قل سيروا في األرض فانظروا".
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فلعله يعبر ليقول " في حين يكون الناس  علم الكيمياءأما تعبير المتخصددددص في 

ن نجددهدا تعمدل جداهددة على توفير األكسدددددجين لتدأمين التوازن في الغالف ينداام
 تلك هي األشجار"الجوف المحيط، في هدوء تام دون صخب أو حراك" 

  
 

 

 إدراك معنى الكلمة يتأثر بالتخصصات المهنية 

 
 

 الثقافة والعرق -2

 

ية والمنتجات على تنوعها من سدددددلت وخدمات هي نتاذ األدب  األعماليبلغنا بيرغ أن 

يتلون بثقافة وقيم وعقااد وعادات وتقاليد الشددددعب الذف ولدت فيه، وهو ما أصددددبح 

 جبل بيرغ الثلجي بيطلق عليه 

 

القلبي\االدراك العقلي 

الهندسي الطبي المؤرخ السياسي العلوم الدينية

التخصصات 
والمهن
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في تلوين كل كلمة تنتقيها عبر تواصدددلك   يؤثرا  يني  ليه ج  إفللثقافة والعرح الذف تنتمي  

نداك من هوجددندا كيف ان    ، فقدديتم مت الطرف اآلخر، بدل حتى مت اللهجدات  ذفالد

يسددددتخدمها على نحو إيجابي هي ذاتها والكلمات التي تعتبر في ثقافة شددددعب عربي 

 تعتبر بحكم المسب ة والنبذ مت شعب عربي آخر.
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وهي غير مفهومة لدى دول الشددام وال الشددمال  ففي التأمل التالي نجد كلمة )عافور(

 وتعني العاصفة الرملية. االفريقي، ومدركة فقط لدى دول الخليج

 

.. ضدددددجره حينمدا قدال، كيف تريددني أن أعمدل وأنجز في ظدل )عدافور( يلف تد أملدت.

عالمنا العربي بأسددددره؟ فبادرته قااال ، عافور خير أراد أن يبين لك جمال الصددددورة 

تعددة، ذاك شدأنك أنت عندما اتخذت لنفسدك موطنا  فلم تعد ترى سدوى لون بألوانها الم

ن في الددول العربيدة يواحدد من التعدامالت مدا جعلدك تتملمدل وتشدددددعر من أن البداق

المحيطة يرون ذات اللون، وهذا محض الوهم الذف اخترته لنفسك لتعيش به، بل إني 

تظرك من هندا وهنداك، ومدا أرى العدافور بمثدابدة مهرجدان من فرص البنداء التي تن

عدت ترى عبرها سددوى لون واحد،  عليك سددوى أن تقرر ألن تغير العدسددة التي ما

فاحمل حقيبتك وأخرذ من بلدك الى بلد آخر، سددددتجد فرص البناء واعدة ، وال تعلق 

األمل على بلد لن تحصددل منه على ) فيزا( فالفرص التي أعنيها ليسددت بالضددرورة 

نهض متوكال  على هللا وبتقبيل رأس والديك وقل لهما اقم و  محصدورة في بلد خليجي،

  ر.أدعوا لي فإني مشم  

كما إن التأمل يحمل رسالة ضمنية، كعنصر سابق أشرنا إليه، في الدعوة إلى  

 الهجرة.  

 

 السياق -3

دراسددة معاني الكلمات تتطلب تحليال للسددياقات والمواقف التي ترد فيها، حتى ما  ن  إ

يتعدد تبعا  لتعدد السياقات التي   –وعلى هذا    –ومعنى الكلمة   (1)كان منها غير لغوف  

   Distribution Linguisticأو بعبارة أخرى تبعا  لتوزعها اللغوف ،تقت فيها

الكلمات عند أصددددحاب نظرية السددددياح تحليال  للسددددياقات تتطلب دراسددددة معاني و
 :والمواقف التي ترد فيها، ومن التقسيمات الشااعة
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هو حصددديلة اسدددتعمال الكلمات داخل نظام الجملة،  السدددياح اللغوف        -أ
عندما تتسددق مت كلمات أخرى، مما يكسددبها معنى خاصددا  محددا . فالمعنى 

، ألن هدذا األخير متعددد  المعجم دمدهفي السددددديداح هو بخالف المعنى الدذف يقد
ومحتمل، في حين أن المعنى الذف يقد مه السددياح اللغوف هو معنى معين له 

  .حدود واضحة وسمات محددة غير قابلة للتعدد أو االشتراك أو التعميم

والذف يحدد طبيعة اسددددتعمال الكلمات بين داللتها   السددددياح العاطفي -ب
التي تفيد الخصدوص،  –التي تفيد العموم، وداللتها العاطفية   –الموضدوعية  

فيحدد درجة القوة والضددعف في االنفعال، مما يقتضددي تأكيدا  أو مبالغة  أو 
بالكثير من  اعتداال ، كما تكون طريقة األداء الصوتية كافية لشحن المفردات

 .المعاني االنفعالية والعاطفية

يدل هذا السدياح على العالقات الزمانية والمكانية التي  سدياح الموقف -ت
يجرف فيهدا الكالم. وإن مراعداة المقدام تجعدل المعلم يعددل عن اسدددددتعمدال 
الكلمات التي تنطبق على الحالة التي يصدادفها خوفا  أو تأدبا . بل قد يضدطر 

دول عن االسددددتعمال الحقيقي للكلمات فيلجأ إلى التلميح دون  المتكلم إلى الع
التصددريح. وإن ما يؤديه المقام للمعنى من تحديد ومناسددبة ظرفية، يتطلب 

 من المتكلم اإللمام بالمعطيات االجتماعية التي يجرف الكالم فيها.

ينفرد هذا السدياح بدور مسدتقل عن سدياح الموقف  السدياح الحضدارف -ث
ادة المقام من خالل المعطيات االجتماعية. لكنه هذا ال ينفي الذف يقصد به ع

دخول السددياح الحضددارف ضددمن معطيات المقام عموما . ويظهر السددياح 
الحضارف في استعمال كلمات معينة في مستوى لغوف محد د ويحد د السياح 
الحضددارف الداللة المقصددودة من الكلمة التي تسددتخدم اسددتخداما  عاما  كما 

تباط الكلمات بحضددارة معينة لتكون عالمة النتماء عرقي أو ديني  ؤدف ارت
 أو سياسي )مفردات تتالءم وحضارة المنطقة(

 

بين السدياح المرتفت والمنخفض في القرن العشدرين من قبل  (9)وقد كشدف االختالف 

عدالم أنثروبولوجيدا أمريكي وبداحدث في قضدددددايدا اإلدارة عبر الثقدافدات إدوارد هول.  

وعزا شددددمال أوروبا ودول أمريكا الشددددمالية، وكذلك أسددددتراليا ونيوزيلندا وألمانيا 

 واليابان،قات المتدنية،  وسددويسددرا وفنلندا والدول االسددكندنافية إلى البلدان ذات السدديا

وإسدبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، وأميركا الالتينية إلى الدول    وفرنسدا، العربية،والدول  

ذات السدددياقات العالية. مبادئ التواصدددل في البلدان ذات السدددياح المنخفض: توجيه 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85
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الكالم، وضددوح تقييم الوضددت ش الشددخص ش الموضددوع قيد المناقشددة، وما إلى ذلك، 

البسداطة مت عدم الكفاءة، والتعبير الواضدح عن االختالف مت شديء ما، ويتم  يسداوف  

استخدام االتصال غير اللفظي بحد أدنى. بالنسبة إلى البلدان ذات السياح العالي، فهي 

تتميز: تعبيرات مبسدددطة، اسدددتخدام متكرر للتوقف، الدور الواضدددح للتواصدددل غير 

ل المفرط للحدديدث مت المفداهيم البعيددة عن اللفظي )تعبيرات الوجده، اإليمداءات(، الحمد

الموضدوع الرايسدي، ضدبط النفس وحتى السدرية في االسدتنكار في خالف مت اآلراء 

 .في أف ظرف من الظروف

 

 عنصر رئيس   شحذ الحواس -4

التي بلغت السدتين مؤلفا في مجال  (11) .إدوارد ديبونو في أحد مؤلفاتهبروفسدوريذكر  
التفكير، إن ما يحصدل في الدماغ من تعاطي المعلومات هو ما يجعلك تشدعر بالسدعادة 
أو يجعلدك محدل اسدددددتثدارة، إنهدا الكيفيدة التي من خاللهدا سدددددتعبر عمدا يخدالجدك من 

، إن دماغك هو بمثابة الملعب، بمثابة تاالسدتثارامشداعر، إنه ما يجعلك تشدعر بتلك  
ثمة اختالف كبير فيما بين عدسدددة ما تلتقطه وسدددتان الذف تجول فيه كيفما تشددداء،  الب

الكاميرا وما يلتقطه الدماغ، فالكاميرا تلتقط فحسدب وتسدجل ما يعترضدها، أما الدماغ 
فهو يزيد على ذلك بأنه يسدتعرض مت ما التقطته الخبرات السدابقة والمشداعر والقيم،  

اعيها، إنه "الدماغ" بما يتمتت به من إغناء هو  واالحتماالت تظل مفتوحة على مصددر
ما يجعل ما يلتقطه محل اهتمام واسدددتثارة، واألمر متروك دوما للدماغ في الكشدددف 
عمدا يمكن أن يكون "معنى" معيندا أو "مفهوما" أو ما يشدددددكدل نقطدة "اهتمدام"، النقطدة  

جد نفسددك في التي ربما تبدأ في موضددت ما ثم تنتهي مسددتكشددفة بسددتانا جديدا أو أن ت
إن درجة حسدداسددية الحواس في االلتقاط مت التثبت فيما تلتقطه، فالتأمل فيما  عالم ما.

تلتقطه، فاسدتعراض االحتماالت والبداال، ثم محاولة تجسدير العالقات والتوصدل إلى 
المفاهيم، والتكامل فيما بين الحواس والدماغ هو ما يجعل اإلنسددان مفعما باالسددتثارة 

 ذو قيمة مضافة في الحياة.ويشعره بأنه 
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 تمارين شحذ الدماغ في التعامل مع التأمالت 

 

تكاملية العالقة فيما  على فيما يلي نسدددتعرض بعض التمارين المسددداعدة في التعرف
 :التأملات بما يستثير مسار ،وأنماط أساليب التفكير ،بين الحواس

 

 التمرين األول: في هذا التمرين سنستبين 

 قدرة ودرجة حساسية الدماغ حيال ما سجله من معلومات ألنماط حياتية معينة  - أ
القددرة التخزينيدة من الرسددددداادل الواردة للددمداغ من خالل الحواس الخمس في  - ب 

 الدماغ 
 –بصدر  –القدرة على اسدترجاع الصدور وما تم تخزينه من معلومات )سدمت  - ت 

 حسية(

التمرين: في كل من العبارات التالية ثمة كلمة ناقصددة، أدرذ الكلمة المناسددبة ضددمن 
 االحتماالت التي تعتقد بأنها ممكنة.. 

 من النادر....... في يوم الجمت. -1
 أغلب طالبات مرحلة االبتدااي يفضلن اللعب....... -2
 يذهب والدف لشراء السمك في يوم محدد في األسبوع هو.......... -3

 التمرين الثاني: في هذا التمرين سنستبين ما يلي..

 القدرة على التخيل  - أ
 قدرة استذكار ما تم تسجيله في الدماغ من صور سابقة  - ب 
 قدرة استعراض احتماالت ما يمكن أن يعبر عنه الشكل  - ت 
 

 التمرين: ماذا يعني لك هذا الشكل؟ 
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 اإلجابات المحتملة:

 بالون طاار -1
 ذيل فأر يظهر من أسفل إناء يعلوه  -2
 طبق في طرف ماادة  -3
 خزان بترول يتسرب منه نفط  -4

االحتمداالت تظدل مفتوحدة على مصدددددراعيهدا، ويتم تغدذيتهدا دومدا من مخزون مدا تم  
التقاطه من صددددور ومشدددداهد وخبرات سددددابقة ومخيلة وقدرة على الربط فيما بين  

 العالقات من أجل الحصول على معنى محدد.
 

 التمرين الثالث: في هذا التمرين سنستبين ما يلي..
قدرة ودرجة حسدداسددية حاسددة البصددر حيال حقيقة الكتابة إن كانت بالفعل من  - أ

 األعلى إلى األسفل أم العكس 
 القدرة على وضت افتراضات لتفسير منطقي لهذه المشاهدات  - ث 
 قدرة التدقيق والتأمل في الظاهرة -ج
 \بداال في النظر إلى األشددددديداء من حولندا والتعرف إلى ما يحركها من مفهوم   -ح

 مفاهيم.
 

التمرين: "في تصدددورك ما سدددر وسدددبب الكتابة من اليمين إلى الشدددمال لدى بعض  
شدعوب العالم، ومن الشدمال إلى اليمين لدى البعض اآلخر، ثم لم  يكتب اليابانيون من 

 األعلى إلى األسفل ولم ال يكتبون من األسفل إلى األعلى؟"
سدددير ليس بالضدددرورة أن التوجيه العام للتمرين: إن المفهوم الذف نصدددل إليه أو التف

يكون حتميا مطلقا، وأن ما نتوصدددل إليه يعتمد على زاوية النظر وحجم اإلحاطة بما 
 تعرضنا إليه من رساال. 

 
 

 التمرين الرابع: في هذا التمرين سنستبين ما يلي..
 قدرة ودرجة حساسية الحواس في اإلحاطة بالظاهرة - أ
 لمشاهداتالقدرة على وضت افتراضات لتفسير منطقي لهذه ا - ب 
 قدرة التدقيق والتأمل في الظاهرة - ت 
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 \بداال في النظر إلى األشددددديداء من حولندا والتعرف إلى ما يحركها من مفهوم   - ث 
 مفاهيم.

 
 التمرين: "ما سبب زيادة معدالت الجراام في شريحة الشباب؟" 

 اإلجابات المحتملة: 
 األثر السلبي الناتج عن برامج اإلعالم  -1
 تراخي دور األب في األسرة  -2
 ارتفاع معدالت البطالة  -3
 ارتفاع معدالت التسرب المدرسي -4
 قد تكون مؤشر لظاهرة أخرى  -5
قدد تعتبرهدا جراام وهي في حقيقدة األمر ممدارسدددددات إيجدابيدة لظداهرة إيجدابيدة  -6

 أخرى كظاهرة انتشار التكنولوجيا الذكية 
 

 التمرين الخامس: في هذا التمرين سنستبين ما يلي..
 
 قدرة ودرجة حساسية الحواس في اإلحاطة بالظاهرة - أ
 القدرة على وضت افتراضات لتفسير منطقي لهذه المشاهدات  -ج
 رة التدقيق والتأمل في الظاهرةقد -ح
 \بداال في النظر إلى األشددددديداء من حولندا والتعرف إلى ما يحركها من مفهوم   -خ

 مفاهيم.

 = )  ( 5+3التمرين: "ما النتيجة الحتمية للسؤال التالي: 

 التعليق:

 8الجواب الحتمي هو = 

 غير أنك إذا قلبت السؤال فإن ثمة بداال ال حصر لها في مثل:

8 =4+4 

8=9-1 

8=18-10   
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8 =2x4 

ذلدك أنده عنددمدا تمضدددددي األحدداث في مسدددددار معين تكون في الغدالدب النتدااج النهداايدة 
حتمية، فهي تمضددي بشددكل خطي، غير أنك إذا علمت النتيجة النهااية فإنك سددتكون  
أمام بداال عديدة واحتماالت ال نهااية من أجل التوصدددل إليها، فهي تمضدددي في هذه  

  خطي. الحالة بشكل ال

 وعليه فقد يكون الشعور بالصداع، أسبابه متعددة في مثل:

 تسوس األضراس -1
 مشاكل في النظر  -2
 الهضم واألمساكعسر في  -3
 فقر في الدم  -4
 ضغوط نفسية وارتباك -5

 بينما ضعف النظر على سبيل المثال يعتبر سبب رايس في حدوث الصداع. 

لذا، في اآلية الكريمة "ألم تر كيف فعل ربك بأصددحاب الفيل" تتضددمن احتماالت ال 
 نهااية من الصور والتخيالت التي من الممكن أن ترد إلى الخاطر.

  

 التمرين السادس: في هذا التمرين سنستبين ما يلي

 العالقة فيما بين الرساال الملتقطة والمفهوم الذف يمكن أن تشكل منه الرسالة -أ
 العالقة فيما بين الرساال الملتقطة والتصنيف -ب

" السدؤال هو: هناك ثماني كلمات تم اختيارها بشدكل عشدوااي، اعمد إلى وضدعها في 
تبين   أربت كلمددات، وأن  كددل مجموعددة  يكون مجموع كلمددات  بحيددث  مجموعتين، 

 اس الذف اعتمدته في التصنيف في كل حالة.األس
 والكلمات هي: هاتف، سيارة، راتب، طاولة، جسر، طريق، كتاب، تفاحة 

 
 الجواب:

من الممكن أن يعتمد التصدنيف تقسديما فكرته احتواء الكلمة على حرف محدد،  -1
 فنجد مثال، الكلمات التي حوت الحرف )ر(، وتلك التي ال تحوف ذات الحرف.

 اتب، جسر، طريق( = تحوف الحرف )ر()سيارة، ر
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 فقط تلك التي تحوف حرف )ت( وهي )هاتف، راتب، كتاب، تفاحة(. 
ومن الممكن أن يعتمد التصددددنيف تقسدددديما فكرته جمت الكلمات التي يمكن أن  -2

 تجمعها الطاولة في مثل الكلمات التالية: )راتب، تفاحة، هاتف، كتاب(. 
ما فكرته "وسديلة تواصدل" مثل )هاتف، ومن الممكن أن يعتمد التصدنيف تقسدي -3

 طريق، كتاب، جسر(.. وهكذا.
 

هذه كانت بعض التمارين المسددداعدة في شدددحذ الحواس واسدددتثارتها، وعلى منوالها 

 يمكن إضافة تمارين ال حصر لها.

 

 قدرة الحواس على اإلحاطة 
إن محدودية قدرة الحواس على اإلحاطة الكاملة والشاملة يجعلها مجتهدة على الدوام  

في اإلحاطة المعلوماتية والتبين "فتبينوا"، وهو ما يدعوها ألن تكون مستنفرة فيما 
وتعمد إلى التثبت مما تلتقطه مشركة أكثر من    ،وتدقق تارة أخرى  ،تلتقطه فتتأمل تارة

 لى سبيل المثال، أو "الشم مت المذاح" كي تتأكد وتستبين،  حاسة "البصر والسمت" ع
كما ان الدماغ يحب التعامل مت "المفاهيم" وهي مساحة يشوبها عدم الوضوح، فهو  
ليس كالصور أو ما تتعرض إليه األذن من مسامت أو األنف من روااح، فالمفهوم هو  

يثير العقل، غير أن    شيء مجرد أو حقااق مجردة، فالكرسي على سبيل المثال قد ال
ما يثير العقل هو مفهوم الجلوس، والذف بدوره يفتح نافذة واسعة نحو بداال ما يمكن  
تتنوع   الجلوس، وهي  فكرة  عليه  وتسهل  اإلنسان  تعين  وأدوات  وساال  من  ابتكاره 

لالسترخاء أم    أم،ألداء مهمة بعينها  أم   ،لراحةابتنوع الهدف، فهل هدف الجلوس هو  
 للمعاح.. إلخ. ففي التعامل مت "المفهوم" يدعونا ديبونو للتفكير فيما يلي:

  .كوظيفة عامة -أ
   .كوسيلة ألداء شيء ما -ب 
   .وفق تصنيف ما -ت 
 

التعويض حال فقدان  ونسأل أيضا   إنه عملية  الذف يقوم عليه "التأمين"،  ما المفهوم 
 همات المأمنين". الشيء، فهو يعتمد فكرة "التعويض" و"توزيت مسا

ونسأل ما هو مفهوم "التعليم"، إنه في مستوى ما قد يعني "مربية أطفال تتقاضى أجرا  
في  للعمل  لالنخراط  الشباب  من  جيل  "إعداد  آخر  مستوى  في  يعني  وقد  مرتفعا"، 
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المجتمت"، وقد يعني "اختبار قدرة الطلبة في استرجاع المعلومات التي تعرضوا لها"،  
 وهكذا.  

 
 الدماغ في التعامل مع المعلومات الضبابيةدور 

إنك تمنح الدماغ فرصة ال تعوض، مت المعلومات الضبابية، بل مجاال رحبا في أن  
يستعرض إمكاناته وقدراته كي يستثار ويلعب في الملعب الذف طالما اشتاح ألن يكون  

  رونادو أو  ال  مثفيه، فإنك ال يمكنك أن تحكم على قدرات العب الكرة زين الدين زيدان  
أو أغاسي دون أن تشاهده في لحظة تلقيه للكرة، كي تحكم على قدراته في تناوله لها  
واالستعراض الذف من خالله يطلق ركالته أو يسدد أهدافه حتى ولو لم تصب تلك  

. وهذا األمر يصدح أيضا مت الدماغ، فالدماغ عندما يتلقى الهدف  الركالت والضربات
 45"المعلومة =الكرة"، يبدأ في استعراض قدراته، فهو عندما يتلقى الكرة بزاوية  

درجة، فتجده متفننا في    90درجة سيتعامل معها بأسلوب يختلف عن لو تلقاها بزاوية  
وسرعتها وظرفها، فهو   كل مرة وفق شكل ونوع المعلومة المستقبلة ودرجة وضوحها

الظنون   يشوبها  معلومة  مت  استثارته  بقدر  واضحة  معلومة  مت  يستثار  ال  ربما 
كال   مت  الدماغ  لها  سينبرف  التي  واالستثارة  االنتعاش  درجة  هنا  الحظ  والشكوك، 

 الحالتين. 
  

 دور الدماغ في التعامل مع المعلومات في تشكيل المفاهيم 
دة نحو الدور التكاملي الذف يقوم به الدماغ في تعامله التمرين التالي يمنح صورة جي

 مت ما يصله من معلومات عبر حواس اإلنسان، وذلك من خالل عملية "االرتباط".  
 

 التمرين: ما االرتباط المحتمل الذف يجمت فيما بين كل من "البندقية" و"الكرسي"؟
الجسد بما يتفق وبنيته،  التعليق: إن الكرسي يمنح الجسد فرصة االسترخاء، فهو يمنح  

 والبندقية تمنحك ذات فرصة االسترخاء عوضا عن المطاردة الجسدية.  
 
 

 زوايا االختالف في التعامل مع المفاهيم
أحيانا يسهل التعامل مت مفهوم محدد، وأحيانا نعمد إلى عملية تحويل وجهة المفهوم،  
وكالعادة في بعض األحيان قد نعتقد أن بعض األمور تمضي بشكل متشابه، ونجدها 
إليها من زاوية أخرى، والعكس صحيح أيضا.   إذا نظرنا  تمضي بشكل مغاير كليا 

نركز على ما يشكل مواطن تشابه، فمن فعندما نستعرض مواطن االختالف يجب أن 
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أجل أن نقول إن وجبة الهامبورغر تختلف عن ناطحة السحاب، فإن هذه المقولة ال 
تحمل معنى ذا قيمة، غير أننا إذا قلنا إنهما منتجان تابعان للحضارة األمريكية يجعل 

 مثل هذا التحديد والتركيز أكثر جاذبية ومعنى ذا قيمة.   
 

 مرين التالي:واآلن إليك الت
الكلمات  فيها  تستخدم  من سطرين،  تكتب قصة قصيرة  أن  منك  أنه طلب  لنفترض 
التالية، )صحيفة، مصيدة فاران، قدح شاف(، ستالحظ بأنك وبشكل تلقااي تظل تبحث  
وتتأمل في كل كلمة سابقة محاوال تقليب ما يمكن أن يشكل )وظيفة، عالقة، شكل،  

ينطلق من المستوى الرفيت الذف كنت قد فع لت به  وسيلة.. إلخ(، االستعراض الذف  
 . وعليه لعل مسار القصة يكون كما يلي: حواسك

 
في ورح طبت عليه أحرف  فال يعود منحصراإلي  يتست بالنسبة مدلولها  )الصحيفة( ) 

بمثابة وجبة صباحية ال يكون لها مذاح إال مت احتساء الشاف،  فهي  وصور للقراءة،  
فيلجموهم    ولعلها القراء  عقول  الكتاب  خاللها  من  يصطاد  التي  المصيدة  تكون 

   (ما يكتبون عبربتصوراتهم 
 

)صورة،   الواردة  اإلشارة  تلقي  مجرد  ليس  لتشمل  تتست  الحواس  تفعيل  فعملية  إذا  
عسى هذا المؤثر أن يعني بالنسبة إليك، فهل الصحيفة صوت.. إلخ( وإنما أيضا ما  

 اليومية مصيدة أم وجبة خفيفة؟!
 

واآلن لنسأل، أمام كلمة )طاار، ماء، حلو(، كيف يمكن أن يستوعبها اثنان، فاألول قد  
كلمة الطاار فيتخيل طاار النورس، أما اآلخر فقد يستحضر صورة طاارة، ثم   دركي

وهل لنقل البضاات أم حربية،    ،كبيرة أم صغيرة  ،ع الطاارةيأتي تفصيل آخر وهو ما نو
وهل هي من طراز أمريكي أم فرنسي.. إلخ، وأما كلمة )الماء( فقد يستحضر األول  
فقد  )حلو(  كلمة  مت  وأما  زمزم،  ماء  يستعرض  فقد  اآلخر  أما  المطر  ماء  صورة 

المتزن   بالقدر  يكون  فقد  اآلخر  أما  السكر  بمذاح  األول  الطعام يستطعمها  للملح في 
وهكذا.. ما يشير إلى أن العملية العكسية في التفكير والتي تنطلق من المفهوم العام 
أن   لها  كان  ما  واالحتماالت  البداال  هذه  واالحتماالت،  بالبداال  مفعمة  دوما  تكون 
ت.ستعرض بشكل تلقااي لحظي لو كانت حواس هذا اإلنسان موجودة لتسجل فحسب  

يل وال ما يدفعها إلرجاع البصر "فارجت البصر" "ثم ارجت البصر  دون تدقيق وال تحل
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كرتين"، كي تتلقى ما أرسل إليها وفق "مفهوم" مجرد ال يكون محصورا فحسب في 
 ماٍهية هذا الشيء.  

من   فكان  الشيطان  فأتبعه  منها  فانسلخ  آياتنا  آتيناه  الذف  نبأ  عليهم  "واتل  اآلية  وفي 
ما يشير إلى أن إحاطة الحواس أنواع، فمنها ما يكون محدودا ، (175)األعراف الغاوين" 

كقدرة اإلحاطة بكروية األرض بحواسنا المجردة، أو اإلحاطة بما يجرف حاليا في 
الجن   بعالم  كاإلحاطة  باإلحاطة  الحواس  معه  تعجز  ما  وهناك  عطارد،  كوكب 

بة الحجج والبراهين  والمالاكة، وهناك ما هو متاح لإلحاطة من قبل الجميت ويعتبر بمثا
 وهو ما نستلهمه في تأملنا باآلية ذاتها.

وهناك ما يشير إلى أن اآلية والتي تعني الحجة والبرهان، أيا كانت تلك اآلية، هي  
تحيط باإلنسان بما يجعله مستبصرا بحقيقتها وصدقها، غير أنه إن غفل عنها عمدا أو  

شملت كافة حواسه، حيث يكون حينها  كفر بها، يكون قد انسلخ من بياة اإلحاطة التي  
 قد انسلخ مما أحاط به وانفصل. 

لذا يأتي اإلسالم ليعزز نوعا آخر من اإلحاطة، تلك التي تعتمد على مدى قربك من  
على   تعتمد  إحاطة  وهي  الحديث،  ويده.."  "بصره..  تكون  كي  خالقك،  هللا، 

الذف ه القلب  و أيضا يرى "ما الالمحسوس، فهي ال تعتمد على الحواس، بل على 
كذب الفؤاد ما رأى"، ولكنها رؤية من نوع آخر وبمذاح آخر وبمعاينة تفوح معاينة 
تنتقل من الواقت "عين اليقين" إلى معاينة "حق اليقين"، حيث تقف هنا قدرات الحواس 
الخمس عن العمل كي تعمل حواس من مستوى آخر، هي حاسة "القلب" والتي يسميها  

فؤاد". فالقلب ال يعدو أن يكون عضلة غير أن الفؤاد أكبر من أن القرآن الكريم "ال
يكون مجرد عضلة ألنها انتقلت هنا من داارة التعامل مت الواقت )القلب( إلى داارة 

وهذا األمر ليس محصورا باألنبياء وإنما    التعامل مت الحقيقة والتي تدرك )بالفؤاد(،
الذين اتقوا إذا مسهم طااف من الشيطان متاح للبشر جميعا، فاج يؤكد ذلك في "إن  

، فالشيطان يزين ويجعل اإلنسان ينظر إلى  األعراف(  201)تذكروا فإذا هم مبصرون"  
فما عاد يبصر الحقيقة، غير أن صرف   ،األشياء من حوله بشيء من اإلغواء فيصرفه

ة األعراف إغواءاته يكون بالتقوى وباللجوء إلى هللا، وتأتي اآليتان التاليتان من سور
كي تعزز عالقة "الحواس" في مجال "التفعيل والتعطيل" مت "أسماء هللا الحسنى"، 
فحواس اإلنسان تكون على أعلى درجات التفعيل ما كانت متحصنة وسالكة طرقها 
مستعينة بأسماء هللا الحسنى، فتقرأ باسم ربها الذف خلق في صفحة كونه، وفي تعاملها 

ن حولها من البشر والحيوان والنبات ومت حتى الجماد، مت من تعول ومت من خلق م
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تلتقط  من  قراءة  المحمودة، ال  القراءة  تلك هي  هذه جميعا،  تعامالتها  في  فتتقي هللا 
حواسه ما يعترضها فتسجل دون أن تتأمل وتتبصر وتعي ما تلتقطه بأعلى درجات 

يل الحواس وأسماء هللا الحساسية والتبصر، وعليه الحظ فيما يلي العالقة فيما بين تفع
الحسنى في )سورة األعراف( "ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن واإلنس لهم قلوب ال  

بها أولاك كاألنعام بل    آذان ال يسمعونبها ولهم    ولهم أعين ال يبصرونيفقهون بها  
الغافلون   هم  أولاك  أضل  الحسنى  (179)هم  األسماء  الذين    وج  وذروا  بها  فادعوه 

 . االعراف "(180في أسمااه سيجزون ما كانوا يعملون )يلحدون 

 
 

 مسار في مد حياة تأملك  في القرآنلكلمة لو

 

في عقل  ةحداث مخزونأعبر ما هو متاح من صدددور ومشددداهد و  ىدعسدددت  الكلمة ت.  

ال أوجه(، ذلك أن وجهات  االنسددددان، وقد أبلغنا علماء التفسددددير من أن القرآن )حم 

اء من ثقافة وتخصددص وحجم ما يط لعون عليه من ر  التفسددير تتعدد بتعدد مشددارب الق. 

 أ ل ۡم ت ر  ك ۡيف  ف عد ل  إدراك، وكدذلدك االمر يصددددددح مت قراءة آيدات القرآن الكريم، فمت  

بُّك  ب أ ۡصح   ب  ٱۡلف يل  ر  ان الصورة المتخيلة لهذا المشهد  أحد الصالحينذكر   الفيل (١ددددَٰ

 كل من يتخيلها الى يوم الدين.ليصدح 

له )يصددح مت  مثلما  ده ٱلظ   ب  ك  ك ۡيف  م  ك.ۡم   )  صددح متيو،  45الفرقان   (أ ل ۡم ت ر  إ ل ىَٰ ر  ف ۤی أ نف.سد  و 

ون    ر. فسدياح اآليات يمضدي حول محور الصدفات واالسدماء ،  21الذاريات  (٢١أ ف ال  ت.ۡبصد 

بد ان    بدأسددددداليدب مختلفدة تدارة عبرويعزز لهدا   ذ   ا ت.كد  ب  ك.مد  ء  ر  ۤ اال   وتدارة  الرحمن(  ١٣ ف بد أ ی   ء 

ن ف.ط.ور   ) ىَٰ م  ر  ه ۡل ت ر  ت  ٱۡلب صدد  فنيات القرآن الكريم ليس لها تفسددير ،   الملك(   ٣ف ٱۡرج 

جعلهدا يمدا  وهو    ةيدخط    الفهي    ،تتعددد التفداسدددددير والتدأمالت فيهدانمدا  إوواحدد  ي  خط  

ۡثل ه  )والتحدف الذف نجده في    ،)صالحة لكل زمان ومان( ن م   ة  م   إذ     23القرة    (ف ۡأت.و۟ا ب س.ور 

بل البنية التي بني عليها كون بأكمله، وهو ما يعزز  ،فحسددبال يعتمد الشددكل اللفظي 

ما من نمنحه اسدددم مصدددفوفة من العوامل أفثمة ما يمكن لالسدددتحالة بأن يأتوا بمثله،  
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الشدكل   وفقدراكنا عما نقرأه من آيات القرآن وهو ما يمكن ان نسدتعرضده  إيؤثر في 

 التالي:

 

 دراك عبر مجموع العناصر مت التخصصات والمهناإلمصفوفة 

 

قيام السددداعة لكل آية في  إلىزل منذ األ بأكملهوعليه نلمح نطاقا أوسدددت يسدددت الكون 

عصددر كل ليدركها قوم    ،الذف تؤول اليه  (الزمكاني)القرآن حين تتشددكل وفق القالب  

فرعها في حين تكون الكلمة المسددتوفية للشددروط ، ولعلها اإلشددارة وفق ما يعيشددون

 ربها. نذبإتؤتي اكلها كل حين والسماء 

ن كدل حيداد إذلدك    ،طريقغنداء ال حيداد عن الإفتنوعهدا    ،ن تنوعدتوإوالتفسددددديرات  

 رد. يتخطى قواعد اللغة واألصول في األسماء والصفات أمر  

موقت جغرافي أو  نفسددي، أوظرف  و  أ ،حدثأو   ،مشددهدفكيف تفهم اآليات في ظل  

 لحظة تاريخية أو موقف سياسي؟ 

)اقرأ  ، وفقدراك هذا يعزز له عمق قراءة مدفوعة بصدفات هللا واسدماءهن عمق اإلإ

 "الحرف"و "الكلمة"فكل شددديء من حولنا خلق بقدر وميزان، حتى مت ، بسدددم ربك(

 معاني وفق هذا القدر والميزان.ال تشكل ملياراتت وعليه  "الحركة"و

 



52 زهير المزيدي                                                                                       في تحرير التأمالت  

 

  ياألدبالتخصب العلمي أو مصفوفة االدراك عبر 

ۥ۟ۤا إ ل ى )فمت  لعلنا إن ابتعدنا عن التفاسدير للحظة،    بُّك.مف ۡأو. ۡر ل ك.ۡم ر    16الكهف (  ٱۡلك ۡهف  ي نشد.

من يدركها  إلىنعرضددها لمصددفوفتنا السددابقة لمجاالت العلوم والمهن لعلنا نصددل  و

  .منهممهن كل تخصص ونسجم مت تتفق وتبأساليب هؤالء ويتأملها 

 التأم           ل   التخصب 

فمت األستاذ  

الجامعي الذف  

يشرف على رساال  

 الدكتوراه

اجددل  الظلمددات من  بددالتركيز وولوذ  يفيددد  لمددا  ينظر  لعلدده 

التوصدددددل لنور العلم، فرسددددداادل الددكتوراه تبحدث بدالددقيق  

 .لتستكشف وبالمايكرو دون الصورة البانورامية

 

 اط الخط  

الكهف مدا   إلىلعلده يجمعده في التشدددددبيده في مثدل ايواء الفتيدة  

لك القلم علما فهي المحبرة لينشددر بعد ذ إلىيشددبه إيواء القلم 

 .دعوة لنشر العلم

 

 الطبيب

عبر مهنتده فهو كلمدا تعمق كجراح في ويتدأملهدا  لعلده يددركهدا  

جسدددددد المعلول عبر عمليدات جراحيدة أكثر دقدة وعمقدا كلمدا 

عبر    سددرار التكوين الذف جاء على أحسددن تقويمأكشددفت له 

 .ظلمات

 

 المهندس

التحصدين، فما صدور التحصدين  فلعله يرى في االيواء معني 

ه من االسدتدامة الزمنية،  ح وما نسدب عناصدر التثبيت التي تمن

وما عالقة الظلمة باالنشددددراح وهل من تصددددميم يعكس لنا 

 ذلك؟ 

 

 لم النفساع

ي كالعالقة هلعله ينظر للتضدددداد فيما بين الظلمة والنشددددر، ف

النفسددددي حين تضدددديق األرض بما   كتابواإلفيما بين الكدر 
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السدتشدفاء ينطلق مما يعانيه المريض من افهل مسدار  رحبت،

 ظلمة لنأخذ بيده نحو النور؟ 

متخصص البرمجة 

 الرقمية 

لعلده يعتبر في مكوثده المطول أمدام حداسدددددوبده بمثدابدة الكهف، 

فما الشددبكة العنكبوتية اال أداة النشددر التي عبرها يدرك آفاح 

 .نوار المعرفة والتواصل مت الغيرأ

 

 . وغيرهم مت الفيزيااي والكيمياايتمضي التأمالت الرحبة وهكذا 

ون   ن في اآليدة  إمن هندا يمكنندا ان نقول   ار  ٱلهت ی ت.ور. ۡيت.م. ٱلنده ء  ۡأت.ۡم    ٧١ أ ف ر  أ نت.ۡم أ نشددددد  ء 

ون    دددددد  نشد  ۤا أ ۡم ن ۡحن. ٱۡلم. ت ه  ر  ج  الشدجرة التي تسدقى بماء ما يقدح تأمال نحو    الواقعة  (٧٢شد 

هو تعبير    ،المطر، فلعل كل قطرة من الغمام تشددددكلت من مجموع محيطات األرض

مماثل للفظ الذف تطلقه عبر سددياح ما تنظمه من كلمات، فسددياح التعبير يتشددرب من 

 مضمون الثقافات في التقاليد والعرح والقومية والدين وأب وأم وهكذا

ر عدة في المخيلة، عمار حين نجد فيه اللفظ يتلون بصدددوهذه صدددورة من صدددور اإل

ال عبر )نمو( وجميت عنداصدددددر مركبدات األرض قدابلدة للنمو وال  إفداإلعمدار ال يتم  

جرام السماوية تمضي بمسارات ن حراك الكواكب واألأكما    ،ال إلعادة تشكيلإتحتاذ  

ال خطيدة، وكدذلدك اللفظ مت كدل كلمدة تتلفظ بهدا، فدذات الكلمدة تتلون بمعنى ويتم  

تواصدلنا   عندوهو ما يدعونا  ، ط بها من عوامل سدابقة الذكرتصدورها بمشدهد بما يحي

 إلىتنويت زوايا الطرح لذات )الرسدددددالة( كي تصددددديب المعنى لجتهاد المت اآلخر با

 ليه فيدرك الرسالة.إالمرسل 

فهي ككرة السدنوكر  ،ذهان سدامعيهاأعندما تنطلق فهي ت.بعثر صدورا عدة في  الكلمةف

  ات.الكر إثرهاعلى  ، فتتبعثرالعبحين تستهدف ركال من 

ذهانهم، وتتعدد زوايا ما أيرسدم على ضدواه الرسدامون صدورا في الذف   حنلال  هي كو

وفق ما تدركه ريشددددهم المتشددددربة من ثقافاتهم ونمط حياتهم وما  وكل    ،يرسددددمون

 .تعابيرلما ال يمكن حصره من  يعتقدون
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عبر ما تنبض به قلوبهم من  ،يعبر فيها الشدعراء بألسدنتهم كلماتالتي  الص ورةهي كو

ثمدة زوايدا في النظر لكدل شددددديء من حولندا، وتتعددد الزوايدا لمدا ال يمكن ، ومشددددداعر

 .للصور  حصره

 

 

 من زاويتين مختلفتين   أبراذ الكويتصورة 

 

عبر موقف  من الصددورله ر عنها بما ال نهاية  )حين يعب  ها ل. كُّ شدد  ت. الزمنية  واللحظة  

بكاء تكون عبر فمشاعر اإلضحاك واإل  "أضحك وأبكى"  فسبحانه حين،  (أو سلوك

هل ما نراه هو الواقت أم  حينها لنسددأل ،ما تراهوسددياح   يااوزتعدد  على   ما يعتمد

نمدا جزء من الواقت وليس حتى قريدب من إبدل لعلده ليس كدل الواقت و  الحقيقدة؟ 

ل ة   )  ولعل ذلك ما تعنيه كلمة )فتبينوا(  ،الحقيقة دددددددددَٰ ه  ا ب ج  يب.و۟ا ق ۡوم ِ ف ت ب يهن.ۤو۟ا أ ن ت.صدددد 

ين   م  د  ا ف ع ۡلت.ۡم ن دددددددَٰ و۟ا ع ل ىَٰ م  ب ح. مسددتحيلة بحكم انها   حاطة اذا  اإلف ،(٦الحجرات  )  (ف ت.صددۡ
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  نبنيأن  لنا  ىوعليه أن    .سددددتحتاذ لماليين الزوايا وغوص في األعماح لنسددددتبين

  !بصار()اإلعملية أصال  تن تعذرإ األحكام

التحدف هذا بمثابة سددير على حبل مشدددود ال تعلم كيف سددتبل  عبره غايتك، فمت ف

 نمضددلال سدديعتبران مسددارانما أوتينا من األسددباب، وعبر ما نعاينه من حواس 

عما نراه، وسدددديعززان لنا مشددددهدا كما لو كان )الحقيقة(، وما هو بحقيقة، لتأتي 

أن تددرك عبر من  على  أي  مسدددددألدة )اإلحداطدة( كي تبلغندا من أن الحقيقدة انمدا ه

حين  سبحانه،  وهو ما يدفعك قسرا نحو )الصمد(،  )تفعيل الحواس وبذل األسباب(

 عبر مشكاة أسماءه وصفاته الحسنى.)اقرأ( لتستبين الحقيقة  أشار ب

  :عبر ما أودع فيك من أدواتبقراءة محورها األسماء والصفات حين تلجئ اليه ف

 الحواس-أ

 العقل - ب 

 القلب  -ذ

ا قال تعالى  ،  تتشدكل حينها لديك الحقيقة لتبصدر مت كل قراءة  
 
نهم  ك ث ير ه  ۡأن ا ل ج  ل ق ۡد ذ ر   و 

 اله 
ࣱ
اذ ان ۡم ء  ل ه. ا و  ون  ب ه  ر.  اله ي.ۡبصددد 

ࣱ
ۡم أ ۡعي.ن ل ه. ا و   اله ي ۡفق ه.ون  ب ه 

ࣱ
ۡم ق.ل.وب ذ ل ه. نس  ٱإۡل  ن   و  ن  ٱۡلج   م  

ۤا أ.۟ول ددَٰۤ    ع.ون  ب ه  ﴾ي ۡسم  ف ل.ون   أ.۟ول ددَٰۤ  ك  ه.م. ٱۡلغ ددَٰ
لُّ  م  ب ۡل ه.ۡم أ ض  ۡسن ىَٰ  ك  ك ٱأۡل ۡنع ددَٰ ۤاء. ٱۡلح. ه  ٱأۡل ۡسم  ّلِل   و 

﴾ ل.ون  ا ك ان.و۟ا ي ۡعم  ۡون  م  ۦ  س ي.ۡجز  دَٰۤ  ه  د.ون  ف ۤی أ ۡسم  ين  ي.ۡلح  و۟ا ٱلهذ  ذ ر. اذ و     األعراف ف ٱۡدع.وه. ب ه 

 

 ا تتأملفيم سمات مد حياة الكلمة

كي تحظى بمد في  ، جميل أن تدركهاسددددماتالتي سددددتطلقها عبر تأملك لها  لكلمة لف

 :ولعلنا نوجزها بعد اجتهاد فيما يلي)فرعها في السماء( ويصبح معها الحياة  

فللشدددكر درجات، شدددكر  "،ثمة عالقة فيما بين مد حياة الكلمة وقيمة "الشدددكر -1

ولعل صدور نطاح العمل تشدمل السدلوك بالقلب وشدكر باللسدان وشدكرا بالعمل، 

 واالنجاز بكافة صوره.
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ان.  اَلك.َفر  ، و  ه  اع تد  ا ف ي طد  ال.هد  ت َعمد  اسدددددَ م  و  َنع  َلم. ة  ل  الن  َعمد  اف. بد  َعت ر  ه. اال  ق يق تد. َكر  ح  أ نه الشدددددُّ و 

ي   َعصد  ا ف ي اَلم  ال.ه  الطهاع ة. أ ق لُّ اسَدت َعم  ، و  ر   ن  الشده َير  أ ق لُّ م  ، أل  نه اَلخ  َن ي َفع ل. ذ ل ك  ق ل يل  م  . و  ة 

)القرطبي( ير  س ب  س اب ق  التهَقد  ، ب ح  ي ة  َعص  ن  اَلم   م 

حسددان، وما ال اإلإحسددان حسددان، فهل جزاء اإلوثمة عالقة مت اإلاالحسددان:  -2

 االحسان سوى التعبير بالشكر.

 ذ تستوفي:إا ينم عن عناصر جديدة للكلمة وهو م

 الشكر او ما ينم عن الشكر واالمتنان ▪

 االحسان بإيصالك رسالة هللا بأمانه  ▪

 بما يعزز لذكر هللا الكثير ▪

 اجيح حل األ ▪

 ما يؤدى الى ممارسة عملية وإنجاز قابل للمعاينة ▪

 التواصي بالحق ▪

 التواصي بالصبر ▪

 -ناهيك عن آيات أخرى معززة –وما يلي جدول نبين فيه السدددمة معززين ذلك بنية  

 مثال.مت ذكر 

 مثال  اآليات العنصر 

ى ٱۡبن.   البشارة 1 يسدد  يح. ع  سدد  ه. ٱۡلم  م. ۡنه. ٱسددۡ ة  م   ل م  ك  ب ك  ر. إ نه ٱّلِله  ي.ب شدد  

ۡري م    م 

 ضمن خطابك بشارةأن ت 

ا   البقاء 3 ع ل ه  ج  ع.ون   و  ۡم ي ۡرج  ۦ ل ع لهه.  ف ی ع ق ب ه 
 
ة ِ ب اق ي ة ل م  إنجاز قابل لالستدامة   ٢٨ك 

 والذكر 

ة    التقوى 4 يدده م  ح  ة   يدده م  ٱۡلح  م.  ق.ل.وب ه  ف ی  و۟ا  ك ف ر. ين   ذ  ٱلدده ل   عدد  ج   إ ۡذ 

ع ل ى   ۦ و  ول ه  سدد. ين ت هۥ. ع ل ىَٰ ر  ك  . سدد  ل  ٱّلِله ل يهة  ف أ نز  ه  دددددددَٰ ٱۡلج 

ن   ۡؤم  ا  ٱۡلم. ب هدد  قه  أ ح  ان.ۤو۟ا  كدد  و  ىَٰ  ٱلتهۡقو  ة   ك ل مدد  ۡم  ه. م  أ ۡلز  و  ين  

ا﴾
 
ل يم . ب ك.ل   ش ۡیٍء ع  ك ان  ٱّلِله ا  و  أ ۡهل ه   و 

   ال إله إال هللا﴾وهي  

 القيام بهاو وحقوقها،  

 بالتزام
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ين     التحقق  5 ك  ۡين ا م  هۥ. ق ال  إ نهك  ٱۡلي ۡوم  ل د  لهم  ا ك   ف ل مه
ࣱ
ين  التبين والتبيين  أ م 

    االمهال 6
ࣱ
ة ل م  ل ۡوال  ك  ب  ف ٱۡخت.ل ف  ف يه   و  ت ددددَٰ وس ى ٱۡلك  ات ۡين ا م. ل ق ۡد ء   و 

ۡنه.   ك   م   ۡم ل ف ی شددد  إ نهه. ۡم  و  ی  ب ۡين ه. ب  ك  ل ق.ضددد  ن ره ب ق ۡت م  سددد 

﴾ يب  ر   م.

 التمثل بالصبر في الدعوة

ت   السواء 7 أ ۡهل  ٱۡلك  ب ۡين ك.ۡم   ق.ۡل ي ددَٰۤ ۤاء   ب ۡين ن ا و  ة  س و  ل م  ب  ت ع ال ۡو۟ا إ ل ىَٰ ك  ددَٰ

ن ا   ذ  ب ۡعض. ال  ي تهخ  ا و 
 
ۡيدددا ۦ ش  ك  ب ه  ال  ن.ۡشر  اله ن ۡعب.د  إ اله ٱّلِله  و 

أ 

د.و۟ا  ه  لهۡو۟ا ف ق.ول.و۟ا ٱشدددۡ ن د.ون  ٱّلِله   ف إ ن ت و  ا م  
 
ا أ ۡرب اب ب ۡعضددد 

﴾ ون  ۡسل م.  ب أ نها م.

السهبيل  : الطهريق    واء  س  

َنه.  َست قيم ، ما اَست قام  م   اَلم.

ا ب َين    التصديق  8 ق ا ل م  د   َري م  م.صد  يسد ى اَبن  م  َم ب ع  ه  ق فهَين ا ع ل ى آث ار   و 

ن.ور    د ى و  ف يدده  هد. يددل   اه. اإلَنج  آت َيندد  اة  و  التهَور  ن   ه  م  يدَ د  يد 

ا ب َين    ق ا ل م  د   م.صددددد  ظ ة   و  َوع  م  ه.د ى و  اة  و  ن  التهَور  َيه  م  ي د 

تهق ين  ) َلم.  ( ﴾٤٦ل 

التعزيز بالشواهد 

)قل سيروا في للتصديق 

يرتد  ) األرض فانظروا( 

 (اليك البصر

ا أ ذ ى   المعروف  9 ق ٍة ي َتب ع.ه  د  َن صددد  َير  م  ة  خ  َغف ر  م  وف  و  َعر.  ق َول  م 

ل يم   . غ ن يٌّ ح  َّللاه  ( ﴾٢٦٣)و 

 

﴾ وف  َعر. من غير أن   ب اَلم 

يشق عليه، وال يحمله ما 

 ال يطيق،  

بحسب ما تعارف عليه  

الناس مما ال يخالف  

 الشرع

ة  َّللاه    ذكر النعم  10 ن َعمد  وا  ا ق َوم  اَذك.ر. ه  يد  ل ق َومد  ى  وسددددد  ال  م. إ َذ قد   و 

ل َيك.م﴾،  ع 

 التذكير بنعم هللا

البراءة من  11

 الشرك

ۤا  ذ ۤا أ ۡكب ر.ذ ف ل مه ب  ی ه ددَٰ ذ ا ر   ق ال  ه ددَٰ
 
غ ة ا ٱلشهۡمس  ب از  ء  ا ر  ف ل مه

ك.ون    ا ت.ۡشر  مه  م  
ࣱ
ۤیء ق ۡوم  إ ن  ی ب ر   ٧أ ف ل ۡت ق ال  ي دَٰ

 التبراة من الشرك

ك.   ظلم النفس 12 ل ۡمت.ۡم أ نف.سد  ق ۡوم  إ نهك.ۡم ظ  ۦ ي ددددددَٰ ه  ىَٰ ل ق ۡوم  وسد  إ ۡذ ق ال  م. م   و 

ك.ۡم   ٱۡقت.ل.ۤو۟ا أ نف.سددددد  ار   ك.ۡم فد  ل  ف ت.وب.ۤو۟ا إ ل ىَٰ بد  جدۡ ك.م. ٱۡلع  اذ  ٱت  خد  بد 

تحاشي ظلم النفس، ولظلم 

النفس دروب يتم  

 استعراضها
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ه.و   ذ  َٰ هۥ.  إ ندده ل ۡيك.ۡم   ع  اب   ف تدد  ار   ك.ۡم  بدد  نددد   ع  لهك.ۡم   
ࣱ
ۡير خ  ل ك.ۡم 

يم.﴾   ح  اب. ٱلره  ٱلتهوه

 

تفعيل   13

الحواس 

لتعزيز 

 اليقين

ن  ٱأۡل ۡرض      م  
 
ة ۤابده ۡم د  ا ل ه. ۡجند  ۡم أ ۡخر  ل ۡيه  ق ت  ٱۡلق ۡول. ع  إ ذ ا و  و 

ت ن ا ال  ي.وق ن.ون   نه ٱلنهاس  ك ان.و۟ا ب دَٔاي دَٰ
ۡم أ  ه. ل  م.  ت.ك 

 

ما الحواس اال وساال  

فهي ليست صالحة للحكم،  

وانما أدوات توصلك  

 للحقيقة

االمتثال   14

 والطاعة 

َٰ  و  ا ر  ع ل  ف يه  ج  ۤا   و  ق دهر  ف يه  ا و  ك  ف يه  ر  ب دَٰ ا و  ن ف ۡوق ه  ی  م  س 

َٰ  ۤا  ل ين   أ ۡقو   ل  لسده
 
ۤاء و  ا ف ۤی أ ۡرب ع ة  أ يهام  سد  ىَٰۤ    ١٠ت ه  ت و  ث.مه ٱسدۡ

ل ۡ  ۡرض    ا و  ال  ل هد   ف قد 
ࣱ
ان ه ی  د.خد  ۤاء  و  مد  ا  إ ل ى ٱلسددددده ٱۡات يد 

ين    ۤا  ع  ا ق ال ت ۤا أ ت ۡين ا ط 
 
 [١١-١٠فصلت ]﴾  ١١ط ۡوع ا أ ۡو ك ۡره

بيان صور االمتثال في  

 كون هللا  

نفي  15

اإلحاطة  

 العلمية

لهۡمت ن ۤا إ نهك  أ نت    ا ع  ۡلم  ل ن ۤا إ اله م  ن ك  ال  ع  ددددددددَٰ ۡبح   ق ال.و۟ا سددد.

يم.﴾   ك   [٣٢البقرة ]ٱۡلع ل يم. ٱۡلح 

إلحاطة ولعل في  نفي ا

مواقف نبينا موسى مت  

الخضر عليهما السالم ما 

 يمنح نماذذ عن ذلك 

عدم التقول   16

 على هللا

ۡذت.ۡم     قد.ۡل أ تهخد 
 
ة عۡدد.ود  ا مه

 
ۤ أ يدهامد ند ا ٱلندهار. إ اله سددددده قد ال.و۟ا ل ن ت م   و 

ۤ أ مۡ  هۥ. د  . ع هدۡ ا ف ل ن ي.ۡخل ف  ٱّلِله
 
د ندد  ٱّلِله  ع هدۡ ت ق.ول.ون  ع ل ى    ع 

  ﴾ ون  ا ال  ت ۡعل م.  [٨٠البقرة ]ٱّلِله  م 

 

التثبت سواء بلفظ أ سلوك 

 بجعلهما وفق ما أمر هللا

القول  17

 السديد 

ف ا  ع دددددددَٰ  ضدد 
 
يهة ۡم ذ.ر   ۡلف ه  ۡن خ  ك.و۟ا م  ين  ل ۡو ت ر  ۡلي ۡخش  ٱلهذ   و 

ۡم ف ۡلي تهق.و۟ا ٱّلِله   ل ۡيه  اف.و۟ا ع  يد ا﴾ خ   س د 
 
ۡلي ق.ول.و۟ا ق ۡوال  [٩النساء ]و 

ولكن قولوا الحق من  

دا ان هو ي وقوال سد  .ذلك

 زاغ
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القول  18

 البلي  

ۡم   ۡض ع ۡنه. ۡم ف أ ۡعر  ا ف ی ق.ل.وب ه  . م  ين  ي ۡعل م. ٱّلِله  أ.۟ول ددددَٰۤ  ك  ٱلهذ 

ۡم ق ۡوال ِ   ه  ۡم ف ۤی أ نف.س  ق.ل لهه. ۡم و  ۡظه. ع  ا﴾  و 
 
 [٦٣النساء ]ب ل يغ

 

لقول الواضح المعزز  ا

بالشواهد والذف ال لبس  

 فيه 

القول  19

 الكريم

َٰ  ٱۡلو  بد  اه. و  ۤ إ يده د.ۤو۟ا إ اله ك  أ اله ت ۡعبد. بدُّ ىَٰ ر  ق ضددددد  د ۡين    ۞ و  لد 

ۤا أ ۡو  د.ه.م  ب ر  أ ح  ند ك  ٱۡلك  ا ي ۡبل.غ نه ع  ن ا  إ مه ا ف ال   إ ۡحس دددَٰ ه.م  ال  ك 

ا﴾  
 
يمد  ك ر 

 
ا ق ۡوال ل لهه.مد  قد. ا و  ۡره.مد  ال  ت ۡنه  ۤا أ.ف   و  ل لهه.مد  ت قد.

 [٢٣اإلسراء ]

 

وتأدب   محبببلفظ 

وتلطف بكالم لين حسن  

قلوب وتطمان  اليلذ على 

نفوس، وذلك يختلف البه 

باختالف األحوال  

 والعوااد واألزمان

ىَٰ   ف ق.وال  ل هۥ.   قوال لينا  20 ا لهع لدههۥ. ي تد ذ كهر. أ ۡو ي ۡخشددددد 
 
 لهي  ند

 
ق اال    ٤٤ق ۡوال

ۤا أ ۡو أ ن ي ۡطغ ىَٰ   ل ۡيند  ط  ع  اف. أ ن ي ۡفر. ا ن خد  ۤا إ نهند  بهند  ﴾  ٤٥ر 

 [٤٥-٤٤طه  ]

 

سهال لطيفا، برفق ولين  

وأدب في اللفظ من دون  

فحش وال صلف، وال  

غلظة في المقال، أو  

 فظاظة في األفعال 

 قول 21

 ميسور

وه ا   ب  ك  ت ۡرج. ن ره ة  م   ۡحم  م. ٱۡبت غ ۤاء  ر  نه ع ۡنه. ضدد  ا ت.ۡعر  إ مه  و 

ا﴾  
 
ۡيس.ور  مه

 
ۡم ق ۡوال  [٢٨اإلسراء ]ف ق.ل لهه.

 

لطيفا برفق ووعد بالجميل  

عند سنوح الفرصة 

واعتذار بعدم اإلمكان في  

الوقت الحاضر لينقلبوا 

 عنك مطمانة خواطرهم 

الطيب من   22

 القول

ت    نهددَٰ ت  ج  ددَٰ ل ح  ددَٰ ل.و۟ا ٱلصه ع م  ن.و۟ا و  ام  ين  ء  ل. ٱلهذ   إ نه ٱّلِله  ي.ۡدخ 

ن   ر  م  ۡن أ س او  ا م  لهۡون  ف يه  ر. ي.ح  دددَٰ ا ٱأۡل ۡنه  ن ت ۡحت ه  ی م  ت ۡجر 

  
ࣱ
ير ر  ا ح  ۡم ف يهد  ه. اسددددد. ل بد  اذ و 

 
ل.ۡؤل.ؤ ب  و  د.ۤو۟ا إ ل ى   ٢٣ذ هد  هد. و 

ن  ٱۡلق ۡو  ب  م   َٰٱلطهيد   ر  د.ۤو۟ا إ ل ىَٰ صددددد  هد. يدد   ل  و  م  ﴾  ٢٤ط  ٱۡلح 
 [٢٤-٢٣الحج ]

 

الذف أفضله وأطيبه كلمة 

اإلخالص، ثم ساار  

األقوال الطيبة التي فيها 

ذكر هللا، أو إحسان إلى 

 عباد هللا
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في  23

 المحاججة 

ن    م  ه  و  ی  ّلِل  ۡجه  ل ۡمت. و  وك  ف ق.ۡل أ سددۡ ۤاجُّ ق.ل   ف إ ۡن ح  ٱتهب ع ن ِۗ و 

و۟ا ف ق د   أ ۡسل ۡمت.ۡم  ف إ ۡن أ ۡسل م. ي  دَدن  ء  ٱأۡل.م   ب  و  ت ددَٰ ين  أ.وت.و۟ا ٱۡلك  لهذ  ل  

ير.ِ   . ب صددد  ٱّلِله  و 
ل ۡيك  ٱۡلب ل ددددددددَٰ .ِۗ ا ع  لهۡو۟ا ف إ نهم  إ ن ت و  ٱۡهت د و۟ا وه

﴾ ب اد   [٢٠آل عمران ] ب ٱۡلع 

 

إن أعرضوا في المجادلة 

اإلسالم فليس عليك  عن 

إال أن تبلغهم ما أرسلت 

به، وأمرهم إلى هللا، فهو 

تعالى بصير بعباده، 

وسيجازف كل عامل بما 

 عمل 

 التذكير  24

إزالة 

 الغبش

 

ون    ت ۡعل م. ك.نت.ۡم  إ ن  ۤا  ف يهدد  ن  م  و  ٱأۡل ۡرض.  ن   ل  م    ٨٤قددل 

ون    ذ كهر. تدد  أ ف ال   ۡل  قدد. ه    ّلِل  ي ق.ول.ون   ۡل م    ٨٥سددددد  بُّ  قدد. ن ره

َٰ  و  دددَٰ يم   ٱلسهم  بُّ ٱۡلع ۡرش  ٱۡلع ظ  ر  ي ق.ول.ون     ٨٦ت  ٱلسهۡبت  و  س 

ه   ق.ۡل أ ف ال  ت تهق.ون     ﴾٨٧ّلِل 

ار.   ال  ي.ج  ير. و  ه.و  ي.ج  ۡیء  و  ل ك.وت. ك.ل   شد  ه ۦ م  ِن ب ي د   ق.ۡل م 

ون    ت ۡعل م. ه  إ ن ك.نت.ۡم  ل يدۡ لۡ   ٨٨ع  ه   قد. ي ق.ول.ون  ّلِل  أ نهىَٰ   سددددد  فد 

ون    ر.  ﴾٨٩ت.ۡسح 

إزالة الغبش الذف يحول  

دون ادراك الحقيقة  

بالحجج والبراهين  

 المحسة.

ىَٰ   التثبت  25 وسدد  م. ين ك  ي دددددددَٰ ا ت ۡلك  ب ي م  م  ای    ١٧ و  ق ال  ه ی  ع صدد 

ب.   دَٔار  ا م  ل ی  ف يه  ی و  ا ع ل ىَٰ غ ن م  ه.شُّ ب ه 
أ  ا و  ل ۡيه  ۟ا ع  كهؤ. أ ت و 

ىَٰ    [١٨-١٧طه ]﴾  ١٨أ.ۡخر 

التثبت قد يصل لما تظنه 

أنه مدرك، حتى ان كان 

 من قبل الجميت 

ك.ۡم   التعارف  26 ع ۡلن دددَٰ ج  أ.نث ىَٰ و  ن ذ ك ر  و  ك.م م   ل ۡقن دددَٰ ا ٱلنهاس. إ نها خ  أ يُّه   ي دددَٰۤ

ند  ٱّلِله  أ ۡتق   ك.ۡم ع  م  ف.ۤو۟ا إ نه أ ۡكر  ق ب ۤا  ل  ل ت ع ار  ا و 
 
ع.وب ك.ۡم  إ نه شد. َٰ 

  ﴾
ࣱ
ب ير ل يم  خ   [١٣الحجرات ]ٱّلِله  ع 

بالتعرف على قيم الثقافات 

األخرى وانماط حياتهم  

كي عبر مفاهيمهم  

ومدركاتهم يتم صياغة  

 خطابك لهم 

ىَٰ   النهج 27 وسدد  م. ين ك  ي دددددددَٰ ا ت ۡلك  ب ي م  م  ای    ١٧ و  ق ال  ه ی  ع صدد 

ا ل ۡيه  ۟ا ع  كهؤ. ب.   أ ت و  دَٔار  ا م  ل ی  ف يه  ی و  ا ع ل ىَٰ غ ن م  ه.شُّ ب ه 
أ  و 

ىَٰ    [١٨-١٧طه  ]﴾  ١٨أ.ۡخر 

 نهج ما ستختاره من كلمة
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العمل  28

 الصالح

د.   عد  ا  إ ل يۡده  ي صدددددۡ يعد  م  ة. ج  زه ه  ٱۡلع    َ ة   زه يدد. ٱۡلع  ان  ي.ر  ن كد   م 

ل ح.   دددَٰ ل. ٱلصه ٱۡلع م  ل م. ٱلطهي  ب. و  ون   ٱۡلك  ين  ي ۡمك.ر. ٱلهذ  ي ۡرف ع.هۥ.  و 

  ﴾ ۡكر. أ.۟ول دددددَٰۤ  ك  ه.و  ي ب.ور. م   و 
ذ يدࣱ  ش د 

ࣱ
ۡم ع ذ اب ات  ل ه. ٱلسهي  دددددَٔ

 [١٠فاطر ]

قد يكون نهجك عبر عمل  

صالح، فما زال أبناء أمتنا 

مأسورون بما يطرحه  

  الغرب من أعمال، إختلط

فيها الصالح بالفاسد، 

القصد أن العمل مهما  

كانت صفته قادر على  

الجذب، فهو كالكلمة في  

 تواصله مت الغير. 

الشكر او   29

ما ينم عن  

الشكر 

 واالمتنان 

 

ون    ت ۡعل م. ك.نت.ۡم  إ ن  ۤا  ف يهدد  ن  م  و  ٱأۡل ۡرض.  ن   ل  م  ل    ٨٤قدد.

ون    ذ كهر. تدد  أ ف ال   ۡل  قدد. ه    ّلِل  ي ق.ول.ون   بُّ    ٨٥سددددد  ن ره ۡل م  قدد.

َٰ  و  دددَٰ يم   ٱلسهم  بُّ ٱۡلع ۡرش  ٱۡلع ظ  ر  ي ق.ول.ون     ٨٦ت  ٱلسهۡبت  و  س 

ه   ق.ۡل أ ف ال  ت تهق.ون     ﴾٨٧ّلِل 

 

 وهو على درجات: 

العمل  –اللسان  –القلب 

 اإلنجاز –

االحسان  30

بإيصالك 

رسالة هللا 

 بأمانه

 

ن   ۡحس دَٰ ۤاء. ٱإۡل  ز  ن.  ه ۡل ج  ۡحس دَٰ  إن عليم اال البالغ  الرحمن  ٦٠إ اله ٱإۡل 

 ليس عليك هداهم  

بما يعزز  31

لذكر هللا  

 الكثير

 

ن ك ان     ل  م 
ࣱ
ن ة سدد  ة  ح  و  ول  ٱّلِله  أ.سددۡ سدد.  لهق ۡد ك ان  ل ك.ۡم ف ی ر 

ا
 
ذ ك ر  ٱّلِله  ك ث ير ر  و  اخ  ٱۡلي ۡوم  ٱۡلدددددَٔ و۟ا ٱّلِله  و  ا    ٢١  ي ۡرج. ل مه و 

 . ن ا ٱّلِله ع د  ا و  ذ ا م  اب  ق ال.و۟ا ه دددددددددَٰ ن.ون  ٱأۡل ۡحز  ۡؤم  ا ٱۡلم. ء  ر 

ا  
 
ن ددددَٰ ۤ إ يم  اد ه.ۡم إ اله ا ز  م  س.ول.هۥ.  و  ر  . و  د ح  ٱّلِله ص  س.ول.هۥ. و  ر  و 

ا  
 
ت ۡسل يم  [٢٢-٢١األحزاب ]﴾  ٢٢و 

 الذكر الكثير بأنواعه 
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حل  32

 اجي ح األ

 

   إ نه 
ࣱ
ة ل ی  ن ۡعج   و 

 
ة ع.ون  ن ۡعج  ت سدۡ  و 

ࣱ
ت ی ل هۥ. ت سدۡ ذ ۤا أ خ  ه ددددددَٰ

َٰ   و 
ࣱ
ة د  ا ف ق ال    ح  ۡلن يه  ن ی  أ ۡكف  ع زه ط اب   ف ی  و   [٢٣ص ]﴾  ٱۡلخ 

ا  
 
إ نه ك ث ير ۦذ و  ه  ت ك  إ ل ىَٰ ن ع اج  ال  ن ۡعج  ك  ب س.ؤ   ق ال  ل ق ۡد ظ ل م 

ی   ۤاء  ل ي ۡبغ  ل طد  ن  ٱۡلخ. ين  م   ذ  ۡم ع ل ىَٰ ب ۡعٍض إ اله ٱلده ه. ب ۡعضددددد.

ۥد.   ظ نه د او. ا ه.ۡمِۗ و   مه
ࣱ
ق ل يل ت  و  دددَٰ ل ح  دددَٰ ل.و۟ا ٱلصه ع م  ن.و۟ا و  ام  ء 

أ ن اب  ۩﴾ ا و 
 
ع اك  ره ر  خ  بههۥ. و  ه. ف ٱۡست ۡغف ر  ر  ا ف ت نهدَٰ  24ص  أ نهم 

فالذين آمنوا وعملوا  

 الصالحات تميزا  

ما يؤدى   33

الى 

ممارسة  

عملية 

وإنجاز 

قابل 

 للمعاينة

 

ف ان    ج  ث يل  و  ددددَٰ ت م  يب  و  ر  ددددَٰ ح  ن مه ا ي ش ۤاء. م  ل.ون  ل هۥ. م   ي ۡعم 

ا   
 
ۡكر ۥد  شد. ال  د او. ل.ۤو۟ا ء  ٍت  ٱۡعم  ي ددددددَٰ اسد  ق.د.ور  ره اب  و  و  ك ٱۡلج 

﴾ ی  ٱلشهك.ور. ب اد  ۡن ع   م  
ࣱ
ق ل يل  [١٣سبأ ]  و 

عبر مسار تحويل القيم  

ايمان الى  من مجرد

سلوك بل أخالح  

 ومنجزات عملية 

التواصي  34

 بالحق 

 

ٱۡلع ۡصر    ۡسٍر    ١ و  ن  ل ف ی خ. نس دددددَٰ ين   ٢إ نه ٱإۡل  إ اله ٱلهذ 

ۡو۟ا   اص  ت و  ق   و  ۡو۟ا ب ٱۡلح  اص  ت و  ت  و  دَٰ ل ح  دَٰ ل.و۟ا ٱلصه ع م  ن.و۟ا و  ام  ء 

ۡبر    [٣-١العصر ]  ﴾٣ب ٱلصه

 التواصي بالحق 

التواصي  35

 بالصبر

 

ۡبر    ٱلصددددده بدد  ۡو۟ا  اصددددد  ت و  و  ن.و۟ا  ام  ين  ء  ذ  ٱلدده ن   ان  م   ث.مه كدد 

ة    م  ۡرح  ۡو۟ا ب ٱۡلم  اص  ت و   البلد  ١٧و 

 التواصي بالصبر 
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 :(8) في القول البليغوقد جاء 

ۡض  ۡم ف أ ۡعر  ا ف ی ق.ل.وب ه  . م  ين  ي ۡعل م. ٱّلِله ۡم ق ۡوال ِ  أ.۟ول دددَٰۤ  ك  ٱلهذ  ه  ۡم ف ۤی أ نف.س  ق.ل لهه. ۡم و  ۡظه. ع  ۡم و  ع ۡنه.

ا﴾ 
 
 ٦٣النساء ب ل يغ

 صديق حسن خان —فتح البيان للقنوجي جاء في  

فهم من النفاح والكفر والكذب والكيد وعذاب اآلخرة باللسان )وقل  )وعظهم( أف خو 

الشرور التي لهم في أنفسهم( أف في حق أنفسهم الخبيثة وقلوبهم المنطوية على 

يعلمها هللا، وقيل معناه قل لهم خاليا  بهم ليس معهم غيرهم )قوال  بليغا ( أف بالغا  في 

وعظهم ومؤثرا  فيهم، واصال  إال كنه المراد مطابقا  لما سيق له من المقصود، وذلك  

بأن يوعدهم بسفك دمااهم وسبي نسااهم وسلب أموالهم، واإليذان بأن ما في قلوبهم  

ونات الشر والنفاح غير خاف على هللا تعالى، وأن ذلك مستوجب ألشد  من مكن

 .العقوبات

والبالغة إيصال المعنى إال الفهم في أحسن صورة من اللفظ، وقيل حسن العبارة مت  

صحة المعنى، وقيل سرعة اإليجاز مت اإلفهام وحسن التصرف من غير إضجار، 

فظه معناه ولم يكن لفظه إال السمت  وقيل ما قل لفظه وكثر معناه، وقيل ما طابق ل

 .أسبق من معناه إال القلب

وقيل المراد بالقول البلي  ما كان مشتمال  على الترغيب والترهيب واإلعذار واإلنذار  

 .والوعد والوعيد، وإذا كان كذلك عظم وقعه في القلوب وأثر في النفوس

 :حسنفي القول الو

ق ض ىَٰ   َٰ  ۞ و  ب ٱۡلو  ۤ إ يهاه. و  بُّك  أ اله ت ۡعب.د.ۤو۟ا إ اله ۤا ر  د.ه.م  ب ر  أ ح  ند ك  ٱۡلك  ا ي ۡبل.غ نه ع  ن ا  إ مه ل د ۡين  إ ۡحس ددددَٰ

ا﴾ 
 
يم  ك ر 

 
ا ق ۡوال ق.ل لهه.م  ا و  ۡره.م  ال  ت ۡنه  ۤا أ.ف   و  ا ف ال  ت ق.ل لهه.م  ه.م  ال   ٢٣اإلسراء أ ۡو ك 

 فالطبرجاء في تفسير 

 .وقل لهما قوال جميال حسنا

ا ق َوال  حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاذ، عن ابن جريج  ⁕ ق.َل ل ه.م   و 

ا﴾ يم   .قال: أحسن ما تجد من القول ك ر 
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حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، عن عبد هللا بن   ⁕

يما﴾المختار، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب  قاال ال    ق َوال ك ر 

 .تمتنت من شيء يريدانه

قال أبو جعفر: وهذا الحديث خطأ، أعني حديث هشام بن ع.روة، إنما هو عن هشام  

أبيه، ليس فيه عمر، حد ث عن ابن ع.لية وغيره، عن عبد هللا بن   بن عروة، عن

 .المختار

ا ق َوال  حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة  ⁕ ق.َل ل ه.م   و 

ا﴾ يم   .أف قوال لي  نا سهال : ك ر 

 

 :لينفي القول ال

ا لهع لههۥ. ي ت ذ كه 
 
 لهي  ن

 
ىَٰ  ف ق.وال  ل هۥ. ق ۡوال ط  ع ل ۡين ۤا أ ۡو  ٤٤ر. أ ۡو ي ۡخشدددد  اف. أ ن ي ۡفر. بهن ۤا إ نهن ا ن خ  ق اال  ر 

 ٤٥-٤٤طه ﴾ ٤٥أ ن ي ۡطغ ىَٰ 

ن  ي اه. : القرطبيجاء في تفسير  َعن اه. ك   م 

اه وارفقدا بده، وال تعن.فدا في قولكمدا في رجوعده عن :  فتح البيدان للقنوجيوفي   يد  أف د ار 

 يقال ألن الشيء يلين لينا   ،والقول اللين هو الذف ال خشونة فيه ،ذلك

أف سدهال لطيفا، برفق ولين وأدب في اللفظ من دون فحش وال    :السدعدفوفي تفسدير  

 صلف، وال غلظة في المقال، أو فظاظة في األفعال

 

 :معروففي القول ال

َٰ  ۤاء  أ ۡمو  ال  ت.ۡؤت.و۟ا ٱلسُّف ه  ق.ول.و۟ا ل ك.م.   و  ٱۡكس.وه.ۡم و  ا و  ق.وه.ۡم ف يه  ٱۡرز. ا و 
 
م . ل ك.ۡم ق ي دددددَٰ ع ل  ٱّلِله ٱلهت ی ج 

ا﴾ 
 
وف ۡعر.  مه

 
ۡم ق ۡوال  ٥النساء ل ه.
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وفدا ﴾:  القرطبيجداء في تفسدددددير َعر. َم ق َوال  م  ق.ول.وا ل ه. د      و  عدَ اَلو  اب  و  طد  اد  ت َلي ين  اَلخ  أ ر 

اَلق   ف ي  اَخت.ل ف   و   . يددل  م  ف يك.َم،  اَلج   . َّللاه ك   ار  بدد  َم:  ل ه. اَدع.وا  اه.  َعندد  م   : ف ق يددل   ، وف  َعر. اَلم  َول  

اه.   َعند  : م  ق يدل  . و  ت. ن َفعد.ه. إ ل يَدك  َحت يد اط. ي َرج  ذ ا اال  هد  ، و  ر  لد ك  أ ند ا ند اظ  ن ت  ل ك.َم، و  صددددد  اط ك.َم و  حد  و 

ش َدت.َم د ف َعن  س ن ا، أ َف إ َن ر  َعد ا ح  د.وه.َم و  ع  ال ي إ ل َيك  و  : م  َبن ه  ي ق.ول. اأَل ب. ال  ال ك.َم. و  ا إ ل َيك.َم أ َمو 

. صاحبه إذا ملكت أ َنت  إ َن ش اء  َّللاه ه.، و  ير. ص  م 
 .رشدك وعرفت تصرفك 

ظًّا: البغوفوفي تفسير ع َلت. ل ك  ح  إ َن غ ن َمت. ج  ب َحت. أ َعط َيت.ك  و   إ ذ ا ر 

 .حسنا معروفا في الخيرقوال جميال : الطبرفوفي 

ن  الك الم  : االلوسيوفي  َكر. َّللاه  ت عالى وما ي.َحتاذ. إل َيه  م   ق يل  ذ 

 

 :ميسورفي القول ال

ا﴾ 
 
ۡيس.ور  مه

 
ۡم ق ۡوال وه ا ف ق.ل لهه. ب  ك  ت ۡرج. ن ره ة  م   ۡحم  م. ٱۡبت غ ۤاء  ر  نه ع ۡنه. ض  ا ت.ۡعر  إ مه  ٢٨اإلسراء  و 

َم د.عد اء  : القرطبيتفسددددديرجداء في  : اَدع. ل ه. ق يدل  َم. و  َم بد د.عد ااد ك  ل ه. ه.َم ع ل َيه  َر ف َقر  أ َف ي سددددد  

ت  ي ا  ضدددَ " أ َف إ َن أ َعر  نه ضددد  ا ت.َعر  إ مه َعن ى "و  : اَلم  ق يل  . و  ح  ال  صدددَ اإَل  َم و  ن. اَلف تَح  ل ه. مه ي ت ضددد 

يق  ي ٍد ف   َم ل ضد  د. ع َن إ َعط اا ه  مه ح  ، م. ط  اَلع.َذر  اَبسد. ن  اَلق َول  و  ا، أ َف أ َحسد  ور  َيسد. َم ق َوال  م  ق.َل ل ه.

ة   ره سدددد  ل. ف ي م  ، ف إ نه ذ ل ك  ي َعم  َمت. أ َكر  َدت. ف ع َلت. و  ج  ق.َل إ ذ ا و  ، و  َزح  ع ة  الر   َم ب سدددد  اَدع. ل ه. و 

ة. و   ال  ك ان  ع ل َيه  الصده اة . و  اسد  و  ل  اَلم. ه  ع م  ك ت  ن َفسد  ي سد  ا ي.َعط  َند ه. م  ل َيس  ع  ا ل  و  م. إ ذ ا سد. السدهال 

ه  اآَلي ة.، ف ك ان  ملسو هيلع هللا ىلص  ل َت ه ذ  ، ف ن ز  د   اه ة  الره ت ع ال ى ك ر  ان ه. و  َبحد  ن  َّللاه  سددددد. َزٍح ي أَت ي م  ا ل ر  اَنت ظد ار 

. و   ق.ن ا َّللاه : "ي َرز. ي ق ال  ا ي.َعط  َند ه. م  ل َيس  ع  ا ل  و  ة. ع ل ى ه ذ ا  إ ذ ا سد. َحم  ". ف الره َن ف ضَدل ه  إ يهاك.َم م 

ورا "  َيسددددد. ة . و  "ق َوال  م  م  َكر  ع  ٍد و  اه  جد  م. ه ذ ا ق َول. اَبن  ع بدهاٍس و  . و  َنت ظ ر. َزح. اَلم. يل  الر   التدهأَو 

َن ل َفظ  اَلي.سَ  ، م  ل  َعن ى اَلف اع  َفع.ول  ب م  ي  ب ا، م  يف ا ط  يال  أ َف ل ي  ن ا ل ط  م  َعد ا ج  ، أ َف و  ون  َيم.  ر  ك اَلم 

ر   ذ  َٰ:  الطبرفوفي  اخ  ه ا ء  ت  ٱّلِله  إ ل ددددددَٰ ال  ت ۡجع ۡل م   و 
ة ِۗ ۡكم  ن  ٱۡلح  بُّك  م  ىَٰۤ إ ل ۡيك  ر  ۤا أ ۡوح  مه ل ك  م 

ا  ور  ۡدح. ا مه
 
ل.وم نهم  م  ه  ٱته  ٣٩ف ت.ۡلق ىَٰ ف ی ج  بُّك.م ب ٱۡلب ن ين  و  ك.ۡم ر  ث ا  أ ف أ ۡصف  َٰ ل دددددَٰۤ  ك ة  إ ن دددددَٰ ن  ٱۡلم  ذ  م  خ 

ا 
 
يم  ٤٠-٣٩اإلسراء ﴾ ٤٠إ نهك.ۡم ل ت ق.ول.ون  ق ۡوال  ع ظ 
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الا كد ة  إ ند اثد ا﴾ ن  اَلم  ذ  م  اتهخد  وأنتم ال ترضدددددونهن ألنفسدددددكم، بدل تاددونهن، وتقتلونهن،     و 

ا﴾ إ نهك.َم ل ت ق.ول.ون  ق َوال ع ظ  فجعلتم ج مدا ال ترضدددددونده ألنفسدددددكم  يقول تعدالى ذكره   يمد 

لهؤالء المشدددددركين الذين قالوا من الفرية على هللا ما ذكرنا: إنكم أيهدا النداس لتقولون 

 .بقيلكم: المالاكة بنات هللا، قوال عظيما، وتفترون على هللا فرية منكم

 

 :طيب من القولفي القول ال

ين   ل. ٱلهذ  لهۡون     إ نه ٱّلِله  ي.ۡدخ  ر. ي.ح  ددَٰ ا ٱأۡل ۡنه  ن ت ۡحت ه  ی م  ت  ت ۡجر  نهددَٰ ت  ج  ددَٰ ل ح  ددَٰ ل.و۟ا ٱلصه ع م  ن.و۟ا و  ام  ء 

  
ࣱ
ير ر  ا ح  ۡم ف يه  ه. ب اسد. ل  اذ و 

 
ل.ۡؤل.ؤ ن ذ ه ب  و  ر  م  او  ۡن أ سد  ا م  ن  ٱۡلق ۡول   ٢٣ف يه  ه.د.ۤو۟ا إ ل ى ٱلطهي  ب  م  و 

َٰ  ر  ه.د.ۤو۟ا إ ل ىَٰ ص  يو  م   ٢٤-٢٣الحج ﴾ ٢٤د  ط  ٱۡلح 

قدال   ،هددوا إلى الكالم الطيدب: ال إلده إال هللا، وهللا أكبر، والحمدد ج:الطبرفجداء في  

ال ح. ي َرف ع.ه.﴾ :هللا ل. الصه اَلع م    إ ل َيه  ي َصع د. اَلك ل م. الطهي  ب. و 

التي فيها الذف أفضدله وأطيبه كلمة اإلخالص، ثم سداار األقوال الطيبة  :  السدعدفوفي 

 .ذكر هللا، أو إحسان إلى عباد هللا

 

 :االمهالفي 

ير.  ص  إ ل یه ٱۡلم  ا و  ۡذت.ه   ث.مه أ خ 
ࣱ
ة ه ی  ظ ال م  ا و  ن ق ۡري ٍة أ ۡمل ۡيت. ل ه  ك أ ي  ن م   ا ٱلنهاس.  ٤٨ و  أ يُّه  ق.ۡل ي دددَٰۤ

  
ࣱ
ب ين  مُّ

ࣱ
ير ۤا أ ن ۠ا ل ك.ۡم ن ذ  ين   ٤٩إ نهم  يࣱم   ف ٱلهذ   ك ر 

ࣱ
ۡزح ر   و 

ࣱ
ة ۡغف ر  ت  ل ه.م مه دددَٰ ل ح  دددَٰ ل.و۟ا ٱلصه ع م  ن.و۟ا و  ام  ء 

يم   ٥٠ ح  ب. ٱۡلج  دَٰ ين  أ.۟ول دَٰۤ  ك  أ ۡصح  ز  ج  ع دَٰ ت ن ا م. اي دَٰ ين  س ع ۡو۟ا ف ۤی ء  ٱلهذ   ٥١-٤٨الحج ﴾ ٥١و 

في   مشدددددركون، وألمره :  الطبرفجدداء  بدداج  عددذابهم، وهم  رت  وأخه أمهلتهم  قول 

 لفون، وذلك كان ظلمهم الذف وصفهم هللا به جل  ثناؤه، فلم أعجل بعذابهم،مخا
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 :المحاججةفي 

ي    ٱأۡل.م   ب  و  ت دددددَٰ ين  أ.وت.و۟ا ٱۡلك  لهذ  ق.ل ل   ن  ٱتهب ع ن ِۗ و  م  ه  و  ی  ّلِل  ۡجه  وك  ف ق.ۡل أ ۡسل ۡمت. و  ۤاجُّ ن    ف إ ۡن ح  دددددَ

ل ۡمت.ۡم  ف إ ۡن  أ سدۡ ﴾ ء  ب اد  ير.ِ ب ٱۡلع  . ب صد  ٱّلِله  و 
ا ع ل ۡيك  ٱۡلب ل ددددددَٰ .ِۗ لهۡو۟ا ف إ نهم  إ ن ت و  و۟ا ف ق د  ٱۡهت د و۟ا وه ل م. آل  أ سدۡ

 ٢٠عمران 

ك: يدا محمدد، النفر. من نصدددددارى أهل  :الطبرفجداء في   عني بدذلدك جدل ثنداؤه فدإن حداجده

فقل: انقدت ج ( ١)نجران في أمر عيسددى صددلوات هللا عليه، فخاصددموك فيه بالباطل،

وحده بلسداني وقلبي وجميت جوارحي. وإنما خ ص  جل ذكره بأمره بأن يقول:"أسدلمت 

وجهي ج"، ألن الوجه أكرم. جوارح ابن آدم عليه، وفيه بهاؤه وتعظيمه، فإذا خضددت 

 .وجهه لشيء، فقد خضت له الذف هو دونه في الكرامة عليه من جوارح بدنه

ع ل  :القرطبيجاء في   ج  ة  باق ي ة ﴾ و  ع ل ها" ع اا د  ع ل ى ق َول ه  "إ اله الهذ ف    ها ك ل م  ير. ف ي "ج  م  الضده

ق ال ة   اَلم  ة  و  ه  اَلك ل م  . ه ذ  ع ل  َّللاه ج  ، أ َف و  له ج  ه  ع زه و  ع ل ها" ّلِل  ل  ف ي "ج  ير. اَلف اع  م  ض  ن ي". و    ف ط ر 

ه ، أ فَ  د  لد  د. و  لد  و  د.ه. و  لد  ه.َم و  ، و  ه  ة  ف ي ع ق بد  اق يد  اد ة  غ َير  َّللاه ،   بد  بد  ة  ع َن ع  اء  ث.وا اَلب ر  ار  َم ت و  إ نهه.

َن ي أَت ي ب َعد ه.  اَلع ق ب. م  . و  ا ف ي ذ ل ك  َم ب َعض  ه. أ َوص ى ب َعض.  و 

 ( 7) أسماء هللا وصفاته في اغناء التأمالت

نكون أمام مهرجان من العالقات  ربط التأمل مت أسماء هللا وصفاته الحسنى في إن 

 ، وفيما يلي نماذذ للتأمل:لقراءالال  منتهية مت ا

 : التاليتين أوال: لعلنا نسأل أنفسنا ما العالقة فيما بين الكلمتين

 سبحان        -أ

 هللا    -ب
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 صفاته فهو الكامل والمتنزه عن كل نقص مت كل صفة من 

اسم ج، فنحن حين نتلفظ بكلمة )سبحان التي تعني الكامل  99وثمة أكثر من 

والمتنزه عن كل نقص( يعني أننا بالضرورة نكون قد شملنا "الكمال والتنزيه له عن 

 كل نقص مت كافة األسماء األخرى"، ومت هذا االشتمال نكون قد احصيانا األسماء.  

 

 فمت عبارة  )...من أحصاها(م ثانيا: عبر حديث رسولنا الكري

ذرات \)عدد( ما خلق، فلنستعرض ما أمكن عما خلق من )الحشرات -أ

 البشر..(\الرمال

)ملء( ما خلق، فلنتأمل معنى الملء، فما هو نطاقه ومقداره؟ عبر كون  -ب

فيه المسافات تقاس بمليارات السنوات الضواية، وملئ ما  ،بعدد االفالك

 . في أعماح المحيطات
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مداد  ( و)ة عرشهن ز  ) ، ومت)ما في األرض والسماء(  بعدد )الحمد(ومت  -ت

 فزنة عرشه وهو ما ال يمكن تصوره. (،رضى نفسه( و )كلماته

 ومداد كلماته فأف مداد للكلمات ال ينقضي أمده.
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 التداخل فيما بين األسماء والصفات حيال المنن

 

الماكرو والمايكرو سدويا ناهيك    عبريعني ان تدرك الصدورة )االحاطية،  اإلحصداءف

اسددددتحضددددرتها عبر عملية   أنكباعتبار عن الثالثية في ابعادها( فهي ثالثية االبعاد  

شدكل  ت. ما بذلك  ، وهي حين تذكرها عددا وليسدت مسدطحة كما يراها االخرونإحصداء 

 .في كتابة أف تأمل لك البوصلة

يعزز ألمور عدة منها على سبيل المثال: الصفاتعبر اإلحصاء فمسار   

 إدراك مسارات الصفة عبر افعاله سبحانه. -1

 . إدراك عالقة الصفة باألحداث التي تمت او قد تتم مستقبال -2

  .إدراك الترابط الذف يمكن ان يكون فيما بين سلوك بشرف ما وصفة ربانية -3

   . إدراك ترابط الصفات بأفعال هللا مت عباده -4

 في صفة السميت،  أدركناهللصفات مسارات أودعها هللا في كتابه، ومنها ما كما إن 
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 فمت صفة )السميت( نجد مسارا لها في القرآن اجتهادا عبر الرسم التالي:

 

 

 فهو السميت الذف: 

 .يصغي لما في قلبك من رجاء الصدح في التوجه         -أ

 . يكفيك من تولى عن االستماع للهدى -ب

 .يسمعك ان سألته رزقا -ت

 . بالصدح والعدل بما وعد -ث

  ناه.هو من يملك النفت والضر ان دعو         -ذ

 

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

 الرسم التالي:
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ومت مسار صفة )الوهاب( نجد مسارا لها في القرآن وفق ما أدركناه اجتهادا عبر 

 لتالي:الرسم ا

 

 

 كما في التالي:فيما بين تلك الصفات، اجتهادا، ولعلنا ندرك للعالقات 
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 عبر الصفات  اإلحصاءالروابط والعالقات في 

 

 واالسماء( وعالقة تلك الصفات واالسماء بمسارات: تنظام محوره )الصفا فهو

 . )االنسان، الحيوان، الجمادات، الكون( المخلوقات -1

 . االحداث -2

 .سلوكيات المخلوقات -3

بسم ربك الذف خلق(، اإلحصاء يتطلب ان    اقرأ) ،هللاما أحصاها من لم يقرأ باسم لذا 

 تكون القراءة عبر مشكاة أسماء هللا وصفاته.

 عملية يزاولها طرفان:  اإلحصاءإن 

 .سلوكيات البشرإحصاء هللا عبر مالاكته عن  -1

   .االنسان عبر أسماء هللا وصفاته -2
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 دورة الحياة اإلحصااية فيما بين الخلق والخالق 

 

إحدى عشدرة مرة، منها قوله  القرآن الكريم ومشدتقاتها في اإلحصداءوقد وردت كلمة 

َيناه. ) :تعالى َيٍء أ حصد  ك.له شد  تاباو  في مواضدت  السدنة النبوية ، كما وردت في29النبأ:  (ك 

 متعددة، منها قوله صلى هللا عليه وسلم: 

سول  هللا ، أت خاف. علَينا وي َلف ظ.  ك مَ  لي أَحص.وا : ف ق.َلنا: يا ر  ن َحن. ما بَين   اإلَسالم ، قال 
ع ل    ي نا حتهى ج  : فاَبت.ل  ون  ل ع لهك.َم أَن ت.َبت ل َوا، قال  : إنهك.َم ال ت َدر. ااٍة؟ قال  م  ا ٍة إلى السهَبع  ت  م  الس  

ا رًّ ل  ي إاله س  نها ال ي.ص  ل. م  ج.  .الره

 شرحُالحديُث | [صحيح] : خالصةُحكمُالمحدُث | 149 : الصفحةُأوُالرقم |ُصحيحُمسلم : المصدر |ُمسلم : المحدُث |ُحذيفةُبنُاليمان : الراوي

 

 يمنحك:  اإلحصاءف

 البوصلة.   -1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
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 يقرب اليك صورة البنية التحتية للنظام الذف وجدت فيه. -2

 يعرفك بخالقك. -3

 

 

 Puzzleحجية( أ) كما لو كان فك لرموزتعامل مع ما تتأمله ال

 

بعض المؤثرات من حولدك، فتتدأملهدا، يحسدددددن حينهدا ان في الغدالدب  (  9)تسدددددتوقفدك  

تظهر في الغالب في هياة احجية،  فهي  ،  جي تبحث عن حلاح أتتعاطاها كما لو كانت  

البديت، فهناك من االحاجي ما يحل بساعه وهناك ما يستغرح أعوام، واالحاجي   ألنهو

، فترتقي بأسدددداليب  لتظفر  منحه لياقة للتعامل مت كل جلل قد يصدددديبكتحفز عقلك وت

 للخروذ من أف عااق او ضدددااقه، فهذا الكوكب الذف انت فيه ليس ممهدابذلك  الحل 

غير ان  وللعيش الكريم، بل توفرت فيه كل األدوات والسددددبل للتعمير  للعيش الرغد،

 .التعمير يحتاذ الى عقل نابه وليس دماغ غافل
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 الحياة مجموعة أحاجي 

 

 التصور في مسار الحل  حجية لحين إدراك مسار األ

 

جي، فمن أول سدؤال يسدأله الطفل لوالديه من أين اح والب.نى التحتية لهذا الكون هي األ

أتيت؟ الى ظهور الشمس يوميا من المشرح ولماذا يوميا تتجه نحو المغرب، ما سبب  
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فصددول السددنة؟ من ربيت لصدديف فخريف فشددتاء، تلك الصددور والمشدداهدات التي 

 .، وتكون في الغالب بأساليب ال واعيةدورف يتعرض اليها الدماغ بشكل

 

ُرُللتأمالتُدرجاتفيُالتحري

 

 تعريف درجة  م

ما اعتدت عليه من أساليب تقليدية في احكامك  نمط التفكير 1

 وعبر صور نمطية

أسلوب التفكير   2

 )النهج(

قد ال تعتمد على جمع البيانات والمعلومات وقد  

تكتفي برأي من تثق به دون مطالعة ما يقوله 

 اآلخرون

 أو إبداعية  تقليدية،قد تكون ضيقة،   زاوية التفكير 3

 

 

تجدر اإلشارة الى ان تقريب صورة المفهوم عبر ضرب االمثال مسار إيجابي في 

  ،برسالتكالذي تستهدفه  برمجة دماغ المستهدف، وأفضل األمثلة تكون عما يدركه 

 فان كان:  ما يستهويه من مهارة او حرفة أو موهبة، وهو ما يحسن ان تستهدفه عبر 

للرياضة، لعلنا نستعرض له من الرياضيين ما يعزز للياقة جسدية لندعوه للياقة  محب 

 فكرية موازية للياقة البدنية مستحضرين نماذج في مثل: 

ميسي: مراوغ بشكل ناجح، ولعل في قصر قامته وسرعته ميزتان عززتا  -أ

   .لسمت المراوغة

 .بيكام: لياقته في دقة الركالت وتمريريه الكره -ب
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زيدان: لياقته في ذكائه االجتماعي مع أعضاء الفريق وذكائه في توقيت   -ت

    .الركالت بحكمة
 . كرستيانو رونالدو: اخذ األمور بحزم واهتمام كبيرين -ث

 

يعشق الطبخ نقرب اليه الصورة عبر وصفات تحضير بعض  من ولعلنا مع 

األطعمة، فثمة من األطعمة ما يحتاج لترتيب في المزج والتعريض للنار  

 وألوقات محددة ودقيقة ما بين تقليب ورفع وإعادة طهو.  

 

ُُهللاُفيُكونُتلمتضادااسمتُ

 ضدها البرودة والحرارة حيث نجد 

 الظلمة ضدها الضياء 

 الخشونة ضدها النعومة

 والحياة ضدها الموت

وعلياه   وهو ما يتكرر معناا كذلك في األطعماة واالشااااربة والروائح وحتى في الطباا .

يحسددن    انملمح وهنا   نجد كيف أن هللا يغشااى الليل النهار، ويحيى األرض بعد موتها،
 :عبر سمت المتضادات في صياغة تأملك مالتفت اليهأن ت

، وانشددغل  عبر ارتباطات وعالقاتهاظاهرة السددلبية  بال  مثالنفسددك ال تشددغل  أ  األول:

القلب  هظيقبل اجعل   ،المصدديبةرسددلها اليك، ال تجعل االضددطراب يكون من جهة  بم. 

 ة.اليقظركز نحو  يقضه،، فهناك اضطراب وهناك هي المحورنحو هللا هلالج لج 
 

فتحدا ال   فدأدركدهعلى أنده منحدة،    ؤثر )الدذف لفدت نظرك للتدأمدل(الثداني: تعدامدل مت الم

 .الدنيا ضاء الحقيقة إلى واقتفومنتزعك من  ،فالقلق مشتت للذهن، مسارا لقلق

 تيال ةالوحيد حجيةاألهو   مصددر لم يكن رؤيا ملكومت مسددار المتناقضددات نجد أنه 
وهو    ،عليهما السدالم  موسدى  نحو نبيناالخضدر   أحاجي  بل حتى لنا،  القرآن    ااسدتعرضده

ذلك ان الذف رآه الملك في منامه هو من  النتمااهما لذات الجنس،ما يحسددن تجسدديره  
لم يختلف عن  عليه السدددالم    جنس ما كان يراه موسدددى في واقعه، وتفسدددير يوسدددف
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 ارتشددفا من ذات الداارة وهي داارةتفسددير الخضددر ذلك كون االثنين في التفسددير قد 
تكون في حددال كحددال أولاددك الددذين )تراهم ينظرون اليددك وهم ال ، كي ال  الحقيقددة

  .يبصرون(
 

 

 ختاما
نقول إن تحرير التأمل يخضت لمسار يحسن أن يتعرف عليه الكاتب، فليس كل من  

قادر على أن يحرر يكتب مقاال قادر على أن يحرر تأمال، وليس كل من كتب كتابا 

، ستتمكن  أساراها تأمال، لكن إن أدركت أسرار كتابة التأمالت، والتي بينا بعض من

اعلم أنه "انما العلم  فخفقت مرة تلو مرة، أن هللا، حتى وإن ذمن تحرير تأملك بإ

 بالتعل م وانما الحلم بالتحل م". 

 

 

 

 

 تم بحمد هللا
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 المراجت 

 

 2020مدارات الكلمة، زهير المزيدف،  -1

 ، زهير المزيدف  2020،تحويل الكتاب لمنتجات  -2

 القرآن الكريم  -3

 معجم المعاني  -4

 2020-2014زهير المزيدف  1،2،3تأملت.  -5

 زهير المزيدف  ،من أحصاها -6

 من كتاب تفعيل الحواس، زهير المزيدف   -7

 ، زهير المزيدف 2020هدايا المصااب ونذرها  -8

 (topbrainscience.com) 2020علم اللغة  -ما هو السياح؟  -9

 زهير المزيدف   ،2020دراك والقيم، اإل مؤشر -10

 ، زهير المزيدف 2014مقدمة في تفعيل الحواس،  -11

12- https://www.alukah.net/sharia/0/68691/#ixzz6hpXMiw6q : 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ara.topbrainscience.com/3374962-what-is-context
https://ara.topbrainscience.com/3374962-what-is-context
https://www.alukah.net/sharia/0/68691/#ixzz6hpXMiw6q
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 للمؤلفكتب 

  يمكنك تحميلها مجانا تب للمؤلفك. 

 

https://www.musli

m-

library.com/arabic/

%d8%b7%d8%a8%

d9%82%d8%a7%d8

%aa-

%d8%a7%d9%84%

d8%a8%d8%b1%d9

%85%d8%ac%d8%

a9-

%d9%84%d9%84%

d9%82%d9%8a%d9

%85-

%d9%81%d9%8a-

%d8%a7%d9%84%

d9%82%d8%b1%d8

%a2%d9%86/ 

 

https://wp.me/p3Ws

kZ-99V 

 

https://wp.me/p3

WskZ-9a0 

 

https://bit.ly/3f5

ukEn 

 

https://wp.me/p3

WskZ-9Je 

 

https://wp.me/p3WskZ

-9sV 

 

https://wp.me/p3Wsk

Z-9ad 

 

   برمجة القيم عبر مناهج التعليم    تفعيل القيم لرياض األطفال    العالمات التجارية في التأثير على القيم 

   ح بحمده وإن من شيء إال يسب   القصص القرآني  فىحركة الكامرة 

https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://wp.me/p3WskZ-99V
https://wp.me/p3WskZ-99V
https://wp.me/p3WskZ-9a0
https://wp.me/p3WskZ-9a0
https://bit.ly/3f5ukEn
https://bit.ly/3f5ukEn
https://wp.me/p3WskZ-9Je
https://wp.me/p3WskZ-9Je
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9ad
https://wp.me/p3WskZ-9ad
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%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
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
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%88%d8%a5%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d8%a1-%d8%a5%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d8%ad-%d8%a8%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%87/?lang=Arabic
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https://wp.me/p3Ws

kZ-aKO 

 

https://wp.me/p3WskZ

-99N 

 

https://wp.me/p3WskZ-

99Q 

 

https://wp.me/p3W

skZ-99J 

 

https://wp.me/p3Wsk

Z-9a3 

 

https://wp.me/p3Ws

kZ-bpU 

 

التفكير االستراتيجي في  

 استهداف شرااح المجتمت 

   جومية الرياضة والقيم ن   نماذذ من أنماط بناء القيم في الحياة 

http://bit.ly/sinaeat_altak

amul 

http://bit.ly/sinaeatalmasw

uwlia 
https://bit.ly/2E95kfp 

https://wp.me/p3WskZ-aKO
https://wp.me/p3WskZ-aKO
https://wp.me/p3WskZ-99N
https://wp.me/p3WskZ-99N
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99J
https://wp.me/p3WskZ-99J
https://wp.me/p3WskZ-9a3
https://wp.me/p3WskZ-9a3
https://wp.me/p3WskZ-bpU
https://wp.me/p3WskZ-bpU
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
https://bit.ly/2E95kfp
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https://wp.me/p

3WskZ-bop 

 

 

https://bit.ly/2L1sRF5 https://bit.ly/2GsAvTg 

 

https://bit.ly/2Vl0ghP 

آلية وتشكيل وصناعة  

العالمة التجارية في  

   عالم التسويق

-https://www.muslim   في بناء صورة وسمعة المدن اعالميا   تسويق الحالل 

library.com/?lang=Arab

ic&s=%D8%A7%D9%84

%D9%88%D8%B3%D9

%85+ 

https://www.musli

m-

library.com/?lang=A

rabic&s=%D8%A7%

D9%84%D8%A7%D8

%B2%D9%85%D8%A

7%D8%AA+%D9%84

%D8%A7%D9%86%

D8%AC%D8%A7%D8

%B2%D8%A7%D8%

AA 

https://wp.me/p3WskZ

-brE 

 

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://wp.me/p3WskZ-brE
https://wp.me/p3WskZ-brE
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https://bit.ly/30oJArI
https://bit.ly/30oJArI
https://wp.me/p3WskZ-9sN
https://wp.me/p3WskZ-9sN
https://wp.me/p3WskZ-bpP
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://wp.me/p3WskZ-bj0
https://wp.me/p3WskZ-bj0
https://wp.me/p3WskZ-c1j
https://wp.me/p3WskZ-c1j
https://wp.me/p3WskZ-c1j
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قاعدة في برمجة المعلومة في   100

 الجزء الثاني –الدماغ 

https://goo.gl/P9uMBy 

 عندما تتحدث الصور 

https://wp.me/p3WskZ-boI
https://wp.me/p3WskZ-boI
https://wp.me/p3WskZ-bpM
https://wp.me/p3WskZ-bpM
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://goo.gl/P9uMBy
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1/?lang=Arabic
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 زهير منصور المز يدي د. 

 

 االلكترونية:المواقع 

www.qeam.org 

 www.zumord.net 

 zumord123@gmail.comللتراسل: 

 :APPSتطبيقات 

   APP)زهير المزيدف(     
 

 الشهادات العلمية:

   1978البكالوريوس الواليات المتحدة االمريكية 

  2007 الدكتوراه  ،1980الماجستير الواليات المتحدة االمريكية 

 الخبرة: سنوات 

لها على نطاح والتسويق التوعوية  القيميةاالعالنية التجارية و عام في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت 35أكثر من 

 دولي. 

 العملية:الخبرات 

 2008-2019العربية للقيم المجتمعية  مبرة المؤسسةمجلس إدارة  رايس .1
 2019المشرف على )دبلوم القيم( لدى جامعة دار الحكمة، المملكة العربية السعودية  .2
 T.C (1985 .)مؤسس ورايس مجلس إدارة شركة  .3

http://www.qeam.org/
http://www.zumord.net/
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 . 1986مؤسس إدارة اإلعالم في بيت التمويل الكويتي  .4
 1991.اإلنتاذ القيمي ل فالم التلفزيونيةمؤسس لشركة الرؤية والكلمة المتخصصة في   .5
 2000 لالستشاراتالعرب "  “اإلعالميونمؤسسة عام مؤسس ومدير  .6
 . 2001خبير إعالمي معتمد لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت .9

 بريطانيا وأميركا والكويت. . محكم دولي لجوااز اإلعالن القيمي لجوااز دولية في 10

 

 :Social innovationsفي مجال إبداع المشاريع االجتماعية 

مشدددروع "غراس" للوقاية من آفة المخدرات، عبر تشدددكيل مجلس بعضدددوية وزارات الدولة وجمعيات المجتمت  -1
ع ضدمن ، أشدادت ملكة السدويد بنتااج المشدرو2005-1999المدني ومؤسدسدات القطاع الخاص في دولة الكويت،

 جولتها في معرض دولي بما حققه المشروع من نتااج، ولم تحققه مشاريت مماثلة على نطاح أوروبا.
مشددروع " وقف األرشدديف اإلعالني" للجامعة االفريقية العالمية في السددودان، لنقل خبراتنا في تدشددين وإدارة   -2

 2017جوااز اإلعالن الدولية عبر طلبة كلية اإلدارة والتسويق.
"سددددما" سددددوح منتجات االيتام، لتعزيز مفهوم اإلنتاذ في مراكز االيتام وجعلها مراكز لموارد ماليه مشددددروع   -3

 2016عوضا أن تكون مراكز لإلنفاح فقط.
مشدددروع "سدددمر" سدددوح منتجات القرآن، مت مجموعة من القرى اليمنية، عبر حلقات تحفيظ القرآن، لالرتقاء   -4

هيمده، ال حدافظدا فقط، عبر برندامج أدرنداه دوليدا بعنوان "تحويدل القيم بدالحدافظ كي يكون مشدددددغال لقيم القرآن ومفدا
 2017لمنتجات" ما تمخض عن نواة لسوح للمنتجات، وعوااد ماليه يستفيد منها سكان القرى.

جزء، لتعزيز مفاهيم القيم اإلنسدددانية عبر وسددداال التواصدددل االجتماعي بشدددكل    100مشدددروع )تأملت(، عبر   -5
 عن أربعة كتب الكترونية. أسبوعي، والتي تمخضت

مؤسددسددة الكويت للتقدم العلمي، كنموذذ في مجال مشدداريت تمكين    1986مشددروع الجامعة الخليجية المفتوحة،  -6
 القوى العاملة لالنخراط في التعليم الجامعي عن بعد.

المدني ومؤسدسدات  توقيت عشدرات مذكرات التفاهم في مجال التعاون المشدترك مت جامعات ومؤسدسدات المجتمت   -7
تعليمية على نطاح دولي، بهدف تفعيل عمليات التشددددبيك لتعزيز القيم واعتماد برامج المؤسددددسددددة العربية للقيم 

 المجتمعية.
 
 :القيمية االستشاراتفي مجال 

 الكويت  1999لمشروع "غراس"، لمكافحة المخدرات مستشار  .1
 2003مستشار مشروع "نفااس" لتعزيز العبادات  .2

 2004مستشار مشروع "ركاز" الدعوف  .3
 2009مستشار مبرة طريق االيمان  .4
 2016مستشار الشبكة الدولية لرعاية االيتام  .5
 2018حملة توعوية لصالح االيتام في تركيا   ة مستشار اكاديمية التدريب والقيادة، إستانبول لإلدار .6

 

 : الدوليةالجوائز في العضوية 

 1996عام    I.A.Aاالمريكية الدولية اإلعالن  جاازةعضو لجنة التحكيم  .1
 لندن.   – 1999عضو لجنة التحكيم لجاازة لندن الدولية لإلعالن عام  .2
 .جامعة الكويت اإلعالني،عضو لجنة التحكيم لجاازة االبداع  .3
 اللبنانية  Arab ADلمجلة أراب آد  االعالنية   عضو لجنة تحكيم جاازة )كريا( .4
 2010عضو لجنة تحكيم جااز )سوبر براند( البريطانية  .5
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جمعية  -جمعية التسوح الخليجية  -اإلعالن الدولية   الدولية: جمعيةيتمتت بالعضوية في عدد من الجمعيات اإلعالمية  .6
 التسوح األمريكية.

 

 

 حيازة الجوائز والمناصب الدولية:

أبرزها الجاازة العالمية لإلعالن عن الشرح  القيمي( اإلعالن )جال من الجوااز الدولية في م على عددحااز  .1
 . 1992برشلونة  -األوسط وأوروبا 

 ةإعالنيمنظمة  ألكبرالتابعة  الدولية، الجمعيةرشح لمنصب نااب رايس مجلس إدارة فرع الكويت لجمعية اإلعالن  .2
   1996-امريكية

 1999 لجنة االعالم المجتمعي، ورايس مؤسس لالتحاد الكويتي لإلعالنعضو   .3
 2013قلد جاازة منتدى االعالم العربي، للجامعة العربية، كمؤسس للصناعة االعالنية في الكويت  .4

 

 المؤلفات: 

   2007التسويق بالمسؤولية االجتماعية  .1
 معتمد في )العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية دوليا(. 2010تفعيل القيم وممارستها  .2
 2010استكشاف القيم صيانتها ومعالجتها  .3
 )باللغة التركية( 2010حركة الكامرة في القصص القرآني  .4
 2012مقدمة في تفعيل الحواس  .5
 2013تحويل القيم إلى منتجات  .6
 2013مؤشر اإلدراك والقيم  .7
 2013التسويق المجتمعي  .8
 2014تحويل المشاعر إلى منتجات  .9
 2014في استنساي فكر العظماء  .10
 2018لقيم لرياض األطفال تفعيل ا .11
 2018برمجة القيم عبر مناهج التعليم  .12
 2018مفهوم المسؤولية المجتمعية وممارستها  .13
 2018التفكير االستراتيجي في استهداف شرااح المجتمت .14
 2018وإن كل شيء اال يسبح بحمده،  .15
اعتماد الكتاب كمنهج تدريسي في الهياة   تمدار ذات السالسل للنشر،  ،1984الكويت  -مقدمة في منهج اإلبداع  .16

 اآلسيوية.، واعتمد كمقرر تدريسي في إحدى الجامعات 1985العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
مؤسسة الكويت    -الخليجي انشاء جامعة مفتوحة لدول مجلس التعاون   وأضواء علىالعالم  فيالجامعات المفتوحة  .17

   1985العلمي،  للتقدم 
 . 1994 -بنك النصوص  .18
 . 1995-المكتب اإلعالمي للتنمية  .19
 . 1994القوانين االحترازية في مجاالت اإلعالم واإلعالن في العالم  .20
 2006التسويق بالعاطفة  .21
 2006 االطفال(التسويق بالشريحة المستهدفة )شريحة  .22
 2006تسويق أنماط الحياة  .23
   2006التسويق بالحواس الخمس  .24
 ، دار إنجاز للنشر، ومكتبة جرير 2010المات التجارية قوة الع .25
 2013العالمات التجارية في التأثير على القيم  .26
 2017تسويق الحالل  .27
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 2017طبقات البرمجة للقيم في القرآن   .28
 2018تحويل الكتاب المقروء لمنتجات   .29
 2018تفعيل القيم لرياض األطفال  .30
 2018برمجة القيم عبر مناهج التعليم  .31
 2018المشغوالت اليدوية وغرس القيم  .32
 2018نماذذ من أنماط بناء القيم في الحياة  .33
 2018نجومية الرياضة والقيم  .34
 2019في بناء صورة وسمعة المدن إعالميا  .35
 2019وان من شيء اال يسبح بحمده  .36
 2019الوسم في العالمات المسجلة  .37
 المجتمعية، الكويت، المؤسسة العربية للقيم  2019صناعة التكامل  .38
 ، المؤسسة العربية للقيم المجتمعية، الكويت 2019التجسير صناعة. للتعايش  .39
 ، المؤسسة العربية للقيم المجتمعية، الكويت 2019صناعة المسؤولية  .40
 2019االبداع في الرسالة االعالنية   .41
 2019اعالن واحد استوفى االستراتيجية االعالنية  .42
 2019عالن اعالن واحد استوفى معايير اإل .43
 2019رحلة زمرد   .44

 
 

 البرامج االذاعية والتلفزيونية: 

 ساعة إذاعية مت إذاعة دولة الكويت، سلسلة توثق صناعات اإلعالن والتسويق والعالقات العامة. 600 -1
 TRTقطر، دبي، وتركيا   - ةاستضافات عبر محطات إذاعية وتلفزيوني -2

 

 االستشارات:في مجال 

 الكويت. -مكتب الشهيد مستشار إعالمي لبعض مكاتب " الديوان األميرف "  .1
 2000مستشار الشركة الكويتية للحاسبات   .2
 2000مصر  –مستشار شركة "حرف" إحدى شركات "صخر" الكويت  .3
 2003-1986 الكويتي.بيت التمويل  فيمؤسس االعالم والتسويق  .4
 1987، التركي الكويتيلبيت التمويل  إعالميمستشار  .5
 في قطر، وقناة الرسالة في السعودية.   1997قدم االستشارات لقنوات تلفزيونية دولية كقناة الجزيرة  .6
 2004-2002القابضة   ةالمواسامستشار شركة مستشفى  .7
 ، إحدى شركات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. 2003"  العلميمستشار "المركز  .8
 2005لشركة الشرقية لالستثمار   التجارفالرواذ  اسممستشار  .9
 2005)عربية وأجنبية وثنااية اللغة(   IPEمستشار مجموعة مدارس  .10
 2006لشركة االمتياز لالستثمار   التجارفالرواذ  اسممستشار  .11
 2009، 2007العلمية  ل بحاثالكويت  لدى معهدمستشار التسويق  .12
   2007 الكويت،  تجارة وصناعة التجارف، غرفة الكويت للتحكيم تشار مركزمس .13
 2009مستشار وزارة الصحة، المملكة العربية السعودية، مركز الطب الطبيعي  .14
 2012إمارة عجمان، االمارات العربية المتحدة بلدية مستشار  .15
 لجمهورية التركية ا (World forum)لمؤتمر  2012مستشار  .16
 والخليج.الكويت  فيمستشارا للعديد من الشركات االعالمية والوكاالت االعالنية  .17
 2011مستشار برنامج تحويل القيم لمنتجات لمركز صباح االحمد للموهبة واالبداع  .18
 2015مستشار العالقات الدولية لمركز صباح االحمد للموهبة واالبداع   .19
 2019مستشار الشركة الكويتية لالستثمار  .20


