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 م ــــتقدي

 

ظهر   ذ إ  ،القدمفهو من  ما يتمتع به من سمات،  عبر ليس كباقي العلوم  لم  عم  ـــالقي

عل محله في  ج    ة علم القيممن تراب، ولعظم منزل  ق  ل  قبل أن يظهر سيدنا آدم حين خ  

بنفخة   ف  ليه، وال عجب إذ ح  ممتثلة إالجوارح والسلوك    مقامه جعلتولعلو  القلب،  

زيد   بل  روح هللا،  بصفات    األمر  لبط  ت  حينمن  منزلة  خالقه التخلق  اعتلى  فلما   ،

فمنهم من تعهده ليرتقي محل تجاذب بين البشر،  -كعلم  -كهذه صار أمر االهتمام به 

صار    -مقاماتبه   العالمينل  سبيال إذ  لرب  نبذه  ومنهم    ،-لنظر  سبيال  فصار  من 

   سافلين. أسفل للشياطين في

القيم،   منزلة  بأسلوب    اتعهدهفقد  ولعظم  التوجيه    متفردالقرآن  ليعلو في    واإلرشاد 

 القيمية  ض لطبقات من البرمجةعر  بالت  رتبًطا  مالعلو  ج  ، فصار نهالممارسين  بمقامات

 . ويستسلم الطبع ،لينسجم القلب

نستعرض بعض مسارات التعريض هذه،    "البرمجة الطبقية للقيمهذا “نا  مبحث  عبرو 

تعيننا في قياس القيم،  ل   ،أو أدوات  ،ميزان  عبراستعراض ما يؤثر في القيم  ليتبع ذلك  

 البعد عن ممارسة القيم. أوأو في الحكم على مدى القرب 

الكريم  إن القرآن  في  للقيم  البرمجة  أدركناه،عملية  ما  وفق  أسلوب    ،  اعتمدت 

وقبل أن يطلب منه أن يسكن    ،فتاريخيا، نجد أن اللحظة التي خلق فيها آدمالطبقات،  

( قد  يليكون هذا المخلوق )االنسانمن طبقة برمجية للقيم،    ألكثرض  رقد تع  ،الجنة

قدر  أدرك    األرض إنليستحق أن يكون خليفة على  عداد والبناء  مر بمراحل من اإل

 على تنوعها. أعمار األرض في مجاالت واالمتثال مسؤوليته بحسن االختيار 
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ضه عبر ثالث مواقف لبرمجة قيمية كانت عبر:   فسبحانه حين خلق آدم عر 

 

 مراحل اإلعداد والبناء  ( 1شكل )

 

َمۤاَء ُكلَّ :آدم• َسأ (َها ﴿َوَعلََّم َءاَدَم ٱۡلأ

نََك ََل ع  :المالئكة• ـٰ َح َم لَنَۤا إ َلَّ َما عَ ﴿قَالُو۟ا ُسبأ تَنَۤا لأ لَّمأ
يُم﴾ َحك  عَل يُم ٱلأ إ نََّك أَنَت ٱلأ

(1)

برمجة العلم 
والمعرفة

ىِٕك  :نبذ الكبر• ـ ٰۤ ل  إ ۡذ ق ۡلن ا ل ۡلم  م  ف س  ﴿و  د و۟ا ل ـَٔاد  ٰۤ ة  ٱۡسج  ۟ا إ الا د وٰۤ ج 
ك ان   ٱۡست ۡكب ر  و  ين   إ ۡبل يس  أ ب ى  و  ف ر  ـ  ن  ٱۡلك   م 

:من ال يمتثل يعاقباَلنصياع  ۡلمر هللا والطاعة  ، •
ي) م  ا ج  ۡنه  (عاق ۡلن ا ٱۡهب ط و۟ا م 

ب   ﴿ف ت ل قاى ٰۤ :اللجوء إلى هللا بالتوبة مع الزلل• ن را م  م  اد  ه ۦ  ء 
ل ۡيه ِۚ إ ناهۥ  ه   ࣲت ف ت اب  ع  ـ  يم   ك ل م  ح  اب  ٱلرا و  ٱلتاوا

(2)

القيم

• ذ  :)مسؤولية اَلختيار ـٰ َربَا َه ه  ٱلشََّجَرةَ َوََل تَقأ
يَن﴾ ل م  ـٰ َن ٱلظَّ فَتَُكونَا م 

(3)

مسؤولية 
اَلختيار



  

زهير المزيدي  –طبقات برمجة القيم في القرآن   4 

 

 

الشـجر،، فاألكـل ال يمكـن قياسـه  باألكل مـنلم يفتك بهذا المخلوق اذ زل تعالى فاهلل  

بمعصية الزنى أو السرقة أو القتل مثال، بل كان لمجـرد أكـل ثمـره، بـل هـو لتلقينـه 

درسـا فـي تحمـل عواقـب اختياراتـه ليكـون جـاهزا لممارسـة مسـؤولية االسـتخالف 

لذلك نجده قد تاب على آدم إثـر زلتـه،  اختياراته،إلعمار األرض، ويتحمل مسؤولية 

قـو، ب يصـير مـدفوعا  بالرحمـة، كـيكون بالقهر بقـدر علـوه  التعمير ال يو  كما إن عل

 )العزم(.

أن يكون خليفة على أرضه سبحانه،    أزال ليصلح  المخلوقهذا  قد تشكل  وهكذا يكون  

االعمار مسير،  هذا   صار  ،واالستخالف  ،والستكمال  قلب  تعريض  الالزم  من 

يقرأه وهو ما تم عبر مسارين، مسار  تعهداً،  المخلوق لمسار من البرمجيات القيمية  

ومسار كتاب  عملي  ميداني    ،عبر  مرسلتطبيقي  رسول  أن،  عبر   إدراك  حيث 

 .  الهدف هو الرسالة مضمون

 

 

 

   أركان الرسالة الدعوية( 2شكل )

 

 

مرسل

مرسل 
اليه

إدراك
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 االنسان واالدراك( 3شكل )               

 

جهاز    ،اإلنسانف صنع  قادر  ببرامج زوده    ،حاسوبالعندما  يصبح  على    اكي 

 ! منه)االداء( وإال فال فائد، 

 

 برمجة الحاسوب (  4) شكل                

 

االنسان   ء     فعبر وكذلك  اٰۤ ٱأۡل ۡسم  اد م   ء  ع لام   ا ﴿و  التعليم   ٣١لبقر،    ك لاه  ذلك  بمثابة    كان 

 .برمجة للدماغ كي يتمكن من عملية االدراك لمضمون الرسالة

معية 
هللا 

االنسان

إدراك

جهاز 
ركمبيوت

برامج

إدراك
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 برمجة الدماغ (5) شكل                    

 

مع إن البرمجة في القرآن تتكون من عده طبقات وجميعها تتم )وفق رزمة(  غير  

  بقات )الرزمة( تتنوع أدواتها لتشمل: ط، وهذه الكل قيمه

   .قيمةمسار ال ةبرمج  -1

 . محور السور، الرئيس -2

)المتضمن مجموع  ةبرمج   -3 الواحد  متعدد، من    مشاربومتنوعة    ةللموضوع 

  .(قيمال

 .للموضوعات الخاصة بالسور، الواحد، ةبرمج  -4

ة )ظاهره( في البرمجة يمكن ادراكها على نطاق السور،، وثمة برمج   عالقة  -5

)تحليل وربط واعاده تركيب(    إلىتحتاج    عالقةمستهدفه العقل الباطن وفق    تتم، 

  من عنصر أو موضوع. أكثرأو ما بين  ،،سورمن  أكثرفيما بين 

  في القصص القرآني(.يرا )طالع كتابنا: حركة الكام الصورقوافي لقطات  -6

 . (الخ، وخوف ،إشفاق ،أمل فرحة،المشاعر ما بين ) ةعبر طبق ةبرمج  -7

  .المنطق ةعبر طبق ةبرمج  -8

  الحواس، فالترتيل وقواعد المد واالدغام يستثير السمع،   ،عبر استثار  ةبرمج   -9

وه ِۚ )اللمس وهناك ما يستثير  ج  ی ٱۡلو  ۡهل  ي ۡشو  ࣲء ك ٱۡلم  اٰۤ  . وهكذا ( ي غ اث و۟ا ب م 

وعلم آدم 
االسماء 

كلها

برامج

إدراك
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 .مثال لتقريب المعنىعبر ضرب األ ةبرمج  -10

كاف  ةبرمج   -11 واألالتخصصات  ة  عبر  والفن  )كالطب  العلوم  دب  ومجاالت 

 . ( والقانون.. الخوالطبيعة، والكيمياء 

يملك قدر  )المضمونالبرمجة عبر    -12 يدركه من  الذي  السياق  السياق(،   ،مع 

كلمة  كل  معاني  في  للتعمق  تحتاج  ألنها  قصير،  القصير،،  الموجات  التقاط 

  وحرف.

   والنظم.البرمجة عبر طبقة البيان  -13

 .البرمجة عبر )القصة( -14

   .البرمجة عبر أسلوبي الترغيب والترهيب -15

 الجاللة  اسم كلمات وموضوعات وسور القرآن فهو    كافةأما الخيط الجامع فيما بين  

 وصفاته.

 

  

   (6) شكل
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 ( محور القيم ومسار الطبقات 7شكل )

 

 

   (8) شكل
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في   البحث  الكريم،  وعند  القرآن  عشرثمة  فموضوعات  ما   اموضوع  أربع  وفق 

 قسمها العلماء، وهذه الموضوعات تتنوع لتضم التالي: 

 اإليمان .1
 العلم .2

 األمم السابقة .3

 السير، .4

 القرآن  .5

 األخالق واآلداب  .6

 العبادات .7

 األشربة واألطعمة  .8

 اللباس والزينة .9

 األحوال الشخصية.10

 المعامالت .11                          

 األقضية واألحكام.12                          

 الجنايات .13                          

 الجهاد .14                          

 

خارطة موضوعات سور،   مثل، سور،خرائط ذهنية لكل  ما يمكن أن نسميه وثمة 

 .الرعد
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 خارطة موضوعات سور، الرعد  (9) شكل

 

 

 ليتبع ذلك ميزان تمتثل إليه القيم. ،لنستعرض آلية غرس القيم في القرآنوعليه نبدأ 

 طبقات برمجة القيمأسلوب أوَل:  

تم بشـكل خطـي )مباشـر( أم تـالكـريم  في القـرآن  الواحد،  هل الدعو، لالمتثال للقيمة  

وهل دعو، االمتثال تتم عبر خطي )غير مباشر(، أم مزيج بين االثنين معا؟   البشكل  

 أسلوب أحادي أم طبقي مزدوج؟  

حـول تحديـد   الكـريم يـدورغرس أي قيمـة فـي القـرآن  أولى خطوات  لقد الحظنا أن  

 وفق أسلوب برمجي متعدد الطبقات. القيمة  برمجة"مسار للقيمة" ليتبعه بعد ذلك 
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 ( قالب افتراضي لمسار القيمة 10) شكل

 

 

 

 

 مسار قيمة نبذ الكذبنموذج تطبيقي ل (11) شكل
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 : تنوعها القوالب “علىضمن” تتلون سياقات القيمة و

 في الدنيا  العقاب •

 االستدراج   •

 قطع الدابر  •

 الطبع على القلب   •

 صرف اآليات  •

 سبيل الغي  اتخاذ •

 

 في اآلخرة العقاب  •

 إحباط العمل  •

 الوجوه  سوداد إ •

 كذبت وعقابهم الدنيوي  ألقوامنماذج  •

 

 مفهوم الكذب

 االستهزاء   •

 عدم تفعيل الحواس  •

 العمي  •

 العلمية  اإلحاطةم دع •

 الغفلة  •

 االستكبار   •

 اتباع الهوى   •
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 ظلم النفس •

 المكرر من معاني الكلمات في "نبذ الكذب"

 اآليات •

 التبيان  •

 االستكبار  •

 االستهزاء  •

 ظلم النفس •

 العلمية  اإلحاطةعدم  •

 عدم تفعيل الحواس •

 ة أقوام خلتبنماذج لعقو •

 )الظن( نجد المسار التالي:قيمة نبذ ومع 

 

 مسار قيمة نبذ الظن (  12شكل )       
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 نظام البرمجة الطبقية للقيم

 

مع   (،منها كمثال )مقدر، هللا وقد اخترناالتعزيز للقيم  عبرهاثمة قوالب عد، يتم  

 تالية لتتبين نموذج ذلك  ذهنية لموضوعات سور، الخريطة ال مالحظة

 

 

  

 

 

 

 

 طبقة القالب  (13شكل )

 

 المعنــى،العــام الــذي مــن خاللــه يــتم ايصــال  اإلطــارهــو  (القالــبومــا نعنيــه )ب

حمل مضمونا يعبر عن يما    ووهكما القصة تعتبر قالب،    ،عتبر قالبي  موضوعفال

 .قيم أو معلومات ومقاصد

ومـا   ،مـن كلمـات  انتقـاؤهومـا يـتم    ،باألسـلوبة  معنيـفهي    (البرمجةطبقات  )اما  

 ،رمج الدماغ عبر الحواسيبمن خالله ان   يرادوهو الشكل الذي    ،السياقيتضمنه  

 .والقلب عبر الترغيب والترهيب مثال ،على العقل والتأثير
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 طبقة القصة  (14) شكل

 

 قصـصعـرض  فنجـد أن    ،3يوســف    (أ ۡحس ن  ٱۡلق ص ص  ن ۡحن  ن ق صُّ ع ل ۡيك   )كذلك في  و

يستعرضه رب   كله،واالقوام السابقة، والمالئكة وتاريخ ومستقبل الكون    االنبياء،

 بل هي وقفات تأمل وغرس مستمر للقيم. ،أسلوبليس لحلية  العالمين،

 " فهناك ما يستوجب الوقوف عليه اذ:” القصةأما قالب

هـو   ساسـي فيهـا  األمحـور  الكـان  ،  فـي القـرآن( قصة  156)يقارب  ما    يوجد •

  .شخصيات تاريخية ، ناهيك عنلألقوامثم االحداث التاريخية  األنبياء،

، هذا ومتوسطة لم تتضمن قصصا كقالب  ،( سور، بين كبير15هناك حوالي ) •

 ( سور،.114أن عدد سور القرآن ) ناإذا علم

وفـق أسـلوب سلسـل  فهي إما تمضـي بشـكل مت  الواحد،،هناك خارطة )القصة   •

فـي عـد، أحـداثها    منثـور،  "ال خطي"مثل قصة يوسف، أو بشكل  في    "خطى"

  عليه السالم. في مثل قصة موسى ،وسور ،موضوعات

أما خارطة )القيم(، فالحظنا، كيف أن القيمة الواحد، يتم برمجتها عبـر مجموعـة 

بـالرغم مـن انهـا وفق مسار مسبق االعداد للقيمة، وأن القيمـة    ،من الموضوعات

بعالقـات و  ارتباطـاترتبط بعـد،  تـ  اغير أنهالمضمون،    مسبقمسار    تمضي وفق

 .موضوعمع أكثر من مع سور أخرى و
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)القيم(  همحور يكونالحظنا أن المحور الرئيس الذي يمضي مع كافة السور  •

 ( معا.العقيد،و)

القرآن،   القيم في  برمجة  أساليب  يعجز حصره في   ةوما مؤلفنا " حركوثمة ما 

فيه    يرالكاما استعرضنا  الذي  القرآني"  القصص  نموذجا  اللقوافي  لفي  إال  قطات 

لصناع الحوار  يعزز  وفنون  السينمائية،  والصناعة  القيم،  صناعة  مثل  عد،،  ات 

 والجدال، وغيرها. 

 

 

 طبقة ضرب االمثال   (15) شكل

 

فهو يعتمد مقارنة شيء بشيء آخر مدرك للجميع،    المثل القرآني:عبر طبقة  و

للمفاهيمو تعزيزا  بالتشبيه  المعنى  تقريب  تعالى: والقيم  يعتمد  قوله  مثل  في   ،

ل  أ   ار  ي ۡحم  م  ث ل  ٱۡلح  ل وه ا ك م  ة  ث ما ل ۡم ي ۡحم  ى  ل و۟ا ٱلتاۡور  م   ين  ح  ث ل  ٱلاذ  ث ل   ﴿م  اِۚ ب ۡئس  م  ۡسف ار َۢ

ين    ل م  ـ  ی ٱۡلق ۡوم  ٱلظا ٱّللا  ال  ي ۡهد  ـ ت  ٱّللا ِۚ و  َٔاي  ين  ك ذاب و۟ا بـ   ٥الجمعة ]ٱۡلق ۡوم  ٱلاذ 
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 طبقة طبيعة االحكام   (16) شكل

 

ان   )االحكام(كما  واالوام  طبيعة  النواهي  تعتمد  التي   برمجية،طبقة    تعتبر ، 

على   تقاس  مؤشر  تقاس   استجابةدرجة    ضوئهوهي  كما  للرسالة،  المتلقي 

 .للقيم اعتناقهدرجة 

 

 القوافي التي تتشكل على ضوئها الصور  (17) شكل

 

القصص    تتابع و في  ل  القرآني،الصور  يميز  أن  يمكن    ئيةسينماصناعة  ما 

 ، وذلك عبر ما ثبتناه في مؤلفنا "حركة  ،عمال درامية تلفزيونية مميزأو
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القرآني"    يراالكام القصص  المثال،    فهناك،في  سبيل  يسمى  على  علم ما    في 

لقطات   ثالث  والدراما  االفالم  انجاز  سيناريو  في  المصورون  يستخدمها 

 . (بعيد،وال ،والمتوسطة ،الصغير،)اللقطات هي افالمهم و

 

 

 لقطة قريبة  (18شكل )

 

 

 لقطة متوسطة (19شكل )

 اللقطة القريبة   في

نجد على سبيل المثال، كيف أن الصور، المتخيلة ذهنيا تكون قريبة كما في اآلية:  

ۡم ل ی  أ ۡيت ه  ر  ر  ٱۡلق م  ٱلشاۡمس  و  ا و 
ࣰ
د  ع ش ر  ك ۡوك ب أ ۡيت  أ ح  أ ب ت  إ ن  ی ر  ـ ٰۤ ﴿إ ۡذ ق ال  ي وس ف  أل  ب يه  ي 

ين    د  ج  ـ   ٤يوسف س 
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وليست من النوع المتوسط أو   (C.U) تستوجب لقطة قريبه (قال)ان كلمة 

 . البعيد

 اللقطة المتوسطة 

ونجد على سبيل المثال، كيف أن الصور، المتخيلة ذهنيا تكون متوسطة كما في 

ن ۡحن  ع ۡصب ة  إ نا اآلية:  ناا و  بُّ إ ل ى ٰۤ أ ب ين ا م  وه  أ ح  أ خ  ࣲل  ﴿إ ۡذ ق ال و۟ا ل ي وس ف  و  ـ  ل  أ ب ان ا ل ف ی ض 

ب يٍن     ٨يوسف مُّ

، وذلك الشتمالها على أكثر من  ةلقطة قريب عبرال يمكن التقاطها  (قالوا)فكلمة 

بد أن تكون متوسطة، كما أن اللقطة البعيد، لن تعبر بحق  ال وأنما شخص واحد،

  .عما قالوه لبعد اللقطة

 اللقطة البعيدة

عيد، كما في بونجد على سبيل المثال، كيف أن الصور، المتخيلة ذهنيا تكون  

ۡين اٰۤ إ ل ۡيه  ل ت ن ب  ئ ناه م  اآلية:  أ ۡوح  ب  ِۚ و  ب ت  ٱۡلج  ـ  ي  ۟ا أ ن ي ۡجع ل وه  ف ی غ  ع وٰۤ أ ۡجم  ۦ و  ا ذ ه ب و۟ا ب ه  ﴿ف ل ما

ون    ه ۡم ال  ي ۡشع ر  ذ ا و  ـ  ۡم ه  ه  المذهب الذي  تشير الى  (ذهبوا)كلمة ف ١٥يوسف ب أ ۡمر 

، ذلك لعدم احتوائها على ما يمكن ،لقطة بعيدذهبوا إليه، فهي تتشكل في الذهن ك

  الذيترينا المذهب   ،منهم، بقدر ما أن المشهد يتطلب لقطة بعيد أيأن نسمعه من 

 .ذهبوا اليه مصطحبين معهم أخوهم يوسف

يتضمن أساليب عديده ثبتناها في مؤلفنا  يالقرآنالقصص في   صور،برمجة الو

 في القصص القرآني" وهي تشمل: يرا "حركة الكام

 (اللقطات )القريبة ، المتوسطة ، البعيد، انواع 1-

 ،الى لقطة بعيد ةاالنتقال من لقطة قريب في 2-

 من مشهد الى مشهد آخر االنتقال 3-

 في التعبير عن النقلة الزمنية - 4

 للقطات إيقاع استعراض ا- 5
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 التكرار ليس تكرار للمشاهد - 6

 " Seeding"اسلوب االبذار- 7

 اسلوب التشويق - 8

 المشاهد \ختام المشهد- 9

 ما بين الواقع والحقيقة - 10

 رسم الشخصية الدرامية- 11

 

 

 ( 20) شكل

 

 اسس لكتابة السيناريو- 12

  قوافي لقطات الصور -13

 ( ..الخوامل واشفاق وخوف ة)فرح برمجه عبر طبقه المشاعر ما بين  -14

  برمجه عبر طبقه المنطق -15

برمجه عبر استثاره الحواس، فالترتيل وقواعد المد واالدغام يستثير السمع،   -16

 وماء كالمهل يشوي الوجوه يستثير اللمس وهكذا 
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 برمجه عبر ضرب االمثال لتقريب المعنى -17

لعلوم )الطب والفن برمجه عبر تعاطي كافه التخصصات ومجاالت ا -18

 ،،( والقانون،واالدب والكيمياء والطبيعة، 

  ،البرمجة عبر )المضمون مع السياق(، السياق الذي يدركه من يملك قدر -19

  التقاط الموجات القصير،

 البرمجة عبر طبقة البيان والنظم.   -20

 البرمجة عبر )القصة(  -21

 البرمجة عبر أسلوبي الترغيب والترهيب   -22

 

 نموذج تطبيقي للطبقات السالفة

 
 تسلسل 

 اآلية
 )السور،(

الطبقات )القيمة  المتعددعناصر البرمجة 
 الغير،"("نبذ 

 

 
 
 
 

سور، 
 يوسف 
 
1 

 
 
 
 

اْقت ل وا ي وس ف  أو  
وه  أ ْرًضا ي ْخل   ح  اْطر 

ْجه  أ ب يك ْم   ل ك ْم و 
ه  ق ْوًما  ْن ب ْعد  ت ك ون وا م  و 

ين   ال ح   (9)ص 
 

طبقة محورهـا عدسـة قـوافي اللقطـات  .1
المشــهد، وهــو جانــب  اســتعراضفــي 
يدركه المتخصصون فـي   محض،فني  

ــينمائية  ــيناريوهات الســـ كتابـــــة الســـ
فهو يعتمد كما لـو كانـت   والمخرجون،

مــــن نــــوع  اريحركـــة عدســــة كـــام
ــطة  ــة متوسـ ــق عدسـ ــط(، وفـ )متوسـ

( ةمتضمنه لقطع متتابع للقطـات )قريبـ
ــ مرون  ســريعة ــين االخــو، المت فيمــا ب

  عليه السالم على مصير يوسف
 طبقـة تتعامـل مـع الشـق االيمـن مــن   .2

ــاعر  ــزون المشــ ــر مخــ ــدماغ عبــ الــ
والعواطف التي خزنت في مشهد واحد 
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محفوظـة دون   جاءتناضمن آية واحد،  
 )النبـذمن مشاعر    اعتراهانقصان مما  

  والغير،(والحقد 
 

 
2 

اْقت ل وا ي وس ف  أو  
وه  أ ْرًضا ي ْخل   ح  اْطر 

ْجه  أ ب يك ْم   ل ك ْم و 
ه  ق ْوًما  ْن ب ْعد  ت ك ون وا م  و 

ين   ال ح     ص 

طبقة تتعامل مع الشق االيسـر مـن الـدماغ .3
حيث )المنطق( عبر التبرير لمثل هـذا الفعـل 
ْن  وا مــ  ت ك ونـ  يك ْم و  ه  أ بــ  جـْ ْم و  ل  ل كــ  المشـين )ي خـْ

 ) ين  ال ح  ه  ق ْوًما ص   ب ْعد 
زن فـي العقـل   البرمجـةطبقة تعتمد  .4 لمـا خـ 

الباطن من صنوف من المكـر المماثـل الـذي 
ن الكــريم فــي أكثــر مــن لنــا القــرآ استعرضــه

، مثـل مـا لألنبيـاء  متنوعـةموضع عبر سـير  
عليـه حدث مع )أهل الكهف، ومشهد موسـى  

وهــو يتســلل خــائف يترقــب مــن أمــر  الســالم
القبض واالحضار الذي صدر عـن فرعـون، 
وحفــظ هللا لهــم بــالرغم ممــا كــان يحــاط بهــم 

 جميعا من مكائد.
 

 
3 

 
اْقت ل وا ي وس ف  أو  

وه  أ ْرًضا ي ْخل   ح  اْطر 
ْجه  أ ب يك ْم   ل ك ْم و 

ه  ق ْوًما  ْن ب ْعد  ت ك ون وا م  و 
ين   ال ح     ص 

ــث .5 ــة(، حي ــار القيم ــة برمجــة )مس  إنطبق
القــرآن الكــريم يســتعرض لنــا عبــر مواضــع 

ــد ــيم كمــا يســتعرض  ةلمجموعــ ،عدي مــن الق
مما يجب أن نؤمن به ونعتقد، ففـي   ةلمجموع

لما يجـب أن نبتعـد عنـه   استعراضهذه اآلية  
( مع أهمية تعزيـز لقيمـة الغير،من )الحقد أو  

 العقيـد،)المحبة( و)البر( للوالدين، أمـا حيـال  
ــر المــاكرين،  ــا إشــار، للمكــر وأن هللا خي فهن

 وأن هللا هو المتصرف وهو القدير.
مـا ال يـتم إال الحواس، وهو    استثار،طبقة  .6

 عبر ترتيل اآلية وفق أحكام التجويد.
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4 

 
اْقت ل وا ي وس ف  أو  

وه  أ ْرًضا ي ْخل   ح  اْطر 
ْجه  أ ب يك ْم   ل ك ْم و 

ه  ق ْوًما  ْن ب ْعد  ت ك ون وا م  و 
ين   ال ح   (9)  ص 

 

 اآليـة،البرمجة التي تتم عبـر طبقـة سـياق .7
وهو ما يدرك عبر عمليـات الـربط والتحليـل 
ــر  ــى المباش ــر، المعن ــر، خــارج دائ ــر دائ عب
لآلية، في مثل عالقة )القتل بمفهوم الصالح( 
وفق مدركات إخو، يوسف وهـو أمـر بحاجـة 

مــا يمكــن الخــروج منــه  واســتاللإلــى تأمــل 
بفوائد فـي مجـال دراسـات علـم الـنفس مـثال 

ــة تنـــوع العلـــوم عبـــر تعـــاطي  ــ)طبقـ  ةكافـ
 .التخصصات ومجاالت العلوم(

أما باقي طبقات البرمجة الثمان االخرى فهي 
" مثلما سنجدها الغير،تتم عبر ذات قيمة "نبذ 

في سور، "التحريم" مثال، أو على لسان  
 . إبليس "أنا خير منه"

 

 
 
 
2 

سور، 
 البقره 
 

 

لُّوا   ل ْيس  اْلب را أ ْن ت و 
ق   ْشر  وه ك ْم ق ب ل  اْلم  ج  و 
نا اْلب را   ل ك  ب  و  ْغر  اْلم  و 
اْلي ْوم    ن  ب اّللا  و  ْن آم  م 

ئ ك ة   ال  اْلم  ر  و  اآْلخ 
آت ى  الناب ي  ين  و  ت اب  و  اْلك  و 

ب  ه   ال  ع ل ى ح  ي  اْلم  ذ و 
ى  اْلي ت ام  اْلق ْرب ى و 

س اك   اْلم  اْبن   و  ين  و 
ف ي  الساائ ل ين  و  الساب يل  و 

ق اب   ،    الر   أ ق ام  الصاال  و 
وف ون   اْلم  ك ا،  و  آت ى الزا و 

ْم إ ذ ا ع اه د وا   ه  ب ع ْهد 
ين  ف ي اْلب أْس اء   اب ر  الصا و 
ين  اْلب أْس   ح  اء  و  الضارا و 

د ق وا   ين  ص  أول ئ ك  الاذ 

الحظ أن أحد موضوعات هذه اآلية هو  ن
الحظ كيف نالتوجيه حيال قيمة )االيثار(، و
 تم البرمجة لهذه القيمة الخلقية:

 
بالرغم من أن لموضوع االيثار في القرآن 
الكريم لم نجد له سوى موضعين إثنين، إال  

 ،من سور، البقر (177) أن موضع اآلية رقم 
يجعلك مضطرا لتعزيز قيمة )االيثار( عبر  

ولت االصناف ازيار، كافة اآليات التي تن
ذَو ي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى  وهي ) المذكور،

يَن َوا ْبَن السَّب يل  َوالسَّائ ل يَن َوف ي  َواْلَمَساك 
قَاب (  البرمجة للقيمة  ألثرما يعني التعظيم الر  

موضع آخر في القرآن يستعرض  21عبر 
. وهذا مجرد مثال واحد في صنافلنا تلك اال

 فقط . البرمجة المتعدد، الطبقات لقيمة واحد،
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تاق   أول ئ ك  ه م  اْلم    ون  و 
(177 ) 

 

  

  ةغني  ةهب انك بصدد غاب  ،ههذ" متعدد، الطبقات"    البرمجةولتخيل مسار عمليات  

كل   ، بعد     ،صنف محدد من الثمر يطالعك مر  ةوالثمار، فانك ستالحظ ثم  باألشجار

، وهناك صنف آخر ال يطالعك وال يتكرر اال بعد ان تخطو  ،خمس وعشرون خطو 

بمذاقات  ،خطو  ٣٠٠ يتكرر  ما  وهناك  هي    مختلفة،  تلك   ، خطوات  عشر  كل  بعد 

وبأنواعهاالقيم   هللاأ،  االعلى،  سماء  المثل  وهلل  وصفاته  القيم،    هذه  مداد  هي  فهي 

وذاك الذي ال يظهر لك    ،الذي تتغير مذاقاته كل عشر خطوات ، فهذا  للتأملدعوك  ت

في   أرحب  مساحة  أوتي  من  فقط  يدركه  ولكن  نادرا،  وفق    التقاطاال  هللا  رسائل 

 إيقاعات خفية، فيدرك ما ال يدركه اآلخرون.

نؤكوعليه   أن  الكريم،  يمكننا  القرآن  في  األولى  المحورية  الرسالة  هي  )القيم(  أن  د 

)مشكا،   من  مشتق  هو  ما  كل  نعني  فنحن  القيم  نقول   الحسنىهللا  سماء  أوعندما 

 ( وصفاته

 اآليات:كما في  باألحاديثوفق ما جاء  أصل في السنة الشريفةألهمية )القيم( و

وإنَّ من  قرنِكِ م إلنيَّ )في الحديث: و،    ٤لقلم  ا  ﴾  ٤َعِظيࣲم    ﴿َوإِنََّك لَعَلَٰى ُخلُق    في اآلية :ف

 ويقول اك  القنيم من  فارنك كنالفلق فارنك كالندي ، إ اً ،    (4)(  يوَم القيامِة قحاِسنَ م قخالرًا

الحوعنوي والنديني   منا يععنم مفحنال الف نا   ووهن  ،)القيم( قضنح  معينا ا  سيانيا

ه ي نون (، و)الندي  المعاملنة( فاننةفإ ا رلنا )الحج عِف  ،  االعالمي االسالمي )القيم(و

)مدا  االعالم االسنالمي هنو القنيم( قي رضنيحه ا ولنى   كالضِو ة على سبيم الثمال

ا ي نون ومدا  الف ا  الحوعوي والالوكي )القنيم(،  هي الحعزيز والحبشيِ كالقيم،   وقننَ

 الحعامم دينا ما لم ي   ريميا.

عبر سياقات   ،عديد، من مجريات الحيا،ضع  امو  ونعاينه في  ردي هناك من القيم ما  و 

مختلفة القرآنف  ،ومسارات  في  البرمجة  سياق  مع  يتفق  الحيا،  كنا   ،مسار  إذ  فنحن 

ثم ندرك تفسير ذلك عندما نكبر، ذلك    ،صغارا، تمر علينا مشاهد وأحداث ال نفهمها

 ، د لما تم إبذاره وزراعتهثم تتلوها مرحلة حصا  ،بذار األولى تتم أوالان عملية اإل
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عليه   أكدت  ما  القرآني، وهو  النموذج  منسجم مع  أنه  نجد  تنوع،  الحيا، مهما  فنمط 

عنهاعائشة  أمنا   قرآن    رضي هللا  بأنه”  للرسول  وصفها  “وهفي  و وصف  يتحرك 

أن  أل  معزز   الممكن  التي من  االنسجام  فيما  تعلى درجات  القرآنكون  ونمط   بين” 

 .“المعاشالحيا، 

من أن ثمة نموذجا للتسويق مستحدثا وجديدا  لذا أكد الباحثون في جامعة كامبردج،  

اكد      -  قام به فريق في الجامعةعام  ل  استغرقبحث ميداني    عبر  -  سوف يجتاح العالم

وتجدر االشار، في    ، ”تسويق الحالل“نموذج    أن مالمح هذا النموذج سيكون لصالح

الذبح الحاللأن” تسويق الحالل“ ال يعن التصنيع  ،ي    والتمويل   الل،ح ال  وإنما يشمل 

والتصدير،  ،والتخزين  الحالل، االستيراد  واإل  وعمليات  إنه  والترويج  كما  عالن، 

ذلك  وتأكيدهم    على سبيل المثال،  يشمل كافة السلع بما فيها ”مستحضرات التجميل“

بها   يمتاز  حقيقة  من  انطالقا  االديان  دين  جاء  سائر  دون  كوناالسالم  هذا    في  أن 

 .يتم مزاولتها ” وليس مجرد طقوسسلوكي معاشنمط حيا،   ”يعتبر الدين 

 

 ما الجديد الذي جئنا به حيال الخطاب القرآني؟ 

كامن الجديد  يكن  )مسار    ا،  لم  أن  الذي  القيمفي  الرئيسي  المحور  هو  في  (  اعتمد 

الكريم، بل لعل اإلشكال   القرآنفي  الطبقية للقيم  البرمجة    توجيه السلوك عبر أسلوب

ل ق   يبدو في )القراء،(، إذ   ی خ  ٱلاذ  ب  ك   ب ٱۡسم  ر  ۡأ  لنا كيف نقرأ،    تبين،  1العلق    (١﴿ٱۡقر 

الحسني بأسمائه  قيميين(وصفاته  والتخلق  )نكون  بأن  القراء،،  ك  ،  نحسن  آيات وي 

االعراف   تعالى:  سور،  قوله  في  لذلك  ن    عززت  اْلج  ن   م   ك ث يًرا  نام   ه  ل ج  أْن ا  ذ ر  ل ق ْد  )و 

ع ون    ْم آذ ان  الا ي ْسم  ل ه  ا و  ون  ب ه  ر  ْم أ ْعي ن  الا ي ْبص  ل ه  ا و  ْم ق ل وب  الا ي ْفق ه ون  ب ه  ل ه  نس  ۖ  اإْل  و 

اْلغ اف   ه م   ئ ك   أول   لُّ ِۚ  أ ض  ه ْم  ب ْل  ك اأْل ْنع ام   ئ ك   أول   ا ِۚ  ْسن ى    (179)ل ون   ب ه  اْلح  اإْلسماء   ا   ّلل  و 

ل ون   ا ك ان وا ي ْعم  ْون  م  د ون  ف ي إسمائ ه  ِۚ س ي ْجز  ين  ي ْلح  وا الاذ  ذ ر  ا ۖ و   ( (180) ف اْدع وه  ب ه 

يعني  و اعجاب  إهذا  بن  ن  يتج   المغير، الوليد  هي  الم  التي  نحو)القيم(  الشكل  وز 

ن مماثل، حيث آبقر  يءبالمج   الفاشلةوالت العرب  االمضمون، والذي يؤكد ذلك، مح 

 ت الشكل كان، بل ربما من  دون المضمونالشكل فحسب    ىوالتهم تركز علاكانت مح 

نحو  امح  غير  والتهم  فحسب،  السمعي  الخطاب أااليقاع  ابن  معا،    أدرك  ،ن  االثنان 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya180.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya180.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya180.html
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ذلك رد لنا  كانوا    )أمنفعله    ،ويؤكد  ما  يفرون!هذا  الكالم  هذا  أحسن   (،أجمله؟   ما 

 أدركهدرك العمق الذي  نس   المغير،ابن    ةالخطاب ومقول   ةفيما بين مقول  ةقارنمع مو

 . الخطاب

عاد يؤخذ  الى    ، واالنسان  يعمد  ثم  يتفحص    المضمون،بالشكل  ثم  باللحن  أو 

 . ما قدم من طعام ثم يعمد الى تذوقه كي يستكشف مضمونه بجماليةأو  المضمون،

من    الكلمةب  االحساسفي  و جموع  التيضمن  صفللقيمةتعزز    الكلمات  وهذه    ة، 

، وهو ما ينسجم مع  ن يكون ذا هدف أفي الخطاب االعالمي االسالمي وهو    ةرئيس

ليس  أ  ينطلق من مفهوم؟  المشي(  مقصود )  لنتساءل حينها هل )واقصد في مشيك(،  

أو كلم  عبر كل  نجا  فأما،  تخطها هو مشي ستحاسب عليه    ةحرف    إلى ما  أو،  الى 

تؤكده   !هالك ما  ا)،  األحاديثوهذا  لها  يلقي  ال  كلمة  في  رب  به  تهوي  باالً  لرجل 

، والغدو  )كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها(  ك، وكذلالنار سبعين خريفاً(

هنا يتضمن ما تتلفظ به من كلمات أو تخطه يدك من مقاالت أو قصص وروايات أو  

 .اخراج تلفازي وسينمائي

ما  ف  الكلمةأما   وهو  تقصده،  الذي  البلد  ثقافه  من  ويشتق  يستلهم  عليه    أكد نبضها 

  اآلية. ن هللا(أالخطاب القرآني في مثل )وي ك

 الخاصة   الشعبية  الثقافةالعتماد المسح الميداني للتعرف على دقائق  ةمبطن  ،وهي دعو

عرق الثقافة  ،الكلمات  استعمالحيال    بكل  بهذه  الخاصة  الحيا،  أنماط  ما أو  وهو   ،

  .يعزز )لتعارفوا(
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 الكلمة كطبقة برمجية للقيم (21) شكل

 

كل نبي  ن  أاتضح من بحثنا حيال الكلمات التي استعملها االنبياء في تفعيل القيم،  

ذات   كلماته  له  مثل،  بالقيمة  العالقةكانت  السالمموسى  نبينا    جو  في  نجد    عليه 

، السحر،فكون،  أالسحر )القوا، الملقين، تلقف، ي بممارسة  معه كلمات ذات عالقه   

  لذا ذهب   ،تعزيز االدراك بالعلم  مسالهالتركيز على  صار  انقلبوا، اعين الناس (،  

الخضر  نبينا يد  على  فيه    ،ليتعلم  يمتزج  علم  وليس   ،(بالحقيقةالواقع  )وهو 

ن یٰۤ أ نظ ۡر )حين  ، وحتى    (الواقع مع الوهم )كالسحر الذي يمتزج فيه   ب   أ ر  ق ال  ر 

واقع    ،  143األعراف    (إ ل ۡيك ِۚ  الجبل    بالحقيقةفهو  الن  الوهم  مع    تصدع قد  وليس 

جو مشاعر الخوف كان مسيطرا من قبل والدته الى ما بعد خروجه من و،  بالفعل

فرعون   ف ی  قصر  ىِٕف﴿ف أ ۡصب ح   اٰۤ خ  ين ة   د  قاب    اٱۡلم  العصا و ،  18القصص    (ي ت ر  من  خوفه 

يمنح نوع من العالقة مع الجو النفسي للسحر الذي كان هو الجو    جوومن النار،  

وس ى  )كد عليه هللا  أوهو ما    ،العام والسائد المتهم في ذاك الوقت م  ـ  ۡف إ ن  ی    ي  ال  ت خ 

ۡرس ل ون    اف  ل د یا ٱۡلم  ، فانفض عنك الجو النفسي للمخاوف التي 10النمل    ( ١ ال  ي خ 

صرح وطوق الخوف    لذا انهد    ويعزز لها فرعون عبر السحر،.  ، كانت تحاط بكم

وحيث انه تعرى من    ؟ مهابته بعد ذلكفرعون  ، فبمن يعزز  السحر،األول بسجود  

درع أ ن   )  فظهر ضعفه  ،هم  م  ع ل ۡيه   ۡهت ن ا  أ ۡكر  اٰۤ  م  ۡحر   و  يعزز   فاإلكراه،  73طه    (ٱلس  

جاءت  التي كان يحتمي بها، لذا    الهالةتعزز من متانه    ألنها يريدها فرعون  ة  لأمس

وفرعون   موسي  كلمات  يقيهم،  لمعظم  كان  الذي  الطوق  هذا  كسر  حول  تدور 
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ب تنسجم  الخضر  من  التعلم  احالل  الا   مسارومهمه  السحر،    الحقيقةحالل،  مكان 

له وقع     ، ن كان فعال غير قيميأبعد    ،السفينةعلينا، خرق    ،أالمفاجفكليهما كان 

الوهم    ىالسحر مبني عل  أنه من السحر، ذلك  رأثوهو أوقع في    ،قيميا  ى  ضح أ

ما يجعله    ،معا  والحقيقة بينما علم االدراك مبني على مزيج من الواقع  ،وااليهام  

 . يقاقدر على االستيعاب والتصد

نبينا يوسف   السالمبينما مع  نجد كلمات في مثل )عليه    ، ي خ أوهذا    ،ناأو،  نيأ ، 

بالنفس وكذلك محور السور، في   الثقةالتي تعزز    بت، اخوتي، اخوتك(، الكلماتأ

 التأكيد على الثقة باهلل. 

 ، واختيار الكلمات يتم ضمن مسارين:كلمات ةثم معها  ة، كانقيملكل  اذاً 

 . مشتق من مصطلحات السلوك الشائعمسار  -١

  .عليها الجتثاث السلوك الشاذ واستبداله ب خر التأكيد كلمات تريد  -٢

 :عليه السالم  نوح نبيناالحظ مثال ذلك مع نو

  .الكفر -١

الحظ االحرف وتكرار وليال ونهارا، تفيد عمليه االستمرار وعدم االنقطاع،    -٢

  . التكرار هذاحرف الراء ليعزز لذات 

 : عليه السالم سليماننبينا  ومع 

مشتقن جميعها  الكلمات  ممرد،   ةالحظ  "الصرح،  والملوك  القصور  بيئة  من 

قوارير، مال، منطق الطير، االتيان من كل شيء، العلم(، ومع هذا العطاء رفيع  

القيمة   هي  فهذه  المسؤولية،  وتفعيل  هلل  والدعو،  والشكر  العدل  نجد  المستوى 

 كمسار وتلك كلماتها كأجواء، جاءت عبر ما يعيشه الملوك عبر تلك األجواء. 

  .الشكر -1
   . االمتنان لنعم هللا -2
 .معنى العطاء الحقيقي ليس بالمال -3

طرح و إدراكه  أكثر  اهنا  يصعب  قد  الرؤساء    منالمعنية    الشريحةغير  ،  عمقا 

يعجز الخيال حيث    هللا،صور النعيم والمنن من    فاستعراضواالمراء والملوك،  
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أ ن  )في مثل  تصوره،  في   ق ۡبل   ۦ  ات يك  ب ه  إ ل ۡيك  ط ۡرف ك ِۚ أ ن ۠ا ء  وهو ما  ،  40النمل  (  ي ۡرت دا 

نتائج مختبرات   "قاعد، ناسا  و  عالمنا الحديثيفوق في سرعته "الضوء" وجميع 

تلك كانت مستويات   ، وفوق ذلك كانوا يشكرون  رفيعةالمعيشة  من  االمريكية"، 

 . والحشر،ويتعاملون بمسؤولية حتى مع الطير 

ت أن  كهذا مع قصة ومستو  ى قارن قصة ومستوولك  فرعون،    ةمعيش  ى معيشي 

للقيمة ، محوره،    مختلفاذلك أن قيمة نبذ السحر وقيمة نبذ التأله يتطلبان مسارا  

 فرعون:نمط حيا، ضمن كانت أجواء 

ي ذ ب  ح   ) ْم  ْنه  م   ط ائ ف ةً  ف   ي ْست ْضع  ي عًا  ش  ا  أ ْهل ه  ع ل   ج  و  اأْل ْرض   ف ي  ع ال   ف ْرع ْون   إ نا 

ن  أ   ه ْم إ ناه  ك ان  م  ي ْست ْحي ي ن س اء  ه ْم و  يْبن اء  د  ْفس   (4) القصص(  ن  اْلم 

 في مثل: تستلزم تعامالأجواء كهذه 

ات  ل ع لاه ْم ) ر  ن  الثام  ن ْقٍص م   ن ين  و  ْذن ا آل  ف ْرع ْون  ب الس   ل ق ْد أ خ  و و    (130) األعراف  (ن  ي ذاكار 

حين   سليمان  في  السالمأجواء  ملوك   وبلقيس،  عليه  من  ملكين  كانا  والذين 

األاأل إال  تستخدم  لم  منسجمرض،  كانت  التي  والشكر    ةلفاظ  السلطة  أجواء  مع 

 وعيشة الرخاء.  

برمجة  وعبر  سياقاته،  تتنوع  مسار،  عبر  برمجتها  يتم  القيمة  أن  كيف  فالحظنا 

خطية ال  في  وعليه    ،طبقية  القرآني  للنموذج  تقريبي  بشكل  توصلنا  بذلك  نكون 

يتواصل  الحظنا كيف ان النموذج بشكله العام،  و ،  المستهدفة  الشريحةتواصله مع  

 عبر:  المستهدفة الشريحة مع

  .القيمةتحديد  -١

 .القيمةتحديد مسار  -٢

 .سلوب الذي بيناهاختيار الكلمات وفق األ -٣

شريحة،   كل  وفق  الكلمات  ذلك  على  بناء    ، المستخدمةالكلمات  عبر  وتتلون 

  .وهكذا  ،واالمثال ،ونهج القصص  وصفاته، سماء هللاأو

http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=28
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=7
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  في نواديهم،   والمرشدين   ، هممدارس  فيالمعلمين    شريحةألن تحتاط    ،  وهذا يدعو

روادهم،  عبر  القرآن  تحفيظ  الدرامية   ومراكز  برامجهم  عبر  واإلعالميين 

 مع من يستهدفون.  التواصلية مالنظر في اساليبه واعيديكي ارية، والحو

 :أمريناالستحواذ على  معه،من يتعامل برض تذلك ان نموذجنا هذا يف

ال تستند    ء،  لهذا الدين، فقرا  سليمةء،  قراالخطاب، عبر    )مضمونالمضمون    -١

 .( منقوصة اء، قرهللا وصفاته الحسنى سماء أ ،مشكا أو تنطلق من

  .(عبر فنون البرمجة الطبقية للمعلومات والقيم ايصال الخطاب ةق )آلياالسي -٢

  شريحة الدعا، األساليب المباشر، في الدعو، لدى  النظر في    ،اعاد  وهو ما يفرض

تبليغ   ۡله م  لذا  ،  الدعو،في  د  ـ  ج  و  س ن ة ۖ  ٱۡلح  ظ ة   ۡوع  ٱۡلم  و  ة   ۡكم  ب ٱۡلح  ب  ك   ر  س ب يل   إ ل ى   ﴿ٱۡدع  

أ ۡحس ن ِۚ ب ٱلا  الذي سقط سهوا أو ربما عن    الحكمةعنصر  ل  عزز، ت125النحل    (ت ی ه ی  

في مجتمعاتنا    عريضة  شريحةما جعل  م  ،مع شرائحهم  الدعا،في تواصل    تكاسل

  . ديننا العظيمعن  تبتعد  بالتاليو أساليبهم  تمقت 

المسوحو التعرف    الميدانية  اعتماد  الغير،  علىفي  عنه  ثقافات  غنى  ال  كي    ، أمر 

عملي قلوبهم  ،عوالمهم  إلىالدخول    ةنحسن  ما   عبرمخاطبتهم  ونتمكن    ،ونتملك 

ويفهمون فقط،    ،يدركون  ونفهم  ندرك  ما  عبر  ظالل    تأملو ال  ت ۡلك   ﴿  اآلية في  ا  م  و 

وس ى    م  ـ  ين ك  ي  من تحين  نكي    الحيا،ماط  أن  ىتعرف عللا  ىما يشير ال  ،17طه    (١٧ب ي م 

   .المهموللدخول في ع المناسبة الفرصةخاللها ، 

 

 وفقه الميزان  ميزان القيم ثانيا: 

االيمان كالقيمة يعني كالضِو ة    إن كانحااؤل  الك  ( 2)"ميزان القيم"  كحا     اسحهملقد  

يعحمد على   القيمة  قن مما سة  قم  لها كش م م لق وَحِفِي،  كاالمحثال    ميزان االلحزام 

 المدى الذي تحمحع كه القيمة في الاعة والمِونة حي  تما س؟ يبي  

المدى الذي تتمتع به  بإن سبل الغرس القيمي عبر أسلوب البرمجة الطبقية، يعرفنا  
ا في  الممارسة،  القيم  في  والمرونة  الميزانلسعة  يمنحنا  توزن    ولكن ال  الذي عبره 

من أجل التوصل لهذا الميزان،  لذا  الكيفية التي يتشكل فيه ميزان كل قيمة،  ال  القيم، و
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وفقه   ،إدراكا وافيا لفقه اللغةذلك  استوجب وهو ميزان دقيق، ويخضع لمعايير دقيقة،
 .   وفقه الميزان ،ختالفوفقه اال ،وفقه األولويات ،المقاصد

(، العـرض  كليات )النفس، الدين، المال، العقل، أمـن المجتمـع،بمعني    :فقه المقاصدف

 ،للتعـرف علـى مقاصـد الشـريعة  ،وهي تنقسم الى )ضرورات، واجبات، تحسينات(

 وهو ما يساعدنا في معرفة الموازين للوصول للحكم. 

األولويات: محوره  و يتلوها  أفقه  الكبائر  أكبر  مثال:  أولى وأفضل،  تختار ما هو  ن 

 ، وهكذا. العبادات هناك الفرض ثم الواجبوفي التسع الموبقات ثم المكروهات، 

أجـزاء لفقـه   بين المصالح والمفاسد، فهو جـزء مـن خمسـةيهو فقه    :فقه الموازناتو

 الميزان.

من فقه األصول، لفهم الكتاب والسنة الشاملين للعقيد،   (3)هو علم  ففقه الميزان:  أما   

والترجيح( التعارض  )باب  فيه  ويدخل  والحيا،،  افترضوا    ،والشريعة   إذافالعلماء 

في مثل نص عن الرسول متعارض  ،وجد تعارض في األدلة فيما بين السنة والكتاب

فالميزان معني بمعرفة الموازين عن كل نشاط، ولكل    ،قرآن، ليتم الفصل فيهمع ال

وزنها،   معرفة  ثم  فقهية،  مسألة  أو  باب شرعي،  او  للحكم  ومن  حكم،  الوصول  ثم 

العقيد، الموزونة، الى االقتص اد الموزون، واألولويات هي جزء من الموزون، في 

 الميزان.

 :ةاإلنسان في ممارسته للقيم يحتاج الى ثالثيف

 الف ة الموصلة لألهداف.وهي المنهاج:      -ق

 لفهم هذه الشِيعة.وهو الميزان:  - 

مِاعناة الزمنان و  \االكندا   \هي الح بينق\منحعنات العقنموهني  الح مة:   -ت

 والم ان في الح بيق.

الحكم  علىو الترجيح في  الميزان ويتضح  يتشكل  الثالثية  تلك  دليل ،  ضوء  فالمنهج 

وال الميزان،  أهمية  الطريق  صعلى  هذا  يبين  والميزان  الشريعة،  هو  المستقيم  راط 

 ويوضحه.

ن آية،   يفعلى سبيل المثال نجد في القرآن العديد من اآليات، وهي ال تقل عن عشر

مثل في  المال،  ذم  ٱ  في  ق   ت     ﴿ي ۡمح  ـ  د ق  ٱلصا ي ۡرب ی  و  ۟ا  ب و  ٱلر   البعض    ٢٧٦لبقر،  اّللا   فلعل 
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فقه  أدركنا  فإن  المال،  تمدح  أخرى  آيات  مع  اآليات  تلك  تعارض  سبب  يتساءل 

حين   مباشر،  الترجيح  سندرك  المكسب    نعلمالميزان  عن  جاء  المال  ذم  أن  من 

المدح  الحرام،   اليكون  في حين  األفضل واالنفع  المال هو    ، وعليه يكون  حاللفي 

 نمن صدقه( فهنا وإن كا  )ما نقص مال  مثل  وكذلك في،  عبر هذا الميزان  والخير

وكذلك ينقص في واقع الميزان األرضي فهو ال ينقص في ميزان هللا حين يباركه،  

حين يستشكل على الملحدين أمر وجود هللا فيقيسون ذلك بعلم المنطق، غافلين من أن 

عالم األسباب هو عالم أرضي، فال يصح أن نقيس ما بعالمنا األرضي بما هو غيبي  

و ما استشكل كذلك عند المعتزلة حين تعرضوا لمسألة النظر لوجه هللا عند هللا، وه 

من   عليه  مكنت  بما  العين  أن  بسبب  مشاهدته  علينا  يتعذر  أنه  فقالوا   ، اآلخر،  يوم 

قدرات لن تتمكن من رؤياه، غافلين عن أن هذا االنسان  سيكون على هيئة مختلفة 

ي الدنيا يأكل فسيكون بالضرور، ، فهو إن كان فعما هو عليه في االرض في اآلخر،

يتغوط،  ألن  ٱلطاع ام   )اآلية    بحاجة  ن   ي ۡأك ال  سيأكل  ،    75المائد،  (  ك ان ا  اآلخر،  في  بينما 

للتغوط،   حاجة  حين  دونما  وغيرها  كداعش  الضالة  الجماعات  مع  وجدناه  ما  وهو 

آيات كافة  المتعلقة  طبقوا  القتالب  القرآن  وآيات  والغلظة  "وقاتلوا  الشد،  مثل  في   ،

  ، كافة"  الدعو،،    المشركين  ولحاالت   ، السلم  لحاالت  الميزان وعمموه  هذا  طبقوا 

بينما هذه اآليات يتفرع    وغير المسلمين،   المسلمينوحاالت التعايش، ولم يفرقوا بين  

ميزان عشر  أربع  وميزان ف  للحروب،  اعنها  التعايش،  ميزان  غير  السلم  ميزان 

غ الشرعية  اختلط  السياسة  لذا  التبليغ،  ميزان  غير  الدعو،  وميزان  العادية،  تلك  ير 

فكف   فيه،  وقعوا  فيما  ووقعوا  الميزان  فيهم  عليهم  روا  فج  ثم  جميعا  المسلمين  روا 

 أنفسهم.   

خطو،   أول  هو  في وفالميزان  وممارسات  وقيم  أحكام  من  األمور  لوضع  مطلب 

   نصابها.  

استعراضه   تم  مما  بعض  نستعرض  يلي  ميز ضوما  كتاب  كنماذج عما  امن  القيم  ن 
 . عنيناه
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 ( نموذج لميزان القيم22)شكل 
 

 
 

 قيمة االتحاد عن  تطبيق للميزان(  23)شكل 
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 : يكون فمن قيم فقه االختالف
 اإلخالص والحعِد م  االهواء.  -1
 الححِ  م  الحعصب لألشفاص والمذاهب وال واسف.  -2
 إحاان الظ  كاآلخِي .  -3
 والحعِيح للمفالفي .تِك ال ع   -4
 البعد ع  المِاء واللدد في الفصومة.  -5
 الحوا  كالحي هي قحا .  -6

 
ممارسة   ولعلنا في الشكل التالي نعمد ألدا، المسطر، كأدا، رمزية لقياس معدل درجة

 القيمة.
 

 
 

 ( ميزان قيمة عدم التكفير 24)شكل 
 

كميزان في   وانما الخالف على تكييف الواقع ،ليس الخالف على الحكم الشرعيف
 . تكييف القيمة
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 ( ميزان قيمة التسامح25شكل )
 

 

 
 

 القروض   -مسألة في فقه األقليات (  26شكل )
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 زواج المرأ، المسلمة  –مسألة في فقه األقليات (  27شكل )
 

 

 
 
 

 أ –مسألة في الصدق (  28شكل )
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 ب  -مسألة في الصدق (  29شكل )

 

 
 

 ج -( مسألة في الصدق30شكل )
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 ( قيمة التراحم 31شكل )

 
تعد  اإلشا ة هنا إلى قن المؤشِ الذي قد جناه في الما ِة ليس سوى  مزا حيال   ➢

 ن اق القبول م  عدمه.  لمعدل 

 
 

 فقه المقاصد في ميزان القيم 
 )النفس، الـدين، المـال، العقـل، أمـن المجتمـع،  التالية  الكلياتبفقه المقاصد معني  إن  

 وهي تنقسم الى )ضرورات، واجبات، تحسينات(  العرض(

للتعرف على مقاصد الشريعة وهو ما يسـاعدنا فـي معرفـة المـوازين للوصـول وهو  

 للحكم. 
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 ( خارطة المصالح الشرعية 32شكل )

 
 

 أن: الضرورات نجدفي 
 أهمية النفس حد القصاص أخذ منه  -1
 حد الزنى أخذ منه حفظ النسل -2
 حد السرقة أخذ منه حفظ المال  -3
 حد السكر أخذ منه حفظ العقل  -4
 حد الرد، أخذ منه حفظ الدين  -5
 حد القذف أخ منه حفظ العرض )سمعة االنسان وكرامته(  -6
 
 
 

وهناك مقاصد ضرورية لم تستوعبها هذه الخمس، وهو ما يتعلق بالقيم االجتماعية 
والتي جعلها    واألمة(مثل )الحرية، االخاء، التكافل، حقوق االنسان، تكوين المجتمع  

 البعض من التحسينات!
 

 : حكام اإلسالم عليهاأالمقاصد األساسية التي تدور 
 .بناء االنسان الصالح -1
 .االسر، الصالحةاء نب -2

مستويات ثالث للمصالح الشرعية

التحسينات الواجبات
الضرورات

(فرض)

تدور حول
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 .بناء المجتمع الصالح -3
 .اء االمة الصالحةنب -4
   .بناء الدعو، الى خير اإلنسانية -5

 

 تقديم:   هوفاۡلصل 
 . نيةظالمصلحة المتيقنة على ال -1
 .المصلحة الكبير، على الصغير، -2
 .مصلحة الجماعة على الفرد -3
  .المصلحة الكثير، على القليلة -4
  .المصلحة الدائمة على العارضة -5
   .المصلحة الجوهرية على الشكلية الهامشية -6
   .المستقبلية القوية على اآلنية الضعيفة -7
الحديبية  و صلح  في  نموذج:  اآلنية،  بي ن  الشكلية  على  المستقبلية  الجوهرية  تقديم 

 .والقبول بالدون بان تحذف البسملة للتفرغ بمخاطبة الملوك
 

 د والمضار بين المفاس
 . حاجات والتحسيناتالغير تلك التي تعطل  ،المفاسد التي تعطل الضرورياتف
بالنفسو بالمال غير تلك التي تضر  وهي دون تلك التي تضر    ،المفاسد التي تضر 

 . بالدين والعقيد،
 

 وعليه تقررت القواعد الفقهية:
 ال ضرر وال ضرار  -
 الضرر يزال بقدر اإلمكان  -
 كضِ  مثله قو قكبِ منه. الضِ  ال يُزال   -
 يُِت ب قخف الضِ ي  وقهون الشِي .  -
 يُححمم الضِ  ا دنى لدفع الضِ  ا على.  -
 يُححمم الضِ  الفاص لدفع الضِ  العام. -
 قن د ء المفادة ُمقدَّم على جلب المصلحة. -
 وهي:   ٬ي مم هذه راعدة قخِى مهمة  -
 قن المفادة الصغيِة تُغحفِ م  قجم المصلحة ال بيِة.  -
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 وتُغحفِ المفادة العا ضة م  قجم المصلحة الداسمة.  -
 وال تُحِك مصلحة محققة م  قجم مفادة محوهمة.  -
 وغيِها م  القواعد  -

 
 
 

 

 

 ( ميزان القيم المتكامل األركان 33شكل )
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 سمات ميزان القيم وأركانه ( 34شكل )

 

 

 والقيم  فقه الميزان

نبين أن  السابق،  يحسن  العرض  ثمةمن    بعد  في    مسارات  أن  القيم  حيال  ثالث 

 القرآن الكريم.

   ماا  البِمعة ال بقية للقيم، وهو ما يحم عبِ كم ريمة.   -1
ميزان القيم، وهو ما قد كناه م  قن القيمة تحاع وتضيق كناء على إد اك فقهي   -2

 االخحالف(ياحوعب )فقه المقاصد، وفقه ا ولويات، وفقه ا رليات، وفقه 
فيه  الذي  في رياس المدى    ،ِايياومع  ،اوقح ام  ،ايمنحنا قوزانحي   فقه الميزان   -3

 . مما سات القيم تحاع وتضيق
 

 



  

زهير المزيدي  –طبقات برمجة القيم في القرآن   43 

 

 

يقلب الميزان  آياتوينظر    ففقه    ، والتطبيقات  ،واألنشطةوالتصرفات،    ،االحكام  في 

 إن كان نحو:  ، ونوع الميزان ليتعرف على ما يمكن أن يوجه القيمة أو السلوك

  .ميزان الدنيا قم اآلخِة         -ق

 . الغِيب عالم المشاهدة قم عالم ميزان  - 
 جزسيةموازي  قم  يةمقاصد موازي  -ت

 . العزسياتموازي  ال ليات قم  وازي م -ث

 . ميزان المادية قم المعنوية          -ج
 .ميزان الالم قم الحِ          -ل
 . ميزان الدعوة قم الحبليغ          -خ

   . ثم إن كانت من الواجبات أم التحسينات

كاستيعاب   أحادي  بشكل  لها  ينظر  اإلسالم ال  في  للقيمفالقيم  ثنائي  ،الغرب  أو    ،بل 

وعلى ذلك يتبين لنا من  ،  nonlinear  بل بأسلوب ال خطي  ،لنقل ليس بشكل خطي

  هوالمكان على تنوع  ،الزمان على تغيره  ن،ومتناغمة مع مساري ،أن قيم اإلسالم حية

 . اجغرافي
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 ة خاتمــــــــــ

يعزز   دين  فهو  لإلنسانية،  قدمه  فيما  فريد  اإلسالمي  الدين  بين  لإن  فيما  النسجام 

بين االنسان ومن هم من   بين   ،حولهاالنسان وذاته، وما  من بشر ومخلوقات، وما 

االنسان والكون، وما بين االنسان وخالقه، وهذا االنسجام ما كان له أن يتم من دون  

لحظي فهو    ،ومستدام  ،ويومي  ،تعهد  األرض،  هذه  على  االنسان  هذا  وجود  بدوام 

إسعاد تعمير  ،انسجام  فيما   ،وانسجام  خاص  لحوار  معزز  انسجام  وارتقاء،  وإعانة 

 .خالق والمخلوقبين ال

األسلوب    بينا  قد  نكون  القيم  برمجة  طبقات  بيان  لهذا  الفريد  ومع  عزز  الذي 

 .     ربه، ليمكن االنسان من عالقة راسخة مع أرضه وعالقة سمو مع االنسجام

 

 

 

 

 

 تم بحمد هللا   
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 ع ــــــــــــالمراج

 

 

 القِآن ال ِيم -
 (tafsir.app) الباحث القِآني   آنيالباحث القِ -
 2021االخحيا  والقيم، زهيِ المزيدي  (1)
 2021ميزان القيم، معموعة مؤلفي   (2)
 ، معموعة محاضِات، ميزان القيم. داغي  على رِة د. (3)

 ، الدرر السنة.مجمع الزوائد :المصدر ،الباهلي أمامهأبو  :الراوي (4)

 2000في القصص القرآني، زهير المزيدي، يراالكام حركة  (5)

 
 

 كالضغط على الِواكط  الححميم معانا والمؤلف  ما يلي م حبة  ❖
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tafsir.app/55/9
https://tafsir.app/55/9
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https://www.musli

m-

library.com/arabic

/%d8%b7%d8%a

8%d9%82%d8%a

7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84

%d8%a8%d8%b1

%d9%85%d8%ac

%d8%a9-

%d9%84%d9%84

%d9%82%d9%8a

%d9%85-

%d9%81%d9%8a

-

%d8%a7%d9%84

%d9%82%d8%b1

%d8%a2%d9%86

/ 

 

https://wp.me/p3

WskZ-99V 

 

https://wp.me

/p3WskZ-9a0 

 

https://bit.ly/3f

5ukEn 

 

https://wp.me/

p3WskZ-9Je 

 

https://wp.me/p3Ws

kZ-9sV 

 

https://wp.me/p3

WskZ-9ad 

 

العالمات التجارية في التأثير  

   على القيم

   رمجة القيم عبر مناهج التعليمب   لرياض األطفالتفعيل القيم 

   وإن من شيء إال يسبح بحمده   القصص القرآني  فىحركة الكامر، 

https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://wp.me/p3WskZ-99V
https://wp.me/p3WskZ-99V
https://wp.me/p3WskZ-9a0
https://wp.me/p3WskZ-9a0
https://bit.ly/3f5ukEn
https://bit.ly/3f5ukEn
https://wp.me/p3WskZ-9Je
https://wp.me/p3WskZ-9Je
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9ad
https://wp.me/p3WskZ-9ad
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%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%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%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%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%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%88%d8%a5%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d8%a1-%d8%a5%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d8%ad-%d8%a8%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%87/?lang=Arabic
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https://wp.me/p3

WskZ-aKO 

 

https://wp.me/p3

WskZ-99N 

 

https://wp.me/p3W

skZ-99Q 

 

https://wp.me/p

3WskZ-99J 

 

https://wp.me/p3

WskZ-9a3 

 

https://wp.me/p

3WskZ-bpU 

 

التفكير االستراتيجي في  

استهداف شرائح  

 المجتمع 

   نجومية الرياضة والقيم   ذج من أنماط بناء القيم في الحيا،نما

http://bit.ly/sinaeat

_altakamul 

http://bit.ly/sinaeatal

maswuwlia 
https://bit.ly/2E95kfp 

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

في بناء صور، وسمعة     تسويق الحالل 

  المدن اعالميا
https://wp.me/p3Wsk

Z-aTV 

 

https://www.musli

m-

library.com/?lang=A

rabic&s=%D8%A7%

D9%84%D8%A7%D8

%B2%D9%85%D8%

A7%D8%AA+%D9%8

4%D8%A7%D9%86%

D8%AC%D8%A7%D8

%B2%D8%A7%D8%

AA 

https://wp.me/p

brE-3WskZ 

 

https://wp.me/p3WskZ-bop
https://wp.me/p3WskZ-bop
https://bit.ly/2L1sRF5
https://bit.ly/2GsAvTg
https://bit.ly/2Vl0ghP
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://wp.me/p3WskZ-aTV
https://wp.me/p3WskZ-aTV
https://wp.me/p3WskZ-brE
https://wp.me/p3WskZ-brE
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 https://bit.ly/3

0oJArI 

 

https://wp.me/p

3WskZ-9sN 

 

https://wp.me/p3WskZ-

bpP 

 

https://wp.me

/p3WskZ-

9am 

 

https://www.musli

m-

library.com/arabic/

%d8%aa%d8%a3

%d9%85%d9%84

%d8%aa/ 

 

https://bit.ly/30oJArI
https://bit.ly/30oJArI
https://wp.me/p3WskZ-9sN
https://wp.me/p3WskZ-9sN
https://wp.me/p3WskZ-bpP
https://wp.me/p3WskZ-bpP
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
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https://wp.me/p3Wsk

Z-boI 

 

https://wp.me/p3Wsk

Z-bpM 

 

قاعد، في برمجة المعلومة    100

 الجزء الثاني  –في الدماغ 

https://goo.gl/P9uMBy 

 عندما تتحدث الصور

https://wp.me/p3Wsk

byH-Z 

 

https://wp.me/p3Wsk

byr-Z 

 

-https://wp.me/p3WskZ

brX 

 

https://bit.ly/3pigQuo 

 

https://wp.me/p3WskZ-bQ2 

 

 تطبيق 

APP 

 

https://wp.me/p3WskZ-boI
https://wp.me/p3WskZ-boI
https://wp.me/p3WskZ-bpM
https://wp.me/p3WskZ-bpM
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://goo.gl/P9uMBy
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1/?lang=Arabic
https://wp.me/p3WskZ-byH
https://wp.me/p3WskZ-byH
https://wp.me/p3WskZ-byr
https://wp.me/p3WskZ-byr
https://wp.me/p3WskZ-brX
https://wp.me/p3WskZ-brX
https://bit.ly/3pigQuo
https://wp.me/p3WskZ-bQ2
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https://bit.ly/2MkLV2z 

 

-muslim) المشاعر في برمجة القيم

library.com) 

https://wp.me/p3WskZ-

bWA 
https://wp.me/p3WskZ-

bWh 

https://wp.me/p3Wsk

Z-bUp 

 

https://wp.me/p3WskZ-

bV8 

https://wp.me/p3WskZ-

bWM 

https://wp.me/p3

WskZ-bWQ 

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

https://wp.me/p3WskZ-bRE 

https://wp.me/p3WskZ-bRH 

https://wp.me/p3WskZ-bRK 

https://wp.me/p3WskZ-bRO 

https://wp.me/p3WskZ-bRR 

 

 

 الدورات التدريبية 

 

 الرابط اسم الدورة  تسلسل

 تسويق الحالل  1
 

-zuhair-https://www.tadarab.com/courses/dr
4/ 

  لألطفالادار، نوادي القيم  2
 واليافعين 

 

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

 تفعيل القيم وممارستها  3
 

-zuhair-https://www.tadarab.com/courses/dr
3/ 

 

  تحويل القيم لمنتجات  4
 ومشاريع 

 

-zuhair-https://www.tadarab.com/courses/dr
2/ 
 

تخطيط وتصميم الحمالت   5
 االعالنية 

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

https://wp.me/p3WskZ-bRE
https://wp.me/p3WskZ-bRH
https://wp.me/p3WskZ-bRK
https://wp.me/p3WskZ-bRO
https://wp.me/p3WskZ-bRR
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-4/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-4/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-mansour/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-mansour/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-3/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-3/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-2/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-2/
https://www.tadarab.com/courses/zuhair-mansour-almazeedi
https://www.tadarab.com/courses/zuhair-mansour-almazeedi
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إدار، وصناعة رواج   6
 العالمات التجارية  

 

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

                  

 

 

 المحاضرات  

 الرابط العنوان  

 

1 

 

محاضر، من التحفيظ  
 إلى التشغيل  

 
 
 

لقاء تعريفي بنموذج   2
 زمرد القيمي 

  - 2016YouTube - 06  -  10العربية   TRTقهو، تركية | د. زهير المزيدي قنا،

تعريف االعالم   3
 واالعالن 

Zuhair ALMazeedi on Alrai TV زهير المزيدي في تلفزيون الراي -Part 1  
YouTube 

  Partزهير المزيدي في تلفزيون الرايuhair ALMazeedi on Alrai TV Z اإلعالنات التجارية  4
YouTube -Part2  

  - YouTubeالقنا، التركية ولقاء قروب تأملت منصة التأمالت  5

محاضر، من التحفيظ   6
 إلى التشغيل 

https://youtu.be/jGi8w4IDEuw 
 

 

 

    المؤلف في سطور

 

 

 

 

 

 

 زهير منصور المز يدي د. 

https://youtu.be/UUf5zIvUuQ0 

https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair/
https://www.youtube.com/watch?v=FsrjeHHp9iw
https://www.youtube.com/watch?v=FsrjeHHp9iw
https://www.youtube.com/watch?v=mWKccoSYzik
https://www.youtube.com/watch?v=mWKccoSYzik
https://www.youtube.com/watch?v=88caoW6R-4U
https://www.youtube.com/watch?v=88caoW6R-4U
https://www.youtube.com/watch?v=Rrj-VPuH8JY&list=PL2Hx7CQHDB0ZITIGQEctpbc19hwmiamnL
https://www.youtube.com/watch?v=Rrj-VPuH8JY&list=PL2Hx7CQHDB0ZITIGQEctpbc19hwmiamnL
https://www.youtube.com/watch?v=Rrj-VPuH8JY&list=PL2Hx7CQHDB0ZITIGQEctpbc19hwmiamnL
https://youtu.be/jGi8w4IDEuw
https://youtu.be/UUf5zIvUuQ0
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 المواقع االلكترونية:

www.qeam.org 

 www.zumord.net 

 zumord123@gmail.comللتراسل: 

 : APPSتطبيقات 

   APP)زهير المزيدي(     
 

 الخبر،:سنوات 

والتسويق لها على نطاق التوعوية  االعالنية التجارية والقيمية عام في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت 35أكثر من 

 دولي. 

 العملية: الخبرات 

 2008-2019العربية للقيم المجتمعية  مبر، المؤسسةمجلس إدار،  رئيس .1
 2019المشرف على )دبلوم القيم( لدى جامعة دار الحكمة، المملكة العربية السعودية  .2
 T.C (1985 .)مؤسس ورئيس مجلس إدار، شركة  .3
 . 1986مؤسس إدار، اإلعالم في بيت التمويل الكويتي  .4
 1991.اإلنتاج القيمي لألفالم التلفزيونيةمؤسس لشركة الرؤية والكلمة المتخصصة في   .5
 2000لالستشارات العرب "  “اإلعالميونمؤسسة عام مؤسس ومدير  .6
 . 2001خبير إعالمي معتمد لدى غرفة تجار، وصناعة الكويت .9

 كا والكويت . محكم دولي لجوائز اإلعالن القيمي لجوائز دولية في بريطانيا وأمير 10

 : Social innovationsفي مجال إبداع المشاريع االجتماعية 

مشروع "غراس" للوقاية من آفة المخدرات، عبر تشكيل مجلــس بعضــوية وزارات الدولــة وجمعيــات المجتمــع  -1
، أشادت ملكة السويد بنتائج المشروع ضمن 2005-1999المدني ومؤسسات القطاع الخاص في دولة الكويت،

 جولتها في معرض دولي بما حققه المشروع من نتائج، ولم تحققه مشاريع مماثلة على نطاق أوروبا.
مشروع " وقف األرشيف اإلعالني" للجامعة االفريقية العالميــة فــي الســودان، لنقــل خبراتنــا فــي تدشــين وإدار،  -2

 2017جوائز اإلعالن الدولية عبر طلبة كلية اإلدار، والتسويق.
"سما" سوق منتجات االيتام، لتعزيــز مفهــوم اإلنتــاج فــي مراكــز االيتــام وجعلهــا مراكــز لمــوارد ماليــه مشروع   -3

 2016عوضا أن تكون مراكز لإلنفاق فقط.
مشروع "سمر" سوق منتجات القرآن، مع مجموعة مــن القــرى اليمنيــة، عبــر حلقــات تحفــيظ القــرآن، لالرتقــاء  -4

هيمه، ال حافظا فقط، عبر برنامج أدرنــاه دوليــا بعنــوان "تحويــل القــيم بالحافظ كي يكون مشغال لقيم القرآن ومفا
 2017لمنتجات" ما تمخض عن نوا، لسوق للمنتجات، وعوائد ماليه يستفيد منها سكان القرى.

عبر وســائل التواصــل االجتمــاعي بشــكل اإلنســانيةجــزء، لتعزيــز مفــاهيم القــيم    100مشروع )تأملــت(، عبــر    -5
 عن أربعة كتب الكترونية.أسبوعي، والتي تمخضت 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، كنموذج فــي مجــال مشــاريع تمكــين   1986مشروع الجامعة الخليجية المفتوحة،   -6
 القوى العاملة لالنخراط في التعليم الجامعي عن بعد.

http://www.qeam.org/
http://www.zumord.net/
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ســات توقيع عشرات مذكرات التفاهم في مجال التعاون المشترك مع جامعات ومؤسسات المجتمــع المــدني ومؤس -7
تعليمية على نطاق دولي، بهدف تفعيل عمليــات التشــبيك لتعزيــز القــيم واعتمــاد بــرامج المؤسســة العربيــة للقــيم 

 المجتمعية.
 

 االستشارات القيمية:في مجال 

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

 2004"ركاز" الدعوي مستشار مشروع  .3
 2009 اإليمانمستشار مبر، طريق  .4
 2016مستشار الشبكة الدولية لرعاية االيتام  .5
 2018حملة توعوية لصالح االيتام في تركيا   ، مستشار اكاديمية التدريب والقياد،، إستانبول لإلدار .6
 2020مستشار الشبكة الدولية للقيم   .7

 

 : الدوليةالجوائز في  العضوية 

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

 التسوق األمريكية.
 

 حياز، الجوائز والمناصب الدولية:

أبرزها الجائز، العالمية لإلعالن عن الشرق  القيمي( اإلعالن )ال من الجوائز الدولية في مج على عددحائز  .1
 . 1992برشلونة  -األوسط وأوروبا 

 إعالنيةمنظمة  ألكبرالتابعة  الدولية، الجمعيةرشح لمنصب نائب رئيس مجلس إدار، فرع الكويت لجمعية اإلعالن  .2
   1996-امريكية

 1999 لجنة االعالم المجتمعي، ورئيس عضو مؤسس لالتحاد الكويتي لإلعالن  .3
 2013قلد جائز، 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 الكامر، في القصص القرآني  .4
 2012مقدمة في تفعيل الحواس  .5
 2013تحويل القيم إلى منتجات  .6
 2013والقيم  اإلدراكمؤشر  .7
 2013التسويق المجتمعي  .8
 2014تحويل المشاعر إلى منتجات  .9
 2014في استنساخ فكر العظماء  .10
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 2018لقيم لرياض األطفال تفعيل ا .11
 2018برمجة القيم عبر مناهج التعليم  .12
 2018مفهوم المسؤولية المجتمعية وممارستها  .13
 2018التفكير االستراتيجي في استهداف شرائح المجتمع .14
 2018وإن كل شيء اال يسبح بحمده،  .15
ب كمنهج تدريسي في الهيئة  اعتماد الكتا ، دار ذات السالسل للنشر، تم1984الكويت  -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 الحيا،  .23
   2006التسويق بالحواس الخمس  .24
 نشر، ومكتبة جرير ، دار إنجاز لل2010قو، العالمات التجارية  .25
 2013العالمات التجارية في التأثير على القيم  .26
 2017تسويق الحالل  .27
 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
 2018نماذج من أنماط بناء القيم في الحيا،  .33
 2018نجومية الرياضة والقيم  .34
 2019في بناء صور، وسمعة المدن إعالميا  .35
 2019وان من شيء اال يسبح بحمده  .36
 2019الوسم في العالمات المسجلة  .37
 ، المؤسسة العربية للقيم المجتمعية، الكويت2019صناعة 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
 2019اعالن واحد استوفى معايير اإلعالن  .43
 2019رحلة زمرد   .44
 2020حراك الشذوذ  .45
 2020هدايا المصائب ونذرها  .46
 2020تأمالت فيمن احصاها  .47
 2020االبتكارات المجتمعية  .48

 
 

 البرامج االذاعية والتلفزيونية:

 ساعة إذاعية مع إذاعة دولة الكويت، سلسلة توثق صناعات اإلعالن والتسويق والعالقات العامة. 600 -1
 TRTقطر، دبي، وتركيا   - ةاستضافات عبر محطات إذاعية وتلفزيوني -2
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 االستشارات: في مجال 

 الكويت. -مكتب الشهيد مستشار إعالمي لبعض مكاتب " الديوان األميري "  .1
 2000مستشار الشركة الكويتية للحاسبات   .2
 2000مصر  –مستشار شركة "حرف" إحدى شركات "صخر" الكويت  .3
 2003-1986 الكويتي.بيت التمويل  فيمؤسس االعالم والتسويق  .4
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