
 

 
 

اُت الَعْقِل   )21َحْلَقة ( –) Open-Mind Surgeriesاملَْفتوح" ( - "َعَمِليَّ

 َدْوَرُة َحياِتنا �� الُوجوِد 
�ا  ِر واسِتْحضاِر إداَرِة ُشؤوِننا ُ�ّلِ  ُمنَطَلُق َفْ�ِم وَتَصوُّ

 * ام محمد زقزوقعزَّ 

نا نحُن    ال �علُم الَغْيَب! لكنَّ عاِلَم الَغيِب والش�اَدِة   ر�َعِة واِملْ��اِج اإلسالِمّي�ن، أنَّ يِن والشَّ َمنا �� الّدِ َعلَّ

ْرَمِدّيِ  ُر �� الُوجوِد السَّ ْرنا/َنَتَطوَّ َخْمَسُة  ) واِحَدٍة ِقواُم�ا Lifecycleِضْمَن َدْوَرِة َحياٍة ( 1َب�� آَدَم، َتَطوَّ

ْطوارٍ 
َ
ة.  2أ �ا َغْيِ�يَّ ٍة واِ�َ�ٍة، و�� ُجّلِ ؛ �اِشًفا َلنا (أفراًدا وَمجاميَع) عن حاِل وَشْ�ِل قال ا��اِلُق عامَّ

14نوح:"َخلَقَُكۡم أَۡطَواًرا َوقَدۡ " َخْلِقنا:
ِقنا وَمآِلنا وَمعاِدنا بَقوِلِھ 3 َولَقَۡد  : ". وقد أْجَمَل َدْوَرَة َحياِة َتَخلُّ

ن ِطیٖن   لَٖة ّمِ َن ِمن ُسلَٰ نَسٰ ِكیٖن    ١٢َخلَۡقنَا ٱۡإلِ ھُ نُۡطفَٗة فِي قََراٖر مَّ ثُمَّ َخلَۡقنَا ٱلنُّۡطفَةَ    ١٣ثُمَّ َجعَۡلنَٰ
ھُ َخۡلقًا َعلَقَٗة فََخلَۡقنَا ٱۡلعَلَقَةَ ُمۡضغَٗة فَ  َم لَۡحٗما ثُمَّ أَنَشۡأنَٰ ٗما فََكَسۡونَا ٱۡلِعَظٰ َخلَۡقنَا ٱۡلُمۡضغَةَ ِعَظٰ

ِلِقیَن  ُ أَۡحَسُن ٱۡلَخٰ ِلَك لََمیِّتُوَن  ١٤َءاَخَرۚ فَتَبَاَرَك ٱ�َّ َمِة   ١٥ثُمَّ إِنَُّكم بَۡعَد ذَٰ ثُمَّ إِنَُّكۡم یَۡوَم ٱۡلِقیَٰ
ٍة   .61-12املُْؤِمنون: " تُۡبعَثُونَ  ُف ِبذاِتِھ من أْطواٍر َبْيِ�يَّ ومن �ذه األْطواِر ما �و عامُّ الَبيان، وم��ا ما يتألَّ

ٍة؛�اآل�ي:  َتْفصيِليَّ

 
ة: 1 رَمِديَّ ة:). Immortalityالالِبداَية والالِ��اَية (  السَّ ة:). Eternityالالِ��اَية ( األَبِديَّ ة:). Eternityالالِبداَية ( األَزِليَّ َتة ملا ب�َن الِبداَيِة والِ��اَيِة   األَمِديَّ َفة املَؤقَّ الّصِ
)Temporality ِة َحو ِر�َّ َصوُّ ِة التَّ الِليَّ ِة �� أق��� ما ُتدِرُكُھ ُعقوُلنا ا��لوَقِة من "املَعا�ي" الدَّ َغِو�َّ مان ). و�ذه "املَبا�ي" اللُّ َم�ان؛ الزَّ امل�ان   -َل ُحدوِد الزَّ
)Spacetime .( 
ِة ُ�َعدُّ "من الناِحيَ  2 ِة االخِتصاِصيَّ ْطواًراِة اإلدار�َّ

َ
) الَعالقِة فيما بي��ا. وثانًيا؛ ��  Dependent) بَوصِف�ا: أوًال؛ ُمعَتِمَدِة (Stages" (َمراِحلَ ) وَلْ�َست "Phases" ( أ

�اَية.   .راجع/راج�� وثيقة "استف�اماٌت متكررة"َ�ْوِ��ا ِقواُم َدْوَرِة َحياٍة َمعلوَمِة الِبداَية والّ�ِ
ِر َمن َحَصَر وَقَصَر �ذه اآلية ع�� َطْوِر "  3 ِق ا�َ�نو�� �ذا �عميٌق وتصو�ٌب ��طِأ ف�ِم وَتَصوُّ جميِع والّتَخلُّ ِرِه �� الُوجود؛ يِ��ّ التَّ " ِضْمَن دوَرِة حياِة اإل�ساِن وَتَطوُّ

ّي، وابن َزْ�د؛ يرحم�م هللا"�ذا ا�َ�َطأ �� َفْ�ِم ا�َ�ْصُر والَقْصُر "قالھ عبدُهللا ابن عّباس  ّدِ تفس�� القرآن العظيم (املعروف بــــــ  ، وِعْكِرَمة، وَقتاَدة، و�ح�� بن راِفع، والسُّ

دار   -م 2010�ـ/1431الطبعة األو��:  –) 261صفحة ( -ا��زء الثامن  –تحقيق وتخر�ج و�عليق: ُشعيب محّرم األرنؤوط ومحمد أ�س مصطفى ا�َ�ّن  –الشيخ اإلمام/ عماد الدين أ�ي الفداء إسماعيل بن كث�� الدمشقي  -��") "تفس�� ابن كث

 .دمشق –الرسالة العاملية 
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ــِة  .1 َّ� ّرِ
ر) َطْوُر الذُّ وَ��َت�� ِبِبدايِة َطْوِر  من ِط�ٍن،   4: و�و َطْوٌر عامٌّ بدأ منُذ ُخْلِق آَدمَ (عاَلُم الذَّ

جميِع  " ِق ا�َ�نيِ��ّ التَّ َخلُّ یَّتَُھۡم  : "  هللاُ ". قال  والتَّ َوإِۡذ أََخذَ َربَُّك ِمۢن بَنِٓي َءاَدَم ِمن ُظُھوِرِھۡم ذُّرِ

َمِة إِنَّ  ٓۚ أَن تَقُولُواْ یَۡوَم ٱۡلِقیَٰ ا ُكنَّا َوأَۡشَھَدُھۡم َعلَٰىٓ أَنفُِسِھۡم أَلَۡسُت بَِربُِّكۡمۖ قَالُواْ بَلَٰى َشِھۡدنَا
ِفِلینَ َعۡن ھَٰ  ْعراف:"ذَا َغٰ

َ
َنۖ إِنَّھُۥ : "قال  و   172األ ۡیَطٰ بَنِٓي َءاَدَم أَن الَّ تَۡعبُُدواْ ٱلشَّ أَلَۡم أَۡعَھۡد إِلَۡیُكۡم یَٰ

بِینٞ  �ن  قال رسوُلھُ . و 60�س:"لَُكۡم َعُدّوٞ مُّ
َ

ْيَت ُيقاُل للرَّجِل من أ�ِل الناِر يوَم الِقياَمِة: : "للعامل
َ
أرأ

�ٍء، أُكْنَت ُمفَتِدًيا ِبھ؟ فيقوُل   ):قال (فيقوُل: َ�َعم.  ):قال ( َلو �اَن َلَك ما ع�� األرِض من ��َ

َخْذُت َعَلْيَك �� َظْ�ِر آَدَم أْن الَّ : )(هللا 
َ
ْ�َوَن من ذِلَك؛ قد أ

َ
ُ�شِرَك �ي ش�ًئا  قْد أرْدتُّ ِمْنَك أ

َبْ�َت إالَّ أْن ُ�ْشِرَك 
َ
 . {عاَلُم َغيٍب}5" فأ

َة ل�م  " وحيَد ميثاٌق َمعقوٌد ب�ن ِفْطَرِة الَ�َشِر وخاِلِق الَ�َشِر منُذ َكْينوَنِ�ِ�م األو��، فال ُ��َّ ... إنَّ التَّ
ُسِل -�� َنْقِض امليثاق  روَ�ُ�مح�� َلو َلم َيْبَعَث إل��م بالرُّ روَ�ُ�م وُ�َحّذِ ولِكن َرحَمُتُھ َوحَد�ا   -ُيَذّكِ

إقَتَضْت أالَّ َيِ�ْلُ�م ا�� ِفْطَرِ�ِ�م �ِذِه؛ َفَقد َتنَحِرف، وأالَّ َيِ�ْلُ�م َكذِلَك إ�� ُعقوِلِ�م ال�� أعطا�ا 
ر�ن وُمْنِذر�ن؛ ِلَئّال َيكوَن  ٌة َ�عَد   َلُ�م؛ َفَقد َتِضل، وأن َيْبَعَث إل�ِ�م ُرُسًال ُمَ�ّشِ للّناِس ع�� ِهللا ُ��َّ

 .6" الرُُّسل!

ةوِمّما َتَبّقى َلنا ��   نَيِو�َّ ــِة من    َطْوِر ا��ياِة الدُّ َّ� ّرِ
ليَمة؛ ال�� انَحَرَف ُمعَظُم الّناِس َطْوِر الذُّ : الِفْطَرُة السَّ

ي �و �ُء اآلَخُر املَُتَبّقِ ناُكُر االْخِتال�ّ�.  ع��ا: ِكْ�ً�ا، وِعناًدا وَتْقليًدا... إ��، وال��َّ عاُرُف االْئِتال�ّ�، والتَّ  التَّ

 
أستاذ املناخ املشارك بقسم ا��غرافيا بجامعة  –د. عبدهللا عبدالرحمن اِملسِند  ُن الَ�َشر ا��اِلّي�ن، وَخليَفُة (ول�س أّب) َمن َسَبَقنا ِمن َخْلٍق ساِبق�ن"�و أبونا وَخليَفُتنا نح "آدُم  4

 .". بَتَصرٍُّف �س��!؟َمن �ان َ�ْسُكُن َكْوَكَب األرِض َقبل آدم مقال " -السعودية القصيم، واملشرف ع�� جوال �ون املتخصص بالطقس والفلك، ومؤسس، ورئ�س ��نة �سمية ا��االت املناخية املم��ة �� 
ث: األلبا�ّي  - الراوي: أ�س بن مالك  5 ث: 8123الصفحة أو الرقم ( -��يح ا��اِمع  املصدر: –ا�َ�ّدِ . وكذلك َحَكم عليھ ��يح). خالصة حكم ا�َ�ّدِ

ث/ شعيب األرنؤوط وفر�ُقُھ �� تخر�ج�م ملسند أحمد بأن:  تحقيق  –. مسند اإلمام أحمد بن حنبل ��يح ع�� شرط الشيخ�ن إسنادهالَعالّمة ا��ّدِ
 -م 2008�ـ/1429ة الثانية: الطبع –) 12289رقم ا��ديث ( –) 302صفحة (  - ا��زء التاسع عشر  –وتخر�ج و�عليق: ُشَعْيب األرنؤوط وعادل ُمرِشد 

 ب��وت.  – مؤسسة الرسالة 
الل")  6 الطبعة الشرعية ا��امسة والعشرون:   -) 3ا��ّلد ( –) 1391صفحة ( – أ. سّيد قطب إبرا�يم الشاذ��  -�� ظالل القرآن (املعروف بــــــ "تفس�ِ� الّظِ

 مصر.  –القا�رة  –دار الشروق   –�سعة مجلدات  –م 1996�ـ/1417
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ِق ا�َ�نيِ��ّ  .2 جميِع والّتَخلُّ  من َطْوُر التَّ
ُ
ْطَفِة : و�و َطْوٌر عامٌّ يبدأ ا��ياِة  و��ت�� ِبِبدايِة َطْوِر " النُّ

ة نَيِو�َّ ُھ ُهللا  " {الدُّ لُم َغْيٍب أرانَ َم ش�اَدةٍ ؛ فأصبَح ��  7�� أنفِسنا  و�و عاَ ِھ عالَ ِ
}. وِقواُمُھ األطواُر  ُجلّ

ِة اآلتية: فصيِليَّ ِة التَّ  الَبْيِ�يَّ

ْطَفة )1 ْمشاج:  النُّ
َ
ْطَفُة األ ُجِل والُبَوْ�َضة عند املرأة. قال    8و�� النُّ : ب�ن ا�َ�ْيوان املََنِوّيِ من الرَّ

لَةٖ " َن ِمن ُسلَٰ نَسٰ ن ِطیٖن َولَقَۡد َخلَۡقنَا ٱۡإلِ ِكینٖ  ١٢ ّمِ ھُ نُۡطفَٗة فِي َقَراٖر مَّ "  ثُمَّ َجعَۡلنَٰ

ِة َصْفَراُء َرِقيَقٌة،  : ". وقال رسوُل ِهللا  13-12املُْؤِمنوَن:
َ
ُجِل َبْيَضاُء َغِليَظٌة، َوُنْطَفُة اْملَْرأ ُنْطَفُة الرَّ

َبُھ َلُھ، َوِ�ِن اْجَتمَ  ُ�َما َغَلَبْت َصاِحَبَ�َ�ا َفالشَّ ُّ�
َ
 .9"َعَتا َجِميًعا َ�اَن ِمْ�َ�ا َوِمْنھُ َفأ

ثُمَّ َخلَۡقنَا : " ؛ وت�وُن عاِلَقٌة �� ِجداِر الرَِّحم. قال  10ي�وُن ا�َ�ن�ُن ع�� َشْ�ِل الَعَلَقة  :الَعَلَقة )2
ِھ  َبْطِن  ��  ُيْجَمُع  أحَدُكم  إنَّ "   :وقال  ،  14املُْؤِمنوَن:"  ٱلنُّۡطفَةَ َعلَقَٗة... ّمِ

ُ
يوًما، ُثمَّ يكوُن   أر�ع�َن  أ

 .11" َعَلَقًة ِمثَل ذلك...

ة ع�� َ�يَئِة أَثِر إ�سان، وذلك �� أواخر الش�ر  : املُْضَغة )3 ْوِر الُكَتُل الَبَدِنيَّ َتْظَ�ُر �� �ذا الطَّ

ُمّوِ والّزِ�اَدة.  ْ�ِر بالنُّ "  ... فََخلَۡقنَا ٱۡلعَلَقَةَ ُمۡضغَٗة...: "قال األول؛ حينما تبدأ خاليا الظَّ

... ُثمَّ يكوُن ُمْضَغًة ِمثَل ذلك، ثم َيبَعُث ُهللا إَلْيِھ َمَلً�ا بأرَ�ِع َ�ِلماٍت، " :وقال ، 14املُْؤِمنوَن:

َجَلُھ، وِرْزَقُھ، وَشِقيٌّ 
َ
وُح...َسعيٌد، ثم ُينَفُخ فيھ   أم َفَيْكُتُب َعَمَلُھ، وأ  .12" الرُّ

َنًة الِعظام. قال : الِعظام )4 ُة َتْنمو ُمَ�ّوِ ... َفَخلَۡقنَا ٱۡلُمۡضغَةَ : "حيث تبدأ الُكَتُل الَبَدِنيَّ
ٗما...  .14املُْؤِمنوَن:"  ِعَظٰ

ْ�م )5 ْ�ِم �� األسبوع الثاِمن. و��ذا ي�ت�� َطْوُر ا�َ�ن�ن (: ال�َّ )، و�بدأ  Embryoو��ت�� ِكساُء ال�َّ

َم لَۡحٗما...: "). قال Fetus(  ا�َ�ميلَطْوُر    .14املُْؤِمنوَن:"  ... فََكَسۡونَا ٱۡلِعَظٰ

ْخرى  )6
ُ
ُة األ

َ
ْشأ سِوَ�ة)ال�َّ ْ�ِم ع�� الَعْظم، و�� الش�ر الساِدس  : (ال�َّ ِن ال�َّ و��وُن ذلك �عد َتَ�وُّ

ْ�ِر الساِدس  ُن �� الشَّ ِھ إذا َخَرج؛ حيُث َتَتَ�وَّ ّمِ
ُ
يصبُح اإل�ساُن قادًرا ع�� االْسِتْقالِل عن أ

 
..." :َصَدَق ُهللا العظيم 7 تِنَافِي ٱۡألٓفَاِق َوفِٓي أَنفُِسِھۡم َحتَّٰى یَتَبَیََّن لَُھۡم أَنَّھُ ٱۡلَحقُّ َلت: "َسنُِریِھۡمَءایَٰ ُر وُ�َصّرُِح  53ُفّصِ ِة ما ُيَقّرِ �اداِت الِعلِميَّ . و�ناك من الشَّ

ِة ِبَكْشِف�ا وَ�ياِ��ا. ِة الشر�َعِة اإلسالِميَّ  بأْسَبِقيَّ
 . َمِشيٌج: َمِ��؛ ُ�لُّ َشْ�َئْ�ِن ُمَخَتِلَطْ�ن 8
ث: األلبا�ّي  - الراوي: عبدهللا بن عباس  9 ث: 6767الصفحة أو الرقم ( -��يح ا��امع  املصدر: –ا�َ�ّدِ  . ��يح). خالصة حكم ا�َ�ّدِ

َم، وَ�ِع�ُش ِ��  10 َوْ�َدِة الَسْوَداُء؛ ال�� َتْمَتصُّ الدَّ  اْملَاِء. شب�َ�ٌة بالدُّ
ث: البخارّي  - الراوي: عبدهللا بن مسعود   11  . ��يح). خالصة الدرجة: 3332الصفحة: ( -املصدر: ��يح البخارّي  -ا�َ�ّدِ
ث: البخارّي  - الراوي: عبدهللا بن مسعود   12  . ��يح). خالصة الدرجة: 3332الصفحة: ( -املصدر: ��يح البخارّي  -ا�َ�ّدِ
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ْسناخ
َ
ِحِم   13األ ِھ، و�عد ذلك ي�ون َدْوُر الرَّ ّمِ

ُ
َس ُمسَتِقال� عن أ َنفُّ ة، وَ�ْسَتطيُع ا�َ�ن�ُن التَّ َئِو�َّ الّرِ

ھُ َخۡلقًا َءاَخَر...: ") وحْسب. قال  Incubationا�َ�ضاَنِة (  .14املُْؤِمنوَن:"  ... ثُمَّ أَنَشۡأنَٰ

ة .3 نَيِو�َّ  من  : و�و َطْوٌر عامٌّ يبدَطْوُر ا�َ�ياِة الدُّ
ُ
ة و��ت�� ِبِبداَيِة َطْوِر "   الِوالَدةِ أ ْخَرِو�َّ

ُ
ُم  " {ا�َ�ياِة األ عالَ

ِق ا�َ�زاِء  14}ش�اَدةٍ  ِة جميًعا؛ ِلَتَعلُّ ْوُر األْقَصُر أَمًدا، واملرَكِزيُّ ِمن َب�ِن األْطواِر العامَّ . و�و الطَّ

ُة اآلِتَية: والِعقاِب ِبَبعِضِھ. وِقواُمُھ األطواُر   فصيِليَّ ُة التَّ  الَبْيِ�يَّ

َكر)  الَوليد )1  .(بال�سبة لألن��)  الَوليدة: عند الوالدة.  (بال�سبة للذَّ

ر�خ )2  : قبل أن يتم أسبوًعا. ذكًرا �ان أم أن��.الصَّ

َكر)  الرَّضيع )3  .(بال�سبة لألن��)  الرَّضيعة: أثناء الرَّضاعة.  (بال�سبة للذَّ

 الفطام. ذكًرا �ان أم أن��.: عند  الَفطيم )4

فل )5  : ح�� ِسّن السادسة. ذكًرا �ان أم أن��.الّطِ

َكر)  الَوَلد )6  .(بال�سبة لألن��)  الِبْ�ت: ح�� ِسّن الثامنة.  (بال�سبة للذَّ

7(  ّ��ِ َكر)  الصَّ ة: ح�� ِسّن العاشرة.  (بال�سبة للذَّ ِ�يَّ  .(بال�سبة لألن��)  الصَّ

َكر)  الُغالم )8  .(بال�سبة لألن��)  الُغالَمةّن الُبلوغ/ا�ُ�ُلم.  : ح�� ِس (بال�سبة للذَّ

َكر)  الَف�� )9  .(بال�سبة لألن��)  الَفتاة: ح�� يظ�ر شار�ھ.  (بال�سبة للذَّ

، وَتداُخٌل �� املع�� واالستخدام ِ�ْس��ٌّ ب�ن الولد، والص�ّ�، والغالم،  يوَجُد َتقاُرٌب وَ�شاُبٌھ َدال��ٌّ
ّن.والف��؛ جاِمُع�ا َحداَثُة    الّسِ

اب )10 َكر) الشَّ : من الُبلوغ إ�� الثالث�ن تقر�ًبا، من أدرك ِسنَّ الُبلوغ ولم يصل ِإ��  (بال�سبة للذَّ

ابةسّنِ الرجولة.    .(بال�سبة لألن��)  الشَّ

َكر)  الرَُّجل )11  .(بال�سبة لألن��)  املرأة: من الثالث�ن ح�� األر�ع�ن تقر�ًبا.  (بال�سبة للذَّ

َكر)  الَكْ�ل )12  .(بال�سبة لألن��)  الَكْ�َلة: من األر�ع�ن ح�� ا��مس�ن تقر�ًبا.  (بال�سبة للذَّ

ْيخ )13 َكر)  الشَّ ت�ن تقر�ًبا.  (بال�سبة للذَّ ْيَخة: ح�� الّسِ  .(بال�سبة لألن��)  الشَّ

 
ْصُل من �ّلِ ���ٍء. األسناخ: جمع ِسْنخ 13

َ
 : األ

 َش�اَدَتْ�ن؛ من الناس َعَلْينا، وِمّنا ع�� أنِفِسنا. 14
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َكر) الَ�ِرم )14 ت�ن تقر�ًبا. (بال�سبة للذَّ املرء؛ ح�ن . ��َرُم (بال�سبة لألن��) الَ�ِرَمة: ما فوق الّسِ

م. َقدُّ ر والتَّ َطوُّ  يتوقف عن التَّ

ا یَتَذَكَُّر فِیِھ َمن تَذَكََّر َوَجآَءُكُم ٱلنَِّذیُر...: "قال  ۡرُكم مَّ قال  ، و 37فاِطر:"... أََو لَۡم نُعَّمِ
َتَك قبَل  اْغَتِنْم َخْمًسا قبَل َخْمٍس: َشباَبَك قبَل َ�َرِمَك، : "رسول هللا للعامل�ن  وِ��َّ

 .15"َسَقِمَك، وِغناَك قبَل َفْقِرَك، وَفَراَغَك قبَل ُشْغِلَك، وَحياَتَك قبَل َمْوِتَك 

ة .4 ْخَرِو�َّ
ُ
 من َ��َظِة َطْوُر ا�َ�ياِة األ

ُ
ارو��ت�� ِبَطْوِر " الَوفاة: و�و َطْوٌر عامٌّ يبدأ ِة أو النَّ "  ا�َ�نَّ

َتْ�ن.   َبِديَّ
َ
ِذِه ٱۡلَحیَٰوةُ ٱلدُّۡنیَآ إِالَّ لَۡھٞو َولَِعٞبۚ َوإِنَّ ٱلدَّاَر ٱۡألِٓخَرةَ لَِھَي ٱۡلَحیََوانُۚ : "قال  األ  16َوَماَھٰ

ُم غيٍب {  .64الَعْنَكبوت: "لَۡو َكانُواْ یَۡعلَُمونَ  ُة اآلتية: عالَ فصيِليَّ ُة التَّ  }. وِقواُمُھ األطواُر الَبْيِ�يَّ

ةا�َ�ياُة  )1 ُة الَقْ��، وُسؤاُل املََلَكْ�ن، وَعْرُض  الَ�ْ�َزِخيَّ ْ�َعة، وَضمَّ : و�و َطْوُر َمشاِ�ٍد (مثل: ال�َّ

 من ��ظة 
ُ
ِلَك لََمیِّتُونَ : "قال . املوتالَعَمل... إ��) يبدأ . و��ت��  15املُْؤِمنوَن: "ثُمَّ إِنَُّكم بَۡعَد ذَٰ

وِر الثاِنَيِة وقت  ُة َطْوِر  َنْفَخِة الصُّ شور). وأِدلَّ ِة (الَبْعُث وال�ُّ الَبْيِ�ّ�ِ من النقل  ا�َ�ياِة الَ��َزِخيَّ

واُتر.  الثابت (��يٌح أو َحَسن) ُمسَتفيَضٌة َحدَّ التَّ

 من الَيوُم اآلِخر  )2
ُ
وِر الثاِنَية: و�و َطْوٌر َبْيِ��ٌّ يبدأ َمِة ثُمَّ إِنَُّكۡم یَۡوَم : "قال . َنْفَخِة الصُّ ٱۡلِقیَٰ

ار . وَ�ْ�َت�� ِبَطْوِر "16املُْؤِمنوَن: "تُۡبعَثُونَ  ِة أو النَّ ُة  ا�َ�نَّ َتْ�ن. وِقواُمُھ األْطواُر الَبْيِ�يَّ َبِديَّ
َ
" األ

ُة اآلتية:  فصيِليَّ  التَّ

ور  )1 ْفُخ �� الصُّ ور َنْفَخَتْ�ن. قال    : ينُفُخ إسرافيُل  النَّ َونُِفَخ فِي ٱلصُّوِر : "�� الصُّ
ُۖ ثُمَّ نُِفَخ فِیِھ أُۡخَرٰى  ِت َوَمن فِي ٱۡألَۡرِض إِالَّ َمن َشآَء ٱ�َّ َوٰ فََصِعَق َمن فِي ٱلسََّمٰ

َمر:"فَِإذَا ُھۡم قِیَاٞم یَنُظُرونَ   و�تضّمن:  68الزُّ

 ْعق  ي�ون ��ا إماَتُة األحياِء ِمن َجميِع ا��لوقات.: و�� ال��  َنْفَخُة الَفَزِع والصَّ

  ْجداِث
َ
شوِر من األ : و�� ال�� يقوم ��ا األمواُت جميٌع أحياًء من 17َنْفَخُة الَبعِث وال�ُّ

 جديد. 

 
ث: األلبا�ّي  - الراوي: عبدهللا بن عباس  15 ث: 3355الصفحة أو الرقم ( -��يح ا��امع  املصدر: –ا�َ�ّدِ  . ��يح). خالصة حكم ا�َ�ّدِ
 باإلرادة.مصدر َحِ�َ�. حياة، جسم ناٍم حّساس متحّرِك  16
ْ�م، َوَوْقُع األْقدام) مع مع�� وَداللَ إنَّ  17 ة خروج�م ُمسِرع�ن من �عد أن  اختياَرنا ِلَلْفِظ "األْجداث" بوصفھ جامع ما�ع... والرتباط َمب�� ا�َ�َدثة (َمْضُغ ال�َّ

ُق �ِسياِق ا��ركِة والّس�وِن... وهللا أعلم. َمَضَغْ�ُ�م األرُض وأَ�َل�ُ�م. ف�ناك َقْ�� وَ�ْ�د وَجَدث، واالختالف بي��ا   يتعلَّ
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شور  )2  : و�و �عث جميع املو�ى من قبور�م أحياًء.الَبْعُث وال�ُّ

 والفصل بي��م.   : َجمُع ا��الِئِق جميًعا �� موقٍف واِحٍد؛ ��سا��ما�َ�ْشر )3

ُ�ف )4 : إعطاء �ل عبد كتابھ؛ املشتمل ع�� ِ�ِ�ّل أعمالھ ال�� عمل�ا �� ا��ياة َ�ْشُر ال�ُّ

 الدنيا.

: َبْدُء َعرِض األعماِل وا�ِ�ساِب، وما َي�َبُع ذلك من َوْزِن أعمال�م،  الَعْرُض وا�ِ�ساب )5

 واملرور ع�� الصراط...

د؛ ألنَّ الَوْزَن ل��زاء، في�ون �عد ا��ساب ع��  : َنْصُب امل��ان لوزن أعمال العباامل��ان )6

األعمال؛ فإنَّ حساب العباد �و لتقدير أجور أعمال�م، والوزن إلظ�ار مقادير�ا؛ لي�ون 

 ا��زاء بَحَسِ��ا. 

ِ�م  ا�َ�ْوض )7  عند َحْوِض الَ�وَثر.   : ِلقاُء املؤمن�ن ِبَ�ِبّ�ِ

فاَعة )8 ُم ل�ا الشَّ ُسُل واألن�ياء. ثم َيَتَقدَّ : ُيرَغُب ف��ا إ�� ساَدِة األتِقياء، فيعَتِذُر ع��ا الرُّ

 . بھ  ؛ و�و املقاُم ا��مود الذي َوَعَدُه هللا  َرسوُل ربُّ العامل�ن محمًدا  

باُع اآلِلَ�ة )9 نيااّتِ ِبَع اإللَھ الذي �انت �عُبُدُه �� الدُّ ٍة أن ت�َّ . وَتظَ�ُر أنواُع اآلِلَ�ِة  : ُتؤَمُر �لُّ أمَّ

 ال�� �انت ُ�عَبُد �� الدنيا، َفَيْ�َبُع�ا عاِبدو�ا.

راط )10 ُت هللا الّصِ راط، و�و عس�ُ� املرور، ُمفزُِع املنظر، ُيَثّ�ِ عليھ   : املُروُر ع�� الّصِ

ين. َت قلوَ�ُ�م �� الدنيا ع�� الِدّ  أقداَم املؤمن�ن كما َث�َّ

: �عد عبور املؤمن�ن الصراط، ونجا��م من النار، يبقى فيما بي��م  ِقصاُص املؤِمن�ن )11

نا    ُيَصّفي نفوس�م قبل أن يدخلوا ا��نة.  حقوق ومظالم �انت �� الدنيا، وَر�ُّ

ار .5 ِة أو النَّ  من �عد َطْوِر "َطْوُر ا�َ�نَّ
ُ
" الَبْيِ�ّ� التفصي�ّ�. و�دوُم  ِقصاِص املؤمن�ن: و�و َطْوٌر عامٌّ يبدأ

ْرَمِدّي. أَبِدي�  ْور ت�ون ��ايُة َدْوَرِة َحياِة اإل�ساِن �� الُوجوِد السَّ  ا؛ إ�� ما ال ��اية. و��ذا الطَّ
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ُة لَدْوَرِة حياِتنا �� الُوجوِد  ع�� أساِس �ذا الَبياِن اإلل�ّ�ِ اإلسالمّيِ  ُة اإلدراِكيَّ ُ�نا املَعِرِفيَّ ُتْب�� َنَظِر�َّ
ِر   ... وُ�عَلُم َقْطًعا وَ�قيًنا أنَّ )Ontology( 18و"ِعْلِم الُوجود"  دوَرَة ا��ياِة �ذه َترَتِكُز ع�� َمْف�وِم وَتَصوُّ

صا ِة ذاِت األْطواِر  واْسِتْحضاِر َحقيَقِة ُوجوِدنا وَمْوِضِعنا فيھ؛ حيث اّتِ ُل أطواِر�ا، وَتواُصِل اعِتماِديَّ
ليَمَة وا�ِ�ْكَمَة   فيما بي��ا، وامِتناُع َتْجز�ِ��ا وَتْبعيِض�ا ِضْمَن َحَرَكِتِھ وَحراِكِھ. وعليھ؛ فإنَّ الِفْطَرَة السَّ

ْفع، وَ�ْضَم  ُق النَّ َة... الباِلَغَة َيقَتِضيان املُواَءَمَة مع �ذا ا�َ�راِك؛ بما ُيَحّقِ َة، وُ�ديُم ا�َ�ْ�ِ�يَّ  ُن الَكراَمَة والِعزَّ
ة ( ة؛ ال يخفى ع�� ُ�ّلِ إ�ساٍن ُمسِلٍم ُمؤِمٍن با� Willpowerَفِمَن الناحَيِة اإلراديَّ واليوم  ) العامَّ

ِر واالسِتحضاِر  َصوُّ َثَر اإلرادّي العظيم واملُسَتديم ل�ذا املُنَطَلق �� الَف�ِم والتَّ
َ
��/ع�� صالِح  اآلِخر األ

�ِكَية  �ا. و�و أثٌر لس�ٍب أساٍس �� حياتنا، ول�س ِخياًرا لنا... و�نما ِخياُرنا فيھ ال�َّ إدارِتنا لُشؤوِن حياِتنا ُ�ّلِ
َ�نا؛  ا... َ�سَ�ْشِعُر مسؤوليَّ ِة اخِتياِرنا �ذه؛ إراِدي� َّ� ْكر أو الُكْفر... وحْسب. وِ�ُحّرِ ة، الشُّ دِسيَّ أو التَّ

ا ْ�ِضة. َفِمّما ُ�عَتَ�ُ� من َبَدِ�ّيات الَعْقِل؛ أنَّ فاِقَد ال��أخالِقي� غي�ِ� واإلْصالِح وال�َّ ِة التَّ ا... �� َعَمِليَّ � ... و�داِر��
 َمن َ�ْسَبَح �� ماٍء ال َ�عِرُف أ�عاَد وُحدوَد َحوِضِھ �ان َمآُلُھ، ال َمحاَلة، الَغَرُق والَ�الك.   ال ُ�عطيھ... وأنَّ 

ة (و��   ة؛  Managementاملقابل؛ من الناحية اإلدار�َّ ال َيخفى ع�� عاِقٍل َسِوّيٍ، و�ن لم  ُ�ْسِلم  ) العامَّ
ل �� ش�ل:   وُ�ْؤِمن با� واليوم اآلِخر، أنَّ ُ�لَّ ما �ان، وما سي�ون، من أَثِر ُصْنِع اإل�ساِن (و�و يَتَمثَّ

ُر  Artifactِتِھ و�بداِعِھ (ُمنَتٍج، أو ِخدَمٍة، أو َن�يَجٍة) أو ِنتاِج َبراعَ  َر/َيَتَطوَّ ْرَمِدّيِ قد َتَطوَّ ) �� الُوجوِد السَّ
ٍة واِ�َ�ٍة؛ ��: َطْوُر الَبْلــَوَرة ( ْطواٍر عامَّ

َ
)، ثم َطْوُر  Conceptionِضْمَن دورِة حياٍة واِحَدٍة ِقواُم�ا َخْمَسُة أ

صميم ( )، ثم َطْوُر اإلْفناء Serviceم َطْوُر ا�ِ�دَمة ()، ثConstruction)، ثم َطْوُر اإل�شاء (Designالتَّ
)Retirement  ا��االت �ِ يات؛ بحَسِب اخِتالِف وَ�َغ�ُّ ٍ� َطفيٍف �� املَُسمَّ ). ع�� اخِتالٍف �� األسماء، وَ�َغ�ُّ

ة. طبيِقيَّ  التَّ
فس أ. د. إْبرا�ام ماْسلو ( ) نفَسُھ، وَتداَرَك  Abraham Maslowَففي آِخِر ِسِ�� َحياِتِھ َنَقَد عاِلُم النَّ

ِة: " َ�ِة ل��اجاِت اإل�ساِنيَّ ِتِھ الش��َ�ِة باْسِم عاِئَلِتِھ، واملَُوّ�ِ ة ُقصوَر َنَظر�َّ ُة ا��اجاِت اإل�ساِنيَّ "  َ�َرِميَّ
حف�ِ� اإل�سا�ّي أو " ُة التَّ )؛ َنَقَد وَتداَرَك ع�� ما انت�� إليِھ  A Theory of Human Motivation" (َنَظر�َّ

ُق الّذاتوَجَعَلُھ املستوى األع�� �� الَ�َرم؛ و�و مستوى " )،  Self-Transcendence" (ُسُموُّ وَتَفوُّ
. وفحوى مستوى "ُسُموُّ  Actualization-Self(19" (تحقيُق الّذاتُمَتجاِوًزا ما َسّماه من قبُل مستوى "

 
بيَعة(أو:  امليتاف��يقا) ُ�ْع�� ِبِدراَسِة َطبيَعِة الُوجود". وMetaphysics"َفرٌع من امليتاف��يقا ( ِعْلُم الُوجود: 18 بيَعة، أو: ما َوراَء الطَّ ): "ُشعَبٌة من  ما َ�ْعَد الطَّ

ِة الِعَلل؛ أي القوة ا��ّرِكة ل�ذا العالم. و��لمٍة أخرى: شعبٌة من الفلَسَفِة َ�ْشَمُل ِعْلَم الوُ  ) َتْبَحُث Philosophyالَفْلَسَفِة ( ِة األشياِء وِعلَّ جود، وِعْلَم �� ماِ�يَّ
ًعا: الفلسفة �� فروع�ا األك�� صعو�ًة و�عقيًدا)". و ْفك�ِ� املَْنِطِقّيِ ال املالَحَظِة  : "�� الَفْلَسَفةُ أْصِل الَ�ْوِن وَتْ�و�ِنِھ (وَتَوسُّ الَبحُث عن ا�َ�قيَقِة ِمن َطر�ِق التَّ

ة". ھ وراجعھ: د. رمزي من�� البعلب�ي  –تأليف ُمن�� البعلب�ي   -عر�ي حديث)  –املَْوِرد األْكَ�� (قاموس إن�ل��ّي   الواِقِعيَّ َفحات ع�� التوا��:  –م 2005�ـ/1426الطبعة األو��:  -أتمَّ دار العلم   – 1عدد ا��لدات:  -) 1368)، (1129)، (1259( الصَّ

ُة َمن آَمَن باِ� والَيوِم اآلِخر...! Truth. وا��قيقة (لبنان –ب��وت  –للمالي�ن  ُة الك��ى للفلسفة وُ�شداُ��ا...! و�� أيًضا ضالَّ  ) �� الضالَّ
19 Future visions: The unpublished papers of Abraham E. Hoffman (Ed.), ", in: actualization theory-Critique of selfA. H. Maslow, "

Maslow (Thousand Oaks, CA: Sage, 1996), pp. 26–32. 
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فَس اإل�سانيَة َتْنُ�  ُق الّذات" �ذا وجو�رُه أنَّ النَّ ُ� وَترَتقي وَتَ�سامى �� تحقيِق ذا��ا بارتباِط�ا وَتَفوُّ
جُرَ�ة)؛ فيما اعَتَ�َ�ُه �و "  ا�ِ�ْ�َ�ةوار��اِ��ا �غاَيٍة َتَتجاوُز إطاَر�ا ا�ِ�ْ��ا�ّي ( "  اإليثار = املَعِرَفة + التَّ

)Altruism"ة) و ِة الَغْيِ�يَّ وِحيَّ ُق بالِقَيِم الرُّ َعلُّ و�ّ� الَغْي�ّ�؛ . �ذا اSpirituality (21( 20" التَّ ملستوى الرُّ
َنًة ��   22الذي َخَلَص إليھ أ. د. ماسلو  ًة َوَجْدناُه، وما زلنا َنِجْدُه حقيَقًة ُمْثَ�َتًة وُمَب�َّ ُه حاجًة إ�ساِنيَّ َوَعدَّ

ِة ال��يحة؛ ِضْمَن دورِة حياِة اإل�ساِن �� الوجوِد. وقد َذَ�ْبنا بھ وَذَ�ب ر�َعِة اإلسالِميَّ بنا   ُنصوِص الشَّ
ِة َمنا�� َح  ِد ُمستًوى وَدَرَجة؛ إ�� َ�ْوِنِھ َجْوَ�ًرا ُمَتَغْلِغًال، وَمْظَ�ًرا بارًزا �� �افَّ ياِتنا إ�� أ�عد من َ�ْوِنِھ ُمَجرَّ

ا... ال بل وامُتِدَح بھ املؤمنون من َلُدن ا��اِلق؛ عاِلُم الغيِب والش�اَدِة  ا... وأُفِقي� �� َبياِنِھ    َعموِدي�
ُھۡم یُنِفقُوَن  "  �م:الَكر  ا َرَزۡقنَٰ لَٰوةَ َوِممَّ َوٱلَِّذیَن یُۡؤِمنُوَن    ٣ٱلَِّذیَن یُۡؤِمنُوَن بِٱۡلغَۡیِب َویُِقیُموَن ٱلصَّ

بِِّھۡمۖ  ٤بَِمآ أُنِزَل إِلَۡیَك َوَمآ أُنِزَل ِمن قَۡبِلَك َوبِٱۡألِٓخَرِة ُھۡم یُوقِنُوَن  ن رَّ ٓئَِك َعلَٰى ُھٗدى ّمِ أُْولَٰ
ٓئَِك ُھُم ٱۡلُمۡفِلُحونَ َوأُ  روَرِة مج�وُل  5-3الَبَقَرة:"ْولَٰ ِة لإل�سان، ف�و بالضَّ . وألنَّ الَغْيَب مج�وُل املاِ�يَّ

ِة؛ إال ما َكَشَفُھ ا��اِلُق   �ا   الَكْيِفيَّ َعِة واإلدراِك؛ وفيھ صالُح ُشؤوِننا ُ�ّلِ لَعْقِلنا اإل�سا�ّيِ ا��دوِد السَّ
رَمِدّي   . �� الُوجوِد السَّ

)، وم��ا علم النفس، َتُضمُّ األُسَس  Behavioral Sciencesومعلوٌم أيًضا أنَّ العلوم السلوكية (
)؛ وال�� ع��ا Social Sciencesالفكر�َة واألصوَل واملنطلقات ال�� ُتب�� عل��ا �افة العلوم االجتماعية (

)؛ بَوْصِف�ا التطبيق العم�ّ�  Project Managementين�ثُق علم وم�نة وفّن إدارة املَشُروعات (
ِة ( �ا؛ �ِ�َ�ِة  Projectizedللمعارف، وامل�ارات، والوسائل واألساليب ع�� أ�ِشَطِة َحياِتنا املَشُروعاتيَّ ) ُ�ّلِ

  �ّ�ِ ٍة عاِلَيٍة؛ ع�� املسَتَوَ�ْ�ن الفردّي م��ا واملَُنظَّ تحقيِق األ�داف املوضوعة، و�إنتاِجيَّ
)Organizational.( 

 
 ... إ��.، واإليمان باليوم اآلخرو�ذا ما ُ�عرَّف وُ�عَرف بأصول الفقھ اإلسالمّي باألح�ام الشرعية اإليمانية االعتقادية الغي�ية؛ مثل اإليمان با�   20
21 9; A. Maslow, -1(1969)1, pp. 1 Journal of Transpersonal Psychology", in: The farther reaches of human natureCfr. A.H. Maslow, "

The farther reaches of human nature (New York: The Viking Press, 1971); Mark E. Koltko-Rivera, "Rediscovering the Later Version of 
Maslow’s Hierarchy of Needs: Self-Transcendence and Opportunities for Theory, Research, and Unification", in: Review of General 

Psychology 10(2006)4, pp. 302-317 سامي. إّن َمْذَ�َب عا��أو  ال�َّ ةأو  التَّ جاُوِز�َّ ) الذي  Transcendentalism or Transcendental Philosophy( التَّ
اَذَ�ب وانَت�� إليھ أ. د. ماْسلو " ا" �� القرن العشر�ن امليالدّي، قد ذ�ب وانت�� إليھ عدٌد من الفالسفة "َنْفِسي� ِعّمانوئيل َكْنت " من قبل، و�� طليع��م  َفْلَسِفي�

)Immanuel Kant ٍة تتجاَوُز ُحدوَد التجر�ة املوضوعية  ) وِقواُمُھ أّن ٍة أو روِحيَّ معرَفَة ا��قيَقَة ال ُ�سَتَمدُّ من ا����ة أو التجر�ة؛ بل من مصادَر حْدِسيَّ
ة" أيًضا ذلك وَتَ�سامى/َ�ْعُلو عل��ا جاُوِز�َّ عا��" أو "التَّ ) وطائفة من الفالسفة  Ralph W. Emersonاملذ�ب الذي وضعھ راْلف إِمرسون (. وُ�ْقَصد بـمذ�ب "التَّ

ة بل ت�شأ من إل�اٍم إل�ّ�ٍ ُمباِشر،  األمر�كي�ن �� القرن التاسع عشر؛ والذي َفحواُه أنَّ  لإل�سان أف�اٌر ال َتْ�ُبُع من ا�َ�واّسِ ا�َ�ْمِس أو ِمن الِقوى العقِليَّ
ا ذا َحواّسٍ ُتدِرُك ما �و حقٌّ وخ�ٌ� وجميلو�أّن لإل�سان إ�� جاِنِب َجَس   . ِدِه املادّي َجَسًدا روِحي�

ِتِھ عند ُجّلِ  22 عاطي مع َنَظِر�َّ ْقِل العل�ّ�ِ عن صاحب النظر�ة �� التَّ قليُد األع��، أو عدُم أماَنِة النَّ َمن اسَتفادوا م��ا؛ حيث تجد�م َجْ�ًال! أو   وِمّما ُيؤِسُف! التَّ
ِق الّذات" دون مستوى "تحقيِق الّذاتِقفون عند مستوى "َتْقليًدا! يَ   " م��ا.ُسُمّوِ وَتَفوُّ
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َنٍة، ِتجاَه  ومعلو  ُ��ا ع�� املدى البعيد. من ُمنَطَلقاٍت َبّ�ِ ٌم أيًضا أنَّ االس��اتيجيات تقوُد اإلداَرَة، وُتَوّجِ
َتٌة  Objectives)، َينَ�ِثُق ع��ا أ�داٌف (Goalsغاياٍت ( ٌة وُمَؤقَّ َدٌة وَمق�َسٌة وُمتاَحٌة وواِقِعيَّ ) ُمحدَّ

)SMART ِ�ٍة ()، َتَتَمْحَوُر َحوَل رسالٍة وُم  ) واِ�َ�ٍة.Vision)؛ وِ�َمْجمِوِع�ا ُمقاَدٌة ِبُرؤَ�ٍة (Missionمَّ
َن اإل�ساُن ألخيھ اإل�ساَن املنَطَلَق ( ة؛ ال ُ�عَقُل أن ُيبّ�ِ ) الذي يجب أن ينطلَق  Baseوكحقيقٍة َبَدِ�يَّ

)  Purposeالغاية (منھ إن لم َ�ْسَتْ�ِيَنُھ �و لنفسھ! ففاِقُد ال���ء ال ُ�عطيھ! �ذا فضًال عن تحديده 
َوفِٓي أَنفُِسُكۡمۚ أَفََال ": املُقاَدة بالرؤى؛ لنفسھ �و قبل غ��ه! و��ذا نف�م قول هللا 

اِر�ات:"تُۡبِصُرونَ   . 21الذَّ
ُر إم�انيَة َوْضِع االس��اتيجياِت وُخَطِط�ا؛ وال�� ِبَدْوِر�ا تقوُد اإلداَرة، من   وعليھ؛ ال ُيمِكُننا َفْ�ُم وَتَصوُّ

) أنفسِ�م �� الُوجود؛ باِدئ Basisِقَبِل أناٍس فاِقدين أو ح�� قاِصر�ن عن معرفِة وتحديِد منطلقاِ�ِ�م (
َ�نا بالَعْقِل  األمر؛ فا��الُق  ن یَۡھِدٓي إِلَى ٱۡلَحّقِۚ ۡ◌ قُل"واملُشا�َدة: قد وجَّ َھۡل ِمن ُشَرَكآئُِكم مَّ

ٓ أَن یُۡھدَ  ٓي إِالَّ ن الَّ یَِھّدِ َّبََع أَمَّ ُ یَۡھِدي ِلۡلَحّقِۗ أََفَمن یَۡھِدٓي إِلَى ٱۡلَحّقِ أََحقُّ أَن یُت ٰىۖ قُِل ٱ�َّ
 الء؛ َفِآلماٍد َقص�َ�ٍة! وِ�ُ�دوٍد َقر�َبٍة! وحْسب.. و�ن َنَ�َ� �ؤ 35يوُ�س:"فََمالَُكۡم َكۡیَف تَۡحُكُمونَ 

الِ�ّي وشر�َعِتِھ �� الوجود �انت نظر�ُ�نا " من �نا... و�االعِتماِد، ع�� هللا  ْمج الثُّ "  الدَّ
)Trifusion(23 قِل ُة  ) (الَوْحــي: كتاُب ِهللا Authentic Quotation(الثابِت  ؛ واملتمّثلة بالنَّ وُسنَّ

�ن 
َ

ِ ٱلَّتِي فََطَر ": (قال  )Intact Innateness(الِفْطَرِة الّسليَمة ) وَرسوِلِھ للعامل ...فِۡطَرَت ٱ�َّ
یُن ٱۡلقَیُِّم... ِلَك ٱلّدِ ِۚ ذَٰ   ) Sound Reason(الَعقِل الّصر�ح  ) و30الروم:"ٱلنَّاَس َعلَۡیَھۚا َال تَۡبِدیَل ِلَخۡلِق ٱ�َّ

َدة" {   Good(حقائَق، أو ُ�َ��، أو برا��ن، أو نتائَج، أو وقا�َع، أو "املُماَرسات اإلدارّ�ة ا�َ�ّيِ
Practices {24 .(��ا، َوْضَعنا الرا�ن  ... إ َ� إدار�� َر وُ�َسّ�ِ باالعتماد ع�� ذلك، ُمنَدِمًجا، �ستطيع أن ُنَنّظِ

مات  َ�نا... ومن ثم َنَضُع ا�ُ�َطَط االس��اتيجية؛ �ِ�َ�ِة تحقيِق ُرؤانا  25�أفراٍد وُمَنظَّ ، وُنديَم إنتاجيَّ

 
ا؛ Term)، واملصط�� (Theoryالنظرّ�ة ( 23 ر، وعملي� راسة والتصوُّ ا؛ بالَبحث والّدِ الن ُصلَب وَجو�َر ما نحن بصدده علمي� ) من َوضِعنا نحن... و�ما ُيَمّثِ

 امليدا�ّي؛ إن شاء هللا.باالستحضاِر والتطبيق 
َدة �شيُع �� عالم إدارة املَشُروعات �عب��ان إصِطالِحّيان: " 24 ).  Best Practices" (األْجَوداملُماَرسات اإلدارّ�ة ) و"Good Practices" (املُماَرسات اإلدارّ�ة ا�َ�ّيِ

ليُل  Application Areasتطبيقية (والفرُق بي��ما ظا�ٌر �� َ�ْوِن األو��: جّيدة ونافعة �� عموِم ا��االت ال ) ا��تلفة واملتنوعة (وأصَرُخ مثاٍل ع�� ذلك؛ "الدَّ
)، أما الثانية: ف�� األجَود واألنَفع �� مجاٍل تطبيقّيٍ ما؛ �عيِنِھ (وأبرُز مثاٍل ع�� ذلك؛ "التطو�ُر املش�َ�ِك للَ��اِمِج  PMBOK Guideاملعر�ّ� إلدارِة املَشُروعات" (

طبيِقيَّ   ) �� مجال ال��مجيات التطبيقية).Joint Application Development - JADة" (التَّ
َمة" (  25 ِر�ات،  Organizationاستخداُمنا ل�لمة "املَُنظَّ الَلِة ع�� أّي عمٍل جما�ّ�ٍ ُمَنظَّم. و�و �عب�ٌ� جامٌع ل�افة أش�ال العمل التنظي��؛ املتمثل بــ: الشَّ ) �و للدَّ

ُ� عن َم واملؤّسسات، وا��ر�  مة" َمْب�ً� ُلَغِوّي ُ�َعّ�ِ را�ات... ا��. لفظة "ُمنظَّ وادي، واألحزاب، واملعا�د، واملراكز، والشَّ ْع�ً� إدارّي؛ للعمل  ات، والتنظيمات، والنَّ
معاي��ه القياسية. ومما �و معلوٌم  ) �� Project Management Institute - PMIا��ما�ّ� املنّظم. و�ذا، باملناسبة، ما اعتمده "مع�د إدارة املَشُروعات" (

ٌر �� ِعْلَ�ْ�: أصول الفقھ، وقواعد الفقھ اإلسالمّي�ن.  أيًضا أّن استخدام التعاب�� ا��امعة َمْبَحٌث ثابٌت وُمَقرَّ
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)Visions) القاِئَدِة لغاياِتنا ،(Goals( 26)، واملُسَتْجِمَعة أل�داِفناObjectives  َدِة واملَق�َسِة ) ا��دَّ
َتِة ( ِة واملَؤقَّ  ).SMARTواملُتاَحِة والواِقِعيَّ

 ب و�احث إدارة مشروعاترِّ َد مس�شار ومُ *

 
ا؛ من الناحيِة الِعلميِة النظر�ِة َوْضُع األ�داِف أ�مُّ و�سبُق إنجاَز األعمال... ومن الناحية العملية ال 26 تطبيقية إنجاُز األعمال �سبُق َوْضَع األ�داف.  عقلي�

ا؛ "إذا ��َّ العزُم َوُ�َ� الطر�ق".  ُة (املقاصد واأل�داف) أ�مُّ و�سبُق إنجاز األعمال. وفطر�� يَّ ا؛ الّنِ  وكذلك شرعي�

+966 508 849 302+962 796 228 839azam@zaqzouq.comzaqzouq.com


