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مع زقزقة العصافري، وطيور النورس على ضفاف األغادير، أبرق بشكري لوالدّي على ما بذلوه من تربية 
 ..، وللغايات بنايتربهالصوللزوجة الغالية وتعليم، 

 ..عزة واحرتاممليٍد حانية رفعت تدعو يل باخلري، هلا مين كل شكر وتقدير، ولقلب محل حبا يل، له 
، مجعناو تعارفنا، حممد ماميون مؤسس سفراء التنمية الذي كان له بعد اهلل سبحانه سببا يف . لألخ الغايل د

 ..لألحبة مشريف ومدريب سفراء التنمية أهدي حبثي املتواضع
 ..دمتم ملن حتبون وحيبكم

 مهنا نعيم جنم.. حمبكم
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ومن تبعهم ، سلني وعلى آله وصحبه أمجعني، والصالة والسالم على سيد األنبياء واملر رب العاملنياحلمد هلل 
 :أما بعد بإحسان إىل يوم الدين، 

 
َلَقْد َكاَن َلُكْم " : لقوله تعاىلالذي هو أسوة حسنة لنا  إن اتباع املنهج النبوي وأساليبه فيه االتساء بالنيب ف

َر يفي َرُسولي اللَّهي أُسْ  يرتتب على ذلك حصول  ،1" َوذََكَر اللََّه َكثيريًاَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يَ ْرُجو اللََّه َواْليَ ْوَم اْْلخي
 . األجر العظيم من اهلل تعاىل إذا خلصت النيةُ 

مث األخذ باألسباب،  ،لمس بشكل واضح ُحسن التوكل على اهلل تعاىلتَ  سريته  يف وإذا ما نظرت
 واإلعداد و 

ُ
 التخطيط امل

ُ
 .نظمحكم، والتنظيم الرائع امل

 
، وإعداد الوسائل الالزمة لتحقيق هحتديد األهداف املبتغاجتد أن لتخطيط عناصَر ا اضاستعر  ومن خالل

يكفل ي  ، حببناء على جمريات األحداثاملستقبل استشراف التنفيذ، وحماولة  وخريطةتلك األهداف، 
، ق األهداف بشكل كامليتلك الغايات اليت خطط هلا، إن مل نقل حتق مرضية قريبة من الوصول إىل نتائج

 .وهذا يعين حتقيق الرؤى والرسالة
 
بل ال  املدى،عامة وخطة اسرتاتيجية بعيدة كان خيطط برؤية استشرافية إىل صياغة سياسة  لرسول فا

، النيب  صاغهاليت عام سوى تلك ا 011خطة اسرتاتيجية استمرت أكثر من رسالة نابعة عن أي يوجد 
 .وصار عليها من بعده اخللفاء واألمراء واملسلمني على حد سواء

 
، وهذا ما يبعثه الن يضع  إن من األمهية مبكان أن يكون  لدى كل مسلم نظرة عامة ملا عاشه النيب 

اجلنة دخول خطة حلياته اليت لن تتوقف باملوت بل تتعداه لآلخرة، لتحقيق اهلدف السامي العايل أال وهو 
 .وما فيها من خريات أعدت للمتقني

ذلك بكثري من اْليات القرآنية،  وجتل اإلسالم دعوةمرتكز انطلقت من خالله وسيلة مهمة، و فالتخطيط 
َهاَجاً " واألحادي  النبوية، ومنها قوله تعاىل  ن ْ ْرَعًة َومي ْنُكْم شي ، أي سبياًل وسنة وطريقا سهال 2" ليُكلٍّ َجَعْلَنا مي

 . (425: الصابوين)ضحا إىل املقاصد اإلسالمية وا
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بشكل وكذلك عناصرها و ، يف بناء الدولة االسالمية وأركاهنا، بالتخطيط اإلسرتاتيجي اهتم الرسول ف
نقل الدعوة من السرية إىل يف اإلسرتاتيجية اليت أتبعت والذي يهمنا يف هذه الدراسة  .أساسي العنصر البشري

  ..اجلهرية
 

  :، ويف كل باب شرح وتفصيل، وتوضيحمباح لثالثة  اهوقد قسمت
  (نقاط القوة والضعف: داخليةالبيئة ال) اليت سبقت إعالن الدعوة للحالةتشخيص عام  /األول املبح 
 (لتحديات والفرصا: البيئة اخلارجية) تسليط الضوء على احداث دار األرقم بن أيب األرقم /الثاين املبح 
 . صور العام للخطة االستشرافية للنيب الت/ الثال  املبح 

 .مث خامتة فيها خالصة هذا املوضوع
 :وأما طريقة عملي يف هذا الكتاب فهي كما يلي 

مت خترجيها يف األحادي  النبوية و ، وبلون خمتلف عن سواها من الكلمات يات القرآنية كلها بالرسم العادياْل
 .ولكن يف كل مرة يستنبط منه شيئاً جديداً رت كر عض األحادي   اهلامش، بشكل خمتصر، وهناك ب

مث لألمانة العلمية أشرت ملا استفدت منه من مصدر ومرجع، أو مقال وموقع، فرددته لصاحبه، وأشرت 
 .ملصدره

وقد ذكرت فيها نقاط وجيزة بناء على ما يتطلبه البح  ويتضح املعىن به من غري إخالل مقصود أو جتاهل 
 .مرفوض

ليزداد القارئ شوقا، فال ميل، وال يفرت حىت نة النص، وأمهية املوضوع، مع متعة األسلوب، ومزجت بني متا
 .وذلك توفيقا من اهلل تعاىل، وال أزكي على اهلل نفسي. ينهي قراءة ما كتبت

 

 نعيم نجم مهنا/ جمعه وأعّده

 مشرف أكادميية سفراء التنمية العاملية
 دولة فلسطني

 

 

 



5 

 

 
، بل هو قدمي ختتلف أمساؤه من عصر ْلخر، احلايل الزمن ليس وليدالشخصي إن التخطيط اإلسرتاتيجي 

هو توافر املعلومات املميز،  من أهم معامل التخطيطولكن تتشابه أركانه وتتعدد وسائله، وتلتقي نتائجه، و 
 .ا فعله النيب ، وهو ميهاوالوقت اليت يتحصل عل ذات اجلودة العالية من حي  الكم والنوعالدقيقة 

، مليئة مبواقف تدل على حسن التخطيط والتدبري، فلعل أروع خطَّة يف التخفي --إن سرية املصطفى"و
من العدو الطالب، والقدرة يف التغلب على كل املصاعب، والوصول للهدف الذي أنت له طالب، ال حيتاج 

 .3"إال لعقٍل ورأٍي صائب
 
اليت نسعى لتحقيقها د األهداف يحتدلتحقيق الرسالة املنشودة، من خالل وسيلة  امالع هالتخطيط يف مفهومو 

ضمن الربامج املعدة لذلك، ويكون مبين على التنبؤ باملستقبل على وجه التقدير ال على وجه اجلزم، ألن 
 .املستقبل أمر غييب ال يعلمه إال اهلل

                                                           

 حممد بن علي شيبان العامريلدكتور ل( التخطيط يف اإلسالم ) مقال من  3
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 األول المبحث

 

 
 
 

 :ويشمل
 حتديد احلالة اليت كانت موجودة يف تلك الفرتة :ولاملطلب األ

 توضيح بعض نقاط القوة يف تلك املرحلة: الثاني املطلب
 بعض ما اعرتى تلك املرحلة من ضعفتوضيح : الثالث املطلب

 تلخيص احلالة: رابعطلب اللا
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 ولاأل المطلب

 تحديد الحالة التي كانت موجودة في تلك الفترة
 

مما يشري حُلسن تفكري الرجال يف هذا السن، ورزانة عقوهلم، يف تلك املرحلة أربعني عاما،  عمر النيب  كان
كمتهم، قال تعاىل  ُه َوبَ َلَغ أَْربَعينَي َسَنًة قَاَل َربِّ أَْوزيْعيني أَ " وحي ْن َأْشُكَر نيْعَمَتَك الَّيتي أَنْ َعْمَت َحىتَّٰ إيَذا بَ َلَغ َأُشدَّ

ًا تَ ْرَضاُه  َن اْلُمْسليمينيَ  َوَأْصليْح يلي يفي ُذرِّيَّيتي َعَليَّ َوَعَلٰى َواليَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاحلي وهذا  ،4" إيينِّ تُ ْبُت إيلَْيَك َوإيينِّ مي
خالهلا حتقيق أهدافك اليت مكن من من اْلن لتتيدفعك إىل البدء الفوري بإعداد خطتك االسرتاتيجية 

.توصلك لرسالتك

 إشارة
مع احتمالية إجراء بعض التعديالت البسيطة اليت ال تؤثر على  بلوغ سن االربعني يعين َجين مثار التخطيط،

 .جوهرها
 
ك الكاملة سواك، حىت تجناحه، حبي  ال يطلع على خطة بالتخطيط بداية هو أحد أسباب إن السريمث 

عنصر املفاجأة وكذلك  5" بالكتَماني  استعيُنوا على إجْنَاحي احَلَوائيجي  " هذا ما يؤيده حدي  النيب و تكتمل، 
واهللي لَُيتمَّنَّ هذا األمَر، حىت يسري الراكُب من صنعاَء إىل حضرَموٍت، ال خياف إال اهلَل،  ..."   قوله

لون والذئَب على غنميه، ولكنكم  .6" تستعجي
وعدم احلدي  هبا إال ملن  فكانت مسة السرية التامة،، ية الدعوة، كانت لضرورة فرضها الواقعوالسرية يف بدا

نا وأمُ  رأى علي بن ايب طالب وهو غالم النيب  ملاأنه أهال للسر، ودليل ذلك،  لب على ظن النيب غُ 
َفى لنفسه، وبع  به دين اهلل الذي اصط: يا حممد ما هذا ؟ قال: " صليان، فقالخدجية رضي اهلل عنها يُ 

هذا أمٌر مل : فقال علي .ُرسَله فأدعوك إىل اهلل وحده ال شريك له، وإىل عبادته، وأن َتْكفر بالالت والُعزى
أن يُفشى عليه سرّه قبل  فكره الرسول  .امسع به قبل اليوم، فلسُت بقاٍض أمرًا حىت ُأحّدث به أبا طالب

 .7"..سلم فاكتممل تُ يا علي إذ : أن يستعلن أمرُُه، فقال له
 

                                                           

 04سورة االحقاف  4
 242رقم  45م، ص 2115ه  0524السلسلة الصحيحة، الرياض، مكتبة املعارف، حممد بن ناصر الدين، األلباين،  5
 3156رقم  0012م، ص 0111ه  0501صحيح البخاري، الرياض، دار السالم، حممد بن امساعيل، البخاري،  6
 .524م، ج األول، ص 0123ه  0613املعرفة، السرية النبوية، بريوت، دار امساعيل، ابن كثري،  7
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، قبل البعثة، وكان يعلم  أليب بكر الصديق، إذ أن أبا بكر كان صاحب رسول اهلل  مث كانت دعوته 
وأمانته وحسن سجيته وكرم أخالقه ما مينعه من الكذب على اخللق فكيف يكذب على  من صدق النيب 

 .اهلل؟ فأسلم معه وصدقه
فجعل ملا أسلم يدعو إىل اهلل وإىل " يف الدعوة،  -رضي اهلل عنه-يق وصار على نفس السجية أبو بكر الصد

 8.."من قومه، ممن يغشاه، وجيلس إليه االسالم من وثق به
 

 إشارة
، والبح  "فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب حبرمانه" أمهية الرتكيز يف التخطيط وعدم التخبط والتعجل 

 .خطة اسرتاتيجية حُمكمة هي أساس جناح تلك اخلطةعن الوسائل والبدائل بذات الوقت إلعداد 
 

استمرت ثالث سنوات وقد ، يف تلك الفرتة، صاحبها سرية تامة، إن احلالة اليت تزامنت مع دعوة النيب 
دث، إذ أن األمر بالنسبة لقريش وسواهم من املشركني، حمُ  .اعتربهتا مبثابة اخلطة االسرتاتيجية القصرية املدى

رف بداهة، وهذا ما تلمسه عند من وضع خطته االسرتاتيجية املكتوبة، فكثري من أقرانه الف ما عُ وخيُ 
خيطط وجيتهد يف حتقيق أحالمه و يرسم ما هو عاكف على أمره، من ذلك، وال جيدون مربرا له، بينيتعجبون 

 ..كيف وصلت هلذا: واحدا تلو اْلخر، حىت يقول له من استهجن أمره بداية
 
وحّرك بواسطتها األحداث من الواقع،  فيات اليت واجه هبا النيب تابع لسري الدعوة وللكيّ وال شك أن امل" 

الرجتال وسوء كانت مضبوطة ومنسقة ومدروسة، ال مكان فيها للعفوية وا  حوله، يالحظ أن خطواته 
واقع، تامة بالحاطته الألهنا تصدر عن خطة عمل حمدودة األهداف والوسائل اإلجرائية، على ضوء إ التقدير،

 .9" وتقديره ملوقف البيئة احمليطة بالدعوة
 

 رةإشا
، ألن كثريا من النجاحات اليت تتحقق يف جماالت خمتلفة يف كسرية ختطيطمبكان احملافظة على من األمهية 

نشر كافة عناصر خطتك، مما يقد يؤثر سلبا على مسار تنفيذها، وتأخر حتقيقها،  عدماحلياة مردها السرية، و 
مل يعلن عمن أسلم معه سوى عن زوجته خدجية بن خويلد وعلّيا بن أيب طالب رضي اهلل عنهما،  فالنيب 

 .وهذا يدل على إعداد خطة حمكمة، وهبدوء ودراسة
                                                           

 .41ه ، ج األول، ص 0522سري أعالم النبالء، القاهرة، املكتبة التوفيقية، حممد بن أمحد، الذهيب،  8
 001م ص2112، 0أحمزون، حممد، منهج النيب يف الدعوة من خالل السرية الصحيحة، دار السالم، القاهرة، ط 9
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 الثاني المطلب

 القوة في تلك المرحلة نقاطبعض توضيح 
 

سالة، وأصبحوا جزءا من خطة جتتمع متفقة إذا وحدهتم الر ختتلف وجهات نظر الناس لذات األمر، بينما 
فليس غريبا أن جتدهم صغريا أو كبريا رجاال أم نساء، ، كما هي رسالة اإلسالم اليت جاء هبا هذه الرسالة،  

 ن رسالة اإلسالم هي اليت مجعتهم، فقد صح عنه إذ أ يتفقون على حتقيق األهداف اليت رمسها النيب 
 .10" ا أدناهمهب سعى، يوذمُة املسلمنَي واحدةٌ " قوله 
 

إن ما يوضح بعض نقاط القوة اليت ساندت تلك املرحلة، بالرغم من أملها وتعبها واالضطهاد الذي كان 
ز قوية حافظت عليها، ودفعت هبا للنور، وكان بعضها سببا يف استمراريتها، ولعلي ئبركا تفيها، إال أهنا متيز 

 :أوجزها شارحا بعضها على النحو التايل
 

واليد  ،املشرقة واالبتسامة، فهو الصادق األمني، صاحب اخللق الرفيع، قبل البعثة  العطرة هسيرت :أوال
يف ذكر فقد صح عن أمّنا خدجية رضي اهلل عنها  .سودأمجعت عليه كل قريش يوم وضع احلجر األ احلانية،
لَتصل الّرحم، وَتْصُدق  إنك " قبل البعثه اليت حببت فيه اخللق، وكذلك الزمته بعد النبوة، فقالت صفاته 

 .11"وتَ ْقري الضيف، وتُعني على نوائب احلق وَتْكسب املعدوم، احلدي ، وحَتْمل الَكلَّ، 
 

إشارة
، وهذا ما جيب ان يدركه املخطط اخللقببت فيه مليء باملواقف اليت حَ  اخلاص به الشخصي املتحف 

وليس فقط اقواله، فقبل دعوهتم وقبل احلدي   لنفسه، حبي  يكسب اهلل مث الناس من خالل مواقفه وأعماله
إن الذي أنت عليه جيعل يف أذين " ر من األقوال هإليهم، ال بد أن يكون قدوة ومثال ملا سيقوله، ومما اشت

 ." صمم من مساعك
 

                                                           

 .رضي اهلل عنه -الراوي علي بن أيب طالب 0621صحيح مسلم، رقماج، مسلم بن احلج، النيسابوري 10
 ، سبق ذكره615السرية النبوية، ص  11

 



11 

 

املكانة اليت يكون عليها اإلنسان يف عائلته وجمتمعه هو من يؤسس ، إن األسريالعائلي و االستقرار : ثانيا
لدى قومه  سواء يف القريب العاجل أو البعيد اْلجل، فمكانة النيب  كائزها، وأعمدهتا، وسيجد مثارها،ر 

 .مشهودة، ولدى أهله وخاصته حممودةمرموقة، وعند عشريته 
 

مع زوجته خدجية رضي اهلل عنها، غين باإلشارات والتوجيهات الرتبوية، واألسس  وإن ما كان عليه 
تكون لبنة أساسية قوية لبناء اجملتمع اإلسالمي املنشود، ضمن اخلطة  ،صاحلةبناء أسرة كفيلة بال السليمة

 .الرباين املنهجوفق يف األرض للدولة اليت يريدها اهلل عز وجل  االستشرافية اليت رمسها النيب 
 

 إشارة
 ..املخطط الناجح هو من ينجح بداية مع نفسه مث أهله، وإال أتداوي الناس وأنت عليل

 
، وعدم التبعية تعطي االنسان قوة قد ال تقارن يف بعض األحيان، والظروف، لمالياالستقالل ا: ثالثا

ضعفاء النفوس هم من  مل جيد نفعا معه، ألن فاإلغراء الكبري اليت وضعه كفار قريش لسيدنا حممد 
 .يبحثون عن اجلاه، واملال

ن كنت تريد مااًل مجعنا لك، حىت تكون أكثرنا مااًل، وإن  إ: " له قال فلما جاء عتبة بن ربيعه، رسول اهلل 
مل يلتفت ملا قاله، ورد عليه مبوضوع آخر،  إال أن رسول اهلل  .12.."كنت تريد شرفًا سوَّدناك ومّلكناك

 .وتلى عليه آيات بينات
ن حر ماله، تاجرا ماهرا موفقا، ويكسب م ، فكانوهذا يدل على االستقرار املايل الذي كان فيه النيب 

 .جيب ان تتوفر باملخطط الناجحليس ألحد عليه قوة تكسر إرادته، وجترح مشاعره، وهذا من األسس اليت 
 

 إشارة
.. من وضع لنفسه رسالة، حدد هلا أهداف، واجتهد يف اختيار الوسائل اليت تساعده يف الوصول هلا وحتقيقها

 .وهذا ما حتصل ملا حتققت الرسالة ،جلاه، وال اهي دين االسالم العظيم، وليس امللك فرسالة النيب 
 

كمة، وواسع احللم، ليس سريع الغضب، وال يغضب رأس احلي  كان سيدنا حممد   كمة،الحلم والح  : رابعا
 .إال أن تنتهك حمارم اهلل سبحانه وتعاىل

                                                           
12

 ، سبق ذكره14سري أعالم النبالء، ص 
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ل املتقدمة اليوم النظر إىل مآالت األمور قبل اختاذ القرار، فإن جناح الدو  --علمنا الرسول الكرمي " 
، ففيه تتحاشى األخطاء، وتصغر املشاكل، وتنجح املشاريع، وتقل التكلفة، يُنسب إىل التخطيط الصحيح

 .13"وبه أيضا حتفظ النفوس
 

قبل أن يشتد  هنج يف خطته مسلكا آخر متثل يف عدم مفاحتته زعماء قومه بالدعوة،"  ومن حكمته أنه 
بتقاليد بيئته وطباع أهل النفوذ فيها، وقدرهتم على تزييف وعي  ه ، وذلك ملعرفتساقها ويصلب عودها

يف هذه اخلطة إىل  وقد جنح رسول اهلل . .الرأي العام، وجتنيده للمحافظة على استقرار األوضاع لصاحلهم
وهذا  .14" أبعد حد، حي  استطاع أن جينب الدعوة مواجهة مبكرة مع املأل قد تصعف هبا، وتشل حركتها

عوه بتمن القوم، وأسلموا هلل تعاىل، واهنا أثرت يف كثري أل، هذه من نقاط القوة يف خطته  نا نوردلا جعم
. 

 
إشارة

 15" اجلنَّةُ  وَلكَ  تغضْب، ال"  لم، وال ترتك الغضب، وقد قال كيف ال تتمثل احلُ 

 
أال تنحصر " كان حريصا ( َرمْحًَة لِّْلَعاَلمينيَ ) وكونه  ،عدم التمييز، واستيعاب فئات المجتمع: خامسا

يف متاهات الصراع ألن ذلك حيّجم الدعوة ويورِّطها، .. حمدود أو فئة اجتماعية معينة نالدعوة يف مكا
، فعمل عليه السالم ما يف وسعه من أجل توسيع نطاق قاعدة الدعوة الفئوي أو القبلي أو احملور اجلغرايف

هكذا استطاعت الدعوة أن تستوعب فئات اجتماعية خمتلفة و .. ليشمل معظم اجلهات والفئات االجتماعية
عالوة على إجياد مواقع هلا يف جّل بطون قريش، ويف مناطق جغرافية متعددة، ولعّل هذا االنفتاح املتوازن على 

صلبة يف غاية  األثر البالغ يف تكوين رصيد احتياطي وأرضيهاجلميع أعان يف انتشار االسالم، مما كان له 
 .16"ة بالنسبة للمراحل املقبلةاألمهي

                                                           

، ( استشراف املستقبل يف األحادي  النبوية) جستريقشوع، عبد الرمحن عبد اللطيف، األردن، مكتبة اجلامعة األردنية، رسالة ما 13
 .010م ص2114

 .، سبق ذكره002ص، منهج النيب يف الدعوة 14
 2625صحيح اجلامع، رقم حممد بن ناصر الدين، األلباين،  15
 .، سبق ذكره006منهج النيب يف الدعوة، ص  16
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 الثالث المطلب
 من ضعف المرحلةما اعترى تلك توضيح بعض 

 
ها، فإن من يقف عند ما يعرتيه من ضعف أو يرتاجع دون أن يكون ذلك ضمن خطة اسرتاتيجية قد أعدّ  إن

م للتنمية والتطوير من هدرجى له من العواقب اليت ال حتمد، واْلثار اليت ال تُ  ذلك ال يغدو إال جنب وخوار،
 .املنشود

يدرك  إن الناظر يف اجملتمع املكي، وما مجع من قوة متعددة إلضعاف رسالة الدعوة اليت تبناها النيب 
 .ضمن خطته الشخصية واالستشرافية اليت كان يدرك جوانبها بدقة فائقة النجاح الباهر الذي حققه النيب 

ذلك مل مينعه من الثبات على خطته، أن ، إال  النيب مسرية اعرتت عوامل تلك املرحلة، وقد ظهرت يف 
عنها نتيجة  اخلطة إىل وقت آخر، لكن مل يتخلَ  أرجأ تنفيذ بعض بنود بالرغم من بعض األحيان جتده 

 .لتلك الصعوبات اليت سنبح  جزءا منها الحقا
 

لبعض ، خطة النيب  ةمسري إعاقة  كان هلا أثر يفما اعرتى تلك املرحلة من ضغوط  أورد بعض  ولعلي
مث هو دليل على وذلك باحلكمة اليت رزقه اهلل إياها، ، نقاط قوته  سرعان ما أصبحت منالوقت، إال أهنا 

عملية "  أنالشخصي، حي  االسرتاتيجي والدرجة العالية من التخطيط   القدرة الفائقة لدى النيب
ضل استجابة للظروف اليت تشكل بيئة ديناميكية، التخطيط إسرتاتيجية ألهنا تتضمن اختيار ما هو أف

وبذلك فال يلزمك أن تظل  ،وجيه املستقبل وإدارتهفهو يتيح لك ت: ين باملستقبلعْ التخطيط االسرتاتيجي مَ ف
فلرمبا تتغري الظروف . قابعا يف مكانك إذا مت اختاذ قرار ما بطريقة خاطئة أو إذا ما مل يتم اختاذ قرار صائب

 :على النحو التايلوهي ، 17"حولك بالكلية اخلارجية من
 

 لها اليت تسري عليها خطوة خبطوة،إن من مل يطلع على خطتك ال يدرك تفاصي، عجلالت  اإللحاح و : أوال
الظهور، يف  كانوا مثانية وثالثني رجال، فأحلًّ أبو بكر على رسول اهلل و   ملا اجتمع أصحاب النيب" 
.. وقام أبو بكر يف الناس خطيباً ..  يزل أبو بكر يلّح حىت ظهر رسول اهلل مل. يا أبا بكر إنا قليل :فقال

  .18"..ووطيئ أبو بكر وُضرب ضرباً شديداً .. وثار املشركني

                                                           

 .بتصرف م2114حممد حسن يوسف، موقع صيد الفوائد، ( التخطيط االسرتاتيجي) من مقال  17
 ، سبق ذكره561السرية النبوية، ص  18
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 إشارة
 أسلم نقطة قوة، إذز للخطة، إال أهنا أصبحت اوُ ت جيد أهنا جتَ الناظر يف عموم النقطة اليت ذكر 

 .مما رفع شأن الدعوة، ومحايتها نتيجة هلا، -رضي اهلل عنه-محزة بن عبد املطلب 
 

 نفسه مع أصحابه رضي اهلل عنهم يف دار اإلرقم بن أيب األرقم ، حي  أَْقَصر النيب الخلوة القصرية: ثانيا
تسعة " وكان عددهم  من األذى، -رضي اهلل عنه–ما تعرض له أبو بكر الصديق  ، بعد، شهراً املخزومي

  .19" وثالثون رجال
وللسيطرة على مسار خطته اليت ، للحفاظ على من أسلم، ختطيطا منه إال  ،ت اخللوة القصريةانكما  و 

  .وإعادة ترتيب الوسائل، واألساليب اليت من شأهنا احلفاظ على حتقيق األهداف املنشودةرمسها، 
، تماعات الرسول حي  كان اختياُر دار األرقم مقرًّا الج ،عة احلال جزٌء من اخلطة املرسومةوهذا بطبي" 

لكون األرقم من بين خمزوم، وهي العشرية املنافسة لبين  ،عد قريش عقَد هذه االجتماعات فيهحي  تستب
نِّ األرقم؛ حي  كان ال يتجاوز السادسة عشرة، ويف الوقت نفسه مل يعلن إسالمه  هاشم، ونظرًا لصغر سي

 .20"بعد، وهبذا سارت اخلطة كما رسم هلا
 

 إشارة
لناجح من يستفيد من جتربته وجتربة اْلخرين، وال يكرر اخلطأ، فيندم، وال جيرب السُّم ليتأكد من املخطط ا

يف احلفاظ على من معه ملا رأى ما حل بأيب بكر الصديق رضي اهلل عنه، حىت تبقى  بَ رغي  فعاليته، والنيب 
 .خطاه باجتاه الرسالة اليت وضعها ضمن خطته االسرتاتيجية

 
فكان أول  ظهر ذلك األمر جليا عند إسالم عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه،: ية واإلرتجالالعفو : ثالثا

ما لكم؟ : فاستجمع القوم، فقال هلم محزة" حي  أقبل عمر على دار ابن األرقم طلب له، أن تُعلن الدعوة، 
 21.."ناهافتحوا له الباب، فإن أقبَل قَبيْلنا منه، وإن أدبر قتل! وما عمر: عمر، قال: قالوا

 
 

                                                           

 ، سبق ذكره550سرية النبوية، صال 19
 عبدالعزيز بن حممد هنيدي/ للفريق( مفهوم التخطيط يف اإلدارة اإلسالمية)من مقال  20
 ، سبق ذكره011سري أعالم النبالء، ص  21
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 إشارة
وهو ما كان من قوة إسالمه  ،وهو عم رسول اهلل  اإلرجتال من محزة بن عبد املطلب رضي اهلل عنه

"  ورغبته يف إسالم عمر بن اخلطاب وبالرغم من إطالع من كان يف دار األرقم على خطة النيب  للدعوة،

ضعف شوكة أل، دون تدخل النيب أمره فذ لو نَ ، 22"بعمَر بني اخلطَّابي خاصَّةً  اإلسالمَ  أعيزَّ  ! اللَّهمَّ 
 ..املسلمني

 
وهي مظاهر تدل على أن الصحوة مع  ..ه وجود قدر من العفوية واالرجتالمما جيب االعرتاف ب" واليوم 

انتشارها وقوة زمخها مل يصلب عودها بعد، وليست قادرة على مواجهة احلضارة اجلاهلية املعاصرة اليت تسعى 
  .23"(العوملة)لعامل حتت ستار الجتياح ا

العفوية إذ مل يكن بعد مطلع على قد ظهر من عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه، يف أول حلظة من إسالمه ل
عالم ُُنفي ديننا وحنن على احلق، وَيظهر دينهم وهم على الباطل؟ يا رسول اهلل : " حني قال، خطة النيب 

، وهذا يقصد بذلك ما لقي أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه .24" نايا عمر إنا قليل قد رأيت ما لقي: " قال
 .ما أوردته يف نقطة اإلحلاح والتعجل

 
ال ينقص الصحوة اإلخالص وحب . أزمة يف معرفة سنن اهلل يف التغيري واهلزمية والنصر " كانت هناك

ه شيء وفهمه والعمل العلم الشرعي؛ لكن وجود -كثرياً   –التضحية؛ لكن هذين ال يكفيان، وال ينقصها 
وعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه،  أن ما دار بني النيب  على وهذا ما يدلل 25"الصحيح به أمر وراء ذلك

وكان حصاده عاجال، الرسالة والرؤية واخلطة لعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه،  كان هدفه إيضاحمن حدي   
خر، حىت دخلنا املسجد، فنظرت قريش إيّل وإىل فخرجنا صفنّي أنا يف أحدمها، ومحزة يف اْل" يقول عمر 

 .26"يومئذ وفرق بني احلق والباطل( الفاروق) محزة، فأصابتهم كآبة شديدٌة، فسّماين رسول اهلل 
 

وعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه إمنا هو من التخطيط االسرتاتيجي  والذي أجده فيما جرى بني النيب 
 .وخططته سالم بعد فهمه ملراد النيب قصري املدى، إذ ما لب  أن أعلن اإل

                                                           

 ، سبق ذكره6224السلسلة الصحيحة، رقم  22
 .بتصرف وايل، موقع صيد الفوائدللدكتور سفر بن عبد الرمحن احل( املواجهة وأزمة التخطيط.. الصحوة )من مقال  23
 ، سبق ذكره550السرية النبوية، ص 24
 للدكتور سفر بن عبد الرمحن احلوايل، موقع صيد الفوائد( املواجهة وأزمة التخطيط.. الصحوة )من مقال  25
 ، سبق ذكره001سري أعالم النبالء، ص 26
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 إشارة
اخلطوات  ه، ألن النجاح يعتمد بشكل اساسي علىإن املخطط الناجح هو من يتجنب العفوية يف تنفيذ مرادُ 

 .املدروسة، واخلطط املكتوبة غالبا، مع معاجلة ما قد يطرأ مما مل يكتب
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 الرابع المطلب
 تلخيص الحالة

 
ه، وعمله، وحياته، وهذا ما ن يكون للمرء خطته الشخصية اليت يستنري هبا يف سريّ إن من األمهية مبكان أ

 نفسه صربي يدرك متاما ما يقوم به، ويُ  حي  كان يف أول دعوته،  هبا النيب  مرّ عليه األحداث اليت دلت 
 .ومن معه على تلك األحداث

 
إن لذا  من أحداث، ومثبطني، حوله، ط ممابَ وسرعان ما حيُ  م على البدء بالتخطيط لنفسه،عزُ إن بعض الناس يَ 

سري ادراج الرياح، وال يبقى هلا األثر الكبري تال تلب  حىت خطط النجاحات العشوائية اليت ال ترتكز على 
أصحابه من الشعور بالفرح والسرور من النجاح الذي  ذلك مل مينع النيب بالرغم من و املرجو منها، 

كان حريصا على متابعة خطته، والسري   ، إال أنه زة وعمر رضي اهلل عنهمابإسالم مح انتصرت به الدعوة
كلها، مستفيدا من األحداث بكسب الناس، ضعيفهم وقويهم، سيدهم وعبدهم، ال حيقرّن هبا، حىت تؤيت أ
تبلغ درجة اليقني عندهم احلسن يف إطالعهم على خطته ورسالته، حىت  ويتبع احلكمة واألسلوبمنهم أحد، 

  .لغا ال يؤثر عليها شيءمب
 

، وكلهم على قلب رجل متمسكني مبا آتاهم اهلل ورسوله وهذا ما جعل الصحابة رضوان اهلل عنهم، 
 .هي خطة كل واحد منهم واحد، وكأن خطة النيب 
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 الثاني المبحث

 

 
 
 

 :ويشمل
 احلالة اليت كانت موجودة يف تلك الفرتة نظرة عامة على: األول املطلب
 املرحلة التحديات اليت رافقت تلكأهم توضيح : الثاني املطلب
 توضيح أهم الفرص اليت رافقت تلك املرحلة: الثالث املطلب
 تلخيص احلالة: الرابع املطلب
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 األول المطلب

 كانت موجودة في تلك الفترة  الحالة التينظرة عامة على 
 

 هما منعم معه إال قليل، بل كانوا معروفني أفرادا، و سلي يف بداية دعوته، ومل يُ  لقد اشتد األمر على النيب 
بل اجتهد يف  ،البالغ واالضطهادوالثبات عليها، رغم العداء املستحكم، ذلك من احملافظة على رسالته، 

العالية يف  قدرته  ل علىبتكرة لتحقيق رسالته، وهذا ما يدمتطوير اخلطة واختاذ وسائل جديدة و 
االسرتاتيجي عملية مستمرة التخطيط " أن من املعروف  التخطيط، ومهارته يف اختاذ القرارات، حي 

بل . فال ميكن أن تكون جهود اإلدارة اإلسرتاتيجية مبثابة نشاط لفرتة زمنية واحدة أو هلا بداية وهناية ،وعائدة
ولعل أحد . ن تكون عملية مستمرة ترتاكم فيها اخلربات، ويتم تطوير هذه اخلربات من خالهلاجيب أ

األسباب الرئيسية اليت تفسر استمرارية عملية التخطيط االسرتاتيجي هي استجابته للظروف اخلارجية اليت ال 
ا يف حالة تعديل وتنقيح هب تتوقف أبدا، ومن مث فيجب أن تظل اخلطط واألدوات اليت يتم تنفيذ تلك اخلطط

من بداية خطته وحىت يومنا هذا، إذ أن شريعة اإلسالم صاحلة  ولعل هذا ما متيز به النيب  .27"مستمر
 .لكل زمان ومكان ما دامت السماوات واألرض

                                                           

 .سبق ذكره( التخطيط االسرتاتيجي )من مقال  27
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 الثاني المطلب
 توضيح أهم التحديات التي رافقت تلك المرحلة

 
، أن يكون ع اعتاد على أمور متفق عليها فيما بينهممستحدث يف جمتم هو إن من املنطقي أن يكون ما
إىل الرباءة والقتال، وهذا ما حدث مع النيب  ض، واحملاربة، بل يصل األمر أحيانافر مستهجن، وأن يقابل بال

 اعرتضت خطته كبرية وحساسة كادت أن تودي هبا لوال قدر اهلل تعاىل ، وكانت التحديات اليت"  ْ اْصربي
نَي تَ ُقومُ  َك فَإينََّك بيَأْعُينيَنابِّ حليُْكمي رَ  َْمدي َربَِّك حي  .مث حسن تدبريه وختطيطه  28" َوَسبِّْح حبي

 
 إشارة

وتنبؤ مبا ستؤول ، تؤكد على قوة ختطيطه، واستحكام خطته، إن جممل التحديات اليت واجهة خطة النيب 
 . وحتقيق االهداف املخطط هلاإليه من نتائج إجيابية، 

 
 :، أمجلها على النحو التايلهم التحديات اليت تعرضت هلا خطة النيب وإن من أ

دم الرتتيبات، أمام اإلغراء املايل أو اجلاه، خاصة إذا علمت أن نهار اخلطط، وهتُ ، كثري ما تَ اإلغراء: أوال
غراءا اعترب إ  اإلغراء يفوق التصور املنطقي للحالة اليت يكون عليها املغرر به، وقد عرضت قريش على النيب

احلاجة للدعم اللوجسيت، من مال وجاه وعّزوة،  بأمس حتديا كبرية اعرتض خططته، إذ أنه كان يف تلك احلالة
 ..إال أن التخطيط السليم ال بد أن يؤيت أكله، ويفرح به صاحبه

ببساطة، وهو بتغى اإلنسان يف الدنيا كان إغراء قريش تتوجيه ملكا، وتزوجيه نساء، وتسكينه قصورا، وهذا مُ 
إن كنت تريد : " قال له جاء عتبة بن ربيعه، رسول اهلل  فقدحتدي قوي، قد يؤدي بالدول وليس برجل، 

  .29.."مااًل مجعنا لك، حىت تكون أكثرنا مااًل، وإن كنت تريد شرفاً سوَّدناك ومّلكناك
نْ َياوتييُتم مِّن َشْيٍء فَ َفَما أُ " تثبيت القلب، وتأكيد على العهد، وإلتزاما باخلطة، اْلن حنتاج ل  َمَتاُع احْلََياةي الدُّ

ٌر َوأَبْ َقٰى ليلَّذييَن آَمُنوا َوَعَلٰى َرهبِّيْم يَ تَ وَكَُّلونَ   .وهنا يظهر الصرب .30" َوَما عينَد اللَّهي َخي ْ
  

                                                           

 54سورة الطور  28
 ، سبق ذكره14سري أعالم النبالء، ص 29
 63الشورى  30
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وأشد ، يكون هناك حتٍد من نوع آخر أكثر قصاوة، ز اإلغراءجحني يع، المخاصمةو  النفسي اإليذاء :ثانيا
والتعرض له  جترأ بعضهم إليذائه  بل، هذا التحدي القاه النيب ، و للكلمة صدى يكون فيهضراوة، 
 .اجلسدي باالعتداء
ألن من يدرك مآالت  واالستهزاء، لطعن واللمز، بنشر األكاذيب، وانجاح خطة النيب املدركون ل فبدأ

دفع بقريش بإرسال عتبة بن ربيعة لنقاش  التخطيط هو ذلك الشخص صاحب اخلربة، والدراية، وهذا ما
فقد كان عتبة على علم واسع يف فهم الرجال، وله نظر وخربه يف مآالت  ..فيما أعلنه من الدعوة النيب 
 .األمور
 

منحازا لكفره وظلمه، وأصدر تعليماته وفسقه، بأن  سفريهم عتبة، وإقراره هبا، أعلن وبعد إقامة احلجة على
، ترافقها الشتيمة، والطعن، والقذف، واشتدت املخاصمة له وآخل، .. اهن وشاعر ومفرتحممد ما هو إال ك

 .وألصحابه رضي اهلل عنهم ما سبب اإليذاء النفسي للنيب  وغريه، وهذا
 

 إشارة
إن بعض املثبطني حياولون أن يظهروا للمخطط أن نقاط قوته تشكل له حتٍد مما يزرع اهلزمية النفسية بداخله 

 ..لرتك التخطيط واستكمال التنفيذ ويدعه
 

ملا ضاقت علينا مكة،  : )عن أم سلمة رضي اهلل عنها، أهنا قالتف ،إيذاء الصحابه ومنعة رسول  :اثالث
وأوذي أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البالء والفتنة يف دينهم وأن 

يه شيء يف منعة من قومه وعمه، ال يصل إل هم، وكان رسول اهلل ال يستطيع دفع ذلك عن رسول اهلل 
 (....مما يكره مما ينال أصحابه

ال يستطيع أن  ولعله من أصعب التحديات يف تلك الفرتة، أن يرى أصحابه يف اضطهاد وتعذيب، وهو 
، وهو متوسٌِّد  شكونا إىل رسولي اهللي ) -رضي اهلل عنه– خباب بن األرتيقول يدفع عنهم ذلك البالء، 

قد كان َمن قبلكم، يؤخذ الرجُل : ) أال تستنصُر لنا، أال تدعو لنا ؟ فقال : بُردًة له يف ظلِّ الكعبةي، فقلنا 
ه فيجعُل نصفني، وميشط بأمشاطي  ، فيجعل فيها، فيجاء باملنشاري فيوضع على رأسي فيحفُر له يف األرضي

ك عن دينه، واهللي لَُيتمَّنَّ هذا األمَر، حىت يسري الراكُب من احلديدي ما دون حلمه وعظمه، فما يصدُّه ذل
لون صنعاَء إىل حضرَموٍت، ال خياف إال اهلَل، والذئَب على غنميه، ولكنكم  31( تستعجي

                                                           

 .سبق ذكرهصحيح البخاري،  31
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أن يصل  رضي اهلل عنهم، -رسول اهلل-مل يكن يتصور صحابة ، التعدي، والحاق األذى الجسدي: رابعا
، أو التعرض ممن أسلموا، ناهيك عن الشك يف إيذاء النيب  واألسياداألحرار اإلعتداء على باألمر بقريش 

 .ومكانة مرموقة، وسرية طيبة عطرة له، وهو من أصل معروف،
 

إال أن األمر مل يطل، حي  اشتد عليه اللمز للطعن والشتم من خاصة عشريته دون غريهم،  تعرض النيب 
ر األرقم بن ايب األرقم، حي  اعتربت قريش هذا إعالن حرب واهلمز بعد إعالن الدعوة وخروجها من دا

للبيت العتيق، على القوافل والتجار والزائرين  عليهم وعلى ما يعبدون من دون اهلل، وهذا له ما له من تأثري
 .وينال من هيبة قريش أمام اْلخرين

 
ومن هنا  -اهلل عنهم رضي -كان يدرك أن هذا التحدي سيكون أكثر وقعا على نفوس أصحابه  النيب 

إسرتاتيجية ألهنا تتضمن اختيار ما هو أفضل استجابة للظروف اليت تكون عملية التخطيط " أن نؤكد على 
 .32" تشكل بيئة ديناميكية، ورمبا يف بعض األحيان عدائية

 
عايل، وباستقراء األحداث والكشف عن مكنون اخلطة النبوية، نرى أن اهلدف من هذا االنضباط النفسي ال"

بل يتجاوز ذلك إىل هو متكني كل فرد من قراءة حساب دقيق ليس لنفسه كفرد وال لبعض إخوانه فحسب، 
مع مصلحة دعوهتم ومشروعهم احلضاري  املفضي هبم إىل اخلروج من ذواهتم إىل الدوران.. التقدير اجليد

"33. 
أن داث املاضية ودراسة احلاضر حسن التوكل ومن مث مطالعة األحملا استشرفه من  وبذات الوقت يعلم 

 .هستقبل واعداملإشراقة 
 

 ..فاستباحت يف احلرم اْلمن الدماء واألموال اعتربت قريش املسلمني عصاة ثائرين،"  المقاطعة،: خامسا
فعزمت على عقد معاهدة تعترب فيها املسلمني ومن يرضى بدينهم أو يعطف عليهم أو حيمي أحدا منهم 

، على املسلمني واشتد احلصار.. معه أن يلتجئوا إىل شعب بين هاشمومن  لرسول فاضطر ا..حزبا واحدا
، وكانت هذه من أصعب التحديات اليت تواجه رسالة 34.."فقّل غذاؤهم وكساؤهم، وبلغ هبم اجلهد أقصاه

                                                           

 .حملمد حسن، سبق ذكره( التخطيط االسرتاتيجي)من مقال  32
 ، سبق ذكره004منهج النيب يف الدعوة، ص  33
 م2112، 0خطاب، حممود شيت، الرسول القائد، دار الفكر، بريوت، ط 34
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ن ، ومن قبله، وملتحدي يتكرر منذ النيب تسعى للعاملني، والوصول ألكرب عدد ممكن، والظاهر أن هذا ا
 .35هو من جيعل هذا التحدي حافزا له للنجاح املدقنلكن املخطط  ..بعده، حىت يومنا هذا

 
 إشارة

بل من األمهية مبكان أن يدرك  ،فليس من التخطيط السليم أن ينربي املخطط من خطته عند أول منعط
وليس كل  ..بعض الصعوباتو جيدا أنه ليس سهال أن يصل مبتغاه دون التعرض للتحديات، ومواجهات 

 .على حتقيقها واإلصرارللثبات صحاهبا حتد هو معول هدم للخطة، بل لرمبا يكون عونا ل

                                                           

م مع العدو 2105من تطور يف أساليب ووسائل املقاومة الفلسطينية يف معركة العصف املأكون  ولعل ما ظهر) تعقيبا أقول  35
يدلل على أن هذا التحدي جيعل لديك حافزا للنجاح الصهيوين، بعد مضي أكثر من مثانية أعوام من احلصار واملقاطعة لقطاع غزة، 

 (والتميز أيضا 
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 الثالث المطلب

 توضيح أهم الفرص التي رافقت تلك المرحلة
 

إن املخطط الناجح من يكسب الفرص، غري ملتفت لدقها أو جلها، فكل فرصة تتحول لنقطة قوة يف 
يف ضوء التوكل واألخذ باألسباب، مستفيدا من األحداث اليت جرت،  خططك إذا ما كنت معد تلك اخلطة

 .ل اليت جتريومراعيا األحوا
 

من الوقت بشكل دقيق، ألنه على علم ودراية تامة وفقا  لقد استفاد النيب  ،االستفادة من الوقت: أوال
، ولن يروق إىل النورخلطته أن قريش لن تصمت طويال على الدعوة، فهي جاءت لتخرج الناس من الظلمات 

ظل يدعو الناس إىل الدعوة "  فالنيب ، ذلك لقريش وزعماءها من أن تنزع عنهم عمامة سّدة القوم
 حىت..سرا وجهرا وكفار قريش غري منكرين ملا يقول، وإمنا يشريون إليه إذا مر عليهم يف جمالسهم اإلسالمية

 .36"عليه وقام الصراع  عظم ذلك على قريش وبدأوا ينكروا
 
 إشارة

 .وال تفرط مبا لديك من وقت، فهو ال يقدر بثمن، وال يستعوض بعوض.. ال تؤجل عمل اليوم إىل غد
 

إحدى الدور اليت كان هلا دور هام يف  -رضي اهلل عنه -تُعد دار األرقم ، دار األرقم بن أبي األرقم :ثانيا
فيه طليعة أصحابه الذين محلوا معه  نيب تاريخ اإلسالم، فقد كانت احملضن الرتبوي األول الذي رىب ال

 .لكربى يف تبليغ رسالة اهلل تعاىلاملسئولية ا
 من عداوة بين خمزوم املعروف لبين هاشم استفاد النيب  ،لكن كيف نعد هذه من الفرص يف خطته 

ال خيطر يف ما فاختار داره مقرا له، وهذا ،  -رضي اهلل عنه -وسرية إسالم األرقم، ومنافستهم على الزعامة
 .قلب صفوف العدو أن يكون اللقاء يف قريش،بال 

ومن املعلوم بقواعد التجارة، أن العالقة بني والذي أريد إيصاله أن بداخل كل صعوبة تواجهها تكمن فرصة، 
  .طردياعالقة نسبة اخلطورة ونسبة الربح 

 

                                                           

 م0144، 2نبوية، األزهر، جممع البحوث االسالمية، القاهرة، جاملؤمتر العاملي الرابع للسرية والسنة ال 36
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ه له نعتُ مه أبو طالب ومي هد به عَ ما عَ   ، إن من الفرص اليت استفاد منها النيبلعهودالتحالفات، وا: ثالثا
ومل  لزيادة عدد املسلمني، وإعطائهم القدر الكاف من التعاليم، ويف هذه األوقات جهد النيب  من قريش،

 .متوفر للوصول ملا هو غري متوفرهو يدعوا لالستفادة من كل ما ، فالتخطيط يركن أنه مبأمن
 

موسم احلج، فبّلغ تبليغا مباشريًا على  من اهلل  لاستفاد رسو  لقد" ، موسم الحج، والتجمعات: رابعا
 .37"مدى سنوات كل من استطاع الوصول إليهم

ففي موسم احلج يف السنة احلادية " حىت حتقق اهلدف واستفاد من فرصة احلج بعد مرور بعضا من الزمن، 
دعاة ومبشرين، ففشا   نوا ستة وعادواعشر من النبوة دخلت الكوكبة األوىل من خزرج املدينة يف اإلسالم وكا

كانت بيعة مع اثنا عشر نفرا من   ويف السنة الثانية عشر ويف موسم احلج.. يف املدينة ذكر الرسول 
متت بيعة العقبة الثانية  ويف موسم احلج يف السنة الثالثة عشرة من البعثة.. وانتشر اإلسالم باملدينة ..املدينة

 .38"هل املدينة املنورة مع بعض وسبعني نفرا من أ
 
 إشارة

بعدم التعجل واإلحلاح وأشرت إليه أوردته آنفا، إمنا هو الصرب، وهذا ما  التخطيط اجليد يؤيت أكله ال حماله،
 ..األمر، وطلب الثمار قبل نضوجهايف 

                                                           

 .م0141، 0سعيد، األساس يف السنة وفقها، دار السالم، مصر، ط.حوى، د 37
 بتصرف .سبق ذكرهاألساس يف السنة وفقها،  38
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 الرابع المطلب
 تلخيص الحالة

 
النجاة، كالذي ألقي باملاء وهو ال نتائج  أن تواجه حتديات تفوق الطاقة بالالمباالة، مث تنتظر منطقياليس 

 .احةيعرف السب
جيدي كثريا من النفع عند من ارتقى طموحه، وعلت مهته، بل ال بد من تفكري منري، وختطيط  ال الرجتالإن ا

فالتخطيط يُقسِّم حياتك إىل مراحل وحمطات، تقف عند كل حمطة منها؛ لرتاجع نفسك وتُقيِّمها،  " مدقن، 
 .39"ينك على ترتيب األولويات، وجيعلك تُقسِّم وقتك على وفق هذه األولوياتكما أنه يع

مبا  مث إن العاقل ال يرتك ما ميكن االستفادة منه حلني احلاجة، بل حيتفظ به، وينميه، ويتدرج يف استخدامه،
 .والظروف احمليطة، واألحداث اجلارية لزمان،يناسب املرحلة، وا

وإذا هبت رياحك  ن حصل ذلك فهي أقل فائدة مما كانت عليه بداية،إ، و وكما قيل إن الفرص ال تتكرر
 ..فاغتنمها

 
 

                                                           

 إدارة الذات، الدكتور أكرم رضا 39
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 الثالث المبحث



 
ليس املعىن من و " تعميق البح  وتكثيف اجلهود لضمان انطالقة سليمة موفقة،  إن اخلطة احملكمة تستدعي

 إجياد احلل بل أن تستشرف العقبات واملعوقات، وتسعى يف هلدف فحسب،التخطيط أن ترسم الطريق إىل ا
الرؤية واهلدف االسرتاتيجي الشخصي ال يشمل حتقيق أغراض ذاتية فقط وإمنا ميتد " ، و40"املالئم هلا مسبًقا
، خرةا وإمنا ميتد ليشمل الدار اْلال ينتهي التخطيط االسرتاتيجي الشخصي باحلياة الدنيو .. ليشمل اجملتمع

فأي ختطيط ال يساعد صاحبه للعبور بسالم للدار اْلخرة هو ختطيط قاصر، متاع لعدد من السنوات 
مفهوم الرؤية الشخصية يعرب عن احللم الشخصي أو الوضع الذي يرغب إذ أن .. وخسارة مؤبدة يف اْلخرة

يجية يقوم على حتديد وحتقيق الشخص يف حتقيقه يف هناية االسرتاتيجية الشخصية، إن مفهوم االدارة االسرتات
وبالتايل فإن مفهوم الرؤية الشخصية جيب أن يعرب عن جانب مما تود أن تكون عليه الدولة يف .. احللم الوطين

اجملال املعني، فيتم حتديد احللم الوطين يف هذا اإلطار مما يعين مراعاة القدرات الشخصية لألفراد ومرعاة 
 . 41"املصاحل الوطنية يف ذات الوقت

 
 حَ  فالنيب 

ُ
طلق يف اهلل تعاىل سبحانه، ومل مينع ذلك من التخطيط والتنبؤ باملستقبل، صر علم الغيب امل

وهبذا قدم للبشرية خدمة " ، ضمن املعطيات واألحداث، وهي قراءة استشرافية صحيحة وهذا ما أجازه 
طاقتها من أن هتدر يف اخلرافة عظيمة؛ ألنه وجهها إىل دراسة املستقبل وفق أسس علمية سليمة، ومنع 

واخلطأ والضالل، فال عجب إذن أن يسبق املسلمون إىل اكتشاف املنهج التجرييب يف العلوم، وأن يؤسسوا 
 .تفسري التاريخ واجلغرافيا البشريبعضها ألول مرة؛ كعلم االجتماع و 

 
وقد نّبهنا نبينا . ل أيًضا باألدبتوقع املستقبل والتخطيط له أمور ال تتعلق فقط مبجال االعتقاد والعمل، ب

له على جمموعة من اْلداب اليت ينبغي للمسلم أن يتخلق هبا ويراعيها يف تعام عليه الصالة والسالم العظيم
وهو من أهم آداب املستقبلية؛ ومعن اه أنك حني : االستثناء يف املستقبل.. وأذكر منها. مع الزمان اْليت

تربط ذلك مبشيئة اهلل سبحانه، مهما كانت درجة  -بقلبك ولسانك-فإنك تتوق ع أمورًا ما أهنا ستكون 

                                                           

 هنري فايول: العامل اإلداري 40
 بتصرف لدكتور حممد حسني أبو صاحل، السودانل( الشخصيالتخطيط االسرتاتيجي )من مقال  41
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بإرادة الباري اليت أحاطت بكل االستشراف وقّوته، كأنك تقر بأن تدبريك أو تدبري غريك مرهون ومشروط 
 .42"شيء
 

د فهو القدوة واألسوة احلسنة، فما كان يعزم على أمر إال وق ،نتحدث فيه عن عبقرية النيب  "وحني 
وهنا قد يبدو للبعض مثة تعارض بني  ...خطط له ختطيطًا بارًعا، بعد أن طلب املدد الرباين والعون اإلهلي،

ليضع النقاط على  -رمحه اهلل - فيأيت ابن عطاء السكندري التخطيط للمستقبل وبني التوكل على اهلل،
، أي أن األخذ بأسباب (نايف التوكلب ال يسبُ إن التَ ) :احلروف، ويرد األمور إىل نصاهبا الصحيح، فيقول

 . 43" نايف أبًدا كونك متوكاًل على اهللالنجاح يف احلياة ال ي
 

فهو هادئ ال وأقواله،  والقارئ ألحداث السرية النبوية املطهرة، جيد ذلك واضحا، يف تصرفات النيب 
ن ، ويوزي يتأىنو  باملشورة،بل جتده يأخذ . رحاها تدور حوله ينفعل بالرغم من األحداث العظام اليت كان

التخطيط احملكم لضبط العالقة مع احمليط بكل مكوناته  على وعي وإدراك بأن عدم وكان " األمر، 
 44.."يف مواجهة غري متكافئة ومؤثراته سيؤدي حتما إىل االصطدام به، والدخول معه مبرور االيام

 

                                                           

 م2114إلياس بلكا، . استشراف املستقبل يف احلدي  النبوي، د 42
 إدارة الذات، الدكتور أكرم رضا 43
 ، سبق ذكره001منهج النيب يف الدعوة، ص  44
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ه، جيعلك حائرا كيف ختتم فصوله، وتغلق أبوابه، وهلذا، سيبقى اجملال مفتوحا امام إن اتساع املوضوع، وتشعب
منهج التعاطي مع كشف  فالرسول الباحثني واملختصني للغوص فيه، واستخراج درره، والتباهي جبواهره، 

جتده رسالة، ولذلك أخربنا أنه ال يع لم الغيب، إال ما أطلعه اهلل على بعضه مما يتعلق بالقضية املستقبل، فقد 
  يف توقع املستقبل واإلعداد لهيتحرك يف إطار سنن اهلل يف خلقه كسائر البشر. 

 وهو متييز عظيم الشأن، مراعاة مآالت األمور، و التوقع الصحيحو التنبؤ حلسن وسيلة غاية باألمهية والتخطيط 
 . يقدره أهل االختصاص

 

طلب الوصول دون أن تسري فهذا ليس أما أن تَ ر، هي بْ مُ نجاح تقن، لتصل لفال بد من ختطيط حُمكم، وعمل مُ 
 ..ومن جد َوجد، ومن زرع حصد، واملعايل حتتاج لوثبة أسد.. باألمر اليسري

ورسوله تعاىل، أبرئ اهلل و .. مل حيمني قدرئ نفسي، إنين بشر، أصيب وأخطئ ماوما أبر ويف ختام حبثي هذا، 
  رَاٍط مُّْسَتقييمٍ ) واهلل خري حافظا، وهو .. أو زلل خطأ ورد فيه، أو خلل، أيمن  يَ ْهديي َمن َيَشاُء إيىَلٰ صي
)45. 

 واحلمد هلل رب العاملني،،،،

                                                           

 53سورة النور  45
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