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  التخطيط للمستقبل قيمة إسالمية في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية

 امللخص

البرشية، ومن ذلك ترشيع التخطيط للمستقبل، فهو من أهم اإلسالم دين متكامل، جاء بكل ما يفيد 

 .سالميةإلأسباب تقدم األمة ا

 "التخطيط للمستقبل قيمة إسالمية يف ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية"ويعد هذا البحث وعنوانه 

د عىل اهتامم يحماولة لبيان مفهوم التخطيط للمستقبل، وتوضيح توافقه مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية، والتأك

اإلسالم بتطبيقه يف كافة املجاالت، وإبراز مميزات التخطيط اإلسالمي، والتأكيد عىل أن التخطيط للمستقبل 

 .مطلب مهم عىل مستوى األفراد واألمم

  تنمية املجتمع، تقدم األمة.، جلب املصالح، العمل، التوكل: الكلامت املفتاحية



 املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، سيدنا حممد وعىل آله       

 : وأصحابه، ومن اهتدى هبدهيم، وسلك سبيلهم إىل يوم الدين، أما بعد 

ىئ  ی    ىئژ  :قال تعاىل خلق اهلل اإلنسان واستخلفه يف األرض ليقوم بعامرهتا وفق منهج اهلل ورشيعته،

 [١٦هود: ]ژحب    خب  مب  ىب      جبی  ی        ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ

وجعل للقيم أمهية بالغة يف حياة الفرد واملجتمع فهي تسهم يف تشكيل جانب مهم من شخصية الفرد 

وتوجيه سلوكه، وحتديد اختياراته، كام أن هلا دور مهم يف تنمية املجتمع، ورقيه، وحفظ متاسكه، وترابطه، 

يط التخط"جاء اإلسالم بمجموعة من القيم السامية، فيها خري البرشية، وسعادهتم، ومن هذه القيم  وقد

  .هحقق أهدافى تتحتاملجاالت،  كافةاملجتمع وتطويره، يف  تقدم يف ةرئيسيمن األسباب الفهو  "للمستقبل

لكن  ن امكانياهتا، وويعد التخطيط سمة من سامت الدول املتقدمة، فهي ال تستمد قوهتا ومكانتها م

تستمدها من قوة استعدادها  للمستقبل والتخطيط له، فهو رضورة من الرضوريات، خاصة يف هذا العرص 

  .الذي تعقدت فيه احتياجات املعيشة، وتشابكت وسائلها، وتشعبت جوانبها، وتعددت إمكاناهتا

ن التخطيط تمعه، بل ألن حسواملسلم هو األوىل بالتخطيط للمستقبل، ليس فقط حلاجته لتنمية جم

 .للمستقبل جزء من عقيدته ودينه،  وعنرص أسايس يف بناء احلضارة اإلسالمية

التخطيط للمستقبل قيمة اسالمية يف ضوء القرآن "هلذا رأيت أن أكتب هذا البحث وهو بعنوان 

يق القوة للتغيري والتطوير، وحتقأرجو من اهلل تعاىل أن ينفع به، وأن جيعله أداة .  "الكريم والسنة النبوية

 سالمية .إلوالتقدم لألمة ا

 أهداف البحث:

 هتدف الدراسة إىل:

 توضيح موقف اإلسالم من التخطيط للمستقبل وبيان مرشوعيته.  -٦



 بيان أمهية التخطيط للمستقبل يف حياة األفراد واملجتمعات. -2

 مشكلة البحث

 :لتاليةحتاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة ا

 ما موقف اإلسالم من التخطيط للمستقبل؟: أوالً 

 ما مميزات التخطيط اإلسالمي؟: ثانيًا 

 كيف يساهم التخطيط يف االرتقاء باألمة اإلسالمية وإصالح شأهنا؟: ثالثًا 

 أهمية البحث:

 الدور املهم للتخطيط يف تنظيم شؤون احلياة، ومواجهة الصعوبات والتحديات بأسلوب علمي -

وموضوعي، فهو من األسباب املهمة ملواجهة  حتديات املستقبل، واالستعداد هلا، وجتنب العشوائية، والبعد 

 .عنها

سالمية قوية متقدمة يف مجيع املجاالت مرهون بمدى إوبناء دولة  ،توضيح أن بناء األمة وهنضتها -2

 .الفهم الصحيح لقضية التخطيط للمستقبل

 منهج البحث:

 .البحث عىل املنهج الوصفياعتمدت يف 

 خطة البحث:

 :ينقسم البحث إىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة عىل النحو التايل

 .التأصيل الرشعي للتخطيط للمستقبل : املبحث األول

 .تعريف مفردات البحث: املطلب األول

 .مرشوعية التخطيط للمستقبل: املطلب الثاين 



 .ل مع مبادئ اإلسالم وأصولهتوافق التخطيط للمستقب: املطلب الثالث

 .املنظور اإلسالمي منالتخطيط للمستقبل : املبحث الثاين

 .سالميإلالتخطيط منهج الدين ا: املطلب األول

 .مميزات التخطيط اإلسالمي: املطلب الثاين

 .أثر التخطيط يف حياة األفراد واملجتمعات: املبحث الثالث

 .ادأثر التخطيط يف حياة األفر:املطلب األول

 .أثر التخطيط يف بناء احلضارة، وتقدم األمة: املطلب الثاين 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات:  اخلامتة 

 عزو اآليات القرآنية الواردة يف البحث إىل سورها، وذلك بذكر اسم السورة ثم رقم اآلية . .٦

ته إليهام أو يف أحدمها اكتفيت بنسب ختريج األحاديث الواردة يف البحث فإن كانت يف الصحيحني، أو .2

يف غري الصحيحني خرجته من كتب األحاديث التي ورد فيها، مشرية إىل ما يف  تإىل أحدمها، وإن كان

 احلديث من صحة أو حسن أو ضعف.

عزوت أقوال العلامء واملفرسين إىل مظاهنا، وذكرت اسم الكتاب الذي نقلت منه يف اهلامش، وحني  .3

 ."انظر  "العلامء أذكر كلمة أترصف يف كالم 

 االختصار قدر اإلمكان يف تناول البحث مع عدم اإلخالل بالنقاط الرئيسية للموضوع. .4

  



 :المطلب األول: تعريف مفردات البحث

 :حأواًل: تعريف التخطيط يف اللغة واالصطال

الطريقُة امُلْسَتطِيلُة يِف  :التخطيط من خط واخلَط  : قال ابن منظورخط،  مشتق من الفعل :التخطيط لغة

، واخلَط  
ِ
ء ْ  .الَزْم َذلَِك اخلَطي َواَل َتْظِلْم َعنُْه َشْيًئا: الطريق، يقال: الَّشي

  ٦.ْحُوَها مِميا ُُيَط  اْلكَِتاَبُة َونَ : التيْسِطرُي، التيْهِذيُب، واخلَط  : وَخطي القَلُم َأي َكَتَب، والتيْخطِيطُ 

ُجُل ََلْ َتُكْن أِلََحٍد َقْبَلُه ": وقال الفيومي َها الري َتط  ُة بِاْلَكرْسِ َأْرٌض َُيْ طي  . 2"اخْلِ

ُة بالضم"وقال اجلوهري:  ةُ : واخلُطي ٌة، أي جاَء ويف نفسه حاجٌة : يقال. األمُر والِقصي جاء ويف رأسه ُخطي

 3".قد َعَزم عليها

 :التخطيط اصطالحًا

 : للتخطيط تعريفات متعددة حسب املوضوع الذي يتناوله، ومن أهم هذه التعريفات 

 4"التخطيط هو التوقع بام سيكون عليه الوضع يف املستقبل مع االستعداد هلذا املستقبل " أن

ترتكز أساسًا ومرحلة التفكري والتنبؤ والتحليل التي تسبق القيام بأي عمل ": ن التخطيط هوإوقيل 

يف اختاذ القرارات املناسبة عىل أساس من االختيار السليم بني البدائل املختلفة عىل ضوء املعلومات 

، كتاب الطاء، ( 281/ 1)،هـ  ٦4٦4بريوت،  ط:الثالثة،  -دار صادر ، (هـ1٦٦: ت)ابن منظور  مكرم بن عىل،لسان العرب ، حممد بن : انظر ٦

 .فصل اخلاء املعجمة

عبد العظيم الشناوى، ط: الثانية، دار  حتقيق: د.، (هـ117نحو : ت)املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ، أمحد بن حممد بن عيل الفيومي : انظر 2

 . اخلاء ، مادة خطط، كتاب ( ٦13/ ٦) ،القاهرة  -املعارف

املحقق: ، باب الطاء، فصل اخلاء، مادة خطط، (هـ393: ت)الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب  3

 (.٦٦23/  3)، م  ٦981 - هـ ٦471أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، ط: الرابعة، 

، م 27٦3ية السعودية، ط:الرابعة، وآخرون، خوارزم العلمية للنرش والتوزيع، اململكة العربأمحد عبد اهلل الصباب ،  ،احلديثة أساسيات اإلدارة 4

 . ١1ص



 ٦".والظروف واإلمكانات

فردي  التفكري والتدبر بشكل": نهإوذكر الدكتور حزام املطريي تعريفًا للتخطيط اإلسالمي فقال 

وعة يف ثم بذل األسباب املرش -تعاىل  -بط ذلك بمشيئة اهلل ومجاعي يف أداء عمل مستقبيل مرشوع، مع ر

 2".حَتقيقه، مع كامل التوكل واإليامن بالغيب فيام قىض اهلل وقدره عىل النتائج

 ثانيًا: تعريف املستقبل: 

  3"زمن ييل احلارض : اسم مفعول من استقبَل ،  وهو: ُمْستقَبل ": املستقبل لغة

 4.يرتقب وجوده بعد زمانك الذي أنت فيه، يسمى به؛ ألن الزمان يستقبلههو ما : املستقبل اصطالحاً 

  :للحديث عن التخطيط للمستقبل كواحدة من القيم نستعرض املعنى اللغوي واالصطالحي للقيم 

: تقول .ثمن الَّشء بالتقويم: القيمةو. ألنه يقوم مقام الَّشء ،واحدة القيم، وأصله الواو " :القيمة لغة

السيد : والقيم .مستقيم: وأمر قيم. تقاوموه فيام بينهم، وإذا انقاد الَّشء واستمرت طريقته فقد استقام لوجه

  ١"وتعني االستقامة واالعتدال وتعني العدل وتعني احلسن وتعني عامد األمر وقوامه" 5". وسائس األمر

رسالة ماجستري، كلية الدعوة واإلعالم، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة التخطيط للدعوة اإلسالمية، لعبد املوىل الظاهر املكي،  ٦

 . 1، صم ٦995 -هـ٦4٦5العربية السعودية، عام 

 ، م٦991-هـ ٦4٦1سعودية، ط:األوىل، ال -مطابع الفرزدق التجارية، الرياضسالمية: املنهج واملامرسة، حزام ماطر املطريي، إلاالدارة ا  2

 .  1١ص

، كتاب القاف، م  2778 -هـ  ٦429عاَل الكتب، ط: األوىل، هـ( ، ٦424: تمعجم اللغة العربية املعارصة، د أمحد خمتار عبد احلميد عمر ) 3

 (.٦112/ 3مادة )ق ب ل( )

 ،القاهرة –دار الفضيلة ط: بدون، حتقيق: حممد صديق املنشاوي، هـ(، 8٦١: تكتاب التعريفات، عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين ) 4

 .٦19ص  باب امليم،

 .(، فصل القاف، مادة )قوم(573: 577/  ٦2) ابن منظور لسان العرب، 5

 .233، صم ٦98١لبنان،  -بة لبنان، بريوت مكتهـ(، ١١١: تخمتار الصحاح،  حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ) ١



 وهي جمموعة من اخلصائص. واملنزلة وما يف األشياء من خري ومجال وصوابالقدر " :القيمة اصطالحاً 

الثابتة للَّشء الذي يقدر هبا ويرغب فيه من أجلها ألهنا حتقق فائدة ما مادية أو معنوية وهي تساعد عيل 

  ٦ "االستقامة والصالح حلياة الكائن البرشي

نوية ويساعد حيقق فوائد مادية ومع للمستقبل فهووإذا تدبرنا هذه املعاين وجدناها تنطبق عىل التخطيط  

 .عىل االستقامة والصالح كام سنوضح

 :المطلب الثاني : مشروعية التخطيط للمستقبل

حرص اإلسالم عىل أن يغرس يف نفوس أبنائه االهتامم باملستقبل استرشافًا، وختطيطًا، وجعل ذلك من 

ية، ومن يطالع كتاب اهلل تعاىل جيد الكثري من اآليات أهم مقومات الشخصية اإلسالمية وأحد قيمه احلضار

 .الكريمة التي تتحدث عن املستقبل وتوضح أمهية التخطيط، واالستعداد له

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ژ تعاىل: من ذلك قوله اهلل 

 [9النساء:  ]ژڇ  ڇ  ڍ  

دهم للمستقبل، عند اخلوف من أن يموتوا ويرتكوا أوالفاآلية الكريمة فيها توجيه لآلباء إىل االستعداد 

صغارًا، ال يستطيعون القيام بشؤوهنم، فعليهم بتقوي اهلل تعايل وأن يقولوا قوالً سديد، ففي هذا تأمني 

 .2«هلليََفْلَيتيُقوا ا: »ملستقبل أبنائهم، فلم يطلب منهم مجع املال، واالستزادة منه، وانام كان األمر بقوله

ڤ  ڤ  ژ : تعاىلوومن اآليات القرآنية التي تربز أمهية التخطيط املستقبيل، وتدعو إليه قوله سبحانه 

ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

ڑ  ک  ک   ک    ڑڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژ  ڎچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

ژک  گ  گ  

 . 9٦م ، ص ٦989اإلسالمي ، فهمي حممد علوان، اهليئة املرصية العامة للكتاب ، القيم الرضورية ومقاصد الترشيع ٦

حتقيق: عبد اللطيف حسن هـ(، 4١5: ت، عبد الكريم بن هوازن بن عبد امللك القشريي )(تفسري القشريي ) انظر: لطائف اإلشارات 2

 (  .٦91/ ٦) ، م2771-هـ٦428لبنان، ط: الثانية،  -بريوت –عبدالرمحن، دار الكتب العلمية 



داء األعامل الصاحلة  أن يمكن آيامن وإلالكريمة وعد من اهلل عز وجل للمؤمنني إذا مجعوا بني ا فاآلية

هلم يف األرض، وأن يستخلفهم فيها، ويكون هلم الترصف فيها، وقد قام صدر األمة هبذا الواجب فكانوا أهل 

 ٦.والعمل الصالح، ففتح اهلل عليهم ومكنهم يف مشارق األرض ومغارهبااإليامن 

والقوة ال تكون مرهبة ما َل تتفوق عىل غريها، وهذا التفوق ال يتحقق بدون علم مسبق، وتقنية عالية 

 .سالمية عىل غريهاإلوعمل دؤوب قائم عىل ختطيط حمكم، وبذلك تتقدم األمة ا

فالقرآن الكريم يرفض العشوائية واالرجتال، ويفرض عيل املسلم أن يستعد للمستقبل القريب يف 

ٺ  ٺ    ڀژ :ه الدنيا، وأيضًا املستقبل البعيد بأن يعمل للحياة األخرة، ومن ذلك قوله تعاىلحيات

 [٦8احلرش: ] ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڤٹ  ٹ  ٹٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

فاآلية الكريمة تأمر املسلم برضورة االستعداد ملستقبله بدراسة أعامله، وقراراته، وترصفاته بام حيقق 

 .واملصلحة يف الدنيا واآلخرة، وبام يوافق العقيدة اإليامنية، وتقوى اهلل تعاىل وهذا هو جوهر التخطيطله النفع 

ُقوا اهلليَ: »فقوله تعاىل" ِذيَن آَمنُوا اتي َا الي دعوة عامة إىل تقوى اهلل وخمافته، وملء النفس خشية من « يا َأهي 

اسبة، وأن هذه املح.. نوازعها ورغباهتا يفسه، ومراجعتها، ومن تقوى اهلل، حماسبة املرء نف..بأسه، ونقمته

وتلك املراجعة، ال تعطيان ثمرا طيبا إال إذا وقف املرء من نفسه موقفا حذرا، حازما، حتى يقهر هواها، وال 

 2"تغلبه عىل أمره

 والقرآن الكريم حافل بالكثري من اآليات الكريمة التي تدعو اىل التخطيط يف مجيع املجاالت

 .االقتصادية واالجتامعية وغريها

 االهتامم يوجه عناية املسلمني إىل -صىل اهلل عليه وسلم -أما بالنسبة للسنة النبوية فقد كان النبي 

باملستقبل، واالستعداد له بالتخطيط، والتفكري املسبق قبل اإلقدام عىل العمل، ومن يطالع السرية النبوية جيد 

صىل  -نبي الطيط، واألخذ باألسباب، فقد أعطى كانت قائمة عىل التخ -سلم صىل اهلل عليه و -أن حياته 

حتقيق: عبد الرمحن بن معال هـ(، ٦31١: تانظر: تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل السعدي )  ٦

 .513، ص م  2777-هـ ٦427اللوحيق، مؤسسة الرسالة، ط: األوىل، 

 ٦4)، م٦917 - هـ٦397 األوىل،: ط القاهرة، –دار الفكر العريب هـ(، ٦397: تاخلطيب )التفسري القرآين للقرآن، عبد الكريم يونس  انظر: 2

 /811.) 



ڇ  ڇ   ژ  :من نفسه أمثلة حية، وتطبيقات رائعة للتخطيط املحكم عماًل بقوله تعاىل - اهلل عليه وسلم

 [٦78يوسف: ]ژڑ   ک  ک  ک  ک   گ    ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڍ  ڍ  ڌ     ڌ

َيُعد  لكل أمر عدته، وهييئ له أسبابه، ومن األحاديث النبوية  - عليه وسلمصىل اهلل  -وقد كان النبي 

َر َرُسوُل : اَل ، قَ -َرِِضَ اهلليُ َعنُْهاَم  - التي تدعم التخطيط للمستقبل استعدادًا له ما روى َعْن َعْبِد اهلليِ ْبِن ُعَمرَ  َأمي

إِْن ُقتَِل : » -َصىلي اهلُل َعَلْيِه َوَسليمَ  -ِة ُمْؤَتَة َزْيَد ْبَن َحاِرَثَة، َفَقاَل َرُسوُل اهلليِ يِف َغْزوَ  -َصىلي اهلُل َعَلْيِه َوَسليمَ  -اهلليِ 

  ٦«َزْيٌد َفَجْعَفٌر، َوإِْن ُقتَِل َجْعَفٌر َفَعْبُد اهلليِ ْبُن َرَواَحةَ 

َكاَنْت َأْمَواُل َبنِي النيِضرِي مِميا َأَفاَء اهلُل َعىَل َرُسولِِه، مِميا ََلْ : »أنه َقاَل  -رىض اهلل عنه -وما روي َعْن ُعَمَر 

َم  -ُيوِجْف َعَلْيِه املُْْسلُِموَن بَِخْيٍل َواَل ِرَكاٍب، َفَكاَنْت لِلنيبِيِّ  ًة، َفَكاَن ُينْفِ  -َصىلي اهللُ َعَلْيِه َوَسلي ُق َعىَل َأْهلِِه َخاصي

ًة يِف َسبِيِل اهللَِنَفَقَة َسنَةٍ  اَلِح، ُعدي َعُلُه يِف اْلُكَراِع َوالسِّ  2«، َوَما َبِقَي جَيْ

 3 .حلاجة وأنه مستحسن رشعا وعقالوقت افاحلديث دليل عىل اإلعداد ل

، ومن ذلك  -صىل اهلل عليه وسلم -ويظهر هذا واضحًا يف ختطيطه املنظم واملحكم هلذا الدين، وتعامله 

صىل اهلل -ول اهلل كتب رس"فقد . تي تنظم العالقات داخل املدينة بني املسلمني، وبني اليهودوثيقة املدينة ال

كتابا بني املهاجرين واألنصار وادع فيه اليهود و عاهدهم وأقرهم عىل دينهم وأمواهلم، واشرتط  -عليه وسلم 

من  بني املؤمنني واملسلمني هذا كتاب من حممد النبي األمي، "بسم اهلل الرمحن الرحيم : عليهم ورشط هلم

 4"...قريش ويثرب ومن تبعهم 

أنه مرشوع يف والرشيعة اإلسالمية،  يفمن النصوص السابقة يتبني لنا مكانة التخطيط للمستقبل 

 .  اإلسالم

م، انظر: اجلامع املسند الصحيح املخترص ا(، كتاب املغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الش42١٦،ح ٦43/ 5أخرجه البخاري يف صحيحه، )  ٦

بن نارص  حتقيق: حممد زهري، حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري ، (صحيح البخاري )من أمور رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه 

 .ه٦422النارص، دار طوق النجاة، ط: األوىل، 

صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي (،كتاب اجلهاد والسري، باب حكم الفيء، انظر: ٦151، ح٦31١/ 3أخرجه مسلم )  2

 . م٦99٦ -هـ٦4٦2لبنان، ط: األوىل،  -حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، بريوتهـ(، 2١٦النيسابوري )ت: 

 ط: الثالثة، ،مؤسسة الرسالة ،عمر القيام -: شعيب األرنؤوطقيقحتهـ(، 1١3: ت) ،حممد بن مفلح املقديسعبد اهلل  ،انظر: اآلداب الرشعية 3

 (.3٦2/ 3) م،٦999 -هـ٦4٦9

رش املحقق: مصطفى عبد الواحد، دار املعرفة للطباعة والن هـ(،114: تالسرية النبوية، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي )4

 .(32٦/ 2، )٦91١ – ٦395لبنان ،  -، بريوت

 



 المطلب الثالث: توافق التخطيط للمستقبل مع مبادئ اإلسالم وأصوله. 

جاءت الرشيعة اإلسالمية حلل مشاكل البرشية وفق جمموعة من األصول واملبادئ تقبُلها الفطرة 

السليمة ويستسيغها العقل الرشيد، والتخطيط للمستقبل ينطلق من مرتكزات رشعية، ويقوم عىل أسس 

 :لعامة نذكر منهاا، فهناك توافق وارتباط بني التخطيط للمستقبل وعدد من هذه املبادئ أخالقيةدينية، وقيم 

 التوكل على اهلل: أواًل:

 مالتوكل عىل اهلل خلق إسالمي عظيم، وأصل من أصوَل الدين، ومبدأ من مبادئ الرشيعة، وهو من أه

 [٢١١: آل عمران]ژڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ژ :، قال اهلل تعاىلاإليامن موجبات 

ٹ  ڤ  ڤ    ٹ  ٹژ :، قال تعاىل يامانه يف وهو صفة من صفات املؤمنني الصادقني

 [2األنفال: ]ژڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  

والتوكل عىل اهلل ال يتعارض مع التخطيط للمستقبل، فمن حكمة اهلل تعاىل أنه ربط األسباب 

باملسببات، ورتب النتائج عىل املقدمات، وأجري الكون عىل سنن وقوانني، وأمرنا بالنظر اليها، والتفكر فيها، 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ                 ژ :بحثًا عن العربة واملوعظة، قال تعايل

 [٦31آل عمران: ]ژڻ  ڻ      

النحل: ] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ژ :وقال تعاىل 

٦5] 

الكريمة تعد دلياًل واضحًا عىل استعامل األسباب واألخذ هبا، وقد كان اهلل تعاىل قادرًا عىل  فاآلية

 ٦.سكون األرض دون احلاجة اىل اجلبال

حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم هـ(، ١1٦: ت، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطبي )(تفسري القرطبي)انظر: اجلامع ألحكام القرآن   ٦

 (.9٦/  ٦7، )م  ٦9١4 -هـ ٦384القاهرة، ط: الثانية،  -أطفيش، دار الكتب املرصية 



سالمية باستقراء سنن اهلل تعاىل يف خلقه، ودراسة املقدمات حتي إلونحن مأمورون طبقًا للرشيعة ا 

نية له إىل آخره رصيح يف ترتب اجلزاء باخلري والرش واألحكام الكووباجلملة فالقرآن من أو "نصل ايل النتائج، 

 ٦"واألمرية عىل األسباب، بل ترتيب أحكام الدنيا واآلخرة ومصاحلهام ومفاسدمها عىل األسباب واألعامل.

ق أنه يعد من وسائل وطرذكر أمهية معرفة سنن اهلل تعاىل وفضله و رشيد رضاوقد عد الشيخ حممد  

  2.باهلل تعاىل وصفاته وأفعالهالعلم 

وتتبع السنن ومعرفة ما يرتتب عىل املقدمات من نتائج هو أهم خطوات االنسان عند ختطيطه 

سالم يف هذا يوافق فطرة اهلل التي فطر الناس عليها من االهتامم باملستقبل، والتطلع إليه، إلللمستقبل، وا

اب املرشوعة الذي حث عليها اإلسالم، وأمر هبا، ويدل واالستعداد له، وهو ما يندرج حتت األخذ باألسب

 .عىل ذلك مدح اهلل تعاىل األخذ باألسباب يف قصة ذي القرنني الذي َمني اهلل عليه بالتمكني وهيأ له األسباب 

ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ        حب  خب  مب  ىب  يب  جت     جبحئ   مئ  ىئ  يئژ قال تعاىل

 [85 – 83ف: الكه]ژپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   

األسوة احلسنة يف هذا األمر، ففي هجرته النبوية أخذ بكل   -صىل اهلل عليه وسلم -وقد كان النبي 

 .األسباب املتاحة، وخطط لألمر أتم ختطيط، مع توكله التام عىل اهلل تعاىل، واعتامده عليه وحده

 َعَلْيِه َصىلي اهلُل -ُقْلُت لِلنيبِيِّ : ، َقاَل -اهلليُ َعنْهُ َرِِضَ  -أخرج اإلمام البخاري يف صحيحه  َعْن َأيِب َبْكٍر 

َنا، َفَقاَل : َوَأَنا يِف الَغارِ :  -َوَسليمَ  َت َقَدَمْيِه أَلَْبرَصَ  3«الُِثُهاَم َما َظن َك َيا َأَبا َبْكٍر بِاْثننَْيِ اهلليُ ثَ : »َلْو َأني َأَحَدُهْم َنَظَر حَتْ

حتقيق: عمرو عبداملنعم هـ(، 15٦: تقيم اجلوزية )الاجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف أو الداء والدواء، حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن  ٦

 . 48ص ،م ٦99١ -هـ ٦4٦1القاهرة، ط: األوىل،  -سليم، مكتبة ابن تيمية 

 1، )م ٦941 -هـ ٦3١١دار املنار، القاهرة، ط: الثانية، هـ(، ٦354: تانظر: تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(، حممد رشيد بن عيل رضا ) 2

 /577.) 

 (، كتاب أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم، باب مناقب املهاجرين وفضلهم، وأخرجه مسلم 3١53، ح 4/ 5أخرجه البخاري يف صحيحه ) 3

 (، كتاب فضائل الصحابة رِض اهلل تعاىل عنهم، باب من فضائل أيب بكر الصديق رِض اهلل عنه.238٦، ح ٦854/ 4يف صحيحه )



اطت طيطه وتدبريه، يوقن بأن حتقيق النتائج مرهون بمشيئة اهلل تعاىل وارادته التي أحفاملسلم مهام بلغ خت

ہ  ہ   ہ    ہڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀژ :، عمالً بقوله تعايليشءبكل 

 [24 – 23الكهف: ] ژھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   

إرشاد وتوجيه عند العزم عىل أمر أقرانه باملشيئة، اذعانًا من املسلم هلل تعاىل  تنيالكريم تنيففي اآلي

 ٦. وقدرته

ل تفويض يف النتائج، فال تعارض  فالتخطيط من باب اإلعامل للسنن، واألخذ باألسباب، والتوك 

 . بينهام، بل مها متالزمان

 ثانيًا: جلب املصاحل ودرء املفاسد: 

:، وقال [54األنعام: ]ژ    ڦڤ               ڤ  ڤ  ڦ  ڦژ :قال اهلل تعاىلسالم دين الرمحة، إلا

 [٦5١ األعراف:] ژٿ   ٹ  ٹ       ژ 

صىل  -نبيه ل ورسالته عىل رسوله الكريم، فقال اإلسالمرشيعة ومن رمحته تعاىل بعباده أن أرسل إليهم 

 [٦71األنبياء: ]ژک  ک  گ         گ  گ       ژ : -اهلل عليه وسلم

ۇ  ۇ   ژ:ومن رمحته بعباده أنه جعل هلم الدين مبنيًّا عىل جلب املصالح ودرء املفاسد، قال تعاىل

ٿ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿژ :، وقال [ ٦85البقرة:] ژۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  

نصوص القرآن  ، فإناملهمة سالمإلمن قواعد االرشعية ، وال شك أن هذه القاعدة  [28النساء: ] ژٹ  

نة النبوية تدوُر مجيعها عىل هذه القاعدة قال تعاىل چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ    ژ:الكريم، والس 

، [ 97النحل: ] ژڈ  ژ  ژ     ڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ

املحقق: السيد بن عبد املقصود هـ(، 457: ت، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي ، ) (تفسري املاوردي )انظر: النكت والعيون  ٦

 (.298/  3، )دار الكتب العلمية ، بريوت / لبنان، ط: بدون  بن عبد الرحيم، 



 ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ژ  :وقال

 .[9اإلرساء: ]

فإن الرشيعة مبناها وأساسها عىل احلكم ومصالح العباد يف املعاش واملعاد، ": ويف ذلك يقول ابن القيم

فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة  ...

 ٦" إىل العبث؛ فليست من الرشيعة وإن أدخلت فيها بالتأويل

اد اهلل، والتكاليف كلها إما أهنا تدرأ مفسدة، أو جتلب فالرشيعة إنام رشعت لتحقيق مصالح عب

 .2مصلحة، أو مها معاً 

والتخطيط للمستقبل يتوافق مع هذه القاعدة الرشعية العظيمة فهو وسيلة املسلم للنظر يف املستقبل 

 .ملنع الرضر يف مجيع صوره قبل وقوعه، وجلب املصالح املرعية رشعًا وعقالً 

 اإلامان: العمل جزء من ثالثًا: 

اهتم اإلسالم بالعمل ودعا إليه وجعل له مكانة عالية، ومنزلة رفيعة، فهو األساس لتحقيق احلياة 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ژ :الكريمة، قال تعاىل

 [. ٦7اجلمعة: ] ژڃ   

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ :رسوله الكريم أن يوجه األمة اىل العمل، واالهتامم به، فقال اهلل تعاىل وأمر

 [.٦75التوبة: ]ژې  ى        ى  ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ           وئ    ېۉ   ې  ې

 -حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية هـ(، 15٦: تإعالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )انظر:  ٦

 (.٦٦/ 3)  ،م ٦99٦ -هـ ٦4٦٦يريوت، ط: األوىل، 

حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن، دار ابن عفان، هـ(، 197: تانظر: املوافقات، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي بالشاطبي ) 2

 (.3٦8/ ٦، )م ٦991هـ/ ٦4٦1ط: األوىل 



عىل العمل للدنيا واآلخرة، فالعمل مفتاح السعادة، واهلل تعاىل مطلع عىل تلك  تالكريمة حث فاآلية

 ٦.كل أحوالهاألعامل، عاَل بام يصاحبها من النوايا، فهو جدير بأن يراقبه املسلم، وأن يتقيه يف 

أن أفضل مكاسب االنسان ما كانت نتيجة عمله، فقد قالت  -صىل اهلل عليه وسلم  -وبني الرسول 

ُجُل ِمْن َكْسبِهِ : » -َصىلي اهلُل َعَلْيِه َوَسليمَ  - َقاَل َرُسوُل اهلليِ: -رىض اهلل عنها -َشةَ َعائِ   2«إِني َأْطَيَب َما َأَكَل الري

حيب العمل وحيث عليه، ويتعوذ من العجز والكسل، فقد روي  -عليه وسلم صىل اهلل-كان النبي و

 الَعْجِز الليُهمي إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمنَ : »َيُقوُل  -َصىلي اهللُ َعَلْيِه َوَسليمَ -َكاَن النيبِي  : ، َقاَل -نْهُ َرِِضَ اهلليُ عَ -َأَنَس ْبَن َمالٍِك 

 3"َوالَكَسلِ 

عىل أفضل وجه، روي َعْن  وأدائهوجه، انام طلب اتقانه،  أيالعمل عىل  بأداءسالم إلوال يكتفي ا

ب  إَِذا َعِمَل َأَحُدُكْم : »َقاَل  -َصىلي اهلُل َعَلْيِه َوَسليمَ -ُسوَل اهلليِ ، َأني رَ -رِض اهلل عنها-َعاِئَشةَ 
إِني اهلليَ َعزي َوَجلي حُيِ

 4«َعَماًل َأْن ُيْتِقنَهُ 

 ٦3١5احللبي وأوالده بمرص،  ط: األوىل،  رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البابىهـ(، ٦31٦: تانظر: تفسري املراغي، أمحد بن مصطفى املراغي ) ٦

 (. 27/  ٦٦، )م  ٦94١ -هـ 

(، أول كتاب البيوع، باب يف الرجل يأكل من مال ولده، انظر: سنن أيب داود، أبو داود سليامن بن 3528، ح 388/ 5أخرجه أبو داود يف سننه ) 2

ِجْستاين  د كاِمل قره بليل، دار الرسالة  -حتقيق: شَعيب األرنؤوط هـ(، 215: ت)األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ حمَمي

 .م 2779 -هـ  ٦437العاملية، ط: األوىل، 

(، كتاب التجارات، باب احلث عىل املكاسب، انظر: سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن 2٦31،ح 123/ 2وأخرجه ابن ماجه يف سننه )

 .فيصل عيسى البايب احللبي، ط: بدون -حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية هـ(، 213: تيزيد القزويني، )

صحيح، انظر: صحيح اجلامع الصغري وزياداته، أبو عبد الرمحن  :(، وقال2278، ح 447/ ٦وأخرجه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري وزياداته )

 .م٦988 -هـ ٦478املكتب اإلسالمي، بريوت، ط: الثالثة، هـ(، ٦427: تحممد نارص الدين، األلباين )

 (، كتاب اجلهاد والسري، باب ما يتعوذ من اجلبن.2823، ح23/ 4أخرجه البخاري ) 3

هـ(، 3١7 :تالطرباين )، (، انظر: املعجم األوسط، سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري 891، ح  215/ ٦أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط ) 4

 . م٦995 -هـ٦4٦5 القاهرة، –حتقيق: طارق بن عوض اهلل بن حممد ، عبد املحسن بن إبراهيم احلسيني، دار احلرمني 

شعب اإليامن، أمحد بن اجلامع ل(، انظر: 493٦، ح 233/ 1وأخرجه البيهقي يف شعب اإليامن يف باب األمانات وما جيب من آدائها اىل أهلها )

عبد العيل عبد احلميد حامد، مكتبة الرشد للنرش والتوزيع  -املحقق: خمتار أمحد الندوي هـ(، 458: تموسى ، أبو بكر البيهقي ) احلسني بن عيل بن

 .م 2773 -هـ  ٦423الرياض، ط: األوىل،  -، السعودية

 .(٦887، ح 383/ ، ٦)حسن(، انظر: صحيح اجلامع الصغري وزياداته ) :وقال األلباين 



عىل الوجه املطلوب يتطلب التخطيط هلذا العمل، والبعد عن العشوائية  وأدائهوإتقان العمل وتنفيذه 

يف أدائه، فالبد أن يعرف املرء اهلدف من هذا العمل، وأن يكون موافقًا لرشع اهلل تعاىل، وأن يتخذ أيضًا يف 

اهلل ،  د، وحتى يتحقق له وعحتقيقه وسائل مرشوعة عند اهلل تعاىل؛ حتى يكون  العمل من األعامل الصاحلة

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  ژ :قال تعاىل

ڑ    ڑڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژ  ڎچ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 [. 55النور: ] ژک  ک   ک  ک  گ  گ  

حلًا، افقد اشرتط اهلل تعاىل لالستخالف والتمكني اإليامن مع العمل، واشرتط يف العمل أن يكون ص

 .ألدائه، وترتيب إلنجازهوالعمل الصالح حيتاج ختطيط 

، وقال [9١]مريم:  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ژ : قال تعاىل

. [37الكهف: ] ژگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ژ : تعاىل

 

 

 

 

 



 سالمي:إلمنهج الدين االمطلب األول: التخطيط 

يعتقد البعض أن التخطيط للمستقبل علم حديث، تم ابتكاره وإنشاؤه يف العرص احلديث، ولكن هذا 

االعتقاد خمالف للصواب، واحلقيقة أن التخطيط للمستقبل منهج إسالمي ظهر بظهور اإلسالم منذ أربعة 

ملسلمني ، وا-صىل اهلل عليه وسلم-جه النبي عرش قرنًا من الزمان، فقد جاءت اآليات القرآنية الكريمة تو

 فوجهت األنظار اىل هذا الكون العظيم، وإتقان صنع اهلل العمل وفق تنظيم سليم، والبعد عن العشوائية، إىل

له، وفق ختطيط حمكم، وتنظيم دقيق، وبينت رضورة إعامل العقل، واعتربت التفكري فريضة اسالمية، ومن 

[2٦الروم: ] ژڱ  ڱ  ڱ    ڱ     ڳ  ڳ ژ :ذلك قوله تعاىل

 فأمرت اآلية الكريمة بالنظر يف آيات اهلل والتدبر يف سننه الكونية، ونبهت إىل أمهية االستفادة منها.

كام ذكر القرآن الكريم أمثلة تدل عىل التخطيط املحكم يف عدد من القضايا، ومن ذلك قوله تعاىل يف 

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژ :سورة يوسف

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ک  گ   گ    گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں

 [49 – 41يوسف: ] ژہ

 ومن هذا املنطلق وضع اإلسالم منهجًا، وختطيطًا شاماًل لكل جوانب احلياة، االجتامعية، واالقتصادية

 :السياسية

 التخطيط االجتماعي:  أوالً:

سالم باحلياة االجتامعية، فقدم نموذجًا كاماًل، ومنهجًا واضحًا تستطيع األرسة املسلمة أن إلاهتم ا

األحكام التي  فجاءتتتخذه طريقًا هلا تسري عيل هديه حتى يكون بناؤها قويًا متامسكًا، قائاًم عىل حدود اهلل، 

لنكاح، فدعت لتيسري اتتعلق باألرسة يف عدد كبري من سور القرآن الكريم، مفصلة تارة وجمملة أخرى، 

پ   ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ قوله تعاىل: كام يفواملساعدة عليه، 

 [32النور: ]ژٺ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ



ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ عاىل:ومن ذلك قوله ت نّظمت العالقة داخَل األرُسة ،و

ٹ    ٹٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٺپ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

   ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦ

 [ 34]النساء:  ژڃ    ڃ  چ            چ  چ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ژ :وجعلتها بني الزوجني قائمة عىل املودة والرمحة، فقال تعاىل

 .[2٦ الروم:] ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ     ڳک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ

ڱ     ڳ  ڳ  ڱ  ژ :وبينت ما يرتتب عىل الزواج من حقوق وواجبات، وأن االصل فيه قوله تعاىل 

 .[228البقرة: ] ژڻ  ڻ  ۀ    ڻں  ں  ڻ   ڱڱ

ٱ  ژ :، ومن ذلك قوله تعاىلاهلل تعاىل أحكام الطالق يف أكثر من موضع من القرآن الكريم فصلكام 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ      ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ

ڃ  ڃ  ڃ     ڃڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ   ڤ  ڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

 ژچ  چ  چ  چ  ڇ  

ے  ۓ   ۓ          ڭ    ےڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ ڻ  ڻ ژ 

ۆ  ۈ  ۈ          ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې    ۆڭ  ڭ    ڭ   ۇ  ۇ

ىئ     ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ

 [231 – 23١]البقرة:  ژی    جئ  حئ  مئ  ىئ    یىئ  ی  ی

واألبناء، ووضع هلا القواعد األساسية، وبني أمهّية بّر الوالدين،  اآلباءسالم العالقة بني إلكام نظم ا

: َفَقاَل  -َصىلي اهللُ َعَلْيِه َوَسليمَ  -َقاَل: َجاَء َرُجٌل إىَِل َرُسوِل اهلليِ  -َرِِضَ اهلليُ َعنُْه -والقيام بحقهم، فَعْن َأيِب ُهَرْيَرَة 



َك : »َمْن َأَحق  النياِس بُِحْسِن َصَحاَبتِي؟ َقاَل  َيا َرُسوَل اهلليِ، َك : »ُثمي َمْن؟ َقاَل : َقاَل « ُأم  : َل ُثمي َمْن؟ َقا: َقاَل « ُثمي ُأم 

َك »  ٦«ُثمي َأُبوكَ : »ُثمي َمْن؟ َقاَل : َقاَل « ُثمي ُأم 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ :والقيام هبا، من ذلك قوله تعاىلأداؤها كام وضح حقوق األبناء التي جيب 

ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  

 [١التحريم: ]ژۇئ  

بني الناس فحّرم كل ما يؤدي اىل فساد العالقات، ومن ذلك حتريمه الغيبة، والنميمة،  العالقة كام نظم

وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئژ :فقال اهلل تعاىل والتجسس، والتنابز باأللقاب،

  جتحب  خب   مب  ىب  يب  جبی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  یۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     ی

 [٦٦احلجرات: ]ژحت  خت  مت  ىت  يت  جث  

 . وبنّي ُحقوق اجلار، وُحقوق أهل الذّمة من أهل الكتاب 

 التخطيط االقتصادي : ثانيًا:

وضع اإلسالم منهجًا اقتصاديًا ُمتكاماًل استطاع من خالله أن ينظم حياة الناس وأن حيقق سد 

 .الخ...واالجارة، واملضاربةوالسلم، حوائجهم، فرشع عددًا من املعامالت املهمة مثل البيع والتجارة، 

 [215]البقرة: ژ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤژ قال اهلل تعاىل:

ال ووأكل أم والرشوة، ال تتناسب مع الترشيع اإلسالمي مثل الربا، وحرم بعض املعامالت التي

 الناس بالباطل.

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ  ڭ  ڭ  ژ تعاىل: ومن ذلك قوله 

]البقرة: ژٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې    ۈڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

218-219] 

(،كتاب األدب، باب: من أحق الناس بحسن الصحبة، وأخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة 591٦، ح 2/  8أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٦

 (.2548، ح ٦914/  4واآلداب باب بر الوالدين وأهنام أحق به )



ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ژ تعاىل: وقوله

 [٦88: البقرة]ژہ  ہ  ھ  ھ  

  ڻژ :الزكاة، والصدقات، قال تعاىل فرشعسالمي لسد حاجات الفقراء، إلومن ذلك التخطيط ا

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

 ژۇ  ۇ    ۆ    ڭڭ  ڭ  ڭ   ۓۓ

 التخطيط السياسي:: ثالثًا

ا، ، حدد أهدافها، واحتياجاهت-صىل اهلل عليه وسلم  - منذ تأسيس الدولة اإلسالمية عىل يد النبي

وأولوياهتا، ووضع منهجًا من أجل حتقيق حياة طيبة للمجتمع يف إطار منظومة القيم اإلسالمية، وبام يتناسب 

ي للدولة ورسم السياسات الداخلية هلا ما أمر به النبسالمي، ومن أبرز األمثلة عىل التخطيط إلمع الترشيع ا

َصىلي  -َقاَل النيبِي  : ، َقاَل -َرِِضَ اهلليُ َعنْهُ  -من إحصاء السكان، فقد روي َعْن ُحَذْيَفَة  -صىل اهلل عليه وسلم-

َظ بِاإِلْساَلِم ِمَن النياسِ : » -اهلُل َعَلْيِه َوَسليمَ  َنَخاُف  :، َفَكَتْبنَا َلُه َأْلًفا َوََخَْس ِماَئِة َرُجٍل، َفُقْلنَا«اْكُتُبوا يِل َمْن َتَلفي

ُجَل َلُيَصيلِّ َوْحَدُه َوُهَو َخاِئٌف  َثنَا َعْبَدانُ . َوَنْحُن َأْلٌف َوََخُْس ِماَئٍة، َفَلَقْد َرَأْيُتنَا اْبُتِلينَا، َحتيى إِني الري ، َعْن َأيِب َحدي

 ٦َما َبنْيَ ِستِّ ِماَئٍة إىَِل َسْبِع ِماَئةٍ : َقاَل َأُبو ُمَعاِوَيةَ . َفَوَجْدَناُهْم ََخَْس ِماَئةٍ  مَحَْزَة، َعِن األَْعَمشِ 

وتعاملها مع غريها، ومن ذلك إرسال الرسائل مللوك  اإلسالميةورسم السياسة اخلارجية للدولة 

َثنِي َأبُ : ، َقاَل -َرِِضَ اهلليُ َعنْهُ  - سٍ روى عن اْبُن َعبيامن ذلك ما العظمى يف هذه الفرتة،  الدول ورؤساء و َحدي

، َقاَل  تِي َكاَنْت َبْينِي َوَبنْيَ َرُسوِل اهلليِ : ُسْفَياَن، ِمْن فِيِه إىَِل يِفي ِة الي : ، َقاَل -َلْيِه َوَسليمَ َصىلي اهلُل عَ -اْنَطَلْقُت يِف امُلدي

ْأِم، إِْذ ِجيَء بِكِ  ْلبِي  َجاَء بِِه، َوَكاَن َدْحَيُة الكَ : إِىَل ِهَرْقَل، َقاَل  -َصىلي اهللُ َعَلْيِه َوَسليمَ -َتاٍب ِمَن النيبِيِّ َفَبْينَا َأَنا بِالشي

ى إىَِل ِهَرْقَل  ى، َفَدَفَعُه َعظِيُم ُبرْصَ  2 "َفَدَفَعُه إىَِل َعظِيِم ُبرْصَ

دق ستقبل، وحسن ختطيطه له، مع صبامل -صىل اهلل عليه وسلم -ففي هذا داللة واضحة عىل اهتاممه 

 .التوكل عىل اهلل تعاىل

 لناس.( ، كتاب اجلهاد والسري، باب كتابة اإلمام ا37١7، ح 12/  4أخرجه البخاري يف صحيحه )  ٦

أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أن ال }(، كتاب تفسري القرآن ، باب قل: يا 4553، ح 35/ ١أخرجه البخاري يف صحيحه )  2

عوه د(، كتاب اجلهاد والسري ، باب كتاب النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل هرقل ي٦113، ح ٦393/ 3، وأخرجه مسلم يف صحيحه ) " {نعبد إال اهلل

 إىل اإلسالم .



 ي:املطلب الثاني: مميزات التخطيط اإلسالم

يتميز التخطيط اإلسالمي بالعديد من اخلصائص واملميزات التي جتعله مالئاًم للفطرة االنسانية 

 :السليمة،  ومن هذه املميزات

املتكامل والذي يشمل مجيع جوانب احلياة املادية  التخطيط اإلسالمي جزء من النظام اإلسالمي: أوالً 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ژ  :واملعنوية، فهو موافق للعقيدة الصحيحة امتثاالً لقوله تعاىل

 [٦١2األنعام: ] ژۈ  

املرشوعية، فاملسلم يف ختطيطه للمستقبل حيرص عىل اختيار أهداف مرشوعة، كام أن الوسائل : ثانياً 

البد أن تكون مباحة تتفق مع ما جاءت به الرشيعة اإلسالمية،  هذه األهدافا يف حتقيق التي يستخدمه

سالم الغايات الرشيفة البد هلا من وسائل رشيفة، أما اذا كانت حمرمة فينطبق عليها إلومبادئها العامة، ففي ا

 .[23الفرقان: ] ژڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  ژ :قول اهلل تعاىل

 ٦.عليها أجرًا، وإنام جيعلها باطالُ يرتتب فاألعامل التي ال تتوافق مع رشع اهلل تعاىل، ال 

فاهلدف يف التخطيط اإلسالمي ذا قيمة عالية يعمل املسلم عىل حتقيقها، : سمو اهلدف والغاية: ثالثاً 

وله اهلل تعاىل مصداقًا لقويسعى اىل الوصول إليها، وهو جزء من اهلدف األكرب الذى حييا من أجله وهو عبادة 

 [5١الذاريات: ] ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ :تعاىل

 .وسمو اهلدف يؤثر عىل صاحبه وإرصاره عىل حتقيقه إذا واجهته التحديات، واعرتضته الصعوبات

 .فاملسلم يسعى إلرضاء اهلل عز وجل، واالرتقاء بنفسه وجمتمعه، وصوال اىل حتقيق السعادة يف الدارين

فمن مميزات التخطيط اإلسالمي أنه يوازن بني التخطيط للدنيا وأمورها، وأمور : الوسطية:رابعاً 

الدين ومتطلباته، ويوازن بني التخطيط للحصول عىل احلقوق والتخطيط ألداء الواجبات، وبني ختطيط 

بدون  ةلمجتمع، فهو حيقق العدالالعامة لصلحة املاملسلم لتحقيق مصلحته اخلاصة، وعدم تعارضها مع 

 . إفراط وال تفريط

حتقيق: أمحد حممد شاكر، هـ(، 3٦7: تانظر: جامع البيان يف تأويل القرآن، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أبو جعفر الطربي )  ٦

 ( .251/  ٦9، ) م  2777 -هـ  ٦427مؤسسة الرسالة، ط: األوىل، 



فالتخطيط يف اإلسالم شامل لكل نواحي احلياة، املادية واملعنوية كام أنه يسعى يف : الشمولية:خامساً 

  وئى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئژ :، يدل عىل ذلك قوله تعاىلةختطيطه ملا حيقق خريي الدنيا واآلخر

مئ  ىئ  يئ     حئ  جئىئ  ی  ی  ی  ی   ىئۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ۈئوئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ

 ژجب



اهتم اإلسالم بكل ما يسعد املسلمني وحيقق أهدافهم املرشوعة، يف حارضهم ومستقبلهم، عىل مستوى 

عظيمة،  ويف ذلك نعمةاألفراد واجلامعات، فرشع هلم ما يعينهم عىل ذلك، وأباح هلم التخطيط للمستقبل، 

وفضل كبري من اهلل تعاىل، فعن طريقه يستطيع املسلم املوازنة والتنسيق بني أموره بام حيقق أهدافه وتطلعاته، 

 .لنفسه، وألمته، فهو من أهم أسباب حتقيق التقدم والرقي عىل مستوى األفراد واملجتمعات

 أثر التخطيط في حياة األفراد: المطلب األول:

طيط للمستقبل منهجًا عامًا يف حياة املسلم، وعنرصًا أساسيًا فيها ، فهو يعزز استقرارها، يعد التخ

ويقوي أركاهنا، وهو وسيلته لتجنب العشوائية، وما ينتج عنها من أرضار، وطريقه لتحقيق أهدافه املرشوعة، 

 . والوصول إليها

 [22]امللك:  ژى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ژ :قال اهلل تعاىل

 :ونعرض أهم فوائد التخطيط التي تعود عىل املسلم

فالنجاح مطلب تسعي اليه النفوس الطموحة، وغاية : التخطيط وسيلة املسلم لتحقيق النجاح: أوالً 

صىل -هم من مقاصده، لذا عليم النبي ليه واعتربه مقصد مإسالم إليطلبها أصحاب اهلمم العالية، وقد دعا ا

ًة ا الليُهمي إيِنِّ َأْسَأُلَك ِصحي : »وأمره أن يدعو به، وهو سلامن اخلري دعاًء يقوله ويواظب عليه، -اهلل عليه وسلم

  ٦«َوَمْغِفَرًة ِمنَْك َوِرْضَواًنا  يِف إِياَمٍن، َوإِياَمًنا يِف ُحْسِن ُخُلٍق، َوَنَجاًحا َيْتَبُعُه َفاَلٌح َوَرمْحًَة ِمنَْك، َوَعافَِيةً 

  . هذا النجاح والتخطيط هو وسيلة املسلم لتحقيق 

َجاهُ »(، كتاب عمل اليوم والليلة، باب نوع آخر، وقال: 91١5، ح ٦4/  9أخرجه النسائي يف سننه ) ٦ ، انظر: «َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِْسنَاِد، َوََلْ ُُيَرِّ

، مؤسسة الرسالة، ط: املحقق: حسن عبد املنعم شلبيهـ(، 373: تالسنن الكربى، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل اخلراساين، النسائي )

 .277٦ - ٦42٦األوىل، 

(، كتاب الدعاء، والتكبري، والتهليل، والتسبيح والذكر، انظر: املستدرك عىل الصحيحني، ٦9٦9، ح 174/  ٦وأخرجه النيسابوري يف املستدرك )

بريوت،  -ى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية حتقيق: مصطفهـ(، 475: تأبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن ُنعيم )

 .٦997 - ٦4٦٦ط: األوىل، 



عن طريق التخطيط يستطيع املسلم حتديد أولوياته حسب درجة أمهيتها، واملوازنة بني جوانب : ثانياً 

 .حياته املختلفة، فيسري وفق خطة حمددة، وخطوات مدروسة

طالب النفوذ إىل اهلل والدار اآلخرة بل وإىل كل علم وصناعة ورئاسة بحيث »: -رمحه اهلل-قيم اليقول ابن 

يكون رأسا يف ذلك مقتدى به فيه حيتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكام عىل ومهه غري مقهور حتت سلطان ختيله زاهدا 

 .  ٦«عاشقا ملا توجه إليه عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه مطلوبةيف كل ما سوى 

تظهر  فهو جيعل الشخص مستعدًا ملواجهة العقبات التي قد: التخطيط يساعد عىل ختطي العقبات: ثالثاً 

 .يف حياته، باإلضافة إىل زيادة قابليته للتأقلم مع الظروف املختلفة

فهو يساعد اإلنسان يف معرفة أهدافه، وحتديدها بشكل : التخطيط يعمل عىل تقليل اإلرهاق: رابعاً 

واضح، كام تساعده عىل حتديد مدى امكانية تنفيذ هذه األهداف، واختيار الطرق املناسبة واملالئمة لكل 

 .عمل، وهو من األمور املهمة ملا يرتتب عليه من توفري، وتركيز اجلهود

 2"اجلهل بالطريق وآفاهتا واملقصود يوجب التعب الكثري مع الفائدة": قيماليقول ابن  

له أمهية عظيمة يف ادارة وتنظيم الوقت وإدراك أمهيته واستغالله االستغالل األمثل،  التخطيط: خامساً 

 . املسلم من أهدافإلنجاز األهداف يف وقتها املحدد، فالوقت هو حياة اإلنسان، واملحافظة عليه هدف مهم 

تنتهز  فهو غنيمةالوقُت، : فإن أجل حتصيل عند العقالء، بإمجاع العلامء": -رمحه اهلل-قال ابن عقيل 

 .  3"فالتكاليف كثرية، واآلداب خاطفة. فيها الفرص

وبذلك يتبني أن التخطيط هو وسيلة املسلم لالستعداد للتحديات والصعوبات يف املستقبل القريب أو 

، ةيف املستقبل البعيد، فاملسلم مطالب يف الرشيعة اإلسالمية أن جيعل ختطيطه شامالً حلياته الدنيوية، واألخروي

 .فإذا كان ختطيطه قارصًا عن االستعداد لآلخرة، فإنه ال يعد ختطيطًا ناجحاً 

 .٦9٦، ص م ٦913 -هـ  ٦393بريوت، ط: الثانية ،  -دار الكتب العلمية هـ(، 15٦: تالفوائد، حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية ) ٦

 (  . ٦1٦/ ٦)  املرجع السابق 2

املحقق: عبد الرمحن بن سليامن العثيمني ، مكتبة العبيكان هـ(، 195: تعبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، )، الذيل عىل طبقات احلنابلة  3

 (.332/ ٦، )  م2775 – ه٦425 األوىل،: ط الرياض، –



 المطلب الثاني: أثر التخطيط في بناء الحضارة، وتقدم األمة. 

إن ارتفاع األمم وتقدمها، مرتبط بعمل أبنائها، وتطلعاهتم وفق ختطيط حيقق أهداف املجتمع وحاجاته، 

 .اجهة التغريات والتحديات التي تشهدهاالتي تسعى إليها هذه األمم  ملو

فالتخطيط رضورة للنهوض بحياة أي جمتمع، فهو اجلرس الذي يربط املاِض واحلارض باملستقبل، لذلك 

فان الدول املتقدمة واملنظامت الدولية اهتمت به، واعتمدت عليه يف مجيع املجاالت كوسيلة لتحقيق النتائج 

دافها، ورسم سياساهتا، وتصميم براجمها، فالتخطيط يسهم يف  عدم ترك املطلوبة فهو وسيلتها لَتحديد أه

دفة أو الصواب واخلطأ  .األمور واألحداث لعامل الص 

سالمية يف مقدمة األمم، وتكون هلا القوة، قال إلوقد دعا اإلسالم إىل اختاذ كل ما يلزم لتكون األمة ا

ۉ  ې  ې    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ ژ :اهلل تعاىل

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  وئ  وئ    ەئې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ

 [١7األنفال: ] ژىئ

فهي مطالبة أن تتخذ من الوسائل ما يمكنها من هذه الغاية، وحيقق هلا هذا اهلدف اتقاًء للفتن وهذا ال 

 .يتحقق إال بالعمل وفق ختطيط سليم

بمن  االقتداءبفالناس دائاًم يعتقدون الكامل يف أصحاب القوة والغلبة، ولذلك جتد املغلوب مولع دائاًم 

 ٦. غلبه يف شعاره ونحلته وزيه  ومجيع أحواله

ويعد التخطيط وظيفة جوهرية ووسيلة هامة لبناء املجتمع بأسلوب علمي وبام يتوافق مع القيم 

ع ميزة، ومساعدة أبنائها عىل القيام بواجباهتم ومسؤولياهتم لالنتقال باملجتمواملبادئ واملعايري اإلسالمية امل

 .من واقع اىل واقع أفضل، باستخدام الوسائل املتاحة للوصول إىل األهداف املرجوة

 :من خالل النقاط التاليةلألمة وتربز أمهية التخطيط 

: تانظر: ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عارصهم من ذوي الشأن األكرب، عبد الرمحن بن حممد بن حممد، ابن خلدون ) ٦

 .٦84، صم  ٦988 -هـ  ٦478حتقيق: خليل شحادة، دار الفكر، بريوت، ط: الثانية، هـ(، 878



وتقديم األهم عىل املهم، وما تكون يعمل التخطيط عىل حتديد األهداف، وترتيب األولويات : أوالً 

 اهلليُ َرِِضَ  -ملَيا َبَعَث ُمَعاًذا  -َصىلي اهلُل َعَلْيِه َوَسليَم  -َأني َرُسوَل اهلليِ :  احلاجة إليه أشد، ومن األمثلة عىل ذلك

َل َما َتْدُعوُهْم إَِلْيِه ِعَباَدُة اهلليِ، َفإَِذا َعَرُفوا: »َعىَل الَيَمِن، َقاَل  -َعنْهُ  هلليَ، ا إِنيَك َتْقَدُم َعىَل َقْوٍم َأْهِل ِكَتاٍب، َفْلَيُكْن َأوي

ُهْم َأني اهلليَ َقْد َفَرَض َعَلْيِهْم ََخَْس َصَلَواٍت يِف َيْوِمِهْم َوَلْيَلتِِهْم، َفإَِذا َفَعُلوا، َفأَ  ُهْم َأني اهلليَ َفَرَض َفَأْخرِبْ  َعَلْيِهْم ْخرِبْ

ْم َوُتَرد  َعىَل ُفَقَراِئِهْم، َفإَِذا َأَطاُعوا هِبَا، َفُخْذ ِمنُْهْم َوَتَوقي َكَراِئَم َأْموَ 
 ٦«اِل النياسِ َزَكاًة ِمْن َأْمَواهِلِ

ل ن األجهزة والوسائيساعد التخطيط عىل االستخدام األمثل للموارد واإلمكانات املتاحة م: ثانياً  

 .وامليزانيات حتى تتحقق أهداف األمة بشكل أكثر فعالية

: يساعد التخطيط عىل تنسيق اجلهود وتكاملها، والتعاون بني خمتلف اجلهات، مما يؤدي إىل الرسعة ثالثاً 

 .وحسن األداء يف حتقيق األهداف

هتدر حتى ال تضيع اجلهود، وسات داخل املؤسالتخطيط يفيد يف منع تكرار برامج اإلصالح : رابعاً  

 .األوقات يف أعامل مكررة

يساعد التخطيط يف توقع املعوقات والتصدي هلا، والتنبؤ هبا، وذلك عن طريق مجع املعلومات : خامساً 

والبيانات أثناء وضع اخلطة، مما يقلل نسبة التعرض للمفاجآت، إضافة إىل أنه يعالج اخلطأ يف الوقت 

 .ل األفضلاملناسب، وبالوسائ

ة سالمي يعرف أن التخطيط للمستقبل كان له دور كبري وأثر بالغ يف هنضاإلوكل من يتفكر يف التاريخ 

سالمية وحتقيق قوهتا ورقيها وتقدمها، حيث أخذت بكل أسباب القوة وانطلقت تعمر األرض إلاألمة ا

طور تومغارهبا، فكان أساس السالمية القائمة عىل العلم والعمل، يف مشارق األرض إلوتنرش العقيدة ا

الم، وسمو سإلمجيع املجاالت، وعىل كافة املستويات مما يؤكد خلود رسالة االشامل للمجتمع اإلسالمي يف 

 .ما دعت اليه من القيم والتعاليم

، ح 5٦/  ٦لزكاة، باب ال تؤخذ كرائم أموال الناس يف الصدقة، وأخرجه مسلم )(، كتاب ا٦458، ح ٦٦9/ 2أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٦

 (، يف كتاب اإليامن، باب الدعاء إىل الشهادتني ورشائع اإلسالم. ٦9



ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ : وصدق اهلل العظيم اذ يقول

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ

ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  

 ژک  ک         ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   



 الخاتمة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وبفضله وتوفيقه تنال الغايات، والصالة والسالم عىل سيدنا 

آله وأصحابه، الذين اهتدوا  هبديه، و اسرتشدوا بإرشاده، حممد، معلم اإلنسانية، ومهذب البرشية، وعىل 

  .                        واقتدوا به إىل يوم الدين

بعد هذا العرض املوجز، أمحد اهلل تعاىل أن أعانني عىل إمتام البحث، آملة أن يكون خطوة تسهم يف  

يات، والتي ختم بإبراز أهم النتائج والتوصزيادة االهتامم بالتخطيط للمستقبل يف املجتمعات اإلسالمية، وأ
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