
 اْحلَْمُد ِ� َربِّ الَعاَلمَني، َخَلَق اِإلنساَن وكرَّمُه، وسوَّى َخْلَقه وقوَّمُه، وَتفضَّل عَليِه فعلََّمُه، وحثَُّه عَلى  

َفقاَل  ،مَ لَّ سَ وَ   يهِ لِ عَ  ى هللاُ لَّ االبِتكاِر والتَّْجديِد، والتَّزوُِّد بُكلِّ ِعْلٍم َ�ِفٍع ُمفيٍد، ُسبحانَُه َخاَطَب نَبيَُّه ُحممَّداً صَ 

، َأَمحُدُه َتعاَىل ِمبا هَو لُه َأهٌل ِمَن )َوَعلََّمَك َما ملَْ َتُكْن تـَْعَلُم وََكاَن َفْضُل ا�َِّ َعَلْيَك َعِظيماً : (َعزَّ قَائالً َعليماً 

وَمْن ُيضِلْل فالَ َهاِدَي لُه، َوَنْشَهُد َأْن  احلَْمِد وأُثِين عَليِه، وأُوِمُن بِه وأََتوكَُّل عَليِه، َمْن يَهِدِه هللاُ فالَ ُمِضلَّ لهُ 

راً، َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُه، َوَنْشَهُد َأنَّ َسيَِّدَ� َونَِبيـََّنا ُحمَمَّداً َعْبُد ِهللا َوَرُسولُُه، َأعَلى النَّاِس َقدْ   َال ِإَلَه ِإالَّ هللاُ 

ثـَُرهم لُه ذِْكراً، وَأسَلُمهم َقْصداً وِفْكراً، اللُهمَّ صلِّ وسلِّْم و�رِْك وأَنقاُهم َصدراً، وَأعَظُمهم لِربِِّه ُشْكراً، وَأك

:أَمَّا بـَْعدُ  .. ِ�حساٍن ِإَىل يـَْوِم الدِّْينِ عَليِه َوَعَلى آلِِه َوَصْحِبِه َأَمجعَني، والتَّابِعَني هلُم   

 ،)ُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسنـُْبالٍت ُخْضٍر َوُأَخَر َ�ِبَساتٍ َوقَاَل اْلَمِلُك ِإّينِ أََرى َسْبَع بـََقَراٍت ِمسَاٍن َ�ُْكلُ (

أنَّ الرُّؤ� تتكرَُّر وذلَك ُيشعُر ) رأيتُ : (، ومل يقلْ )ِإّينِ أََرى: (وانتبه إىل قولِهِمصَر،  رؤ� عجيبٌة رآها َمِلكُ 

.، �كيداً لصدِقها والبحِث عن �ويِلهاعليه يف مناِمه  

قَاُلواْ َأْضَغاُث َأْحالٍم َوَما * � أَيـَُّها اْلَمألُ أَفْـُتوِين ِيف ُرْؤَ�َي ِإن ُكنُتْم لِلرُّْؤَ� تـَْعبـُُرونَ : (وخاصِتهفقاَل جللسائه 

.القوِل بال علمٍ اجلَهِل و ، فأوشَك أن ُتصيَب ِمصَر كارثٌة إقتصاديٌة بسبِب )َحنُْن بَِتْأِويِل األْحالِم ِبَعاِلِمنيَ   

جِن الذي جنا إىل يوسَف فلمَّا ذهَب ص  ،ها�ويلِ  رأى األزمَة يففسأَله عن الرُّؤ�، عليه السَّالُم احُب الّسِ

، حتتاجوَن إىل عمٍل )قَاَل تـَْزَرُعوَن َسْبُع ِسِنَني َدَأ�ً ( ألنَّ األمَر ال حيتاُج إىل �خٍري، وأعطاهم اخلُطََّة مباشرًة،

ِإالَّ قَِليًال ممَِّّا ( طريقَة التَّخزيِن َطويَل املدى،، )َحَصدمتُّْ َفَذُروُه ِيف ُسنُبِلهِ َفَما ( متواصٍل ودؤوٍب يف الّزِراعِة،

، ال مطَر فيها وال زرَع، )ُمثَّ َ�ِْيت ِمن بـَْعِد ذِلَك َسْبٌع ِشَدادٌ (، االقتصاَد يف التَّوزيِع واألكِل، )َ�ُْكُلونَ 

ْمُتْم َهلُنَّ ِإالَّ ( َّا ُحتِْصُنونَ َ�ُْكْلَن َما َقدَّ نَني املاضيِة، )قَِليالً ممِّ ُمثَّ َ�ِْيت ِمن بـَْعِد (، إال ما َمتَّ َختزيُنه وتوفريُه يف الّسِ

.دوَن خسائَر بشريٍَّة أو ماليَّةِ  تصاديُة ِبسالمٍ ، وتنتهي األزمُة اإلق)ذِلَك َعاٌم ِفيِه يـَُغاُث النَّاُس َوِفيِه يـَْعِصُرونَ   

 اهلالِك،اجلوِع و من من الِبالِد عليه السَّالُم ِمصَر ومن حوَهلا  عشرَة سنٍة، أنقَذ �ا يوسفُ  عةَ طًَّة ملدِة أربخُ 

فـََلمَّا َدَخُلوا َعَلْيِه قَالُوا َ� أَيـَُّها اْلَعزِيُز َمسََّنا َوَأْهَلَنا الضُّرُّ : (هانكما قاَل إخوانُه الذيَن َقدموا مِ حىت الشَّاِم  

َنا بِِبَضاَعةٍ  َنا مُّْزَجاٍة فََأْوِف لََنا اْلَكْيَل َوَتصَ  َوِجئـْ َ َجيْزِي اْلُمَتَصدِِّقنيَ دَّْق َعَليـْ ).ِإنَّ ا�َّ  



ا َطويلُة بكلماٍت وأهداٍف واِضحاٍت، إدارِة األَزماِت،  َفنِ  يفيف ثالِث آ�ٍت،  يسريةٌ طٌة خُ  صحيٌح أ�َّ

دى، لكنَّها سَ 
َ
حتوى، امل

ُ
هل رأيُتم ف تحقيِقها اجلميُع،لفأصبَح يعمُل  للجميِع،بطريقٍة بسيطٍة ُشرحْت هلُة امل

.العامُة ورُقيُّ االقتصادِ وكيَف يكوُن به املصلحُة  ،واألفرادِ  أثَر التَّخطيِط على ُمستوى الِبالدِ   

ومنها  ،املواقفِ  راً يف مجيعِ اضِ وهكذا عندما تنظُر يف سريِة النَّيبِّ صلى هللاُ عليه وسلَم، جتُد التَّخطيَط حَ 

شركوَن يف داِر النَّدوِة موقُف اِهلجرِة إىل املدينِة، 
ُ
ًة إل�اِء أمِر طَّ لوضِع خُ يف عصٍف ِذهينٍّ فعندما اجتمَع امل

ِإمَّا َأْن ف) َوِإْذ َميُْكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا لِيُـْثِبُتوكَ : (تعاىل بقولِه صلى هللاُ عليه وسلَم، كما وصَفهم هللاُ  رسوِل هللاِ 

َوِإمَّا ) أَْو ُخيْرُِجوكَ (، َوِإمَّا َأْن يـَْقتُـُلوُه فـََيْسَرتُِحيوا ِبَزْعِمِهْم ِمْن َشرِّهِ ) َأْو يـَْقتُـُلوكَ ( ،يـُْثِبُتوُه ِعْنَدُهْم ِ�ْحلَْبِس َويُوثُِقوهُ 

ُر اْلَماِكرِينَ  َميُْكُروَن َوَميُْكُر ا�َُّ وَ (، َأْن ُخيْرُِجوُه َوُجيُْلوُه ِمْن ِدَ�رِِهمْ  ُ َخيـْ فَاتـََّفَق رَأْيـُُهْم َعَلى رَْأٍي َرآُه ، )َوا�َّ

ُ، َوُهَو َأْن َ�ُْخُذوا ِمْن ُكلِّ قَِبيَلةٍ  أَبُو َجْهلٍ ، ِشرِّيُرُهمْ  ًفا َصارًِما،  ،فـًَىت  قـَُرْيشٍ  ِمْن قـََباِئلِ  َلَعَنُه ا�َّ َويـُْعطُوُه َسيـْ

َلَة َرُجٍل َواِحٍد، لِيَـتَـَفرََّق َدُمُه ِيف اْلَقَباِئلِ  .َويـَْقتُـُلُه اْجلَِميُع قـَتـْ  

قابِل، كاَن رسوُل هللاُ صلى هللاُ عليه وسلَم ُخيطُِّط للهجرِة 
ُ
وسائِل من وكاَن ، �ا أمَره هللاُ تعاىل اليت ويف امل

:تنفيِذ اهلدِف ما يلي  

 أيب طالبٍ  بنُ  إالَّ أبو بكر وعليُّ  ِة اهلجرةِ طَّ �مِر خُ  حيُث َمل يَعرفْ بسريٍَّة �مٍة،  أن األمَر ال بُدَّ أن يسريَ 

وَمتَّ ، ريقِ الطَّ على من يدهلُّم  استئجارُ َمتَّ و الرَّاحلتِني للسَّفِر،  َمتَّ إعدادُ بَقليٍل، و ها تنفيذِ  بلَ قَ رضَي هللاُ عنهما 

عليه  سولِ الرَّ  يف فراشِ  رضَي هللاُ عنه أيب طالبٍ  بنِ  عليِّ  نومُ َمتَّ و طريٍق ُمعاكٍس الجتاِه املدينِة، سلوُك 

.هراشِ يف فِ  زالُ ال يَ  قريش �نَّ الرسولَ  يهامِ إل والسَّالمُ  الصَّالةُ   

وبعَد اخلُروِج، مكَث رسوُل ِهللا صلى هللاُ عليه وسلَم وصاحُبه يف الغاِر ثالثَة أ�ٍم حىت يَهدأَ الطلُب عنهم، 

�لطَّعاِم  يلِ يف اللَّ �تيهما  أيب بكرٍ  بنُ  هللاِ  عبدُ وكاَن وكانْت أمساُء بنُت أيب بكٍر تُعدُّ هلما الطَّعاَم يف البيِت، 

 الغنمَ  ىرعي موىل أيب بكرٍ  هريةَ فُ  بنُ  عامرُ وكاَن  ؛حىت ال يعلُم �مرِه أحدٌ  السَّحرِ  وقتَ ويُغادُر ، واألخبارِ 

وخرجوا  األ�ُم، الثَّالثةُ هذه ، حىت انتهْت واملعلوماتِ  ذاءِ هم �لغِ إمدادِ  هم وآ�رِ حملو آ�رِ  الغارِ  دخلِ رَب مَ قُ 

.لصَّالُة والسَّالُم، وبتوفيٍق من ذي اجلالِل واإلكرامِ بتخطيٍط دقيٍق منه عليه امن الغاِر إىل املدينِة ِبسالٍم،   



..أيُّها األحبَُّة   

َهدٍف دوَن ونقضي ساعاتِنا وأ�َمنا  ،يتحكُم فيها الوقُت احلاضرُ  يعيُش حياًة فوضويَّةً لألسْف أنَّ كثرياً ِمنَّا 

ماذا  ،نُفكِّرُ نبدأُ  وبعَد الرَّاحةِ نذهُب إىل أعمالِنا ومدارِسنا، ُمثَّ نعوُد ونر�ُح قَليالً،  ،واضٍح وإجناٍز ظاهرٍ 

حاد�ِت،  وُجنري االتصاالِت، وكيَف نقضي أوقاتِنا؟، وأيَن نذهُب؟،، ؟نفعُل يف يومِنا هذا
ُ
ونُرسُل امل

أوقاٍت و  ُحمدَّدةٍ  أهدافٍ بعيداً عن وهكذا مترُّ السُّنوَن، وقُت النَّوِم فنناُم،  حىت �يتَ ونستقبُل الّزِ�راِت، 

م ال يسعوَن يف حتقيِق ما يُريدوَن من أملٍ  لَل، أل�َّ
َ
غاِر امل .ُمسدَّدٍة، وهلذا يشتكي كثٌري من الِكباِر والّصِ  

َك جعَل هللاُ تعاىل  ولذل وإجنازاٍت، وديُن طُموٍح وختطيٍط والتزاماٍت، العجيُب أنَّ ديَننا ديُن ِنظاٍم وأهدافٍ 

تبدأُ يف أوقاٍت تدريباً لنا على االنضباِط واملتابعِة، يوميًة وأسبوعيًة وسنويًة،  ،لنا عباداٍت واجبًة وُمستحبَّةً 

لفوِز يوَم وا يف أوقاِ�التحقيِقها ِحرٍص و�يئٍة واستعداٍد، رِ�ٍط و حتتاُج إىل  ُحمدَّدٍة وتنتهي يف أوقاٍت ُحمدَّدٍة،

عاِد، 
َ
َنا َال تـُْرَجُعونَ (: ُسبحانَه لنا قالَ و امل َا َخَلْقَناُكْم َعبَـثًا َوأَنَُّكْم ِإلَيـْ ُتْم أَمنَّ ).أََفَحِسبـْ  

اْجَتَمَع ِيف احلِْْجِر : ، يقوُل أبو الّزِ�ِد َرمحَه هللاُ اامسعوا إىل ِقصِة أربعٍة وضعوا هلم أهدافاً وَسعوا لتحقيِقه

، فـََقاَل َعْبُد ا�َِّ ْبُن )َمتَنـَّْوا: (، فـََقاُلوارضَي هللاُ َعنهم َوُعْرَوُة، َوَعْبُد ا�َِّ ْبُن الزُّبـَْريِ، َوَعْبُد ا�َِّ ْبُن ُعَمرَ ُمْصَعٌب، 

أَمَّا َأَ� فََأَمتَىنَّ : َعينِّ اْلِعْلُم، َوقَاَل ُمْصَعبٌ  أَمَّا َأَ� فََأَمتَىنَّ َأْن يـُْؤَخذَ : ، َوقَاَل ُعْرَوةُ َأَ� فََأَمتَىنَّ اخلِْالَفةَ  أَمَّا: الزُّبـَْريِ 

َسْنيِ  ِإْمَرَة اْلِعَراِق، َواْجلَْمَع بـَْنيَ َعاِئَشَة بِْنِت طَْلَحةَ  أَمَّا َأَ� فََأَمتَىنَّ : ، َوقَاَل َعْبُد ا�َِّ ْبُن ُعَمرَ َوَسِكيَنَة بِْنِت احلُْ

.، َوَلَعلَّ اْبَن ُعَمَر َقْد ُغِفَر َلهُ لُُّهْم َما َمتَنـَّْوااُلوا كُ فـَنَ : َمْغِفَرَة، قَالَ الْ   

، يقوُل عمُر بُن عبِد العزيِز رمحَه هللاُ بنفٍس توَّاقةٍ وسعى لتحقيِقها ، الِعمالقةَ  وامسْع إىل من َوضَع األهدافَ 

نفسي  قتْ على منه؛ �َ ملا هو أَ  قتْ شيًئا إال �َ  قتْ قَّ وما حَ  ،اقةً توَّ  فساً إّن يل نَ  ،� رجاءُ : لرجاَء بِن حيوةَ 

، فولِّيُتها املدينةِ  نفسي إىل إمارةِ  قتْ مث �َ  ،هافتزوجتُ  امللكِ  عبدِ  اخلليفةِ  بنتِ  مي فاطمةَ عَ  من ابنةِ  إىل الزواجِ 

.هامن أهلِ  فأرجو أن أكونَ  ،ةِ نَّ نفسي إىل اجلَ  قتْ �َ  .. � رجاءُ  ها، واآلنَ فنلتُ  الفةِ نفسي إىل اخلِ  قتْ و�َ   

 سمعونَ ما تَ  ، أقولُ واحلكمةِ  ، ونفعين وإ�كم مبا فيهما من اآل�تِ والسنةِ  يل ولكم يف القرآنِ  هللاُ  �ركَ 

.اراً غفَّ  ه كانَ فاستغفروه إنَّ  هللاَ  وأستغفرُ   



 إال هللاُ  أن ال إلهَ  ه، وأشهدُ كلُّ   األمرُ  رجعُ يَ  ه، وإليكَ كلُّ   اخلريُ  كَ ه، وبيدِ كلُّ   ه، ولك امللكُ كلُّ   لك احلمدُ  اللهمَّ 

عليه  و�ركَ  وسلمَ  ه على وحيه، صلى هللاُ ه وأمينَ ه، وخليلَ ورسولَ  هللاِ  عبدَ  نا دمحماً أن نبيَّ  ، وأشهدُ احلميدُ  الغينُ 

:أما بعدُ ..  ينِ الدِّ  إىل يومِ  هلم �حسانٍ  ه والتابعنيَ ه وصحبِ وعلى آلِ   

فاجعْل لَك أهدافاً ساميًة، ُحتقُِّق �ا إجنازاٍت عاليًة، يف مجيِع املياديِن وا�االِت، تنوي ِ�ا رِضا ربِّ األرِض 

الصَّلواُت اخلمُس يف اجلماعِة، واألذكاُر يف وقِتها، وصدقٌة يوميٌة، ُمثَّ : ففي ا�اِل اإلمياينِّ والسماواِت، 

.مىت ختتُمه ِقراءًة؟: وما هي ِخطُتَك حلفِظه؟، أو على األقلِ  هل َحفظَت القرآَن؟،: اسأْل نفَسك  

ِم؟، واجعْله و وما هي ِخطُتَك لتحصيِل العل؟، وكم كتا�ً تُريُد أن تقرأَ؟، كم كتا�ً قرأتَ : ويف ا�اِل العلميِّ 

َا يـََتذَكَُّر أُولُو األَْلَبابِ  َوالَِّذيَن ال يـَْعَلُمونَ  َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُمونَ : (من �ِب قولِه تعاىل ).ِإمنَّ  

ما هي عالقُتَك مع أهِلك؟، وكم جتلْس معهم يومياً؟، وقد قاَل صلى هللاُ عليه : ويف ا�اِل االجتماعيِّ 

م؟، ما هي خطُتَك لصلِة ك �قارِبك؟، ومىت آخَر مرٍة زر�َ ، وكيَف عالقتُ )َخيـْرُُكْم َألْهِلهِ  َخيـْرُُكمْ : (وسلمَ 

: ، قَاَلتْ )َوأَْقَطَع َمْن َقَطَعِك؟ ،أََما تـَْرَضْنيَ َأْن َأِصَل َمْن َوَصَلكِ : (الرَّحِم؟، وقد وعَد هللاُ تعاىل الرَّحَم بقولِه

، قَالَ  ومىت تُتقُن ما هي خطُتك لتطويِر نفِسَك يف العمِل؟، : ويف ا�اِل املِهينِّ ) .. فـَُهَو َلكِ ( :بـََلى َ� َربِّ

َ تـََعاىل حيُِبُّ  ِإنَّ : (انطالقاً من قولِه عليه الصَّالُة والسَّالمُ املطلوبَة؟، املهاراِت   َأنْ  ِإَذا َعِمَل َأَحدُُكْم َعَمالً  ا�َّ

).فإنَّ لبدِنَك عليَك حقَّاً (ًة للمشي والتَّمريِن، طَّ اجعْل لَك خُ : ويف ا�اِل الّصِحي والّرِ�ضيِّ ..  )يـُْتِقَنهُ   

ُه  م فكلُّ  أخرياً و  سلٍم له هدٌف عظيٌم يف هذه احلياِة، وهو رِضا ِهللا تعاىل ودخوُل جنَِّته، ولذلَك فهو يوّجِ

كلَّ عمٍل يقوُم بِه، ويستغُل كلَّ موقٍف ميرُّ بِه، ليجعَله عبادًة وأجراً، ألنَّه يعلُم أنَّه ِ�، ومن ِهللا، وإىل ِهللا،  

َلِمنيَ  َوَحمَْياَى َوَممَاِتى ِكىُقْل ِإنَّ َصَالِتى َوُنسُ : (كما قاَل تعاىل حممٌد ، وقد علَّمنا رسوُل ِهللا )�َِِّ َربِّ ٱْلعَٰ

ِإَذا َسأَْلُتُم ا�ََّ فَاْسأَُلوُه : (صلى هللاُ عليه وسلَم أن يكوَن لنا ُطموحاً وأهدافاً تتعدَّى السَّماَء، فقالَ 

).َوأَْعَلى اْجلَنَِّة، َوفـَْوَقُه َعْرُش الرَّْمحَِن، َوِمْنُه يـَُفجَُّر أَنـَْهاُر اْجلَنَّةِ اْلِفْرَدْوَس، فَِإنـََّها َأْوَسُط اْجلَنَِّة،   . 

 بك من زوالِ  اللهم إ� نعوذُ  ،واإلكرامِ  � ذا اجلاللِ  � قيومُ  � حيُّ  واألعمالِ  ومن األقوالِ  رضىوتَ  قنا ملا حتبُّ وفِّ  اللهمَّ 

.ىنوالغِ  والعفافَ  ىقوالتُّ  ىدك اهلُ سألُ اللهم نَ  ،كسخطِ  ومجيعِ  ،كنقمتِ  وفجاءةِ  ،كعافيتِ  لِ وحتوِّ  ،كنعمتِ   




