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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 التمهيد

إن املتااع ل عمالااعد اعةاالاائ اعيعحلاائ لالااط طاا   اعت  اا     
اع لل اعةااي ممع أسهم   إطعائ اعكثري من جهاد اعةاعة وإط عف 
مثعر أالعهلم اعةاالئ، وج ل كثريًا من اعربامج تنفا  را د اعتنف ا  ،يا ، 

عةاا ائ إ  ا  هاا اعريةارية وال رلب أن من أهم اعسالع  امل وا ائ   ا
م ااع   –غااري اع وام مباطااد اعاةااة  –مبفهامهاع اعااسال، واعاش ت الل 

أخاا ك كثاارية ماان أجهااعل وجاااد اعفهاام اع ااعمل عااةك اعةاا اائ   هااةاف 
دااتااام وميعااااةهع وإدراكااام عواساااعحل اع ااا ا ئ اعاااش لنري اااا أن لساااوكهع 

 اااكا ، عتحي اااذ هااا ا اوهاااةاف واعتنريااان مباااع ل  طااام مااان اااحاااذ وم
وكثريًا مع لةعب اعناع   عحلرياعع اناةمع ناةون اع  لاذ اعا ي لياادهم 
إ  مسااتيريل وااااة وال ل  ،ااان ك ف اائ اعاااااد إ  شعلتاام، وامل ااكوئ أن 
هاانالم ماال وجاااد اع غرياائ عااةلهم إال أشاام  كاال  سااع ئ ال ل  ،ااان ك اا  
ومن ألن لريةؤون؟ ع عك ،إن أغوريهم ل     ععضا عد وكولاع  اةأ   أما  

اقااا  قريااال إذعمااام وفعاااك وةااام لفتياااة م اااقة اعت  ااا   اعف اااعد عتحي اااذ ت
 أهةا،م وإنعد اعتاازن   ل عتم مع  ني اعااجريع  واع غريع  واوهةاف. 
واالساااتفعدة مااان اعاقاااي   اعت  ااا   هاااا اعاااش  اااةد اعفاااعر   اااني 
اعنعجحني واعفعشوني   ه ا احل عة ،ععسلئ امل  كئ  ني كل اعنعجحني 

واااااا املاازةااااائ  اااااني اوهاااااةاف اعاااااش ل غرياااااان    ي يهاااااع هاااااا قاااااةر م ا
واعااجريااااع  اعازماااائ اواااا هم، وهاااا ا املاازةاااائ تاااا   ماااان خاااااد إدار اااام 
 ع وا م وه ا احدارة عو ا   تعج قريل كل شام إ  اعت     اجل ة. 
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  دااتاام إ  ا  نااة أةاام لن وااذ ماان  ،عملتريةاا    ماانهج اعناا  
ريااع  كاال م لواائ وتااةر   ري  اائ اعري  اائ اعااش رؤلاائ اساا ات ت ئ تااةر  مت و

 لتح   ، هع، مل اةم إغفعد أهةا،هع اوسعس ئ.
ماان أجاال   -،كااعن الزًمااع اوااا كاال داا اائ أن لتريةاا    سااريتم 

  -م  ،اائ اعت  اا   اعاا ي اةتهتاام ،كااعن يافًجااع  تاا ي ،ت    اام 
 .عوةااة إ  ا  اوا م لوتنيل مك ئ، ومةة ئ -
 

 ذت عدة خطوات منها: فالمرحلة المكية اتخ
وكعن اع ك ق ، هع اوا اعناا ئ    ناعم اعناااة الدعوة السرية:  -1

اووىل وتفعدي اعةةام املريك  واست  عب اعف اع  االجتلعا ائ امل توفائ، 
وهااااا مااااع كفاااال هلااااع اةفتعًلااااع متاازةًااااع اوااااا اجلل اااال سااااعاة اوااااا اةت ااااعر 

 احسام. 
اواااااا االةضاااااريعع و، هاااااع تاااااا ني احل كااااائ الددددددعوة ال:هريدددددة:  -2

اعنفسااااا طاااالن خ اااائ م الاااال ت اااا لل اجلهااااعد وخ اااائ اهلتاااا ة عوحري اااائ 
 وامل وةئ   اعت عمل مل اعااقل. 

واعريحااع ااان ساانة اجتلااعاا ، طلددا النةددرة مددن ال  ا دد   -3
واحلع ئ  عخل ل ائ اعنفسا ئ االجتلعا ائ عري  ائ اعاةااة وخ ائ اهلتا ة إ  

 املةلنئ. 
 

 ة خطوات: أما المرحلة المدنية ف د اتخذت عد



 

 حياة الداعيةفن التخطيط وأثره في 

 

7 
 

 تشريع ال:هاد.  -1
 إدارة الةراع في مواجهة المشركين. -2
 ال عد االستراتي:ي لمواجهة الروم.  -3
مراعددددداة الادددددرو  المتميدددددرة فدددددي رسدددددم الخطدددددط ا منيدددددة  -4

 واالقتةادية. 
و  ااة ،ااإن هاا ا اعنلااافج لاطااإ عنااع مااةك إتيااعن اعت  اا   اعاا ي 

تساااعاةهع اواااا  لهاااةف إ  ت سااا   دوعااائ إساااام ئ قعحلااائ اواااا ة ااام
 ي اذ هااة،هع اعاا ح   وهااا ة ا  احسااام واعااةااة إ  اريااعدة ا  ولااةا 

 ال ش لك عم. 
كلاااع أةااام ليادةاااع إ  تساااعؤد كرياااري   م ناااعا وهاااا ملاااعفا ال   ااا ؟ 

 –وإفا أردةااع اعت  اا   وااللتاا ام ،لااع هااا اعت  اا  ؟ اعاا ي ساا يادةع 
هاااام أسااااريعب إ  اعنتاااعا مبااااع أن اعت  اااا   مااان أ – اااإفن ا  سااااريحعةم 

واعاةااة إ  ا  ماان  –ك ريهاع مان اوالااعد   –جناعا اوالاعد اعةاالاائ 
أهم وأش ف اوالعد ع ا ال  اة مان خ ائ  ياذ مان خاهلاع اوهاةاف 

 اعةاالئ وه ا لة، نع   اعريةالئ إ  ت  ل  اعت    . 
 
 

 
 تعريف التخطيط

مباع  هااعتفكري اعازم عتنف   أي الل واع ي لنتها  عختاعف اعيا ارا 
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نااب الواام، وماا؟ ل لاال؟ وك  ؟ومااع هااا احمكعةااع  املعدلاائ واعري اا لئ 
 واملعدلئ اعازمئ عتنف  ا؟. 

 أو ها تةل م املستيريل املنمل وت ال  اخل اا  اعف ععئ عتحي يم 
،ااععت     ،اان إداري و يااةر مااع لكااان اعت  اا   من ي ًااع لتااكااب 

وئ مان وساعحل مل امل   ع  واحمكعةاع  املاجاادة  ياةر ماع لكاان وسا 
  ي ذ اعاقي اعف عد. 

،ياااة ق ااال ،كااا  قريااال أن تنتاااقك ل اااع تضااال أهاااةا،ك     ةاااعمج 
الوا قع ل عوتنف   ورسم اارة واطحئ عولستيريل ، و ةلة اخل ااا  
اعفعاوااائ عوااااااد إ  هااا ا اعةاااارة ، وك ااا  ةت عمااال مااال اعاااقمن و تاااعر 

واع لاااال اووعالااااع  اعااااش تسااااعاةةع اوااااا اعتف لااااذ  ااااني املهاااام واوهاااام، 
اع عجاال املهاام ، واملهاام وعاا     عجاال ، وهاا ا أماا  ل ااني اوااا اعنتااعا 

 واوا سامئ اعةااة وهنع  م علري خع  ئ    ةلة اووعالع  منهعل 
 تيةمي اع لل احملرياب اوا اع لل غري احملرياب.  -أ

 تيةمي اع لل اعسهل اوا اعة ب.  -ب
ي تيااااااةمي اوالاااااااعد فا  اعاقاااااااي اعيةااااااري اواااااااا فا  اعاقااااااا -ج

 اع الل. 
 تيةمي اوالعد اع عجوئ اوا غري اع عجوئ وإن كعةي مهلئ.  -د

رطاا ا   –وت مل وا ئ اعةةلذ لاني أوااا الا   ان اخل اعب 
.. وااوام أن   الااً   اعو ال ال ليريوام   اعنهاعر، وأن » ياعم  –انم 

،حاااني ترياااةأ   اعت  ااا   ،اااا  «  الااااً   اعنهاااعر ال ليريوااام   اعو ااال
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 ااني اوالااعد، واج اال عكاال وقااي ولااعد مااع لنعسااريم ماان اع لاال،  ختواا 
ج ااال اعنهاااعر عوضااا ب   اور  واعكساااب،  –ااااق وجااال  –،اااإن ا  

وج اال اعو اال عوي ااعم واملنعجااعة .. وعوةااحئ الاال ، وحلااعد املاا   الاال 
آخ  ،ا تكن كحع ب اعو ل  ل لةد أوعالئ اع لل اوا طام جةواا 

 وواق  تم وأج تمك
 الر يسية:  أنواع التخطيط

وتاقل اولةاث املستيريو ئ واالست ةاد التخطيط المست  لي  -1
 هلع. 

ااااني ةاةااائ قاااعدة مل  كااائ منتااائ  سااارًيع  مثاااعد فعاااكل أن اع سااااد 
 واست ةاًدا ملع س حةث. 

امليرياعائ    –حلةاث اعت  اريا  اعساواك ئ التخطيط الذاتي  -2
 . -ارتلل واملتاا،يئ مل اع  ل ئ

وهااااااا االة ااااااا  ماااااان ل ااااااع تاقاااااا  التتددددددابعي التخطدددددديط  -3
 اآلخ ون. 
وها اخت عر لل مل كوئ ان   لذ   ا التخطيط التحليلي  -4

 احلواد و و وهع. 
 خطوات التخطيط: للتخطيط خطوات ثمان أساسية هي: 

اع اا ار   ااة االرت ااعا واعنيااة عواطاال احلااع  واحلعجاائ الت يدديم:  -1
 عوت  ري.
    ن اعت  ري. اختعف اعي ار االلتزام:  -2
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جتل ااال امل واماااع  واو،كاااعر واودوا  واعةراساااع  الت ةدددي:  -3

 املت ويئ مباطاد اعت    . 
اساااااات ةام احلاااااااا  واودوا  عواااااااااد إىل أ،ضاااااال ال ددددددرار:  -4

 اخل عرا  امل  ولئ. 
وجاااااااد اساااااا ات ت ع  اااااااةدة عتن اااااا م اووعالااااااع  التنادددددديم:  -5

 ف  . واجلةاود اعقمن ئ واع    املاحلئ عوتن
،ععااااةااة نااااب أن ت كااااق اوااااا اعكاااال ،   تن وااااذ إ  اوجااااقام ون 
اعاااةااة إ  اعتال اااة ماااثاً أوىل مااان اعاااةااة إىل اعقكاااعة ، ومثاااعد فعاااكل 
إرسعد س ةةع الة او م اعسام أ ع ماساا اوشا  ي عوا لن كاا لاةاا 

ادعهددم »ل -اعةاااة واعسااام –أهوهااع إ  احسااام ،يااة قااعد عاام او اام 
ا رسددددو  اهلل فدددد ن هددددم إلددددا ةددددهادة  أن ال إلدددد  إال اهلل وأن محمدددددا

 . «أجابوك فادعهم إلي الةالة ف ن هم أجابوك فادعهم إلي الزكاة
االساااات ةاد  ةقاااائ وانعلاااائ عوت عماااال ماااال اع اااا وف التحضددددير:  -6

 امل توفئ. 
مثعد فعكل جته ق اعن  الة اجل ش عفتإ مكئ ،ية أخفاا وجهائ 

 ااااا    لاااااعد اوااااام اعيريعحااااال  ن ااااائ اجلااااا ش  سااااارًيع عو ااااا وف اعاااااش قاااااة تن
 املسولني. 

 تنف   سوسوئ من املهلع  وإمكعة ئ ق عسهع.  التط يق: -7
 ي اذ اوهاةاف احلعع ائ   اعرياةم    ي اذ أهاةاف  اإلن:از: -8

 أخ ك أةنعم ا اد  سوم اعنتعا. 
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م  ،ااائ ماااع ه إجناااعزا وماااع ةساااريئ ماااع لياااذ مااان اوهاااةاف  الت يددديم:
 املاطاائ. 

ا تةااااح إ اوخ ااااعم اعااااش وقاااال ، هااااع اعةاا اااائ عكااااا وهاااا الت ددددويم:
 لتتنريهع   املستيريل. 

 
 عناصر التخطيط: 

الاااااا د اوااااااا دقاااااائ اعتنرياااااان وأن تكااااااان امل وامااااااع   أوالا: التن دددددد :
امل  ولاااائ ماااان خاعاااام لةلثاااائ وفا  ،عحااااةة مريعشاااا ة ، وممكناااائ احدرا  

 وسهوئ اعفهم؛ ون اخل   ت تلة  ةرجئ كريرية اوا امل وامع . 
ولنري ااااا أن تكااااان هاااا ا  ا: تحديددددد ال واعددددد والتعليمددددات:ثانيادددد

 اعياااة واعت و لع  اعش تن م أوجم اعن ععل 
 حب ع تست  ل أن تت قوم مل اع  وف احمل  ئ. مرنة:  -1

 –او اااام اعةاااااة واعسااااام  –ومثااااعد فعااااكل ت ج اااال ساااا ةةع الااااة 
م، إاعدة  نعم اعك ريئ   ة هةمهع انة اعفتإ وفعك مل اااعة اع ا ف اعياعح

وها أن أهل مكئ لةلثا اع هة  عحساام ، وع مباع لساريب هاةم اعك ريائ 
ولاااة  –او ااام اعةااااة واعساااام  –ردة   ااامل املساااولني. ل اااع قاااعد 

لددوال أن قومددي حدددي و عهددد باإلسددالم لن ضدد  الكع ددة »اعةااحع ئل 
 . «وجعل  لها بابين، يدخ  من  الناس وباب يخرج من 

اعت عمااال م هاااع  حب اااع لسااات  ل أكثااا  مااان شااا  واضدددحة:  -2
 وع   ،ي  من وطل اعربةعمج. 
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 –حب اااع تنعساااب ا ااال م الااال اخل ااائ وال تةاااوإ مسدددتمرة:  -3
 عري مل امل الل دون أخ ك.  –،ي  

  اااة أن قلاااي  تحةلاااة اعفكااا ة اع عمااائ  ثال ادددا: تحديدددد ا هددددا :
عون ااعع أو اعربةااعمج جاااعم دور  ةلااة او،كاااعر واوهااةاف ول ااا ع   

 هعل اوهةاف امل اد  ةلة
أن تتفاااذ اوهااااةاف ماااال قاااا م ومريااااعد   تل نااااع احساااااما ماااال  -أ

 إمكعة ئ  ي يهع  ااق  ئ. 
أن تكااااان اوهااااةاف واطااااحئ وغااااري مت عرطاااائ ماااال أهااااةاف  -ب

 أخ ك ومفهامئ ملن لتاىل اعتنف  . 
او اااام اعةاااااة  –انااااةمع قااااعد وم ددددا  علددددا تحديددددد ا هدددددا : 

مدددن »عر وكااا بل   غاااقوة اولاااقاب ، واملساااولان   لةااا –واعساااام 
واش ع او م اعةاة واعسام اوا من  «يأتيني بخ ر ال وم ول  ال:نة

لاااا هب أال  ااااةث شاااا ً ع و لاااا م   اااام رساااااد ا ، ،اااا هب ل لفاااائ  اااان 
وقااة   –او اام اعةاااة واعسااام  –اع لااعن وجااعم ألاارب اولااقاب عو ساااد 

كعن  إمكعةم قتل أيب سف عن ، وعكنام و لف ال واكتفاا  عهلاةف اعا ي 
 من أجوم.  خ ج

 
 ا هدا 

 ها اع علع  امل اد اعاااد إع هع.  تعريفها:
 ل تنيسم اوهةاف إىلل أقسامها
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وهاا ارياعرا  واااف ئ ترياني مااع ت لاة املنسساائ أو  أوالا: هدد  عددام:
اجلل  اااائ أو احدارة ككاااال ت لااااة  ي ياااام أو اعتاااااال إع اااام ولتةاااا    ةاااام 

  يذ اجلهاد.  الل املةك، اعم وع   اةًدا ول ني االجتعا اع ي 
 خةا ص الهد  العام: 

 لةعغ   اريعرا  واف ئ اعمئ.  -0
  الل املةك.  -1
 لكان اوا مستاي احدارة أو املنسسئ.  -1
 لاجة اجلهاد اجللعا ئ.  -4
  ةد االجتعا اع عم وع   ةتعحج اةدة    نهع.  -5
إاااا شاريعب »غري قع ال عوي اع  اواا املاةك اعي لاب مثالل  -6

 . «اومئ
وها اريعرة اةدة تريني اعنتعحج اعش ت لاة إدارة  ثانياا: هد  محدد:

املنسسااااائ  ي يهاااااع   ساااااري ل  ي اااااذ اوهاااااةاف اع عمااااائ ، وهاااااا تةاااااعغ 
  اااكل كلاااا ورقلاااا ن وهاااع قع وااائ عوي اااع    كااال م لوااائ مااان م الااال 

 اعتنف  . 
 خةا ص ا هدا  المحددة: 

 –لاااري ت كااق اوااا ةتااعحج اااةدة ومثعهلااع ساافعرة مةاا ب  اان ا -0
إ  لثاا ب قرياال اهلتاا ة ل ااع هااةف إىل ت  لاا  أهاال  –رطااا ا  اناام 

 لث ب  عحسام ،ي  دون زلعدة. 
 تةعغ   ريعرا  أو   سواب كلا أو رقلا.  -1
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 قع وئ عوي ع .  -1
 م تري ئ  إ عر زمين اةد.  -4
خيتواا  ماااةاهع اعاااقمين  اااعختاف املساااتاك احداري ، ااام تااا اوا  -5

 ةك.  ني قةرية و الوئ امل
 «أو احلق  اااائ»تكااااان اوااااا مسااااتاك إدارا  املنسساااائ اعف ا اااائ  -6

 وع   اوا مستاك املنسسئ ككل. 
 تستلة من اوهةاف اع عمئ وت لل اوا  ي يهع. -7

 وهي ثالثة أنواع: 
 سناا (.  5 – 1أهةاف  الوئ املةك ) -أ

 سنتعن(.  –أهةاف متاس ئ املةك )ستئ أشه   -ب
ر ال  –شاه لئ  –أسارياا ئ  –ةاف لام ائ أهةاف قةرية املاةك )أها -ج

 سنالئ(. 
 مزايا تحديد ا هدا  )مس  اا(: 

اوهااةاف ت كااق وتاجاام االهتلااعم إىل اعنتااعحج اعنهعح اائ ، وعاا    -0
 اعش ليام هبع او، اد عتحي ذ اعنتعحج. 

 اوهةاف مي ع  عو قع ئ وتي  م اودام أةنعم اعتنف  .  -1
  عع طع.  يذ إجنعز اوهةاف اع  ار  -1
  اد دون إهةار اعاقي.  -4
تساااااعاة اوهاااااةاف   وطااااال خ اااااائ متكعموااااائ متنعسااااايئ ماااااال  -5
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   ضهع. 
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 صفات الهد  المحدد ال:يد

 ال لكان ، م م عالة   اع لاا واعتفعؤد. واقعي:   -1
أن لكان جةل ًا  عالهتلعم واجلهة ولساعهم    ي اذ مال م:  -2

 اوهةاف اع عمئ. 
 -ةسااااريئ  –أرقااااعم »مكتاااااب  ةاااا  ئ كل اااائ  قابدددد  لل يدددداس: -3
 . «تعرلخ
 واضح ومفهوم.  -4
 يمكن تح ي  .  -5
 ال لت عر  مل  ي ئ اوهةاف حدارة املنسسئ. متناسق:  -6
 م ق .  -7
 ل كق اوا ةت تئ والةة وع   اةة ةتعحج. محدد:  -8
 ي ير التحدي.  -9

 أي أن  ةث اختا،ًع أو ت  ريًا جقحً ع. م ثر:  -11
وهااا مااع لااةد اوااا  أن يةدداب باسددتخدام ألفدداي سددلوكية: -11

-لةرب -مع لف وم أو لياعم احةسعن أو لال م اآلخ ون، مثلل لنف 
لقلااة.. ،هاا ا اوعفااعم حكاان مال تهااع و ععتااع   - يااذ - ةاال اوااا

ق عساهع. أمااع اوعفااعم غااري اعسااواك ئ مثاالل لت اا ف اوااا، لفهاام، لواام  ااا، 
اواااااا أشااااا عم ال حكااااان مال تهاااااع أو  لاااااةر  .. ،هااااا ا اوعفاااااعم تاااااةد

 ق عسهع. 
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 الم ادئ واإلرةادات العامة في التخطيط
ال تريعشاااا  اعت  اااا   إال   ااااة احلةاااااد اوااااا قااااةر كااااعف ماااان  -0

اع الاائ واهلااةوم وااتااةاد املااقاج واع اا ار  ععثياائ واااةم اعيوااذ واعتااات  أو 
احلرياااااعع؛ ون اعت  ااااا    تاااااعج مناااااك إ  ا ااااال قااااااا  اع هن ااااائ ،   

 ري وت ك  وخ عد كلع  تعج إ  افعم اعنف . تفك
تاااا،  امل وامااع  ااان اعااقاال اعيااعحم وااان اع لاال اعاا ي تساا ا  -1

حقعمتم وإنعدا ،ا  ة من احملعم  ععااقل وتاع فم كلع ها او م مان غاري 
زلاعدة وال ةيةاعن؛ ون اعااقاال سا كان من وًياع عولسااتيريل اعا ي خت اا  

 ي ت لااة اعت  اا   عاام وت ااال ا وإجنااعزا ال عاام واملاا اد هنااع واقاال اع لاال اعاا
 واقل احل عة كوهع. 

  ةلة اوهةاف امل جاة من اع لل اع ي خت   عم.  -1
م  ،ااائ ولةااا  ماااع  تاااعج إع ااام مااان وساااعحل وإمكعةاااع    ااا لئ  -4

ومعدلئ عتنف   خ تك و ي ذ أهةا،ك وم  ،ئ مع هاا ماجااد منهاع وماع 
 ها املتعا اآلن؟ وك   حكن إنعدا؟ 

 ةلاااة زماااعن ومكاااعن تنف ااا  اع لااال وإجناااعزا وناااب أن لكاااان  -5
 ةلااة هاا لن اع نةاا لن واطااًحع وطاااًلع ال عااري  ، اام ،ااإن و لااتم فعااك 

 ،سترييا اخل ئ ةعقةئ ل؟ لتم استكلعد فعك. 
 ةلااة ماان ليااام  تنف اا  اع لاال إمااع  تحةلااة ا ناام أو ش ةاام  -6

 ساام كعن ، ًدا أو  لاائ. 
 قياس الن:اح )الت ويم(: 
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ت تاارب هاا ا آخاا  وأهاام م لواائ وهااا اعااش ليااع  ، هااع مااةك ت ري ااذ 
خ تك  نتعا مب ا  ماع ماةك إجناعز أهاةا،ك أو غعلتاك؟ وهبا ا ، ةاي 

 حبعجئ عت  ف مةك تاا،ذ أهةا،ك اعنهعح ئ مل خ تك. 
 ن د وت دير أدا ي في التنفيذ: 

إن امليعرةئ  ني مع ةف  ومع خ   عم ل   اك تي  ًلاع واطاًحع لااد 
وماااان خاااااد هاااا ا اعتي اااا م تساااات  ل أن تت اااا ف اوااااا مااطاااال أداحااااك 

 اوخ عم وحكن تي  م فعك ان   لذل 
 واعت كة من أن اع لل مسعٍو ملع خ   عم أم ال؟ النوعية  -1
 وهل ها أقل أو أكث  ممع خ   عم؟ م دار العم   -2
وهااا اعااقمن اعاا ي لااتم ماان خاعاام إجنااعز  «ال:دددو  الزمنددي» -3

 اع لل امل   . 
  ني اعتكوفئ املعدلئ املتاق ئ واعتكوفئ احلي يئ. الموازنة  -4

 ت ييم جهودك: 
او ك أن تس ا ون تندي جهاد  املري وعئ إ  ةتعحج اعع ئ وها ا 
 عختةعر ن واك تاندي اوماار املنعساريئ   اعاقاي املنعساب مان خااد 
االاتلااااعد اوااااا او،اااا اد املنعسااااريني، واو ااااك االةتريااااعا عممااااار اعااااش تريااااةد 

 جهاد  سةك. 
 إي:ابيات التخطيط وأثره في حياة الداعية: 

وحكااان أن تااااربز أهاااام مااااع حكاااان أن لسااااهم اعت  اااا     اعنهااااا  
ا  ت ااعىل  – عوالاعد اعةاالاائ واالرتيااعم هباع لاا؟  يااذ أهاةا،هع  ااإفن 
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  وأبرز هذه اإلي:ابيات هي:  جبهاد اعةاعة اعةعدقني امل وةني،  –
اف اعاااااااااةاعة وغعلاااااااااع  اعاااااااااربامج أن اعت  ااااااااا    اااااااااةد أهاااااااااة -0

وامل  واع  اعةاالائ، كلاع لف اة   لسان اودام أةناعم اعتنف ا  واعتياامي 
غعحريًااع  –وهااا وطاااا اهلااةف  –اعااةق ذ   ااة فعااك وال زاد هاا ا اوماا  

 –ااان كثااري ماان اع ااعموني   اعااةااة ،هااا ال شااك لااةر  اهلااةف اع ااعم 
عكاال   ةاعمج ممااع وعكناام نهال اوهااةاف اخلعاائ  –وهاا تريو ااي دلان ا  

لاجة   كثري من اول عن سوري ع  كثرية اواا ها ا اعاربامج وأي الال 
حفددددددي الع يدددددددة، أدا  »دااااااااي نااااااب أن لنتهااااااا إ  ةاااااااث ةتااااااعحج 

 . «الفريضة، اجتناب الك ا ر
لساااعاة اعت  ااا     اخت اااعر  ااا   اعاااةااة املنعساااريئ واملاحلااائ  -1

 ري  اااائ اعربةااااعمج  عكاااال داا اااائ حبسااااب قةراتاااام وإمكعةعتاااام املتاا،ياااائ ماااال
واوهةاف امل سامئ عم و   ةلة اع أي اوق ب عوتيااك عكال   ةاعمج ، 
، ل عةًع قة خيتعر اعةاا ائ أساعع ب عواةااة ال تاندي إ  جناعا اعربةاعمجل 
إمااااع ع ااااةم منعسااااريتهع وهااااةاف اعربةااااعمج أو ع ري  اااائ اعربةااااعمج وأهةا،اااام 

أو ةاااااد املااااةاالن وقةراتاااام اعةاالاااائ أو أشااااع غااااري ماحلاااائ عري  اااائ اعااااةااة 
و ري  اااتهم وقاااة نتهاااة اعةاا ااائ أل عةًاااع   اخت اااعر وسااا وئ غاااري منضاااري ئ 

  ضاا  هع اع  ا ئ. 
ن ل من اعسهل اعتنرين مب اقع  اعربةعمج اعةااي اعاش لفعجا  هباع  -1

اعةاا ااااائ أةناااااعم أو قريااااال اعربةاااااعمج ولاااااتم هااااا ا  عالساااااتفعدة مااااان امل واماااااع  
أكثا   – اإفن ا   –اعةاالئ ممع ن وم واعري عةع  اعش نل هع واطل اخل ئ 

أمعةًااع وأقاال ا طاائ عولفعجااد  اعااش قااة تاا هب جهااادا أو تضاا   مثعرهااع 
إطاااع،ئ إ  أةاااام ل ااااعو اخل اااا    اعاقااااي املنعسااااب وقرياااال أن لاااا اكم ، لناااال 
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 اع ؤلئ وتة ب م عجلتم. 

لسااااااااهم اعت  اااااااا     ت ت ااااااااب اووعالااااااااع  عااااااااةك اع ااااااااعموني  -4
عااةااي ممااع لسااعاة   اخت ااعرهم اوهاام منهااع واعيااعحلني اوااا اعربةااعمج ا

انة لةوث تضعرب أو تةاخل أو انة احلعجئ عتيةمي   ةعمج آخا  أو 
 إع عم ألةجع أو غري فعك. 

 اااةث اعت  ااا   كثاااريًا مااان االةساااتعم واعتنعساااذ  اااني أالاااعد  -5
اعةاا اائ مماااع حنااال االزدواج ااائ واعتضااعرب   أالععااام و  ا ااام، ،اااا تضااا ل 

مااان اجلهااااد واووقاااع  اعاااش حكااان اسااات اهلع عتنف ااا    ف ااال فعاااك كثاااري
   امج أخ ك. 

ل لاال اعت  اا   اوااا تااا،ري كثااري ماان اعنفيااع  املعع اائ واجلهاااد  -6
اعري ااااا لئ اعاااااش تاطااااال   غاااااري ماطااااا هع  ساااااريب طااااا   اعت  ااااا   أو 
اة ةامام ممااع لسااعاة اواا اسااتثلعر هاا ا اجلهااد واعنفيااع  حقعماائ  اا امج 

ةم وجااااااد تةاااااار واطاااااإ عول قاة اااااع  داالااااائ أخااااا ك، وال شاااااك أن اااااا
 املتاق ئ عتنف   اعربةعمج ها من آةعر ط   اعت    . 

لف ااة اعت  اا      ةلااة مااا ااة زمن اائ تضااري   ااةم اوة اا ئ  -7
واةتهعمهااع، وهاا ا ن اال اعةاا اائ قااعدرًا اوااا تيااامي أالععاام ومااةك اعتقاماام 

عمئ اعاربامج  عملةة اعقمن ئ احملةدة عتنف  هع وك عك   لسن اعتاق ي حق
 ومنل اعتضعرب مل أة  ئ أخ ك. 

لف ااة اعت  ااا     اعتتةلاااة   اوسااعع ب واعاساااعحل اعةاالااائ  -8
و  اعري ااااة ااااان اع تع اااائ واعتلسااااك  عوسااااعع ب اعتيو ةلاااائ ماااال اعتلسااااك 

  ثاا ي املنهج اعةح إ   اعةااة. 
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لف ااة اعت  اا     اعتنساا ذ  ااني اع ااعموني أو اجلهااع  اعةاالاائ  -9
اعةاالاائ   شااكعد ةتوفاائ ساااام   اعتنساا ذ   تازلاال املااقاال    اعسااعلئ

اجل  ا، اائ أو اعت ةاا    اعااربامج اعةاالاائ أو غااري فعااك كلااع لف ااة   
منااال اعتكااا ار   اعاااربامج و ااااد دون إطاااعائ اجلهااااد أو إغفاااعد  ااا امج 

 أخ ك قة تكان احلعجئ إع هع كثرية. 
املااقاال امل توفاائ لف ااة اعت  اا     تيااامي اعااقاال اعااةااي    -01

اعش تنف  ، هع اخل   اعةاالئ و   ةلة ماا ن اعضا     اخل ائ أو 
  ٍأسواب اعتنف   ع تم تا، هع   اخل   اعيعدمائ وها ا مماع لنكاة أج ائ 
اعت  اااا     أةاااام لسااااعاة   اااااةم تكاااا ار اوخ ااااعم اعااااش ت تكااااب و  

اعنتاااعحج الااال م اج اااع  شاااعموئ   شعلااائ كااال خ ااائ داالااائ ع اااتم تياااامي 
 واعنسب املتحييئ من أهةا،هع وأ  ز سوري ع ع وإنع  ع ع. 

ن اال ماان اعسااهل اوااا اعةاا اائ أن  ةاا  اعااربامج واوة اا ئ  -00
 واخل   اعازمئ عتاج م مسعر اعةااة  عع كل اعةح إ. 

لسهم   م  ،ئ مااطل اعض     اع ري  ائ اعري ا لئ ومان    -01
عارتياااااعم  ععكفعلاااااع  اعةاالااااائ مااااان   ةلاااااة اعاااااربامج اعتةرلري ااااائ اعازمااااائ

 اجلااةب اع لو ئ واحدارلئ واعي عدلئ كع،ئ. 
لسعاة اعت  ا   اعياعحلني اواا اوالاعد اعةاالائ   وطال  -01

م علري وأس  ملتع  ائ أدام اعاةاعة واع اعموني   اعاربامج وماةك  يا يهم 
 وهةاف اعربةعمج. 

عربةعمج اعةااي لف ة اعت        ةلة مهعم اع عموني   ا -04
أو اخل اااائ اعةاالاااائ الاًمااااع و  لياااائ أداحهاااام ممااااع لسااااعاة اوااااا إدار اااام 
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 وتاج ههم  عع  ليئ املنعسريئ عتحي ذ اوهةاف امل وا ئ. 

لقلااااة اعت  اااا   ماااان ،عاو اااائ وإةتعج اااائ املااااةل لن عوااااربامج أو  -05
اخل ااااا  اعةاالااااائ ،لاااااع دام أن اعت  ااااا   لساااااعاة   وطااااال اوهاااااةاف 

ةاااام كاااا عك لسااااعاة اعيااااعحلني او اااام   اختااااعف   ااااكل واطااااإ واااااةد ،إ
 اعي ارا  املنعسريئ اعش  كلهع اوهةاف املاطاائ عو  ئ اعةاالئ. 

لسااعاة اعت  اا     اساات اد اعفاا د اعةاالاائ ل ااع لف ااة  -06
  احااااةاد املريكااا  ولسااان اخت اااعر اعتاق اااي عواااربامج واااال امل واماااع  

لاااااة فعاااااك مساااااريًيع اخلعاااااائ  اااااععربامج وخةاًااااااع مااا اااااة إقعمتهاااااع و ة
 واحاةاد اجل ة هلع. 

لف ااااة اعت  اااا     ج اااال اعااااربامج واخل اااا  أكثاااا   اع اااائ   -07
وتكاااااعماً ولالاااااط أةااااا  فعاااااك   جهااااااد   ااااامل اعاااااةاعة أو اجلهاااااع  
اعةاالئ ل ع ت كق اوا شا احإ م  نائ مان ارتلال أو اواا ماطاااع  

و لاال وجااةااب م  ناائ     ا هااع، و لاال غريهااع   نلااع اعت  اا   ن اال ع
 اعةااي واجلهاد اعةاالئ مسئ اع لاع ئ   أ  ولع ع و  ا هع. 

 اإفن ا   –لسعاة اعت     اوا استل ار اجلهاد اعةاالئ  -08
،كثااااااريًا مااااااع تتاقاااااا  اوة اااااا ئ وتت  اااااال اعااااااربامج  سااااااريب لااااااةوث  –

املفعجاااد  كعةي ااااعد اعااااةام أو سااااام اعتنف ااا  أو سااااام اعتاق ااااي وع ااااةم 
 اع عرحئل وطل  ةاحل هل ا احلعال  

 (: سفينة نوح علي  السالم: 1تط يق )
 مع هةف اعت       ه ا احلععئ؟  -0
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 جل اهلةف ةيل  لاائ من اعكعحنع  احل ئ إ  مكعن آخ . 
 ملعفا كعن ه ا اهلةف فا ق لئ؟  -1

 جل وةم  ع،ط اوا استل ار احل عة واع ريعدة اوا اور . 
 منم؟  من اعيعحم اوا اعت     ومن املستف ة -1

ومان آمان م ام ، و لااائ أزواج  –او ام اعساام  –جل اعن  ةااا 
 من امل واقع . 

 ك   س تم  ي ذ ه ا اهلةف؟   -4
  عست ةام وس وئ ةيل حب لئ.  -ج
 م؟ س كان اع لل أو احلةث أكث  ،عاو ئ؟  -5

 جل انة  ةالئ اعف ضعن مريعش ة. 
 ألن س كان اعن عع أكث  ،عاو ئ؟  -6

 ش   املةلنئ.  جل   طعل ئ
 مع تكعع   اع لل من ماارد    لئ ومعع ئ وزمن ئ؟  -7

وااااةد مااان املااانمنني عو لااال  –او ااام اعساااام  –جل أن لتفااا غ ةااااا 
اعت ااا عف ة  الوئ ، و  عك عن تقلة اعنفيع  ان مثن املااد امل وا ائ 

 عرينعم اعسف نئ. 
 مع املنف ئ اعش ستتحيذ من ه ا اع لل؟  -8

 –ر   عحل ااااااااعة اعري اااااااا لئ واحل ااة اااااااائ اخلعطاااااااا ئ   جل الااااااااعرة او
 سريحعةم وت عىل. 
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 (: قةة ا خدود: 2تط يق: )

 مع هةف اعت       ه ا احلععئ؟  -0
 اق وجل.  –جل إ  عد دلن املوك وإليع  دلن ا  

 ملعفا كعن ه ا اهلةف فا ق لئ؟  -1
 جل ون اعنع  دخواا   دلن ا  ا ً ع. 

 اعت    ؟ ومن املستف ة؟ من اعيعحم اوا  -1
جل اعياااعحم اواااا اعت  ااا   هاااا اع اااام ، واملساااتف ة اع اااام و ي ااائ 

 اعنع . 
 ك   س تم  ي ذ ه ا اهلةف؟   -4

جل أن ليةم اع ام   ليئ قتوم عولك أمعم املم، و  ن لياد املواك 
 . « عسم رب اع ام»اوئل 
 م؟ س كان اع لل أو احلةث أكث  ،عاو ئ؟  -5

 « عسم رب اع اام»عا املوك   قتل اع ام   ة قاعمل جل انة جن
 . «ا »  ة اةة اعوال  ،عشوئ دون فك  رب اع ام 

 ألن س كان اعن عع أكث  ،عاو ئ؟ -6
 جل   ا  ة لتسل ملم من اعنع  ل ع ل ك ولسلل اجلل ل. 

 مع تكعع   اع لل اعةااي؟  -7
 جل ل عة اع ام. 
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 من ه ا اع لل؟ مع املنف ئ اعش ستحيذ  -8
 جل إلةعد دااة اعتال ة وإحعن اعنع  هبع. 

مدددددع  –عليددددد  السدددددالم  –(: قةدددددة سددددديدنا موسدددددا 3تط يدددددق )
 فرعون: 

 مع هةف اعت       ه ا احلععئ؟  -0
جل إ  اااعد ساااح  اعساااح ة وإةرياااع  أن ماساااا ةااا  وم سااال ومنلاااة 

 اق وجل .  –من ا  
 ملعفا كعن ه ا اهلةف فا ق لئ؟  -1

ماساااا او ااام  –ع،ط اواااا إحاااعن  اااين إسااا اح ل  سااا ةةع جل وةااام  ااا
 وتك لب دااة ، اان.  –اعسام 
 من اعيعحم اوا اعت    ؟ ومن املستف ة منم؟  -1

جل ساااا ةةع ماسااااا او اااام اعسااااام واملسااااتف ة ساااا ةةع ماسااااا او اااام 
 اعسام و نا إس اح ل. 

 ك   س تم  ي ذ ه ا اهلةف؟   -4
  إفن ا .  – جل  عست ةام اع ةع اعش ستكان ل ئ

 م؟ س كان اع لل أو احلةث أكث  ،عاو ئ؟  -5
جل لااام اعقلناائ وهااا لااام اع  ااة ، و  وقااي اعضااحا انااةمع لكااان 

 اعنع    أشة لععئ من االست يعم. 
 ألن س كان اعن عع أكث  ،عاو ئ؟  -6
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 جل أمعم املم   ا  ة والة واجلل ل ل ك اجلهئ. 

  ا اع لل؟ مع املنف ئ اعش ستتحيذ من ه -7
 جل استل ار دااة اعتال ة واع ريادلئ  . 

 
 

*** 
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 ا س اب التي ت:علنا ال نخطط
اجلهاال  ااععت     واااةم م  ،اائ أج تاام   احل ااعة، ،تتااة   اامل  -0

 اعي ارا  مرين ئ اوا إلسع  ،  ي  توري ئ لعجع  إةسعة ئ م  نئ.
ماائ ااةم م  ،اائ ك ف ائ اعت  اا  . أي ااةم تاااا،  املهاعرا  اعاز  -1

 ع لل فعك. 
ااااةم اعينعاااائ  اااععت     واع ااا ار   ةااام مضااا  ئ عواقاااي وأةااام  -1

 اةمي اعفعحةة وأةم ق اد تض هع اوا ةفسك. 
اااةم تااااا،  اع لااااا وااااةم اعت وااال احلث اااع عم،ضااال واعينعاااائ  -4

  ععاطل احلع  أو احلععئ اع اهنئ.
اع اا ار  ععضاا عد ،هنااع  املالااني ماان اعري اا  ل   ااان   هاا ا  -5

عة  ا أهةاف واطحئ، وعا   هناع  اجتاعا لضاري  إلياعد تةا ،ع م، احل 
،تتةهم لةورون   لويع  مف غئ، ولي ان طاحعلع عمهااام واملةاع  

 اآلة ئ وقةار اع ؤلئ، واعت ري . 
االستسااام عممااار اع عجواائ واع اا     تفعااا وهع وج وهااع كاال  -6

 شام    احل عة واةم اعتف لذ  ني املهم واوهم. 
خلاااااف ماااان ارهاااااد واع كااااان إ  امل وااااام، ، لو اااائ اعت  اااا   ا -7

 تااعج إ  اعت  اال واعتةااار واست اا اف املسااتيريل واااارتم ومااع نااب أن 
 لكان ، واحلي يئ أن اعت     ال خيوا من انة  امل ع  ة. 



 
 فن التخطيط وأثره في حياة الداعية

 
18 

 
 الخاتمة

وأخااريًا ال  ااة ماان احشااعرة إ  لي ياائ كااربك نااب أال ل فاال انهااع 
سعساااا عنتاااعا اعاااةااة إىل ا  أن لاجاااة   اعاااةاعة هاااا أن اع ااا ع او

ةفااا  اعةاا ااائ شاااا  ااااعرم إىل اع وااام، و لااا  إ  امل  ،ااائ ، وااااقم اواااا 
اعااةر  واعتحةاا ل اعاا ي ليااادا إ  اعت  اا   اعاااااا   الععاام اعةاالاائ 

 اعش ساف لنتقهع.
واحللاااة   رب اع اااعملني، واعةااااة واعساااام اواااا أشااا ف اوةري اااعم 

 وامل سوني.
 
 

 أبو حمزة
 يحيا بن ع يد الخالدي

  
 

*** 
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