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 : التخطيط واعتماد الكفاءات من دروس اهلجرة النبوية املشرفة خطبة بعنوان:  
 م2021 أغسطس  13 –هـ  3144 حمرم  5بتاريخ: 

 عناصر الخطبة:
 األفراد والمجتمعات العنصر األول: أهمية التخطيط في حياة

 التخطيط في اإلسالم : ثمرات وفوائدنيالعنصر الثا
 ودوره في نهضة األمةت الكفاءا اعتماد: ثالثالعنصر ال

 المـــوضــــــــــوع
ــب عيتو ــ  روتــب عينــوي بــب لــي  ــرعر أي ســوا ع ــت ا   احلمــهلل حن دمــهللس عيســتنتوب عيتــون تغتــب عيســته رس عيــعلي ب

 أما بعد:أرماغوا؛ عيشههلل أن ال تغب تال هللا عحهللس ال  ريك غب عأن حممهلًلا ربهللس عر وغب؛ صوى هللا روتب ع وم.
 األفراد والمجتمعات مية التخطيط في حياةالعنصر األول: أه

ــب  ــا ؛  يـ ــععن احلتـ ــ   ـ ــتب    تـ ــى هار ـ ــوم روـ ــ مج ا  ـ ــتهلل حـ ــوهم ر ـ ــود  علـ ــولن جـ ــووي ت ـ ــتل  ـ تن اغتخطـ
  رموب عتيتاجب  ع  اء    أدائــب  عاغتخطــتل ا  ــولن هــو: ا ترمــا  اغ  ــر     ابغتخطتل حيقق املسوم فناغتةً 

يــهلل اغو ــائ  املتاحــة عفــق املــوارد املتاحــة  ــرًرا  عبــث  اغطاجــا    ا ــت مارها؛ لــ   هلل ؛ر ــم أهــهللار لشــرعرة
 . غتحقتق ا ههللار   أج  ِّ عجٍت ه ي  ل  تنوتق اغوتائم بقضاء هللا عجهللرس«

فرا ــب  روــى -رضــن هللا روــب –  فنوــى  حم مــةً  لتتوــةً  ف ــن حــهللج ا خــر  نطــل اغوــي صــوى هللا روتــب ع ــوم نطــةً 
  عربــهللهللا بــي أر ب ــر  ــان يرــبف لــ  جــريا فتســم  أنبارهــا عل ائــهللها فــ يا رأ ــب اع ــوم لهطتًــ صــوى هللا روتــب 

مب ــة   افــ يا جــاء اغســحر رجــ  لرــبحً  ؛انــتول اغمــوم تســو  تر اغهــار عأنــى اغوــي  صــوى هللا روتــب ع ــوم ا ــى 
ا يســتت أن تــربل اغســ ر   ــقت عملــ  ؛ع ايت رائشة عأمساء يرونان  ما اغطنام مث توطوــق أمســاء ابغســ ر  تر اغهــار

فسمتت بـــذ يا  اغوطــاج  أل  ع ر ب ــر راٍ  امســب رــالر بــي فهــ        ؛يطاجها فربطت بب اغس ر  عايتطقت ابآلنر
 ان يررى اغهوم حىت أيتتهما   اغهار فتشرابن لي اغونب  ف يا  ــان رنــر اغوتــ  لــر ابغهــوم روــى  ريــق ربــهللهللا بــي 

مسب ا غ  لسوم    هللا  صوى هللا روتب ع وم رجًو ة غتخ ن أثر أجهللالب  عا تأجر ر و أر ب ر روهلللا ينود تر ل 
ا غتا   فتوزي  ا دعار جاء لرتبًــ  ععارهللس   غار ثور بنهلل ثوج  ؛ابغطريق  اا لاهرً  نريتً ربهللهللا بي أريقل ع ان هاديً 

ب ــر   عاغ ــهللائن: روــن   عاغتمــويي:  : أبــورع ــة  فاغقائــهلل : حممــهلل   عاملســارهللعفــق نطــة رومتــة لهلل اا لوممًــ خمططًــ 
هللهللا بــي أريقــل   عامل ــان : ربــ ربــهللهللا   عاغتهطتــة عتنمتــة اغنــهللع: رــالر   عدغتــ  اغرحوــة: أمســاء   عاال ــتخبارا 

 : اغطريق اغساحون.أيم   عنل اغس   : غار ثور   علورهلل االيطوق : بنهلل ثوثةاملعجت
  حســي  ؛روتــب ع ــوم   عفتــب درــو  غنلــة تر أن  ــثع حــثعس عهثا  وب  ــاههلل روــى ربقريتــب عح متــب صــوى هللا

 . ا عرنرً تماد روى هللا لسبب ا  بان أعاًل عاختاي أفض  ا  بان ل  االر ؛اغتخطتل عاغتهللب  عتتقان اغنم 
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وــى هــثا املبــهللأ ر  عر  ع ــري ةً   رميــةً    ما أن اغتخطتل ملستقب  أعالدي ألر عاجب روتك  حىت تضمي  م حتــا ً 
 اغــب  ــنهلل بــي أر  صــوى هللا روتــب ع ــوم ايمر تيل ختطــتل اغوــيى هللا روتــب ع ــوم صــحابتب اغ ــرام ؛ فــ وــي صــواغ

اَد     نهلل رضن هللا روب  عجاص حتوما حضرس املو   يقو  ْو     فـَنــَ َ ْتُت َروـَـى اْغمــَ :” َلر ْضُت َراَم اْغَ ْتف  َحىتمج َأ ــْ
هللمجُق َرُ وُ  هللا  صــوى هللا روتــب ع ــوم  فـَُقوْــ  االً َ  ــ  ًا َعغــَْتَس يــَر ُث   ت المج ابـْوـَـَة يل    َأفَأََترــَ وَ  هللا    ت نمج يل  لــَ ُت : َأْي َر ــُ

؟ جَاَ : اَل. جـُْوُت: فَاغشمجْطُر؟ جَاَ : اَل. جـُْوُت: فَاغ ُـُّوُ ؟ جَاَ : اغ ُـُّوُ   َعاغ ُـُّوُ  َ   َ  ت   رَثـََتَك يمجَك َأْن َتْْتَُي عَ ب  ـُوَُ ْن َلايل 
 . َأْغو َتاَء  َنْ َ ل ْي َأْن َتْْتَُ ُهْم َراَغًة يـََتَ  مجُ وَن اغومجاَس.”ذاغبخاريأل

  عاجتراديً حىت يوهض ف ريً  –هللا روتب ع وم أ و  بوبتوا صوى  –تن جمتمنوا   حاجة لا ة تيل جتمة اغتخطتل 
 …….تخل ا عرس ريً ع تا تً 

ل آلنرتـــــك   عيغـــــك بنمـــــ  نطـــــة عجـــــهللع  غرـــــوتك عجتالـــــك عجراءتـــــك غوقـــــررن ع مـــــا خُتطـــــل غـــــهلليتاي َنطـــــِّ 
 ــثا   وبــ   ر    صو   ارــة لــر  أتــى  مبتن جر  تن جرر   فم ًو ا ورك ……..تخل  عض  غو سك رقاابً ع 

  فت ون رقابك  ارة  عه ثا    ت   اراتك املهللرجة   جهللع  اغتخطتل عاغتومتم  عاروم أن  صهللجة حن تنار
ت يــهللل: ” لا   -رضن هللا روب –سنود ك دعن رم   البهلل أن  زن روتب   ما جا  ربهللهللا بي ل   يوم مير روت
 عمل يزدد فتب رمون “ ؛يقص فتب أجون ؛ن روى يوم غربت مشسبيهللل ؛روى  نء جل

يقــو : جــا  ر ــو  هللا صــوى هللا روتــب ع ــوم : ”   -رضــن هللا روــب  –ب   توهللم عال يو نك اغوهللم  فني أر هرير   
لي أحهلل ميو  تال يهللم. جاغوا: علا يهللالتب ي ر و  هللا ؟ جا : تن  ان حمسواً يهللم أن ال ي ون ازداد  عتن  ــان   لا

  .لست اً يهللم أن ال ي ون يز ” ذ اغْتلثي أل
 التخطيط في اإلسالم : ثمرات وفوائدنيالعنصر الثا

  اغقتام ماغب  وها  ع أر  رهلل اغ رد روى تجناز ؛ فاغتخطتل يساغوتخطتل مثرا  عفوائهلل انفنة تنود روى اغ رد عاجملتم 
اغتخطتلبواجباتب  تن اغ  رية روى عاجباتب    ها؛  ما أن  اغتوازن ب  عاجباتب عأرماغب  فو تطهى أرماغب  حيقق 

اغوا هثس  تررفب  عال  ا يسايتة   عاجبات ب   اغبتتتة  اهتمالاتب  توستب  عال  عا رما   االجتمارتة   عاالهتمالا   جبا  
 .ملزيهلل لي جضاء اغواجبا تخهلل   عجتب بر ة عَ َنًة تنتوب روى ا؛ فاغنواية أبلورس اغشخرتة ا ري تنً 

يشنر   نامتة املطار براحة ي ستة  عغثِّ  رعحتة  تنزِّان روى اغوصف   تن اغتخطتل اجلتهلل املومم؛ جين  اغ رد  
بواجباتب عتجنازس ا رما  اغيت يتطت    عال تقهللِّران ب مي  تْي لا لي  نء أحبمج تر ي س ا يسان لي  نورس بقتالب

بب  تيب غتحسُّ بنهللها بوشو  غالر   عراحة هبتخة  عغبطة  ائر   ع أنمج جباالً لي ا ثقا  عاغ رعن جهلل أزحيت ري  
صهللرس  ف يا هو  وتق لرفرر لبتهم  نتهلل  تون س فرحتب ع نادتب روى أ رتب عأصهللجائب  ع  ِّ  لي حيتل بب   

و لر روتك يوم مل تست هلل  تل عاغتومتم عاال ت اد  لي اغوجت  عروى اغن س لي يغك غع  ُّ يغك ب ض  اغتخط
تلوب  ت ً  أع ع وك عجمتمنك  قهللما   عمل  أهوك  أع  ف يك  س بضتق عهم عغم عحزن   ع    رمًو   غو سك  ؛ 
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ي ْنمَ   صوى هللا روتب ع وم  ضتا  ع وء اغتخطتل  عصهللق املرط ىيغك راج  تر اغ راغ عاغ  َتان   حت  يقو :” 
حمجُة َعاْغَ َراُغ ” ذاغبخاريأل  . َلْهُبوَن ف ته َما َ   َ  ل ْي اغومجاس  اغرِّ 

  ال   رم  اغهلليتا   عال   رم     ا: “ت    رس أن أرى اغرج  فارغً   ابي لسنود رضن هللا روبعلا أ   جو   
 .ا آلنرتك  أيك متو  غهللً ا   عارم   فارم  غهلليتاي  أيك تنتا أبهللً  ذ تحتاء رووم اغهلليي أل. اآلنر  “ 

عاغْتتتب   أال   عاغتومتم  ابغتخطتل  يغك  روى  لستنتو   امل تهلل   اغواف   ابغنم   مبو ها  أعجات م   روى  فاحرصوا 
فاملاضن لي حتات م جهلل ايسوخ لو م  عأضحى   -  فتها  عاي رعا أي م ال متو ون تال هثس اغوحمة اغيت تتو سِّون

لُ  عاملستقب   اغتاريخ   يلمجة  هللا   تال  ينومب  ال  جمهو     هثس  –  هتمجب  متو ون  واها اغوحم  فالوعا  ال  اغيت    ة 
 تنهلل روت م أب تب اغوتائم  عأ هى اغ مرا .  ؛ابغتخطتل عاغتومتم عاغْتتتب

 ت ودوره في نهضة األمةالكفاءا اعتماد: ثالثالعنصر ال
اغقهللرا     اال  عفقاجمل  اءا     ت   تن لي يطاغ      اغر و  صوى هللا روتب ع وم جيهلل أيب رارى تقهللد اغ

 روتب اغسوم . تباغبنض؛ ع واههلل يغك        حتا عاملواهب اغيت انتص هبا بنض اغرحابة دعن
فهثا ربهللهللا بي زيهلل ملا رأى رؤي ا يان   لوالب أتى اغر و  صوى هللا روتب ع وم فأنىس مبا رأى فقا  غب صوى  

غرؤي تهنا   ” ع وم:  روتب  أيهللى صوتً   هللا  ف يب  بب  فوتعين  رأيت  لا  روتب  فأغق  بو   ل   فقم  تن  اء هللا؛    حق 
لوك ” جا : فقمت ل  بو  فخنوت أغقتب روتب عيعين بب. جا : فسم  يغك رمر بي ا طان رضن هللا روب 

ر و  هللا  عهو   بتتب فخرج جير رداءس عيقو : عاغثي بن ك ابحلق ي ر و  هللا غقهلل رأيت ل   لا رأى . فقا   
صوى هللا روتب ع وم: ” فووب احلمهلل”ذأبوداعد عأمحهلل عابي لاجةأل؛ فاغر و  صوى هللا روتب ع وم جهللم اغ  اء     

هبا أحق  عهو  اغرؤي  رأى  اغثي  هو  أيب  ل   ربهللهللا  ينطها  عمل  املسوم ؛  علو نة  اغرو   تقهللدَ    ؛حسي  عغ وب 
 . عغ هم نما  عاملعيي  عا طباء عاغهللرا غو  اءا ؛ عه ثا يوبهن أن يرارى يغك   انتتار اغ

أثرً  ا   ايترارس صوى هللا  ا ابغهً عأيت حتوما تهللرس غزعا  اغر و  صوى هللا روتب ع وم جتهلل غتقهللد اغ  اءا  
اجلتوش   روى  اغرحابة  عالية  اغ  اءا   واء    انتتار  ترتتبب    حبسي  عيغك  غزعاتب؛  ع وم    ت   روتب 

 ن اغراي ؛ أع لي نومجَ هم روى املهللائي حىت اغنود  لي احلرعن؛ عأيت ب   يغك نب !!عانتتار اغقاد  عحالو
؛ فَنْي  رضن هللا روب ا لار  لوب صوى هللا روتب ع وم  أبو ير  حتوما  وب  ارتماد اغ  اءا ؛عهثا ل ا  رنر    

؟ جَا َ  : َفَضَرَن ب َتهلل س  َرَوى َلْو  ي  مثمج جَاَ : َي َأاَب َيرٍِّ ت يمجَك َضن تَف؛ َأر  َيرٍِّ جَاَ : جـُْوُت: َي َرُ وَ  اَّللمج  َأاَل َتْستَـْنم ُو  
َقِّ َها َعَأدمجى اغمجث ي رَ  ْزَي َعَيهلَلاَلَة؛ ت المج َلْي َأَنَثَها حب  َا يـَْوَم اْغق َتاَلة  ن  َا َأَلايَُة ؛ َعت هنمج  . َوْتب  ف تَها” ذ لسوم أل َعت هنمج

   ينوم َلْي يقهللر روى أرباء هثس املهمة علي ال يقهللر  عغقهلل أيقي ر و  هللا أن أاب ير  فاغوي عهو جائهلل املسوم
ال يروف  ثا ا لر  فورحب ابالبتناد روها؛ نشتة ضتارها  عرهللم االرتواء هبا  عال  كمج أن هثا لوهَم يبوي   

اغبنهلل    اغبنهلل رمي ال يروحون   رَد  عجارهلل  ت ولتة حضارية   توغتة ا لراء عاغوال  أصحان اغ  اء   ع 
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أع   اغشخرتة  املراحل  روى  لقهلللة  املسوم   لروحة  عاغرحبة؛  ن  اغقر   يعي  لي  عتن  ايوا  املهمة    ثس 
 لراحل يعي اغقر  عاغرحبة.

ملا روم نىهتم ع  اءهتم   يغك؛    ؛ ع ثا تري اغوي صوى هللا روتب ع وم ا لر غورحابة   جضتة أتب  اغوخ 
ُ َرَوْتب  َعَ ومجَم َلرمج ب َقْوٍم يـَُوقِّ ُحوَن. فـََقاَ : َغْو مَلْ تـَْ َنُووا َغَرُوفَ   فَنيْ  مج َصومجى اَّللمج تًرا؛ َفَمرمج  أََيٍس َأنمج اغومجي  . جَاَ : َفَخَرَج   

لْ   . ر  ُديـَْتاُ ْم” ذ لسوم ألهب  ْم فـََقاَ : َلا غ َوْخو ُ ْم؟! جَاُغوا: جـُْوَت َ َثا عََ َثا. جَاَ : أَيـُْتْم َأْرَوُم أبَ 
صوف اغر و  صوى هللا روتب ع وم اغرحابة حسب   ؛عروى أ اس اغقوارهلل عاملراحل اغنالة غوهللعغة ا  ولتة

َلاغ ٍك   َأنمج َرُ وَ  هللا    خترراهتم علواهبهم عاجتاهاهتم عجهللراهتم ع  اءاهتم      جماال  احلتا . فَنْي أََيس  ْبي  
َروْتب  َصومج  جَا َ ى هللا  عَ ومجَم  أُ   َأْرَحُم  َبْ رٍ :  أَبُو  ُلمجيت   أب  ُرْ َماُن    لمجيت   َحَتاًء  َعَأْصهلَلجـُُهْم  ُرَمُر     ُ اَّللمج د يي   َعَأَ هللُُّهْم       

غ     َعَأجْـَرُؤُهْم  َأر   َاغ ٍب    ْبُي  َرو نُّ  َ ْنبٍ َعَأْجَضاُهْم  ْبُي  ُأَرُّ  حلَْوَ َتان  هللا   اب  َعَأْرَوُمُهْم  ُلَناُي     َعاحْلََرام   َجَب ٍ        ْبُي 
تًوا  َأالَ عَ فْـَرُضُهْم زَْيهلُل ْبُي ََثب تٍ َعأَ  .” ذ وي ابي لاجةألت نمج غ ُ  ِّ  أُلمجٍة َأل   .  َعَأل ُ  َهث س  ا ُلمجة  أَبُو ُربَـْتهلَلَ  ْبُي اجْلَرمجاح 
غثغك  ؛        تب ع وتب      عرهلليهلل ي نو  واههلل تقهللد اغ  اءا    حتا  اغر و  صوى هللا روتب ع وم ل  تن

جَاَ    جَاَ :  ُهَما  َروـْ  ُ اَّللمج َن  َربمجاٍس  َرض  اْبي   فَني   تشهلليهلل؛  أميا  اغ  اءا   تقهللد  ألر  روتب ع وم     هللد صوى هللا 
َرَوْتب  َعَ ومجَم: اَلي  اْ تَـْنَمَ  رَُجو ل ْي ر َرابٍَة َع   ت ْوَك اغْ  ْوُب فـََقهلْل َرُ وُ  اَّللمج  َصومجى هللاُ  ن َرابَة  َلْي ُهَو َأْرَضى َّلل مج  ل 

َرَوْتب  َعَ ومجَم : ” َلْي عَ  َ ل ْي  َناَن اَّللمجَ عناَن َرُ وَغُب عناَن اْغُمْعل و َ « ذ احلا م عصححب أل؛ عجَاَ  أيضا َصومجى هللاُ  يل 
ْم َأَحهلًلا حُمَااَب ً  ً ا   فََألمجَر َرَوْته  َوُب َأْلر  اْغُمْسو م َ  َ تـْ ْوُب َصْرفًا َعاَل َرهلْلاًل   َحىتمج يهلُْلن  ُ ل     فـََنَوْتب  َغْنَوُة اَّللمج    اَل يـَْقَبُ  اَّللمج

  .  َجَهومجَم” ذ أمحهلل عاحلا مأل 
  نا  روى هنضة عتقهللم عرجن اجملتم ؛ أثرس اغ   ارتماد اغ  اءا  ععض  اغرج  املوا ب   امل ان املوا ب غبن  ت

 تنم اغوماء عاغرناء اغبود عاغنباد. ف  ؛   اغرو  ؛ عحسي ا داء حت  تتقان اغنم  ؛ عجود
اغ ض  اغنمتم   ت    ييون  وة  لي  غب  ملا  رتام يوم را ور  ال ي وتوا أن يث ر ب  أيها اإلخوة المؤمنون:

ُب َرَوى اَّللمج  َأْن ُيَ   ِّرَ  َتاُم يـَْوم  َراُ ورَاَء َأْحَتس  َوُب.”ذلسومأل.    الوة ؛ جا  صوى هللا روتب ع وم:” ص    اغسمجَوَة اغمجيت  جـَبـْ
جا : ” ملِّا صام ر و  هللا    ني ابي رباس رضن هللا روهما فعيستحب صتام اغتا   ل  اغنا ر خماغ ة غوتهود ؛  

يوم را وراء  عألر برتالب  جاغوا: ي ر و  هللا  تيِّب يوم تنممب اغتهود عاغوِّرارى  فقا : تيا  ان رام املقب  تن  
 ا اغتوم اغتا    جا : فوم أي  اغنام املقب  حىتِّ تو ِّ ر و  هللا صوِّى هللا روتب ع وِّم”.ذ لسومأل. اء هللا صمو

 يجعلنا من العاِلمين العاملين؛ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛؛أن سأل الله ن
 كتبه : خادم الدعوة اإلسالمية                                     وأقم الصالة،،،،        الدعاء،،،،                     

 د / خالد بدير بدوي 


