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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،وبعد:
فلقد فضل اهلل بين آدم على كثري من خلقه ،وأودع فيهم من القدرات والطاقات ما جيعلهم قادرين على
صنع احلضارة وصياغة التاريخ ،وخلق من أجلهم الكون وسخر مافيه لصاحلهم وخدمتهم ،يقول
ي ي
تعاىل":ولََق ْد َكَّرمَنا ب يين آدم و َمحْلَناهم ييف اْلب ِّر واْلبح ير ورزْقَناهم يمن الطَِّّيب ي
َّن َخَل ْقَنا
ات َوفَ َّ
ضْلَن ُ
ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ََ ُ ْ َ َ
اه ْم َعَلى َكث ٍري ِم ْ
تَ ْف ي
ض ًيال"
وحني زودهم هبذه القدرات ،أنزل سبحانه كتبه ،وأرسل رسله ليبني للناس حقيقة ما ُخلقوا ألجله ،فال

تنحرف أهدافهم عن الغاية اليت من أجلها خلقوا ،واملرء إذا فقد اهلدف أصبح منفعالً باحلياة ال فاعالً
فيها ،والفشل ال يصيب اإلنسان إال بسبب غياب هدفه ،أوعدم التخطيط للوصول إليه.

وال شك أن فاقد اهلدف يفقد اإلرداة ،وفاقد اإلرادة ال ميلك خطة يف احلياة ،وفاقد اخلطة سيكون جزءاً
من خطط اآلخرين وآلة بأيديهم ،ولن يتحكم بعد ذلك مبصريه ،حيث أن غريه هو الذي ينوب عنه يف
قراراته ،وليس له إال أن يرضخ لتلك القرارات ،حسنة كانت أم سيئة.
وفقدان اهلدف يعين فقدان حمور احلياة ،ومن دون احملور يكون وضع اإلنسان مضطربا يف داخل نفسه،
ويف تصرفاته ،ويف عالقاته مع اآلخرين ،مثلما األمر يف الذرة عندما تفقد نواهتا ،فتضطرب حركة
االلكرتونات وتضل مسريها فتصطدم وتفجر بقية الذرات ،من هنا كان حتديد اهلدف أمراً أساسيا يف حياة
اإلنسان واألمة ،واالنشغال عن ذلك خطأ فظيع ،ألنه سيفوت الفرصة على مجيع الفرص على صاحبها،
فمن أنت؟ وماذا تريد؟ أمران مرتابطان ،بل ال تستطيع أن تعرف من أنت ،إذا مل تعرف ماذا تريد؟
ومن خالل ماتقدم رأيت أن أوىل خطوات اإلبداع والتميز(حتديد اهلدف) اليت تنبين عليها بقية خطوات
اإلبداع والتميز ،وأن يف سريته صلى اهلل عليه وسلم التطبيقات الغنية اليت ترسم املنهج اإلبداعي الرائد يف
حتديد األهداف ومعايريها ،فعزمت أن أهنل من املنبع الصايف العذب ،وأن يؤصل البحث حمورا أساسيا من
حماوير تنمية الذات وتطوير املهارات.
وسينقسم البحث إىل مقدمة ومتهيد وأربعة مباحث وخامتة.
املقدمة وفيها أمهية البحث وأسباب اختياره وخطة البحث.
اإلسراء()07
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والتمهيد وفيه تعريف األهداف
املبحث األول :أنواع األهداف.
املبحث الثاين :أمهية حتديد األهداف
املبحث الثالث :مواصفات اهلدف اجليد
املبحث الرابع :خطوات عملية لتحديد األهداف
واخلامتة وحتوي أهم النتائج والتوصيات..
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التمهيد :ـ ـ
وفيه التعريف مبصطلح اهلدف:
اهلدف لغة:
يأيت يف اللغة بعدة معان ،منها:
 اهلدف كل شيء عظيم مرتفع ،ويف احلديث :كان النيب  إذا مر هبدف مائل أو صدف مائل أسرعاملشي.
ف النتصابه ملن يَ ْريميه.
 واهلدف الغرض ،وقد استهدف أَي :انتصب ومن ذلك أُخذ اهلََد ُاصطالحاً:
تنوعت تعريفات اهلدف لدى علماء تطوير الذات ،لكنها تدور حول معىن واحد:
 فاهلدف ما يسعى إليه الفرد من أجل حتقيقه.
 وهو هناية عملية ،لبداية نظرية لتحقيق الغاية املرجوة.
 وهو النتيجة احلامسة اليت يسعى إليها الفرد.
جزء من حديث أخرجه أمحد يف املسند(،6888) 7 / 1وأبو يعلى (  ، )88والعقيلي يف "الضعفاء" ،8 /
وابن عدي يف "الكامل"  ، /والبيهقي يف "الشعب" ( ) 31من حديث أيب هريرة.
ضعفه غري واحد من األئمة،
إسناده ضعيف جداً ،إبراهيم بن إسحاق -ويقال له :إبراهيم بن الفضل املخزومي املدينّ ،-
وقال البخاري :منكر احلديث ،وقال الدارقطين :مرتوك .سعيد :هو ابن أيب سعيد املقربي.ينظر :هتذيب
التهذيب( ) /ترمجة رقم. 07:
لسان العرب ،البن منظور (  ، )18 1-18النهاية يف غريب األثر( )30 /3مادة :ه د ف
ينظر:سيطر على حياتك ،د.إبراهيم الفقي() 6الراية ، 7 7 ،فنجان من التخطيط لعبد اهلل عيد العتييب( ،) 17اقرأ
للنشر والتوزيع ،األوىل
املعرفة ،الرياض ،الثانية،

 1ه  ،العادات العشر للشخصية الناجحة ،د .إبراهيم بن محد القعيد( ،) 7دار
 1ه
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املبحث األول :أنواع األهداف
ميكن تقسيم األهداف إىل نوعني إحدامها :يعتمد على الزمن ،واآلخر :تقسيم هرمي آيل تنفيذي ،كما
يقسمها علماء تطوير الذات:
= التقسيم األول :يعتمد على الزمن اعتماداً كلياً:ـ ـ ـ ـ
وتنقسم األهداف فيه إىل ثالثة أنواع رئيسية وهي :
 /أهداف قصرية املدى:
وهي اليت تستغرق يف غالب األمر مابني  3دقيقة إىل سنة تقريباً ،والشريعة اإلسالمية تويل هذا النوع من
األهداف أمهية قصوى؛ ألن هذه األهداف تنمي عند اإلنسان مهارة التخطيط واالنضباط ،وألن حتقيق
األهداف األخرى مرتتب عليه.
ي
يي
ني كيَتابًا
الصالةَ إي َّن َّ
يموا َّ
الصالةَ َكانَ ْ
ت َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
أال ترى أن مواقيت الصالة يف اإلسالم حمددة (فَأَق ُ
َم ْوقُوتًا) بل ويف احلرب ال تؤخر الصالة عن وقتها،وقد شرع القرآن صالة اخلوف يف سورة النساء ،وتكلم
العلماء يف صفاهتا { وإي َذا ُكْن ي
الصالةَ } وللفقهاء تفريعات لطيفة يف املفاضلة بني
ت َهلُُم َّ
ت في يه ْم فَأَقَ ْم َ
َ
َ
وقت الصالة ،يقول القاضي عبد الوهاب (:األوقات وقتان وقت أ داء ووقت قضاء ،فأما القضاء فيذكر

فيما بعد ،وأما وقت األداء فعلى مخسة أضرب :وقت اختيار وفضيلة ،ووقت إباحة وتوسعة ،ووقت عذر

ورخصة ،ووقت سنة يأخذ شبها من وقت الفضيلة والعذر ،ووقت تضييق من ضرورة).1
سيطر على حياتك ،د.إبراهيم الفقي (ص  )1 -1الراية 7 7 ،م.
النساء7 :

اآلية [النساء ] 7 :وانظر يف صفة صالة اخلوف تفسري القرآن العظيم ألبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي
الدمشقي ،حتقيق :سامي بن حممد سالمة ،دار طيبة،الثانية  1 7ه  111 -م(  ،)803/املغين يف فقه اإلمام أمحد
بن حنبل الشيباين لعبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي ،دار الفكر – بريوت ،الطبعة األوىل ) 7 / ( 173 ،
1

التلقني يف الفقة املالكي أليب حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادي املالكي ،حتقيق :أبو أويس حممد بو

خبزة احلسين،دار الكتب العلمية ،األوىل  1 3ه  771-م( .) 0/
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وما هذه الرتبية املنضبطة على احملافظة على الصالة يف السلم واحلرب والصحة واملرض إال تربية إلقامتها
كما يريدها اهلل منا.
وكذلك الشأن يف نصاب الزكاة وحتديده ،وصيام رمضان ،وفرضية احلجِ ،ما يؤكد على أن أركان اإلسالم
متثل هذا النوع من األهداف.
 /أهداف متوسطة املدى:
وهي اليت تستغرق من سنة إىل مخس سنوات ،ومن أمثلتها :احلصول على شهادة دراسية ،كما ميثل
املختصون يف علم إدارة الذات على ذلك ،وهذه األهداف تنمي لدى صاحبها أمهية املثابرة وااللتزام،
ولعل من أبرز أمثلتها يف السنة النبوية :ما أخرجه أبو يعلى من حديث أيب سعيد اخلدري أ َّ
ول اهلل
َن َر ُس َ
ي
ت َعلَْي يه ييف
ت لَهُ ج ْس َمهَُ ،وأ َْو َس ْع ُ
َص َح ْح ُ
وسلَّم  ،قَال(:إي َّن اهلل َ ،عَّز َو َج َّل  ،يَ ُقول:إن َعْب ًدا أ ْ
َ
صلَّى اهلل َعَليه َ
ي
ي
ي
ي
ي
يل لَ َم ْح ُروم) .واحلديث حممول على االستحباب ال الوجوب عند
يشة متَْضي َعلَْيه مخَْ َسةُ أ َْع َوٍام الَ يَف ُد إي ََّ
الْ َمع َ
عامة العلماء.
فاإلسالم يريب أتباعه على أن تكون هلم أهدافا يطمحون إىل حتقيقها كل مخس سنني إذا كانت يف
إمكانيات الفرد وطاقاته املادية واجلسدية..
 /أهداف طويلة املدى:

مسند أيب يعلى ألمحد بن علي بن املثىن أبو يعلى املوصلي ،حتقيق  :حسني سليم أسد ،دار املأمون للرتاث – دمشق،
الطبعة األوىل  ) 71/ ( 161 – 171 ،حديث رقم  ، 7وأخرجه وأخرجه ابن حبان يف صحيحه() 8/1رقم
احلديث  07و والبيهقي يف شعب اإلميان( )16 /

 1وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة

(  ، 88 )871/وشعيب األرنؤوط يف حتقيقه على صحيح ابن حبان.

مواهب اجلليل للحطاب ( .) 188 /
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وهي اليت تستغرق احلياة بأكملها ،فبها ختطط طريقك يف احلياة وترسم عالقتك خبالقك زنفسك وكل من
حولك.
أال ترى ما رمسه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألصحابه من هدف وهم حيفرون اخلندق يف غزوة
األحزاب ،لقد كان هدف الواحد منهم النصر يف ساعة العسرة ،فبشرهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
خبزائن فارس والروم واليمن؛ ليتطلعون لفتحها ،وليكون هدف الواحد منه أبعد ِما يعيشه يف ساعته
احلاضرة.

ب قَ َال :أَمرنَا رس ُ ي
أخرج اإلمام أمحد من حديث الْب ر ياء ب ين َعا يز ٍ
صلَّى اهللُ َعلَْي يه َو َسلَّ َم ي َحب ْف ير
ول اهلل َ
ََ ْ
ََ َ ُ
ي
ْ ي
ٍ
ان يمن اخلَْن َد يقَ ،ال تَأْخ ُذ فيها الْمعا يوُل  ،قَ َال :فَ َش َكوها إي َىل رس ي
ول
َْ
اخلَْن َدق ،قَ َالَ :و َعَر َ
ُ َ ََ
ض لَنَا َ
َُ
ص ْخَرة ييف َم َك َ
ول اهللي صلَّى اهلل علَي يه وسلَّم ،قَ َال عوف ، :وأ ي
ي
ض َع ثَ ْوبَهُ ُُثَّ
صلَّى اهللُ َعلَْي يه َو َسلَّ َم ،فَ َجاءَ َر ُس ُ
َحسبُهُ قَ َالَ :و َ
َ ْ
َ
اهلل َ
َْ
ُ َْ ََ َ
احلَ َج يرَ ،وقَ َال":اهللُ أَ ْكَب ُر
ث ْ
َهَب َ
ط إي َىل َّ
ض ْربَةً فَ َك َسَر ثُلُ َ
َخ َذ الْ يم ْع َوَل فَ َق َال " :بي ْس يم اهللي " فَ َ
ب َ
الص ْخَرةي ،فَأ َ
ضَر َ
ي
صر قُصورها ْ ي
ي
أ ُْع يطيت م َفاتييح الش ي ي
ب
احلُ ْمَر م ْن َم َك ياين َه َذا " ُُ .ثَّ قَ َال " :بي ْس يم اهلل " َو َ
َّامَ ،واهلل إي ِّين َأل ُْب ُ ُ َ َ
ضَر َ
ُ َ َ
ي
ي
ي
ي
ي
ي
يت َم َفات ي
سَ ،واهلل إي ِّين َألُبْص ُر الْ َم َدائ َنَ ،وأُبْص ُر
ث ْ
ُخَرى فَ َك َسَر ثُلُ َ
احلَ َج ير فَ َق َال " :اهللُ أَ ْكَب ُر ،أ ُْعط ُ
أْ
َ
يح فَار َ
ي
قَصرها ْاألَب ي ي
ُخَرى فَ َقلَ َع بَيقيَّةَ ْ
ب َ
ض م ْن َم َك ياين َه َذا " ُُثَّ قَ َال " :بي ْس يم اهلل " َو َ
ض ْربَةً أ ْ
ْ َ َ َْ َ
احلَ َج ير فَ َق َال " :اهللُ
ضَر َ
ي
ي
ي
ي
ي
صْن َعاءَ م ْن َم َك ياين َه َذا"
أَ ْكَب ُر أ ُْعط ُ
اب َ
يح الَْي َم ينَ ،واهلل إي ِّين َألُبْص ُر أَبْ َو َ
يت َم َفات َ
وحينما شكا له أصحابه ما جيدون من بطش الكفار وتسلطهم ،وأنا الواحد منهم ال يستطيع أن يعبد

اهلل يف أمان ،بشرهم مبا هو أبعد من أمان حاضر يطلبونه يف مكة ،إنه انتشار اإلسالم واألمان يف بالد
اليمن ،ليتطلعوا إىل أن يكونوا ِمن يشرف بنشر الدين يف تلك البقعة ،وقد افتتحوها رضوان اهلل عليهم،
ي ي
أخرج البخاري من حديث َعن َخَّب ي
ي
صلَّى اهللُ َعَلْي يه َو َسلَّ َم َوُه َو
اب ْب ين ْاأل ََر ِّ
ت قَ َال َش َك ْونَا إ َىل َر ُسول اهلل َ
ْ
ي
ي
يم ْن قَ ْب َل ُك ْم
ُمَت َو ِّسد بُْرَد ًة َلهُ ييف يظ ِّل اْل َك ْعَب ية ،قُْلَنا لَ ُه :أََال تَ ْسَت ْنص ُر لََنا ،أََال تَ ْد ُعو اهللَ لََنا ،قَ َالَ ":كا َن َّ
الر ُج ُل ف َ
ي
ي
يي
وض ُع َعَلى رأْ يس يه فَيُ َش ُّق بياثَْنَت ْ ي
ُْحي َف ُر لَهُ ييف ْاأل َْر ي
ك َع ْن
صدُّهُ َذل َ
ض ،فَيُ ْج َع ُل فيه فَيُ َجاءُ بياْلمْن َشا ير فَُي َ
ني َوَما يَ ُ
َ
ي
اط ْ ي ي
يي ي
ط بيأَمش ي
ي يي
صٍ
ك َع ْن يديني يهَ ،واهللي لَيُتي َّم َّن
صدُّهُ َذل َ
دينهَ ،وميُْ َش ُ ْ َ
ب َوَما ( َما) يَ ُ
احلَديد َما ُدو َن َْحلمه م ْن َعظْ ٍم أ َْو َع َ
الراكي ي
ي
اف إيَّال اهللَ أَيو ِّ
ب َعَلى َغَن يم يه َولَ يكنَّ ُك ْم
ت َال َََي ُ
صْن َعاءَ إي َىل َح ْ
ضَرَم ْو َ
ب م ْن َ
الذئْ َ
َه َذا ْاأل َْمَر َح ََّّت يَس َري َّ ُ
تَ ْسَت ْع يجلُو َن"
حسن احلافظ إسناده يف فتح الباري( ) 10/ 0وأصله يف البخاري
املسند()8 8/ 7رقم احلديث ، 6811 :و َّ
( ) 3 / 7رقم احلديث1 7 :
( ) 1 /1رقم احلديث:
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= التقسيم الثاني :تقسيم هرمي يعتمد على التكامل والترابط :ـ ـ ـ
وتنقسم األهداف فيه إىل ثالثة أنواع رئيسية  ،وهي:
 /أهداف عامة اسرتاتيجية:
ويقصد باألهداف العامة  :األهداف اليت تعطي النتيجة النهائية اليت يسعى اإلنسان إىل صنعها أو
الوصول إليها يف كل جمال من جماالت احلياة ،فهي أهداف مستقبلية تبقى يف الذهن وتستدعي التفكري يف
الوسائل اليت جتعلها ِمكنة التنفيذ ولو بعد حني ،وهدف املؤمن الذي يسعى له وغايته اليت يطلبها جنة
ٍ
ي ي
ض
ض َها َّ
عرضها السموات واألرض ،ويف كتاب اهلل(َو َسا ير ُعوا إي َىل َم ْغفَرةٍ م ْن َربِّ ُك ْم َو َجنَّة َع ْر ُ
الس َم َاو ُ
ات َو ْاأل َْر ُ
ي
أ يُعدَّت ليْلمت يَّقني الَّ يذين ي ْن يف ُقو َن ييف َّ ي
اظ يمني الْ َغي َ ي
ي
ني َع ين النَّ ي
ب
اس َواللَّهُ ُيحي ُّ
ظ َوالْ َعاف َ
السَّراء َوالضََّّراء َوالْ َك َ ْ
ْ ُ َ َُ
يي
ني)آل عمران( ) 1-
الْ ُم ْحسن َ
 /أهداف مرحلية:
وهي نتيجة حتمية ل تقسيم كل هدف عام اسرتاتيجي ،والفائدة من هذه األهداف املرحلية هو حتقيق
اهلدف االسرتاتيجي العام ( ،ويفرق علماء تطوير الذات بني اهلدف العام واملرحلي ،بأن األخري منهما
هدف يأيت بني اهلدف العام واهلدف اإلجرائي ،ويأيت عادة وله عالقة بالزمن واخلطوات الضرورية اليت البد
من تتابعها) .
ومتثل يف الشريعة اإلسالمية احملافظة على الصلوات يف وقتها ،وأداء الزكاة ،وصوم رمضان ،وحج البيت..
 /أهداف إجرائية:

فنجان من التخطيط ،عبداهلل عيد العتييب (ص ) 30- 38دار اقرأ،
العادات العشر للشخصية الناجحة للقعيد() 0
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وهي أهداف قصرية يتحقق من خالهلا اهلدف املرحلي الذي من خالله يتحقق اهلدف العام االسرتاتيجي،
وميكن التمثيل عليها مبجموع الوسائل اليت ختدم األهداف املرحلية ،ولنأخذ مثاال على األهداف اإلجرائية
اليت تتخذ إلقامة الصالة كهدف مرحلي:
املتأمل يف أوامر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقف على حرصه عليه الصالة والسالم على إقامة
الصالة خبشوع وطمأنينة ،فتجد يف السنة األمر بتحري املكان املناسب ،فال يُصلى يف مكان حار ،ويف
البخاري عن أيَيب سعي ٍ
يد قَ َال :قَ َال رس ُ ي
احلَِّر يم ْن
صلَّى اللَّهُ َعلَْي يه َو َسلَّ َم":أَبْ يرُدوا بيالظُّ ْه ير؛ فَيإ َّن يش َّد َة ْ
ول اللَّه َ
َُ
َ
َّم".
فَْي يح َج َهن َ

وحكم ة ه ذه الرخص ة – كم ا ق ال اإلم ام اب ن الق يم « :-أن الص الة يف ش دة احل ر متن ع ص احبها م ن
اخلش وع واحلض ور ،ويفع ل العب ادة بتك ره وتض جر ،فم ن حكم ة الش ارع  أن أم رهم بتأخريه ا ح َّت ينكس ر
احلر ،فيصلي العبد بقلب حاضر ،وحيصل له مقصود الصالة من اخلشوع واإلقبال على اهلل  -تعاىل » ( ).
ب ل راع ى اإلس الم متطلب ات اجلس د ،ك اجلوع ال ذي يتطل ب األك ل ،والعط ش ال ذي يتطل ب الش رب،
إزعاج ا للمص لي م ن مدافع ة ذل ك،
واحلق ن واحلق ب ال ذي يتطل ب التخل ي وإزال ة األذى ،ول يس ش يء أش د ً
فإن وقع به شغله فأما أن يقطع صالته أو يتمها بعجلة وأمل ،فيكون أذى نفسه ومل يتقن صالته.

وهلذا عد رسول اهلل  من صلى وهذا حاله مل يص ل ،حي ث ق ال يف ح ديث عائش ة عن د مس لم « :ال
صالة حبضرة الطعام وال وهو يدافع األخبثني»
ولنتأمل يف هدف آخر  :احرتام الزوجة ومعاملتها باحلسىن ،يعد هذا هدفا عاما مرحليا ،وميكن حتويله
إىل أهداف إجرائية :كضبط النفس عند الغضب ،عدم استعمال األلفاظ البذيئة ،الثناء على املرأة وإبراز
حماسنها .وهكذا....

كتاب الصالة /باب :اإلبراد بالظهر يف شدة احلر( /

)3 6

( ) الوابل الصيب ص. 8
كتاب الصالة /باب :الصالة حبضرة طعام( 80) 1 /
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المبحث الثاني :أهمية تحديد األهداف :ـ ـ
لتحديد األهداف أمهية ميكن تلخيصها يف اآليت:
 .التحكم بالذات :فعندما يكون لدى املرء برناجماً منظماً ومتكامالً ومتزناً لتحقيق أهدافه يف جوانب
حياته املختلفة ،سيشعر أنه متحكم أكثر يف حياته ومصريه ،وسيمنحه ذلك قوة لضبط نفسه

وهتذيبها.
(وقد قامت جامعة " "yaleبعمل حبث يضم خرجيي إدارة األعمال الذين خترجوا من عشر سنوات يف
حماولة منهم ال كتشاف منهجية النجاح لديهم ،فوجدوا أن  %6من العينة مل يكن لديهم أهدافا
حمددة سلفا ،وكان املالحظ أهنم كانوا يعملون جبد ونشاط كي يبقوا على قيد احلياة ،ويوفروا ألسرهم
متطلبات املعيشة.
على اجلانب اآلخر وجدوا أن  % 1منهم كان لديهم بالفعل أهداف ،لكنها غري مكتوبة ،وال يؤازرها
خطط للتنفيذ ،وكانت هذه العينة تكسب ثالثة أضعاف العينة السابقة.
ويف األخري كعينة خمتلفة متثل  %من الطالب ،وهم الذين قاموا بتحديد أهداف واضحة ،وقاموا
بصياغتها وكتابته ا ،ووضع اخلطط لتنفيذها وهؤالء كانوا يرحبون عشرة أضعاف دخل العينة األوىل...
فرسم اهلدف يكون العزمية واإلرادة لتحقيقه)
 .تساعد على التغلب على الكثري من العقبات املختلفة اليت قد تواجه اإلنسان يف حياته ،ومتنحه املزيد
من الثبات والصالبة يف مواجهة مشكالت احلياة.

سيطر على حياتك للدكتور إبراهيم الفقي( )
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 .تعزز الثقة بالنفس :فبمجرد أن حيدد املرء أهدافه ويكتبها أمامه سيجد ثقته بنفسه ازدادت بشكل كبري
وملحوظ؛ ألن الثقة بالنفس تزداد كلما ازداد حتكم اإلنسان يف حياته ،ورأى أهدافه تتحقق ،وسيؤهله
هذا إىل املضي قدما يف طريق النجاح ال يستطيع حاسد أو حاقد أن يوقفه أو يزعزعه ،وهو كما يقول
أرمشيدس (:حدد يل موقعي السليم وسوف أحرك لك الكرة األرضية)
 .1إدارة الوقت:إن حتديد ا ألهداف ووضعها ضمن إطار زمين حمدد ،جيعل صاحبها مضطرا لتنظيم وقته
وإدارته بشكل سليم ،فتحديد اهلدف وإدارة الوقت يعدان وجهان لعملة واحدة ومعادلة من معادالت
النجاح اليت الميكن فصلها.
 .3االستمتاع  :فوجود األهداف احملددة يف احلياة جيعلها منظمة متوازنة ،تسعى دائماً لتحقيق األمجل
واألفضل ،وباملقابل انعدامها جيعل احلياة مضطربة متداخلة ،وكأهنا يف حالة طوارئ مستمرة .

 .8تنقل صاحبها من عامل األحالم واألمنيات لعامل ملموس واقعي قابل للتحقق.
 .0استثمار اللحظة احلاضرة على أفضل وجه ِمكن ،وذلك للسيطرة على احلاضر ،وضبط إيقاعه،
واستغالل إمكاناته ،من خالل اآلمال واألهداف والطموحات .

من  :3-انظر/سيطر على حياتك ،د.إبراهيم الفقي (ص ) 0- 8الراية 7 7 ،م.
دورة من أجل إنتاجية أفضل ،أمهية رسم األهداف ،د .عبدالكرمي بكار ،جملة البيان.
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المبحث الثالث :مواصفات الهدف الجيد :ـ ـ ـ
للهدف اجليد عدة مواصفات لعل من أبرزها:
 /مشروعية الهدف:
ويقصد مبشروعية اهلدف موافقته للغاية الكربى واهلدف األعلى وهو رضا اهلل سبحانه وتعاىل ،فعلى
املسلم أن يتفحص أهدافه ويتأملها ويتأكد من موافقتها لقيم وتعاليم دينه اإلسالمي ،وذلك ألنه يدرك أنه
ملزم بإطارعام من القيم اليت تنظم حياته وتقوده إىل طريق السالمة  ،يقول سبحانه( :وماكان ملؤمن
والمؤمنة إذا قضى اهلل ورسوله أمراً أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ومن يعص اهلل ورسوله فقد ضل ضالالً
مبيناً) .
بل إن اإلسالم مل ينظر فقط إىل مشروعية اهلدف العام فحسب ،بل تعدى هذا إىل مشروعية األهداف
اإلجرائية واملرحلية ،وها هو عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه جيتهد يف مجع ما عند أهل الكتاب ِما وافق
القرآن؛ لتأكيد ما جاء يف كتاب اهلل ،لقد كان هدف عمر يف أصله مشروعا ،لكن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم مل يقره على عمله؛ ألن ما يف القرآن كفاية وغناء ،ف أنكر عمله وصححه وعلله.
ي ي
َّيب صلَّى اهلل َعَلي يه وسلَّم بي يكَت ٍ
َن ُعمر بن ْ ي
يي
اب
اخلَطَّاب أَتَى الني َّ َ
و َع ْن َجابر ْب ين َعْبد اهلل رضي اهلل عنه أ َّ َ َ ْ َ
ُ ْ ََ َ
ي
ي
ض أ َْه يل اْل ُكتُ ي
َصابَهُ يم ْن بَ ْع ي
ب َوقَ َال" :أ َُمَت َه ِّوُكو َن في َيها
ب ،فَ َقَرأَهُ َعَلى الني ُّ
َّيب َ
أَ
صَّلى اهللُ َعَلْيه َو َسلَّ َم فَ َغض َ

انظر /فنجان من التخطيط ،عبداهلل عيد العتييب (ص ) 31دار اقرأ،
سورة األحزاب (آية .) 8
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ي
ي يي ي
اخلطَّ ي ي
ي
وه ْم َع ْن َش ْي ٍء فَيُ ْخيربُوُك ْم ي َحب ٍّق
ابَ ،والَّذي نَ ْفسي بيَيده لََق ْد جْئتُ ُك ْم هبَا بَْي َ
ياابن َْ
ضاءَ نَقَّي ًةَ ،ال تَ ْسأَلُ ُ
ي
ي
ص ِّدقُوا بييهَ ،والَّ يذي نَ ْف يسي بيَي يدهي َل ْو أ َّ
وسى َكا َن َحًّياَ ،ما َو يس َعهُ إيَّال أَ ْن يَتَّبي َع يين "
فَتُ َك ِّذبُوا بيه ،أ َْو بيَباط ٍل فَُت َ
َن ُم َ
ومن قواعد العلماء يف هذا الباب ( النية ال تربر العمل) فكفار قريش زعموا أن اختاذهم ملعبودات من
دون اهلل كاملالئكة؛ إمنا كان من أجل أن يقربوهم إىل اهلل ،فأنكر اهلل ذلك عليه ،ألن اإلسالم جاء
ي
إلخالص العبادة هلل وحده  ،يقول تعاىل(أََال ليلَّ يه الدِّين ْ ي
ين َّاختَ ُذوا يم ْن ُدونييه أ َْوليَياءَ َما نَ ْعبُ ُد ُه ْم إيَّال
اخلَال ُ
ص َوالَّذ َ
ُ
لييُ َقِّربُونَا إي َىل اللَّ يه ُزلْ َفى)
ونذر شيخ كبري أن ميشي إىل الكعبة لظنه أن هذا أزكى عند اهلل ،فأنكر عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ما قام به؛ ألن اهلل مل يتعبدنا بتعذيب أنفسنا ،أخرج مسلم َع ْن أَنَ ٍ
س أ َّ
َِّب -صلى اهلل عليه
َن الني َّ
ال َه َذا؟ » قَالُوا  :نذر أَ ْن ميَْ يشى .قَ َال «:إي َّن َّ
الل َه َع ْن
ني ابَْن ْي يه فَ َق َال « َما بَ ُ
َى َشْي ًخا يُ َه َ
ادى بَ َْ
وسلمَ -رأ َ
َ
تَ ْع يذ ي
ب.
يب َه َذا نَ ْف َسهُ لَ َغ ي ٌّ
ىن »َوأ ََمَرهُ أَ ْن يَ ْرَك َ
و على املسلم دائما أن ي راجع أهدافه؛ ليتأكد أهنا تنسجم مع قيمه ورؤيته وما يريده اهلل منه ،وهذا
ما جيعل املرء املسلم خمتلفا عن غريه ،يستحضر رضا اهلل يف كل صغرية وكبرية حَّت يف قيامه بواجباته
1
ت تُْن يف ُق
ومسؤولياته ،ويف البخاري أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال لسعد بن أيب وقاصَ ":ولَ ْس َ
ي ي
ي ي
ت يهبَا َح ََّّت ُّ
ك"
الل ْق َم َة َْجت َعلُ َها ييف ييف ْامَرأَتي َ
نَ َف َق ًة تَْبَتغي هبَا َو ْج َه اللَّه إيَّال أُج ْر َ
أخرجه أمحد يف املسند( ، 3 38 ) 11/أبو عبيد يف "غريب احلديث"  ، 1- 6/وابن أيب شيبة  ،10/1وابن
أيب عاصم يف "السنة" ( ، )37والبزار ( - 1كشف األستار)  ،والبيهقي يف "شعب اإلميان" ( ، ) 00والبغوي
يف "شرح السنة" ( ) 8واللفظ لإلمام أمحد.
إسناده ضعيف لضعف جمالد :وهو ابن سعيد .ونقل ابن حجر يف ترمجة عبد اهلل بن ثابت من "اإلصابة"  7/1عن
يصح .قلنا :وقوله" :وال يصح" مل يرد
البخاري أنه قال :قال جمالد عن الشعيب عن جابر :إن عمر أتى بكتاب ،وال ُ

يف املطبوع من "التاريخ الكبري" للبخاري . 1/3
الزمر( )
باب َم ْن نَ َذ َر أَ ْن ميَْ يش َى إي َىل الْ َك ْعبَةي (1 8)10/3
 1كتاب احلج /باب :حجة الوداع(1171) 06/3
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(إن صالح النية وإخالص الفؤاد لرب العاملني يرتفعان مبنزلة العمل الدنيوى البحت ،فيجعالنه عبادة
متقبلة ،وإن خبث الطوية يهبط بالطاعات احملضة فيقلبها معاصى شائنة فال ينال املرء منهابعد التعب ىف
أدائها؛ إال الفشل واخلسار) .
فمشروعية اهلدف يف اإلسالم تعين أن يكون العمل خالصا لوجه اهلل ،يلتمس به صاحبه رضا اهلل ،ويكفي
اص اللَّييثي ي ُق ُ ي
اخلَطَّ ي
اب َر يض َي
ت ُع َمَر ْب َن ْ
ول َمس ْع ُ
دليل على هذا ما أخرجه البخاري من طريق َعْل َق َم َة بْ َن َوقَّ ٍ ْ َّ َ
ال بيالن َِّّي ي
اهلل عْنه عَلى الْ يمْن يرب قَ َال َيمسعت رس َ ي
ات َوإيَّمنَا لي ُك ِّل ْام ير ٍئ
ول إيَّمنَا ْاأل َْع َم ُ
صَّلى اهللُ َعَلْي يه َو َسَّل َم يَ ُق ُ
ََُُ
َ
ول اهلل َ
ْ ُ َُ
ٍ
ما نَوى فَمن َكانَ ي
ٍ ي
ي
ي
ي
ي
اجَر إيلَْي يه
َ َ َْ ْ
ت ه ْجَرتُهُ إ َىل ُدنَْيا يُصيبُ َها أ َْو إ َىل ْامَرأَة (أَ يو ْامَرأَة) يَْنك ُح َها فَ يه ْجَرتُهُ إ َىل َما َه َ
 /تحديد الهدف:
فإنه من اليعرف مايريد لن يصل ملا يريد ،مبعىن لن يتحقق شيئا بالصدفة  .بل إن اإلنسان حني يعيش
بال هدف تصبح حياته فوضى ال معىن هلا ،وهذا ما أشار إليه قوله تعاىل { :أَفَ َم ْن ميَْ يشي ُم يكًّبا َعَلى َو ْج يه يه
أَه َدى أ ََّمن ميَْ يشي س يويًّا عَلى يصر ٍ
اط ُم ْسَت يقي ٍم } 1فمن يسري يف استقامة على رجليه غايته واحدة رضا اهلل،
َ َ
ْ
ْ
َ
وطريقه واحد شرع اهلل ،ليس كمن يعثر يف الطريق فينكب على وجهه ُث ينهض ليعثر من جديد يف ختبط
حيايت وشقاء أبدي يتخبط يف إشباع نزواته وإرضاء شياطني اإلنس واجلن.
بل إن أصعب شئ يف احلياة أن تسري ولكن ال تعلم مل؟ وال إىل أين تسري؟ ويف صحيح مسلم 3من حديث
أيب مالك األشعري عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمُ ":ك ُّل الن ي
َّاس يَ ْغ ُدو فََبائيع نَ ْف َسهُ فَ ُم ْعيت ُق َها أ َْو
ُموبيُق َها"

خلق املسلم حملمد الغزايل( )3دار النهضة ،مصر ،األوىل.
كتاب بدء الوحي(0 )6/0
انظر /كيف ختطط حلياتك ،د.صالح صاحل الراشد (ص ،)88الراية 7 7 ،م.
 1امللك
 3باب :فضل الوضوء( 338) 17/
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يقول النووي يف شرح احلديث ":معناه كل انسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها هلل تعاىل بطاعته فيعتقها
من العذاب ،ومنهم من يبيعها للشيطان واهلوى باتباعهما فيوبقها أى يهلكها" أي :أن كل شخص يف
هذه احلياة يسري وميضي ،فهناك من ميضي إىل طريق معلوم واضح املعامل واهلدف ،وهناك من هو متخبط
ليس يف جعبته شئ من أسهم اخلري والرؤى املستقبلية اخلرية.
بل املتأمل حلديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقف على حتديده أهدافا ألفراد أمته ِمن مل يولد بعد،
ي ي
صَّلى اهللُ َعلَْي يه َو َسَّل َم ،ييف َغ ْزَوةٍ،
ويف صحيح مسلم من حديث نافع ْب ين ُعْتَبةَ ،قَ َالُ :كنَّا َم َع َر ُسول اهلل َ
الص ي
ي ي
ي
ي
ي
وف ،فَ َوافَ ُقوهُ يعْن َد أَ َك َم ٍة،
اب ُّ
قَ َال :فَأَتَى الني َّ
صَّلى اهللُ َعلَْيه َو َسَّل َم ،قَ ْوم م ْن قَب يل الْ َم ْغ يربَ ،علَْي يه ْم ثَي ُ
َّيب َ
ي
ي
فَيإنَّهم لَيقيام ورس ُ ي
ت ييل نَ ْف يسي :ائْتي يه ْم فَ ُق ْم بَْي نَ ُه ْم َوبَْينَهُ َال
صَّلى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَاعد ،قَ َال :فَ َقالَ ْ
ول اهلل َ
ُ ْ َ ََ ُ
ي
ي
ٍ
ي
ي
ت مْنهُ أ َْربَ َع َكل َمات،
ت بَْي نَ ُه ْم َوبَْي نَهُ ،قَ َال :فَ َحفظْ ُ
ت :لَ َعلَّهُ ََن ٌّي َم َع ُه ْم ،فَأَتَْيتُ ُه ْم فَ ُق ْم ُ
يَ ْغتَالُونَهُ ،قَ َالُُ :ثَّ قُْل ُ
أَعد ي ي
ي
ي
ي
وم فََي ْفتَ ُح َها
س فََي ْفتَ ُح َها اهللُُُ ،ثَّ تَ ْغ ُزو َن ُّ
ُ ُ
الر َ
ُّه َّن يف يَدي ،قَ َال« :تَ ْغ ُزو َن َجز َيرةَ الْ َعَرب فََي ْفتَ ُح َها اهللُُُ ،ثَّ فَار َ
ي
وم.
َّج َال فََي ْفتَ ُحهُ اهللُ» قَ َال :فَ َق َال نَافع :يَا َجابيُرَ ،ال نََرى الد َّ
اهللُُُ ،ثَّ تَ ْغ ُزو َن الد َّ
َّج َال ََْي ُر ُجَ ،ح ََّّت تُ ْفتَ َح ُّ
الر ُ
واملتأمل للحديث يقف على رسم هدف أبعد للصحابة من نصر الغزوة احلاضرة إمنا هناك أهداف ال بد
من السعي هلا جزيرة العرب ،وبالد فارس ،وبالد الروم ،ومن ُث االنتصار على الدجال ،وقد فطن أحد رواة
احلديث هلذا املعىن حني أشار إىل أن الدجال لن َيرج حَّت تفتح الروم.

وعليه فيجب أن يكون اهلدف حمدداً ،واضح التفاصيل ،بني املعامل  ،ي
مباشر وصريح ،فال يكون مبهماً
ّ
أوعاماً ،ومل يقل هلم النيب صلى اهلل عليه وسلم ستنتصرون فحسب بل حدد هلم أماكن النصر وترتيبها
اجلزيرةُ ،ث بالد فارسُ ،ث بالد الرومُ ،ث النصر على الدجال.

والتأكد من حتديد اهلدف بشكل جيد جيعل هناك سؤال مسبوق ب (ماذا وملاذا) فاسأل نفسك ماذا
سأفعل لتحقيق هديف؟ وملاذا أسعي إىل حتقيق هذا اهلدف حتديداً؟
 /3كتابة الهدف:
تعود أمهية تدوين األهداف لسببني مها:

شرح النووي على صحيح مسلم( ) 7 /
باب :مايكون من فتوحات املسلمني قبل الدجال(3/1

)177
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أوال :تساعد كتابة األهداف يف حتديد ما يريده اإلنسان بشكل أوضح ،وإذا اكتفى فقط بالتفكري يف هذه
األهداف فإنه َيشى أن تبقى هذه األفكار جمرد أحالم يقظة ،وكتابتها جيعل احتمال نسياهنا أو ضياعها
أقل يف حبر روتني العمل اليومي.
ثانيا :يساعد تدوين األهداف على زيادة درجة االلتزام هبا ،وبالتايل حماولة إَنازها ،وعندما ينتهي املرء من
مترين وضع األهداف فإنه حينئذ أشبه ما يكون قد انتهى من كتابة مقال أو تقرير ،إذ يبدأ بأفكار قليلة ُث
ي أخذ يف تنقيحها وتشكيلها وصقلها يف كيان متماسك.
( وِما يدلل على أمهية تدوين األهداف جتربة شهرية قام هبا جمموعة من الباحثني األمريكني يف كلية اإلدارة
جبامعة هارفرد حيث استطلعوا آراء مئة طالب من طالب الدراسات العليا ،وسألوا كل واحد منهم:
ماأهدافك يف احلياة؟ فتبني من االستطالع أن كل واحد لديه أهداف يف ذهنه ،فاجلميع يسعى لتحقيق
النجاح واحلصول على عمل ِميز ومكانة اجتماعية وثروة.
وقد لفت انتباه الباحثني أن هناك عشرة طالب فقط كانت أهدافهم مكتوبة ،وبعد عشر سنوات من
التجربة عمل دراسة تتبعية هلؤالء املائة فوجدوا %18من النجاح الذي حققته اجملموعة كان من نصيب
العشرة).
ولقد فقه أبو شاه الصحايب اجلليل أمهية التدوين يف حفظ ما يسمع ،وطلب من رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم أن يكتب له كتابا ،ويف البخاري ومسلم من حديث أيب ُهَريْ َرَة قَ َال لَ َّما فََت َح َّ
اللهُ َعَّز َو َج َّل
ي
ي َّ ي
ي
َّ
ي َّ
ي ي َّ
س
َعلَى َر ُسول الله -صلى اهلل عليه وسلمَ -مك َة ،قَ َام ىف النَّاس فَ َحم َد الل َه َوأَثْ َىن َعلَْيه ُُثَّ قَ َال «:إ َّن الل َه َحَب َ
ي
ط عَلي ها رسولَه واْلمؤيمينني ،وإينَّها لَن َيحتل أل ٍ
َّ ي
ي
اع ًة يم ْن
ت يىل َس َ
َحد َكا َن قَْبلىَ ،وإينَّ َها أُحلَّ ْ
يلَ ،و َسلَّ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ َّ َ
َع ْن َمك َة الْف َ
نَها ٍر ،وإينَّها لَن َيحت َّل أل ٍ ي
صْي ُد َهاَ ،والَ َُْيَت لَى َش ْوُك َهاَ ،والَ َيحت ُّل َس ياقطَتُ َها إيالَّ لي ُمْن يش ٍدَ ،وَم ْن
َّر َ
َ
َ َ َ ْ
َحد بَ ْعدي ،فَالَ يَُن ف ُ
ي
ي
ي
ي
ي ي
ول اللَّ يه فَيإنَّا
اس إيالَّ ا يإل ْذ يخَر يَا َر ُس َ
قُت َل لَهُ قَتيل فَ ُه َو خبَْري َّالنظََرْي ين إ َّما أَ ْن يُ ْف َدى َوإ َّما أَ ْن يُ ْقَت َل » فَ َق َال الْ َعبَّ ُ
ول َّ
الل يه -صلى اهلل عليه وسلم « -إيالَّ ا يإل ْذ يخَر » .فَ َق َام أَبُو َشاهٍ َر ُجل يم ْن
ََْن َعلُهُ يىف قُُبويرنَا َوبُُيوتيَنا .فَ َق َال َر ُس ُ
ول َّ
الل يه -صلى اهلل عليه وسلم « -ا ْكُتبُوا أليَِب َشاهٍ ».
ول اللَّ يه .فَ َق َال َر ُس ُ
أ َْه يل اْلَي َم ين فَ َق َال ْاكتُبُوا يىل يَا َر ُس َ
العادات العشر للشخصية الناجحة ،د.إبراهيم القعيد() 13
كتاب اخلصومات /باب :كيف تعرف لقطة أهل مكة( 8667) 81/
باب :حترمي مكة وصيدها( 100)166/
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ي
يي
يد فَ ُقْلت ليألَوز ياعى ما قَ ولُه ا ْكتبوا يىل يا رس َ ي
اخلُطْب َة الَّيَّت َيمسعها يمن رس ي
ول اللَّ يه -
ول اللَّه قَ َال َهذه ْ َ
ََ ْ َ ُ
قَ َال اْل َول ُ ُ ْ َ ِّ َ ْ ُ ُُ َ َ ُ
صلى اهلل عليه وسلم.-واللفظ ملسلم .فلم ي
يكتف أبو شاة حبفظ خطبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وإمنا طلب كتابتها؛ ليكون ذلك أدعى الستحضارها ،وأخذ الناس هبا.
ولعل تدوين السنة واالهتمام بكتابتها ميثل أمهية تدوين ما تريده ليسهل عليك استحضاره ،ونقله من
حيز الكتابة إىل واقع التطبيق.
يقول براين تراسي يف كتابه( فلسفة حتقيق األهداف) يقول (:بالقلم والورقة يبدأ كل شئ) وببساطة حينما
حيتضن اإلنسان القلم يستدعي عاملني قويني من القوة اإلنسانية :أحدمها البدين حيث ميسك بالقلم وحيرك
اليد ،واآلخر عقلي حيث يظل تفكريه مشغوال هبذا اهلدف ،حَّت تراه عينه.
 /4إمكانية التطبيق :
ويقصد بإمكانية تطبيق اهلدف أمران:
 -1واقعية الهدف:
فاهلدف غري الواقعي ماهو يف احلقيقة إال حلم وضرب من اخليال.
واهلدف اجليد هو اهلدف امللموس الذي ميكن أن يرى ويلمس ،وواقعية اهلدف تزرع الدافعية للسعي
وبذل اجلهد للوصول وحتقق األهداف.
ويذكر الدكتور إبراهيم الفقي -رمحه اهلل -مثاالً على ذلك فيقول" :كمن جيلس جبوار املدفأة ويقول

هلا :اعطيين دفئاً أعطيك حطباً ،فكالمه غري واقعي رغم أنه قد حدد بالضبط مايريد (الدفء) إال أن
خطواته للحصول ع لى الدفء غري واقعية وال منطقية"

ينظر :تدوين السنة النبوية يف القرون الثاين والثالث والرابع للهجرة للدكتور :حممد بنكريان ،تدوين السنة النبوية حملمد مطر
الزهراين.
(  )1مكتبة جرير ،األوىل
سيطر على حياتك ،إبراهيم الفقي (ص )13الراية 7 7 ،م.
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ولذا كان لزاما على املرء أن يدرك الفرق بني األمنية واهلدف ،فاألمنية قد ال تكون ضمن إمكانات
العبد وقدراته ،لكنه يتمىن األمر حلسن ظنه بربه وثقته بعطائه ،كما هو احلال يف أم مرمي بنت عمران(إ ْذ
الس يم ي
ي
ي
يم () 3
َت يع ْمَرا َن َر ِّ
ك َما ييف بَطْيين َُحمَّرًرا فََت َقَّب ْل م ِّين إين َ
ت لَ َ
َّك أَنْ َ
ب إي ِّين نَ َذ ْر ُ
قَالَت ْامَرأ ُ
ت َّ ُ
يع الْ َعل ُ
ي
ت َوَلْيس َّ
ض ْعتُ َها أُنْثَى َو َّ
الذ َك ُر َك ْاألُنْ ثَى) لقد متنت
ت َر ِّ
اللهُ أ َْعَل ُم مبَا َو َ
ب إي ِّين َو َ
ض َعْت َها قَالَ ْ
فََل َّما َو َ
ض َع ْ َ
ذكرا فجاء مولودها أنثى مباركة تلد نبيا من أويل العزم ،لكن اهلدف ما ميكن حتقيقه والوصول إليه
حبسب اإلمكانيات والظروف املتاحة .وهو ما سيأيت بعد هذا.
واألهداف على عكس الطموحات والرؤى ،جيب أن تكون ِمكنة التحقيق يف املستقبل املنظور؛
لتحافظ على احلماس متقدا.
 -2موافقة الهدف للظروف واالمكانات:
فقد يكون اهلدف واقعي ِمكن التحقيق ،ولكنه على املستوى الشخصي يفتقر لذلك ،لتعارضه مع
الظروف واإلمكانات سواء كان هذا التعارض مع اإلمكانات الشخصية أواإلمكانات املهنية أو املادية
أو الصحية وغريها .ولذا فإن َناح اهلدف يعتمد على تناسبه مع قدرات وإمكانيات الشخص،
وتركيبته النفسية والفكرية ،ومستواه اإلمياين والتعليمي واالجتماعي ،منطقيا يف تسلسله ضمن املهام
وترتيبها يراعي الزما ن واملكان ،يعتمد على احلكمة يف تقدير األمور ،وإال فسيكون اجلهد مهدوراً ألنه
حتما لن يصل إىل اهلدف املرغوب واملأمول .
وحتقيق اهلدف يقوم بأسلوب خمتصر على ترتيب ذخرية املواهب ،وأن يعرف اإلنسان ماميلكه وما حيتاج
إليه من امتالكه ،أال ترى كيف اعتذر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من أيب ذر ملا طلبه اإلمارة ،لعلمه
ول
ت يَا َر ُس َ
صلى اهلل عليه وسلم أن أبا ذر رضي اهلل عنه ال يصلح هلا ،أخرج مسلم َع ْن أيَِب َذ ٍّر قَ َال قُْل ُ
الل يه أَالَ تَست ع يملُيىن قَ َال فَضرب بيي يدهي علَى مْن يكيِب ُُثَّ قَ َال «:يا أَبا َذ ٍّر إينَّك ي
َّ
َّها يَ ْوَم
َ َ
َْ ْ
ضعيفَ ،وإين ََّها أ ََمانَةَ ،وإين َ
َ َ
ََ َ َ َ َ
ي
ي ي ي
ِّهاَ ،وأ ََّدى الَّ يذى َعلَْي يه في َيها».
الْقَي َامة خ ْزى َونَ َد َامة إيالَّ َم ْن أ َ
َخ َذ َها َحبق َ

آل عمران() 8 3
انظر /كيف حتقق أهدافك ،أ.د بشري صاحل الرشيدي (ص ) 6إَناز،
باب :كراهة اإلمارة بغري ضرورة()8/8
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بل كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يذكر ميزات اإلنسان ليصرف طاقته لتنمية ما برز فيه ،أخرج
س قَ َال :قَ َال رس ُ ي
اإلمام أمحد يف املسند َع ْن أَنَ ٍ
صَّلى اهللُ َعَلْي يه َو َسَّل َم " :أ َْر َح ُم أ َُّم ييت بأميت أَبُو بَ ْك ٍر،
ول اهلل َ
َُ
َشدُّها ييف يدي ين اهللي ُعمر ،وأَص َدقُها حياء ُعثْما ُن ،وأ َْعَلمها بي ْ ي
احلريام معاذُ بن جب ٍل ،وأ َْق رُؤَها لي يكَت ي
اب
َوأ َ َ
َ ُ َ ْ َ ََ ً َ َ ُ َ
احلَ َالل َو ََْ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ
ٍ ي
ي
ٍ ي
ُيبَ ،وأ َْعَل ُم َها بياْل َفَرائي ي
اجلََّر ياح " ما
ني َه يذهي ْاأل َُّم ية أَبُو ُعَب ْي َد َة ْب ُن ْ
اهللي أ ٌَّ
ض َزيْ ُد بْ ُن ثَابيتَ ،ول ُك ِّل أ َُّمة أَمنيَ ،وأَم ُ
ظنك ب شعور معاذ ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يشيد بفقهه ،وزيد ورسول اهلل يشيد بعلمه بالفرائض،
أجزم أن كل صحايب منهم حرص على تنمية ما امتدحه به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
وها هو صلى اهلل عليه وسلم مير عل ى نفر من أسلم يرمون بالسهم يف سباق ينمي املوهبة ،فيقف مشجعا
وداعما ومنبها أن لديكم من اإلمكانيات يابين أسلم ماال يوجد عند غريكم؛ إن أباكم إمساعيل كان راميا،
ي
ي
ي
َسَل َم
أخرج البخاري عن َسَل َمةَ ْب َن ْاأل ْ
َك َويع َرض َي اهللُ َعْنهُ قَ َال َمَّر الني ُّ
صلَّى اهللُ َعَلْيه َو َسلَّ َم َعلَى نَ َف ٍر م ْن أ ْ
َّيب َ
ي ي
ي
ي َّ
َّيب َ َّ
يل؛ فَيإ َّن أَبَا ُك ْم َكا َن َر يامًياْ ،ارُموا َوأَنَا َم َع بَيين
يَْنَتضلُو َن ،فَ َق َال الني ُّ
صلى اهللُ َعَلْيه َو َسل َمْ ":ارُموا بَيين إ ْمسَاع َ
ني بيأَي يدي يهم .فَ َق َال رس ُ ي
ي
صلَّى اهللُ َعَلْي يه َو َسلَّ َمَ ":ما لَ ُك ْم َال تَ ْرُمو َن؟"
فَُال ٍن ،قَ َال :فَأ َْم َس َ
ول اهلل َ
َُ
كأَ
َح ُد الْ َف يري َق ْ ْ ْ
قَالُوا َ :كي ي
صلَّى اهللُ َعلَْي يه َو َسلَّ َمْ ":ارُموا فَأَنَا َم َع ُك ْم ُكلِّ ُك ْم"
ْ َ
ت َم َع ُه ْم؟فَ َق َال الني ُّ
ف نَ ْرمي َوأَنْ َ
َّيب َ
يقول احلافظ ابن حجر  ":وفيه التنويه بذكر املاهر يف صناعته ببيان فضله وتطييب قلوب من هم دونه"
/3أن يكون الهدف طموحا:
فالرغبة والطموح من أهم أسباب حتقق األهداف ويقصد هبا امتالك النية الصادقة والرغبة القوية
لتحقيق هدف معني والوصول إليه ،وبقدر شدة الرغبة تأيت اهلمة اليت حتدد قدر الطاقة والعزمية

للسعي لتحقيق هذا اهلدف.1

(ال حتلم أحالما صغرية؛ فإهنا ليست هلا قوة لدافع األشخاص)

3

( ، 171 ) 3 / 7أخرجه ابن ماجه ( ، ) 33وابن أيب عاصم يف "السنة" (  ، ) 6والضياء يف "املختارة"
( .) 1وإسناده صحيح على شرط الشيخني.
كتاب اجلهاد /باب :التحريض على الرمي( 611 ) 00/
فتح الباري بشرح صحيح البخاري()1 /8
 1انظر /األهداف (ص.)80
 3املفاتيح العشر للنجاح للدكتور إبراهيم الفقي()36الراية للنشر والتوزيع 1 7 ،ه  771م
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ويقصد بذلك أن ميثل حتدياً مل يُسبق له ،فهو بعيد عن كل ما أَنز يف امل اضي ،وهذا ماجيعل

صاحبه يبذل الكثري من العزمية واإلصرار واجلهد واحلماس لتحقيقه والوصول إليه  .وقد مضى ما
بشرهم به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من فتح بالد فارس وبالد الروم يف غزوة اخلندق يف
جوع وبرد شديدين.
وهذا يذكرنا بقول املتنيب:

إذا غارمت يف شرف مروم  ....فال تقنع مبا دون النجوم
فطعم املوت يف أمر حقري .. ....كطعم املوت فب أمر عظيم.
ومن يتأمل يف نصوص السنة النبوية يقف على تربية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملن حوله
إىل السعي للتميز ،وهو مايعرف باهلدف الطموح ،ويف البخاري من حديث أيب هريرة عن
ي يي
ٍ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ":إي َّن ييف ْ ي ي
ين ييف َسبييلي يه ُك ُّل
اجلَنَّة مائَ َة َد َر َجة أ ََعد َ
َّها اهللُ ل ْل ُم َجاهد َ
ي
السم ياء و ْاأل َْر ي ي
َد َر َجتَ ْ ي
اجلَن يَّة
ط ْ
س ،فَإين َُّه أ َْو َس ُ
ني َما بَْي نَ ُه َما َك َما بَ ْ َ
ني َّ َ َ
ض ،فَإ َذا َسأَلْتُ ُم اهللَ فَ َسلُوهُ الْف ْرَد ْو َ
وأ َْعلَى ْ ي
اجلَن يَّة" فجعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
الر ْمحَ ينَ ،ويمْنهُ تَ َف َّج ُر أَنْ َه ُار ْ
ش َّ
اجلَنَّة َوفَ ْوقَهُ َع ْر ُ
َ
هم أصحابه الوصول ألعلى مراتب اجلنة الفردوس األعلى ،وما ذاك إال لرفع مهة أصحابه للرقي
يف مراتب عباد اهلل الصاحلني.
وهاهي هند بنت عتبة أم معاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنه أريب العرب وأملعيها ،قيل هلا
ومعاوية ولد صغري بني يديها :إن عاش ساد قومه .قالت :ثكلته إن مل يسد إال قومه.
ومن سعى إىل التميز ال شك أن الرضا سيحصل له.

انظر/املرجع السابق (ص ،)81وفنجان من التخطيط (ص.) 11
ص()0
كتابالتوحيد /باب( :وكان عرشه على املاء)() 3 /1

01

 1اجلزء املتمم لطبقات ابن سعد( )36/
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 /6أن يكون محدد بزمن:
فالبد لكل هدف من حتديد نقطيت البداية والنهاية يف خط الزمن ،ولذلك فائدتان:
األوىل :يعطي دافعية للبدء بالعمل واإلَناز ومتابعة التقدم وااللتزام.
الثانية :أن االلتزام بزمن حمدد يقضي على عائق التسويف والكسل الذي يعد من أهم
العوائق اليت تؤخر حتقيق األهداف .
وما توقيت الصالة ،وصيام رمضان ،وحج البيت يف زمن حمدد إال تربية للمؤمن على
إَناز األهداف يف أوقات حمدودة.
ولعل من برز التطبيقات يف لسنة النبوية على حتديد اهلدف بزمن معني ،ما أخرج البخاري
ي
ي
َحَز ي
ني
صلِّ َ َّ
ال :قَ َ
من حديث ابْ ين ُع َمَر قَ َ
ال الني ُّ
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم لَنَا لَ َّما َر َج َع م َن ْاأل ْ
ابَ":اليُ َ
َّيب َ
صلِّي َح ََّّت
ص ُر ييف الطَّ ير ييق ،فَ َق َ
ال بَ ْع ُ
صَر إيَّال ييف بَيين قَُريْظَ َة ،فَأ َْد َرَك بَ ْع َ
ض ُه ُم الْ َع ْ
َحد الْ َع ْ
ض ُه ْمَ:ال نُ َ
أَ
ي ي
ي
ِّف
نَأْتييَ َهاَ ،وقَ َ
صلَّى اهللُ َعلَْي يه َو َسلَّ َم فَلَ ْم يُ َعن ْ
صلِّي َملْ يَُرْد يمنَّا ذَل َ
ال بَ ْع ُ
ك" فَ ُذكَر للني ِّ
َّيب َ
ض ُه ْم :بَ ْل نُ َ
وي
اح ًدا يمْن ُه ْم.
َ
 /0أن يكون قابال للتقييم:
فاهلدف إذا مل يتمكن من قياسه وتقييمه فإنه الميكن إدارته أو إَنازه ،ومثال ذلك:
األهداف اإلنشائية أو القائمة على صيغ املفاضلة كأفضل أب أو أحسن زوج ،فهذه
من األهداف الصعبة يف التقييم والقياس -إن مل تكن حمالة القياس أصال. -

انظر /فنجان من التخطيط (ص.) 16
كتاب الصالة /باب :صالة الطالب واملطلوب( 118 ) 87/
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وعليه فيجب أن يكون للهدف اجليد معياراً واضحاً ودقيقاً لتقييمه ،وبياناً ملدى حتقق
اهلدف املطلوب من خالله .
فال يكفي أن يقول اإلنسان سأكون شخصا ناجحا مامل يضع معايري حمددة ميكن من
خالهلا تقييم َناحه.
أال ترى كيف جعلت الشريعة للصالة أركانا وشروطا تبطل الصالة برتكها عمدا ،وتصح سهوا
يف الشرط دون الركن ،وجترب بسجود السهو.
َن رس َ ي
صلَّى اهللُ َعَلْي يه َو َسلَّ َم َد َخ َل الْ َم ْس يج َد فَ َد َخ َل َر ُجل
ول اهلل َ
أخرج البخاري َع ْن أيَيب ُهَريْ َرَة أ َّ َ ُ
فَصلَّى ،فَسلَّم علَى النيَّيب صلَّى اهلل علَي يه وسلَّم فَرَّد ،وقَ َ ي
ص ِّل ،فَ َر َج َع
ص ِّل فَإين َ
َ َ َ
َّك َملْ تُ َ
الْ ":ارج ْع فَ َ
َ
ِّ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ
يصلِّي َكما صلَّىُُ ،ثَّ جاء فَسلَّم علَى النيَّيب صلَّى اهلل علَي يه وسلَّم"فَ َق َ ي
ص ِّل فَإين َ
ََ َ َ َ
َّك َملْ
الْ ":ارج ْع فَ َ
ِّ َ
َُ َ َ
ُ َْ ََ َ
تُص ِّل ثََالثًا" فَ َق َ ي
الص َالةي
ُح يس ُن َغْي َرهُ فَ َعلِّ ْم يين" فَ َق َ
ت إي َىل َّ
الَ ":والَّذي بَ َعثَ َ
ال":إي َذا قُ ْم َ
ك بيا ْحلَ ِّق َما أ ْ
َ
ك يمن الْ ُقر ي
آنُُ ،ثَّ ْارَك ْع َح ََّّت تَطْ َمئي َّن َراكي ًعاُُ ،ثَّ ْارفَ ْع َح ََّّت تَ ْعتَ يد َل قَائي ًما،
فَ َكبِّ ْرُُ ،ثَّ اقْ َرأْ َما تَيَ َّسَر َم َع َ َ ْ
ي
ي
ي
ك ُكلِّ َها".
ص َالتي َ
اس ُج ْد َح ََّّت تَطْ َمئي َّن َساج ًداُُ ،ثَّ ْارفَ ْع َح ََّّت تَطْ َمئي َّن َجال ًساَ ،وافْ َع ْل ذَل َ
ُُثَّ ْ
ك ييف َ
فليس كل من صلى كانت صالته مقبولة؛ ألن هناك أركانا ال تقبل الصالة بدوهنا.
بل إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حدد معايري دقيقة لسنة الوضوء اليت يغفر اهلل ملن أتى
َخبَ َرهُ أَنَّهُ َرأَى عُْث َما َن بْ َن َعفَّا َن َد َعا بيإينَ ٍاء
هبا أخرج البخاري من حديث ُمحَْرا َن َم ْوَىل عُثْ َما َن أ ْ
فَأَفْ رغَ علَى َكفَّي ي
ث يمَرا ٍر فَغَ َسلَ ُه َماُُ ،ثَّ أ َْد َخل َمييينَهُ ييف ْي
استَ نْ َش َقُُ ،ثَّ غَ َس َل
ال
ث
ه
َ
َ
اإلنَ ياء فَ َم ْ
َ
َ َ
ضَ ،و ْ
ض َم َ
ْ
َ
و ْج َههُ ثََالثًا ،ويَ َديْيه إي َىل الْ يم ْرفَ َق ْ ي
ث يمَرا ٍر إي َىل
ث يمَرا ٍرُُ ،ثَّ َم َس َح بيَرأْ يس يه ُُثَّ َغ َس َل ير ْجلَْي يه ثََال َ
ني ثََال َ
َ
َ
ضأَ ََْنو و ي
ي
ال رس ُ ي
الْ َك ْعبَ ْ ي
صلَّى
ني ُُثَّ قَ َ
صلَّى اهللُ َعَلْيه َو َسلَّ َمَ ":م ْن تَ َو َّ َ ُ ُ
ضوئي َه َذا ُُثَّ َ
ول اهلل َ
ال قَ َ َ ُ
ي
ني َال ُحيد ُ ي
َّم يم ْن ذَنْبي يه" فمن رغب مغفرة الذنب ال بد من
َرْك َعتَ ْ ي َ
ِّث في يه َما نَ ْف َسهُ غُفَر لَهُ َما تَ َقد َ
إسباغ الوضوء ُث صالة ركعتني ال حيدث فيهما نفسه ،يقول احلافظ يف بيان معىن هذا
انظر /فنجان من التخطيط (ص.) 11
كتاب الصالة /باب :الصالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب( 030 ) 16/
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الضابطُ " ":حيدِّث " ي ْقتَ ي
اخلَطََرات َوالْ َو َسا يوس َويَتَ َع َّذر
ضي تَ َك ُّسبًا يمنْهُ  ،فَأ ََّما َما يَ ْه ُجم يم ْن ْ
َ
َ
ي
ي ي
صل لَهُ َح يديث
َدفْعه فَ َذل َ
ضهم أ ََّن اْل ُمَراد َم ْن َملْ َْحي ُ
ك َم ْع ُف ّو َعْنهُ َ .ونَ َق َل الْ َقاضي عَياض َع ْن بَ ْع ْ
الزْهد بيلَ ْف يظ " َملْ يَ يس ْر فيي يه َما " .
َخَر َجهُ ايبْن الْ ُمبَ َارك ييف ُّ
َص ًال َوَرأْ ًسا َ ،ويَ ْش َهد لَهُ َما أ ْ
النَّ ْفس أ ْ
ي
الصواب حصول ه يذهي الْ َف ي
ضة غَ ْري الْ ُم ْستَ يقَّرة .
ي فَ َق َ
ضيلَة َم َع طََريَان ا ْخلََواطر الْ َعا ير َ
ال َ ُ ُ َ َّ :
َّويو ّ
َوَرَّدهُ الن َ
ي
ي
ك
َص ًال أ َْعلَى َد َر َجة بي َال َريْب ُُ .ثَّ إي َّن تيلْ َ
صل لَهُ َع َدم َحديث النَّ ْفس أ ْ
نَ َع ْم َم ْن اتَّ َف َق أ َْن َْحي ُ
يي
ي ي
ْ ي ي
ي
ي ييف َه َذا
اخلََواطر مْن َها َما يَتَ َعلَّق بالدُّنْيَا َواْل ُمَراد َدفْعه ُمطْلَ ًقا َ ،وَوقَ َع ييف يرَوايَة ل ْل َحكي يم التِّ ْرمذ ّ
احلَ يديث " َال َُحيدِّث نَ ْفسه بي َش ْي ٍء يم ْن الدُّنْيَا ")
ْ
بل رب العزة واجلالل الذي كان قادرا على خلق السموات واألرض بكلمة كن فيكن ،خلقها
يف ستة أيام؛ لريبينا معاشر البشر على سنة اإلَناز املتدرج املرتبط بزمن معني (إي َّن َربَّ ُك ُم اللَّهُ
ي
يي
الَّ يذي خلَق َّ ي
َّه َار)
ض ييف ستَّة أَيَّ ٍام ُُثَّ ْ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
استَ َوى َعلَى الْ َع ْر يش يُ ْغشي اللَّْي َل الن َ
َ َ

فتح الباري( ) 36/
األعراف()31
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املبحث الرابع :خطوات عملية لتحقيق األهداف :
ميكن إد راج اخلطوات العملية لتحقيق األهداف حتت ثالث خطوات رئيسية ،وهي :التحديد –
التخطيط – التحقيق أوالتطبيق
وفيما يلي بياهنا:

الخطوة األولى :التحديد
وتكون على ثالثة مراحل/
املرحلة األوىل:
كتابة قائمة مفتوحة لكل األهداف الكبرية والطموحات العالية اليت تود حتقيقها يف حياتك.
املرحلة الثانية:
قراءة هذه األهداف وتأملها والتأكد جيداً من موافقتها ملواصفات اهلدف اجليد السابقة الذكر.
املرحلة الثالثة:
انظر /سيطر على حياتك (ص  ،)3وكيف ختطط حلياتك( ،ص.) 8
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ترتيب األهداف بدقة حبسب األولوية واألمهية عندك.
وترتيب األولويات يف حتقيق األهداف تقف عليه جليا يف أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملعاذ بن
جبل حني أرسله لليمن ،فيما أخرج البخاري ومسلم َع ْن ْاب ين َعبَّ ٍ
اس َر يضي اللَّهُ َعْن ُه َما أ َّ
ول اللَّ يه
َن َر ُس َ
َ
ي
َّك تَ ْق َدم َعلَى قَ وٍم أ َْه يل كيَت ٍ
اب
صلَّى اللَّهُ َعَلْي يه َو َسلَّ َم لَ َّما بَ َع َ
ث ُم َعاذًا َرض َي اللَّهُ َعْنهُ َعلَى الَْي َم ين،قَ َال":إين َ ُ
َ
ْ
مخس صلَو ٍ
ي
ي ي
َن اللَّ َه قَ ْد فَر َ ي
َخي ْربُه ْم أ َّ
ات ييف
وه ْم إيلَْيه عَب َ
ادةُ اللَّه ،فَيإ َذا َعَرفُوا اللَّ َه فَأ ْ
فَ ْلَي ُك ْن أََّوَل َما تَ ْد ُع ُ
ض َعلَْيه ْم َْ َ َ َ
َ
يي
ي
ي
ي
ي
َن َّ
َخي ْربُه ْم أ َّ
اعوا
ض َعلَْي يه ْم َزَكاةً م ْن أ َْم َواهل ْم َوتَُرُّد َعلَى فُ َقَرائ يه ْم ،فَيإذَا أَطَ ُ
يَ ْوم يه ْم َولَْي َلت يه ْم ،فَيإذَا فَ َعلُوا فَأ ْ
الل َه فَ َر َ
يهبَا فَ ُخ ْذ يمْن ُه ْم َوتَ َو َّق َكَرائي َم أ َْم َو يال الن ي
َّاس"
يقول احلافظ ابن حجر يف احلكمة من هذا الرتتيب ":واحلكمة يف ذلك أن األركان اخلمسة:إعتقادي
وهو الشهادة،وبدين وهو الصالة ،ومايل وهو الزكاة ،اقتصر يف الدعاء إىل اإلسالم عليها لتفرع الركنني
األخريين عليها؛ فإن الصوم بدين حمض ،واحلج بدين مايل ،وأيضا فكلمة اإلسالم هي األصل وهي شاقة
على الكفار ،والصلوات شاقة لتكررها ،والزكاة شاقة ملا يف جبلة اإلنسان من حب املال ،فإذا أذعن املرء
هلذه الثالثة كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها" ويف هذا فقه ترتيب األولويات والتدرج يف حتقيق
األهداف.
بل إن فرض الصالة والصيام تأخر إىل ما بعد اهلجرة ومكث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثالث

عشرة سنة يف مكة قبل اهلجرة ومل تفرض الشرائع يدعو الناس لتوحيد اهلل وإفراده بالعبادة.1

وعلينا أن نتذكر دائما أن الفعالية والكفاءة ليست يف مباشرة كثري من األهداف ،بل يف استغالل الوقت
املتاح يف حتقيق ما نستطيع من األولويات.
الخطوة الثانية :التخطيط
ويكون على أربعة مراحل/
كتاب الزكاة /بابَ :ال تُ ْؤ َخ ُذ َكرائيم ْأَمو يال الن ي
الص َدقَةي( 136) 1/
َّاس ييف َّ
َ ُ َ
باب :الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم ( 1)3 /
فتح الباري( ) 8 /
 1ينظر :سرية ابن هشام( )61/
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املرحلة األوىل:
كتابة اهلدف األهم واألوىل لديك ،وهو مايسمى باهلدف الرئيسي.
املرحلة الثانية:
وضع أهداف مرحلية إجرائية قصرية ومتوسطة من شأهنا حتقيق وتيسري الوصول للهدف الرئيسي،
فالقاعدة األساسية هنا أن اهلل سبحانه ال يكلف اإلنسان مبا ال يطيق ،فلذلك يبدأ بالتدرج
وحتقيق أهداف متتالية حَّت يصل إىل اهلدف الرئيسي ،مع مراعاة أمرين مهمني ومها/
 - 0وضع بداية زمنية لكل هدف مرحلي وهناية زمنية حمددة أيضاً.
 - 2وضع معيار لتقييم مدى حتقق هذه األهداف املرحلية.
يي
ني
وترتيب األهداف والتخطيط لتنفيذها منهج قرآين نقف عليه يف قوله تعاىل( قَ َال تَ ْزَر ُعو َن َسْب َع سن َ
ص ْد ُُْت فَ َذ ُروهُ ييف ُسْنبُلي يه إيَّال قَلي ًيال يِمَّا تَأْ ُكلُو َن) ويف هذه اآلية( صورة للتخطيط االسرتاتيجي
َدأَبًا فَ َما َح َ
والذي من شانه حفظ االيرادات (املنتج الزراعي) بعيداً عن املؤثرات اخلارجية ،وليتم استخدام ذلك يف

سنوات القحط ،بغرض ختطي فرتة الكساد يف ضوء الظروف املتاحة،وقد وضع يوسف -عليه السالم-
يي
ص ْد ُُْت
نظاماً استمر تطبيقه مخسة عشر عاماً َنده يف قوله تعاىل ( :قَ َال تَ ْزَر ُعو َن َسْب َع سن َ
ني َدأَباً فَ َما َح َ
ي ي
ي ي
ي
ي
َّمتُ ْم َهلُ َّن إال قَلييالً يِمَّا
فَ َذ ُروهُ ييف ُسْنبُل يه إيَّال قَليالً ِمَّا تَْأ ُكلُو َنُُ ،ثَّ يَْأييت يم ْن بَ ْعد َذل َ
ك َسْبع ش َداد يَْأ ُكْل َن َما قَد ْ
ي ي
اث النَّاس وفي ييه ي ع ي
يي
ُْحت ي
ص ُرون) ( ).
صُنو َنُُ ،ثَّ يَأْييت يم ْن بَ ْعد َذل َ
ك َعام فيه يُ َغ ُ ُ َ َ ْ
ويف اآليات املباركات َند مشروعاً له ثالث مراحل- :

املرحلة األوىل :تستمر سبع سنوات حدد يوسف-عليه السالم -معاملها كاآليت :
خطة اإلنتاج ( :تَ ْزَر ُعون) ( الزراعة)
يي
ني)
مدة اإلنتاج َ ( :سْب َع سن َ
ال.
مستوى اإلنتاج َ ( :دأَباً) عمال دائباً متواص ً
ص ْد ُُْت فَ َذ ُروهُ ييف ُسْنبُلي يه)
زيادة املدخرات  ( :فَ َما َح َ
تقييد االستهالك  ( :إيال قَلييالً يِمَّا تَْأ ُكلُونَ ) .
املرحلة الثانية :تستمر سبع سنوات حدد أهم معاملها كآاليت:
يوسف()10
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ي ي ي
ي
َّمتُ ْم َهلَُّن)
تقييد وتنظيم االستهالك ( ُُثَّ يَأْييت م ْن بَ ْعد َذل َ
ك َسْبع ش َداد يَأْ ُكْل َن َما قَد ْ
االستعداد إلعادة االستثمار ( :إال قَلييالً يِمَّا ُْحت يصنُو َن ) ..أي هذه هي البذور اليت ينبغي .أن حتافظوا.
ي ي ي
اث النَّاس وفي ييه ي ع ي
يي
ص ُرون )  ،أي يبذرون ما احتفظوا به
املرحلة الثالثة ُُ ( :ثَّ يَأْييت م ْن بَ ْعد َذل َ
ك َعام فيه يُ َغ ُ ُ َ َ ْ
يف سنبله من قبل سبع سنني ،فإذا ما ارتفع النبات وغطى األرض وزكا الثمر مجعوه وعصروا زيوهتم
وفاكهتهم .ومن هذا نستشف أن خطة يوسف عليه السالم كانت تستهدف اجملتمع بأسره ( تَ ْزَر ُعون )
وإرادته احلكيمة متوجهة إلجياد صفات يف ذلك اجملتمع متكن من حتقيق اهلدف املرسوم واجتثاث أي عائق
يف سبيل التنمية ......ومن ذلك- :
 زيادة ساعات العمل وزيادة استثمار الطاقة اإلنتاجية لألمة خالل املرحلة األوىل بأكملها ،يتبني ذلكيي
ني َدأَباً ) والدأب يف اللغة يعين العادة واالستمرار.وهذا يستدعى حماربة
من خالل قوله ( :تَ ْزَر ُعو َن َسْب َع سن َ
املقنعة اليت تظهر اجملتمع بغري صورته احلقيقية ظاهره الرمحة وباطنه
البطالة جبميع أنواعها والسيما البطالة ّ
العذاب.
ص ْد ُُْت فَ َذ ُروهُ ييف ُسْنبُلي يه إال قَلييالً يِمَّا تَْأ ُكلُو َن ).
 تنمية الوعي االدخا ري كما يبينه قوله( :فَ َما َح َوهذا يستدعي حماربة ظاهرة االستهالك اليت كانت منتشرة عند املصريني يف عصره -عليه السالم -كما
تذكر ذلك بعض املصادر وبإجياد هذه الصفات احلسنة وحماربة تلك الصفات ال ذميمة يتحقق ما أراده
يوسف --عليه السالم -من رفع مستوى اإلنتاج واملوازنة بني متطلبات اإلنتاج واالدخار واالستهالك)
ويظهر التدرج يف حتقيق اهلدف يف فرض الصالة ،أخرج البخاري ومسلم َع ْن َعائي َش َة َر يضي َّ
اللهُ َعْن َها،
َ
ي
قَالَت« :فُيرض ي
ي
الس َفري
ت َّ
صالَةُ َّ
ت أ َْربَ ًعاَ ،وتُيرَك ْ
ضْ
صلَّى اهللُ َعَلْيه َو َسلَّ َم فَ ُف ير َ
َ
ْ
اجَر الني ُّ
ت َ
َّيب َ
الصالَةُ َرْك َعَت ْنيُُ ،ثَّ َه َ
ُوىل»
َعلَى األ َ
وفرض الصيام جاء أيضا بالتدرج ،يقول ابن كثري يف تفسريه  ":وأما أحوال الصيام فإن رسول اهلل
يصوم من كل شهر ثالثة أيام ،وصام عاشوراءُ ،ث إن اهلل فرض
صلى اهلل عليه وسلم قدم املدينة ،فجعل ُ
مقال للدكتور :الدكتور خلف عبد اهلل الوردات خبري مايل وتدقيق ،رابط املقالhttp://quran-:
m.com/container2.php?fun=artview&id=1227
كتاب الصالة /باب :كيف فرضت الصالة يف اإلسراء؟ ( . 37 )01/
كتاب صالة املسافرين /باب :صالة املسافرين وقصرها( 863)160/
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ي
ي
ي
ي
ين يم ْن قَ ْبلي ُك ْم
ب َعَلْي ُك ُم ِّ
الصَي ُ
ب َعَلى الَّذ َ
ام َك َما ُكت َ
ين َآمُنوا ُكت َ
عليه الصيام ،وأنزل اهلل تعاىل { :يَا أَيُّ َها الَّذ َ
}).
اخلَطَّ ي
اب َر يضي َّ
وكذلك حترمي اخلمر جاء متدرجا ال دفعة واحدة ،أخرج أمحد َع ْن ُع َمَر ْب ين ْ
اللهُ َعْنهُ
َ
اخلم ير ب يانًا َشافييا فََن زلَ ي ي
اخلَ ْم ير قَ َالَّ :
ورية الَْب َقَرية
قَ َالَ":ل َّما نََزَل َْحت يرميُ ْ
ً َ ْ
الل ُه َّم بَ ِّ ْ
ني لََنا ييف َْ ْ ََ
ت َهذه ْاآليَةُ الَّييت ييف ُس َ
اخلَ ْم ير َوالْ َمْي يس ير قُ ْل فيي يه َما إي ُْث َكيبري} قَ َال فَ ُد يعي ُع َم ُر َر يضي َّ
ت َعَلْي يه،فَ َق َال:
ك َع ْن ْ
{يَ ْسأَلُونَ َ
اللهُ َعْنهُ فَ ُق يرئَ ْ
َ
َ
اخلم ير ب يانًا شافييا فَن زلَت ْاآليةُ الَّييت ييف سورةي الن ي
ي
َّ
الص َال َة
ين َآمنُوا َال تَ ْقَربُوا َّ
الل ُه َّم بَ ِّ ْ
ني لََنا ييف َْ ْ ََ َ ً َ َ ْ َ
ِّساء { يَا أَيُّ َها الَّذ َ
َُ َ
1
ي
ي ي
ص َال َة
ادى أَ ْن َال يَ ْقَربَ َّن ال َّ
صلَّى اللَّهُ َعَلْي يه َو َسلَّ َم إي َذا أَقَ َام َّ
الص َال َة نَ َ
َوأَنْ تُ ْم ُس َك َارى } فَ َكا َن ُمَنادي َر ُسول اللَّه َ
ي
ت َعلَْي يه فَ َق َال َّ
َس ْكَرا ُن ،فَ ُد يعي ُع َم ُر َر يضي َّ
ت ْاآليَةُ الَّييت
ني لََنا ييف ْ
اخلَ ْم ير بََيانًا َشافًيا ،فََن َزلَ ْ
الل ُه َّم بَ ِّ ْ
اللهُ َعْنهُ فَ ُق يرئَ ْ
َ
َ
3
ي ي
ي
ي
ي
ي
ت َعلَْيه فََل َّما بَلَ َغ { فَ َه ْل أَنْتُ ْم ُمْنَت ُهو َن} قَ َال :فَ َق َال ُع َم ُر َرض َي
ييف الْ َمائ َدة فَ ُدع َي ُع َم ُر َرض َي اللَّهُ َعْنهُ فَ ُق يرئَ ْ
8
اللَّهُ َعْنهُ انَْت َهْيَنا انَْت َهْيَنا)
املرحلة الثالثة:
البحث والنظر يف املعوقات والصعوبات اليت قد تقف يف طريق حتقيق اهلدف ،واالستعداد
للتصدي هلا بإجياد حلول تساعد على جتاوزها.
ومن املعلوم أن النجاح ال يُنال بسهولة ،ومن أهم أسباب نيله امتالك القدرة على الصمود ،ومد

البصر إىل املستقبل الستشراف العقبات القادمة واالستعداد هلا.0
111/
( 60) 11/
البقرة() 1
 1النساء( )1
 3املائدة( )1

 8وأخرجه أبوداود(  ، 807) 7 /والرتمذي(  ، 711)87/وصححه األلباين وحمققو املسند.
 0انظر /سيطر على حياتك (ص.)16
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تأمل يف هجرة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من مكة إىل املدينة ترى كيف استطاع رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم أن يستشرف الصعوبات والعقبات ويرسم اخلطط لتجاوزها:
أوالً :كان البد من ترك األمانات اليت كان يأمتن كفار مكة رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -عليها،

وعدم أخذها معه إىل املدينة ،وكان القرار بتكليف علي بن أيب طالب بالبقاء يف مكة؛ ليقوم برد هذه
األمانات إىل أصحاهبا بعد هجرة النيب -صلى اهلل عليه وسلم ،وإخبار علي وحده بذلك .
ثانيا :كان البد له من رفيق يف هذه الرحلة الطويلة الشاقة إىل املدينة ،وكان هذا الرفيق هو الصاحب
ً
والصديق أبو بكر رضي اهلل عنه يؤنسه يف هذا السفر.

ثالثًا :كان البد من رواحل للركوب يف هذه السفر الطويل  ،وُت شراء راحلتني ،وقد دفع النيب -صلى اهلل
عليه وسلم -مثن إحدامها .

ابعا :كان البد من دليل يقودمها ويغري الطريق حَّت ال يستطيع كفار قريش إدراكهما ،ومل يكن هناك أدرى
رً
وأخرب هبذا الطريق غري رجل من املشركني ،وجد النيب -صلى اهلل عليه وسلم -عنده  -جبانب خربته -

األمانة على حفظ وكتمان هذا السر ،فتم االتفاق معه على استئجاره أوالً ،ودفع النيب -صلى اهلل عليه

وسلم -الراحلتني ،وسلمهما له قبل موعد اخلروج ،وحدد له الزمان واملكان الذي يلتقيان فيه .

خامسا :كان البد من أن ينام أحد مكان النيب -صلى اهلل عليه وسلم -يف فراشه ،ويتغطى بربدته؛ متويها
ً
اقدا
إيهاما هلم بأنه ال يزال ر ً
للقوم الذين يقفون على أهبة االستعداد لقتل النيب -صلى اهلل عليه وسلم -و ً
يف فراشه ،وكان هذا الفدائي الشجاع البطل :علي بن أيب طالب -رضى اهلل عنه وأرضاه -

سادسا :بعد اخلروج من مكة البد من معرفة أخبار القوم ،وماذا يفكرون فيه ؟ وماذا َيططون له ؟ حَّت
ً

يتم تنفيذ اخلطة أو التعديل فيها بناء على ذلك؛ للنجاة من شرورهم ،والنجاح يف بلوغ اهلدف .وكان
صاحب هذا الدور البد أن يتصف بالذكاء ،وحضور البديهة ،والقدرة على خمالطة القوم ،وفهم ما يدور
بينه م ،ومن يتصف هبذا الدور ؟ إنه عبد اهلل بن أيب بكر الصديق ،وُت تكليفه بذلك .
سابعا :كان البد من طريقة متحو أثار األقدام حَّت ال يتتبعهما القوم -وهم خرباء يف ذلك -ولكن كيف
ً
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يتم هذا ؟ إهنا األغنام ..أقوى الوسائل يف إخفاء املعامل ،وحمو اآلثار .ومن هلذه األغنام ؟ إنه عامر بن
فهرية ،وُت تكليفه هبذه املهمة .
ثامنا :املدينة يف جهة الشمال من مكة ،واملسافر من مكة إىل املدينة يأخذ الطريق يف اجتاه الشمال ،وهذا
ً

مهاجرا،
ما سوف َيطر ببال الكفار عندما يكتشفون أن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -قد خرج
ً
متويها عليهم ،فكان االجتاه جنوبًا
ويطاردونه .لذا البد من خمالفة هذا املعهود لديهم ،واملعروف إليهم؛ ً
ناحية اليمن ،وُث االختفاء بغار ثور جنوب مكة .

تاسعا :البد هلم وهم يف الغار من طعام يتناولونه ،كما البد هلم يف السفر من زاد حيملونه ،فمن الذي يعد
ً
هلم الطعام ،ويهيئ هلم الزاد وهم رج ال ال جييدون ذلك ،وكانت أمساء بنت أيب بكر هلذا الدور الذي
قامت به خري قيام .
حممدا -صلى اهلل عليه
عاشرا :الكفار يف مكة سيجن جنوهنم ،وستثور ثائرهتم عندما يفقدون ً
ً

وسلم -يف فراشه ليلة االتفاق على قتله ،بل سيزدادون جنونًا حينما يعلمون فراره منهم ،وَناته
أسا على عقب .ولذلك :البد من فرتة
من بني أيديهم ،وسيقلبون جبال مكة وشعاهبا وطرقها ر ً

سكون ،حَّت تفرت من البحث مهتهم ،وهتدأ من التعب ثائرهتم ،وكان القرار :املكوث بالغار ثالثة

أيام .
إىل غري ذلك من التفاصيل الدقيقة ،واخلطط احملكمة ،والقرارات الرشيدة .ويف هذا املذكور
الكفاية لنخلص إىل الدرس الذي ينبغي أن يستفاد منه استشراف املصاعب والعقبات والعمل
على جتاوزها جبدارة.

ينظر :سرية ابن هشام(  ، )167/سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ،وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله
يف املبدأ واملعاد حملمد بن يوسف الصاحلي الشامي(  ،)111 117ومقال للدكتور :عبد احلي الفرماوي على
=http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=articles%2Farticle&id
31622
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وكذلك بالنسبة لصلح احلديبية ،كرهه بعض املسلمني ،لكن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
بأمر من ربه رأى فيه اخلري العميم لإلسالم وأهله ،ذلك أن الصلح جرى بني املسلمني وأهل مكة
على وضع احلرب عشر سنني ،فتفرغ رسول صلى اهلل عليه وسلم حلرب اليهود وفتح خيرب،
وملكاتبة امللوك واألمراء ،فكاتب النجاشي ملك احلبشة ،وهرقل ملك الفرس ،وقيصر ملك الروم،
إىل غري ذلك من األهداف اليت ما كانت لتتحقق لوال هذا الفتح املبني الذي استطاع رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم من خالله أن يتجاوز كثريا من العقبات.
المرحلة الرابعة:
االستعانة بأهل اخلربة واستشارهتم واالستفادة ِما لديهم ،واحلذر من املثبطني املتكاسلني .
وقد كان هذا هديه صلى اهلل عليه وسلم ،واملتأمل ملعاركه يقف على هذا جليا ،ففي بدر عسكر النيب
– صلى اهلل عليه وسلم  -عند أدىن ماء من العدو نزوالً على اقرتاح احلباب بن املنذر ،يقول
املباركفوري  ":وحترك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جبيشه ليسبق املشركني إىل ماء بدر ،وحيول بينهم
وبني االستيالء عليه ،فنزل عشاء أدىن ماء من مياه بدر ،وهنا قام احلَُباب بن املنذر كخبري عسكرى وقال

 :يا رسول اهلل ،أرأيت هذا املنزل ،أمنزًال أنزلكه اهلل ،ليس لنا أن نتقدمه وال نتأخر عنه ؟ أم هو الرأي
واحلرب واملكيدة ؟ قال  ( :بل هو الرأي واحلرب واملكيدة ) .

ونغور
قال  :يا رسول اهلل ،إن هذا ليس مبنزل ،فاهنض بالناس حَّت نأتى أدىن ماء من القوم قريش فننزله ّ
حوضا ،فنمأله ماءُ ،ث نقاتل القوم ،فنشرب وال يشربون،
أي ُُنَِّرب ما وراءه من ال ُقلُبُ ،ث نبين عليه ً

فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ( :لقد أشرت بالرأي ) فنهض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
باجليش حَّت أتى أقرب ماء من العدو ،فنزل عليه شطر الليلُ ،ث صنعوا احلياض وغوروا ما عداها من
القلب"
ينظر :زاد املعاد(  ،) 11/بعض فوائد صلح احلديبية حملمد بن عبد الوهاب التميمي.
كيف حتقق أهدافك (ص

.) 11،

الرحيق املختوم( ) 0وانظر :سبل اهلدى والرشاد ،يف سرية خري العباد ،وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله يف
املبدأ واملعاد حملمد بن يوسف الصاحلي الشامي()1 /1
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ويقول يف غزوة اخلندق" سارع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل عقد جملس استشاري أعلي ،تناول فيه
موضوع خطة الدفاع عن كيان املدينة ،وبعد مناقشات جرت بني القادة وأهل الشوري اتفقوا على قرار
قدمه الصحايب النبيل سلمان الفارسي ضي اهلل عنه ) .
وهكذا كانت حياته صلى اهلل عليه وسلم زاخرة بالشورى؛ لالستفادة من خربات أصحابه وآرائهم،
ي
ي
اه ْم يُْن يف ُقو َن"
اسَت َجابُوا ليَرِّهبي ْم َوأَقَ ُاموا َّ
ورى بَْي َن ُه ْم َوِمَّا َرَزْقَن ُ
ين ْ
الص َال َة َوأ َْم ُرُه ْم ُش َ
وتأمل قول اهلل تعاىلَ ":وَّالذ َ
جتد أن األمر بالشورى جاء متوسطا بني الصالة والزكاة؛ للداللة بتنبيه عبارة النص وإشارته على ضرورة
مداومتها مبا يشبه الصالة والزكاة ،وعموم خطاب اآلية الكرمية هو من الوجوب الشمويل يف األمة .فمفهوم
األمر جاء بطبيعة اخلرب واملدح وهو أعظم من األمر الصريح عند البيانيني من علماء اللغة .
الخطوة الثالثة :التحقيق أو التطبيق:
وتعتمد على عدة أمور لعل من أبرزها مخسة أمور:
ت
أو ًال :التوكل على اهلل واالستعانة به ،وقد أمرنا اهلل بذلك فقالَ ":و َشا يوْرُه ْم ييف ْاأل َْم ير فَيإ َذا َعَزْم َ
ي 1
فََت وَّك ْل َعَلى اللَّ يه إي َّن َّ
ني"
الل َه ُيحي ُّ
ب الْ ُمَت َوِّكل َ
َ
ثانياً :املبادرة باالنطالق واملضي يف حتقيق اهلدف وعدم التسويف أو التكاسل.
ثالثاً :است صحاب االلتزام واملثابرة واإلصرار والعزمية طوال الطريق ،فكثري من الناس يفشل يف حتقيق
أهدافه ليس لضعف إمكاناته وإمنا لضعف مثابرته والتزامه.3

رابعاً :اإلجيابية والشجاعة يف مواجهة األخطاء وذلك من ناحيتني/
املرجع السابق( ) 01وانظر :مرويات غزوة اخلندق إلبراهيم حممد مدخلي() 71
الشورى6:
ينظر :الشورى يف الشريعة اإلسالمية للقاضي حسني بن حممد املهدي ،تقدمي :د.عبدالعزيز املقاحل() 7
 1آل عمان() 31
 3انظر /املفاتيح العشرة للنجاح ،د.إبراهيم الفقي (ص ،) 1الراية 771 ،م  1 7 -ه .
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 حتمل كافة املسؤولية وعدم إلقاء اللوم على الغري ،سواء كان هذا الغري شخصاً أو ظرفاً أوحاالً وَنوه.

ولتحمل املسؤولية أثر كبري يف التعلم وعدم تكرار الوقوع يف ذات األخطاء مرة أخرى ،إضافة
إىل أنه ينبغي فهم معىن التحدي احلقيقي الذي ال يقصد به عدم الوقوع يف اخلطأ ،وإمنا كيفية
وسرعة النهوض منه .
 البحث عن خطط بديلة يف حالة عدم التمكن من حتقيق أي من األهداف املرحلية.خامساً :التقييم املستمر جلميع األهداف اإلجرائية املرحلية ،وذلك للمتابعة ولالطمئنان الدائم بأن
طريق اهلدف صحيح.

اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،واحلمد هلل أوال وآخرا وظاهرا وباطنا وبعد:
فإن خالصة ما قدمه البحث أن على املسلم أن يسري على هدف يتوافق مع قيمه ومبادئه اليت
أرادها اهلل منه ،وأن جيعل هلذا اهلدف معايري ومواصفات جتعل منه هدفا متميزا كتميز دين
صاحبه ،يسعى لتحقيقه يف خطة عمل واضحة املعامل دقيقة املعايري ،يبدأها بالتخطيط ُث
التنفيذ ُث التقييم واملتابعة.
انظر /كيف حتقق أهدافك (ص.) 86
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وخرجت الباحثة بتوصيات أبرزها:
 احلاجة املاسة للتأصيل الشرعي لكثري من علوم تطوير الذات ،وتنقيتها من شوائب
اخلرافة والشرك.
 اإلسهام يف بث احلراك البحثي يف علوم السنة النبوية مبا َيدم العلوم املعاصرة
 حبث كثري من القضايا احلياتية والنوازل املعاصرة يف ضوء سنة رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم.
ي
تطبيقا.
منهجا ودعوًة و ً
 دعوة املسلمني إىل االلتزام بالسنة النبوية ً

 إقامة مراكز الستشراف املستقبل من خالل سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
 وض ع إس رتاتيجية بعي دة امل دى لتفعي ل ترمج ة ونش ر الس نة والس رية النبوي ة ،وذل ك م ن
خالل استخدام معطيات التقنية احلديثة لتدعيم هذا اجلانب.
 الدعوة إىل إنشاء كرسي علمي َيصص لربط السنة والسرية حبياة الناس ،ويقرتح
لتسميته(احلياة بالسنة) ،ويعىن بالدراسات البحثية املهتمة بذلك ،ومعوقاهتا ،بل
ووسائل تطويرها
 تنظيم دورات تدريبية يف أسلمة علوم تطوير الذات  ،ختصص للمعنيني هبذا احلقل،
ويسهم فيها املتخصصون يف السنة النبوية.
 تش جيع العلم اء والب احثني واألك ادمييني يف اجلامع ات ومراك ز البح وث عل ى إَن از
حبوث ميدانية وتطبيقية تتعلق بتنمية اإلنسان وعالج مشكالته يف ض وء الس نة النبوي ة،
وربطها بالنشاط العلمي ألعضاء هيئة التدريس والباحثني.
 التأكي د عل ى عق د امل ؤمترات املتخصص ة واملش اركة يف مع ارض الكت ب العاملي ة بأجنح ة
خاص ة بالس نة وس رية الن يب ص لى اهلل علي ه وس لم مب ا يس هم يف نش ر اإلس الم وإظه ار
حقيقة شخصه الكرمي عليه الصالة والسالم ،وحقيقة دين ه علي ه الص الة والس الم لك ل
شعوب األرض.
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هذا وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.....

 فهرس املراجع:
 اإلحس ان برتتي ب ص حيح اب ن حب ان حملم د ب ن حب ان ب ن أمح د أيب ح اُت التميم ي  ،حتقي ق:شعيب األرناؤوط -بريوت – مؤسسة الرسالة -الثانية 1 1 :ه .
 األدب املف رد حملم د ب ن إمساعي ل البخ اري ،حتقي ق :حمم د ف ؤاد عب دالباقي –ب ريوت -دار البش ائراإلسالمية – الثالثة  17 :ه –  161م.
 األهداف لرباين تريسي ،جرير ،األوىل 7 :م -1حتف ة األح وذي ش رح س نن الرتم ذي حملم د ب ن عب د ال رمحن ب ن عب دالرحيم املب اركفوري -ب ريوت-
دار الكتب العلمية.
 -3تدوين السنة النبوية يف القرون الثاين والثالث والرابع للهجرة للدكتور :حممد بنكريان ،تدوين
السنة النبوية حملمد مطر الزهراين.
 -8تفسري القرآن العظيم إلمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي-بريوت -دار الفكر 17 -ه .
 -0التلقني يف الفقة املالكي أليب حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادي املالكي،
حتقيق :أبو أويس حممد بو خبزة احلسين،دار الكتب العلمية ،األوىل  1 3ه -
 771م( .) 0/
 -6هتذيب التهذيب لشهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالين-بريوت -دار إحياء
الرتاث العريب -الثانية:

 1ه

 -1خلق املسلم حملمد الغزايل( )3دار النهضة ،مصر ،األوىل
 - 7دورة من أجل إنتاجية أفضل ،أمهية رسم األهداف ،د .عبدالكرمي بكار ،جملة البيان.
 سلس لة األحادي ث الص حيحة للش يخ حمم د ناص ر ال دين األلب اين -الري اض -مكتب ةاملعارف –  1 3ه
 -سلسلة األحاديث الضعيفة للشيخ حممد ناصر الدين األلباين -املكتب اإلسالمي.
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-

سنن النسائي (اجملت ِب) ألمح د ب ن ش عيب النس ائي ،حتقي ق :عب د الفت اح أب و غ دة – حل ب

– مكتب املطبوعات اإلسالمية -الثانية 178 :ه
- 1

الس نن للح افظ أيب داود س ليمان ب ن األش عث السجس تاين  ،حتقي ق :حمم د حمي ي ال دين

عبد احلميد – دار الفكر.
 - 3الس نن حملم د ب ن عيس ى أيب عيس ى الرتم ذي  ،حتقي ق :أمح د حمم د ش اكر وآخ رون-
بريوت – دار إحياء الرتاث العريب.
 - 8الس رية النبوي ة لعب د املل ك ب ن هش ام احلم ريي ،حتقي ق :ط ه عب د ال رؤوف س عد – ب ريوت-
دار اجليل -األوىل  103 :م.
 - 0السرية النبوية لعماد الدين ابن كثري ،حتقيق :مصطفى عبدالواحد ،القاهرة –  61ه .
 - 6سيطر على حياتك ،د.إبراهيم الفقي() 6الراية. 7 7 ،
 - 1ش رح الس نة للبغ وي  ،حقق ه وعل ق علي ه وخ رج أحاديث ه  :ش عيب األرن اؤوط ،وحمم د زه ري
الشاويش – املكتب اإلسالمي -الثانية 17 :ه .
 - 7ش رح الن ووي عل ى ص حيح مس لم أليب زكري ا حي ي ب ن ش رف الن ووي -ب ريوت -دار إحي اء
الرتاث العريب -الثانية 1 :ه .
 شعب اإلميان أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي حتقيق :حممد السعيد بسيوين زغلول -بريوت  -دار الكتب العلمية – األوىل  1 7 :ه .
 الش ورى القرآني ة م ن خ الل ال نص والواق ع – حماول ة لفه م جدي د ألمح د البغ دادي –الكويت – اجمللة العربية للعلوم اإلنساين – العدد (.)88
 ص حيح البخ اري حملم د ب ن إمساعي ل البخ اري ،حتقي ق :د .مص طفى أدي ب ،ب ريوت -دارابن كثري -الثالثة 170 :ه  160 -م.
 - 1ص حيح س نن النس ائي حملم د ناص ر ال دين األلب اين -الري اض -نش ر مكتب ة الرتبي ة الع ريب
لدول اخلليج – األوىل .
 - 3ص حيح س نن أيب داود حملم د ناص ر ال دين األلب اين – الري اض – األوىل:

 1ه -

 77م.
 - 8ص حيح مس لم أليب احلس ني ب ن احلج اج النيس ابوري ،حتقي ق :حمم د ف ؤاد عب د الب اقي،
بريوت -دار إحياء الرتاث العريب
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 - 0الضعفاء أليب جعفر حممد بن عم ر ب ن موس ى العقيل ي ،حتقي ق :عب داملعطي أم ني قلعج ي-
بريوت -دار الكتب العلمية -األوىل 171 :ه  161 -م.
 - 6الضعفاء واملرتوك ون ألمح د ب ن ش عيب النس ائي ،حتقي ق :حمم ود إب راهيم زاي د – حل ب -دار
الوعي -األوىل  81 :ه .
 - 1الطريق إىل النجاح للدكتور إبراهيم الفقي ،الراية7 :
 - 7العادات العشر للشخصية الناجحة ،د .إبراهيم بن محد القعيد( ،) 7دار املعرفة،
الرياض ،الثانية،

 1ه.

 غريب احل ديث أليب عبي د القاس م ب ن س الم اهل روي -مطبع ة جمل س دائ رة املع ارف العثماني ة– حيدر آباد -األوىل  183 - 181 :م.
 فتح الباري شرح صحيح البخاري ألمحد بن علي ب ن حج ر العس قالين ،رق م كتبه ا وأبواهب اوأحاديثه ا :حمم د ف ؤاد عب د الب اقي ،حق ق أص لها :عب دالعزيز ب ن ب از -رمح ه اهلل -ب ريوت – دار
الكتب العلمية -األوىل 1 7 :ه  161 -م.
 -فلسفة حتقيق األهداف لرباين تراسي ،مكتبة جرير،الطبعة األوىل

. 7

 - 1فنجان من التخطيط ،عبداهلل عيد العتييب ،دار اقرأ 7 ،م  1 -ه  ،ط .
 - 3الكام ل يف ض عفاء الرج ال أليب أمح د عب د اهلل ب ن ع دي اجلرج اين ،حتقي ق :حي ي خمت ار
غزاوي -بريوت -دار الفكر -الثالثة 171 :ه  166 -م.
 - 8كش ف األس تار ع ن زوائ د الب زار عل ى الكت ب الس تة للح افظ ن ور ال دين اب ن أيب بك ر
اهليثمي ،حتقيق :الشيخ عبد الرمحن األعظمي-مؤسسة الرسالة -الثانية 171 :ه .
 - 0كيف حتقق أهدافك ،أ.د بشري صاحل الرشيدي ،إَناز،

 7م-

 1ه ،ط

 - 6كيف ختطط حلياتك ،د.صالح صاحل الراشد ،الراية 7 7 ،م.
 - 1لسان العرب ،البن منظور (  )18 1-18حتقيق :عبداهلل علي الكبري ،حممد أمحد
حسب اهلل ،وهاشم حممد الشاذيل ،دار املعارف.
 - 17مرويات غزوة احلديبية مجع وختريج ودراسة حلافظ بن حممد عبد اهلل احلكمي ،مطابع
اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية 178 ،ه
 - 1مرويات غزوة اخلندق إلبراهيم بن حممد املدخلي ،عمادة البحث العلمي باجلامعة
اإلسالمية ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية ،األويل 1 1 ،ه
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 - 1مسند أبو يعلى حقيق  :حسني سليم أسد ،دار املأمون للرتاث – دمشق ،الطبعة األوىل
. 171 ،
 - 1مصنف ابن أيب شيبة أليب بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة الكويف -حتقيق :كمال
يوسف احلوت – الرياض -مكتبة الرشد – األوىل 171 :ه .
 - 11املفاتيح العشر للنجاح للدكتور إبراهيم الفقي  ،الراية للنشر والتوزيع 1 7 ،ه  771م
 - 13مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل أليب عبد اهلل حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف
باخلطاب -بريوت -دار الفكر – الثانية 16 :ه .
أشرطة احلاسوب:
-

مكتبة األجزاء احلديثية – مركز الرتاث ،اإلصدار  1 7 - .3ه  111 -م.

-

املكتبة األلفية للسنة النبوية – مركز الرتاث ،اإلصدار  1 7 - .3ه  11 -م.

-1

مكتبة الفقه وأصوله -مركز الرتاث ،اإلصدار 1 7 ، .3ه  111 -م.
املوسوعة الذهبية – مركز الرتاث 1 6 -ه  110 -م .

-3
-8

مؤلفات الشيخ والتلميذ – مركز الرتاث.
مكتبة السرية النبوية الشريفة – مركز الرتاث  ،اإلصدار . .3

-0
-6

مكتبة التفسري وعلوم القرآن مركز الرتاث  ،اإلصدار الثالث.
برنامج مكتبة األلباين ،من موقع الشيخ ،اإلصدار األول.

-1

املكتبة الكربى – مركز الرتاث.

 - 7املكتبة الشاملة.

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
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