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 التخطيــط والتــــوكُّل فــي ضـــوء التـأصيــل اإلداري
 ()يوسف عثمان محمد سليمان

 مدخل :

 ىنها دليل علأو ،نها صحيحةأ لي صديق قديم قصة يعتقد ىحك

يحتطب  يومالجبل كعادته كل  ىلإ ل؛ قال : كان حطاب  في طريقهالتوكُّ 

ذ بطائر ضخم إالجبل  ته ؛ وبينما هو يسير بحذاءاويبيع حطبه ليوفي التزام

من جحر صغير في الجبل, ماداً رأسه وبقية جسمه محبوسة سه أيطل بر
في الداخل. دار الحطاب حول المكان ليرى المنفذ الذي يدخل منه هذا 

المخلوق الضخم ويخرج , فلم ير منفذاً. ودار في هذه اللحظة بذهنه هم 

كيف يرزق هذا الطائر الرزق ؛ إنه على يقين أن هللا يرزق كل حي. ولكن  

والسبيل له للبحث الذي يثمر الرزق ؟ وقف الرجل يراقب الطائر ليعرف 

ً على  مصدر رزقه ؛ ولم يلبث طويالً حتي جاء سرب من الجراد كابسا

فوهة الحجرفالتهم الطائر كفايته من هذا الجراد . اآلن عرفت كيف يأْكل 

ً ليري هذا الطائر ؛ بقي أن أعرف كيف يشرب ؛ استمر  ا لرجل واقفا

مصدر الماءالذي يشرب منه هذا الطائر ؛ ولم  يطل به الوقوف هذه المرة 
ً ؛ فقد تجمعت سحابة انهمر منهاالمطر وسال أمام الطائر ؛ فشرب  أيضا

حتي روي , إن هللا القادر على أن يرزق هذا الطائر في محبسه هذا قادر 

ب الرزق ؛ هكذا قرر على أن يرزقني مثله فلن أشقى بعد اليوم في طل

الحطاب وانقلب راجعا إلى بيته . اندهشت زوجته حين جاءها فارغ اليدين، 

فسألته عن السبب فأخبرها بما رأى وما قّرر ؛ ظنته قد  أصيب في عقله 

فدعت إخوانه وجيرانه ليثنوه عن قراره ؛ ولكنه أصر . وبينما هم في 

إلى االنعقاد بعد الصالة . جدالهم حضرت الصالة , فانفض االجتماع ليعود 

توجه الحطاب نحو النهر ليتوضأ للصالة , بينما هو يتوضأ إذا بصندوق 
يرسو بجواره ملئ بالذهب ؛ ها قد أتى الرزق من غير تعب، ولكن عليَّ 

أن أحمله إلى الدار ؛ إن الطائر لم يحمل شيئأ بل أتاه رزقه في مكانه ؛ ال 

اً الصندوق وراءه . عاد بعد الصالة ليس هذا لي ؛ وانصرف الحطاب تارك

ليجد االجتماع في انتظاره؛ فأخبرهم بما وجد فرموه مجدداً بالجنون, 

وساروا إلى النهر ليروا بأعينهم فإذا بالصندوق مستقر بالشاطيء تداعبه 

ً بالعقارب ؛ مما أغضبهم  األمواج ؛ ولكنهم حينما فتحوه وجدوه مليئا

                                                        

() .أستاذ مساعد، رئيس قسم العلوم اإلدارية ـ كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية بالجامعة 
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 رأيهم على صب هذه العقارب عليه فحملوا وجعلهم يرمونه بالتهم، ثم قرَّ 

ً فأفرغوا العقارب عليه؛  الصندوق إلى الدار ووجدوا الحطاب مستلقيا

ً كما كانت . اآلن أصبح الذهب ملكي أنفق  ولكنها تحولت في  حجره ذهبا

 منه كما أشاء. 

كثير أولئك الذين يظنون أنَّ الرزق مسطور في غيب هللا وأنَّ السعي 
يغير ما كتب هللا , ظانين أنَّ المتوكل غني عن السعي والتدبير؛  والطلب ال

وربما اعتقد البعض أنَّ السعي والتدبير مناقض للتوكُّل، وقد يعتقد بعض 

 آخر أنَّ التدبير هو الحاكم، وأنَّ األسباب تؤدي حتماً إلى النتائج . 

 مشكلة البحث:

قيص ؛ حيث يقف بعض الناس من التوكُّل والتخطيط على طرفي ن

يبالغ فريق  في االعتماد على األسباب، ويجعلها صانعة النتائج، في حين 

ً عن  يبالغ فريق آخرفي الغض من أهمية األسباب ويرى المتوكل غنيا

 التخطيط وعن األخذ باألسباب . 
 أسئلة البحث :

 [ هل األسباب كافية أم أنَّها ضرورية، وليست كافية؟1]

 ألسباب تكمله؟ [ هل يحتاج التوكُّأل2]

 [ هل األسباب والتوكُّل من األمور المطلوبة شرعاً؟3]

 [ هل األسباب إعمال للسنن والتوكُّل تفويض في النتائج؟4]

 أهداف البحث:

تهدف هذه الدراسة إلى لفت األنظار إلى أنَّ اإلسالم وسط في كل 
شيء؛ ومن وسطيته أنّه منع الغلو والتطرف في كل أمر ؛ ومن مظاهر 

 لغلو التي منعها : ا

 [ ركون اإلنسان كلية إلى األسباب واعتقاد أنها تصنع النتائج . 1]

[ إهمال األسباب كلية والركون إلى أن من يتوكل على هللا غني 2]

 عنها .

[ كما تهدف إلى إبراز أنَّ التخطيط واتخاذ األسباب من عبادة هللا 3]

 التي خلق هللا الخالئق من أجلها.

 ث :أهمية البح
تستمد هذه الدراسة أهميتها من أنها محاولة لتنبيه المسلمين إلى مكمن 

عزهم وسبب تمكينهم الذي غفلوا عنه طويالً فسلَّط هللا عليهم عدواً من 
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غيرهم استولى على أرضهم وسلبهم سلطانهم وثرواتهم . فقد خلق هللا 

نن الخلق لعبادته وأمرهم بتعمير األرض وبذل الجهد في إعمال الس

واكتشاف األسباب واستثمارها في تعمير األرض , فكانوا سادة حين علموا 

ذلك وعملوا به فلما أهملوا األسباب وأخلدوا إلى األرض صاروا إلى حالهم 

اآلن . ولئن دبت فيهم إرادة التغير فإنَّ السبيل إليها هو العلم بالسنن 

 واستثمارها  عبادة هللا وطاعة له.
 ه: منهج البحث وأدوات

سيعتمد هذا البحث بصفة رئيسة على المنهج االستنباطي وقد يستخدم 

 غيره عند الحاجة. 

ً مع احتمال  ً على المعلومات الثانوية اعتماداً رئيسا وسيعتمد أيضا

استثمار معلومات أولية عند الحاجة ؛ ولذلك فإن األداة الرئيسة لجمع 

 .المعلومات تكون القراءة 

 هيكل البحث :

ذا البحث من مقدمة تحدد إشكالية الدراسة وفرضياتها يتكون ه
وأهدافها وأهميتها والمنهج الذي يتبعه واألدوات التي يحتاجها لجمع 

وتحليل المعلومات. يلي ذلك حديث عن األسس والمفاهيم النظرية للتخطيط 

؛ ثم األسس والمفاهيم النظرية للتوكُّل ؛ ثم حديث عن ضرورة األخذ 

لركون إليها وأنها من مسالك التوكُّل , ثم ننظر إن كان قد باألسباب دون ا

استغنى عن األسباب واحد من الناجحين ليكون  ذريعة ألن المتوكل غني 

عن التخطيط ؛ وبعد ذلك ننظر إلى التوكُّل الذي مدحه رب العزة لنرى إن 

كان ثمت وجه للتناقض بين التوكُّل المحمود والتخطيط ليتخذ ذريعة لذم 
خطيط ونختم برسم العالقة بين التوكُّل المحمود وضرورة األخذ الت

 باألسباب . 

 

 

 

 المفاهيم النظرية للتخطيط

 

 معنى التخطيط :

 [ التخطيط لغة :1]
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الجذر اللُّغوى لهذه الكلمة هو )خ ط ط ( . يقول ابن منظور : الخط: 

الطريقة المستطيلة فى األرض ... وخط بالقلم : كتب؛ والتخطيط : 

التسطير؛ والِخطَّة ـ بكسر الخاء ـ: األرض والدار يخطها الرجل ... 

يحتجزها ويبنى فيها؛ والُخطَّة ـ بالضم ـ: شبه القصة واألمر ... وفى حديث 

الحديبية :" ال يسألونى ُخطَّة يعظمون فيها حرمات هللا إال أعطيتهم إياها " 
ً : " إنه قد عرض عليكم خطة رشد فا قبلوها " أى امراً وفى حديثها أيضا

واضحاً فى الهدى واالستقامة... وفى رأسه خطة : أى أمر ما ... وقولهم : 

 .(1)خطة نائية أى مقصد بعيد

وقال فى مختار الصحاح : " خ ط ط " : الخط واحد الخطوط وخط 

بالقلم كتب , مخطط : فيه خطوط . والخطة بالكسر : األرض التي يخطها 

م عليها عالمة بالخط ليعلم أنه قد اختارها ليبنيها الرجل لنفسه وهو أن يعلِّ 

 .(2)داراً ... والخطة بالضم األمر والقصة"

 فـن معاني التخطيط إذن:
 [ رسم خطوط .1]

 [ رسم عالمة على األرض تدل على حيازتها . 2]

 [ الكتابة.3]

 [ القصة أو األمر .4]

 [ المقصد .5]

ويسمه بعالمات ويكتب  فكأن الذى يخطط يرسم خطوطاً فى الزمن ,

 ذلك كله ليحقق مقصداً وليقضى أمراً.

 التخطيط اصطالحاً : 

يقول د . عمر وصفي عقيلي : "التخطيط هو إحدي وظائف اإلدارة أو 

المدير , وأحد مكونات العملية اإلدارية , وعمل يسبق كل تنفيذ , وبموجبه 

لالزمة لذلك ، ثم يتم تحديد األهداف المطلوب تحقيقها والفترة الزمنية ا

ف على  وضع الخطة الكفيلة لتحقيق هذه الغاية وبعد القيام بعملية تنبؤ للتعرُّ

                                                        

م، المجلدد السدابع, 1968ابن منظور: لسان العرب , دار صادر ودار بيروت , بيروت لبنان ,  (1)
 ، 287ص 

180 ،181. 

محمد بن عبد القادر الرازي , مختدار الصدحاح , دار الكتداب العربدي , بيدروت، لبندان , بددون  (2)
 .181 – 180تاريخ للنشر, ص 
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الظروف والمتغيرات المستقبلية التي قد تحدث في الفترة المقبلة والتي من 

 .(1)المحتمل أن تؤثر في سير تنفيذ الخطة للعمل على مواجهتها"

يط هو التطلع للمستقبل ويقول د. محمد سعيد عبد الفتاح : "التخط

والخطة هي الطريق  الذي نسلكه لكي نحصل على ما نرغب فيه حسب 

 .(2)أهدافنا العامة وتقدير بعض الصعوبات التي قد تعترض سبيلنا"

ويقول د . سمير أحمد عسكر : " لكي تؤدي مجموعة متعاونة من 
لتأكد من أن األفراد عملها بكفاءة فإن المهمة الرئيسية لهذه المجموعة هي ا

أهدافها والوسائل الالزمة لتحقيق هذه األهداف واضحة ومفهومة لجميع 

 أفراد المجموعة وهذه هي مهمة التخطيط".

 يتضح من كالم أهل اللُّغة أنَّ التخطيط : 

 [ يعني رسم خطوط ؛ 1]

 [ ويعني رسم حدودلألرض ورسم عالمة تشير إلى حيازتها.2]

 [ وله عالقة بالمقاصد ؛ 3]

 [ ويعني الكتابة.4]
 [ ويعني القصة أو األمر . 5]

 ويتضح من كالم علـاء اإلدارة أن التخطيط : 

 [ متعلق بتحديد وتوضيح األهداف و الغايات والمقاصد ؛ 1]

 [ ورسم حدود الزمان الالزم لتحقيق هذه المقاصد واألهداف ؛ 2]

 [ ورسم الطريق المؤدي إلى هذه المقاصد واألهداف .3]

 االثنين يلتقيان فيما يتعلق بالمقاصد واألهداف ؛ وفيما يتعلق فكأنَّ 

 برسم الحدود ؛ وفيما يتعلق برسم الطريق ؛ وفيما يتعلق بالكتابة . 
ونستطيع أن نخلص إلى أنَّ التخطيط هو رسم الطريق الذي يقود إلى 

غاية في مقبل من الزمان بعد قراءة الظروف المحيطة بها واستكشاف 

 لتي تحفها واتخاذ التدابير الكفيلة بتذليل الصعاب. العوائق ا

 

 مراحل التخطيط :

                                                        

عمر وصفي عقيلي , إدارة االعمال , الدوجيز فدي مبدادي وإصدول اإلدارة , مؤسسدة زهدران ,  (1)
 عمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان , 

 .73م، ص 1993

االعمددال , المكتددب المصددري الحددديث للطباعددة والنشددر , د. محمددد سددعيد عبددد الفتدداح , إدارة  (2)
 . 83م، ص 1971االسكندرية, 
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نستنتج من هذا التعريف أنَّ التخطيط يسير في خطوات تجمعها خمس 

 مراحل: 

 [ تحديد األهداف ؛1]

[ تحديد الوسائل أو الطرق التي يمثل كل منها مساراً يقود إلى 2]

 الهدف؛
حد منها بديالً يحقق الهدف أو [ دراسة هذه الطرق باعتبار كل وا3]

 يقود إلى تحقيقه؛

 [ اختيار البديل الذي يبدو أنسب من غيره ؛4]

 [ تنفيذ البديل المختار ومتابعته .5]

[ فكأن المخطط يحدد نقطة في المستقبل ويعزم على بلوغها , 6]

ويعمل في سبيل إمضاء عزمه على رسم مسارات تقود إلى هذه النقطة أو 

؛ ثم يحلل هذه المسارات ويزنها بميزان المنافع واألضرار ؛ ثم هذه الغاية 

يختار واحداً من هذه المسارات تكون المنافع التي يحققها، ويكون الفرق 
بين المنافع واألضرار في أعظم مستوى. هذا المسار هو الخطة التي يراد 

ف على موا طن تنفيذها, وبعد أن توضع موضع التنفيذ يراقب أداؤها للتعرُّ

القوة لتثبيتها وتأكيدها , واكتشاف نقاط الضعف لمعالجتها والتغلب عليها؛ 

 واستثمار نتائج هذه المتابعة في ما يستقبل من تخطيط . 

 أنواع التخطيط :

يمكن تصنيف التخطبط على أسس مختلفة حسب الهدف المراد تحقيقه 

 من التصنيف . من األسس التي يصنف وفقها التخطيط : 
 ئف المشروع ؛[ وظا1]

 [ فترة التخطيط ؛2]

 [ النشاط التخطيطي.3]

 [ المستوى اإلداري ..... الخ . 4]

 [ وظائع الـشروع :1]

نقصد بوظائف المشروع المهام التي يحتاج المشروع أن يمارسها 

ليتمكن من السير نحو أهدافه وتشمل : التمويل , االنتاج , التسويق , إدارة 

ً  تسند  األفراد ,... الخ . وكل واحدة من هذه الوظائف تمثل إدارة أو قسما
أعباؤه لمدير يصرفها ويكون مسؤوالً عن حسن سير األداء فيه . ويقتضيه 
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هذا أن يخطط أداءه؛ وبذلك نستطيع استخدام وظائف المشروع كأساس 

 لتصنيف التخطيط, فيكون عندنا أصناف التخطيط التالية :

 [ تحطيط التمويل ؛1]

 االنتاج ؛[ تخطيط 2]

 [ تخطيط التسويق ؛ 3]

 [ تخطيط األفراد ... الخ . 4]

 [  الفترة التي يغطيها التخطيط : 2]

ويختلف طول  (1)ورد عند تعريف التخطيط أنه " تطلع للمستقبل"

الفترة التي يغطيها التخطيط . وقد شاع تقسيم فترات التخطيط إلى ثالث 

 فترات : 

 يزيد عن خمس سنوات .]أ[ التخطيط طويل األجل وهو ما

]ب[ التخطيط متوسط األجل ويغطي فترة تزيد عن سنتين وتقل عن 

 خمس  سنوات ؛

 ]ج[ التخطيط قصير األجل ويغطي فترة تقل عن عامين .

 [ النشاط التخطيطي : 3]

يعتبر د . سمير أحمد عسكر النشاط التخطيطي واحداً من األسس التي 

 قسم النشاط التخطيطي إلى : يمكن استخدامها لتصنيف التخطيط وي

 [ األهداف .1]

 [ االسترايجيات.2]

 [ السياسات .3]

 [ البرامج .4]
 [ الميزانيات.5]

 [ اإلجراءات .6]

 .(2)[ القواعد7]

 فوائد التخطيط : ـ

 يعدَّد د . سمير أحمد عسكر فوائد كثيرة للتخطيط نذكر منها : 

 وك والقرارات؛ [ يركز التخطيط على األهداف التي توجه السل1]

 [ يوضح الوسائل المناسبة لتحقيق األهداف المرجوة ؛2]
                                                        

 – 1983د. سمير  أحمد عسكر , المدخل إلى إدارة االعمال , دار النهضة العربية , القاهرة ,  (1)

 . 83ص 
 .83د. محمد سعيد عبد الفتاح , مرجع سبق ذكره , ص  (2)



ـــان م ـــد                                                                       د. يوســــع عثــ

 سليـان
 

هـ 1427العــــدد الثــاني عشـــر                مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية             

 م2006ـــ 
 

276 

 ؛(1)[ يعين المدير على استخدام التحليل والمنطق والرشد3]

[ يمكن المخطط من التشخيص المبكر للمشاكل واألستعداد 4]

 لمواجهتها وحلها ؛

 [ يعين المنشأة على أن تحصل على أفضل الموارد ؛5]

ف على مواطن الخير  [ يعين المنشأة6] على قراءة المستقبل والتعرُّ
 واستثمارها ومكامن الشر واجتنابها ومعرفة التحديات واالستعداد لها؛ 

 [ يقلل التخطيط من عدم التأكد والمخاطرة ؛7]

[ يساعد المنشأة على خفض التكلفة بتوفير الوقت والجهد وتجنب 8]

 األخطاء ؛

وتجنب التركيز على أهداف فرعية [ يساعد على التنسيق والرقابة 9]

 .(2)على حساب أخرى

[ يعزز المناخ السلوكي ألنه يركز على التصميم الدقيق والشرح 10]

الوافي للواجبات والسلطة , والمسئولية , والتنظيم ، ونظام الحوافز , 
 .(3)والعالقات المتبادلة بين األفراد

 

 بعض آيات من القرآن تشير إلى التخطيط

 

لفظ التخطيط صراحة فدي القدرآن الكدريم رغدم أنَّ كدل قصدص لم يرد 

األنبياء تتضمن التخطيط, وقد سلف أن الغاية من خلق الخالئدق هدي عبدادة 

 [،56: الذاريات]          هللا القائل 

والعبددادة هددي تحقيددق مددراد هللا فددي تعميددر األرض قيامدداً بواجددب الخالفددة. 
مل في القرآن الكريم, "وحيثما ذكر  اإليمان في ولذلك ربط هللا اإليمان بالع

      ى, قدال تعدال(4)القرآن أو ذكر المؤمندون ذكدر العمدل

                                                        

 . 88د. سمير عسكر مرجع سبق ذكره ؛  (1)

 .101المرجع نفسه, ص (2)

 .102المرجع نفسه, ص  (3)
 .103المرجع نفسه, ص  (4)
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 [.15: الحجرات]   

فانظر كيف قصر صفة اإليمان على الذين يتبعون اإليمان باهلل 

  تخطيط ؟ ورسوله بالجهاد بالنفس والمال . وهل يكون الجهاد بال

         قال تعالى 

           

             

[ فقد اشترط 55: النور]        

لالستخالف والتمكين أن يكون إيماناً ويكون عمالً واشترط أن يكون العمل 

 خطيط ؟صالحا ً يعني موافقاً لما شرع هللا ؛ وهل يكون العمل صالحاّ بال ت

           وقال تعالى: 

             

          

: آل عمران]            

195.] 

في هذه اآلية ربط السياق القرآني استجابة هللا لهم بحركتهم وعملهم 

 في سبيل هللا وفق تخطيط يهيئ لهذا العمل أسباب النجاح . 

        بإعداد القوة فقال : وقد أمر هللا
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 [.60: األنفال]   

وهو أمر يتضمن األمر بالتخطيط ألن إعداد القوة نشاط هادف , وألنه 

يحتاج لكثير من المعلومات بعضها متعلق بالحاضر وبعضها متعلق 

لومات الحاضر مستوى قوة المسلمين ومستوى بالمستقبل "تنبؤ" ,ومن مع

قوة العدو ؛ ومن معلومات المستقبل نشاط العدو ومحاوالته تحسين قوته 

 والفرص المتاحة أمامه للنجاح ومثل ذلك فيما يتعلق بالمسلمين .
ومن اآليات المتضمنة األمر بإعداد القوة , والمتضمنة ـ بالتالي ـ 

        األمر بالتخطيط قوله تعالى : 

           

            

             

             

 . [66-64]األنفال:         

فالمسلمون مطالبون وفق هذا النص القرآني بحيازة معلومات عن 

ه ثم إعداد خطتهم موقفهم, ومقدار قوتهم مقارنة بموفق العدو, ومقدار قوت

في ضوء هذه المعرفة وفي ضوء معايير النصر التي جعلها النص في خط 

ممتد طرفه أن يكون المسلمون في أوج قوتهم فيكون التناسب بينهم وبين 
عدوهم حينئذ واحداً إلى عشرة , وطرفه اآلخر أن تضعف قوة المسلمين 

قية المتغيرات مثل فيكون التناسب واحداً الثنين؛ مع األخذ في الحساب ب

الصبر وصدق اللقاء و ... الخ . في ضوء هذه المعرفة وهذه المعايير 

يخطط المسلمون ويستقرئون األحداث التي يطويها المستقبل , ثم يختارون 

 البديل الذي يحقق الخير أو يقلل الشر إلى أدنى مستوياته .
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الذي  وإذا طمع المسلمون في نصر هللا وتمكينه فسبيلهم التخطيط

يضبط حركتهم بمرضاة هللا ويجعل رضا هللا معياراً لما يؤتى وسخطه 

 معياراً لما يترك. 

            قال تعالى 

          

 [. 41-40]الحج:      

ولم يرتب هللا جزاًء على إيمان اليتبعه عمل صالح . وكيف يكون 

 ً ً إذا لم يكن هادفا ً للغاية من خلق الخالئق,  العمل صالحا , وهدفه موافقا
ووسائله مرضية هلل؛ وهذه هي مراحل التحطيط؛ فاهلل لم يرتب جزاء على 

      عمل غير مخطط قال تعالى 

   [، وقال تعالى 96: مريم]      

: الكهف]            

30.] 

ذلك , وذكر في سياق مدح والتخطيط أخذ باألسباب , وقد أمر هللا ب

األخذ باألسباب قصة ذي القرنين الذي َمنَّ هللا عليه بالتمكين وهيأ له 

ً بعد التمكين وتذليل األسباب ؟ أم  األسباب . فهل قعد ذو القرنين مكتوفا

تحرك فاستثمر األسباب في صناعة التغيير وقيادته لتحقيق إرادة هللا في 

الفة فيها ؟ لقد أخذ باألسباب وصنع تعمير األرض والقيام بواجب الخ

       التغيير وقاد اإلعمار  . يقول تعالى :
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 [.98-83الكهف: ]        

 ني:التخطيط في القصص القرآ

لقد قص القرآن قصصاً تشير إلى التخطيط ؛ ومعروف أن من أهداف 
القصص القرآني التأسي بالمحامد التي يحكيها ومعرفة أنماط السلوك 

ف على أنماط السلوك غير الحميد لتجنبها .  الحميد وتقليدها ؛ والتعرُّ

والقرآن عندما يحكي عن نبي فإنه يريد أن ينهج الناس نهجه ويتأسوا 

 له. قال تعالى بفع
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 [. 4: الممتحنة]          

            وقال تعالى 

[، وقال تعالى 6: الممتحنة]          

               

 [.21: األحزاب]     

وقصص األنبياء كلها تتضمن التخطيط، ولكننا نكتفي منها بقصتين  

 على سبيل التمثيل، هما:

 .[ قصة نبي هللا يوسف 1]

  [ قصة نبي هللا موسي 2]

 :[ قصة سيدنا يوسف 1]

مقطع القصة التي نعتقد أنه يشير إلى التخطيط برؤيا الملك التي  يبدأ

كإشارة للمستقبل يتنبأ عن طريق تعبيرها   يوسف يستثمرها نبي هللا

بأحداث المستقبل ويرسم في ضوئها خطة تهدف إلى تجاوز سني الجفاف 

 التي توقعها وذلك باتخاذ عدد من التدابير مثل : 

[ ابتداع خطة للتخزين يستخدم فيها أسلوباً يحفظ الحبوب من التلف 1]

 ويحميها من اآلفات .

زيع تضمن الوفاء بالحد األدني من االحتياجات [ رسم خطة للتو2]

 خالل فترة الجدب.
[ رسم خطة إلعادة االستثمار عندما تتوفر الظروف المعينة على 3]

 النجاح.

 نالحظ :

 عاماً مما يعني أنها خطة طويلة األجل. 15أن عمر الخطة  أوالً :

 أنها مقسمة إلى ثالث خطط فرعية :ثانياً : 

ى استثمار الظروف المعينة عل اإلنتاج والعمل ]أ[ تركز أوالها عل

على تحصيل أكبر عائد منها ؛ ثم االقتصاد في النفقات إلحراز فائض يكفي 
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احتياجات األمة في فترة الجفاف ؛ وتخزين هذا الفائض بطريقة تصونه 

 من التلف وتحفظه من اآلفات .

الفترة ]ب[ وتركز الثانية على توزيع فائض اإلنتاج المستفاد خالل 

 األولى "فترة اإلنتاج"بطريقة تقابل الحد األدنى من الجدب.

]ج[ وتركز الثالثة على إعادة االستثمار فى السنة األخيرة من سني 
 الخطة لتعود لألمة حالة الرفاهية والسعة .

          قال تعالى 

            

            

             

            

            

               

                 

 [.49-43يوسف: ]           

 

 :  [ قصة نبي هللا موسى 2]

يبدأ الجزء الذى نعتقد أنه يشير إلى التخطيط فى قصة نبي هللا موسى 

  بطلب نبي هللا شعيب مقابلته بعد أن سمع عنه من بنته . وكانت األسرة

الكريمة قد أحست بالمشكلة وحددت هدفها : فاألب شيخ كبير اليقوى على 

تدبير أمر معاشه , وليس له ولد يقوم مقامه , مما دفع البنتين الى سد هذه 

ما لالختالط الثغرة فكانتا تخرجان لرعي أغنام األسرة ؛ وكان ذلك يعرضه

بالرعاة عند ورود الماء لسقي األغنام , وحتى تجتنبا هذا االختالط كانتا 
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تتأخران حتى يصدر الرعاة وكان معنى هذا أن تعودا للبيت فى وقت 

متأخر . ويبدو أن األسرة كانت تبحث عن حل لهذه المشكلة فلما قيض هللا 

 لها هذا الشاب اتضحت أمامها الخطة.

 ومات قد توفرت عن هذا الشاب : كانت بعض الـعل

ألنه أنكر وجود المرأتين بين الرجال  [ إنه شهم ذو نجدة وغيرة :1]

, ولم يقف مكتوفاً متفرجاً بل تقدم ليستفسر عن سبب وجودهما بين الرجال 
 ثم شرع يعينهما على إنهاء هذا الوضع الذي لم يرضه. 

ة البئر ألنه حرك صخرة كانت توضع على فوه [ وهو قوي :2]

يحتاج تحريكها لقوة عدد من الرجال األقوياء ؛ وألنه سحب دلواً يحتاج 

سحبه للقوة ففرض نفسه واحترامه على الرعاة الذين يحترمون القوي؛ 

ولذلك ماكانوا يسمحون للبنتين أن تسقيا قبلهم فنال احترامهم وحقق بغيته 

 .(1)فسقى للبنتين فانصرفتا مبكرتين على غير العادة

النه عندما تبع الفتاة رأي أنه اليجوز له النظر إليها  [ وهو أمين3]

 فطلب إليها أن تسير خلفه وتدله على الطريق .
كانت عودة الفتاتين مبكرتين ـ على غير العادة ـ سبباً جعل األب يسأل 

عن األمر . فأخبرتاه خبر الشاب فطلب من إحداهما استدعاءه ؛ وكان 

 الشاب 

   أمس الحاجة لسانحة من خير كما قال تعالى : ـ في غربته ـ في

                

وكانت األسرة قد أعدت خطتها الستثمار هذه السانحة [، 24:القصص]

 وحددت تفاصيلها. 

ولكن عِقبةً كانت تعترض الخطة : فالشاب غريب عند األسرة وال 

ير من القيود , وحل هذه يحل له االختالط بها , وتعترض تعامله معها كث

العقبة عند األب أن يتزوج إحدي البنتين ؛ ولكن عقبة أخرى تعترض هذا 
الحل : فالشاب معدم اليجد ما يقتات به فمن أين له تكاليف الزواج ؟ والحل 

ً عند األب: فالعمل مورد اقتصادي غال واألسرة في حاجة لهذا  أيضا

مطلوبة فليكن عمل الشاب المورد , والشاب مستوف لكل الموصفات ال

                                                        

سيد قطدب: خصدائص التصدور االسدالمي ومقوماتده ، دار الشدروق ، بيدروت ، لبندان ، بددون  (1)
 .185تاريخ نشر ، ص 
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مقابالً لتكاليف الزواج ؛ وهكذا اتضح الطريق واكتملت الخطة وأجيب عن 

التساؤالت التي تعترضها وبقي أن تعرض الخطة على الشاب ليوافق 

عليها ويبرم العقد . حددت مدة الخطة بين ثمان إلى عشر سنوات , مما 

فوافق عليها وأختار يعني أنها خطة طويلة األجل ؛ وعرضت على الشاب 

 .(1)أطول األجلين

          قال تعالى : 

             

             

              

             

            

             

             

             

             

 [.28-23 :القصص]   
 

 

 

                                                        

م , 1978هدـ  1398محمد بن جرير الطبري , تفسير الطبدري , دار الفكدر , بيدروت , لبندان ,  (1)

. وانظددر أيضداً: عبددد الوهداب النجددار , قصددص  37المجلدد الثددامن " الجدزء العشددرون " ص 
 . 166األنبياء , دار الفكر , بدون تاريخ , ص 
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 المفاهيم النظرية للتوكُّل

 

 معنى التوكُّل :

الجذر اللُّغوي لهذه الكلمة هو الفعل الثالثي )و ك ل ( قال ابن منظور: 

"وكل" في أسماء هللا تعالى : الوكيل هو المقيم الكفيل بأرزاق العباد 

أنه يستقل بأمر الموكول إليه ... والمتوكل على هللا : الذي يعلم أن وحقيقته 
هللا كافل رزقه وأمره فيركن إليه وحده وال يتوكل على غيره ... وكل باهلل 

وتوكل عليه: استسلم إليه ... يقال : توكل باألمر إذا ضمن القيام به ... 

ه ... ووكل فالٌن ووكلت أمري إلى فالن : أي ألجأته إليه واعتمدت فيه علي

 .(1)فالناً إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزاً  عن القيام بأمر نفسه

وقال في "المنجد": " الوكل" العاجز الذي يكل أمره إلى غيره ويتكل 

وقد تزداد هذه الكلمة بتضعيف المها " الكاف " . قال في المنجد  (2)عليه

ً : جعله وك وقد تزداد بالتاء في األول  (3)يالً وكَّل توكيالً ]وكَّل[ فالنا

وتضعيف الكاف. "تَوكَّل" قال في المنجد : " توكَّل توكُّالً , توكل له 
بالنجاح : ضمنه وتكفَّل به ... وتوكَّل على هللا : استسلم إليه . وتوكل في 

 .(4)األمر : أي أظهر العجز واعتمد على الغير"

معروف ؛ يقال وكله  وقال في "مختار الصحاح": )و ك ل( الوكيل

بإمر كذا )توكالً( واالسم )الوكالة( بفتح الواو وكسرها )التوكُّل( إظهار 

العجز واالعتماد على غيرك، واالسم )التكالن(، واتكل على فالن في أمره 

ً وهذا األمر  إذا اعتمده و)وكله( إلى نفسه من باب وعد )وكوالً( أيضا

اتكل كل واحد منهما على  موكول إلى رأيك و)واكله مواكلة ( إذا
 .(5)صاحبه

والتوكُّل إظهار العجز واالعتماد على غيرك، واالسم التكالن واتكلت 

 .(6)على فالن في أمري إذا اعتمدت عليه

                                                        

 .39محمد بن جرير الطبري , مرجع سبق ذكره , ص  (1)

 .744ابن منظور مرجع سبق ذكره , ص  (2)
 .1164, ص 1967, الطبعة الخامسة  المنجد األبجدي , دار الشروق , بيروت , لبنان (3)

 .1164المرجع نفسه, ص  (4)

 .301المرجع نفسه, ص  (5)
 .734محمد بن بكر بن عبد القادر الرازي, مرجع سبق ذكره , ص  (6)
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وقال الفخر الرازي :" التوكُّل " تفعُّل من وكل أمره إلى فالن إذا 

  :  تعالىاعتمد على كفايته ولم يتولَّ بنفسه قال ذلك عند تفسير قوله 

 [.159آل عمران: ]          

ثم قال " في اآلية إشارة إلى أنه ينبغي أن يدفع اإلنسان ما يعرض له 

من مكروه وآفة بالتوكُّل على هللا وأن يصرف الجزع عن نفسه بذلك 

 .(1)التوكُّل

فالتوكُّل ـ إذن ـ إظهار العجز . واالعتراف بالعجز يجعل العاجز 
معين يستسلم إليه ويعتمد عليه فيوكل أمره إليه ثقة بكفايته  يبحث عن

وقدرته على القيام باألمر , فيتكل عليه ويجعله وكيالً , فإذا صنع هذا فقد 

توكل عليه, واستسلم له , واعترف االنسان بعجزه وفقره إلى هللا , وطلب 

التوكُّل  منه سبحانه أن يعينه , ووكل إليه أمره واتكل عليه وتوكل , فذلك

الممدوح ؛ ألن هللا سمَّى نفسه الوكيل وهو المقيم الكفيل بأرزاق العباد 

والمستقل بأمرهم , القادر الرؤوف الرحيم , فلن يضيعهم . وقد قالت أمنا 

عندما أسكنها بواد غير ذي  هاجر ـ عليها السالم ـ ألبي األنبياء إبراهيم 

إليها أن نعم قالت : "إذن زرع : " ... آهلل أمرك بذلك؟ فلما أشار 

 اليضيعنا".
ورد في النهاية البن األثير " يقال : توكل باألمر إذا ضمن القيام به؛ 

ووكلت أمري إلى فالن : أي ألجأته إليه , واعتمدت فيه عليه , ووكل فالن 

 .(2)فالناً : إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزاً عن القيام بأمر نفسه"

هللا الزبير : " ومن هنا كان المقصود الشرعي للتوكُّل يقول د . عبد 

هو أنه صدق اعتماد القلب على هللا عز وجل وتفويض أمره إليه والثقة به 

، (3)في استجالب المصالح ودفع المضار في أمور الدنيا واآلخرة كلها"

ويقول: "وقريب من هذا ما قيل في حقيقته : اعتماد القلب على هللا في 

 .(4)ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع مايضره في دينه ودنياه"حصول ما 

                                                        

 .736ابن منظور مرجع سبق ذكره , ص  (1)
ة والنشددر تفسددير الفخددر الددرازي المعددروف بالتفسددير الكبيددر ومفدداتح الغيددب .دار الفكددر للطباعدد (2)

 .70–69والتوزيع, بيروت , لبنان , الجزء التاسع , ص 

 .221, ص  5ابن األثير , النهاية في غريب الحديث , ج  (3)
 .154م , ص1997,  1د. عبد الزبير, دروس في تزكية النفس , دار األصيل , صنعاء , ط  (4)
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 التوكُّل في القرآن الكريم :

وقد وردت مادة التوكُّل في أكثر من ستين موضعاً في القرآن الكريم ؛ 

   وورد األمر بالتوكُّل في القرآن مراراً , من ذلك  قوله تعالى : 

الصيغة  [، وقد تكررت هذة122]آل عمران:     

من سورة آل عمران ,  122كثيراُ في القرآن الكريم : فجاءت في االية 

من سورة  51من سورة المائدة , واآلية  11منها واآلية " 160واآلية 

من سورة المجادلة ,  10من سورة إبراهيم, وآآلية  11التوبة , واآلية 

 من سورة التغابن . ومنه قوله تعالى:  13واآلية 

من سورة  12[, واآلية 67]يوسف:       

 إبراهيم ".

ومدح هللا المتوكلين في مواضع كثيرة من كتابه العزيز , بل إن كل أو 

  جل ما ورد عن التوكُّل كان في سياق المدح ؛ ولكنه صرح بأنه 

من سورة آل عمران , وأعلن أن من  159في اآلية    

       :  يتوكل عليه فإنه اليحتاج لمزيد حين قال

   من سورة النساء , وقال تعالى :  171, 132في اآليتين  

   من سورة اإلسراء , وقال تعالى  65في اآلية    

من سورة الطالق ؛ ألن هللا قوي ,  63في اآلية "      

عزيز , قادر ... يقدر على أن يقضي حاجة من يتوكل عليه ؛ حكيم يعرف 

        يلوذ به ؛ قال تعالى  مصلحة من

من سورة التوبة. وكما وصف هللا نفسه بالعزة  51اآلية    

والقوة فليس يعجزه شيء ؛ ومن يتوكل عليه فإنه يستطيع أن يكفيه ؛ 
وصف نفسه بالرحمن الرحيم ، ومن رحمته أنه اليهمل من توكل عليه بل 
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و يعرف مصلحة من يتوكل عليه يكفيه ؛ ووصف نفسه بالحكمة والعلم , فه

 ويضع له حوائجه في نصابها. وقد قرن عزته برحمته في قوله تعالى: 

 من سورة الشعراء  .  217اآلية       

 االخذ باألسباب ضرورة ، دون الركون إليها :

يتضح مما تقدم أن التخطيط هو تهيئة أسباب النجاح لكل نشاط 

ممارسة هذا النشاط ألنك تنظر إلى  يمارسه الشخص قبل الشروع في

المستقبل لتتنبأ وتتعرف على األحداث التي ستقع مستفيداً في ذلك بتجارب 
ً السنن التي جعلها هللا مقدمات للنتائج . فالتخطيط هو  الماضي ومستقرئا

األخذ باألسباب التي يقول عنها أهل اللُّغة : " كل شيء يتوصل  به إلى 

فاألسباب هي السنن التي  (1)ل به إلى شيء آخر"غيره ... كل شيء يتوك

جعلها هللا مقدمات للنتائج , وأمر العباد أن يتخذوها ليبلغوا أهدافهم ؛ 

فالعمل من أسباب الكسب , ومجالسة العلماء من أسباب العلم , واالجتهاد 

من أسباب النجاح, والتداوي من أسباب الشفاء . وقد أمر هللا عباده أن 

سباب عبادة له وحده، واحتفظ لنفسه جل جالله بتعريف األسباب يتخذوا األ
ً ؛ فالمخلوق مطالب  وترتيب النتائج ؛ وتكفل لكل مخلوق برزقه مادام حيا

ً بحرث األرض ,  ً يكون مطالبا بالعمل وفق هذه السنن ؛ فإذا كان مزارعا

 وبذر الحب , وتعاهده بالري , ورعايته من اآلفات ؛ يصنع كل ذلك ألن هللا

أمره به ألنه يعبد هللا بعمله هذا ؛ أما نتيجة هذا المجهود فعند هللا تعالى ألنه 

     طالبه بالحرث فقط ولم يطالبه بالزرع: قال تعالى: 

             

[ "إنَّ مهمة 67ـ63]الواقعة اآليات:         

ير فيها مع إخالص النية هلل العبد تنتهي عند األخذ باألسباب وعدم التقص

تعالى . واألخذ باألسباب يقتضي أن يتحرى العبد مظان النجاح وأن يعرف 

األسباب التي تثمر النتائج التي يرجوها " يخطط " فيتحرى موسم نجاح 

                                                        

م , ص 1988,  1,  لبنان , ط  ابن رجب الحنبلي جامع العلوم والحكم , دار المعرفة , بيروت (1)
 . 49حديث رقم  436
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المحصول الذي يريد أن يزرعه , ويبحث عن التربة التي تالئم المحصول 

ويقتضيه ذلك أن يعرف موسم المطر , يتاكد من مصدر الماء , ...... الخ 

فيعد أرضه للزراعة قبل وقت يمكنه من استثمار الموسم ؛ وأن يعرف 

موسم فيضان النيل فيستعد الستثمار مياهه وتجنب األضرار التي يسوقها ؛ 

فهو إذن يتنبأ المطر سينزل والنهر سيفيض ؛ وأن ماء المطر أو فيضان 

معينة ؛ وأنه سيستمر فترة معينة , النهر سيروي منطقة معينة أو مساحة 
كل هذه أحداث يطويها الغيب ولكنها متوقعة وفق قرائن معينة وسنن: 

ولكنها مربوطة بمشيئة هللا :  فالمطر سينزل إن شاء هللا والنهر سيفيض إن 

 شاء هللا . 

هذا التنبؤ وهذا التوقع لألحداث التي يطويها الغيب هي واحدة من 

لمرء أن يستثمرها , وهي مرحلة من مراحل أسباب النجاح على ا

التخطيط؛ ولكن عليه أن يعلم أنَّ جهوده ومحاولته استثمارها إنما هو 

العبادة وأن النتائج بيد هللا ؛ فقد يتخلف المطر؛ وقد اليفيض النهر ؛ وقد 

تكون كمية الماء في أي منهما دون المطلوب فيعطش الزرع , وقد يموت 
لمطلوب فيغرق الزرع , وقد يموت ؛ وإن سلم من ,وقد تكون أكثر من ا

هذه وتلك فقد تصيبه آفة , .... وقد ... وقد ... الخ . فالفرد مطالب بالسعي 

واتخاذ األسباب وهذه هي العبادة التي كلفه بها هللا ؛ وهذا هو التخطيط 

الذي نعنيه ؛ أما النتائج فبيد مسبب األسباب رب السموات واألرض ؛ 

ذلك هو التوكُّل ؛ وفي كالم العرب : " على المرء أن يسعى والتسليم ب

وليس عليه إدراك النجاح " ؛ فالتوكُّل والتخطيط قرينان؛ والتخطيط الذي 

هو األخذ باألسباب ضرورة من ضرورات النجاح ولكن الينبغي الركون 
 لهذه األسباب .

 التخطيط يسبق التوكُّل :ـ   

لى نفسه بها , وأمراً لغيره بها , صبراً فالعبد مأمور بالعبادة أخذاً ع

ً لغيره بالصبر عليها ؛ قال تعالى      عليها وتحريضا

[؛ 132]طه:            

قال ابن جرير الطبري رحمه هللا : " واصطبر على القيام بها وأدائها 

ببدنك بحدودها أنت , النسالك رزقاً , يقول : النكلفك ماالً بل نكلفك عمالً 

ً جزيالً . نحن نرزقك؛ يقول: نحن نعطيك  ً وثوابا نؤتيك عليه أجراً عظيما
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وقال ابن كثير رحمه هللا : "وأمر أهلك  (1)المال ونكسبك وال نسألكه"

بالصالة واصطبر عليها" أي استنقذهم من عذاب هللا بإقامة الصالة واصبر 

 يعني إذا أقمت الصالة       أنت على فعلها ؛ 

     أتاك الرزق من حيث ال تحتسب كما  قال هللا تعالى: 

 [، قال : تعالى 3-2]الطالق:          

               

]الذاريات:            

والصالة رمز للعمل الصالح ولفرائض هللا التي أمر بالمحافظة  (2)[58ـ56

ود التي يتزود منها العبد الطاقة التي يستعين بها عليها, وهي محطة الوق

   على التزام حدود هللا والبعد عن محارمه ؛ قال تعالى : 

[. فإذا أقام 45]العنكبوت:        

الصالة التزم بالمعروف وانتهى عن الفحشاء والمنكر ؛ فكان سعيه لطلب 

ب الحالل , واجتناباً ألبواب رزقه تعميراً لألرض وعبادة هلل والتزاماً بأبوا

الحرام والشبهات؛ ولذلك ينبغي أن تكون الصالة هي المحور والذي يدور 

حوله البرنامج اليومي للمسلم بحيث يكون وقت أدائها مفرغاً من كل عمل 

 خالفها، ومخصصاً كلياً لها؛ ويكون كل عمل غيرها إما قبلها وإما بعدها .

نفسه بطاعة هللا ؛ ألنه التكليف الذي من  فالعبد ـ إذن ـ مأمور أن يشغل

أجله خلق ؛ وال يشغل نفسه بالرزق ألنه مضمون ؛ ومن طاعة هللا األخذ  
باألسباب ؛ والتحطيط له , وتحري أسباب النجاح ؛ فإذا استوفى األسباب , 

ر فيها فقد أدى الذي عليه فليضمن رزقه ألنه وعد من ال يخلف  ولم يقّصِ

 الميعاد. 

                                                        

 .458ابن منظور , مرجع سبق ذكره , المجلد األول , ص  (1)
 .170محمد بن جرير الطبري , مرجع سبق ذكره , المجلد السابع , الجزء السادس عشر , ص  (2)
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مة هللا أنه غيَّب المستقبل وجعل الرزق فى طياته ؛ وسبَّب ومن حك

األسباب وجعل تصريفها فى يده ؛ ثم أمر العباد أن يلتزموا طريقَاً مشروعاً 

فى طلب رزقهم ؛ وتعبدهم بذلك ؛ ولكنه أخفى مقدار الرزق وأوصافه 

وميقاته ليعلم من يلتزم الطاعة فى طلب الرزق ومن تحمله الشفقة وضعف 

قين على استبطاء الرزق وتنكب الطريق فيطلبه من باب يخالف طريق الي

الطاعة. فالرزق آت ال محالة ، فى موعده الذى أراده هللا ، وفى مكانه ، 
وبمواصفاته ، ولن يغير التزام الطاعة شيئأ  فى ذلك ؛ ولكن العدول عن 

يث طريق الطاعة يحمل العبد أوزار المخالفة وذنوب المعاصى . وفى الحد

: " لقد نفث روح القدس فى روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها 

وأجلها، فاتقوا هللا وأجملوا فى الطلب ، وال يحملنكم استبطاء الرزق أن 

 .(1)تطلبوه بمعصية هللا فإنَّ ما عند هللا الينال بمعصيته"

ة فطلب الرزق هو العبادة المأمور بها ألن العبادة ـ كما يقول ابن تيمي

رحمه هللا ـ اسم جامع لما يحبه هللا ويأمره به؛ واالعتقاد الجازم بأنَّ هللا هو 

 الرازق توكُّل. ونالحظ أنَّ سياق اآلية قدَّم اآلمر بالصالة ؛ قال تعالى 

  ؛ وثنى بضمان الرزق فقال :      

وقد قدَّم الحق عز وجل األمر بالعبادة على اآلمر      

من  123ل في كثير من آيات القرآن الكريم مثل قوله تعالى في اآلية بالتوكُّ 

؛ وقدَّم         سورة هود : 

من سورة النحل  42الصبر على التوكُّل في مثل قوله تعالى في اآلية 

 من سورة العنكبوت:  59واآلية 

وقدَّم اإليمان على التوكُّل في         

      من سورة الشوري :  36ي اآلية مثل قوله تعالى ف

. وكل ذلك يوحي بأن العمل مقدم على       

                                                        

العربيدة, بددون تداريخ أبو الفداء إسماعيل ابن كثير , تفسدير القدرآن العظديم , دار إحيداء الكتدب  (1)
 .171نشر, الجزء الثالث , ص 
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التوكُّل , والعمل يتطلب التخطيط وتلمس أسباب النجاح واألخذ بها . فإذا 

خطط واجتهد ولم يقصر فليتوكل على هللا معترفاً بعجزه عن بلوغ ما وراء 

 األسباب . األسباب ؛ ومسلما لمن بيده مقاليد 

 هل استغني ناجح عن التخطيط؟

ننظر في هذه الفقرة إن كان واحد من الناجحين قد استغنى عن 
ً لتركه . وليس فوق نجاح  التخطيط حتى يكون ذلك ذريعة لذمه أو سببا

األنبياء نجاح, ألنهم بوحي من هللا , ومعصومون بعصمته , وليس فوق 

لتوكُّل , والتوكُّل حال النبيين جميعاً توكلهم توكُّل وهم المأمورون أصالة با

ينطلقون في دعوتهم إلى هللا متوكلين عليه معتمدين في كل صغيرة وكبيرة 

الذي لجأ إلى هللا في أشد محنة  وإمامهم في ذلك أبوهم إبراهيم   (1)عليه"

وتبعه في  (2)أبتلي بها فقال حينما أُلقي في النار " حسبنا هللا ونعم الوكيل

الذي قال حين أُلقي في الجب: "حسبي هللا ونعم  ي هللا يوسف ذلك نب

الذي حكى القرآن عنه في  وسبقهم أبو البشرية الثاني نوح  (3)الوكيل"

             قوله تعالى: 

            

[" وقال 71]يونس:            

             لقومه  هود 

لقومه  [" وقال شعيب 56]هود:         

 :               

ً كما حكي القرآن الكريم 88]هود:    [. فالتوكُّل حال األنبياء جميعا

                                                        

 م.1997د. عبد هللا الزبير  عبد الرحمن , مرجع سبق ذكره،   (1)

د. عبدد هللا الزبيدر عبددد الدرحمن , مرجدع سددبق ذكدره, دار األصديل , صددنعاء الطبعدة األولددي ,  (2)

 م.1997
 المرجع نفسه. (3)
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          قولهم لقومهم : 

 [. 12]إبراهيم:           

وكُّل على هللا وكل حاله توكُّل . خاتم النبيين أسوة فى الت ورسولنا 

(: "فرسول يقول د. عبد هللا الزبير : تحت عنوان: )والتوكُّل حال نبينا 

كان فى حياته كلها متوكالً على هللا فال يسير سيراً، وال يريد وجهاً،  هللا 

. (1)وال يمشى شبراً، وال يخرج خطوة إالَّ ويعلن توكُّله على هللا عزوجل

: " بسم هللا توكلت على هللا ال بيته أعلن أن هللا وكيله , فقال  فإذا خرج من

حول وال قوة إالَّ باهلل"؛ و إذا عاد إليه في أي ساعة من ساعات الليل 

والنهار أعلن فقره إلى هللا, وعجزه في حضرة هللا وتوكله على هللا وأوصى 
ج وخير أمته بذلك فقال وأمر غيره أن يقول: "اللهم أسألك خير المول

 المخرج , بسم هللا ولجنا وبسم هللا خرجنا وعلى هللا توكلنا ".

وهذا هو حال النبيين صلوات هللا وتسليماته عليهم في دوام التوكُّل 

ً , وليس من  على هللا, ومع ذلك كانوا أكثر الناس حركة , وأدقهم تخطيطا

؛ نبي  الممكن إحصاء أفعال التخطيط في حياتهم ألن حياتهم كلها تخطيط

هللا يوسف ونبي هللا موسى عليهما السالم. ونضيف إليها تخطيط نبي هللا 

في هجرته إلى مكة , وتخطيطه في دعوته وتخطيطه في دعوة  إبراهيم 

قومه , وقصته مع أصنام قومه , وقصة هجرة المسلمين إلى الحبشة ثم إلى 

 . المدينة , وترتيبات هجرته 

نجح خلق هللا ـ الرسل ـ للتخطيط ونأمل كل ذلك أمثلة على ممارسة أ

أن تتاح لنا فرصة نستعرض فيها التخطيط في حياة الرسل صلوات هللا 

عليهم وإنما نكتفي هنا بالتأكيد على أنَّ التخطيط كان ديدن رسل هللا جميعاً 
 بحيث خلت حياتهم تماماً من العشوائية والمصادفة واتسمت بالتخطيط .

ذين هم صفوته من خلقه والذين تشهد جميع فإذا كان رسل هللا ال

الشواهد على نجاحهم قد حرصوا على التخطيط وعلى اتخاذ األسباب 

ً من المصادفة والعشوائية ؛ وإذا كان األمر قد  بحيث خلت حياتهم تماما

 صدر إليهم من رب العزة باتخاذ األسباب فمن دونهم أحوج لألسباب.

خطيط فليس يستغني عنه من دونهم وإذا لم يستغن أنبياء هللا عن الت

 والكل مأمور بأن يتأسى بهم.
                                                        

 المرجع نفسه. (1)
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 هل يتناقض التوكُّل الممدوح من رب العزة مع التخطيط؟

إذا كان هللا أمر رسله باتخاذ األسباب وأمرهم بالتوكُّل عليه فأي 

ذريعة يتمسك بها من يترك التخطيط ويترك األسباب ويقول إنه متوكل 

 على هللا ؟

لتخطيط هو اتخاذ األسباب , وهو تلمس مظان النجاح وقد سلف أن ا
والعمل على استثمارها ؛ وقد رأينا أن هللا تعالى قد أمر الناس بعبادته 

ورأينا  أن عبادته تتحقق بواجب الخالفة، ويتحقق القيام بالخالفة بإعمال 

   السنن التي أعلن هللا أنها ال تتبدل وال تتحول قال تعالى: 

    [، وقال تعالى : 62]األحزاب:      

[، وقال تعالى 23]الفتح:            

[، 43]فاطر:              

وانما أجرى هللا السنن وسخرها لعباده ليستعينوا بها على عبادته وليبتلي 

صدقهم في توحيده, واستثمار السنن هو التخطيط .وكما أمر هللا بعبادته 

ً بالتوكُّل عليه ؛ بل قرن األمر باالثنين و عبادته تشمل التخطيط, أمر أيضا

[، 23]هود:      في  سياق واحد في  قوله تعالى 

 فاألمران ـ إذن ـ محبوبان ومأمور بهما, وليس  بينهما تناقض أو تعارض.
 العالقة بين التوكُّل المحمود وضرورة األخذ باالسباب:

هو النظر إلى المستقبل وإعداد العدة له، وأنه يسير  تقدم أنَّ التخطيط

في خطوات تبدأ بتحديد األهداف , ثم تحديد الوسائل الموصلة لألهداف, ثم 

دراسة الوسائل, ثم اختيار الوسيلة المناسبة, ووضع التفاصيل الضرورية 

 الموصلة للهدف وتنفيذها . 

مسلم به , ولكن  ال نستطيع أن نتصور نشاطاً الهدف له: فالهدف أمر

هدف المسلم مؤطر في دائرة العبودية هلل تعالى , فينبغي أن يحدد هدفه 

 ملتزماً إطار القيم المتمثل في التزام حدود هللا وعدم تعديها . 

قال" إنَّ هللا حدَّ حدوداً  وقد روى الحاكم في المستدرك أنَّ رسول هللا 

سكت عن أشياء رحمة بكم فال تنتهكوها , وفرض فرائض فال تضيعوها , و
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" من سورة البقرة :  229غير نسيان فال تسألوا عنها " قال تعالى في اآلية 

               ،

فالمسلم مطالب أن يلتزم إطار القيم اإلسالمية وال يتعداها، بل وال يقربها 

     من سورة البقرة :  187لقول الحق عز وجل في االية 

         . 

فإذا التزم المسلم إطار القيم اإلسالمية حدَّد هدفه وفق االلتزام وأخلص 

النية هلل فقد عبد هللا في ذلك , وبقي عليه أن يحدد األسباب والوسائل التي 

تقود إلى هذا الهدف , ويتعين عليه هنا أن يقرأ المستقبل ويتصفح السنن 
ً عليه أن يعرف مواسم األمطار ليعرف مكامن النجاح : فلو كان زار عا

وكميتها ومواسم نجاح المحصول وأن يعرف قدراته وإمكاناته وموارده 

ويعرف الوسائل الممكنة الموصله إلى هدفه مستبعداً الوسائل التي تحيد 

عن إطار القيم اإلسالمية؛ ويدرس في ضوء معلوماته عن المستقبل 

فه دون أن يخرج عن إطار وإمكاناته وهدفه أنسب طريق يقوده إلى هد

القيم اإلسالمية , فإذا تبين أنسب الطرق حدد معالمه ووضع تفاصيله 

ً ما قد  وشرع في تنفيذه وتعاهده بالرقابة والمتابعة حتى نهايته, مصححا

ً ما قد يعترضه من مشاكل وعقبات؛ ومعداً   يحدث من انحراف , ومعالجا
لحة ووسائل ؛ إذا فعل هذا فقد لكل حدث عدته ولكل تحدٍّّ ما يساويه من أس

أخذ باألسباب : خطَّط ونفَّذ وراقب ؛ فلينتظر من مسبب األسباب النتائج ؛ 

 وليستقبل هذه النتائج بالرضا والتسليم وليحمد هللا في كل الحاالت.

وقد تقدم أن الرزق مضمون عند هللا ال يتخلف وال يتاخر وال يتغير ؛ 

يعلم من يلتزم بطلبه بطاعة هللا ومن يشك وقد خبأه هللا في طيات الغيب ل

في وعد هللا فيطلبه في غير طاعته . إن من يطلب الرزق بغير طاعة هللا ال 

يغير من وعد هللا شيئاً : ال يقدم ميقاته , وال يغير أوصافه وال يزيد مقداره 
: فالسارق لو صبر وطلب ماسرقه من وجه حالل لجاءه ؛ والمرابي لو 

لجاءه رزقه؛ ولكن كال منهما استبطأ رزقه أو رآه دون التزم الحالل 

طموحه . ففارق الطريق ولم يغير من أمره غير أنه تعرض إلى سخط هللا 

 تعالى. 

 والذي يطلب رزقه بـعصية هللا واحد من اثنين: 
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 [ شاك في وعد هللا ضعيف اليقين بما وعده. 1]

مؤمن بريء من [ أو شاك في قدرة هللا على الوفاء بما وعد. وال2]

ً أن هللا ال يخلف الميعاد وأنه فعال لما يريد , وأنه  هذين ألنه يعلم يقينا

رؤوف رحيم يريد الخير لعباده ؛ ولذلك يفوضه بعد أن يستكمل األسباب 

ويتحلى باإلخالص فالتالزم بين التخطيط والتوكُّل يلزم المؤمن أن يخطط 
نتائج . فالتخطيط إعمال ويأخذ باألسباب ثم يفوض سبب األسباب في ال

 السنن وأخذ باألسباب والتوكُّل وتفويض في النتائج . 

 

 التخطيط والتوكُّل مأمور بهما : 

يتضح مما سبق أنَّ االمرين كليهما مأمور بهما ألنَّ التخطيط إعمال 

    السنن وأخذ  بالقوة، والقوة ممدوحة في مثل قوله تعالى : 

ومأمور بها في مثل قوله [، 23]القصص:      

 تعالى: 

: )المؤمن  [، وقوله 60]األنفال:         

القوي خير وأحب إلى هللا من المؤمن الضعيف ( ونهى هللا سبحانه وتعالى 

  عن القعود لغير عذر , وفضل الساعي على القاعد في قوله تعالى : 

            

            

[، 59]النساء:           

وأمر هللا بالنظر إلى المستقبل واإلعداد له , والمستقبل في عرف المؤمن 

ممتد يشمل الدنيا واآلخرة, وعلى المؤمن أن ينظر عاقبة عمله فيحرص أن 

  يكون خيراً , ولن يكون ذلك بغير تخطيط وإعداد ؛ قال تعالى : 
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 [. 18]الحشر:    

وقد حكى د . عبد هللا حسن رزق قصة إبراهيم بن أدهم مع  شقيق : 

)قال إبراهيم بن أدهم لشقيق : كيف بدأ أمرك الذي أبلغك هذا ؟ قال شقيق: 

مررت ببعض الفلوات فرأيت طائراً مكسور الجناحين في فالة من األرض 

ه , فإذا بطائر أقبل في منقاره فقلت: انظر كيف يرزق هذا , فقعدت بحذائ

جرادة وضعها في منقار الطائر المكسور الجناحين؛ قلت في  نفسي : إن 

ر هذا الطائر الصحيح لهذا الطائر المكسور الجناحين لقادر أن  الذي سخَّ
. سئل عن من (1)يرزقني حيث ما كنت, وتركت التكسُّب وانشغلت بالعبادة

 ال: فالن خير منه .يعول العابد؟ فقالوا : فالن, فق

ً للسعي , وليست العبادة محصورة في مجال من  فليس التوكُّل تركا

النشاط دون اآلخر , ولكنها تشمل جميع  حياة اإلنسان لتنظمها وفق مراد 

 هللا تعالى. 

 من هنا نخلص إلى أن األمرين مأمور بهما وأن كالهما ممدوح.

 
 النتائج والتوصيات

 

 أوالً: النتائج :

 التخطيط عبادة هلل إن سلمت النوايا وصحت الوسائل.[ 1]

[ والتخطيط إعمال للسنن وأخذ باألسباب والتوكُّل تفويض في 2]

 النتائج فهما متالزمان.

[ التوكُّل مع التخطيط خير من التبطل والقعود ألن التخطيط أخذ 3]

 بالقوة والقوي خير من الضعيف.
 هللا ورسوله به. [ التخطيط والتوكُّل كالهما مما أمر4]

 [ من وسطية االسالم أنه لم يغال في تقديس األسباب ولم يهملها . 5]

 

 

 ثانياً: التوصيات
                                                        

 . 68ق , مرجع سبق ذكره , ص د. عبد هللا حسن رز (1)
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كان من أسباب نهضة األمة اإلسالمية أنها أخذت بكل أسباب القوة 

وانطلقت تعمر األرض ملتزمة بإطار القيم اإلسالمية فكان من شأنها ما 

يلة في ربوع األرض . فلما أهملت كان من رفعة ومن نشر للخير والفض

أسباب القوة وقعدت عن اإلعداد لها صارت إلى ما صارت إليه . وعليها 

إن أرادت العودة إلى مجدها أن تعود إلى طريقه ألنه ال يصلح آخرها إالَّ 
 بما صلح بها أولها .

وآخر دعونا أن الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على  

حمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اتبعهم بإحسان المبعوث ر

 إلى يوم الدين.


