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﴾ِفي ِبْضِع ِسِنيَن لِلَِّه 3﴾ ِفي َأْدَنى اْْلَْرِض َوُهْم ِمْن بَ ْعِد َغَلِبِهْم َسيَ ْغِلُبوَن ﴿2ُغِلَبِت الرُّوُم ﴿يف القرآن الكرمي تنبؤ باملستقبل "     

ُر َما بَِقْوٍم صناعة هذا املستقبل " سنةوفيه بيان )الروم(،  ﴾4َوِمْن بَ ْعُد َويَ ْوَمِئٍذ يَ ْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن ﴿ اْْلَْمُر ِمْن قَ ْبلُ  ِإنَّ اللََّه ال يُ َغي ِّ
ُروا َما بِأَنُفِسِهْم]الرعد: تَ ْزرَُعوَن َسْبَع  ﴿قَالَ " عن خطة يوسف إلنقاذ مصر إمجالا ، قال وفيه ختطيط هلذا املستقبل ،[11َحتَّى يُ َغي ِّ

ا تَْأُكُلوَن ) ْمُتْم َلُهنَّ 47ِسِنيَن َدأَباً َفَما َحَصْدُتْم َفَذُروُه ِفي ُسْنُبِلِه ِإالَّ َقِلياًل ِممَّ (﴾﴿ثُمَّ يَْأِتي ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد يَْأُكْلَن َما َقدَّ
ا ُتْحِصُنوَن ) قَاَل َما ﴿ إمجالا عن خطة احلماية من خطر يأجوج ومأجوج  يف سورة الكهفوقال )يوسف(،  (﴾48ِإالَّ َقِلياًل ِممَّ

نَ ُهْم رَْدًما َنُكْم َوبَ ي ْ ٍة َأْجَعْل بَ ي ْ ٌر فََأِعيُنوِني بُِقوَّ نِّي ِفيِه رَبِّي َخي ْ ستقبلية أو والنتيجة املوفيه أمر بالعمل للرؤية ، (95الكهف: ) ﴾َمكَّ
يف كل زمان ومكان، وكذلك كان  ، ومستقبلحاضرو ماض، مستقبلية وليست حالية رغم أن اهلل  بصياغةرؤية جاء التعبري عنها ل

َوَرُسولُهُ ﴿ َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَ َرى اللَُّه َعَمَلُكْم  مهتنشغاليتفقد اهلم و االرسول عند نزول اآلية بني املسلمني يراهم ويعايشهم أعم
رواه )  "الناس عالة يتكففون تذرهم أن خير من أغنياء تذر ورثتك أن إنك"لسنة أيضا ويف ا ،[ 105لتوبة: َواْلُمْؤِمُنوَن ﴾]

تبني أمهية البحث يف سنن ت. مما سبق ."، واعمل آلخرتك كأنك تموت غداً اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً ويف األثر " البخاري(،
 هكونية وضعها اهلل يف الكون، ولكن سنناحلضاري  للبناءصناعته، فوآليات الكرمي يف القرآن والتمكني احلضاري  ريوآليات بناء التغي

ري يآلية مهمة من آليات التغب توجيه القرآن إىل العناية الكشف عن إىل وهلذا هدف البحث احلايل أيضا صناعة وفعل إنساين خالص،
 البحث احلايل يف واإلعداد له بوعي وحساب ومعرفة ودراية، وكان منوذج ،أل وهي آلية التخطيط للمستقبل والتمكني والتطور

اآلليات سورة يوسف عليه السالم، حيث جعله اهلل خمططا وراعيا إلنقاذ مصر وشعبها من جماعة مهلكة  التوجيه وهذه ااستخالص هذ
وقد كشف اد ودمار يأجوج ومأجوج، وكذلك سورة الكهف حيث جعل اهلل عمل ذي القرنني محاية وحفاظا من فسقحط مميت، و 

القرآن يف أكثر من موضع، منها سورة  أشار إليهاأن التخطيط آلية للتغيري والتطوير والبناء احلضاري  :اهمهأالبحث عن نتائج عدة من 
انية مقومات شخصية وإميوهي  ،املقومات املهمة يف هذا التخطيطيف مواضع أخرى عن القرآن  نصيوسف، وسورة الكهف، كما 

والعمل، -األخذ بقوة العلم -علمية وعملية مثل: جمتمعية و ومنها مقومات  .بناء إرادة النفس املخلصةو -واألخالق، -اإلميان، -مثل:
واملشكالت  املستجدات األحداث يف توقعو - ،وحساب املستقبل-، تها على التعاون وبذل اجلهدوصالح النفوس واستقام-
وغري لك من آليات ، خارروحساب وجتنب امل–املتاحة  الفرص بالستفادة منواإلعداد -، والبيئيةالكوارث واملصائب الكونية و 

 التخطيط السرتاتيجي.بناء يف  معروفة
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