
   واإلصالح التغيير مجتمع وبناء القيم تخطيط

 

 

  

  00:45 2010-08-26|     الديب إبراهيم. د

 

 مشروع وجود ضرورة عن ــ الهوية على والمحافظة للقيم قومي مشروع غياب يعنى ماذا ــ والمعنون السابق المقال في تحدثنا

 حتى جديد من وتفعيلها إحيائها وإعادة الخاصة واإلسالمية العربية هويتنا من تبقى ما على للمحافظة القيم وبناء لتخطيط قومي

 التنمية باستحقاقات الوفاء على القادرة البشرية المقومات يمتلك والذي ، المنشود النهضة وجيل ومجتمع إنسان إنتاج من نتمكن

 بشرية مواصفات تتطلب والتي ، القوة إلى الضعف ومن ، التقدم إلى التخلف من مفصلية تاريخية محطة في خاصة والنهوض

 طبقة من والجودة الخصوصية عالية نوعية قيميه منظومة بامتالك تتمايز ، النهوض جيل عليه يطلق فيما خاصة قياسية

 . األخرى الفرعية القيم من والمتنوع العديد منها ويتفرع ويمتد ينبع والتي ، الحاكمة التأسيسية القيم ومستوى

 

 والذهنية النفسية القوة إلى باإلضافة ، واالنضباط والجدية والنظام ، الخاصة والهوية بالذات واالعتزاز االنتماء قوة مثل

 المعاصرة الحياة تحديات مجابهة على القادرة الحديدية واإلرادة الكبير والطموح العالية والهمة ، العالية والتكنولوجية والعلمية

 . جديد من والنهوض التنمية وتحقيق

 

 . والعالمية والمحلية الذاتية واألسباب الدوافع من العديد لذلك سقت وقد

 

 وتنفيذه إنضاجه في للمشاركة الجميع وأدعو به أطالب الذي المشروع لهذا األساسية المالمح عرض الضروري من أصبح وقد

 . البعض ولوعلي جديد مفهوم انه وخاصة القيم تخطيط مفهوم ببناء أوال أبدا أن والعلمي المنطقي التسلسل من وجدت وقد ،

 

 وحاكميتها القيم أهمية إدراك هو وأهمها به للقيام دافعة وأسباب بواعث إلى يحتاج القيم تخطيط أن فكرة على مسبقا التأكيد نود

 بها يؤمن انه بمعنى اإلنسان يتبناها التي فالقيم ، والمجتمعي والمؤسسي الفردي البشرى السلوك وتطوير وإدارة إنتاج في

 والمهنية والعامة الخاصة حياته في السلوكية تطبيقاتها ويدرك جيدا ويفهمها

 

 وعواطف مشاعر من الفرد عن يصدر ان يمكن ما لكل األساسي المصدر هي جوهرها في ــ السلوكيات هذه تطبيق ويجيد

 قدرته ومدى قيم من يمتلكه فيما ابحث واالنجاز العمل على ما فرد قدرة تستشرف ان أردت فإذا ، وانجازات وأفعال وأقوال

 .الواقع أرض على عمليا سلوكا تطبيقها على
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 وقائد ومبلغ رسول خير فكان الكريم القرآن وسلوكه قيمه كانت للبشرية واألعلى األمثل النموذج وسلم عليه هللا صلى فمحمد

 يمتلكون ما بقدر واالنجاز الفعل على البشر قدرات وتتباين تتفاوت وهكذا ، والتغيير واإلصالح للتربية ومرشد ومربى

 . الكريم القرآن قيم وخاصة القيم تنفيذ ويجيدون

 

 : الترتيب على هي كبرى أسئلة ثالثة على اإلجابة يعنى القيم تخطيط

 

 ؟ القادمة للمرحلة المطلوبة البشرية الموارد جودة ومعايير ومالمح صفات هي ما:  األول السؤال

 

 المطلوبة؟ البشرية الموارد هذه انتاج على القادرة القيم منظومة هي ما الثاني السؤال

 

 ؟( الجماهير)  البشرية الموارد هذه نفوس في القيم هذه وتمكين وتعزيز بناء من نتمكن كيف:  الثالث السؤال

 

 : المحورين هذين خالل من عليها اإلجابة يمكننا والتي

 

 المطلوبة البشرية الموارد إلنتاج الالزمة القيم منظومة صف:  األول المحور

 

 كذلك ، عنه غائبة وقيم ، له وحاكمة حاضرة قيم من يعنيه وما للمجتمع الحالي السلوكي للواقع الدقيقة التحليلية القراءة بمعنى

 من تحتاجه وما ، محددة وانجازات وأعمال مهام من تتطلبه وما المقبلة التاريخية المرحلة لطبيعة المستقبلي االستشراف

 . المطلوبة الجودة ومعايير شروط وفق واالنجازات واألعمال المهام بهذه والوفاء تنفيذ على قادرة بشرية استحقاقات

 

 . المطلوبة البشرية الموارد في توافرها الواجب ــ الجودة وشروط معايير ــ األساسية والمالمح السمات توصيف يتبعها

 

 .البشرية الموارد في المطلوبة الصفات هذه من صفة كل لتحقيق الالزمة القيم مجموعة تحديد يتبعها

 

 أولويات ومبوبة منظمة قيميه مصفوفة في القيم هذه وتبويب وتنظيم جمع يتبعها

 

  والقانونية واإلدارية التربوية االستراتيجيات تصميم:  الثاني المحور
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 ووسائل وطرق مسارات من تتضمنه بما ، المستهدفة البشرية الموارد نفوس في القيم ههذ وتعزيز وتمكين لبناء الالزمة

 .االستراتيجية لتحقيق الزمة ومعايير وأدوات

 

 نتناول حيث ، والواقعية التاريخية األمثلة بعض طرح يمكن المقال وليتضح

 

  األيوبي الدين صالح عند القيمي االستراتيجي التخطيط تجربة شديد بإيجاز

 

 ، القومية والعصبية واالنا الفردية لقيم واعالؤه حينئذ اإلسالمي و العربي للمجتمع المتردي السلوكي الواقع مع تعاطى والذى

 من الفرنجة طرد و األمة توحيد بضرورة للمرحلة المحددة المهام سياق في ، الواقع توصيف فأحسن الخ... الدنيا الى والميل

 ، المقبلة للمرحلة المحددة المهام سياق في أيضا للمستقبل استشرافه إلى باإلضافة ، األقصى المسجد وتحرير العرب ارض

 محددة قيم منظومة صف من المجتمعي السلوك وادارة النفوس تربية مجال في والعقد الحل اهل من مستشارية بمعاونة وتمكن

 ، االمة اسمه واحد عام سياق في اإلسالمية وغير اوال االسالمية الطوائف كافة ووحدت جمعت والتي المواطنة قيمة)  تتضمن

 وكلف(  القدس تحرير نحو الكبرى والغاية الهدف وحدة ، بالذات واالعتزاز الثقة قيمة ، والتضحية الجهاد قيمة ، التقوى قيمة

 حيوتها القيم هذه استعادت حتى الجماهير نفوس في القيم هذه وتمكين وبيان وشرح واعالء ببث والمربين والدعاة العلماء كافة

 . وأراد خطط ما له وكان المنشودة الغاية نحو به وتوجه الجيش جمع بعدها الجماهير سلوك في وفاعليتها

 

  والتي الماضي القرن منتصف في الحديثة اليابانية للنهضة بالنسبة الحال كذلك

 

 وأهداف رؤية ترجمة من تمكنوا حين والجماهير االنسانى السلوك وإدارة وتربية بناء وخبراء النهضة مفكرو أرساها

 إلى ثم مهام إلى الرؤية هذه وترجموا ، فقط عاما خمسون خالل العالمية اليابانية الدولة استعادة بضرورة اليابان إمبراطور

 الحالي الجيل عن تماما يختلف نوعى جيل ــ جديد ياباني جيل وجود ضرورة فرضت والتي البشرية للموارد محددة مواصفات

 والتحدي والتكنولوجيا التعلم جيل مستمر بشكل ويبدع يوميا ساعة عشر اثني يعمل جيل ، جودته وشروط مواصفاته في

 قيم من اليابانية النهضة قيم منظومة شكل في ترجمت والتي اليابانية للقيم القومية الخطة فكانت ، المنظم المؤسسي والعمل

 . وحاسمة وجادة منظمة بمؤسسية والعمل والتحدي اليابانية الذات وإعالء العلم وحب واالبتكار واإلبداع العمل

 

 ونقل ، المبهر واالنجاز اإلنتاج تحقيق من تمكن والذي ، تمنوه الذي البشري النهائي والمخرج المنتج فكان أرادوا ما لهم وكان

 . عاما أربعون من اقل في العظمى الدول مصاف إلى اليابان

 

 المقال في سنتناوله ما هذا ؟ فاعل استراتيجي بمنطق للقيم نخطط وكيف ؟ التجارب هذه من نستفيد وكيف نحن نريد ماذا واآلن

 . هللا شاء إن القادم
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   النهضة إنسان الشخصية بناء في التأسيسية القيم
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 فسدت من أن كما ، البناء وقوى وامتد صح األساس بناء وقوى صح ومتى ، نهايته وصحت أثره وامتد صح بدايته صحت من

 نهايته وساءت حالة فسد بدايته

 

 الشعبي التراث في ومأثورة أقوال ــ حينا بقي وإن البناء انهار األساس ضعف ومتى

 

 أرقى في والدراسات البحوث ونتائج والسنة القرآن نصوص أكدته ما ذلك ــ الموثقة العلمية الحقائق درجة إلى ترقى ولكنها

 رائد الصاوي وجيه/  د الراحل استأذنا وأكده ، ماليزيا العالمية اإلسالمية والجامعة وكمبردج هارفارد في العالمية الجامعات

 األزهر جامعة التربية كلية ووكيل اإلسالمية التربية أصول قسم ورئيس اإلسالمية، التربية وأستاذ اإلسالمي التربوي الفكر

 . سابقا

 

 صحيحة تربوية وأساليب مناهج ووفق القويم المنهج على بداياته في الفرد أُسس فإذا البدايات، تأسيس هو التربية، في فاألصل

 . غواية فساد كل ضد وحماية حصانة الفرد اكتسب شبابه في عليه وشب العملي، وسلوكه وجدانه، في ذلك فأستقر

 

 الصحيحة، والعقيدة السليمة الفطرة أساس على ينشأ الذي الطفل أن(  وعمليا وتاريخيا ومنطقيا تربويا)  بها المسلم األمور ومن

 . ذلك على ويشيب يشب ، السديد والتوجيه بالمتابعة ويتمتع ، القويم والمنطق

 

 عالية خاصة نوعية الى يستند بعناية مخطط منهجي عمل ولكنها مصادفة أو عشوائيا فعال ليست النهضة أن األصل أن كما ــ

 كافة يديه على تحققت الذى وهو النهضة إنسان عليه نطلق ان يمكننا ــ البشر من ومتميزة وروحيا ونفسيا ذهنيا الجودة

 حيث ، والحديث القديم االنسانى التاريخ عرفها التي االنسانسية النهضات منها بعض تلى والتى واإلصالحية التغيرية الحركات

 عصر كل حسب الخاصة المواصفات بعض اليها ويضاف االنسان هذا مواصفات من ادنى حد فى النهضات هذه كافة تشترك

 .  ومصر
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 التأسيسية القيم وأهمية ماهية حول

 

(  المراهقة)  التكليف سن بداية إلى االدارك بداية من 16 ــ 3 من معينة زمنية لفترة محددة قيم منظومة التأسيسية بالقيم ويقصد

 : اعتبارات وفق اختيارها تم معينة قيم مجموعة الجامعي قبل ما ـ األساسي التعليم مرحلة

 

 .اإلسالمية واألخالق القيم ميزان في النسبية األهمية ــ

 

 .المسلمة للشخصية األخالقي البناء لقاعدة تؤسس كقيم خصوصيتها ــ

 

 نفس في للقيم والتمكين وتعزيز الكتساب واألهم األساسية المرحلة تمثل والتي عاما 12 ــ 3 من العمرية للمرحلة مناسبتها ــ

 والتي ،.السريع تلقيلل الكبير واستعدادها النفس خصوبة إلى باإلضافة تلوثها وعدم الفطرة وسالمة ببكر تتميز حيث اإلنسان

 تعد والتي عاما 16 ــ 13 من المرحلة من الثاني الجزء لتتلوها ، التكليف لسن والتأهيل اإلعداد مرحلة عليها نطلق أن يمكن

 المراهقة بمرحلة الغربيون التربية علماء يعرفها فيما والرجولة الشباب عالم إلى األطفال عالم من والتحول التكليف سن بدايات

 خاص وتربوي قيمي تعاطي تستوجب التي الخصائص من بمجموعة وتختص اإلنسان حياة في فارقة تحول نقطة تمثل والتي ،

. 

 

 القراءة حب ـ 6 الحياء ـ 5( البر)  الخير وبذل حب ــ 4 الصدق ــ 3 وسلم عله هللا صلى الرسول حب ـ 2 هللا حب ـ 1

 الصالحة الصحبة واختيار األخوة ــ 10 الوقت واستثمار تنظيم ـ 9( المنظمة الجماعية)  المؤسسية ـ 8 الصالة ـ 7 والمعرفة

 الرجولة ــ أ 16 واالبتكار التفكير ــ 1 5 والجودة اإلتقان ــ 14 االحترام ــ 13 االيجابية ــ 12 العالية والهمة الطموح ــ 11

 . للفتيات األنوثة ــ ب 16 للشباب

 

  التأسيسية القيم وفلسفة وأهمية ماهية عن للحديث خاصا مقاال سأفرد هللا شاء وإن

 

 

 

 :  أنها فى ، عامة والتربوية القرآنية القيم دون من بعينها اختيارها وأسس ، التأسيسية للقيم التربوية والدالالت األبعاد أهم وحول

 

  خاص بشكل عليها النبوي والحديث الكريم القرآن تأكيد تكرر التي القيم هي ــ1
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 . لإلنسان بالنسبة وأهميتها ، قيمتها لعظم

 

 : تعالى هللا قال ــ الصالة قيمة:  مثال

 

ُ  أَنَا إِنَّنِي)  اَلةَ  َوأَقِمِ  فَاْعبُْدنِي أَنَا إِالَّ  إِلَهَ  الَ  ّللاَّ  14 طـه(  ِلِذْكِري الصَّ

 

اَلةَ  َوأَقِمِ ) اَلةَ  إِنَّ  الصَّ  45 العنكبوت(  أَْكبَرُ  ّللاَِّ  َولَِذْكرُ  َواْلُمنَكرِ  اْلفَْحَشاء َعنِ  تَْنَهى الصَّ

 

 اإليمان بكمال والمرتبطة اإلسالمية الشخصية لبناء الالزمة األساسية القيم هي ــ2

 

 (. اإليمان كمال ينفى) المسلم إيمان في وخلال ضعفا يمثل منها جزء أو فبغيابها ، عدمه من

 

 الصدق قيمة:  مثال

 

 105 النحل(  اْلَكاِذبُونَ  ُهمُ  َوأُولَئِكَ  ّللاَِّ  بِآيَاتِ  يُْؤِمنُونَ  ال الَِّذينَ  اْلَكِذبَ  يَْفتَِري إِنََّما:)تعالى هللا قال

 

 كذابًا؟ أيكون: قيل.  نعم: قال ؟ بخيالً  أيكون: قيل.  نعم: قال ؟ جبانًا المؤمن أيكون: " - وسلم عليه هللا صلى - النبي سئل وقد

 مالك رواه".  ال: قال

 

 الشيخان رواه"  خان اؤتمن وإذا أخلف، وعد وإذا كذب، حدث إذا ثالث، المنافق آية: " - وسلم عليه هللا صلى وقال

 

 والمرسلين األنبياء حياة في وفاعلية كبير وأثر وأهمية خصوصية لها قيم ــ3

 

  ولمجتمعه لغيره مصلح ذاته في صالح بطبيعته والمسلم ، والمصلحين والدعاة

 

 :االيجابية قيمة:  مثال
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ة   َخْيرَ  ُكنتُمْ ) ـ ْنُهمُ  لَُّهم َخْيًرا لََكانَ  اْلِكتَابِ  أَْهلُ  آَمنَ  َولَوْ  بِاّللَِّ  َوتُْؤِمنُونَ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َوتَْنَهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  تَأُْمُرونَ  ِللنَّاِس  أُْخِرَجتْ  أُمَّ  م ِ

  عمران آل 110(  اْلفَاِسقُونَ  َوأَْكثَُرُهمُ  اْلُمْؤِمنُونَ 

 

 لقمان 17(  األُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  َذِلكَ  إِنَّ  أََصابَكَ  َما َعلَى َواْصبِرْ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َواْنهَ  بِاْلَمْعُروفِ  َوأُْمرْ  الصَّالةَ  أَقِمِ  بُنَيَّ  يَا)  ـ

 

  ذلك بعد عليه البناء سيتم الذي التربوي البناء وأساس قاعدة تمثل ــ4

 

 :الرسول وحب هللا حب قيمة:  مثال

 

 عمران آل 31{  هللا يحببكم فاتبعوني هللا تحبون كنتم إن قل}  تعالى قال ــ

 

 المائدة 35{  الوسيلة إليه وابتغوا هللا اتقوا آمنوا الذين أيها يا}  سبحانه وقال ــ

 

 ومساكن كسادها تخشون وتجارة اقترفتموها وأموال وعشيرتكم وأزواجكم وإخوانكم وأبناؤكم آباؤكم كان إن قل}  تعالى وقال ــ

 التوبة 24{  بأمره هللا يأتي حتى فتربصوا سبيله في وجهاد ورسوله هللا من إليكم أحب ترضونها

 

 : قال وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول أن أيًضا،"  البخاري"  صحيح وفي

 

 ( .  أجمعين والناس ووالده ولده من إليه أحب أكون حتى أحدكم يؤمن ال بيده، نفسي والذي) 

 

 الحق تربوي بناء كل ومبتدأ أصل فهي بدونها، يتم أن التربوي للبناء اليمكن ــ5

 

 : والمعرفة القراءة حب قيمة مثال

 

 . العلق 2 ـ 1(  َعلَق   ِمنْ  اإِلْنَسانَ  َخلَقَ * َخلَقَ  الَِّذي َرب ِكَ  بِاْسمِ  اْقَرأْ ) ــ
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نْ ) تعالى قال ــ  ال َوالَِّذينَ  يَْعلَُمونَ  الَِّذينَ  يَْستَِوي َهلْ  قُلْ  َرب ِهِ  َرْحَمةَ  َويَْرُجو اآلِخَرةَ  يَْحَذرُ  َوقَائًِما َساِجًدا اللَّْيلِ  آنَاءَ  قَانِت   ُهوَ  أَمَّ

  الزمر 9(  األَْلبَابِ  أُولُو يَتََذكَّرُ  إِنََّما يَْعلَُمونَ 

 

 الترمذي رواه"رجال أدناكم على ضليكف العابد على العالم فضل:"وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 

 والنوعية العددية القيمية امتداداتها لها التأسيسية القيم ــ6

 

 : والعفة الحياء قيمة:  مثال

 

 لها أنها كما ، الخ... اللسان وطهارة واالستئذان البصر غض قيمة مثل امتالكها يجب التي استحقاقاتها لها كبرى كلية قيمة فهي

  األمانة من توابعها أي امتداداتها

 

 الخ.. الشبهات تجنب والحقوق األعراض وصيانة

 

 هللا،إنا رسول يا:قلنا"الحياء حق هللا من استحيوا:"وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:قال عنه هللا رضي مسعود بن هلل عبدا عن

 حوى،ولتذكر وما وعى،والبطن وما الرأس تحفظ أن:الحياء حق هللا من االستحياء ذاك،ولكن ليس:"هلل،قال والحمد نستحيى

 الترمذي رواه" الحياء حق هللا من استحيا فقد ذلك فعل ،فمن الدنيا زينة ترك اآلخرة أراد ،ومن والبلى الموت

 

 إهدارها يصعب كما الصغر، في البشرية النفس في وتمكينها اكتسابها يسهل أنها إال ومركزيتها وقوتها أهميتها من بالرغم ــ7

 الكبر في

 

 العالية والهمة الطموح قيمة:  مثال

 

 المراحل في الصغر من كانت إذا إال البشرية النفس في لها والتمكين زراعتها حيث من وأصعبها القيم أهم من القيمة هذه

 بعظيم العيش إال صاحبها يرضى فال ، النفس في تتمكن حتى الوقت بمرور وتعزيزها بناؤها فيسهل اإلنسان عمر من األولى

 .  واألعمال األهداف سف بسفا العيش ،ويأبى والطموح الهمة
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 كل بين ما ، درجة مائة الجنة في إن: " - وسلم عليه هللا صلى - النبي قال:  قال - عنه هللا رضي - الصامت بن عبادة عن

 فإذا ، العرش يكون فوقها ومن ، األربعة الجنة أنهار تفجر ،ومنها درجة أعالها والفردوس ، واألرض السماء بين كما درجتين

 مسلم صحيح" الفردوس فاسألوه هللا سألتم

 

 - تعالى - هللا إن: " يقول هو فها الدنايا، عن والتنزه المعالي تطلب أن على دائًما األمة يدل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان

 ". سفها سفا ويكره وأشرافها، األمور معالي يحب

 

 مقارنة الذاتية قيمتها حيث من النسبية األولوية ذات القيم هي التأسيسية القيم ــ8

 

  القيم ببقية

 

 التي الصالة كقيمة ، تعالى هلل والعبودية اإليمان أساس تعتبر التي وسلم عليه هللا صلى الرسول وحب تعالى هللا حب قيم:  مثال

 الرسالة صاحب المؤمن تميز التي واإلحسان البر قيمة وكذلك ، الخلق لحسن الخير مفتاح الحياء وقيمة ، الدين عماد هي

 ممن الناس من غيره عن تميزه والتي ، اآلخرين عن بالمسئولية واإلحساس العام الهم صاحب ، حوله من لكل الممتد والعطاء

 . فقط ألنفسهم يعيشون

 

  الترتيب حيث من الزمنية األولوية ذات القيم هي التأسيسية القيم ــ9

 

 وإستثمارالوقت تنظيم قيمة:  مثال

 

 على قدرته وتعزز الخ...  والعمل والجدية االنضباط مثل التالية القيم من بالكثير التمسك على صاحبها تساعد بتحققها والتي

 . كبير بشكل واالنجاز العمل

 

  أية من الفرد لحماية واقي وحصن دفاع خط وأهم أقوى تمثل التأسيسية القيم ــ 10

 

 .تالية مراحل من يليها وما العمرية المرحلة هذه تواجه انحرافات

 

 واألخوة والوقت الحياء قيمة:  مثال
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 من صاحبها تحفظ ومفيد جاد هو فيما الوقت استثمار كقيمة ، األخالقية االنحرافات من الكثير في الوقوع من كبير حصن

  السوء أصدقاء ضد كبير دفاع خط الصحبة اختيار وحسن هللا في األخوة كقيمة للشيطان سائغة كفريسة والوقوع الفراغ

 

 ؟ واآلخرة الدنيا شياطين من الشر أبواب ودعاة

 

 والعمرية والنوعية العددية وامتداداتها التأسيسية القيمة ـــ

 

 الصدق، قيم مثل الحاكمة القيم عليها يطلق جامعة كلية قيم فهناك أهميتها درجة حيث من ذاتها في القيم تتفاوت الحال بطبيعة

 للشخصية يمكن وال الشخصية وصالح جودة في األثر عظيم لها واألخوة والصبر، واإلخالص، اإليثار، والشجاعة، والحياء،

 أقل ولكنها اإلنسانية للنفس وضرورية هامة حقيقتها في فرعية قيم هناك أن كما ، بها إال وتنضج وتستوي تستقيم أن اإلسالمية

 . الحاكمة الكلية القيم من األهمية حيث من

 

 . الزهد ، الظن حسن ، ،والنظام االستئذان ، الكرم قيم المكملة أو الفرعية القيم هذه من

 

 الكبيرة األخالقية األعمدة من مجموعة منها تنطلق والتي ، اإلنسان لشخصية التأسيسية والقاعدة البنية بمثابة التأسيس القيم وتعد

 لتمثل المختلفة العمر مراحل عبر السماء في تمتد التى

 

 لإلنسان المتتالية العمر مراحل عبر وامتداداتها التأسيسية للقيم فإن كذلك

 

 أشكال ثالثة على التأسيس القيم تمتد حيث

 

 متتالية كثيرة أخرى لقيم فرعية امتدادات ــ 1

 

 وأساسيا كبيرا عمود تمثل تأسيسية كقيمة وسلم عليه هللا صلى الكريم رسول وحب تعالى هللا حب قيمة على الطفل يتربى عندما

 المسارعة ، الطاعة حب قيم مثل المتتالية األخرى الفرعية القيم من الكثير عنها تتفرع فإنه للفرد االخالقى البنيان في

 هلل اإلخالص ، والرسول هللا معايير وفق الصحبة اختيار ، هللا في والبغض هللا في الحب ، اإلسالم توجيهات لكافة واالستجابة

 المنكر عن والنهى االمربالمعروف ، الخير بذل ، إكرامه على تعالى هللا حث الذي اليتيم إكرام ، الوالدين بر ، وللرسول

  الخ.....

 

 وحاكمة كبيرة أخرى لقيم نوعية امتدادات ــ 2
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 والجودة اإلتقان و والجدية االلتزام على لتضبطه األيام مع معه تنمو فإنها والجماعية النظام قيمة على الطفل يتربى عندما

 العفة قيمة امتالك له وتضمن الحياء بنيان عنده وتقوى تعزز االستئذان قيمة على نشأته منذ يتغذى عندما كذلك ، والمؤسسية

 قيمة أظافره نعومة منذ الطفل يتعلم عندما أيضا ، الفطرة على والتمرد االنحراف مخاطر من وتحميه الفطرة وجودة وسالمة

 كما ، المستمر والتجديد واالبتكار واإلبداع التفكير قيمة لديه وتمكن وتعزز تؤسس فإنها اآليات ودالالت معاني ومعرفة التدبر

 الوالدين وإجالل وإعزاز خاصة والكبير جميعا اآلخرين احترام نفسه في وتمكن لديه فتؤسس الكبير احترام صغره منذ يتعلم

 . والمعلم

 

 المختلفة العمر مراحل عبر زمانية امتدادات ــ 3

 

 كذلك ، المتتالية التعليمية مراحله امتداد على سيتفوق شك دون من فإنه القراءة حب قيمة على صغره منذ الطفل يتربى عندما

 حقوق على يتعدى ولن تعالى هللا ومحارم حدود يتجاوز لن فإنه وجل عز هللا ومراقبة اإلحسان قيمة الطفل في نؤسس عندما

 وربما اجتماعيا المميزين من يكون سوف فإنه لآلخرين البر قيمة الطفل لدى نؤسس حين أننا كما ، المعنوية أو المادية اآلخرين

 للمجتمع العام الهم يحملون و ، الخاصة المصلحة على العامة المصلحة يقدم وممن اإلنساني الخيري العمل في الفاعلين من

 . عمره بقية واألمة

 

 

 

   القيم وبناء تخطيط استشاري
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   االجتماعية والتربية المتعدية العبادات

 

 

  

  23:29 2009-12-15|     الديب إبراهيم. د

 

 ، والتفكير البحث عن يتعطل حين المسلم العقل قصة هي تماما ، الفقراء مقاهي على الخبز كسرات يتسول مليونيرا أرأيتم

 . الغير من العمل وأدوات ووسائل وبرامج ومشروعات واألفكار المفاهيم واستيراد والتقليد النقل ويستمرأ

 

 . االسالمى والعملي الثقافي الوعي فى الحضور عن الغائبة الصلبة التأسيسية اإلسالمية واألفكار المفاهيم هي كثيرة

 

 نمر التى التاريخية للمرحلة بالنسبة طبيعتها وفى ذاتها فى الهامة والقوية العميقة األفكار تلك الصلبة التأسيسية باألفكار وأعنى

 من والمتتالي الكثير إنتاج عليها يترتب والتي ــ المرحلة وتحديات احتياجات تلبية فى المساهمة على قدرتها حيث من ــ بها

 واالقتصادية والتربوية واالجتماعية الثقافية الحياة مجاالت من الكثير فى عملية تطبيقات إلى ترجمتها يمكن ، الفرعية األفكار

 . واألمة المجتمع وحياة عقل واقع فى أثرها فيعظم والسياسية

 

لُ  َوأَنَاْ  أُِمْرتُ  َوبَِذِلكَ  لَهُ  َشِريكَ  الَ *  اْلعَالَِمينَ  َرب ِ  ّلِلَِّ  َوَمَماتِي َوَمْحيَايَ  َونُُسِكي َصالتِي إِنَّ  قُلْ ) وتعالى تبارك ربنا يقول  أَوَّ

 ونشط وفاعل حي كعضو المسلم فيه يتنسك للمسلم عبادة محراب كله المجتمع أن منها أفهم والتى163 األنعام(  اْلُمْسِلِمينَ 

 ومتدبرا باحثا الكمبيوتر جهاز وأمام وأبحاثه كتبه بين مكتبته فى تارة يتنسك ــ مجتمعه لواقع مصلح ذاته فى وصالح ومؤثر

 النادي فى تارة ثم المسجد فى وتارة ، منهم ليتعلم والمفكرين العلماء مجالس مزاحما وتارة وكاتبا واألطروحات كارلألف ومنتجا

 كما تماما الخ... أو فنية أو اجتماعية مؤسسة فى آخر بشكل ليتنسك ينتقل ثم الحزب فى أخرى وتارة المؤسسة فى أخرى وتارة

 ، المجتمع مصلحة تحتاجه الذي الوجه على أنه بمعنى فيه بما يتلون اإلناء لون فأجاب العابد عن سؤل حينما سينا ابن قال

 قطرات إلى العرق وذرات ، متعة إلى والمشقة الجهد عناء تحول التى والمتعة والتشويق واإلثارة بالتنوع مليئة حياة من ويالها

 األمة ونهضة والتغيير لإلصالح والعمل اإليمان نعمة إنها ، والممل الفراغ مصطلحات المسلم وقاموس حياة من تطرد ، مسك

 . الصالحات تتم بنعمته الذي هلل والحمد

 

 والقاصرة القاصرة العبادات و المتعدية العبادات إلى وأجرها وأثرها قيمتها حيث من النفلية العبادات األصول علماء قسم

 وذلك ، للغير ونفعها أثرها يصل التي وهي المتعدية والعبادة ، فقط صاحبها على أثرها فى الحصرية أى المعاصر بالمعنى

 

 ومقاصد أبعاد فى البحث خالل من استدالله و عليه التعرف يمكن ما وذلك ، العينية الفروض في وليس النوافل أنواع جميع فى

 كمن الحرام المسجد وعمارة الحاج سقاية اجعلتم)  التوبة سورة فى تعالى هللا قول المثال سبيل على النصوص من الكثير وحكم

 . 19 اآلية(  الظالمين القوم يهدي ال وهللا هللا عند يستوون ال هللا سبيل في وجاهد اآلخر واليوم باهلل امن
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 وابن هللا سبيل وفي والغارمين الرقاب وفي قلوبهم والمؤلفة عليها والعاملين والمساكين للفقراء الصدقات إنما( تعالى وقوله

 .60:التوبة( ]السبيل

 

 و المجتمع من الدنيا الطبقات عن العبء تخفيف فى تساهم والتي المجتمع فى اإلصالحية الجوانب أهمية إلى واضحة إشارة فى

 مع كنا:  قال عنه هللا رضي أنس وعن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وحديث ، مجتمعيا والمهمشين والمحتاجين الضعفاء

 ومنا الكساء صاحب ظالً  أكثرنا حار يوم في منزالً  فنزلنا:  قال المفطر ومنا الصائم فمنا السفر في وسلم عليه هللا صلى النبي

:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال الركاب وسقوا األبنية فضربوا المفطرون وقام الصوام فسقط:  قال بيده الشمس يتقي من

 .  788/  2(  1119)  رقم ومسلم ،1058/  3(  2733)  رقم البخاري أخرجه"  باألجر اليوم المفطرون ذهب" 

 

 يمربها التى الصعبة االقتصادية الظروف أوقات فى خاصة التطوع حج على الصدقة أفضلية فى العلماء من الكثير أفتى وقد

 فاعله على مقصور التطوع حج ألن التطوع حج من أفضل وهي للغير ونافعة متعدية عبادة الصدقة ألن وذلك ، المسلمون

 

ً  الحج من أفضل الصدقة: "  البزازي منهم الحصر ال المثال سبيل على  "  تطوعا

 

 أحج أني يرون كانوا: "  قال إبراهيم عن مسكين أبي عن سفيان عن وكيع وعن ،83/  2 النجيم البن البصائر عيون غمز

 ال المجاعة زمن الصدقة: " المرداوي وقال ،174/  3(  13183)  رقم شيبة أبي ابن مصنف ،"  أفضل الصدقة إن مراراً 

  التطوع بالحج وصيته من أفضل بالصدقة وصيته المستوعب في وقال"  القرابة خصوصا الجار سيما ال شيء يعدلها

 

  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر بن هللا عبد حديث فى ه نجد ما وكذلك

 

 عنه تقضي أو كربة عنه تكشف مسلم على تدخله سرور وجل عز هللا إلى األعمال وأحب ؛ للناس أنفعهم هللا إلى الناس أحب( 

 ومن شهرا المدينة مسجد يعني المسجد هذا في أعتكف أن من إلي أحب حاجة في أخ مع أمشي وألن جوعا عنه تطرد أو دينا

 هللا ثبت له يقضيها حتى حاجة في أخيه مع مشى ومن رضي القيامة يوم قلبه هللا مأل أمضاه يمضيه أن شاء ولو غيظه كظم

 ) 906) رقم الصحيحة األحاديث األلباني صححه ــ(  األقدام تزول يوم قدميه

 

 نفَّس كربة مؤمن عن نفَّس من:. » وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي هريرة أبي عن"  مسلم صحيح وفي

 في العبد مادام العبد عون في وهللا واآلخرة الدنيا في عليه هللا يسر معسر على يس ر ومن القيامة، يوم كرب من كربة عنه هللا

 أو جوعته أشبعت أو عورته كسوت المؤمن على السرور إدخال األعمال أفضل) وسلم عليه هللا صلى وقال ،(  أخيه عون

 هللا كتاب من آية فتتعلم تغدو ألن ذر، أبا يا هللا رسول لي قال: قال ذر أبي وعن ، والترهيب الترغيب صحيح(حاجه له قضيت

 واألسرة الفرد على به العمل وآثار القرآن وتدبر فهم ألهمية إشارة فى ، ماجه ابن رواه. ركعة مائة تصلي أن من خير

 الفرد وسلوك فهم فى ستؤثر التى والتطبيقات الدالالت من بالكثير منها والخروج واحد آية واستيعاب فهم آلن وذلك ، والمجتمع
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 ركعة ألف على مقدما واألجر األثر عظيمة المتعدية العبادات من الكريم القرآن وفهم تدبر ،فيصبح ومجتمعه أسرته فى ثم ومن

 .عملية وتطبيقات بوصايا والخروج ، واحدة آية وفهم تدبر عن نسبيا طويل لوقت أداؤها يحتاج والتي

 

 

 

 قال..العينية الفروض في وليس النوافل أنواع جميع فى القاصرة العبادة من أفضل المتعدية العبادة أن مفهوم صحة يؤكد مما

 ، للغير نفعها يصل التي هي المتعدية والعبادة ، متعدية بعبادة قاموا ألنهم"  باألجر اليوم المفطرون ذهب وسلم عليه هللا صلى

 حج ألن التطوع حج من أفضل وهي للغير، ونافعة متعدية عبادة الصدقة كانت ولذلك ، فاعلها على المقصورة هي والقاصرة

 . فاعله على مقصور التطوع

 

 والتربوية الشرعية العلوم مجاالت فى المتنوعين الباحثين من فريق إلى تحتاج والتي األسئلة من العديد طرح إلى ذلك يدعونا و

  لتناول والسياسية واالجتماعية

 

 لحلقة عمل ورقة تكون ان تصلح والتي ــ اآلن إليه حاجتنا وبقدر أهميته بقدر يستحقه الذي التوسع من بشيء ــ المفهوم هذه

 حول معمقة دراسة وتقديم علميا لخدمتها الدكتوراه أو الماجستير لدراسات الباحثين أحد يتلقفها أن يمكن كما ، مؤتمر أو نقاشية

 . والنهضة التنمية صناعة و المجتمعية التنمية فى ودورها المتعدية العبادات

 

 المتعدية العبادات لمفهوم االمتدادية التفصيلية واألفكار المفاهيم من لكثير االفتتاحية األسئلة االفكارو من العديد هنا واطرح

 

 ؟ المجتمع بعه ينتفع التى المتعدية فوائدها حيث من التعبدية للشعائر المتنوعة والمقاصد الحكم ماهى ــ

 

 ؟ المعاصر المسلم شخصية من واإلصالحي والسياسي االجتماعي الجانب بناء فى المتعدية العبادات دور هو ما ــ

 

 مشاكل حل مستوى وعلى الواحد والمجتمع األسرة ألبناء الداخلية اللحمة تقوية مستوى على المتعدية العبادات دور هو ما ــ

 ؟ وتطويره تنميته آفاق وفتح المجتمع

 

 المتعدية؟ العبادات مفهوم غياب وبين العامة الحياة فى المشاركة عن المجتمع أفراد وعزوف السلبية بين عالقة هناك هل ــ

 

 حساب على األثر حصرية الفردية العبادات تقديم فى المسلم العقل من جزءا أصاب الذي الخلل وآثار وأسباب حقيقة هي ما ــ

 ؟ المتعدية العبادات
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 ؟ وجل عز هللا مع واالستثمار أشكارالتجارة أفضل المتعدية العبادات نعتبر ان يمكن هل ــ

 

 ؟ الخاص الهم على العام الهم وتقديم العام الشأن فى المشاركة على المسلم الفرد تربية فى المتعدية للعبادات دور هناك هل ــ

 

 ؟ المتعدية العبادات فى األولويات فقه وتطبيقات اعتبارات هي ما ــ

 

  كيان فى السياسية التربية أركان أحد المتعدية العبادات اعتبار يمكن هل ــ

 

 ؟ المعاصرة اإلسالمية الشخصية

 

 وحركة تابع كمتغير المجتمع أفراد وإبداعات مواهب تفجير وبين أساسي كمتغير المتعدية العبادات بين عالقة هناك هل ــ

 عام؟ بشكل المجتمع فى اإلبداع

 

 ؟ المتعدية العبادات جودة ومعايير ومحددات شروط هي ما ــ

 

 فى المدني المجتمع ومؤسسات الخيرية والمؤسسات التطوعي العمل حركة تنشيط فى ودورها المتعدية العبادات واقع هو ما ــ

 ؟ العربي واقعنا

 

 ؟ والمتعمد العشوائي والتغييب الحضور بين والعملي الثقافي واقعنا فى المتعدية العبادات واقع ــ

 

 وهل ؟ المتعدية العبادات حساب على الحصرية الفردية للعبادات وإعالئها االستبدادية األنظمة ورعاية اهتمام فى السر هو ما ــ

 ؟ السياسي والتغيير الفعل معادلة عن الجماهير تغييب إلى بسعيها عالقة له

 

 على رأسية بطريقة العظيم االسالمى التراث وتبويب وتنقيح قراءة إلعادة كبير بحثي مشروع إلى الماسة حاجتنا يؤكد ما وهذا

 حيث ، اآلتي المستقبل واستشرافات ، الحالى الواقع وحراكات المعاصرة العلوم تطور أبجديات وفق تخصصي أكاديمي أساس

 . كنوزه واستخراج وتدقيقه بقرآته التخصصية العلوم احد فى متخصص بحثي فريق كل يقوم
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 والتربوي االدارى اإلصالح مشروع كتاب فى المشروع هذا وتفاصيل مالمح ورسمت الموضوع هذا فى فصلت وقد

 . الشامل واإلصالح

 

 فردية مشروعات شكل فى وعملية معاصرة بطريقة االسالمى التراث وإنتاج وتنقيح قراءة إعادة مرحلة تبدأ أن فى ضير وال

 محطة يمثل كبير ومشروع تيار مالمح مجملها فى ترسم حتى التجربة ونضج الوقت بمرور وتتالقح وتتراكم تتكامل صغيرة

 .لألمة الحضاري والمشروع الجمعي العقل بناء إعادة فى مفصلية

 

 االنتقال فى الحكومات منه وتستفيد تستثمره ان يجب الذي االبداعى واالحتشاد الفردي اإلبداع مساري تكامل فلسفة هي وتلك

 .  والنهضة التنمية إلى الحقيقي
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