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  والدي العزيز –ر األكرب يف تربييت ورعاييت وتنشئيت التنشئة الصاحلة من كان له الدو إىل
  حفظه ا وأطال يف عمره،عسى ا أن يرفع قدره ويعلي مكا�ته) أبو حممد ( 

) أمي العزيزة (وإىل رمز احلب والعطف واحلنان ، اليت مل تكتحل عينيها برؤية ماجنيت 
  يف اجلنانرمحها ا ، وأسأل ا أن يعلي قدرها 

حيث  سا�دتين يف كل خطوة قطعتها ويف كل مشوار سرته اليت) أم حممد( الغالية  زوجيتإىل  و
  ، واليت قصرت يف حقها الكثري هيأت يل جو الدراسة والبحث

، والذين من وقتهم   ومنحو�ي.الذين آزرو�ي بالدعاء يلوإىل مشاعل النور فلذات أكبادي 
  حرمتهم كثريا من حقوقهم

مشاعل العلم الذين جادوا علينا بالعلوم واملعارف، إىل كل من علمين حرفا ، أو�صحين  وإىل
  �صيحة، أوشجعين على طلب العلم

  وإىل زمالئي الذين عاصرهتم يف رحلة املاجستري ووجدت منهم كل التقدير واإلحرتام
  إىل هؤالء مجيعا أهدي مثار جهدي املتواضع ، وحمصلة عملي وخالصة جهدي

ا ا للصواب ، وجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريموفقن
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Abstract 
Researcher : AL taieb Ahmed Abdul Samad AL shenqiti. 
Title : " Educational Stiles in development of faithful values for Moslem youth on the 
light of prophetic sunnah ". 
Objective : to illustrate some prophetic Educational styles that lead to development of 
faithful valves of Moslem youth . 
Methodology : Descriptive deductive methodology. 
The research chapters :  Chapter one : the plan which includes:  (introduction, study 
subject, inquires, objectives, importance, methodology, limitations, terminology, and 
previous studies) 
Chapter two includes: the definition of youth and it's time period, the importance of 
youth in Islam, characteristics and Educational requirements of youth age. 
 The meaning of modern challenges, the goods of modern challenges, the most 
prominent challenges that face Moslem youth  ways of face these challenges. 
Chapter three includes: the general definition of values, characteristics of Islamic 
values, classification of Islamic values, the faithful values to be developed . 
Chapter four includes :selected prophetic styles to develop faithful values of 
Moslem youth and the extent of it's benefit in our modern age, it includes " 
(the exemplar - the discourse - sermon and consideration -the story - desire and 
punishment - mention of examples – punishment- mental persuasion - competence -
events ) 
Results:: 

١- prophetic sunnah is the right methodology and the ideal Educational style on 
which prophet's companions were brought up. 

٢- The development of faithful values of Moslem youth is an urgent need for 
Moslems personality building . 

٣- exemplar  is the greatest style affects human self. 
٤- Discourse, story and mental persuasion are the most successful educational  

styles . 
٥- Desire and punishment is a treatment  style to evaluate human self, to guide it 

for the right way. 
Recommendations and suggestions: 

١- Educational and Governmental institutions must perform training programs to 
prepare youth for facing their issues with solutions that promote their faithful 
level.  

٢- Researchers in the educational field of youth must hold researches built on 
previous designed fundaments aiming at solving the youth problems especially 
in faithful sides.  

٣- The importance of diversity in development styles of youth values, methods of 
presentation, its utilization with modern technology.  
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الحمد هللا وحده ، والصالة والسالم على معلم البشرية المتصـف بالصـفات   
المثلى والقيم العليا واألخالق الفاضلة نبينا محمد صلى اهللا عليه وعلى آله وصـحبه  

  :وبعد .           الق العلى وسلم تسليماً كثيرا ذوي النهى واألخ
تعتبر مرحلة الشباب من أهم مراحل العمر ، ولذا فـإن أغلـب التوجيهـات    

سلم يطمـح إلـى النهـوض    والتكاليف الشرعية تتم في هذه المرحلة ، والشباب الم
جميع األصعدة ، ولكن وبنظرة فاحصة إلى واقع شباب األمة المسـلمة  والرقي على 

دينيـا ، وخلقيـا،   ( يوم نجد أنهم يواجهون تحديات كبيرة على جميع المستويات ، ال
تحتـاج إلـى    وهي نتيجة االنفتاح على العالم وهي ظاهرة وال)  وفكريا، واجتماعيا

موجة التغريب وطمس الهوية اإلسالمية : دليل ، ومنها على سبيل المثال ال الحصر 
حيث يستخدم أعداء اإلسالم كـل  " واألخالقي  والفكريوالمتمثلة في الغزو الثقافي 

الوسائل وجميع الطرق التي تهدف إلى اضطراب فكر الشباب وانحـالل أخالقهـم   
  .)١(" والقضاء على هويتهم اإلسالمية 

البث المباشر عن طريق بعض القنوات الفضـائية والتـي تعـرض    :وأيضا 
األفالم اإلباحية وأغاني الفيديو مسابقات الواقع التي تهدم أكثر مما تبني، والكثير من 

كليب التي تثير الشهوات وتحرك الغرائز الجنسية لدى الشباب وهي بهذا العـرض  
  .يتنافى مع عقيدتنا وأخالقنا ومبادئنا  تدعوا إلى ما

يعرض في شبكات اإلنترنت من مواقع  ومن هذه التحديات الخطيرة أيضا ما
ة لكال الجنسين تؤثر سلبا على عقول باحية وصور ومشاهد حية ، ودعايات مغرضإ

  .  الشباب وقد تجر بعضهم  إلى الوقوع في شراكها ، واالنزالق إلى الهاوية 

                                                 
، دار العلوم والحكم،  التربية اإليمانية وأثرها في تحصين الشباب من اإلنحراف: سعيد بن فالح المغامسي )   ١(

 .)٤٦(هـ ،ص١٤٢٤سوريا ، 



 

على قيم الشباب المسـلم  بشـكل    هذه التحديات وغيرها من الممكن أن تؤثر
لذا فإن مـن  على إيمانهم ،و عام ، وعلى قيمهم العقدية بشكل خاص،  وبالتالي تؤثر

والعناية بالتربية اإليمانية وجعلها األساس األول في  االهتمام" نا كمربين الواجب علي
   .)١( " وإصالحهمتربيت الشباب ورعايتهم 

وما تعيشه األمة اإلسالمية في حياتها المعاصرة ليس خطراً عادياً بل هـو   
ـ  ا خطر كبير ينبغي لكل عاقل أن يتنبه له ، ويأخذ الحذر منه ، فما نشاهده يومياً وم

نسمع عنه في كثير من البالد عموماً و البالد اإلسـالمية خصوصـاً مـن ارتفـاع     
معدالت الجريمة وانحراف األحداث وكثرة العقوق بل يصل األمر أحياناً إلى القتل،  
كل ذلك وغيره يشير إشارات واضحة إلى تدني في منظومـة األخـالق والقـيم ،    

بل إن الهدف من ورائه التـأثير  .  وخاصة في زمن العولمة واالنفتاح على الغرب
لدى المسلمين ، وبالتالي تتـأثر بقيـة الجوانـب    ) اإليماني ( على الجانب العقدي 

فالتحدي الفكري واألخالقي واالجتماعي وغيرها من التحديات ليست إال ." األخرى 
  .)٢(" صورة من تأثير غياب المواجهة العقدية 

يهم قابلية للتأثر السريع ، نجد أن الحاجة وانطالقاً مما سبق، وألن الشباب لد
ملحة للبحث عن طريقة لوقاية الشباب من خطر التحديات السابقة وغيرها ، وتقوية 

الباحث في دراسته أهم األسـاليب التربويـة    فقد طرقالجانب اإليماني لديهم ، ولذا 
انية األصيلة في التي يمكن من خاللها معالجة هذا القصور، وتنمية القيم اإليمالنبوية 

نفوس الشباب والنهوض بهم دينياً وخلقيا ، وذلك من خالل دراسة بعض األسـاليب  
، لتقوية الـوازع   مع صحابته الكرام  صلى اهللا عليه وسلم،التي استخدمها النبي 

  . الديني لديهم ،  ومن ثم تنزيلها على أرض الواقع لالستفادة منها في تربية أبنائنا 
  .عز وجل التوفيق في هذا العمل وهو الهادي إلى سواء السبيل سائالً اهللا 

                                                 
هـ ، ١٤١٦، دار الفكر ، القاهرة ، األصول التربوية لبناء الشخصية المسلمة:  عبد الودود محمد مكروم )   ١(

 .١١٠:ص

بحث مقدم لندوة التحديات الحضارية والغزو  الخليج العربي أمام التحدي العقدي ،: سعيد عبد اهللا حارب )   ٢(
 .٢١٩ :هـ ص ١٤٠٥الثقافي لدول الخليج العربي ، مكتب التربية العربي لدول الخليج ،  



 

  :موضوع الدراسة  

القوة إن مرحلة الشباب هي أهم مراحل العمر على اإلطالق، وذلك ألنها مرحلة      
والحيوية والنشاط كما أن أغلب التكاليف الشرعية الموجهة لإلنسان من اهللا عـز وجـل   

  .وما يخصنا هنا هو مرحلة الشباب ، المرحلةتنفيذها بشكل كبير في هذه يكون 

في هذه المرحلة ينتقل اإلنسان من الطفولة التي تتسم بالضـعف واالعتمـاد   "
على الغير إلى الشباب الذي يمثل القوة ويشهد اكتمال النمو والنضج فـي مختلـف   

ذي يؤهل الجوانب الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية والخلقية والدينية األمر ال
الشباب لالعتماد على النفس واالستقاللية في الفكر، والتي تمكـنهم مـن مواجهـة    

  . )١(" ظروف الحياة،وتتيح أمامهم الفرصة للعطاء واإلنتاج واالبتكار

لذا كان من الواجب االهتمام بهذه المرحلة من العمر، وبذل الغالي والنفـيس  و
ب المختلفة من حياتهم، و بنظـرة  من أجل النهوض بمستوى الشباب في كل الجوان

المسلم اليوم نجد بوناً شاسعاً بينهم وبين شـباب السـلف    الشبابخاصة لحال بعض 
الصالح أو حتى األجيال السابقة لجيل اليوم، من ضعف في الوازع الديني وبعد عن 

، وما ذلك  وبينه ألمته صلى اهللا عليه وسلم المنهج الصحيح الذي سنه لنا رسول اهللا 
إال لخلل في التربية، فالواجب علينا أفراداً وجماعات أن نصـحح الخلـل ونسـموا    
بالشباب المسلم إلى األمل المنشود، وال يتحقق ذلـك إال بتنميـة القـيم اإلسـالمية     
الصحيحة في نفوس الشباب، وخاصة فيما يتعلق بالجانب اإليمـاني ، ألنـه أهـم    

تمكنا من تنمية القيم اإليمانية في نفـوس   الجوانب ، وبقية الجوانب مبنية عليه، فإذا
بسبب ما غـرس  الشباب كان ذلك دافعاً إلخراج الشباب من الضياع الذي يعيشونه، 

، وتنامى لديهم من خضوع لألفكار واالتجاهات ، التي سببت في نفوسهم منذ الصغر

                                                 
رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة اإلسالمية،  تربية الشباب في اإلسالم، : أحمد عبد الفتاح ضليمي)   ١(

 .)ح( هـ ص١٤١٢. كلية الدعوة وأصول الدين، قسم التربية اإلسالمية



 

لمتميزة دوا شخصيتهم الهم انحرافاً في السلوك وبعداً عن الخالق سبحانه وتعالى، ففق
  . السمة الغالبة والمميزة للشباب المسلم على مدى قرون من الزمانالتي كانت 

ولذا فقد جاءت هذه الدراسة لتكمل العقد في منظومة جوانب التربية اإلسالمية 
، ولتلقـي الضـوء علـى    . العقدية ـ األخالقية ـ االجتماعية ـ المهنية ـ النفسية    

في نفوس الشباب  من شأنها تنمية القيم اإليمانية لتيبعض األساليب التربوية النبوية ا
لنصل في نهاية المطاف إلى شخصية الشاب المسلم المتميزة والتي يسعد بها . المسلم

  .الجميع 
 :أسئلة الدراسة 

  :بناء على المنطلقات السـابقة فإن الدراسة تجيب على السؤال الرئيس التالي 
  :السؤال الرئيس

التي يمكن من خاللها تنمية القيم اإليمانيـة لـدى الشـباب     ةلنبوياألساليب ا ما 

  ؟في ضوء التحديات المعاصرة  المسلم 

  :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية
  ، وما أبرز التحديات التي تواجهه ؟ ما مفهوم الشباب في اإلسالم -١
 في التربية اإلسالمية ؟) اإليمانية ( ما القيم  -٢

التي يمكن من خاللها تنمية القيم اإليمانية عنـد   النبويةلتربوية اما األساليب  -٣
 الشباب المسلم ؟

  ؟من خالل األساليب النبوية المسلم  للشباباإليمانية  ما كيفية تنمية القيم  -٤



 

 :أهداف الدراسة  

يهدف الباحث من خالل دراسته إلى جملة من األهداف التي هي في مجملها إجابات 
  :وهي ةأسئلة الدراسعلى 
 .تحديد أبرز التحديات التي تواجه الشباب المسلم   -١

  .توضيح المراد بالشباب في اإلسالم  -٢
 .الوقوف على خصائص مرحلة الشباب ومتطلباتها التربوية  -٣

 .لتربية اإلسالمية على وجه الخصوصبيان مفهوم القيم عامة، والقيم في ا  -٤

 .وكيفية تنميتها) اإليمانية ( التعريف بالقيم   -٥

في تنمية القيم اإليمانية في نفـوس الشـباب   النبوية بيان أهمية األساليب    -٦
 .المسلم

  :أهمية الدراسة 

إن العناية بالشباب عناية باألمة في حاضرها، وتمكين لتقـدمها وازدهارهـا فـي    
مستقبلها، فالشباب عدة الحاضر وأمل المستقبل، وال شك أن األمة اإلسـالمية هـي   

تربية شبابها وفق تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف وما فيه مـن  أولى األمم وأجدرها ب
  .أخالق وفضائل وآداب، ألن صالح الشباب صالح لألمة 

  :ولذا فإن أهمية البحث تتمثل في النقاط التالية
إن هذا البحث يسلط الضوء على أهمية التربية في إعـداد الشـباب المسـلم     -١

ضاء صـالحين فـي   نوا بمشيئة اهللا أعليكو) اإليمانية فقط (الصالح من النواحي 
 .، ومجتمعهم ، وأمتهم أنفسهم، وأسرهم 

تثري هذه الدراسة الساحة اإلسالمية على وجه العموم والتربية اإلسالمية على  -٢
وجه الخصوص ببعض األساليب التربوية المفيدة والمعينة على تنميـة القـيم   

 .الحياةدوره المنوط به في اإليمانية في نفوس الشباب المسلم، وبالتالي يقوم ب



 

إن تنمية القيم اإليمانية في نفوس الشباب تنمية صحيحة يـؤدي بـدوره إلـى     -٣
 .تصحيح المفاهيم األخرى وبالتالي إلى تصحيح المسار والبعد عن االنحراف 

أن هذا المجال وهو تنمية القيم اإليمانية لدى الشباب خاصة من المجاالت التي  -٤
 .في حدود علم الباحث بدراسة علمية باحثينال لم يتطرق إليها أحد

  -:ويأمل الباحث أن يستفيد من هذه البحث 
 .) المدارس والجامعات.( المؤسسات التربوية والتعليمية •

الثانويـة  ( هـذه الدراسـة    الشباب المسلم ، وخاصة المرحلة التي هي مدار •
 ) .والجامعية

 .قة بالشباب المسلم المجتمع بكل مؤسساته االجتماعية ، والتي لها عال •

 .وخاصة المتعاملين مع شريحة الشباب  ربوناآلباء والم •

 :      منهج الدراسة  

وهو كل منهج يـرتبط بظـاهرة معاصـرة بقصـد وصـفها      " :المنهج الوصفي 
  .)١( "وتفسيرها
الباحث هذا المنهج في وصف األساليب التربوية وحصرها وبيـان كيفيـة    واستخدم

 وكيف استخدمها النبي .القيم اإليمانية في نفوس الشباب المسلماستخدامها في تنمية 
  .باإلضافة للجانب التطبيقي على الشباب .مع الصحابة رضوان اهللا تعالى عليهم 

  :.طريقة البحث واالستنباط وهي  الباحث استخدمو  

الطريقة التي يقوم فيها الباحث ببذل أقصى جهـد عقلـي ونفسـي عنـد دراسـة      " 
  . )٢(" دف استخراج مبادئ تربوية مدعمة باألدلة الواضحةالنصوص به

                                                 
هـ ١٤١٦، مكتبة العبيكان، الرياض، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية: صالح أحمد العساف )   ١(

 .١٨٩ص

، دار الشروق، جدة، ٦، ط المرشد في كتابة األبحاث:حلمي محمد فودة ، وعبد اهللا عبد الرحمن صالح )   ٢(
 .٤٢هـ  ص١٤١٠



 

الباحث هذا الطريقة في استخراج المواقف التربويـة واألحـداث التـي    استخدم  و
من خالل المصادر األولية  مع شباب الصحابة  صلى اهللا عليه وسلمحصلت للنبي 

منها ، والتي تفيـد   والثانوية ، وفهمها وتحليلها واستنباط عدد من األساليب التربوية
  .الباحث في إمكانية تنمية القيم اإليمانية عن طريقها 

 : حدود الدراسة  

  :الدراسة على القضايا األساسية التالية  اقتصرت
) من سن الخامسة عشرة ( مرحلة الشباب وهي المرحلة الممتدة من البلوغ  -١

انويـة  تقابـل المرحلـة الث  ).  ( الخامسة والعشرين من العمـر  (إلى سن 
  )والجامعية اليوم 

 .جانب القيم السلوكية اإليمانية فقط لدى الشباب بجميع فئاته  -٢

المؤدية لتنمـية القيم في بعض األساليب التربوية النبوية  يركز البحث على -٣
القدوة، الحوار، الموعظـة والعبـرة ، القصـة، الترغيـب     ( مثل  النفوس

، األحـداث،  اإلقناع العقلي  ،المالحظة والترهيب، ضرب المثل ، التوبة ، 
  ) .المنافسة 

 :مصطلحات الدراسة 

اختلف الدارسون في تحديد مرحلة الشباب من حيث بدايتها ونهايتها، : الشباب  •
 . والفترة الزمنية التي تستغرقها، نظرا لتداخل مراحل النمو لدى األفراد 

هي الفتـرة  " : أن فترة الشباب: عليه الباحث هو سار والتعريف المختار الذي
الزمنية التي يجتازها الفرد بين مرحلة الطفولة ومرحلة الرشد والتي يتحقـق خاللهـا   

  .)١(" نضجه الجسمي والعقلي واالنفعالي واالجتماعي 

                                                 
م، ١٩٧٣، دار الثقافة ، بيروت،  األسس النفسية والتربوية لرعاية الشباب :عمر محمد التومي الشيباني )   ١(

 .٣٩ص 



 

  )سنة ٢٥ - ١٥من سن .( وهي تقابل اليوم المرحلة الثانوية والجامعية 

الشباب يتنـاول   أن مفهوم"فقد حدد وزراء الشباب العربي في مؤتمرهم األول 
مع المفهوم الدولي المتفق عليـه   سنة انسجاماً ٢٥- ١٥أساسا من تتراوح أعمارهم بين 

    .)١( "بهذا الشأن 

مجموعة من الطرائق التربوية التي تستهدف تعديل السلوك : األساليب التربوية •
 .الشباب وتنمية القيم لدى

قة اإلنسان باهللا تعالى وتحـدد  القيم المنظمة لعال" المقصود بها : القيم اإليمانية •
مثل اإليمان باهللا تعالى ومالئكته وكتبه ورسله واليـوم اآلخـر    .)٢(" صلته به 

  .والقدر خيره وشره ، وما يتعلق بذلك من األمور التي يستوجبها اإليمان 

 :الدراسات السابقة  

مكـن  بالرجوع إلى قواعد البيانات للرسائل الجامعية وجد الباحث عدة رسـائل ي 
 :عرضها كدراسات سابقة على النحو التالي 

  .)٣(األساليب التربوية في غرس القيم العقدية لدى الطفل المسلم   :الدراسة األولى
  :أهداف الدراسة 

 .التعرف على األساليب التربوية لغرس القيم العقدية لدى الطفل  .١

  .تحديد مفهوم القيم العقدية في اإلسالم  وتصنيفها  .٢
  .المنهج الوصفي :سة منهج الدرا

                                                 
، أكاديمية نايف العربية للعلوم  ير الغزو الثقافي على سلوك الشباب العربيتأث: إحسان محمد الحسن )   ١(

 .٢١:هـ، ص١٤١٩األمنية، الرياض، 

هـ ، ١٤٠٨، مكتبة الحلبي، المدينة المنورة ،  القيم اإلسالمية والتربية: علي خليل مصطفى ابو العينين )   ٢(
  .٢٠٩ص

، رسالة ماجستير  وية في غرس القيم العقدية لدى الطفل المسلماألساليب الترب  :سعد الدين أحمد بدرانة )   ٣(
 .م١٩٩٣. غير منشورة ، مقدمة لجامعة اليرموك ، األردن 



 

  :  أهم النتائج 

 .    ال تؤثر الوراثة على أخالقيات الطفل أو صالحه  .١

أن الممارسة أمر ضروري لتجسيد القيم في الواقع بحيث يتسق السلوك مـع   .٢
 .   القيمة ويتالئم مع االلتزام الوجداني 

لقـيم  إن توحيد اهللا عز وجل هو الذي ينظم ويحدد كل القيم األخرى فكافـة ا  .٣
األخرى منظمة في هرم القيم طبقا لقيم التوحيد، ومن خالل قيم التوحيد يحكم 

 . على بقية القيم وعلى السلوك بأنه مقبول أو غير مقبول

  :الفرق بين الدراسة الحالية وهذه الدراسة 

تتفق الدراستان في أن كال منهما يطرق باب األساليب التربوية ولكن تركـز  
ألساليب التربوية فيما يتعلق بالطفل المسلم، أما دراسـتنا فهـي   دراسة بدرانة على ا

فيما يتعلق باألساليب التربوية التي يمكن عن طريقها تنمية القيم اإليمانية في نفوس 
  .الشباب المسلم 

  :)١( تربية الشباب في اإلسالم: الدراسة الثانية 

  :أهداف الدراسة 

مية ، والخلقية، واالجتماعية، والجنسـية  تحديد األسس العقائدية، والروحية، والعل .١
 .والصحية، واالبتكارية ، التي يتم تربية الشباب وفق مبادئها وإرشاداتها  

بيان الوسائل واألساليب التربوية اإلسالمية التي تؤدي إلى إعداد الشباب القادر   .٢
نة على حمل أعباء المسؤولية الملقاة على عاتقه ، تجاه خالقه وطاعته وإتباع س

، وتجاه أمته وإخوته في الدين والعقيدة ، وتجاه الناس صلى اهللا عليه وسلم نبيه 
 .كافة

                                                 
، رسالة دكتوراه غير منشورة ، مقدمة لقسم التربية  تربية الشباب في اإلسالم: أحمد عبد الفتاح ضليمي )   ١(

 .هـ١٤١٢. عة اإلسالمية ، المدينة المنورة اإلسالمية في كلية الدعوة وأصول الدين ، الجام



 

  .المنهج االستنباطي .المنهج الوصفي  :منهج الدراسة 
  :أهم النتائج 

إن التربية عن طريق التنشئة علـى التمسـك بالعبـادة وااللتـزام بآدابهـا       .١
سالمية وذلك لما تتركه العبـادة  وإرشاداتها يعد من أهم األساليب التربوية اإل

من آثار روحية ونفسية واجتماعية تعمل على بناء الشخصية السوية اإليجابية 
  .للشباب المسلم 

أن ألسلوب التوبة من التأثير في تربية الشباب ما ليس لغيره من األسـاليب   .٢
وذلك لما يفتحه أمامهم من أبواب المغفرة ولما يقضي عليه من أسباب اليأس 

  . القنوط و
ـ إن ألسلوب القدوة من التأثير ما ليس لغيره من األساليب التربويـة مـن    .٣

التأثير وذلك ألن ممارسة ما يدعو إليه اإلنسان وتطبيقه على نفسه أدعى إلى 
 . ه من مجرد القول والدعوة النظريةإتباعه وتصديقه في

  :الفرق بين الدراسة الحالية وهذه الدراسة 

، والعلميـة ،   ناولت جميع الجوانب العقائديـة، والروحيـة  إن هذه الدراسة ت
وكيفية تربية الشباب من خاللها ، بينما تركز ... والخلقية، واالجتماعية، والجنسية 

الدراسة الحالية على تنمية الجانب اإليماني فقط  لدى الشباب، واألساليب التربويـة  
   .النبوية  المناسبة لتنمية القيم اإليمانية لديهم

  :)١( بعض القيم واألساليب التربوية المستنبطة من خطب المصطفى : الدراسة الثالثة

  :  أهداف الدراسة 

األساليب التعليمية  صلى اهللا عليه وسلمالكشف عن الكيفية التي عالج بها الرسول  .١
 .   بواسطة الخطابة

                                                 
، رسالة  صلى اهللا عليه وسلم األساليب التربوية المستنبطة من خطب النبي:حسين عبد اهللا بانبيلة )   ١(

 .هـ١٤٠٨مقدمة لقسم التربية اإلسالمية في كلية التربية بجامعة أم القرى . ماجستير غير منشورة 



 

به في خط صلى اهللا عليه وسلم تحديد الموضوعات التي تطرق إليها الرسول .٢
 .لترسيخ قيم تربوية معينة

 يمكننـا االسـتفادة   صلى اهللا عليه وسلموضع قيم تربوية من خطب الرسول  .٣
  . منها في الوقت الحاضر

  .لمنهج التاريخي، المنهج االستنباطيا :منهج الدراسة
    : أهم النتائج 

بابا من أمـور الـدين أو الـدنيا إال     صلى اهللا عليه وسلملم يترك المصطفى  .١
 .   م فيه الخطبة لمعالجة مشكالتهواستخد

والتـي كـان   ) خطب األساليب التربوية ( هناك من الخطب ما أطلق عليه اسم  .٢
يستخدمها في التربية والتوجيه واإلرشاد، إذا رأى  صلى اهللا عليه وسلمالمصطفى 
  .مناسبة لذلك

  :الفرق بين الدراسة الحالية وهذه الدراسة 

تنا كونهما يبحثان في بعض األساليب النبوية ، أن هذه الدراسة تتفق مع دراس
وتختلف دراستنا في أنها تهتم بالجانب اإليماني للمتربين ، بينمـا تركـز الدراسـة    

  .الحالية على التعليم وتربية النفوس من خالل الخطب 
  :الدراسة الرابعة 

 أساليب التربية النبوية للجند من خالل غزوات الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم   

   :)١( وتطبيقاتها المعاصرة

  :  أهداف الدراسة 

 .معرفة األساليب التربوية للجند من خالل الغزوات  .١

                                                 
أساليب التربية  النبوية للجند من خالل غزوات الرسول صلى اهللا : جعيد مشعل بن سيف بن عيضة ال)   ١(

مقدمة لقسم التربية اإلسالمية والمقارنة . ،رسالة ماجستير غير منشورة  عليه وسلم وتطبيقاتها المعاصرة 
 .هـ١٤١٨في كلية التربية بجامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 



 

  .مراكز إعداد الجند المعاصرةربط األساليب التربوية النبوية بتطبيقات تربوية في  .٢
  . االستنباطيالمنهج  –المنهج التاريخي : منهج الدراسة
  :   أهم النتائج

تتميز عن الحروب الحديثة فـي أهـدافها وأغراضـها     أن الغزوات النبوية .١
 .وطبيعتها، على الرغم من اتفاقها في المفهوم 

تعدد األساليب التربوية التي مارسها الرسول صلى اهللا عليه وسلم في إعداد  .٢
الجند من خالل ميدان الغزوات النبوية، وشمولها لجميع جوانـب شخصـية   

 .الجندي تنمية وصقال 

  :راسة الحالية وهذه الدراسة الفرق بين الد

تتفق الدراستان في أن كال منهما تناولت األساليب النبوية مع ربطها بـبعض  
التطبيقات ، وتختلف في أن هذه الدراسة تركز على أساليب التربية النبوية للجنـد ،  

مرحلة الشـباب المسـلم ،   بينما تهتم الدراسة الحالية باألساليب النبوية التي تخص 
  .ستفادة منها في تنمية القيم لديهماال وكيفية

األساليب التربوية للعقاب في السنة النبوية ومدى اسـتخدامها  : الدراسة الخامسة 

   :)١( في المدارس االبتدائية في مدينة الطائف

  :  أهداف الدراسة 

التعريف بمفهوم العقاب، ومشروعيته في ضوء آيات القـرآن والسـنة النبويـة     .١
 .الشريفة 

  .عرف على أهم األهداف التربوية للعقاب في السنة النبوية الشريفة الت  .٢
  .المنهج الوصفي : منهج الدراسة

  
                                                 

ب التربوية للعقاب في السنة النبوية ومدى استخدامها في المدارس األسالي: محمد بن فايز الشهري )   ١(
مقدمة لقسم التربية اإلسالمية في كلية . رسالة ماجستير غير منشورة . االبتدائية في مدينة الطائف 

 .هـ١٤٢٤التربية بجامعة أم القرى 



 

  :   أهم النتائج
أن السنة النبوية الشريفة أرشدت المربين إلى استخدام األساليب الوقائية مـن   .١

 .السلوكيات الخاطئة مثل النصح والتوجيه قبل اللجوء للعقاب 

أساليب السنة النبوية الشريفة إجراءاته التطبيقية المناسبة أن لكل أسلوب من   .٢
 .لترجمته ترجمة عملية واقعية على السلوكيات المستهدف معالجتها 

  :الفرق بين الدراسة الحالية وهذه الدراسة 

ساليب التربوية وهو أسلوب هتمت بأسلوب واحد فقط من األهذه الدراسة ا أن
الترهيب المستخدم ضمن األساليب النبوية في هذه الذي يتناسب مع أسلوب  ،العقاب

األساليب والتي يعتبـر العقـاب    بإبراز بعضبينما تهتم الدراسة الحالية  الدراسة ،
  .أحدها من ناحية تنمية الجانب اإليماني لدى الشباب 

  : التعليق على الدراسات السابقة 

بجــانب مـن   بنظرة متأنية للدراسات السابقة نجد أن كل دراسـة اهتمت 
اهتمت بجانـب الخطـب كأسـلوب     التي) بانبيلة  (الجوانب التربوية فقط كدراسة 

وفي ،  )الترهيب ( التي تمحورت حول أسلوب العقاب) الشهري  (، ودراسة تربوي
بجميع الجوانب التربوية وتربية الشباب مـن  )  ظليمي (اهتمت دراسة نفس الوقت 

معها مـن   بمرحلة الطفولة وما يتناس) نة بدرا (خاللها مجتمعة ، وخصت دراسة 
، األساليب التربوية والتي تؤدي بدورها إلى غرس القيم العقديـة لـدى األطفـال    

حصر األساليب التربوية النبوية ، وكيف كانت عالجا في ) الجعيد(وحاولت دراسة 
  .تربية الجند في الغزوات

ن الدراسات السـابقة،  وتحاول الدراسة الحالية اإلستفادة من بعض النواحي م
ومن بعض األساليب التي طرحتها ، وتستأثر بكونها تخص مرحلة الشباب المسـلم  
بالذات ، وتخص األساليب التربوية النبوية التي تعين بمشيئة اهللا تعالى فـي تنميـة   

  .القيم اإليمانية لديهم 
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  .التعريف بالشباب وتحديد فترته الزمنية: المبحث األول 

  .أهمية الشباب في اإلسالم: المبحث الثاني 

خصائص مرحلة الشباب وحاجاتها ومتطلباتها : المبحث الثالث 

 .التربوية

أبرز التحديات التي تواجه الشباب المسلم وطرق : المبحث الرابع  

  .مواجهتها

  

  
  
  

 



 

  
   .لشباب وتحديد فترته الزمنيةالتعريف با: المبحث األول

حيـث اختلـف    ،يعتبر مفهوم الشباب من المفاهيم التي وقع فيها الخـالف  
 الباحثون و المختصون حول تحديد هذا المفهوم ، بسبب نظرة كل فريق إلـى مـا  

  .وبناء على االتجاهات المختلفة لكل فريق مع فكرته، وأهدافه التي ينشدها، يتناسب 
ماعية  والبعض يعتبره فترة إلى الشباب على أنه ظاهرة اجتفهناك من ينظر   
، ومنهم من يعتقد أنه مجموعة من الظـواهر النفسـية والجسـمية والعقليـة     زمنية

اختلف الكثير من المختصين في حقل الشباب في إيجاد تعريـف  " واالجتماعية وقد 
تشكل انعطافـاً  شامل لمفهوم الشباب على الرغم من اتفاقهم على أن مرحلة الشباب 

حاسماً على طريق تكوين الشخصية اإلنسانية للفرد ، وأنها المرحلة التي يكون فيها 
اإلنسان قادراً ومستعداً على تقبل القيم والمعتقدات واألفكار والممارسات الجديدة التي 

  .)١( "من خاللها يستطيع العيش في المجتمع والتفاعل مع األفراد والجماعات
  :لغة الشباب في ال

الفناء والحداثة والشباب جمـع  : الشباب " الشباب لغة كما ورد في لسان العرب  -
  .)٢( "شاب وكذلك الشبان وشب الغالم يشب شباباً وشبوباً 

الفناء كالشيبة ، وقد شب يشب ، وجمـع  : الشباب :" وفي القاموس المحيط 
  .)٣( "شاب كالشبان ، وأول الشيء

  :تعريف الشباب اصطالحاً 

                                                 
للثقافة والفنون ،الكويت ،  ، المجلس الوطني الشباب العربي والمشكالت التي يواجهها: عزت حجازي )   ١(

 .٣٣م، ص١٩٧٨

 .٤٨٠ت ،ص.، دار صادر ، بيروت ، د لسان العرب: جمال الدين محمد بن منظور )   ٢(

هـ، ١٤٢٠، دار إحياء التراث العربي، بيروت ،  القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )   ٣(
)١/١٨٠(. 



 

نتيجة االختالف في المفهوم  بالشباب،قد ظهر أكثر من اتجاه في بيان المراد ل
  :يلي  ومن هذه االتجاهات ما

  ) :        العمري( االتجاه الزمني   - ١

  .عتمده الباحث في الدراسة التي بين أيدينا اوهو االتجاه الذي     
الشـباب  فقد حدد وزراء الشباب العربي في مؤتمرهم األول، أن مفهـوم  "  

سنة انسجاماً مع المفهـوم الـدولي    ٢٥-١٥يتناول أساساً من تتراوح أعمارهم بين 
  .)١( "المتفق عليه في هذا الشأن 

ويؤيد بعض علماء النفس هذا التحديد السابق لمرحلة الشباب مـن الناحيـة   " 
نجـد   النظرية أكثر مما هو عليه من الناحية الواقعية أو العملية ، حيث إننا كثيراً ما

أو نصادف في حياتنا العادية من هم شباب بأعمارهم ، ولكـنهم شـيوخ هرمـون    
وإنتاجهم والعكس صحيح ، فكم من ... بقدراتهم ، وحيويتهم ، ونشاطهم ، وحماسهم 

  .)٢( " شيخ فاق الشباب حيوية وفكراً وإنتاجاً
، فالمجتمعات ليست واحدة وبنظرة أخرى فإن ذلك يخضع لكل مجتمع بحسبه 

خـر حسـب   آلإن تحديد سن بداية مرحلة الشباب وسن النهاية يختلف من مجتمع  "
  .)٣( "األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية السائدة في كل مجتمع 

  :االتجاه النفسي   - ٢

يرى أن مرحلة الشباب ليست مرحلة زمنيـة  من التربويين  من يؤيد هذا االتجاه 
مال البناء الدافعي واالنفعالي للفـرد فـي ضـوء    ترتبط باكت" تتحدد بسن معين ، بل

  .)١(" استعداداته واحتياجاته األساسية
                                                 

 .٢١،ص مرجع سابق،   لثقافي على سلوك الشباب العربيتأثير الغزو ا :إحسان محمد الحسن )   ١(

لبنان  –، دار النفائس ، بيروت  مشكالت المراهقة والشباب في الوطن العربي: فيصل محمد خير الزراد )   ٢(
  .١٣هـ ، ص١٤٢٥ ٢،ط

 .١٥هـ ،ص١٤١١، جامعة قطر ، الدوحة ،  الشباب القطري اهتماماته وقضاياه: علي ليلة )   ٣(



 

حالة نفسية ال عالقة لها بالعمر الزمني ، فأنت شاب بمقدار "  ويرى آخرون أنه
اة ، وأهميـة  مل في الحيما تشعر بالحيوية ، والحماس ، والحركة ، والطموح ، واأل

تجاه يعكس نظرة اإلنسان للحياة ، فبمقدار ما يشعر أنه ، وهذا االالدور المناط بالفرد
يتمتع بالحيوية والشباب ، وبمقدار ما يستطيع أن يولد في اآلخرين الرغبة في العمل 
والحياة يكون شاباً ، وحين يخفق في ذلك يشعر باليأس واإلحبـاط والرغبـة فـي    

  .)٢( "ة الشيخوخةلالهروب من الحياة وهذه بدايات مرح
  : اه البيولوجي االتج -٣

ويميل أصحاب هذا االتجاه إلى تحديد مرحلة الشباب على أساس اكتمال نمو 
البناء العضوي والوظيفي للمكونات األساسية لجسم اإلنسان، سواء كانت عضـوية  

  .داخلية أو خارجية، كالعضالت وما إلى ذلك 
في الكم  يمثل آخر مرحلة من مراحل النمو المتزايد" لذا فيرون أن الشباب و

والكيف ، فطول القامة والجهاز العظمي يتم تحديده في أواخر العقد الثاني وأوائـل  
  .)٣( "الثالث على أبعد حدود 

  :االتجاه االجتماعي   - ٤

، ابقة ، والذي يخص علماء اإلجتماعيعتبر هذا اإلتجاه من أهم اإلتجاهات الس
ومـن    يقومون بـه، لذي على طبيعة واكتمال الدور ا الشباب عندهم يعتمد مفهومف

أن فترة الشباب تبدأ عندما  يحـاول المجتمـع تأهيـل    "  :تفسيراتهم لهذا الجانب 
الفرد لكي يحتل مكانة اجتماعية ، ولكي يؤدي دوراً أو أدواراً في بنائه ، وتنتهي 

                                                                                                                                               
 .٨٧:م ، ص٢٠٠٧، دار الوفاء، اإلسكندرية، العولمة والشباب من منظور اجتماعي : محمد سيد فهمي  ) ١(

األردن  –، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان  الشباب والقيم في عالم متغير: ماجد الزيود )   ٢(
 .٣٧، صهـ١٤٢٧،

 .٢٣٨:هـ ، ص١٤١٠ر الهدى، الرياض، ، دا٦، ط  علم النفس التكويني: عبد الحميد محمد الهاشمي )   ٣(



 

عندما يتمكن الفرد من احتالل مكانته االجتماعية وأداء دوره في المجتمع بشـكل  
  .)١( "ثابت ومستقر

ويالحظ مما سبق أن اختالف هذه االتجاهات هو األساس الذي يتم بناء عليه 
تحديد مفهوم الشباب ، وبشكل عام نجد أنها بمجملها تركز على أن مرحلة الشـباب  

) البيولوجية والسلوكية واالجتماعية والنفسية واالنفعاليـة (تمتاز بعدد من الخصائص 
  .حلة الشباب ونهايتها والتي يتحدد من خاللها  بداية مر

  : تحديد الفترة الزمنية للشباب

أن التعريف الذي  بعد استعراض االتجاهات في مفهوم الشباب،  يرى الدارس
سنة انسجاماً مع المفهـوم   )٢٥-١٥(يحدد مفهوم الشباب بمن تتراوح أعمارهم بين 

الدراسـة  ،  هو المفهوم الذي يتناسب مع هـذه  ، الدولي المتفق عليه في هذا الشأن 
هذه المرحلة العمرية تتجلى فيهـا عالمـات النضـج العقلـي والنفسـي      إن حيث 

الشاب أن يتعامل مع جميع المواقـف   عواالجتماعي بصورة واضحة ، وفيها يستطي
االجتماعية ، والثقافية ، والفكرية ، (التي تواجهه في حياته، وعلى جميع المستويات 

  .)واالقتصادية ، والسياسية

لها األثر الكبير في إصالح ) ٢٥ -١٨(إن المرحلة العمرية "يمكن القول  ولذا
  .)٢( "تم إدراكها وفهمها ورعايتها واالهتمام بها  الشباب ، إذا ما

                                                 
 .٨٧:، ص مرجع سابق، العولمة والشباب من منظور اجتماعي :محمد سيد فهمي)   ١(

، مرجع سابق، التربية اإليمانية وأثرها في تحصين الشباب من اإلنحراف :الح المغامسيـسعيد بن ف)   ٢(
 .٣٦: ص



 

  أهمية الشباب في اإلسالم :الثانيالمبحث 
دها في الماضـي والحاضـر   يعد شباب األمة اإلسالمية عمادها وقوتها وسواع

عناية والرعاية واالهتمام في اإلسالم ، فقد أشار القرآن العظـيم  ، حظوا بالوالمستقبل
  .إلى صور من حياة الشباب المؤمن الصادق ،واثر تمسكهم بإيمانهم في عزم وثبات 

فمثال الخليل إبراهيم عليه السالم الفتى الذي حطم معابد الشرك واألوثـان ، قـال    
  .)٦٠ -األنبياء رة سو(   m  Z       Y  X  W  V  U  T  Sl : تعالى

عن فتنـة االنحـالل    استعصم بإيمانهوهذا يوسف عليه السالم الشاب الذي 
m`     _  ~   }  |  {  z  ya    c  b  :والرذيلة وفتنة النساء قال تعالى

  k       j  i  h     g  f        e  dl)   ٣٣يوسف آيةسورة.(  

¢  £  ¤  m  :بإيمانهم ، قال تعالى وهؤالء الفتية الذين أووا إلى الكهف لينجوا 
¦  ¥§     ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨l  ) ١٣-الكهف سورة(.  

وقد خص نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم الشباب في كثير من توجيهاتـه ،  
وحفزهم لألعمال الصالحة التي من شأنها رفعة درجاتهم عند اهللا ، ومن ذلك علـى  

  :اإلجمال  سبيل الحصر ال
ي نشأ على طاعة اهللا وعبادته فقد خصه بالمنزلة الرفيعة عند اهللا ، الشاب الذ
سبعة يظلهم اهللا في ظلـه   "عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال  فعن أبي هريرة 

يوم ال ظل إال ظله اإلمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلـق فـي   
ا عليه ورجل طلبتـه امـرأة ذات   عليه وتفرق اجتمعاالمساجد ورجالن تحابا في اهللا 

منصب وجمال فقال إني أخاف اهللا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله 
  .)١( " ما تنفق يمينه ورجل ذكر اهللا خالياً ففاضت عيناه

                                                 
كتاب األذان ، ( ٢٠٠٧-ار الكتب العلمية ، بيروتد – صحيح البخاريمحمد بن إسماعيل البخاري ، )   ١(

 .١٣٠ص.)٦٦٠(باب من جلس في المسجد ينتظر الصالة ، حديث رقم



 

وربى نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم صحابته تربية إيمانيـة عظيمـة  ،     
المسؤوليات ، وحملوا راية اإلسالم ، ورسموا فكان منهم الشباب الذين تحملوا أعظم 

صوراً وتاريخاً من البذل والعطاء والصالح والعزم والثبات ، فقد استشار صلى اهللا 
عليه وسلم مجموعة من شباب هذه األمة في غزوة أحد ، وعهد إلى أسامة بن زيـد  

في قيادة الجيش اإلسالمي ضد الروم ، وندب معاذ بن جبل  وة للقضاء والـدع
  .)١(القرآن الكريم  والتعليم في اليمن ، وحفظ زيد بن ثابت 

وقد كان حملة اإلسالم األوائل شبابا، حيث حملوا هم الـدين وتبليغـه علـى    
عواتقهم ، ففتح اهللا لهم القلوب ،  ومما يدل على اهتمام النبي صلى اهللا عليه وسـلم  

أتينا النبي صلى اهللا عليه : قال  رواه مالك بن الحويرث  ما: "بالشباب في عهده 
النبي صلى اهللا عليـه   عشرين ليلة، وكاننحوا من  عنده  فلبثنا،  بةوسلم ونحن شب

صالة صلوا فليمروهم ،  لو رجعتم إلى بالدكم فعلمتموهم"رقيقا رحيما، فقال  وسلم 
، وإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم  وصالة كذا في حين كذا كذا في حين كذا،

  .)٢( "يؤمكم أكبركم ، ول
وإهتمامه بهذه الفئة خاصة  بالشباب،ومما سبق يتضح لنا مدى عناية اإلسالم 

 المتغيرات،ومتعلما يقف في وجه  قويا،تنتج لنا جيال  بهم،ألن العناية المبكرة 
بذل الغالي والنفيس في مما يدفعنا كمربين ل ونفسه،ا لمصلحة دينه وأمته هويطوع
  . وتوجيههم  الحهم،وإص تربيتهم،سبيل 

  
  
  

                                                 
 هـ،١٤١٥الرياض ،  -، مكتبة العبيكان ٦، ص الشباب وقضاياه المعاصرةإبراهيم مبارك الجوير ، )   ١(

ب األذان، ، باب إذا استووا في ،  كتا مرجع سابق،  صحيح البخاريمحمد بن إسماعيل البخاري ، )  ٢(
 ١٣٥:ص.)٦٨٥: (القراءة فليؤمهم أكبرهم ، حديث رقم



 

  خصائص وحاجات النمو لدى الشباب:  المبحث الثالث
تعد خصائص وحاجات النمو لدى الشباب القوى الموجهة األساسـية لحيـاة   
وسلوك الشباب ، لذا يعد التعرف عليها وإدراكها من قبل األسرة والمجتمع ذا أهمية 

اعدتهم في حل مشكالتهم ، كبيرة في طريق توجيههم وإرشادهم والتعامل معهم ومس
المعرفـة المسـبقة   فكثير من المشكالت واالنحرافات لدى الشباب تعزي إلى عـدم  

،  لهـم  العناية واالهتمـام والرعايـة  وعدم  بخصائص وحاجات النمو لدى الشباب 
  .الفهم الصحيح إلحتياجاتهم وبالتالي اليمكن التعامل الصحيح مع متطلباتهم ، أو

ص صائص نبين أن القرآن الكريم قد أشار إلى خصـائ وقبل الخوض في الخ
فـي التربيـة مـن    النمو اإلنساني في أكثر من آية، ألن معرفة ذلك تمكن الباحثين 

  .ع هذه المرحلة ، واألمثل مالتعامل الصحيح 
  : مراحل النمو في القرآن  

mA  B  :تعالىأشار القرآن الكريم إلى مراحل النمو اإلنساني قال 
  E  D  C  K  J  I  H  G  F  Q  P  O  N  M   L

 S  R TU  Z  Y  X  W  V[    _   ^  ]  \
  a  `l  ) ٦٧- سورة غافر(.  

كما أشار القرآن الكريم إلى أن النمو اإلنساني يتدرج من الضعف إلى القـوة  
m     s  r  q  p  o  n  m  l  k   j  i  h :ثم إلى الضعف قال تعالى 

  x    w   v  u  tyz  }  |  {~     b   a        `  _l  ) ٥٤ -سورة الروم.(  
مه ضـعيفاً  أأن اإلنسان يخرج من بطن " ذكر ابن كثير في تفسير هذه اآلية 

نحيفا واهن القوى ، ثم يشب قليالً قليالً حتى يكون صغيراً ، ثم حدثاً ثم مراهقاً ثـم  



 

ثم يشيخ ثـم يهـرم وهـو     شاباً ، وهو القوة بعد الضعف ثم يبدأ في النقص فيكتهل
   .)١(" الضعف بعد القوة

ورغم أن مراحل النمو فردية ومتصلة ومتكاملة إال أن رجال التربية وعلـم  
هي مرحلة ما قبل الميالد ومرحلة المهد : النفس بهدف الدراسة قسموها إلى مراحل 

 ،ومرحلة الطفولة ، ومرحلة المراهقة ، ومرحلة الشباب ، ومرحلة وسط العمـر ، 
ومرحلة الكهولة ، ومرحلة الشيخوخة ، ويوجد تباين في وجهات النظر بين رجـال  
التربية وعلم النفس حول تحديد الفئة العمرية لكل مرحلة وسيتبع الـدارس التقسـيم   

  :وهو كما يلي  .)٢( الذي حدده عبد الحميد الهاشمي
  

  العمر  المرحلة  ت

  لوالدةمن لحظة التلقيح حتى ا مرحلة ما قبل الميالد.١
  من الوالدة إلى العام الثاني مرحلة المهد.٢
  سنة ١٢سنوات إلى  ٣من  مرحلة الطفولة.٣
  سنة ١٧سنة إلى  ١٣من  مرحلة المراهقة.٤
  سنة ٢٥ إلى ١٨من سن  مرحلة الشباب.٥
  سنة ٥٠سنة إلى ٢٦من سن  )الرشد(مرحلة وسط العمر.٦
  سنة ٦٥إلى ٥١من سنة  مرحلة الكهولة.٧
  فما فوق٦٦من سن  الشيخوخةمرحلة.٨

وسيتم التركيز على تعداد أهم مظاهر خصائص النمو وحاجاته لدى الشـباب  
أن لهـا  " التي يرى رجال التربية وعلم النفس ، ) سنة٢٥-١٨(في المرحلة العمرية 

صالح الشباب إذا ما تم إدراكها وفهمها ورعايتها واالهتمام بهـا ،  إاألثر الكبير في 
خطرها وضررها وأثرها السلبي في الفساد واالنحراف إذا ما أغلفت ولم كما أن لها 

                                                 
 ،هـ١٤١٦اء التراث العربي، بيروت ،، دار إحي تفسير القرآن العظيمأبو الفداء إسماعيل ابن كثير ، )   ١(

 .٤٤٤،ص٣ج

 .٧٧، صمرجع سابق  ، ، علم النفس التكوينيعبدالحميد الهاشمي )   ٢(



 

ومن هنا كان البد من الوقوف علـى أهـم    .)١( "تعطى حقها من االهتمام والرعاية 
  .خصائص مرحلة الشباب 

  :خصائص مرحلة الشباب 

قام الباحثون باستخالص خصائص مميزة لمرحلة الشباب ، بعـد دراسـات     
 –بيولـوجي   -اجتماعي( مختلفة ، وكل منهم ركز على بعد معين لمراحل نموهم ال

الوقـوف علـى هـذه    من والبد لكل من يتصدى لتربية الشباب  )انفعالي  –نفسي 
الخصائص ومعرفتها ، لما لذلك من دور كبير في نجاح التعامل مع الشـباب وفـق   

  .ميولهم ورغباتهم 
  :، وهي أربعة وسنركز على أهم هذه الخصائص

 )االنفعالية   -االجتماعية   -العقلية   - صائص الجسمية الخ(

  :الخصائص الجسمية : أوال

يقصد بها مظاهر النمو في الهيكل العام وبنية الجسم من الطول والـوزن ،  "   
كما تزداد الحواس دقة وإرهافاً ، ويكتمل النمو الجسمي ، ويؤدي النمـو الجسـمي   

ظهر العام الخارجي الذي يـؤثر علـى التوافـق    والنشاط الجنسي إلى االهتمام بالم
االجتماعي ، وأي خلل أو انحراف في المظهر الشخصي أو النمو الجسمي يـنعكس  
على الفرد ، وقد يؤدي إلى زيادة القلق والتوتر وكثرة االنفعاالت والعدوانية ألتفـه  

  .)٢( "األسباب ، بل قد يؤدي إلى االنطواء في بعض األحيان 
" فإن الشاب يصل إلى نهاية مرحلة نموه الجسـمي حيـث    ومن جهة أخرى

يمثل الشباب آخر مرحلة من مراحل النمو المتزايد في الكم والكيـف ، والتكـوين   

                                                 
،  مرجع سابق، ة وأثرها في تحصين الشباب من اإلنحرافـالتربية اإليماني :الح المغامسيـد بن فسعي)  ١(

 .٣٦: ص

الشباب بين صراع األجيال المعاصر والهدى : عبدالمجيد سيد أحمد منصور وزكريا الشربيني )   ٢(
 .٣٦هـ ،ص١٤٢٥،  دار الفكر العربي ، القاهرة ،اإلسالمي



 

الجسمي العام في مقوماته الداخلية والخارجية إنما يتكامل في هذه المرحلة ، فالشباب 
  .)١( "لحواس يبلغ إلى أقصى ما تحمله وراثته في نمو العظام واألعصاب وا

وليس النمو في " ويتوافق مع النمو الجسمي الظاهر النمو الداخلي لألعضاء 
السنوات األولى من مرحلة الشباب قاصراً على الجهاز العظمي والعضالت والغـدد  
الجنسية و التناسلية فحسب ، بل يشمل القلب والشرايين والمعدة والحنجرة وغيرهـا  

خارجية ، وفي هذه الفترة من مرحلة الشباب يتحقـق  من أعضاء الجسم الداخلية وال
  .)٢( "النضج الكامل وتصبح التغيرات الجسمية التي حدثت أموراً عادية

وتتلخص الخصائص الجسمية لمرحلة الشباب في نمو الهيكل العام من الطول 
، ويتحقق النضج الكامل للجسم في أعضاء الجسم الداخلية والخارجية والوزن وجميع

  .لمرحلةهذه ا
  :الخصائص العقلية : ثانيا

العـام ، والقـدرات العقليـة    ويقصد بها نمو الوظائف العقلية ، كالـذكاء  " 
، والعمليات العقلية كالتفكير واإلدراك والتذكر والحفظ واكتسـاب المعرفـة   الخاصة

  .)٣( "والتحصيل العلمي أو المهني
اء العام إلى القـدرات  ، من الذكالمظاهر العقلية في هذه المرحلة حيث تتعدد

  .العقلية الخاصة 
وتـزداد  ... يصل النمو العقلي المعرفي في هذه المرحلة إلى قمة عاليـة  " 

القدرة على االتصال العقلي مع اآلخرين، واسـتخدام المناقشـة المنطقيـة وإقنـاع     
  .)٤( "اآلخرين 

                                                 
 .٢٣٨مرجع سابق، ص  علم النفس التكويني: الهاشميعبدالحميد محمد )   ١(

 .٤٥ص هـ ،١٤٢٢، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، الشباب وأوقات الفراغ: عثمان سيد أحمد )   ٢(

الشباب بين صراع األجيال المعاصر والهدى : عبدالمجيد سيد أحمد منصور وزكريا الشربيني )   ٣(
 ..٣٦، ص سابق مرجع ، اإلسالمي

 .٤٠٤:هـ، ص١٤٢٢،عالم الكتب ،القاهرة،٥، ط علم نفس النمو الطفولة والمراهقة: حامد عبد السالم زهران)  ٤(



 

مـن   من اكتماله فـي الفتـرة  يقترب " رون أن نمو الذكاء ـرى آخـبينما ي
، وتتباين القدرات العقلية بين األفراد ، وتظهر القدرة على االبتكار ) سنة ٢١-١٥(

واإلبداع والتفوق العلمي وتخصص الطالب في التعليم أو المهن المناسبة ، وتظهـر  
  .)١( "القدرة على النقد

اشدين تظل مستقرة في وتشير بعض الدراسات إلى أن درجة الذكاء عند الر" 
إن كان من تغير نسبي فإنه يرجع إلى عوامل اقتصادية واجتماعيـة  و ،هذه المرحلة

  .)٢( "ومعرفية 

 النمو العقلي في هذه المرحلة يتميـز باكتسـاب المهـارات    فإن وباختصار
والقـدرة علـى   ، واإلدراك، وينمو الذكاء والقدرة على االتصال مع اآلخرين العقلية

لشاب ، كما تزداد الثقة بالنفس لـدى  حسب البيئة التي يعيش فيها ا ،اتخاذ القرارات
  .الشاب 
  :الخصائص االجتماعية : ثالثا

في هذه المرحلة يتضح النمو االجتماعي لدى الشباب بشكل كبيـر ، ومـن   
ينمو الذكاء االجتماعي، وتتضح الرغبة في توجيه الذات، ويالحظ السعي " مظاهره 

  .)٣( "لتحقيق التوافق الشخصي واالجتماعي 

مرحلة يشعر الشاب أنه أصبح رجالً يميل إلى مشـاركة اآلخـرين   في هذه ال
حياتهم االجتماعية ، ويحاول من خالل صالته االجتماعية أن يلج إلى عالم الشـباب  

                                                 

 الشباب بين صراع األجيال المعاصر والهدى اإلسالمي، :عبدالمجيد سيد أحمد منصور وزكريا الشربيني)   ١(
 .٣٧، ص مرجع سابق

، دار الزمان ، المدينة المنورة ، ٣، ط حل النمو في ضوء التربية اإلسالميةمرا :خالد حامد الحازمي)   ٢(
 .٥٣هـ، ص١٤٢٦

 .٤١٠:، ص مرجع سابق،  علم نفس النمو الطفولة والمراهقة  :حامد عبد السالم زهران )   ٣(



 

والرجولة ويعتمد على نفسه في بناء عالقات مع اآلخرين ، حيث يكون من مظاهر 
ميل إلى انتقاد اآلبـاء أو  الرغبة في مقاومة السلطة ، وال" النمو االجتماعي للشباب 

المعلمين، إذ يزداد الوعي االجتماعي ، والميل إلى النقد والرغبة في تأكيد الـذات ،  
وقد يكون الهدف من السلوك االجتماعي حسبما يتصور البعض من الشباب اإلصالح 

  .)١( "االجتماعي وتغيير األمور بطريقة حادة 

البالغ على مرحلة الشـباب مـن   وللمراحل التي تسبق مرحلة الشباب أثرها 
تتأثر الخصائص " الناحية االجتماعية خاصة ، ومن النواحي األخرى عامة ، حيث 

االجتماعية لمرحلة الشباب تأثراً بالغاً بالمراحل التي تسبقها ، اعتباراً مـن مرحلـة   
الرحم قبل الوالدة ، ومروراً بمراحل المهد والطفولة بدرجة كبيـرة ، كمـا تتـأثر    

  .)٢( "خصائص الجسمية واالنفعالية والعقلية بال

مرحلة اتزان نسبي في العالقات االجتماعيـة  " كما أن مرحلة الشباب تعتبر 
مع األهل واألصدقاء وأفراد المجتمع ، وهذا االتـزان نسـبي إذا قـورن بغـرور     
المراهقة وطيشها ، فالشاب يحترم جماعته ، ويوقر والديه والكبار ، ويحسب لنظرة 

جماعة ورأيها فيه حساباً يدفعه إلى الحد من كثير من رغباته الجامحة، وشـهوته  ال
  .)٣( "تليق به كشاب عاقل ناضج  المندفعة، ألنه يرى أنها ال

بنمو الذكاء االجتماعي والذي يمثل القـدرة  " ويتميز الشباب في هذه المرحلة 
اني والمشاركة مع على التصرف في المواقف االجتماعية ، ومالحظة السلوك اإلنس

اآلخرين في أفراحهم أو أتراحهم ، وأساس هذا السلوك الرغبة في تحقيق التوافـق  

                                                 
 إلسالميالشباب بين صراع األجيال المعاصر والهدى ا: عبدالمجيد سيد أحمد منصور وزكريا الشربيني)   ١(

 .٣٧ص مرجع سابق ،

 .٤٨، ص مرجع سابق،  الشباب وأوقات الفراغ :عثمان سيد أحمد )   ٢(

 .٢٤٤، ص مرجع سابق،  علم النفس التكويني: عبدالحميد محمد الهاشمي )   ٣(



 

الشخصي واالجتماعي والشعور بالسعادة كلها كأن السلوك يقابله تقـدير واحتـرام   
  .)١( "اآلخرين 

عن األسرة و في تكوين أسرة  الرغبة في االستقالل" ومن المظاهر أيضا 
واالهتمـام  . د على الـنفس ، واالهتمـام بالعمـل والمهنـة     ، واالعتماخاصة

  .)٢( "بالشخصية
تصبح نظرة الشاب للزواج أكثر اتساعا وشموال إذ يقصد منه عالوة علـى  "   

  .)٣( "اشباع الدافعية الجنسية،إشباع رغبة األبوة واألمومة 
  :الخصائص االنفعالية : رابعا

فإن " ناء الجسمي والنفسي والعقلي  من الب يتجزأ بما أن الشباب يعتبر كل ال
واستقرار العواطف والمـزاج  التكوين االنفعالي للشباب يسير نحو اتزان الرجولة ، 

  .)٤("الفردي
ألنه في مرحلـة  .يتعلق بالجانب االنفعالي لدى الشاب  فال بد من مراعاة ما

  .عمرية لها سماتها وظواهرها ، التي تالزم الشاب في معظم أطوار حياته 
إن األزمات النفسية واالنفعالية تبدأ في االنتهاء مع انتهاء مرحلة المراهقة ، " 

  .)٥( "واالقتراب من سن الرشد بالدخول في مرحلة الشباب 
  -:وأهم ما تتميز به الحياة االنفعالية للشباب ما يلي من خصائص  

  .تمايز تام في االنفعاالت وظهور العواطف  -١
                                                 

 الشباب بين صراع األجيال المعاصر والهدى اإلسالمي :عبدالمجيد سيد أحمد منصور وزكريا الشربيني)   ١(
 .٣٨، ص جع سابقمر

 .بتصرف ٤١٣-٤١١:، ص مرجع سابق،  علم نفس النمو الطفولة والمراهقة :حامد عبد السالم زهران )   ٢(

 .٥٤، ص مرجع سابق،  مراحل النمو في ضوء التربية اإلسالمية : خالد حامد الحازمي)   ٣(

 جيال المعاصر والهدى اإلسالميالشباب بين صراع األ :عبدالمجيد سيد أحمد منصور وزكريا الشربيني)   ٤(
 .٣٨، ص مرجع سابق

 .٤٩، ص مرجع سابق،  الشباب وأوقات الفراغ: عثمان سيد أحمد)   ٥(



 

 .ياة المنزل تآلف عائلي وانسجام في ح -٢

 .)١( "بحث عن شريكة الحياة إلقامة خلية زوجية  -٣

  :أيضا  االنفعاليةومن الخصائص 
 .وعدم القدرة على ضبطها  االنفعاالتالتعبير العنيف عن "  -١

ظهور مشاعر الحزن والقنوط واآلالم النفسية ثيرا لدى بعض الشباب بسبب   -٢
 .)٢(" ة واألسرة مايفسرونه من إحباط وكبت من قبل المجتمع والمدرس

وباختصار فإن الشباب يعيش في هذه المرحلة مشكلة ضبط االنفعاالت ، التـي  
ستطيع التحكم بها ، وهي ناتجة عن التغيرات الجسمية واالجتماعية يتنتابه ، وال

  .التي يعيشها الشاب في هذه المرحلة السنية 

تفـاوت ،  أن هذه الخصائص توجد في شريحة الشباب بشكل م:  والخالصة   
 ، والعوامل البيئية واإلجتماعية واإلقتصادية التي تحيط به ،  تبعا لطبيعة حياة الشاب

يمكـن عرضـها   . لمرحلة الشبابنخلص إلى عدة سمات ومميزات  ولذلك يمكن أن
  :على النحو التالي 

  :سمات مرحلة الشباب

ب الشـاب  تتميز مرحلة الشباب بالطاقة والحيوية والنشاط والحماس لما يرغ -١

  :في تحقيقه

وقد يندفع بشكل كبير في محاوالته ، لتحقيق ما يهدف إليه ، فهو يميل إلـى   
المغامرة والتهور ، لذلك يجب أن يستغل هذا النشاط والحيوية والحماس في ما هـو  

وذلـك  " مفيد وإيجابي في حياتهم ، وذلك مثل أعمال الخير ، وبناء المجتمع وتقدمه 
النشاط والحماس في أمور غير إيجابية ، فقد أكـدت الدراسـات   حتى ال يستغل هذا 

                                                 
 .٢٤٠، ص ،مرجع سابق علم النفس التكويني: عبدالحميد محمد الهاشمي )   ١(

 .٢٢٥ص م، ١٩٧٤، مكتبة مصر، القاهرة،  سكيولوجية الطفولة والمراهقةمصطفى  فهمي ،     )٢(



 

العلمية أن ما يحصل في كثير من البلدان من مظاهر العنف والتهور والمغـامرات  
   .)١( "وغيرها من فئة الشباب المندفعين بدون اسباب واضحة 

  :، والميل إلى التغييرشدة التأثر وسرعة االستجابة -٢
يتـأثر سـريعاً   ) سنة٢١-١٨(ة وخاصة في بدايتها فالشاب في هذه المرحل "

ألبسط األسباب ، فهو مرهف الحس ، رقيق الشعور ، شديد الحساسية ، لما يسمعه 
أو يراه ، فهو يتأثر من المواعظ والقصص واآلراء واألفكار التي يسمعها أو يراها ، 

ما يتأثر به فـإذا  كما أنه شديد التأثر بما يوجه إليه من ثناء أو نقد ، وهو يستجيب ل
ترسخت لديه فكرة أو تشبع برأي ، يعمل على تحقيقه بسرعة كبيرة وبدرجة عاليـة  

   . )٢( "قد تصل إلى المغامرة

ويتطلب ذلك من األسرة والمعهد والجامعة التعامل مع الشباب فـي هـذه   " 
وفي كل ما تقدمه لهم مـن   التصرفات،المرحلة بكل حساسية وعناية ودقة في جميع 

  .)٣( "ح وإرشاد وقدوة حسنة نص
  : الحرص على االستقالل عن اآلخرين -٣

حيث يشعر الشاب في هذه المرحلة بالثقة في النفس والقـدرة علـى اتخـاذ    
  .أصدقائه أو مدرسيه  أوقراراته دون تدخل األسرة 

ويتضح حرص الشاب في االستقالل عن اآلخرين فيمـا يتعلـق بـالنواحي    
بالحاجة إلى المادة وضرورتها له ، وال يرغب أن يكـون  االقتصادية ، حيث يشعر 

ه من حاجة ويسـبب لـه ذلـك    تحت تصرف األسرة في االتفاق عليه حسب ما ترا
، فيعمد إلى العمل أثناء وقت الفراغ ليعينه على هـذا االسـتقالل   صراع مع أسرته

                                                 
 .٤١٧، ص ١٤٢٣الرياض ، ط  -، دار طيبة  علم نفس المراحل العمريةعمر عبدالرحمن المفدى ، )   ١(
مرجع سابق ،  ة وأثرها في تحصين الشباب من اإلنحراف، ـالتربية اإليماني الح المغامسي ،ـسعيد ف    )٢(

 .٣٩ص 

 .٤٤١-٤٢٠، ص رجع سابقم،   علم نفس المراحل العمريةعمر عبدالرحمن المفدى ، )  ٣(



 

مـل  و المالي، بل يعند بعض الشباب إلى ترك الدراسة بحثـاً عـن الع  االقتصادي أ
  .ليحقق استقالله المالي 

 ويتطلب ذلك من األسرة مراعاة حاجة الشباب في الحصول علـى حاجاتـه  
  .)١(و تفريط  المالية الضرورية من غير إفراط أ

  :الشعور بالقلق تجاه المستقبل الدراسي والمهني -٤
سي في الجامعة في تخصـص يميـل   فهو يفكر كيف يحصل على مقعد درا 

وظيفة بعد التخرج ، كما أن بعض الشباب يفكر كيف يجد فرصـة  ، ويحقق له الإليه
  .عمل إذا قرر البحث عن عمل بعد تخرجه من الثانوية 

وكلما زاد سن الشاب وكثرة مسؤولياته األسرية واالجتماعيـة ، زاد قلقـه نحـو    "
مستقبله المالي ، ويزيد من القلق إذا كان قد تزوج وأصبح له أسرة وأوالد يصـرف  

ية في حياته إذا لم يتم معالجة األسباب فقد يؤدي به وهذا القلق له آثاره السلب ليهم ،ع
إلى الصراعات النفسية واالنحرافات الخلقية واالجتماعية ، كاليأس واإلحباط والعنف 

  .)٢( "واإلرهاب والمخدرات والمسكرات 
التوظيـف فـي    وأنظمةوتعد أنظمة القبول والدراسة في الجامعات والمعاهد 

القطاعين العام والخاص اكبر األثر في زيادة هذه القلق وما يسـببانه مـن تسـرب    
  .)٣( "وبطالة يواجهها بعض الشباب

  -:النمو الديني والخلقي  -٥
يستطيع الشاب المسلم في هذه المرحلة إدراك واجبه الديني وأدائه لما فرض 

والفضيلة والرذيلة ، عليه، كما أنه يدرك مفاهيم الصواب والخطأ ، والحق والباطل 

                                                 
،  مرجع سابق ة وأثرها في تحصين الشباب من االنحراف، ـالتربية اإليماني :الح المغامسي ـسعيد ف)   ١(

 .٣٨ص 

 .٣٨، ص المرجع السابق)   ٢(

 .٩٣ص- ١٤٢١- ، مؤسسة الرسالة ، بيروت  بحوث ودراسات في علم النفس: أمل األحمد )   ٣(



 

ولكن تساهل األسرة أو المجتمع مع بعض صور السلوك غير الخلقـي ، وتسـاهل   "
وسائل اإلعالم ونشرها لما يفسد الخلق ، كل ذلك يعوق نموه الخلقـي ، ويضـعف   

كمـا أن    ،)١( "تمسكه باآلداب اإلسالمية بل قد يؤدي به إلـى االنحـراف الخلقـي   
األمور المهمة في حياة الشاب ، ليس فقط في حفظه من االستقامة في الدين تعد من 

فساد األخالق بل أيضاُ من الغلو في الدين الذي ينجم من التشدد ، والفهم الخـاطئ  
  .للدين اإلسالمي ، الذي بني على السماحة واليسر 

فواجب األسرة والمدرسة والجامعة أن يقدموا للشباب المعلومات الصحيحة  " 
يئ سبل المناقشة والحوار حول استفساراتهم الدينية ، ويسـاعدوهم  عن الدين ، ويه

على التحدث عما لديهم ويواجهونه من أفكار حول الدين من أجل أن يبعثـوا فـيهم   
الطمأنينة والقناعة والفهم الصحيح للدين بما يحفظ لهم اتزانهم الديني البعيـد عـن   

  .)٢( "التقصير أو الغلو في الدين 
  :وتضيق دائرة األصدقاء الخاصين العامة،األصدقاء والجماعات  دائرة اتساع -٦

وتتسـع دائـرة األصـدقاء    "الذي يعتمد عليهم الشاب في مرحلة المراهقـة  
والجماعات حسب طبيعة الميول ، والنشاط الذي يقوم به الشاب وتشمل الجماعـات  

فـي هـذا   الرياضية ، واالجتماعية والدينية أو جماعات وأصدقاء العمل ، ويزيـد  
زاد مشـاركته االجتماعيـة ،   المرحلة االستبصار االجتماعي لدى الشباب ، كلمـا  

  .)٣( "كثر قدرة على الحكم على األشخاصفيصبح أ
ويزداد تمسك الشاب بالجماعة التي انضم إليهـا كلمـا تجاهلـت األسـرة      

ة والمدرسة والمعهد والجامعة حاجات ومطالب النمو عنده ، وخاصة حاجته للمناقش

                                                 
  ، مرجع سابق التربية اإليمانية وأثرها في تحصين الشباب من اإلنحراف، :سعيد فالح المغامسي )   ١(

 .٣٩ص       

 .٤٤١ص-٤٣٢ص مرجع سابق علم نفس المراحل العمرية ،: عمر المفدي )   ٢(

، ص  التربية اإليمانية وأثرها في تحصين الشباب من اإلنحراف، مرجع سابق :سعيد فالح المغامسي )  ٣(
٤٠. 



 

والحوار والتقدير والثقة به ، والحاجة إلـى االجتماعـات والجلسـات االجتماعيـة     
فقد كشفت الدراسات العلمية خطورة تجاهل األسـرة  "  والرحالت وأساليب الترفية 

والمدرسة والمعهد والجامعة والمجتمع ، لخصائص النمو وحاجاته لـدى الشـباب ،   
ف عن طرق االنتمـاء إلـى جماعـات    وما يسببه هذا التجاهل من تعرضه لالنحرا

منحرفة السلوك مثل جماعات المخدرات والجامعات المتشددة في الدين وجماعـات  
  .)١( "الجريمة والشذوذ 

  .نمو الشخصية وتقدير الذات  -٧

الروحية واألخالقية والنفسية والعقلية ( إن نمو جميع جوانب شخصية الشاب 
م ، يؤدي إلى استقرار شخصيته وثباتها  بشكل متوازن ومتكامل وسلي) والجسمية 

ـ  اآلخرينكما أنه كلما شعر بالنجاح والتميز ، وتقدير  " ه ، زادت ثقتـه ونمـت   ل
ية المخالفـة للقـيم   ، ولكن كلما واجه المتناقضات ، والمواقف السلبشخصيته وقويت
، وكلما شعر بالغموض واإلحباط في تحقيق آمالـه ، وطموحاتـه ،   التي يؤمن بها

دافه اهتزت شخصيته واضطربت فقد يقع فريسة للصراع والقلق إذا لم يكن قـد  وأه
  .)٢( "تربى على التربية اإليمانية الصحيحة 

والتطبيق ، وبين  النظريةإن ما يتعرض له الشاب اليوم من تناقضات بين “ 
في الشخصية ، وبخاصة عنـدما يكـون    ةالقول والممارسة يصل به إلى االزدواجي

ين الجماعات التربوية ، التي تؤثر في تنشـئة الشـاب مثـل الوالـدين ،     التناقض ب
ء يعانون انحرافاً فـي  واألخوة ، والمعلمين والذين يقتدي بهم الشباب ، فبعض هؤال

                                                 
، مكتبة  ٤ط  نمو االنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين ،:  دق وفؤاد أبو حطبآمال صا)   ١(

 .٣٣٠م ، ص١٩٩٩/االنجلوا المصرية ، القاهرة 

،  مرجع سابق ة وأثرها في تحصين الشباب من اإلنحراف، ـالتربية اإليماني :الح المغامسي ـسعيد ف)   ٢(
 .٤٠ص 



 

نهم يدعون إلى المثل العالية ، والقيم السامية  ، حيـث تكـون أقـوالهم    خلقهم مع أ
  .)١( "مخالفة ألفعالهم 

على النقيض، ألن ذلك يؤثر في الأن نكون قدوة حسنة ألبنائنا ،  ولذا فعلينا كمربين
  .تكوين شخصياتهم ، واعتزازهم بذواتهم 

اله وأهدافـه ، وفقـدان الوضـوح    إن شعور الشاب باإلحباط في تحقيق آم" 
قناع بما يجب أن يتبعه في سلوكه داخل المجتمع يؤدي إلى الصراع النفسي الذي واإل

غتراب ، الذي هو رفض عميق لقيم المجتمع وانعزاله عـن  هو سبب لما يعرف باال
  .)٢( "اآلخرين ، وعدم شعوره بمعنى للحياة، مما يؤدي إلى االنحراف واإلجرام

  :خاتمة المبحث 

 نمـوهم، مما سبق يتضح لنا جليا أهمية معرفة حاجات الشـباب وخصـائص   
من ذلك وصلوا إلـى   فإذا تمكن المربونتحقيقها، والمتطلبات التربوية التي يرغبون 

مبتغاهم ، ولكننا نجد بالمقابل أن الشباب المسلم يعيش في مواجهة قوية أما التحديات 
الخارجية التي تعصف بهم من كل جانب ، والتي تؤثر بدورها في الجوانب اإليمانية 

  .التي يسعى الكل لتنميتها في نفوسهم 
ت المعاصرة لهـذه الفئـة   ومن هنا سنبين في المبحث القادم أبرز هذه التحديا

، أو التقليل مـن خطرهـا   بها بشكل كامل وغيرها ، والطرق التي يمكن مواجهتها 
، لنصل في نهاية المطاف إلى شخصية الشاب المسلم المتميـزة مـن   على أقل تقدير
  .جميع النواحي 

  

                                                 
، دار المسلم ٣، طلمراهقون دراسة نفسية إسالمية لألباء والمعلمين والدعاة ا: عبدالعزيز محمد النغيمشي )   ١(

 .١٥٧الرياض ص 

،  مرجع سابق، نمو اإلنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين : آمال صادق وفؤاد أبو حطب )   ٢(
 .٣٤٧-٣٤٤ص



 

في أبرز التحديات التي تواجه الشباب المسلم : المبحث  الرابع 

  .طرق مواجهتهاوالجانب اإليماني 

  :توطئة 

هم عمـاد حضـارة   إن الشباب في جميع األطوار وفي أي قطر من األقطار 
، سـن البـذل   الهمم المتوثبة والجهود المبذولـة ؛ ألنهم في سن األمم، وسر نهضتها

، هم عماد الحضارة وشباب اإلسالم على األخص. لفداء والعطاء ، سن التضحية وا
، تلك الحضارة التي أخرجت الناس من عبادة المكرمة يقية التي انبثقت من مكةالحق

  .يان إلى عدل اإلسالمالعباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور األد
ولقد أدرك أعداء اإلسالم هذا األثر لشباب األمة اإلسالمية ، وأدركوا معـه  
السبب الذين يبلغون به هذا األثر فوضعوا مخططاتهم ، وبذلوا مجهوداتهم للحيلولـة  

داخلية :( ون الشباب وتلك األسباب ، فأصبح شباب اإلسالم يواجه تحديات متنوعة د
وطمس معالم الفطـرة  . تهدف إلى إضعاف إيمانهم وإذابة شخصياتهم  ) وخارجية 

 ومن هذه التحديات التي تواجه الشباب التحـدي العقائـدي  اإلسالمية في نفوسهم ،  
ألنه يمس المعتقد ، والمبادئ اإلسـالمية   ، الذي هو بحق أخطر التحديات،)اإليماني(

  .والثوابت التي التقبل التبديل أو التغيير على مر األزمان 
وقبل الخوض في غمار هذا المبحث القيم البد أن نعرج على المراد بمصطلح 

  ).التحديات المعاصرة ( 

  .ليكون مدخالً  ينطلق من خالله الباحث في معالجة هذا المبحث  
  :عنى اللغوي للتحديات الم: أوال 

: ىلزمه فلم يبرح، وأحـد : ىحد.. بالمكان ىحد"في اللغة مأخوذ من  التحدي 
  .)١( "، وقد تحدىالمنازعة والمباراة: تعمد شيئاً، كتحداه، والحديا

                                                 
 .)مادة ؛ حِدي ). (٢/١٦٧١( مرجع سابق،   القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )  ١(



 

فهو يدل علـى   )١( "ونازعته الغلبة  ،تحديت فالناً إذا باريته في فعٍل "ويقال 
  . والمبارزة، وكلها معان تحمل طابع االعتداء المقصود التعمد والمنازعة

  .من الشيء المعاصر وهي بمعنى الحين ، والوقت الحاضر :  المعاصرة -
   : المعنى االصطالحي للتحديات المعاصرة :ثانيا 

يشير المهتمون بالتحديات إلى أنه ال يوجد تعريف وال مفهـوم معـين عـن    
ولكن هناك بعض المحـاوالت إليجـاد مفهـوم    التحديات رغم كثرة الحديث عنه، 

  :للتحديات منها 
على نهجهـم  والت الغربيين ومن سارهو محا : "مفهوم التحدي عند يالجن -

معارضة ومنازعة ومغالبة االتجاهات اإلسالمية المعاصرة لتأصيل القـيم والـنظم   
األخالقيـة  والتربية والحضارة المعاصرة على األسس االعتقادية والتشريعية والقيم 

  .)٢( " واآلداب االجتماعية اإلسالمية

الوقوف أمام محاوالت إقامة الحياة المعاصرة علـى األسـس    "أو باختصار 
  .)٣( "والدعائم اإلسالمية

وهي محاوالت تسعى لوأد كل توجه إسالمي، وذلك بطـرق وأسـاليب مختلفـة،     
الحالية، وأنه غير قادر  وبالنيل من ثوابت اإلسالم، وأنه ال يواكب النهضة الحضارية

  .على السير في ركب التقدم في العالم الحديث
أزمة تنجم عن شيء جديد ، ويأخذ صفة المعاصرة ، :  ويرى كتش أن التحدي -  

لحين ظهور غيره ، يولد الحاجة لدى المجتمع ، الذي يندفع بها نحو التغلب عليـه،  
  .)٤( ويتطلب تغييرا شامال في شتى مناحي الحياة

                                                 
 .٨١:هـ، ص١٤٢٤، دار الحديث ، القاهرة ، مختار الصحاح:  محمد بن أبي بكر الرازي )   ١(

 ، دار عالم الكتب ، ٢، ط دور جامعات العالم اإلسالمي في مواجهة التحديات المعاصرة: مقداد يالجن )   ٢(
 .٢١:هـ، ص١٤٢٤الرياض، 

 .٢١:، صالمرجع السابق)   ٣(

.  العالم العربي على صفيح ساخن دراسة للمنظور التربوي إلشكالية األصالة والمعاصرة: محمد كتش   ) ٤(
 .٤٠،ص ١٤٢٢مركز الكتاب ،



 

  : أهداف التحديات المعاصرة:  ثالثًا
تحدي يواجه األمة في شتى المجاالت يجد أن من أوجدها يسعى  يإن الناظر أل

من ورائها لتحقيق أهداف معينة ، تصب في صالحه ،ويبذل أقصى جهده من أجـل  
تحقيقها ، ويحاول بشتى الوسائل زرعها في المجتمعات ، ليحقق مايصبوا إليه مـن  

البد  والتي تهمنا في بحثنا ، قبل الوقوف على بعض التحديات المعاصرةخاللها ، و
، والتي وقف عليها بعض الباحثين ، ومن أهمها في وجهة  األهداف هذه أن نبين أهم
  -:على سبيل اإلجمال ال الحصر  نظر الباحث

  :األهداف بشكل عام 

جا تقوم عليـه  أن الدين اليصلح منه اعتبارالفصل بين الدين والسياسة على "  .١
 .السياسة

المنهج اإلسالمي وعزله تماما عن العمليـة التعليميـة فـي منهجهـا،      إبعاد .٢
 .ومقرراتها، وموادها، وفي خطة الدراسة 

إغراق العالم اإلسالمي بالجماعات التبشيرية لتمارس نشاطها في كل ميدان،  .٣
  )١( "بالمستوصف، والمدرسة ، والجمعيات الخيرية 

 .لحكم اإلسالمي في بالد اإلسالم القضاء على ا"  .٤

 .القضاء على القرآن الكريم ونحوه  .٥

 .تدمير الفكر اإلسالمي عند المسلمين  .٦

 .القضاء على وحدة المسلمين  .٧

 )٢(" إفساد المرأة المسلمة  .٨

                                                 
، دار الطباعة المحمدية، مصر، التحديات المعاصرة في مواجهة اإلسالم: أحمد عبد الحميد الشاعر   )١(

 .١٨م، ص١٩٨١

، دار السالم للطباعة والنشر، مصر، ٢، ط المسلم في مواجهة التحديات الشباب: عبد اهللا ناصح علوان   ) ٢(
  ٤٦هـ، ص١٤٢٧



 

على وجه الخصوص ) مجال دراستنا (  ومن األهداف فيما يتعلق بالشباب المسلم 

 :مايلي

 .ة من روح األجيال وشخصياتهم إزالة الهوية اإلسالمي"  .٩

 .إزالة الهوية اإلسالمية من حضارتهم ونظمهم وقيمهم  .١٠

سـالمية معاصـرة تضـاهي    إشعارهم بعدم قدرتهم على بناء حضـارة  إ .١١
 .ة والعلمية والتكنولوجية الحديثةحضارتهم المتقدمة من الناحية التقني

 .ت الغربية إذابة كل المقومات اإلسالمية في بوتقة الثقافات والحضارا .١٢

 .تمزيق الوحدة اإلسالمية وتشتيت شملها  .١٣

عقول المسلمين وأرواحهم باألنظمة التعليمية والتربوية والمنـاهج   استعمار .١٤
 )١( "الغربية

إلى القول بأنها تصب جميعا في صـالح  ومن هذه األهداف السالفة الذكر نخلص 
شكل خاص،ألن األمـم  ، وهي في حقيقتها موجهة إلى القيم اإلسالمية بمن أوجدوها 

تقاس بمدى تمسك أفرادها بالقيم واألخالق والمبادئ األصيلة ، التي عاشـها اآلبـاء   
فيصـل   واألجداد ، وتناقلوها جيال بعد جيل في ظل اإلسالم ، وتعاليمه العظـام ،  

إلى هدم القيم والمبـادئ  و عن طريق هذه التحديات وغيرها ، أهدافهم ،األعداء إلى 
ألنهم عماد األمم ، وعليهم يعتمد في رقيها المسلمون ، وخاصة الشباب ،التي يعيشها 
، وبالتـالي االنسـياق   إلى ذوبانهم في خضم هذه التحـديات  ذلك  يؤدي ف وتقدمها ،

ورائها ، والتقليد األعمى لما فيها من ممارسات ، تعود عليهم بالخسارة فـي الـدنيا   
وزن ، فعلينـا أن نبـذل    قوال لألخـال واآلخرة ، فينشأ جيل اليعرف للقيم معنى ، 

الغالي والنفيس من أجل انتشالهم من هذا الوحل ، ليعيشوا شبابا أتقياء ، قادرين على 
  .النهوض بأعباء مجتمعاتهم ، وبالتالي أمتهم 

                                                 
 .٢٤:، ص مرجع سابق، دور جامعات العالم اإلسالمي في مواجهة التحديات المعاصرة :مقداد يالجن )   ١(



 

وياترى ماهي هذه التحديات التي تؤثر على الجانب اإليماني لدى الشـباب ،    
، وماهي الطرق المثلى لمواجهتها ، كل هـذا   وهل هي بهذه الخطورة التي نخشاها

  :في المحورين التاليين وغيره ، ماسنبينه 
 .في الجانب اإليمانيأبرز التحديات التي تواجه الشباب المسلم  .١

 .طرق مواجهة التحديات  .٢

  :أبرز التحديات التي تواجه الشباب المسلم في الجانب اإليماني : أوًال

، وأخالقية ، عقدية، وثقافية، ولغوية( ديدة ات عإن الشباب المسلم يواجه تحدي
بجانب واحد منها، والـذي  يتعلق  وحسبنا هنا أن نقف على ما) ، وإعالمية وفكرية 

وذلك ببيان المراد ، ثم نعرج على أبرز التحديات ) العقدي الجانب ( هو مجال بحثنا 
  .التي تؤثر فيه ، وسبل مواجهتها 

  ) :اإليماني(  التحدي العقدي -
تحت هذا النوع من أنواع التحديات ترغب بعض القوى العالمية أن تخـرج  

" وأن تزيح العقيدة من قلوب المسـلمين   اإلنسان من كل دين فيصبح عبداً لشهواته،
وال شـك أن  ، )١( "ألن العقيدة هي المحرك األول لإلنسان إلى الحيـاة اإلسـالمية   

mÔ  Ó    Ò  ÑÕ      Ø  ×  Ö  :وله تعـالى لإلسالم مبدأه في حرية االعتقاد كما في ق
Ú  ÙÛ       ìl )تكرهوا أحـدا   ال :"اآلية هذه يقول ابن كثير حول  .)٢٥٦: سورة البقرة

يحتاج إلى  على الدخول في دين اإلسالم ، فإنه بين واضح، جلي دالئله وبراهينه، ال
   .)٢( "أن يكره أحد على الدخول فيه 

m  Å : سان مسئول عن اختياره هـذا قـال تعـالى   وبناء على ذلك فإن كل إن

   Ì           Ë  Ê  É  È  Ç  Æl ) يقـول القرطبـي فـي    . )٣: سورة اإلنسـان

                                                 

  .٢٦:، ص المرجع السابق)   ١(

 .٣٢١: ، ص١،ج مرجع سابق،  ، تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن كثير )   ٢(



 

عـث الرسـل   بينا له وعرفناه طريق الهدى والضاللة والخير والشر بب"أي : تفسيره
لـه  فاإلنسان يتحمل تبعية االختيار ألنه عبد مكلف وقد بـين اهللا  . )١( "كفرفآمن أو 

  .طريق الهداية وطريق الغواية 
ولكن الشيء الذي ال يرضاه اإلسالم وال يقره هو أن يغير اإلنسان  دينه ألن 
هذه ردة ال مبرر لها، وال خير في رفض منهج اهللا فإن أهم تحد يواجه مسلمي اليوم 

  .هو المحافظة على شرف االنتماء لهذا الدين
  : أساليب التحديات في الجانب اإليماني

لـدى  ) اإليماني ( إن من أكثر التحديات واألخطار التي تهدد الجانب العقدي
الغزو الوافد إلينا عن طريق القنوات التلفزيونية  ذلك المسلمين اليوم وخاصة الشباب

إال  المسـلمين ، تلك الفتنة التي لم يبق بيت من بيوت  ، والشبكة العنكبوتيةالفضائية 
عالم ال لغزو الواسعتبدأ جيوش من وسائل اإلعالم نشاطها بداية كل يوم ع دخلته ، فم

المسلمين في الغرفات خلوتهم ، مئـات مـن الفضـائيات     علي وتقتحمسالمي ، اإل
أبوابهـا  وتفـتح  في قلب مفاهيم الشباب واهتماماتهم ،  اتلعب دورا خطيروالمواقع  

  .الغربي االنحاللي للفكر وإمكانياتها أدواتها تسخر أبواقها وو
ذكرته إحدى الباحثات في بيان خطر التلفـاز ودوره   سبق ما ومما يؤكد ما 

يعد التلفزيون قوة فاعلة في نقل القيم واألفكار والمعلومـات،  " في تنمية قيم الشباب 
  .)٢(" ويقوم بدور خطير في إعادة تكوين المفاهيم واألفكار للجيل الناشئ من الشباب 

لفاز ، وهو الوسيط الذي ينقل األفكار والبرامج لتلوإذا ثبت هذا الدور الكبير 
فهو أحد التحديات التي تواجه أبناء األمة اإلسالمية ، ولذا فال بد من وقفة ،  الموجهة

  .فيه من إيجابيات وسلبيات  جادة نبين من خاللها ما

                                                 
 .١٠٣:،ص١٠هـ، ج١٤٢٣، دار الحديث، القاهرة ، الجامع ألحكام القرآن: محمد بن أحمد القرطبي )   ١(

، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة أم القرى، كلية الفراغ الفكري لدى الشباب: نوال سالم بارعيدة )   ٢(
 .١٢٧هـ، ص١٤١٨نة ، التربية، قسم التربية اإلسالمية والمقار



 

والتـي تمـس الجانـب    ولذا سيكون حديثنا منصبا حول أبرز هذه التحديات 
  :، وهي تتمثل في العقدي بشكل كبير 

  .يسمى بالقنوات الفضائية البث المباشر أو ما/ أ 

  .)اإلنترنت( ما يسمى  أو العنكبوتيةالشبكة / ب 

وهاتان أوسع القنوات انتشاراً، فنرى الحاقدين على اإلسالم ودعاة الضاللة والباطل 
والضرورة يستخدمونها، لنشر الباطل والدعوة إليه، األمر الذي يجعل الحاجة ملحة 

ومن هنا رأى الباحث أن يتحدث عن هذه األخطـار  .قائمة لصيانة المعتقد الصحيح
والتحديات دون غيرها ألنها نالت نصيب األسد من أوقات الشباب متابعة ومشـاهدة  

وطـرق  .فيها من إيجابيات وسـلبيات   وسيقف الباحث على ماهيتها ، وماوتأثراً ، 
  .مواجهتها 

  ): فضائيات ال( البث المباشر :أ 

دخلت الدول العربية مؤخراً عصر األقمار الصناعية والبث المباشـر وهـو   
عصر يحمل الكثير من المتغيرات التي نشأت أساساً نتيجة للتقدم المستمر المبهر في 

فرصاً لإلعالم الدولي بنشر التعلـيم   حتكنولوجيا االتصال، ومع أن البث المباشر يتي
ولهذا كله كـان  . ناحية أخرى ينطوي على أخطار عديدة وتثقيف الجماهير، فإنه من

ال بد من وقفة مع البث المباشر والرؤية العلمية والموضوعية التي يجب أن تكـون  
نحوه لنصل معاً لألسلوب األمثل الذي ينبغي على المسلم اتخاذه لمواجهته والتعامـل  

خطورته على النشء  معه لتالفي شره واالستفادة من خيره؛ ألن البث المباشر يؤكد
ومهما يكن من أمر فإن قنوات الفضاء باعتبارها وسيلة العصر هـي  . يوماً بعد يوم

سالح ذو حدين، ذخيرته األساسية في الحقيقة هي المعلومات ، والبرامج الموجهـة  
  .لكل شرائح المجتمع وفئاته 

  



 

  :تعريف البث المباشر

توجيه األقمـار الصـناعية    هو: "أن البث المباشر ورد في المعجم اإلعالمي
عالية التـردد ، ويكـون    فإرسالها إلى المنازل مباشرة باستخدام موجات ميكرووي

هوائي االستقبال المنزلي عبارة عن طبق صغير جدا ، ويتـيح للمشـاهدين رؤيـة    
عشرات القنوات التلفزيونية المرسلة من القمر الصناعي مباشرة من أماكن مختلفـة  

  .)١( " من العالم

قيـام األقمـار الصـناعية بالتقـاط البـث      : " وبشكل آخر يمكن القول بأنه    
عن مكـان البـث    أخرى تبعدالتلفزيوني في بلد من البلدان وبثه مباشرة إلى أماكن 

  .)٢(" األصلي مسافات بعيدة تحول دون التقاط البث دون وسيط

فهل هو شر الوقوف على المراد بالبث المباشر ، وكونه أحد التحديات ، بعد 
  . فيه من إيجابيات وسلبيات سنحكم عليه بناء على ما خير كله ، هذا ما كله، أو

  :إيجابيات البث المباشر

الشك أن للبث المباشر مزايا إيجابية وإن كانت أقل بكثير من سلبياته التي ال 
  :اإليجابية  تعد وال تحصى فمن مزاياه

ألن  غير محدودة في وإتاحة فرصاإلسهام في تطوير التبادل العلمي والثقا"  .١
 )٣(." على الثقافة العالميةيتعرف الشعب 

  .االطالع على أخبار العالم وأحواله ومعرفة األحداث أوالً بأول"  .٢
 .التوسع في إمكانيات المواصالت السلكية والالسلكية .٣
تنمية عقلية المشاهد ومداركه من خالل متابعته لبعض البرامج المفيدة، دينياً  .٤

 .فياً واجتماعياًوثقا

                                                 
 .٩:، ص٢٠٠٤القاهرة ، : ، دار الفجر للنشر والتوزيع  المعجم اإلعالمي:محمد منير حجاب )   ١(

 .٢٢هـ، ص ١٤١٢، دار الوطن، الرياض،  البث المباشر حقائق وأرقام: ناصر سليمان العمر )   ٢(

،  طويق للخدمات اإلعالمية والنشر ٢، ط البث المباشر التحدي الجديد: عبد الرحمن إبراهيم عسيري)   ٣(
  .٨٥هـ، ص ١٤١٣والتوزيع ، الرياض، 



 

االطالع على برامج البيئة والطبيعة والحيوانات بمختلف أنواعهـا ومعرفـة    .٥
 .كيفية المحافظة عليها

 .)١("  تنمية شخصية المشاهد عن طريق المشاركة في بعض البرامج .٦

 .اإلرشاد والتوجيه نحو التمسك بالقيم اإلسالمية الفاضلة "  .٧

 .إيضاح حقيقة اإلسالم للغرب .٨

كثير من المفاهيم والقيم والتوجيهات التي يحثنا عليها ديننا اإلسـالمي  بيان ال .٩
 .)٢(" الحنيف 

  :سلبيات البث المباشر

السلبية للبث المباشر وأخطاره على األمة العربية واإلسالمية وخاصـة  من اآلثار
  :الشباب ما يلي

مهاجمة العقيدة بما يعرض من مسلسالت أو برامج أو حتى نشرات أخبـار  "  .١
حمل مضموناً وثنياً أو حتى دينياً منحرفاً كمسلسالت األساطير والخرافـات  ت

  .التي تتحدث عن آلهة 
إضعاف عقيدة الوالء والبراء والحب والبغض في اهللا وذلك باستمرار مشاهدة  .٢

 .الحياة الغربية وإبراز أعمال الشرق والغرب داخل بيوتنا

ليد النصارى والكفار عموماً الترويج للبدع والخرافات والسحر والشعوذة وتق .٣
في عقيدتهم وذلك باكتساب الكثير من عاداتهم المحرمـة كاالنحنـاء ولـبس    

 .)٣(" القالئد، وإقامة أعياد الميالد 

                                                 
) بتصرف) (مقال ( فيصل محمد مشعل المطيري، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية قسم علم النفس )  ١(

 .htm.rv٩\٢٠\٢٠٠١jaz\mar\http://www.suhuf.net.sa: على الرابط اآلتي

، مكة،  ة، دار القبل البث المباشر اآلثار والمواجهة تربويا وإعالميا،: دعيلج إبراهيم عبد العزيز ال)   ٢(
 .١٤٢: هـ، ص١٤١٥

 .٥٣- ٥٢، صمرجع سابق،  البث المباشر حقائق وأرقام: ناصر سليمان العمر )   ٣(



 

ما يسببه من انحراف لألفكار وما ينشره من مذاهب هدامة وبرامج قد تتنافى " .٤
 . مع مبادئنا وعاداتنا وتقاليدنا

لقي بواسطة األفـالم والبـرامج اإلباحيـة التـي     نشر الرذيلة واالنحالل الخ .٥
والتي تهدف إلى شيوع الرذيلة وسـهولة  " تتخصص العديد من القنوات فيها 

ارتكابها من خالل تفجير الغرائز والدعوة إلى ممارسـتها بإشـاعة صـور    
 .)١(" ارتكابها ، وإثارة الرغبة فيها بشتى سبل الفتنة 

 :ومن السلبيات أيضاً 

نمط الحياة الغربي عبر نشر العادات واألفكـار الغربيـة بألسـنة    الترويج ل"  .٦
عربية من خالل دخول الكثير من العادات الغربية إلـى بيـوت المسـلمين    

 .وتعويد الناس على وسائل محرمة كالخلوة واالختالط

اإلعالن التجاري عن سلع محرمة كالمسكرات والمشروبات والمالبس التـي   .٧
 .ا ديننا الحنيفال تقرها شريعتنا ويحرمه

لحجاب وانصرافها لألزياء العالمية التي تتنافى مع شريعتنا في اتساهل المرأة  .٨
 .اإلسالمية وإشغالها بذلك عن أمور دينها

 . التهديد االقتصادي من خالل التدخل في النظم الداخلية للدول األخرى .٩

لـى  ما يتضمنه البث المباشر من خطر الدعايات الموجهة، وتسليط ثقافة ع .١٠
  .)٢( "أخرى

نشر العنف وذلك عن طريق المسلسالت واألفالم التي تشجع على العنـف   .١١
وتمجده وتصوره الوسيلة الوحيدة لحل الخالفات والنزاعات بين البشـر، ومـا   

 .يخلفه ذلك من نزاعات وخالفات وجرائم

                                                 
واألوقاف  ، وزارة الشؤون اإلسالمية القنوات الفضائية المآخذ واإليجابيات: سيد محمد ساداتي الشنقيطي)   ١(

  .٢٨، ص١٤٢٠والدعوة واإلرشاد ، الرياض، 
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فـالتلفزيون  "إبادة الملكات الفكرية واإلبداعية لدى الناس وخاصة األطفـال   .١٢
في حبائل التجارة األمريكية ال يرى في تالميـذ المـدارس إال كزبـائن     الواقع

 .)١( "منتظرين وليس كنقاد ومواطنين منتظرين

أثـر   إضعاف مستوى التعليم لدى أفراد األمة، وقد أجريت دراسـة عـن   .١٣
ممن شملتهم الدراسة أنه يشغل عن % ٦٤، فأفاد التلفزيون على تحصيل الطالب

 .)٢(التحصيل واالستذكار 

البث المباشر حقيقة يجب أال نرفضها ونعرض عنها؛ ألننا وإن  أنوالخالصة 
، فإننا سنخسر في جوانب أخرى ولذا يجب نا في بعض الجوانب في هذه الحالةربح

  .إيجابيات مما فيه منأخطار، ونستفيد ما فيه من  أن نواجه
  :نترنت إلا :  ب

، ولكنها أيضاً سـالح ذو  خدمة اإلنترنت هي ثورة العصر وحديث المجالس
حالها في ذلك حال كثير من المصالح العامة األخرى، . حدين يستخدم للخير أو للشر

وخدمـة  . فاستخداماتها تابعة لنوايا المستخدم، إن كان خيراً فخير وإن كان شراً فشر
فـة  االنترنت خدمة منافعها جمة وعطاؤها غزير وهي مصدر لخيـر وعلـم ومعر  

وهي في الوقت نفسه قد تكون مصدرا لشر عظيم لمن أصر . وروهداية وصلة وتط
أي االستخدامين : فإذا أدركنا هذه الحقائق وجب علينا أن نقرر. على سوء استخدامها

  .سنختار
  :أرقام وإحصاءات

حيـث  . إن حجم اإلقبال على شبكة اإلنترنت يتضاعف تقريباً كل مائة يـوم  
الصفحات فـي النسـيج العـالمي بلـغ      صرحت وزارة التجارة األمريكية بأن عدد

مليون صـفحة فـي نهايـة عـام     ٤٤٠م، و١٩٩٧مليون صفحة في نهاية عام ٢٠٠
  .م١٩٩٨مليون في عام ١٤٠م، وأن عدد رواد النسيج بلغوا ١٩٩٨

                                                 
 )١( .http://www.alarabnews.com\alshaab\GIF  المرجع السابق .

 .٥٧، ص مرجع سابق،  البث المباشر حقائق وأرقام :ناصر العمر )   ٢(



 

ولقد أقر هذا العدد شركة جنرال ماجيك ومجلة تايم، ولكن هنالك من يرى أن 
مليون ٦٥٠م قد بلغ ١٩٩٨لصفحات في عام هذا العدد فيه تحفظ وأن العدد الحقيقي ل

وعدد الصـفحات  . م٢٠٠٢مليار في عام ٨ويتوقع لهذا العدد أن يزداد إلى . صفحة
. من حجم الصفحات الكلية فـي االنترنـت  % ٢،٣اإلباحية في اإلنترنت تقدر بنحو 

  . وهذا العدد يعد صغيراً نسبياً وال يعطي الصورة الحقيقية لحجم المشكلة
والمراهقين هم الهدف األول لهذه الصفحات ذلك أن اإلحصـاءات   إن الشباب

من المراهقين الذين يرتادون صفحات وصور الـدعارة ال يـدري   % ٦٣تفيد بأن 
أولياء أمورهم طبيعة ما يتصفحونه على االنترنت علماً بأن الدراسات تفيد أن أكثـر  

والصـفحات  . سـنة ١٧و ١٢مستخدمي المواد اإلباحية تتراوح أعمارهم مـا بـين   
  .)١( ئات صفحات االنترنت بحثاً وطلباً اإلباحية تمثل بال منافس أكثر ف

 إن الذي يدمن زيارة مثل هذه المواقع ال يتوقع لـه أن يحمـل هـم أسـرته    
  .دعك من هموم األمة ومجتمعه ووطنه ،
  :إيجابيات اإلنترنت

ائد كثيـرة  فإن له فو رةخطوما فيه من  مما ال شك فيه أن اإلنترنت على قدر
ال تخفى على كل من أبحر في عالمه ولمس فوائده وعلنا نشير بإيجاز إلـى بعـض   

  :الفوائد التي يقدمها اإلنترنت وهي تتجلى فيما يلي
اإلنترنت قد أحدثت ثورة في مجال االتصاالت اإلنسانية، فـألول  شبكة أن "  .١

ون إلى مرة يمكن ألي إنسان في أي مكان في العالم أن يتصل بأشخاص ينتم
ثقافات متعددة، وال تقف أمامه عقبة الحدود الجغرافية، أو اختالف الزمن أو 
الثقافة وتعدد اللغات وأصبح في مقدور أعداد غفيرة مـن البشـر التواصـل    
والتعاون فيما بينهم بيسر وسهولة فهو وسيلة عظيمة لالتصال حتـى عـدها   

  .بعضهم أعظم اختراع في القرن العشرين
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ع في مجال التربية والتعليم من خالل تنمية مهارات االسـتطالع،  الواسالدور .٢
والتعلم الذاتي وتجاوز التعليم الصفي التقليدي إلى التعلم عن بعـد المـرتبط   

 .بجماعية التعليم، والتعليم المستمر

 .تنقلنا اإلنترنت إلى ثقافات متنوعة وشاملة .٣

واألدوات الكهربائية  معرفة أسعار المعادن واألسهم والعمالت، وشراء السلع .٤
 .والمنزلية والمفروشات وأجهزة الحاسب اآللي والبرامج

 .إمكانية البحث واالطالع في المكتبات واألبحاث العلمية .٥

خدمة البريد اإللكتروني، والتي توفر الوقت والمال، حيث تصل الرسالة فـي   .٦
 .نفس الوقت من إرسالها

ونشر العلم الشرعي والدعوة إلى يمكن االستفادة من اإلنترنت لخدمة اإلسالم  .٧
 )١("  اهللا

  :ومن اإليجابيات الجديرة بالذكر 
  .على تبادل الخبراتيعمل  ن اإلنترنتأ .٨
 .)٢(يقضي على الشعور بالعزلة واإلنطواء على الذات  .٩

 .وسيلة من وسائل الترفيه المشروع إذا أحسن استغالله  .١٠

 .خبارهم مشاركة المسلم في أخبار المسلمين ، والوقوف على أ .١١

 .)٣( وصول الدعوة إلى المحرومين في شتى األصقاع  .١٢

                                                 
، )دراسة ميداينة(أثر اإلنترنت على طالب المرحلة الثانوية في المدينة المنورة : عادل عايض المغذوي)  ١(

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم التربية اإلسالمية والمقارنة 
 .٦٧: ص.هـ١٤٢٦،

 .١٩٩:هـ، ص١٤٢٦، دار جرير ،عمان، اإلعالم والطفولةوسائل : باسم على حوامدة وزمالءه)   ٢(

، جائزة نايف بن عبد العزيز العالمية  منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر: عدنان محمد العرعور)   ٣(
 .٤٢٧هـ ، ص١٤٢٦للسنة النبوية والدراسات المعاصرة ، المدينة المنورة ، 



 

وباختصار فإن ماسبق بعض اإليجابيات التي تجعلنـا نقبـل علـى شـبكة       
اإلنترنت ، ونتعامل معها وفق الضوابط الشرعية ، والتربوية ، واإلسـتعمال  
المنضبط لها ، يوصل وال بد إلى نتيجة إيجابية تعـود بـالنفع علـى مـن     

  . يتصفحها
  :سلبيات اإلنترنت

اآلثار السلبية لالستخدام غير المنضبط لشبكة اإلنترنت كثيـرة جـداً ولعـل    
  :أبرزها ما أشار إليه المغذوي حيث قسمها بناء على جوانب مختلفة كما يلي

 :اآلثار السلبية لإلنترنت في الجانب الديني .١

 : أبرزها وأهمها  ومن "

سـيما  الطاعـات والعبـادات وال   ات وإهمـال إضاعة الفرائض والواجب. أ 
  .الصلوات الخمس، بسبب اإلدمان المفرط على تلك الشبكة

  .أنها تحوي برامج مخالفة لشريعة اإلسالم وعقيدته. ب
 : اآلثار السلبية لإلنترنت في الجانب األخالقي .٢

  :من خالل المواقع والقوائم البريدية اإلباحية وهذا الجانب يمكن معرفته
ع تدعو إلى الجريمة بكافة صورها وتعلم وتـدرب عليهـا   بعض المواق .أ  

  . بعض مشاهد العنف والقتل والخطف واالغتصاببعرض 
الدعوة إلى االختالط والسفور والتعري وتشبه الرجال بالنسـاء والنسـاء   .ب

  .بالرجال
 .شر الرذيلةتالدعوة إلى إقامة العالقات الجنسية الفاسدة لتشيع الفاحشة وتن. ج

 : سلبية لإلنترنت في الجانب االجتماعياآلثار ال .٣

أدى االنفتاح على عالم اإلنترنت الفسيح إلى قطع بعـض األواصـر،    
 .والعالقات االجتماعية 



 

 : اآلثار السلبية لإلنترنت في الجانب الثقافي والفكري .٤

نها ألإن هذه الشبكة على غير المتوقع أصبحت اليوم ميداناً للصراع الفكري 
  .)١("  دوات العولمةتعتبر أداة من أ

  :ومن اآلثار السلبية أيضاً  .٥
  .اكتساب عادات وتقاليد دخيلة على عاداتنا وقيمنا  .٦
 .)٢(التكلفة المادية جراء االتصاالت المستمرة مع شبكة اإلنترنت  .٧

تعرض المستخدم لها للسقوط في انحرافات منهجيـة متطرفـة ، كـالتكفير،     .٨
  .)٣(ذلك  شابه وماوالعنف ، 
فالسلبيات كثيرة ، واليمكن أن تحصر في مبحث واحد ، ولكن  تصاروبا خ

حسبنا ماأشرنا إليه ، مما له عالقة كبيرة بالجانب اإليماني على وجه 
الخصوص، وبقية الجوانب عامةً ، وهي في حد ذاتها كافية للحذر من الوقوع 
في ما يعرض في تلك المواقع من أمور أقل ما يمكن القول فيها أنها تهدم 

  .لعقيدة واألخالق، وبالتالي تنهدم القيم في نفوس أبناء األمة المسلمة ا
فأقم عليهم مأتما وعويَال....   وإذا أصيب القوم في أخالقهم    

علينا أن نتعامل مع الجانب اإليجابي في  ولكن لكي نكون منصفين فإن
اإلنترنت ، وفي نفس الوقت نتجنب مافيه من سلبيات ، فهو كغيره من 

  .ادثات ، ليس خيرا كله ، والشرا كله الح
  

                                                 
،  مرجع سابق،  الب المرحلة الثانوية في المدينة المنورة أثر اإلنترنت على ط": عادل عايض المغذوي)  ١(

 .وما بعدها ٧٧: ص

 .٢٠٠:، ص مرجع سابق وسائل اإلعالم والطفولة، :باسم علي حوامدة وزمالءه )   ٢(

 .٤٢٩، ص مرجع سابق،  منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر :عدنان محمد العرعور)   ٣(



 

  :طرق مواجهة التحديات :ثانيا 

على أجهزة التلفزيون في  الموجه،ينبغي التنبه بشدة إلى خطورة البث المباشر
البيوت والمطالبة بالتصدي له للحد من نتائجه المروعة حيث يرى العلماء أن حوالي 

بية واإلسالمية هي ذات إنتاج أجنبي من البرامج التي تعرض في الدول العر% ٧٥
مـن المعلومـات   % ٢٥وأن حكومات الدول العربية واإلسالمية ال تسيطر إال على 

  .والبرامج الموضوعة والمعروضة لمواطنيها
ويعد الوطن العربي المستهدف األول من البث المباشر واإلنترنت وليس أدل "

ناطق العالم التي يبث لها اإلذاعات على ذلك من أن المنطقة العربية اآلن من أكثر م
الموجهة من كل اتجاه وعلى مستويات متعددة مستخدمة أشكاالً وأساليب مختلفة باثة 

  .)١("  في كثير منها سمومها الفكرية والثقافية في نفوس أبناء هذه المنطقة
لما سبق ذكره من سلبيات كان ال بد من مواجهة أخطـار البـث المباشـر    

وعلـى   ، لها من أضرار جسيمة وفتاكة على وطننا العربي الحبيـب  واإلنترنت لما
  :يلي  الشباب المسلم على وجه الخصوص وذلك عن طريق ما

قيدتـه فـي   يجب على المسلم المكلف أن يتجنب كل ما من شأنه زعزعة ع"  .١
 . إلى قلبه لشكك اصدره أو ما يجلب 

يض العقيـدة فـي   التعاون في الكشف عن الخطط واألساليب المستخدمة لتقو .٢
نفوس األجيال، وعن أساليب ووسائل نشر العلمانيـة واألفكـار اإللحاديـة    

 .والتشكيك وغيرها

يجب اإليمـان   تنمية اإليمان القائم على العلم بصدق الوحي والقرآن وبكل ما .٣
  .به حسب أركان العقيدة اإلسالمية وشروطها 
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 خطيط لتطبيقها مـن وضع استراتيجية إعالمية وتربوية شاملة ومنسجمة والت .٤
أجل الحد من مساوئ اإلهمـال واالرتجـال    قبل القائمين على اإلعالم ، من

ومواجهة الغزو الثقافي واإلعالمي الذي يحمل فـي طياتـه عوامـل مسـخ     
  .حضارتنا وذاتيتنا

تقوية األرضية الصلبة في نفوس أطفالنا وشبابنا وذلك بملء فراغ تكـوينهم   .٥
لومات عن هويتنا الخالصة وغرس اإليمان في بأكثر ما يمكن من مبادئ ومع

 .نفوسهم بهذه القيم واألخالق اإلسالمية الفاضلة 

 .ظهور اآلباء والمربين والمسؤولين بمظهر القدوة والمثل الصالح .٦

العمل على توجيه اإلعالم المستورد باختيار ما هو صالح منه ومقاومة مـا   .٧
 .يكتنفه ضرر تربوي أو أخالقي

اإلسالمية التنسيق فيما بينها والنهوض بمسؤولياتها الجسـام  يؤمل من الدول  .٨
في الدعوة إلى اهللا وتسخير تكنولوجيا األقمار الصناعية والشبكات العنكبوتية 

 .)١("  في الدعوة إلى اهللا

 .، وبخاصة الشباب وغسلها أوال بأولمتابعة أفكار المستخدمين"  .٩

 .المتنوعة والمدارس والمساجدتوعية المسلمين من خطرها عبر وسائل اإلعالم  .١٠

تشديد المراقبة من قبل الجهات الرسمية بشكل مركزي، وخاصة فيما يتعلق  .١١
 .)٢( " )التي تحوي شبكات إنترنت (بالمقاهي 

ماسبق بعض الطرق في المواجهة ، والباب مفتوح لمن يريد أن يحمي شباب 
 .األمة المسلمة 

                                                 
مرجع سابق،  دور جامعات العالم اإلسالمي في مواجهة التحديات المعاصرة مقداد يالجن ،: ينظر )   ١(

، مرجع أثر اإلنترنت على طالب المرحلة الثانوية في المدينة المنورة   ، وعادل المغذوي ،٥٧:ص
 .)بتصرف ( وما بعدها  ١٣٨:  ، صسابق

 .٤٣٠، مرجع سابق ، ص منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصرور، عدنان محمد العرع)   ٢(



 

  : الخالصة 

تهم ندرك جميعا أننا اخصائص نموهم ، وحاجبعد الغوص في حياة الشباب ، و
مستوى الشباب المسلم، وتلمس تلك الحاجات ، والمحاولة الجادة  إلىنزول للبحاجة 

، ق ذلك إال بعد مشيئة اهللا عز وجليمكن أن يتحق لتلبية تلك المتطلبات التربوية ، وال
هيم المغلوطـة  المفاثم جهود اآلباء والمربين في إصالح ورعاية الشباب ، وتصحيح 

بنظرة فاحصة لما سبق من تحديات ، ومالها من إيجابيـات تعتبـر قليلـة    لديهم ، و
وس الشباب ، كـان  وم بدور كبير في زعزعة القيم في نفبالنسبة للسلبيات ، التي تق

 تلـك  بتلبيـة ،  وجهها ، ونحرر شبابنا من براثنهالزاما علينا كمسلمين أن نقف في 
ألن ذلـك يعطينـا   تحت مظلة الشرع الحنيف ، ، لرغبات واالمتطلبات و الحاجات

وبالتالي يتسنى لنا التعامل معهم ، والغوص فـي أعمـاقهم    صورة واضحة عنهم ،
 ليعودوا لسابق عهدهم ، وذلك في ضوء المتغيـرات الكبيـرة التـي يعيشـونها ،    

   .والهجمات المتالحقة الموجهة لهم 
ـ ومن جهة أخرى البد من معرفة المـر    القيم ، ومعرفـة تصـنيفاتها ،  اد ب

تمكننا من تنميتها بشكل متكامل في نفوس الشباب  ألن معرفة حقيقتها وخصائصها ،
المسلم ، ويتطلب ذلك طرق بعض األساليب النبوية التربوية التي تسهم بدورها فـي  

تكونت القيم ونمت في النفوس ، كان  في نفوسهم ، ألنه متى ما تنمية القيم اإليمانية
  .والعمل الصالح ، والبعد عن االنحراف بإذن اهللا تعالى  ك أدعى لفعل الخير ،ذل

  
  .سيتم بحثه في الفصلين القادمين بمشيئة اهللا تعالى  وهذا ما
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  مفهوم القيمِ : المبحث األول
  :المعنى اللغوي للقيم : أوًال 

في اللغة العربية مشـتقة  ) القيم ( بالرجوع إلى المعاجم العربية نجد أن لفظة 
، وبمراجعة المعاجم العربية نالحظ وجود العديد من التعريفـات  ) قَوم ( لفعل من ا

واحدة القيم ، وقوم الشيء تقويماً فهو : القيمة " والمعاني لهذه اللفظة ، يقول الرازي 
  .)١( "أي مستقيم : قويم 

يأتي بمعنى المحافظة والمالزمة ، كما يأتي بمعنـى   مأن القيا: وفي اللسان 
: أقمت الشيء وقومته فقام بمعنى استقام ، واالسـتقامة : بات واالستقامة ، فيقال الث

  .)٢( "ه  ؤاعتدال الشيء واستوا
يقـوم  : قوم بـه المتـاع ، أي   الثمن الذي ي: لقيمة ا: "وفي المصباح المنير 
  .)٣( "جعلت له قيمة معلومة : ، وقومت المتاع مقامه

صلها الواو ، ألنه يقوم مقـام الشـيء ،   أ:"  بينما يرى الجوهري أن القيمة 
  .)٤( "أي مستقيم: واالستقامة واالعتدال ، وقومت الشيء فهو قويم 

،  االستقامة: ي ، منها تتضمن العديد من المعان) القيم(مما سبق يتبين أن لفظة 
  .واالعتدال ، والمحافظة والمالزمة ، والثبات والدوام ،القدر والمنزلة 

  :م االصطالحي للقيم المفهو: ثانيًا 

  :القيم عامة : أ  

يوجد له تعريـف   يعتبر مفهوم القيم من المفاهيم الشائعة في الحياة اليومية، وال
واحد يعترف به جميع الباحثين، ولذا فقد تعددت وجهات النظر في تعريف القـيم ،  

                                                 
 .٣٠٢، مرجع سابق، ص مختار الصحاح: محمد بن بكر الرازي )   ١(

 .)١٢/٤٩٨) (قوم(،مادة مرجع سابق  ، لسان العرب: جمال الدين محمد بن منظور)   ٢(

 .٧١٤م، ص١٩٧٥ية ، القاهرة، ، المطبعة األميرالمصباح المنير: أحمد بن محمد علي الفيومي)   ٣(

، دار العلم للماليين ، بيروت ،  ٣، ط الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري )   ٤(
 ).٢٠١٧/ ٥( هـ ، ١٤٠٤،



 

المجاالت وكٌل ينظر إليها من رؤية خاصة به ، وذلك تبعاً للمفكرين واتجاهاتهم ، أو 
التي تناولها بالبحث الفالسفة ، وعلماء االجتماع ، وعلماء التربية ، وعلماء النفس ، 

  .فالقيم ينظر إليها وفقاً لثقافة الناظر واتجاهه 

تزايد االهتمام بدراسة القيم خالل العقود األخيرة من قبل المتخصصين في كافة  
ي تؤديـه القـيم   ء ذلك ، الدور الـذ فروع العلوم اإلنسانية ، ولعل احد العوامل ورا

ثرها في معظم جوانب المجتمع ومؤسساته السيما المؤسسات التربوية فالتربية في وأ
  .)١( جوهرها عملية قيمية

صورة المجتمع ، ألنهـا  تعتبر القيم " ويرى بعض الباحثين في مجال القيم أن   
مجتمع في عمومـه ال  االجتماعي ، وال –الضابط والمعيار األساس للسلوك الفردي 

  .)٢( " يتكون دون وجود هذا البناء المعياري
فقدان التربية للقيم التـي   " وثيقا بالقيم ألن ارتباطاًط والتربية اإلسالمية ترتب     

تبنى عليها الشخصية ، يفقدها روحها بـل إن األهـداف التربويـة والغايـات     
اعي العالقات اإلنسانية في واالستراتيجيات ما لم تشتق من قيم صحيحة سليمة تر

القيم هي األسـاس السـليم لبنـاء    ، ففإنها تفقد أهميتها وقيمتها  ،المختلفة أبعادها
  .)٣( "تربوي متميز 

علـي الـرغم مـن     –وقد يكون من الصعب االتفاق على مفهوم محدد للقيمة   
ة والفكريـة  الن القيم ترتبط ارتباطا وثيقا بمجموع الرؤى الدينية والفلسفي" أهميتها 

والثقافية والتربوية التي يعتنقها أصحاب المدارس المتنوعة والتـي تتخـذ مواقـف    
متعددة في نظرتها للمعرفة ولإلنسان وللوجود ، وبمقدار هذا االختالف وعمق هـذا  

                                                 
، استطالع آلراء مدرسي العلوم الشرعية دور الجامعات في تنمية القيم عند الطلبة: خالد محمد الخطيب )   ١(

 .٢م ن ص٢٠٠٢لعلوم  التربوية ، جامعة الزرقاء االهلية ، األردن ، ومدرسي ا

 .٧:، ص مرجع سابق،  القيم اإلسالمية والتربية:  علي خليل أبو العينين )   ٢(

 .١١، ص  المرجع السابق)   ٣(



 

التغاير ، تتعدد الرؤى وتختلف زوايا النظر عند تناول مصـطلح القـيم او دراسـة    
 .)١(" موضوعاتها

الفالسفة اليونـان وكـان    إلى هاأصلمة بمعناها المعاصر ترجع في ن القيإ " 
حيث جمع نحـو  تحت عنوان الفضائل ،  )ارسطو(اول من تعرض للقيم الفيلسوف 

اليمين، وطرف آخر  أقصىن كل فضيلة لها طرفان طرف في ثالثين منها واعتبر أ
والتهور وبينهما قصى اليسار، والمطلوب الوسط وهو القيمة المطلوبة ، كالجبن أفي 

  .)٢( " .فضيلة الشجاعة
 أسـاس أن اإلنسـان  فان نظرته للقيم تقوم على  ما بالنسبة للفكر المثاليأ      

وان هذه القيم مطلقـة   الم المعنوي ال من العالم الماديالكامل يستمد قيمه من الع
كل شيء والفكر الواقعي يعتبر القيم مطلقة ، حقيقة ال خيال وان . وخالدة وثابتة 

  .)٣(  فيه قيمته وانه باإلمكان الكشف عن القيم باستخدام العقل
لكن أصحاب الفكر البراغماتي والنسبي عموما يرون ان القيم نسـبية واحكـام    

  .الناس حول القيم قابلة للتغير وهي تقاس بنتائجها أي بما يعود منها بالنفع 
الحديث فحدث عن الخـالف   اما بالنسبة لتعريف القيم عند علماء العصر       

) بـري (هي أي شيء خيرا كان او شرا بينما يراها ) بير(وال حرج فالقيمة عند 
انها االهتمام أي االهتمام بأي شيء فإذا كان أي شيء موضوع اهتمام فإنه حتما 
يكتسب قيمة ، اما ثورندايك فيرى ان القيم هي تفضيالت وان القيم االيجابية منها 

       .)٤( "في اللذة أو األلم الذي يشعر به اإلنسان والسلبية تكمن 

                                                 
لنفسية العدد ،مجلة العلوم التربوية وا النظام القيمي في ضوء توجيهات التربية اإلسالمية: ماجد الجالد )   ١(

 .م١٩٩٩. ٣٢

العلوم (، دراسات  المنظومة القيمية كما تحددت في القرآن الكريم والسنة النبوية: مروان إبراهيم القيسي )   ٢(
 .٦أ العدد  ٢٢م المجلد ١٩٩٥، ) اإلنسانية 

التعلم والتعليم  ، ورقة مقدمة كمتطلب لمساق استراتيجيات استراتيجيات تعليم القيمة:خالد محمد الخطيب )   ٣(
 .م٢٠٠٠في مرحلة الدكتواره، الجامعة األردنية ، األردن ،

 .٣،مرجع سابق ،ص دور الجامعات في تنمية القيم عند الطلبة: خالد محمد الخطيب )   ٤(



 

  -:والمتتبع لتعريفات القيم يستطيع أن يتبين االتجاهات الرئيسية التالية 
تعريفات ينظر من خاللها للقيم باعتبارها معايير وقوانين وقواعد ومبادئ يتم  - ١

 -:تحديد األهداف والسلوك في ضوئها ، ومنها 

مجموعة من القوانين واألهداف والمثل العليا التي : "  بأنها) عفيفي ( عرفها  .١
  .)١( "ه اإلنسان سواء في عالقته بالعالم المادي أو االجتماعي أو السماويتوجُِ

معايير اجتماعية ذات صبغة انفعاليـة قويـة   : "بأنها) عبد الودود(كما يعرفها  .٢
الجماعـة  وعامة تتصل من قريب أو بعيد بالمستويات الخلقية التـي تقـدمها   

ويمتصها الفرد من بيئته الخارجية ، ويقيم منها موازين يبرر منهـا أو بهـا   
  .)٢( أفعاله ، ويتخذها هادياً ومرشداً

مفهوم يدل علـى مجموعـة مـن المعـايير     :" بأنها ) أبو العينين ( وعرفها  .٣
واألحكام تتكون لدى الفرد من خالل تفاعله مع المواقف والخبرات الفرديـة  

عية ، بحيث تمكنه من اختيار أهداف وتوجيهات لحياته يراها جديرة واالجتما
لتوظيف إمكاناته ، وتتجسد خالل االهتمام أو االتجاهات أو السلوك العملي أو 

 )٣( "اللفظي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

معايير تتصل مـن قريـب بالمسـتويات    :" وعرفها بعض علماء النفس بأنها  .٤
الجماعة ، ويمتصها الفرد من بيئته االجتماعية الخارجية،  الخلقية التي تقدمها

ويقيم منها موازين يبرر بها أفعاله، ويتخذها هاديا ومرشدا، وتنتشر في حيـاة  
 .)٤( "األفراد فتحدد لكل منهم خالنه وأصحابه وأعداءه 

                                                 
 .٣٨٦ص/. م١٩٧٧، مكتبة اإلنجلوا المصرية ، القاهرة ،  في أصول التربية: محمد الهادي عفيفي )   ١(

 .٢٣٢ص .مرجع سابق : ودود محمد مكروم عبدال )   ٢(

 .٣٤:،  مرجع سابق ،صالقيم اإلسالمية والتربية :علي خليل مصطفى أبو العينين )   ٣(

 .٢٩٤م،ص١٩٨٠، دار الفكر العربي، القاهرة،  علم النفس االجتماعي: فؤاد البهي السيد )   ٤(



 

والمالحظ على التعريفات السابقة أنها تنظر للقيم على أنهـا مجموعـة مـن    
مثل العليا التي يؤمن بها جماعة معينة وتشيع بينهم ، ويعتقدون بأهميتهـا  المبادئ وال

العتبارات اجتماعية أو أخالقية أو دينية أو جمالية ، وذلك من خالل ارتباط الدوافع 
  . بمصالح الجماعة وتحقيق أهدافها 

  :تعريفات ينظر من خاللها للقيم على أنها االتجاهات واالهتمامات والميول  - ٢

  .)١( "أن القيم هي اتجاهات تقويمية ) : Cantral( انترل يرى ك

اهتمامات أو اتجاهات معينـة  " بأنها ) حسين ( ومن هذه التعريفات تعريف 
حيال أشياء أو مواقف أو أشخاص ، وإن كانت في الحقيقة اهتمامـات واتجاهـات   

  .)٢( "عامة وليست نوعية أو خاصة

ات العقليـة نشـأت عـن مواقـف     مجموعة من االتجاه:" كما عرفت بأنها 
اجتماعية تميزت في حدة االختيار أو المفاضلة ، بحيث يستخدمها الفرد في إصـدار  

  .)٣( "أحكامه عندما يمارس التفاعل المستمر مع عناصر بيئته الخارجية

القيم ضرب من النظام موجود في الوجود يميـل إليـه   " بينما يرى يالجن أن
  .)٤( "اإليجابية، وينفر منه في القيم السلبية اإلنسان بالطبيعة في القيم 

وهذه التعريفات تنظر للقيم على أنها منظومة االتجاهات المتكاملة الموجـودة  
، فهي تعبير عـن دوافـع اإلنسـان    واسع ومتنوع من السلوك االنتقائي ضمن عالم

  .وليست مجرد تفضيل

                                                 

 .٤٣هـ، ص١٤١٣دار الفكر العربي، القاهرة،  ،القيم التربوية في القصص القرآني: سيد أحمد طهطاوي  ) ١(

 .٣٠م، ص١٩٨١، دار المعارف ، القاهرة  القيم الخاصة لدى المبدعين: محي الدين أحمد حسين  ) ٢(

، دار العلوم  أساسيات القياس والتقويم في التربية والتعليم: غانم سعيد العبيدي وحنان عيسى الجبوري ) ٣(
 .٣٢٢هـ ،ص١٤٠١للطباعة والنشر، الرياض 

 .٣٠٧:،م،ص١٩٧٣، مكتبة الخانجي، القاهرة، االتجاه األخالقي في اإلسالم: مقداد يالجن )  ٤(



 

  :يها من قبل الفردتعريفات ينظر من خاللها للقيم باعتبارها مدركات مرغوب ف - ٣

المعتقدات حول األمور والغايات وأشـكال السـلوك   :" بأنها ) بركات(عرفها 
المفضلة لدى الناس ، توجـه مشـاعرهم ، وتفكيـرهم ومـواقفهم ، وتصـرفهم،      

  .)١( "واختياراتهم
مجموعة من المعايير والمقاييس المعنويـة بـين   : " كما عرفها إبراهيم بأنها 

فيما بينهم ، ويتخذون منها ميزاناً يزنون به أعمالهم ويحكمـون  الناس يتفقون عليها 
  .)٢( "على تصرفاتهم المادية والمعنوية 

محطات ومقاييس نحكم بها على األفكـار،  "بأنها  االعتباروعرفت أيضا بهذا 
واألشخاص، واألشياء، واألعمال، والموضوعات، والمواقف الفردية والجماعية من 

  ).٣("والرغبة بها، أو من حيث سوءها وعدم قيمتها وكراهيتها حيث حسنها، وقيمتها،
فهذه التعريفات تنظر إلى القيم على أنها عبارة عن مفاهيم وتصورات لما هو 
مرغوب فيه ، يسمح لألفراد باالختيار من بين األساليب المغيرة للسلوك والوسـائل  

خبراته وممثلي اإلطار واألهداف الخاصة بالفعل في ضوء تفاعل الفرد مع معارفه و
  . الحضاري الذي يعيش فيه 

تعريفات ينظر من خاللها للقيم على أنها معتقدات وعوامـل مـؤثرة علـى     -٤

  :ه اختيار الفرد بين البديالت المتاحة أمام
مفهوم أو تصور ظاهر أو ضمني يميز الفـرد أو  " ومن هذه التعريفات أن القيم    

  .)٤(" ثر في انتقاء أساليب العمل ووسائله وغاياتهالجماعة ما هو مرغوب فيه وجوباً يؤ
                                                 

، مركز دراسات الوحدة العربية ،  بحث استطالعي اجتماعي –المجتمع العربي المعاصر : حليم بركات )  ١(
 .  ٣٢٤هـ ص١٤٠٤بيروت، 

م ، ١٩٧١، مكتبة النهضة المصرية،  القاهرة، ربية كفلسفة للتربيةاالشتراكية الع: إبراهيم محمد الشافعي  ) ٢(
 .٣٧٥ص

مؤسسة الريان للطباعة والنشـر والتوزيـع، بيـروت ـ      فلسفة التربية اإلسالمية،: ماجد عرسان الكيالني  )٣(
  .٥٤هـ ،ص ١٤١٩لبنان، 

ة الفيصلية ، مكة المكرمة ، مكتب المبادئ والقيم في التربية اإلسالمية ،: محمد جميل بن علي خياط )  ٤(
 .٣٢هـ ، ص١٤٢٥



 

المعتقدات لما هو مرغـوب أو حسـن ،   " وعرفت من هذا المنظور بأنها  
وما هو مرغوب أو سيئ، وهي تعكس ثقافة المجتمع، ، ويشـارك فيهـا أغلـب    

  .)١( "أعضائه 

  :تعريفات ينظر من خاللها للقيم على أنها ثقافية واجتماعية  - ٥

األفكار التي يعبر بها الناس : " للقيم بأنها ) عبد الغني وحسن (  ومنها تعريف
عن مصالحهم على نحو إيديولوجي ولتوجيه وتنظيم سلوك األفراد ، فهي في الواقع 

    .)٢( "عادات اجتماعية وليدة اتفاق بين الفرد والمجتمع

مجموعة األخالق التي تصنع نسيج الشخصـية  " :بأنها) جابر (كذلك عرفها 
تجعلها متكاملة قادرة على التفاعل الحي مع المجتمع ، وعلى التوافق مع أعضائه ، و

  .)٣( "وعلى العمل من أجل النفس واألسرة والعقيدة 

تعريفات ينظر من خاللها للقيم على أنها االعتقاد أن شيئاً ما ذو قدرة علـى   -٦

 : إشباع رغبة معينة أو صفة إنسانية

بأن شيئاً ما ذو قدرة على إشباع رغبة إنسـانية ، أو   االعتقاد:" من هذه التعريفات
هي صفة للشيء تجعله ذا أهمية للفرد أو الجماعة ، وهي تمكن في العقل البشري، 

 .)٤( "وليست في الشيء الخارجي نفسه

تعريف مراد وهبه ويوسف كرم نقالً عن سامية عبد السالم بأن القيمة  وأيضا
حسانه أو الميل إليه والرغبة فيه ، مما يوحي بـأن  االهتمام بالشيء أو است:" تعني 

                                                 

، مكتبة الرشد ، القيم الجمالية وتنميتها بين الفكر اإلسالمي والفكر الغربيحنان عطية الطوري الجهني ، )   ١(
 .٤٣هـ ، ص ١٤٢٧الرياض، 

العربي ،  ، دار الفكر التربية اإلسالمية وتحديدات العصر: عبدالغني عبود، حسن إبراهيم عبدالعال )   ٢(
 .١١٢هـ ، ص١٤١٠القاهرة 

 .٤١هـ ص١٤٠٤، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، المدخل إلى القيم :جابر قميحة )   ٣(

 .٤٠:، ص  مرجع سابق،  القيم التربوية في القصص القرآني: سيد احمد طهطاوي )   ٤(



 

القيمة ذات طابع شخصي ، وذات خلو من الموضوعية ، وتكون وسيلة إلى تحقيـق  
  .)١( "غاية

ومن خالل استعراض تعريفات القيم وفق االتجاهات المختلفة ، نجد أن مفاهيم 
طهـا بالمعـايير   القيم تعددت لدى الباحثين وتراوحت بين االتساع والضيق ، واختال

واالتجاهات والرغبات واألحكام والمبادئ والميول ، لكن التعريفات السـابقة تكـاد   
تتفق في أن القيم تعني الميول والرغبات التي يفضـلها المجتمـع وتعتبـر سـمات     

  .اجتماعية حميدة
  : القيم اإلسالمية : ب 

وعلماء الـنفس  فيما سبق كان الحديث منصبا حول المراد بالقيم عند الفالسفة 
، ونحن بدورنا هنا سنحاول الوقوف على المراد بالقيم من وجهـة   علماء االجتماعو

النظر اإلسالمية  ، لتكون لنا بصماتنا الواضحة على قيمنا النابعـة مـن التشـريع    
  . اإلسالمي 

نظرا ألهمية القيم بالنسبة للفرد والمجتمع ، فإن هدف التربية اإلسالمية بناء  "
سوده مجموعة من القيم والمثل العليا واألخالق الفاضـلة ، التـي حـددها    مجتمع ت

ي، وفقـا  اإلسالم ، والتي تحرص أول ماتحرص على تنشئة إنسان ذي سلوك أخالق
  . )٢(" لمجموعة من القيم التي تضمنها هذا الدين 

ألن مصدرها هـو  " وبنظرة فاحصة للقيم اإلسالمية نجد أنها تتصف بالكمال 
جل الذي يعلم خبايا اإلنسان والكون وسننه ، التي فـي إطارهـا يتحـرك    اهللا عزو

                                                 

، مكتبة النهضة  والفكر المعاصرالقيم األخالقية في الفكر اإلسالمي : سامية عبدالرحمن عبدالسالم )  ١(
 .١٥هـ ، ص١٤١٣المصرية القاهرة ،

 .٥٧:، ص  مرجع سابق،  القيم التربوية في القصص القرآني: سيد احمد طهطاوي )     ٢(

  
 



 

  m  S     R  Q   P  O  N  M   Ll  :اةــه في الحيـارس وظيفتـان ويمـاإلنس
   .  )١(     )    ١٩: غافرسورة (   m   h  g  f  e  d  c  bl  ، ) ١٤: الملك سورة (

تتناسب وتتالئم مع خصـائص  " في أنها  والقيم اإلسالمية تتميز عن غيرها من القيم
والواقعيـة ، وليسـت    واالجتماعيةالطبيعة البشرية، ومن ثم فهي تتصف باإلنسانية 

    )٢( " قيما مجردة ، بعيدا عن الواقع والممارسة 

تلـك المفـاهيم   " ومن أجمل ماوقف عليه الباحث في مفهوم القيم اإلسالمية ، أنهـا  
مـع  ن بموجبها والدة ربانبة ، ويعيش في ظالل طاعة اهللا والمعاني التي يولد اإلنسا

    )٣(  "حمل النفس على تنفيذ مراده في الكون 
  : المفهوم اإلجرائي للقيم اإلسالمية

  :من خالل التعريفات السابقة توصل الدارس إلى ما يلي 

مدلول وحيد للقـيم ، بسـبب اخـتالف     على ونالعلماء والباحث لم يجمع -١
  .وجهات نظرهم 

القيم التربوية اإلسالمية مستمدة من الشرع اإلسالمي القويم ومصدرها أن  -٢
 ).صلى اهللا عليه وسلمكتاب اهللا وسنة رسوله (األساسي 

اشتملت التعريفات السابقة على مصطلحات متقاربة في معانيها عن القيم ،  -٣
أنها معايير وأحكام وقوانين ومقاييس وموجهات ومحددات للسلوك : مثل 
 .بها قيمة األشياء مادية كانت أو معنوية  تعرف

                                                 
، منشورات وزارة األوقاف القيم اإلسالمية التربوية والمجتمع المعاصر:  عبد المجيد بن مسعود     )١(

 .٦٤،،  ص٦٧هـ، سلسلة كتاب األمة ، عدد ١٤١٩قطر،  –والشؤون اإلسالمية 

 .٥٨:، ص  مرجع سابق،  القيم التربوية في القصص القرآني: سيد احمد طهطاوي      )٢(

 .٦٩، ص مرجع سابق، القيم اإلسالمية التربوية والمجتمع المعاصر:  عبد المجيد بن مسعود      )٣(



 

التأكيد على أهمية القيم ، وهي  أن التعاريف السابقة تكاد تكون متفقة على -٤
 .التي تحدد تفكير أفراد المجتمع وسلوكهم 

 .)١( "أن هذه التعريفات والمفاهيم تعبر عن البيئات التي نشأت فيها "  -٥

  :  التعريف المختار
للقيم اإلسالمية هو التعريف  -وقف عليه الباحث –يف لعل أقرب وأشمل تعر 

التي جاء بها القرآن الكريم ، والسـنة   المعاييرتلك "  :الذي جاء فيه أن القيم هي 

ودعا إليها اإلسالم، وحث على اإللتزام والتمسك بها،وأصـبحت محـل    المطهرة،

ومرجعـا   إعتقاد واتفاق واهتمام لدى المسلمين، إذ تمثـل موجهـات لحيـاتهم ،   

 ألحكامهم، إذ يحدد من خاللها المقبول وغير المقبول ، والمستحسن والمستهجن ،

وب فيه وغير المرغوب فيه، من األقوال واألفعـال ومظـاهر السـلوك    ـوالمرغ

  .)٢( "المختلفة 
  -:  أسباب إختيار التعريف السابق

ا الشـرع  أن هذا التعريف جامع مانع مرتبط بالمعايير والمبادئ التي ارتضاه
فيه حياة البشر ، والتي تنظم الكتاب والسنة  وهيمصادر القيم ل وفيه تحديدالمطهر، 

ارتباط القيم باألقوال واألفعال والممارسات والسلوك ، وأن دافع اإلنسان لالهتـداء  
بهذه المبادئ والمعايير هو دافع داخلي يوجهه لفعل ما هو مرغوب فيـه شـرعاً ،   

  .عنه في السلوك والتصرفات تجاه نفسه ومجتمعه والبعد عما هو مرغوب 

                                                 
 .٤٣، صمرجع سابق، ةالقيم الجمالي: حنان عطية الطوري )   ١(

، نقال عن صالح ٤٠ص  القيم األخالقية وتعليمها في ضوء نمط التعليم في اإلسالم،: جيدة عبد العزيز )   ٢(
قيم السالم في كتب التفسير والحديث والتربية الوطنية في المرحلة المتوسطة بالمملكة يحي الزهراني ، 
، كلية التربية، قسم التربية اإلسالمية والمقارنة، جامعة أم ، رسالة دكتواره غير منشورة العربية السعودية

 .٣١هـ، ص ١٤٢٥القرى ،



 

  خصائص القيم اإلسالمية:المبحث الثاني 
للتربية اإلسالمية خصائص ومميزات تنفرد بها عن غيرها من النظم التربوية 
األخرى ، فالتربية اإلسالمية تستمد مبادئها وأسسها وقيمها من كتاب اهللا وسنة نبيـه  

بين ما يقرره اإلنسان وما يقرره خالقه ، وعليه فـإن   صلى اهللا عليه وسلم ، وشتان
  :خصائص القيم هي نفسها خصائص التربية اإلسالمية ، ومن هذه الخصائص 

  :الربانية  - ١

، أي أنها تستمد مـن القـرآن   بوية تصدر من مصادر اإلسالم ذاتهالقيم التر
عـن القـيم   لحـديث والبحـث   الكريم والسنة النبوية ويعتبران األساسين الالزمين ل

  .اإلسالمية
 –أي تنتسب إلى " أبرز خصائص القيم التربوية اإلسالمية أنها ربانية ،  ومن

فالمبادئ والقيم التي تحكم التربية اإلسالمية من صـنع خـالق    –سبحانه وتعالى  اهللا
اإلنسان ، اوحى بها إلى نبيه المصطفى صلى اهللا عليه وسلم ، وهذه أهمية تمتاز بها 

  .)١( "فهي ربانية المصدر والمنهج والهدف والغاية " سالمية ، التربية اإل
ومزية ربانية القيم اإلسالمية في اإلسالم كونها تراعي الفطرة التـي خلـق اهللا   

هو أعلم بما يصـلح   –سبحانه وتعالى  –عليها الناس ، كما تراعي ظروفهم ، فاهللا 
امته ، وحينما تكون هذه القـيم  اإلنسان أو يفسده بما يتناسب مع إنسانيته وعزته وكر

من عند اهللا فهي أرحم باإلنسان من نفسه فضالً أن تكون أرحم باإلنسان من األفكار 
  .الوضعية المختلفة 

 : أنها جامعة للثبات والمرونة  -٢

من أبرز خصائص القيم اإلسالمية أنها تجمع بين الثبات والمرونـة ، وهـذا   
  . مما تكاد تنفرد به القيم اإلسالمية

                                                 
 .٦٣:، ص مرجع سابق ، المبادئ والقيم في التربية اإلسالمية: محمد جميل بن علي خياط )   ١(



 

، ير أو التبديل ، كالقيم  العقديةفهناك قيم عليا ثابتة ال تقبل االجتهاد أو التغي" 
وقيم العبادات ، وقيم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أما القيم األخرى فهـي  
نسبية ، بمعنى أن القيم التي تستند إلى نص قطعي الداللة ال يجوز فيها التغييـر أو  

، لتي تعتمد على ظني الداللة ، فإن مجال االختيار فيهـا واسـع   التبديل ، أما تلك ا
وهي مرنة مرونة كافية لمواجهة ما يتولد في حياة الناس من مواقف وحوادث ، وما 

  .)١( " تصير إليه األمور في المجتمعات ، وهي مما يحتاج إلى نظر وتأمل واستنباط
تبديل ، أما ما يسـتحدث مـن   فالقيم والقواعد القطعية الثابتة ال يجوز فيها ال"

مواقف وما يجوز فيه االجتهاد ويستجد من قيم بحسب اقتضـاء المصـلحة زمانـاً    
   .)٢(" ومكاناً وحاالً فتلحقها الحركة والمرونة 

فخالفاً للمبادئ والقيم التربوية في النظريات الوضعية التي قد تأخذ جانبـاً  " 
تزام ، فتصبح متأرجحـة بـين إفـراط    واحداً هو التغيير والتطور أو التمسك واالل

وقيم التربية اإلسالمية جمعت بين الثبات والتطـور ،   ئوتفريط ، في حين أن مباد
وهذا من روائع اإلعجاز في هذا الدين ، وآية من آيات عمومه وخلـوده وصـالحه   

  .)٣( "لكل زمان ومكان
ال تقبل االجتهاد فالقيم في اإلسالم جمعت بين الثبات والمرونة ، فالقيم الثابتة 

أو التغيير ، وهي التي تستند إلى نص قطعي الداللة ، أما ما لم يرد بها نص قطعي 
وبهـذه الميـزة   "فهي قيم مرنة يجوز التبديل فيها بحسب ما تقتضيه حياة النـاس ،  

استطاعت القيم اإلسالمية الحفاظ على المجتمع اإلسالمي على الرغم من التغيـرات  
  .)٤( "هته التي أصابته وواج

                                                 
اهللا موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم صلى : صالح بن عبداهللا بن حميد وآخرون )   ١(

 .٨٢هـ ، ص١٤٢٥، دار الوسيلة ، جدة ، ١،ج٣م طعليه وسل

 .٦٩:، ص مرجع سابق،  القيم اإلسالمية والتربية:علي خليل أبو العينين )   ٢(

 .٨٤،ص مرجع سابق، المبادئ والقيم في التربية اإلسالمية :محمد جميل بن علي خياط )   ٣(

، تضمنة في النصوص الشعرية المقررة في أدب المرحلة الثانويةالقيم التربوية الم: حسن عبداهللا القرني)   ٤(
 .١٣٣هـ،ص١٤٢٤كلية التربية ، قسم التربية اإلسالمية والمقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة، 



 

 :واالعتدالالوسطية   -٣

لقد اتصفت القيم التربوية اإلسالمية بالوسطية والتوازن واإلعتدال ، فقد جعل     
m  \  [  Z : ، قـال تعـالى  طية سمة من سمات األمة اإلسالميةاهللا الوس

e  d  c  b  a  `  _    ^  ]f      kl ) ١٤٣/سورة البقـرة(   
ية واالعتـدال ، فـال غلـو وال    بية اإلسالمية بالوسطتمتاز المبادئ والقيم في التر"

  .)١( "، بل توازن واعتدال في كل أمور اإلنسان الدينية والدنيوية جنوح
تلك الوسطية االنتقائية ال التلفيقية ، فقد عمد اإلسالم إلى القيم الجيدة عنـد  " 

المـادي   العربي فأبقاها وضبطها ، وأضاف إليها وزود اإلنسان بقيم ليعيش عالمـه 
حيث حققت التوازن بين الحياة المادية والوجدانية ، . )٢( "والمعنوي في توازن دقيق 

m¿     ¾  ½  ¼     »  ºÀ      Â  Á  : والجمع بين الدنيا واآلخرة قال تعالى
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تستلزم وهذه الوسطية تستلزم التفهم الكامل الواعي لموضوعات القيم ، ألنها 
فاإلنسان ال يولد مزوداً بها ، ولكن لديه االستعداد ، ومن  –أي أنها تتعلم  –االختيار 

  .ثم تنشأ وتتكون لديه من الخبرات والمواقف التي يعيشها 
 :  الشمول والتكامل  -٤

، واألعمال النبيلة التي تنفع الفرد إلسالمية تشمل كل الصفات الحميدة القيم ا
لجميع جوانب اإلنسان وتوجهاته ، وتستوعب الحياة بجميع  والمجتمع فهي جامعة

  .جوانبها ثم هي في هذا ال تقف عند حد الحياة الدنيا 
روحيـة   –القيم في اإلسالم لم تدع جانباً من جوانب الحياة بجميع مجاالتها " 

، إال رسـمت لـه   -ة أو عاطفية ، فردية أو جماعيـة  وجسمية دينية ودنيوية، عقلي
  .)٣( "مثل للسلوك الرفيعالطريق األ

                                                 
 .٨٠،ص مرجع سابق، المبادئ والقيم في التربية اإلسالمية :محمد جميل بن علي خياط )   ١(

 .٧٠:، ص مرجع سابق،  القيم اإلسالمية والتربية: علي خليل أبو العينين )   ٢(

، دار الفيصلية ، الرياض ،  القيم بين اإلسالم والغرب دراسة تأصيلية مقارنة: مانع بن محمد المانع )  ٣(
 .١٥٦هـ ، ص١٤٢٦



 

فيـه    القيم إلسالمية تراعـي عـالم اإلنسـان ومـا    " ومن منظور آخر فإن 
  .)١( "والمجتمع الذي يعيش فيه ، وأهداف حياة اإلنسان طبقا للتصور اإلسالمي 

 -:االستمرارية والتجديد   -٥

ترجع إلـى سـعة الشـريعة     إن االستمرارية والتجديد في التربية اإلسالمية
قياس في ، حيث المبادئ والقواعد الرئيسية إضافة إلى فتح باب االجتهاد والالميةاإلس

فالقيم التربوية اإلسالمية خالدة حية متجـددة ، خالفـاً   " ، األمور الفرعية والجزئية
لمبادئ النظريات التربوية الوضعية التي تحكم بزمن معين ومكـان محـدد ، أمـا    

ة ، فهي مستمدة من الوحي الخالد الذي لم يأت ألمة المبادئ والقيم التربوية اإلسالمي
معينة أو فترة محددة أو مكان مخصوص ، وإنما هو صالح لكـل زمـان ومكـان    

  .)٢( "وشعب 
تأتي تلك االستمرارية إال إذا كانت هذه القيم موضوعية ، أي من عنـد   وال" 

أن ينشـئ نظامـاً    اهللا تعالى ، فاإلنسان ال يمكنه من تلقاء نفسه ودون معونة إلهية
حياتياُ صالحاً له ، وال يمكنه أن يقيم منظومة قيمية تسـاعده علـى أداء دوره فـي    
األرض بسبب ما يطرأ عليه من ميل للهوى وما جبل عليه من ضعف ، ولذا فـإن  
الوحي هو الذي يستطيع ذلك ، وهذا ما حدث فعالً فقد جاء الوحي بقيم خالدة تحفظ 

ه ، ولترتفع به إلى المستوى الالئق بـه كخليفـة اهللا فـي    على اإلنسان جهده وحيات
  .)٣( "األرض 

  : الوضوح وعدم التناقض  -٦

فالقيم التربوية اإلسالمية واضحة ، فليست معقدة وال ملتوية ، بل واضـحة  
فآيات القرآن الكريم فيها من الوضوح واإلحكام والتركيـز مـا   "  وضوح الشمس،

                                                 
 .٦٨:، ص مرجع سابق،  القيم اإلسالمية والتربية: علي خليل أبو العينين )   ١(

 .٨٢،ص  مرجع سابق،  المبادئ والقيم في التربية اإلسالمية :خياط محمد جميل بن علي )   ٢(

موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم صلى اهللا : صالح بن عبداهللا بن حميد وآخرون )   ٣(
 .٨١،ص  مرجع سابقم ، عليه وسل



 

ادئ التربوية اإلسـالمية واضـحة فـي معناهـا     يعجز عنه البشر، وكذا جاءت المب
وأهدافها وطرق تنفيذها ، فال يجد اإلنسان مشقة في فهمها وتطبيقها ، حيث إنهـا ال  

  .)١( "تتعارض مع فطرة اإلنسان، وليس فيها غموض أو جنوح أو تحيز 

 مافيها من  فالقيم اإلسالمية واضحة المعالم ، ثابتة األسس، ال تناقض بينها مع
  .قة واإلعجاز الد

 :اإليجابية السوية  - ٧

تحت هذه الخاصية نجد أن اإلسالم إهتم إهتماما كبيرا بهذا الجانب فند أنه يريد من  
أن يكون قوة إيجابية فاعلة سوية مؤثرة، فهو يحرك فيه الجوانب اإليجابية " اإلنسان 
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ولذا فإن من خصائص القيم اإلسالمية أنها تدعو لإليجابية السـوية ، وفـي   
  .المقابل نبذ السلبية المقيته

ففي الكائن الحي استعدادات مختلفة ومتباينة فيها الموجب والسالب في كـل  " 
 .)٣( اتجاه ، واإلنسان كما يريد اهللا قوة فاعلة موجهة مريدة

 :الواقعية  - ٨

ه الخاصية من أبرز خصائص القيم اإلسالمية ، وهي مما يميزها عن وهذ
ة ، أو مثالية، في الواقع، وليست أشياء نظري اغيرها ، ألن هذه القيم يمكن تطبيقه

مشقة، وكل ذلك في حدود قدرة واإلنسان وطاقته، بدون تكلف أو ال يمكن تطبيقها،

                                                 
 .٨٤-٨٣، ص ع سابقمرج،   المبادئ والقيم في التربية اإلسالمية: محمد جميل علي خياط )   ١(

القيم التربوية المتضمنة في النصوص الشعرية المقررة في أدب المرحلة الثانوية، : حسن عبداهللا القرني)  ٢(
 .١٣٣، ص مرجع سابق

 .)١/٣٠(هت، ١٤١٤منهج التربية اإلسالمية ، دار الشروق، القاهرة ، : محمد قطب )   ٣(
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ية فالعبادات واقعية ، واألخالق واقعية ، وكذلك القـيم التربويـة اإلسـالم    "
 .)١( "واقعية 

  :اإلنسانية  - ٩

القيم اإلسالمية تحتوى كافة جوانب اإلنسان وتوجهاته ، وتستوعب حياته كلها 
ك اإلنسـان وتعمـل   فتركز على سلو" من جميع جوانبها طبقاً للتصور اإلسالمي ، 

على تقويمه ، وكذلك تقوم ببناء اإلنسان وجدانياً وأخالقياً واجتماعياً وعلمياً ، وتنظم 
  .)٢( "بعضهم في جو من األخوة اإلنسانية والصدق والعدل والمساواةبعالقة األفراد 

إن القيم في اإلسالم تتعامل مع كل إنسان على انـه صـاحب كرامـة ،    
m    a :وفقره ، قوته وضعفه ، قال تعـالى  بصرف النظر عن غناه          `  _

  n  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d   c  b
  p  ol )٧٠:سورة اإلسراء. (   

لقد اعترف المطلعون على تعاليم اإلسالم وقيمه العظام من غيـر المسـلمين   
عـن   يقـول ) هربرت جورج ولز ( بإنسانية قيم اإلسالم ، فهذا المؤرخ البريطاني 

خلقت جماعة إنسانية يقل فيها ما يغمر الـدنيا مـن   ... إنسانية السمة :" قيمنا بأنها 
  .)٣("قسوة وظلم اجتماعي

ان ومكان لما نخلص مما سبق إلى أن القيم اإلسالمية صالحة للتطبيق في كل زم
. تميزت به من خصائص ،إكتسبتها من الشرع اإلسالمي الحنيف

                                                 
، لمتضمنة في النصوص الشعرية المقررة في أدب المرحلة الثانويةالقيم التربوية ا: حسن عبداهللا القرني ) ١(

 .١٢٦، ص مرجع سابق

 .٦٩، ص مرجع سابق،  القيم التربوية في القصص القرآني :سيد أحمد طهطاوي )  ٢(

 .١٤٦هـ ص١٤٢٠، دار الوراق ، بيروت ،  من روائع حضارتنا: مصطفى حسني السباعي )  ٣(



 

  قيم اإلسالميةتصنيف ال: المبحث الثالث 
تقديم " لقد صنف العلماء القيم إلى أنواع وإن لم يتفقوا على أنواع معينة ، إذ إن 

تصنيف مانع للقيم مستحيل ، الختالف األطراف الفلسفية والفكرية لكل تصنيف من 
يتناسب مـع   وسنذكر هنا بعض التصنيفات للقيم ، ثم نختار ما. )١( "هذه التصانيف

  .موضوع بحثنا 
  -:، ويوجد هنا مستويان حيث اإلطالق والنسبة من  )١
وترتبط باألصول ، وهي قيم ثابتة ومطلقة ومستمرة ال تتغير : القيم المطلقة  - أ

بتغير الزمان واألحوال ، وال مجال لالجتهاد فيها إال الفهم والوعي ، ومـن  
ثم يجب على المسلم أن يتقبلها ، ويسلم بها ، ويعمـل بمقتضـاها، وهـذه    

  .لقرآن الكريم والسنة المطهرة مصدرها ا
وترتبط بما لم يرد فيه نص أو تشريع صريح ، وهـي تخضـع   : القيم النسبية  -  ب

لالجتهاد الذي ال يتعارض مع نص صريح ، ومعني نسبيتها أنها متغيرة بتغيـر  
 .)٢(" المواقف عبر الزمان والمكان ، وتحتاج إلى اجتهاد جمعي إلقرارها

ن من أشهر التقسيمات التي اشـتهرت فـي هـذا    نجد ا:  على أساس المحتوى )٢
، )أنماط الرجال ( في كتابه  – SPRANGER –المجال تصنيف سبرانجر 

 -:حيث قسم القيم إلى ستة أنواع وهي 

وتتصل بالبحث في الجوانب الروحية في حياة اإلنسان عن هدف :"  القيم الدينية -أ
  .)٣(" إلنسان باهللا الخالق المعبودالحياة عموماً ومنزلة اإلنسان فيها ، وعن تعلق ا

ويقصد بها اهتمام الفرد وميله إلى اكتشاف الحقائق، ويهـتم  :"  القيم النظرية -ب
  .)٤( "بالنواحي النقدية والعقلية 

                                                 
 .٢٨م،ص١٩٩٤، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ، العملية التربوية القيم في: ضياء زاهر )   ١(

 .٨٣، ص مرجع سابق: صالح بن عبداهللا بن حميد وآخرون )   ٢(

 .١٤٢، مرجع سابق ،ص المرشد إلى علم النفس االجتماعي: عبدالحميد محمد الهاشمي )   ٣(

 .٢٦٠هـ ،ص١٤٠٠الم الكتب ، القاهرة ، ، ع دراسات في علم النفس التربوي: جابر عبدالمجيد جابر )   ٤(



 

ويقصد بها اهتمام الفرد وميله إلى ما هو جميل من ناحية :  القيم الجمالية"  -ج
  .الشكل أو التوافق 

ويقصد بها اهتمام الفرد وميله إلى غيره من الناس ، فهـو  :  القيم االجتماعية -د
يحبهم ويميل إلى مساعدتهم ، ويجد في ذلك إشباعاً له وهو ينظر إلى غيره 

  . على أنهم غايات وليسو وسائل لغايات أخرى
ويعبر عنها اهتمام الفرد بالنشـاط السياسـي ، والعمـل    :"  القيم السياسية -هـ

  .)١( "الجماهير السياسي ، وحل مشكالت 
  .)٢( "وهي اهتمام الفرد وميله إلى ما هو نافع : "  القيم االقتصادية -و

وهذا التصنيف يعني أن هذه القيم توجد جميعها في كل فـرد ، غيـر أنهـا    
  .تختلف من فرد آلخر قوةً وضعفاً 

  :على أساس المقصد ) ٣
  :تنقسم القيم طبقاً لهذا األساس إلى ما بين " 

  .حب البقاء : وهي القيم التي تعتبر غاية في حد ذاتها ، مثل : ة قيم غائي  - أ
 .)٣( "وهي التي تعتبر وسائل لغايات أبعد ، مثل الترقي :قيم وسائلية  - ب

  :على أساس العمومية ) ٤

  :تنقسم القيم من ناحية شيوعها وانتشارها إلى  قسمين " 
بغض النظر عن بيئاته  وهي القيم التي يعم انتشارها في المجتمع كله: قيم عامة - أ

  .وفئاته 

                                                 
 .١٢٥هـ ،ص١٤٠٤، عالم الكتب ، القاهرة ، ٥، ط  علم النفس االجتماعي: حامد عبدالسالم زهران )   ١(

هـ ، ١٤١٤، دار الشروق ، األردن ،  المدخل إلى التربية والتعليم: عبداهللا الرشدان ونعيم جعنيني )  ٢(
 .٢٠٩ص

 .٤٨، ص مرجع سابق القيم التربوية في القصص القرآني،  :سيد أحمد طهطاوي )   ٣(



 

وبمواقف خاصة، ويحكمهـا   وهي القيم التي تتصل بمواسم معينة: قيم خاصة - ب
 .)١( "الزمان والمكان  

  :على أساس الدوام ) ٥

الموضـات ، والبـدع ،   : وهي التي تزول بسـرعة ، مثـل   : القيم العابرة -أ
  .والنزوات ـ وغيرها 

قبل المجتمع ، ويقبل عليهـا المراهقـون    وتمتاز هذه القيم بعدم قدسيتها من
  .بالدرجة األولى

وهي التي تدوم زمناً طويالً ، وقد تمتد جذورها إلـى أعمـاق   : القيم الدائمة-ب
التاريخ ، ويعتقد البعض أن القيم العابرة ترتبط بالقيم المادية وأن القيم الدائمة 

  .)٢( "ترتبط بالقيم الروحية
  :على أساس الشدة ) ٦

نبغي أن يكون ، وما يفضل ما ي: ون على ثالثة مستويات للقيم ، وهي وتك" 
  .)٣( "وما يرجى أن يكون  أن يكون،

وتحدد ما ينبغي أن يكون ، القيم الخاصة بتنظيم : قيم ملزمة أو آمرة ناهية - أ
  .العالقة بين الجنسين 

 .إكرام الضيف : وتحدد ما يفضل أن يكون ، مثل : قيم تفصيلية - ب

القيم التي تتطلب من الفرد : وتحدد ما يرجى أن يكون، مثل :  اليةقيم مث  -ج 
  .)٤( "أن يعمل لدنياه كأنه يعيش أبداً ، وآلخرته كأنه يموت غداً 

                                                 
، دار الفرقان ، األردن ، عمان ،  الميسر في علم النفس االجتماعي: توفيق مرعي و أحمد بلقيس )   ١(

 .٢/٢٣١هـ ، ١٤٠٤

 .٢٣١، ص مرجع السابقال)   ٢(

، دار  في المملكة العربية السعودية الشباب والقيم األسرية: سعيد إبراهيم جمعه ، سعيد فالح الغامدي )   ٣(
 .٣٦هـ ، ص١٤٠٩الثقافة ، القاهرة ،

 .١٢٦ص مرجع سابق ،،   علم النفس االجتماعي :حامد عبدالسالم زهران )   ٤(



 

  :على أساس الوضوح ) ٧

  :ومن حيث الوضوح يمكن تقسيم القيم إلى" 
  .ويعبر عنها بالكالم أو األلفاظوهي التي يصرح بها :  قيم ظاهرة أو صريحة - أ
وهي التي يمكن استخالصها واالستدالل على وجودهـا مـن    : قيم صمتية  - ب

مالحظات االختيارات التي تتكرر في سلوك األفراد بصفة نمطيـة ال بصـفة   
   .)١( "عشوائية 

تفاق على تصنيف القيم لـدى  اوبنظرة فاحصة للتقسيمات السابقة ،  فال يوجد 
ة أن مجال بحثنا هو فـي القـيم   خاصالباحثين ، يمكن أن يعتبر التصنيف  األمثل ،

ويرى الدارس بحسب اطالعه على عدد كبير من تصنيفات القـيم مـن    ، اإليمانية 
منظور التربية اإلسالمية ـ أن أدق التصنيفات وأكثرها انضباطاً وتفصـيالً  فيمـا    

  ،)٢( يتعلق بالقيم اإليمانية هو التصنيف الخماسي للقيم اإلنسانية من منظور إسـالمي 

ي تبنى الباحثون فيه إعداد المنظومة الخاصة بالقيم اإلسالمية وفـق إجـراءات   الذ
مجال قيم اإليمان : علمية دقيقة ابتداء من تحديد مجاالت القيم الرئيسية الخمسة وهي

الصادق، ومجال قيم العمل الصالح، ومجال قيم العلم النافع، ومجـال قـيم الخُلُـق    
  .)٣( عيالحسن، ومجال قيم التعاون االجتما

                                                 
 :مرجع سابق ،  الشباب والقيم األسرية في المملكة العربية السعودية :سعيد جمعة وسعيد المغامسي )   ١(

 .٣٦ص

قيم صالح يحي الزهراني ، : ، نقال عن التصنيف الخماسي للقيم اإلنسانيةرب وآخرون، يحيى أبو ح)   ٢(
،  السالم في كتب التفسير والحديث والتربية الوطنية في المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية

 .٤١، ص مرجع سابق

 .٤١، ص المرجع السابق)   ٣(



 

  القيم اإليمانية المراد تنميتها: المبحث الرابع 
ترتبط التربية اإلسالمية بوجه عام بالدين اإلسالمي الحنيف ، ألنهـا تسـتقي   
معالمها منه، وبشكل خاص باإليمان باهللا تعالى ، كونه الموجه للفرد المسـلم فـي   

  .حياته ، ومن أقوى الجوانب في عالقته بربه 
إليماني من أهم الجوانب في تكوين شخصية المسلم وتشـكيلها  يعد الجانب او"

   .)١( "لما لإليمان من أثر واضح على النمو اإلنساني بجميع جوانبه 
  .فالجانب اإليماني هو األساس ، وبقية الجوانب مبنية عليه 

  :وبعودة سريعة لتعريف القيم اإليمانية الذي إعتمدناه في دراستنا هذه وهو
القيم المنظمة لعالقة اإلنسان باهللا تعالى والتي تحدد صلته : "  نيـة القيم اإليما •

ه واليوم اآلخر والقدر مثل اإليمان باهللا تعالى ومالئكته وكتبه ورسل  .)٢(" به 
 .، وما يتعلق بذلك من األمور التي يستوجبها اإليمان خيره وشره

 منظور إسالمي، من  وبما أن الباحث تبنى التصنيف الخماسي للقيم اإلسالمية

  :اإليمان الصادقهو المجال األول ، مجال قيم وله عالقة ببحثنا  لذي يهمنا منها فا

، مرتبة حسب نسق تعليمها على النحو )قيمة فرعية ٢٤(وقد ضم في جنباته 
اإليمان باهللا تعالى، واإليمان بالرسل، واإليمان بالكتب السماوية، واإليمـان  : (التالي

يمان باليوم اآلخر، واإليمان بالقضاء والقدر، والشهادتان، والصـالة،  بالمالئكة، واإل
والزكاة، والحج، وتالوة القرآن، والجهاد في سبيل اهللا، والتوكل على اهللا، الـدعاء،  
وذكر اهللا، التقوى، والقسم باهللا، والخوف مـن اهللا، والرجـاء، والتوبـة إلـى اهللا،     

   .)٣( االستغفار، وبر الوالدين، واإلحسان
                                                 

 .١٢٦هـ، ص١٤٢٣ار اشبيليا ، الرياض، ، دالتربية اإلسالميةأحمد الحمد ، )   ١(

 .)٢٠٩( ، صمرجع سابق،  القيم اإلسالمية والتربيةعلي خليل مصطفى ابو العينين ، )   ٢(

قيم صالح يحي الزهراني ، : ، نقال عن التصنيف الخماسي للقيم اإلنسانيةيحيى أبو حرب وآخرون، )   ٣(
،  ة في المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعوديةالسالم في كتب التفسير والحديث والتربية الوطني

 .٤١، ص مرجع سابق
 



 

يمكن أن تكون القيم اإليمانية كلها ، ولكنها محاولـة   وهذه القيم بمجموعها ال
اإليمانية التـي نحـن   جادة لتصنيفها ، وبنظرة فاحصة لها نجد أنها تحوي أهم القيم 

وبقية القيم .وهي قيم اإليمان باهللا المنبثقة عن أركان اإليمان الستة  أال، بصدد تنميتها
  .بعة لها مندرجة تحتها ، وتا

عداها فهو  وسنحاول في هذا المبحث التركيز على أركان اإليمان الستة ، وما
  .داخل ضمنا تحتها 

  :قيم اإليمان باهللا تعالى  

  : تحت هذا المسمى نجد أركان اإليمان الستة وهي 
  .اإليمان بالمالئكة -٢        .اإليمان باهللا -١
  .لرسلاإليمان با -٤    .اإليمان بالكتب السماوية -٣
  .اإليمان بالقدر خيره وشره -٦      .اإليمان باليوم اآلخر -٥

 :وقد ثبت الدليل عليها بالكتاب والسنة، فالدليل من الكتاب قول اهللا تعالى
m  P  O  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D   C  B b    

  x  S   Rl )وهذا دليل على خمسة منها، )١٧٧: البقرة سورة.  
¯   °  ±  m  ² :بالقدر فقد ورد منتشراً في آيات أخرى منهاأما اإليمان 

³´  ¹  ¸  ¶  µº    À  ¿  ¾   ½  ¼   »l ) ٦٨: القصصسورة (، 
  .)٤٩: القمرسورة (  m   ã        â  á  à              ß  Þl : وقوله تعالى

 وأما الدليل من السنة فيقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في حديث جبريل
اإليمان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن ((...الطويل وفيه 

   .)١( ))بالقدر خيره وشره

                                                 
، كتاب اإليمان، باب سؤال جبريل عن مرجع سابق، صحيح البخاريمحمد بن إسماعيل البخاري ، )   ١(

 .٢٥، ص)  ٥٠( اإليمان واإلسالم واإلحسان وعلم الساعة ، حديث رقم 



 

وسنحاول ـ فيما يأتي ـ توضيح كل ركن من أركان اإليمان بشـيء مـن     
  :التفصيل
  :اإليمان باهللا: أوًال

متصـف   ينبني على أن اهللا ليس كمثله شيء، وأنه واحد بال شريك له، وأنه
m  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  :بكل صفات الكمال والجالل

   S  R  Q  P  O  N  M  Ll  )٣-١: اإلخالص سورة.(  
  :ويتضمن اإليمان باهللا سبحانه وتعالى أموراً أربعة 

  : اإليمان بوجود اهللا تعالى: األمر األول
ـ  أمـا داللـة   : سوقد دل على وجوده تعالى الفطرة، والعقل، والشرع، والح

فعـن أبـي   . الفطرة على وجود اهللا، فإن كل مخلوق قد فطر على اإليمان بخالقـه 
ما من مولود إال يولد علـى  : ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال هريرة

   .)١( ...))الفطرة، فأبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه
ه المخلوقات سابقها والحقهـا  فألن هذ: وأما داللة العقل على وجود اهللا تعالى

ال بد لها من خالق أوجدها، فهي لم توجد من نفسها، وال صدفة، لذا تعين أن يكـون  
m  c  b  a  `  _  ^  ]    \  [  Z  :موجدها هو اهللا رب العالمين، قال تعالى

f  e   dg    k  j  i  hl ) ٣٦-٣٥: الطورسورة(.  
فألن الكتب السماوية كلهـا تنطـق   : الىوأما داللة الشرع على وجود اهللا تع

m  d  c  b  :كثيـرة  -سـبحانه   -بذلك، واآليات في القرآن الدالة علـى وجـوده   
g  f  eh    o  n  m  l  k   j  il  )٣: ألنعامسورة ا.(  

  : وأما أدلة الحس على وجود اهللا تعالى فمن وجهين" 

                                                 
، دار السالم، الرياض، كتاب القدر، باب معنى كل مولود ٣ط ح مسلمصحي: مسلم بن الحجاج النيسابوري)   ١(

 .١١٤١، ص  ٦٧٥٥يولد على الفطرة وحكم موتى أطفال الكفار وأطفال المسلمين، حديث رقم



 

لمكروبين ما يدل داللـة  أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث ا: أولهما
m  F  E  D  C  B  A : يقول سـبحانه : قاطعة على وجوده تعالى

  L  K  J  I   H  Gl ) ٩: األنفالسورة(.  
) المعجـزات (أن آيات األنبياء التي تسمى : من األدلة الحسية والوجه الثاني

ـ  الى؛ ويشاهدها الناس أو يسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسلهم، وهو اهللا تع
.. آيات موسى، وعيسى، وإبـراهيم : ألنها أمور خارجة عن نطاق قدرة البشر، مثل

  )١( ".وبقية الرسل الكرام عليهم وعلى نبينا الصالة والسالم
  : اإليمان بربوبية اهللا عز وجل: األمر الثاني

  mm  q   p  o  nr : أي أنه رب العالمين المعطي، الواهب، الرازق، الخالق
  u  t  s  w  vl  ) ٥٤: األعرافسورة.(  

 mg   f  e  d  c  b  ah    m  l  k          j  il  :وقال تعالى
  .)٢٠: اإلسراء(

  : اإليمان بألوهيته: األمر الثالث

mÑ           Ð  ÏÒ    ×    Ö        Õ       Ô      Ó  :يقول تعالى. أي أنه واحد ال شريك له
   Ù    Øl  )١٦٣: لبقرةا سورة.(  

: يقول لهم: فما من رسول جاء إلى قومه إال ويدعوهم إلى وحدانية اهللا تعالى
m      b   a  `   _  ^  ]  \  [l  )٦١، ٥٠: ، وهود٨٥، ٧٣، ٦٥: األعراف (.  

  : اإليمان بأسمائه وصفاته: األمر الرابع

مـن   ،أي إثبات ما أثبته اهللا سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه أو سنة رسـوله  
األسماء والصفات على الوجه الالئق به من غير تحريف، وال تعطيل وال تكييـف،  

                                                 
 .٦١: ، صمرجع سابق التربية اإلسالمية،: أحمد الحمد     )١(



 

mg  f  e  d  ch     l  k  j  i  :وال تمثيل، يقول سبحانه وتعالى
mn    s  r         q  p  ol ) ١٨٠: األعرافسورة.(  

  :الثمرات التربوية لإليمان باهللا 

توحيده كثيرة وهامة، سواء بالنسـبة  إن النتائج التي تترتب على اإليمان باهللا و
  :لألفراد وبالنسبة للمجتمعات، من أهمها

  .تحقيق توحيد اهللا بحيث ال يتعلق بغيره رجاء وال خوف وال يعبد غيره"  -١
 .الخضوع لسواهإلنسان من العبودية لغير اهللا أوتحرير ا -٢

 .اكمال محبة اهللا ـ تعالى ـ وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلي -٣

 .تحقيق عبادته ـ سبحانه ـ يفعل ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه -٤

تحرير النفس من سيطرة الغير والخوف منه، فال نافع إال اهللا، وال ضرر إال  -٥
 .بإرادة اهللا سبحانه وتعالى

امتالء النفس المؤمنة بالطمأنينة والسكينة والثقة، وارتفاع الـروح المعنويـة    -٦
 .عور باليأس والقنوطلإلنسان مما يدفع عنه الش

تربي في النفس حب التفكير والتأمل والنظر في ملكوت اهللا، واالطالع على  -٧
 .أسرار الكون

تربي النفس اإلنسانية على التواضع، وعدم التطرف أو الغرور بأي صـفة   -٨
 .)١( من صفات اإلنسانية

                                                 
 .٦٣: ، صمرجع سابق التربية اإلسالمية،: أحمد الحمد)   ١(



 

  :اإليمان بالمالئكة: ثانيًا

هو مالك، وتقديم المالئكـة علـى    جمع ملَك نظراً إلى أصله الذي: المالئكة
الكتب والرسل مراعاة للترتيب الواقع؛ ألنه تعالى أرسل الملَك بالكتاب إلى الرسـل،  
وال يعني هذا التقديم تفضيل المالئكة على الرسل، وإال للزم تفضيلهم على الكتـب،  

  .وال قائل به
تـام ألمـره،   عالم غيبي خلقهم اهللا من نور، ومنحهم االنقيـاد ال : والمالئكة

والقدرة على تنفيذه يطيعون اهللا ما أمرهم ويفعلون مـا يـؤمرون، ال يـأكلون وال    
  .)١( يشربون

  :وهياواإليمان بالمالئكة يتضمن أمور

  .التصديق الجازم واالعتقاد القاطع بوجودهم، وأنهم عباد مكرمون"  -١
ـ  ... كجبريل، وميكائيل: اإليمان بمن علمنا اسمه منهم -٢ مه ومن لم نعلـم اس

 .نؤمن به إجماالً

 اإليمان بما علمنا من صفاتهم وأعمالهم، فمنهم حملة العرش يقـول تعـالى   -٣
ــنهم ¡  ¢  £      ¤  ¥  ¦   §  ¨  ©    m   «   ª: ع

  ®  ¬l ) ٧: غافرسورة(. 

  :الثمرات التربوية لإليمان بالمالئكة

مـن   العلم بعظمة اهللا ـ تعالى ـ وقوته وسلطانه، فإن عظمـة المخلـوق    "  -١
  .عظمة الخالق جل وعال

شكر اهللا ـ تعالى ـ على عنايته ببني آدم حيث وكَّل من هؤالء المالئكة من    -٢
 .يقوم بحفظهم، وكتابة أعمالهم، وغير ذلك من مصالحهم

                                                 
 .٦٤، صالمرجع السابق  ) ١(



 

تربية النفس المؤمنة على النظام والطاعة وترتيب األمور، فاهللا القادر علـى   -٣
كته، فأطـاعوه، وعملـوا   كل شيء قد نظم شؤون الكون ووكل بعضها مالئ

 .بأمره

اإلحساس بعزة النفس اإلنسانية وكرامة اإلنسان عند اهللا حيـث سـخر لـه     -٤
m  d  c  b  :المالئكة يحفظونه ويستغفرون له، يقول تعـالى 

i   h  g  f  ej      ql   ) ٥: لشورىاسورة(. 

م محبة المالئكة على ما قاموا به من عبادة اهللا، وتنفيـذ أوامـره، وخـدمته    -٥
 .)١( لإلنسان

  .)٢( :اإليمان بالكتب السماوية: ثالثًا

هي الكتب التي أنزلها اهللا ـ تعالى ـ على رسله، متضمنة   : فالكتب السماوية
التشريع لكل قوم أرسل إليهم رسول؛ رحمة للخلق، وهدايةً لهم، ورسـم الطريـق   

، وأوامر ونواه، الصحيح إليمانهم وعبادتهم، وتحديد ما كلفهم اهللا به من حالل وحرام
  .وعبادات ونسك ومعامالت، وغير ذلك مما أراد اهللا ـ تعالى ـ أن يعلمه لعباده

وكما أشرنا فقد كانت تلك الصحف والكتب ألجيال معينـة، وفـي أمـاكن    
معينة، أما القرآن الكريم فأنزل لكل األجيال من كل األمـم والبلـدان إلـى يـوم     

m      j  i  h  g  :الى حفظه بنفسه فقال تعالىالقيامة، وقد تولى اهللا سبحانه وتع

   n  m   l  kl  )٩: لحجر. (  
  :فضل القرآن

  :يفضل القرآن غيره من الكتب السماوية لألسباب اآلتية
خوطبت به البشرية جميعاً، أما الكتب السماوية األخرى فكانـت   ربانيإنه "  -١

  .تخاطب أقواماً معينين
                                                 

، دار  ٢،ط أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع: عبدالرحمن النحالوي )   ١(
 .هـ١٤٠٣ –بيروت  -المعاصر  الفكر

 .٧٤هـ، ص١٤٢١، دار اشبيليا، الرياض، أضواءعلى الثقافة اإلسالمية: أحمد فؤاد محمود )   ٢(



 

 .الكتب األخرى فقد حرفت إن اهللا حفظه من التحريف، أما -٢

القرآن تناول كل جوانب الحياة ألنه جاء كامالً أتم اهللا به ما جاء في الكتـب   -٣
 .السابقة، أما الكتب السابقة فقد تناولت بعض جوانب الحياة

كل كتاب من الكتب السابقة يأمر أتباعه باتباع الرسول محمد صلى اهللا عليه  -٤
 .بشرت بنبوة محمد صلى اهللا عليه وسلم  وسلم وقرآنه إذا أدركوه، كما أنها

 .)١( " أن القرآن أكمل الكتب السابقة فهو مهيمن عليها ومتمم لها -٥

  :واإليمان بالكتب السماوية يتضمن أموراً أربعة
  .اإليمان بأن نزولها من عند اهللا حق -١
كالتوراة، واإلنجيل، والزبور، والقرآن، : اإليمان بما علمنا اسمه منها باسمه -٢

 .يمان مجمالً بما لم نعلم اسمهواإل

 .تصديق ما صح من أخبارها كالقرآن -٣

العمل بأحكام ما لم ينسخ منها، والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم  -٤
 .نفهمها

  .)٢( جميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن الكريم -٥
  :الثمرات التربوية لإليمان بالكتب السماوية

  :ة يثمر ثمرات جليلة منهاإن اإليمان بالكتب السماوي
  .العلم بعناية اهللا ـ تعالى ـ بعباده، حيث أنزل لكل قوم كتاباً يهديهم -١
العلم بحكمة اهللا ـ تعالى ـ في شرعه، حيث شرع لكل قوم من الشرائع ما    -٢

  mi  n  m  l  k  jo   l : يناسبهم ويناسب أحوالهم كما قال تعـالى 
      ).٤٨: لمائدةاسورة (

m    V  U  T  S  R  Q  P  O  :داية والبشرى للمـؤمنين تحقيق اله -٣
   _    ^  ]  \  [  Z  Y  X  Wl  )٩: إلسراءا سورة.( 

                                                 
 .٧٥،  صأضواءعلى الثقافة اإلسالمية ، المرجع السابق)   ١(

 .٧٦المرجع السابق ، ص)   ٢(



 

m  b  a : الدعوة إلى التدبر في آيات اهللا، والتنفير من التقليد األعمـى  -٤
  h  g  f  e   d   cl ) ٢٤: محمدسورة(. 

 .أو الحكم والتعليم الدعوة إلى التروي والتأني وعدم التسرع في الفهم -٥

 .تعويد اللسان الفصاحة والبيان؛ ألن القرآن اشتهر بالفصاحة والبالغة -٦

. من خوف وخشوع ورغبة ورهبة وطمع ورجاء: تربية العواطف الربانية - ٧
: فقد حفل القرآن بالكثير من اآليات التي تثير العواطف وترققها وتربيها

mb  a     `  _  ^  ]        \  [  Z  Y  X    c
k  j  i   h  g  f  e  dl  s  r  q  p  o  n  mt    

  |l ) ١() ٢٣- الزمر سورة(. 

  :اإليمان بالرسل: رابعًا

اقتضت حكمة اهللا ـ جلت قدرته وعلت عظمته ـ في إصالح ما يقـع فـي     
األرض من فساد وضالل بين الناس، نتيجة انحراف الناس عـن مسـالك الهـدى    

رسوالً، يعلمهم الكتاب والحكمة ويدعوهم إلى عبـادة   والخير، أن يبعث في كل أمة
m  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d  :اهللا وحــده، يقــول تعــالى

no    bl  ) ٣٦: النحلسورة.(  

جمع رسول بمعنى مرسل، أي مبعوث بـإبالغ شـيء، والمـراد    " :والرسل
  )٢( " هو من أوحى إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه: بالرسول هنا

ومنهم  صلى اهللا عليه وسلم،وآخرهم محمد  عليه الصالة والسالم،ول الرسل نوح وأ
  .من ورد ذكره في القرآن ومنهم من لم يرد ذكره

                                                 
 .٦٩: ، صمرجع سابق التربية اإلسالمية،: أحمد الحمد)   ١(

 .٧٧، ص مرجع سابق، أضواءعلى الثقافة اإلسالمية: أحمد فؤاد محمود )   ٢(



 

  :أربعة اًواإليمان بالرسل يتضمن أمور

اإليمان بأن رسالتهم حق من اهللا تعالى ـ فمن كفر برسالة واحد منهم فقـد    -١
  .كفر بالجميع

 .منهم باسمه، واإليمان إجماالً بمن لم نعلم اسمهاإليمان بما علمنا اسمه  -٢

 .تصديق ما صح عنهم من أخبارهم -٣

المرسل إلى الناس ’ العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم محمد  -٤
 .كافة

  :ثمرات اإليمان بالرسل

  :لإليمان بالرسل ثمرات جليلة منها
إلـيهم الرسـل،    العلم برحمة اهللا ـ تعالى ـ وعنايته بعباده؛ حيث أرسـل    -١

  .ليهدوهم إلى صراطه المستقيم ويبينوا لهم كيف يعبدون اهللا
الرسول قدوة حسنة، ومثٌل أعلى ينبغي أن يتطلع نحوه كل إنسـان، يقـول    -٢

m ، ) ٩٠: األنعامسورة (   mÁ  À  ¿  ¾Â  Ä  ÃÅ     Ñl: تعالى
   Ò  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Ál ) ٢١: األحزابسورة(. 

m    ¼        »  º :عذيب اهللا للناس الذين لم تصلهم الرسالة، لقوله تعالىعدم ت -٣
  À  ¿     ¾  ½l ) ١٥: اإلسراءسورة(. 

 .الرسول قدوة ومعلم ومربي لألجيال، فاألساليب التربوية يمكن اقتباسها منه -٤

محبة الرسل ـ عليهم الصالة والسالم ـ وتعظيمهم، والثناء عليهم بما يليق    -٥
هم رسل اهللا ـ تعالى ـ وألنهم قاموا بعبادتـه، وتبليـغ رسـالته،      بهم؛ ألن

 .والنصح لعباده

بالرسل يهتدي اإلنسان إلى العلم الصحيح والفهم الدقيق، ويأخذ العظات مـن   -٦
  .)١( قصص األولين

                                                 
أصول التربية : لنحالوي و عبدالرحمن ا.٧١: ، ص مرجع سابق التربية اإلسالمية،: أحمد الحمد)   ١(

 .٩٦، ص مرجع سابق، اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع



 

  :اإليمان باليوم اآلخر: خامسًا

، اإليمان باهللا تعالى يحقق المعرفة بالمصدر األول الذي صدر عنـه الكـون  
واإليمان باليوم اآلخر يحقق المعرفة بالمصدر الذي ينتهي إليه هذا الوجود، وعلـى  
ضوء المعرفة بالبداية والنهاية يستطيع اإلنسان أن يتخذ من الوسائل ما يصـل بهـا   

  .إلى الهدف ويبلغ الغاية
  :واإليمان باليوم اآلخر يتضمن أموراً ثالثة

  .ن ينفخ في الصور النفخة الثانيةوهو إحياء الموتى حي: اإليمان بالبعث"  -١
 .يحاسب العبد على عمله، ويجازى عليه: اإليمان بالحساب والجزاء -٢

اإليمان بالصراط والميزان والجنة والنار، وأن الجنة أعدت للمتقين، والنـار   -٣
 .أعدت للكافرين

  :ويلحق اإليمان باليوم اآلخر، اإليمان بكل ما بعد الموت مثل
  الميت بعد دفنه عن ربه؟ ودينه؟ ونبيه؟ وكتابه؟ وهي سؤال: فتنة القبر -
فالقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر : عذاب القبر ونعيمه -

 )١( ".النار

  :ثمرات اإليمان باليوم اآلخر

  :لإليمان باليوم اآلخر ثمرات جليلة منها
  .الرغبة في طاعة اهللا، والحرص على رجاء الثواب في ذلك اليوم" -١
 .بها، خوفاً من عقاب اهللا في ذلك اليوم امن فعل المعصية، والرضة الرهب -٢

 .إيثار اآلخرة على الدنيا والصبر على الشدائد -٣

 .تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا بما يرجوه من نعيم اآلخرة وثوابها -٤

اإليمان باليوم اآلخر يحقق نجاحاً وفالحاً للنفس البشرية، مما ينتظرها مـن   -٥
 .قيم في اآلخرةنعيم م

                                                 
 .٧٩، ص مرجع سابق، أضواءعلى الثقافة اإلسالمية: أحمد فؤاد محمود      )١(



 

بالمسؤولية، ألن اإلنسان يدرك أنه سيحاسـب علـى    الحقيقيتربية الشعور -٦
 .أفعاله إن خيراً فخير وإن شراً فشر

تحقيق األخالق الفاضلة المطلقة في سلوكنا وحياتنا تحقيقاً فعلياً، ثابتاً غيـر   -٧
ن متقلب، بال نفاق وال رياء، ال يكون إلى نتيجة لإليمان بـاليوم اآلخـر، أل  

 .المؤمن ينتظر الجزاء على أفعاله الحسنة

انضباط جميع الدوافع والغرائز، والتحكم في هذه القوى الغريزية الجامحـة   -٨
 .إنما يتم بالخوف من اهللا ومن عذاب اهللا، وطمعاً في جنته

تربية العقل على الفطرة السليمة التي ال تستسيغ الشر، وألن الكفر باهللا وبـاليوم   - ٩
 .)١(" وع العقل للعبث والمصادفة وعدم التعليل الصحيحاآلخر معناه خض

  :اإليمان بالقدر خيره وشره: سادسًا

تقدير اهللا تعالى للكائنات حسبما سبق به علمه واقتضته حكمتـه، أو  " : القدر
  .)٢( "وقوع الحوادث في األزمنة واألشخاص طبقاً لما في علم اهللا وإرادته: هو

  :ومعنى اإليمان بالقدر

ان باهللا ـ تعالى ـ علم بكل شيء جملة وتفصيالً أزالً وأبـداً سـواء     اإليم - ١
 m   Ù  Ø  ×  Ö  Õ    Ôl  كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أم بأفعال العبـاد 

  .)٧٥: األنفالسورة (
 .إن اهللا ـ تعالى ـ سبق علمه بكل شيء فقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ -٢

اإليمان بأن جميع الكائنات ال تكون إال بمشيئة اهللا ـ تعالى ـ سواء أكـان     -٣
 .مما يتعلق بفعله، أم مما يتعلق بفعل المخلوقين

 .اإليمان بأن جميع الكائنات مخلوقة هللا ـ تعالى ـ بذواتها وصفاتها وحركاتها - ٤

 

                                                 
ة أصول التربية اإلسالمي: و عبدالرحمن النحالوي .٧٣: ص مرجع سابق التربية اإلسالمية،: أحمد الحمد   )١(

  .٩٩-٩٨، ص مرجع سابق، وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع
 ٧٣: ص مرجع سابق التربية اإلسالمية،: أحمد الحمد     )٢(



 

  :ثمرات اإليمان بالقدر

بحيث ال يعتمد علـى السـبب   االعتماد على اهللا ـ تعالى ـ عند فعل األسباب    - ١
  .نفسه

- أال يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده؛ ألن حصوله نعمة من اهللا ـ تعالى   - ٢
 .بما قدره من أسباب الخير والنجاح، وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة

الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري من أقدار اهللا تعالى، فال يقلـق بفـوات    -٣
�  m  :روه، ألن ذلك بقدر اهللا، وهو كـائن ال محالـة  محبوب، أو حصول مك

°  ¯  ®  ¬    «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡±    ²
Á  À  ¿    ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸      ¶  µ  ´  ³Â     Ã

  É  È  Ç            Æ  Å  Äl )٢٣-٢٢: الحديدسورة.( 

ئماً على الصدق واألمانة، اإليمان بالقدر يورث في اإلنسان سلوكاً مستقيماً، قا -٤
ويورث القوة والشجاعة ومواجهة األعداء حيث تجب المواجهة، ألنه لن يناله 

 .نفع وال ضر إال بقدر اهللا

  m  b: فلن تموت نفس إال بإذن اهللا إذا جـاء أجلهـا  : الجرأة أمام الموت -٥
k        j  i   h    g  f  e  d    cl    |l ) ١٤٥: آل عمرانسورة(.  

لتفاؤل والرضا وقطع دابر التشاؤم، وهو تعليل المصائب بعلـل أو أسـباب   ا -٦
 .غير صحيحة

اإليمان بالقدر يدفع المؤمن إلى العفو والصفح عمن أساء إليه، حيث يـؤمن   -٧
المؤمن بأن ما أصابه من هذا الغير مقدور عليه، وإنما كان الغير الذي منـه  

 .الضرر، واسطة لوصول هذا الضرر



 

طير والتشاؤم، فقد نهى الشرع عن إسناد األعمال إلـى هـذه   النهي عن الت -٨
الظواهر، ومن يؤمن بالقدر يربي عقله على عدم تعليل األمور حسب هـواه  
ومصلحته، ومعرفة أن لكل ظاهرة كونية فوائد ومضار، فيطلـب فوائـدها   

 .)١("  ويستبعد مضارها

  : ة ـــالصـــخ

والتي تنبنـي عليهـا القـيم    ( ، حول أركان اإليمان هذا العرض الموجزوبعد 
ترسيخ هذه األركان في نفـوس أبنائنـا ،    فإن دورنا كمربين هو محاولة )اإليمانية 

، وتنميتها في نفوسهم حتى القيم السلوكية المنبثقة منها على  وتربيتهم ترسيخا قوياً،
لتـي  االعديـدة  يتمكنوا من مواجهة التحديات  النهوض بدينهم ، وبالتالييتمكنوا من 
وهذا يتطلب طرق الكثير مـن األسـاليب    وتحيط بهم من كل جانب،تعصف بهم ،

 ما، وهذا وفكرياعلميا وخلقيا دينيا و التربوية عامة ، والنبوية خاصة ، للنهوض بهم
  .  سيتطرق إليه الدارس في الفصل القادم بمشيئة اهللا تعالى

  

  

  

  

                                                 
أصول التربية اإلسالمية : عبدالرحمن النحالوي  .٧٥: ص مرجع سابق التربية اإلسالمية،: أحمد الحمد)   ١(

 .١٠٤-١٠١، ص سابقمرجع ، وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع
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  نمية القيم اإليمانية لدى الشباب المسلملتاألساليب التربوية 
  -:تمهيد 

جاء الدين اإلسالمي بأساليب تربوية متنوعة ومتباينة ، تهدف بمجموعها إلـى  
الوصول بالشاب المسلم إلى مرتبة الكمال المنشود فـي األخـالق والتعامل،وهـذه    

ب التربوية تتنوع حسب حال المتربي، مراعاة لتباين النفوس واختالف سماتها األسالي
، ؤثرة على حاسة البصر لدى المتربيوطبائعها ، حيث جاءت مرة بالقدوة الفاعلة الم
، تمثل كائناً حياً يمشي علـى األرض وذلك حينما يرى بعينيه أفعال ذلك القدوة وهي 

تحرك ما في داخله فتقـوده إلـى العمـل ،     وتارة أخرى يسمع بأذنيه موعظة بليغة
وثالثة ما تأتي بقصة مؤثرة تنقل المتربي إلى عالم تخيلي يشترك فيـه العقـل مـع    
العاطفة ، فتكون النتيجة التي تقود النفس إلى أخذ العبرة والعظة ، ورابعة قد تكون 

وخامسة عن طريق الترغيب فـي  .عن طريق ضرب للمثل لتقريب المعنى لألفهام 
  .وهكذا بقية األساليب التربوية .. يثاب عليه  والترهيب مما يعاقب عليه  فعل ما
ويمكن اإلشارة إلى أن لتنوع األساليب التربوية أهمية كبيرة يمكن إيضـاحها  "

  : فيما يلي 
أن تعددها وتنوعها عامل مشوق ، فالموعظة التـي تحتـوي علـى القصـة      .١

يب والترهيب ، تكون أكثر وقعـا  وضرب المثل ، والعبرة المؤثرة ، والترغ
 .من الموعظة المجردة 

يناسب واقع الحال  للمتربي، والظروف المحيطة  ختيار مااتمكن المربي من  .٢
 .به 

الناس لألساليب التربوية ، يعزز أهميـة تنوعهـا ، فـالبعض    اختالف تقبل  .٣
فيه يجدي  والبعض ال...والبعض يتأثر باألسلوب العاطفي يتأثر بالقدوة،ويعتبر

   .)١( "إال األسلوب الحواري 

                                                 
 .٣٧٧هـ ، ص١٤٢٥، دار الزمان ، المدينة المنورة ،  أصول التربية اإلسالمية: خالد حامد الحازمي)   ١(



 

التي من شأنها تنمية  صل بتقديم أهم األساليب النبويةالباحث في هذا الف قد قامو
القيم اإليمانية عند الشباب المسلم ،وخاصة في هذا الزمن الذي تالطمـت فيـه   
األمواج ، وعصفت فيه رياح التغيير بالشباب ، وذلك من خالل الحديث عـن  

  :الية األساليب الت
  .أسلوب القدوة  )١
  .أسلوب الحوار )٢
  . أسلوب الموعظة والعبرة   )٣
  .أسلوب القصة )٤
  . أسلوب الترغيب والترهيب )٥
  . أسلوب ضرب المثل )٦
  .أسلوب العقوبة  )٧
  .أسلوب اإلقناع العقلي )٨
 .أسلوب المنافسة )٩

 .أسلوب األحداث )١٠

  النبي صلى اهللا أنوقد اختار الباحث هذه األساليب النبوية دون غيرها ، مع 
  -:لألسباب التالية  عليه وسلم طرق أساليب كثيرة في تربية أصحابه الكرام 

اشتمال القرآن الكريم والسنة النبوية على هذه األساليب، أو أغلبها بشكل كبير  )١
  . وواضح 

 .أن هذه األساليب يكثر استخدامها في مجال التربية ورعاية الناشئة والشباب  )٢

وم به هذه األساليب في بناء القيم اإليمانية عنـد  األثر الواضح والبين الذي تق )٣
 .الشباب

 .مدار البحث ) الشباب ( مناسبة هذه األساليب لمرحلة البحث  )٤



 

من السنة النبوية المطهرة ،  اعليه ندللعرض هذه األساليب بشكل موجز، ثم وسن
 . بين أهميتها في تنمية القيم لدى الشباب نثم 

  أسلوب القدوة:  أوًال
أصل البناء الذي يتشعب منه تصـريف  : القدو:" في اللغة :  القدوةتعريف  -

 .)١( "األسوة ، يقال فالن يقتدى به : والقدوة ... اإلقتداء، يقال قدوة لما يقتدى به 

أصل البناء الذي يتشـعب منـه تعريـف    " وتأتي القدوة بمعنى األصل ، فالقدوة 
  .)٢( "اإلقتداء

الكمال النسبي المنشود ، يثيـر فـي الـنفس     مثال من" وعرفت القدوة  بأنها  -
فتنجذب إليه انجذاباً شديداً ، وتتأثر به تأثراً عميقـاً ، يرسـخ فيهـا     .اإلعجاب

 .)٣( "القناعة التامة به والحب الكامل له 

النموذج الذي تـوافر فيـه الجوانـب المتكاملـة     : وعرفها آخرون بأن القدوة 
  .)٤( "ره وسلوكياته للشخصية، ويحتذي به اآلخرون في أفكا

نموذج مثالي واقعي يجمـع بـين اإليمـان    " قيل في تعريفها  ومن أجمل ما
واالعتقاد والوعي والرشد والنضج ، ويقوم على الحب والطاعة والوضوح،يقتدي به 

  .)٥( "الفرد والجماعة قوال وعمال

                                                 

 .)١٥/١٧٠)  (قدو( ، مادة  مرجع سابقلسان العرب ، : ابن منظور )   ١(

( ،   )قدو ( دة ، مامرجع سابق،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري  ) ٢(
٩/٢٤٤(. 

، مطابع  التربية الوقائية في اإلسالم ومدى استفادة المدرسة الثانوية منها: خليل بن عبداهللا الحدري )   ٣(
 .٢٠٠هـ ص١٤١٨جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 

 .٣٢٧هـ، ١٤٢٠، دار عمار ، عمان،  أساليب الدعوة والتربية في السنة النبويةزياد محمد العاني،  )   ٤(

، بحث مقدم للقاء الخامس للندوة  بعض سمات الدعوة المطلوبة في هذا العصرأبو الحسن الندوي ، )   ٥(
 .١٥، ص١٤٠٢العالمية للشباب اإلسالمي في كينيا، 



 

و نظرية ولكن من الصعوبة جعلـه  أإن من السهولة تأليف مؤلف في التربية 
شرا يتحرك ، ومن الصعوبة لعامة الناس اخذ المنهج من مؤلفات وكتب ، ولكن من ب

  .السهولة أخذه من نموذج حي 
والتربية بالقدوة لها أثر بالغ في صالح األمم ، وما إرسال الرسل بشرا إال ليقتـدي  

m  Ã  Â : رسال مالئكة إبهم لذا قال سبحانه للمعترضين على بشرية الرسل طالبين 
   Ä         Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

  Ðl  ) ٩٥: اإلسراءسورة( .  
اهللا نبيه صلى  أمرفالرسول من جنس المرسل إليهم ليكون قدوة لهم ، وقد    

¾  ¿  m  :اهللا عليه وسلم باالقتداء باألنبياء قبله ، حيث قال سـبحانه وتعـالى   
Á  ÀÂ  Ä  ÃÅ  Ê  É  È        Ç  ÆË   Î  Í  Ì    Ñ  Ð  Ïl 

  ).٩٠: األنعامسورة (
ن يكونـوا قـدوة   أقدوة األمم وعلى المـربين   عليهم الصالة والسالم ، فالرسل    

ليه، وكذلك فـي  صالحة لمن يربون فرؤية الطفل لوالده حال الصالة لها اثر كبير ع
 ، فكيف حين يكون األب قدوة سيئة ألوالده خالق ، وكذا العكس ،بقية العبادات واأل

مانة وهـو  بالصدق وهو يراه يكذب ، وكيف يسهل تعليمه األ إذا أمرهيصدق والده 
  .يرى الخيانة فيمن يعلمه؟ وهكذا

  : الرسول القدوة 

قدوةً حسنةً ، ومثالً حياً لمنهجـه العلـوي    لقد جعل اهللا تعالى محمداً 
كتابه العزيز ،  المعجز، وتطبيقاً واقعياً للمثل العليا والقيم الكبيرة التي أنزلها في

ــالى  ــال تع m Â : فق   Á Ã Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä                  Î   Í   Ì   Ë
   Ò          Ñ  Ð  Ïl ) ٢١: سورة األحزاب (.  



 

عز -وهذا دليل على أهمية أسلوب القدوة في حياة البشر ، حيث اصطفى اهللا 
ن قدوة مطلقة لكل مؤمن أكمل الناس خلقاً ، وأفضلهم قوالً وعمالً ، كي يكو -وجل

  .على مدار العصور
وحقاً كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشخصه وشمائله وسلوكه وتعاملـه مـع   

 وكان قدوة للناس في واقـع ... ترجمة حية لروح القرآن وحقائقه وتوجيهاته "الناس 
يمـه  كان ترجمة عملية بشرية حية لحقائق القرآن وتعال"وبتعبير آخر . )١( "األرض 

  .)٢( "وآدابه وتشريعاته ، ولما فيه من أسس تربوية إسالمية وأساليب تربوية قرآنية

فقد كان صلى اهللا عليه وسلم القدوة الكاملة في كل شئون حياته فقد كان قدوة 
 –العفـو  –التواضع  –الزهد  –الجود والكرم  -لشجاعة  -الصبر  -العبادة : (في 

  .)٣( ....)االهتمام بأمور الناس  –املة حسن المع-الصدق-الوفاء–الحلم 
  :األدلة من السنة على أسلوب القدوة 

لقد زخرت كتب الحديث بالمواقف العظيمة التي تجلت فيها شخصية النبـي  
صلى اهللا عليه وسلم كقدوة ألصحابه ، وخاصة الشباب ، ولسنا هنا بصدد حصـر  

ال لنتأسى به صلى اهللا عليه تلك األحاديث ، ولكن نذكر بعضا منها على سبيل اإلجم
  :، فمن ذلك  وسلم في تربيته ألصحابه 

 اهللا صلى النبي أزواج بيوت إلى رهط ثةثال جاء قال  مالك بن أنس حديث .١
 كأنهم أخبروا فلما سلم و عليه اهللا صلى النبي عبادة عن يسألون سلم و عليه

 مـا  لـه  اهللا غفر قد ؟ سلم و عليه اهللا صلى النبي من نحن أين فقالواتقالُّوها 
 آخـر  وقال، أبدا الليل أصلي فإني أنا أما أحدهم قال ،رتأخ وما ذنبه من تقدم

                                                 
 .)١٨٣-١/١٨١( ،  مرجع سابق،  منهج التربية اإلسالمية: محمد قطب )   ١(

، مرجع سابق، اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمعأصول التربية :عبدالرحمن النحالوي ) ٢(
 .٢٥٥ص

 .بتصرف) ٣٧٦-٣٣٤(، مرجع سابق،  أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية:  زياد محمد العاني)   ٣(



 

 فجاء ،أبدا أتزوج فال النساء أعتزل أنا آخر وقال ،أفطر وال الدهر أصوم أنا
 إني واهللا أما ؟ وكذا كذا قلتم الذين أنتم( فقال سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول

 فمن النساء وأتزوج وأرقد وأصلي وأفطر أصوم لكني له قاكموأت هللا ألخشاكم
  .)١() مني فليس سنتي عن رغب

وهذا التوجيه النبوي الكريم لهؤالء الثالثة بشكل خاص ، ولغيرهم علـى وجـه   
  .العموم يربي فيهم اإلقتداء بالقول والعمل 

علـيهم  وقد كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يلفت أنظار الصحابة رضوان اهللا " .٢
" إلى أهمية التربية بالقدوة ، فقد كان يأمرهم بأن يصلوا كصالته ، فكان يقول 

   )٢( "صلوا كما رأيتموني أصلي 

إلستخدام النبي صلى اهللا عليه وسلم ألسلوب القدوة عمليـاً   ومن األدلة الفعلية .٣   
،  ماحصل في معاهدة صلح الحديبية ، وماكان فيها من شروط لصالح المشـركين :

 قوموا (( ألصحابه سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول قال الكتاب قضية من فرغ فلما
 لم فلما مرات ثالث ذلك قال حتى رجل منهم قام ما فواهللا قال) .  احلقوا ثم فانحروا

 اهللا يانبي سلمة أم فقالت الناس من لقي ما لها فذكر سلمة أم على دخل أحد منهم يقم
. فيحلقـك  حالقـك  وتدعو بدنك تنحر حتى كلمة منهم أحدا متكل ال اخرج ذلك أتحب
 ذلك رأوا فلما، فحلقه حالقه ودعا بدنه نحر ،ذلك فعل حتى منهم أحدا يكلم فلم فخرج
  )٣( ..))غما يقتل بعضهم كاد حتى بعضا يحلق بعضهم وجعل فنحروا قاموا

                                                 
، كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح ،  مرجع سابق،  صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري )  ١(

، كتاب مرجع سابق،  صحيح مسلم: ومسلم بن الحجاج النيسابوري. ٩٥٥ص).٥٠٦٣( حديث رقم
 )واللفظ للبخاري( ٩١٠:ص.)٣٤٠٣(رقم .  حديث. إليه نفسه تاقت لمن النكاح استحباب باب ،النكاح

إذا  كتاب اآلذان ، باب األذان للمسافر، مرجع سابق،  صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري    )٢(
 ١٢٧:ص) ٦٣١(جماعة ، حديث كانوا 

المرجع السابق، كتاب الشروط ، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب،وكتابة الشروط ،     )٣(
 ٤٩٩:،ص)٢٧٣١(حديث 



 

  . فقد كان صلى اهللا عليه وسلم قدوة مثلى بفعله ، حين لم يجدي القول

  :أهمية أسلوب القدوة في تنمية القيم لدى الشباب

يعتبر أسلوب القدوة من أهم أساليب التربية اإلسالمية التي يجب على المربين   
  .ممارستها مع المتعلمين ، لما له من تأثير كبير على النفس البشرية 

القدوة يتربع على قمة األساليب التربوية المـؤثرة قـي العمليـة    " فأسلوب 
تربوية أسلوب القدوة ذلك األسلوب الناجع ، يترجم الكلمات إلى مواقف ، ويحـول  ال

  .)١(" العبارات إلى سلوكيات وأخالق ، فتتربى النفوس من خالله تربية صحيحة
إن للقدوة الحسنة تأثيراً بالغاً في بناء القيم الحسنة عند الشـباب ، واجتثـاث   

فالشباب بحاجة إلى القـدوة الحسـنة التـي     "القيم السيئة وتعامالتهم مع اآلخرين ، 
تنسجم مثلها مع واقعها السلوكي ، فكثيراً ما يعاني الشباب من تناقض صورة الواقع 
مع المثل والقيم ، مما يدفعه إلى األخذ بهذا التنـاقض كـي يتعـايش مـع الواقـع      

  .)٢( "المتناقض
ن يصير مثله ، فمن يقتدي بشخص ويتخذه إماماً له ال شك انه يحبه ويتمنى أ

ويؤدي اإلقتداء بأهل الخير والصالح إلى محبتهم والدفاع عنهم ، واالبتعاد عن أهل 
الباطل والفساد ، وفي المقابل اإلقتداء بأهل الباطل يؤدي به إلى محبتهم ، والـدفاع  

  .عن سيئاتهم وشرورهم ، واالبتعاد عن الصالحين
فعلى المربى الحرص علـى أن  معلم للشباب ، ولذلك خير فالقدوة الحسنة "   

يكون قدوة صالحة ظاهراً وباطناً ، وان يعمل بعلمه ، فال يكذب فعلـه قولـه ، وال   

                                                 
  مرجع سابق، التربية الوقائية في اإلسالم ومدى استفادة المدرسة الثانوية منها خليل بن عبداهللا الحدري ،)   ١(

 .١٩٩ص 

هـ، ١٤٢٢الرياض،  -، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية  الشباب وأوقات الفراغ: عثمان سيد أحمد )   ٢(
 .٩٥ص



 

ء ما لم يكن هو أول عامل بـه ، وال ينهـى   ر بشييخالف ظاهره باطنه ، بل ال يأم
  .)١( "عن شيء ما لم يكن هو أول تارك له ، ليفيد توجيهه ، ويثمر إرشاده

لنشء إلى اإلقتداء بالسلف الصالح عامة ، وبالشباب مـنهم  فيجب أن يوجه ا   
خاصة ، فهناك العديد من النماذج المشرفة من شباب اإلسالم تدل على عمق تـأثير  
التدين واإليمان باهللا في نفس اإلنسان ، حيث قرر ابن خلدون أثر القدوة في تأكيـد  

لحين ومحاكـاتهم يكسـب   االحتكاك بالصا :"القيم والفضائل في نفوس األبناء فقال 
اإلنسان العادات الحسنة ، والطبائع المرغوبة ، والسبب في ذلك أن البشر يأخـذون  
  ، معارفهم وأخالقهم وما ينتحلون من المذاهب والفضائل تارة علماً وتعليماً وإلقـاء

المباشـرة   طريـق  وتارة محاكاة وتلقيناً بالمباشرة ، إال أن حصول الملكـات عـن  
  .)٢( "د استحكاماً وأقوى رسوخاً والتلقين أش

وتعتبر القدوة الحسنة من انجح األساليب التربوية المؤثرة فـي تنميـة قـيم    
الشباب ، ألنها تطبيق عملي ، حيث يحصل اإلقناع واإلعجاب ثم التأسـي ، ولعـل   

من أبرز أسباب انهيار أسلوب القدوة أمام الناشئة الفصل بين النظرية والتطبيـق ،  "
من غرس قيمة الصـدق فـي    -كأب مثالً -بين القول والعمل ، فقد تتمكن والفجوة 

نفس الناشئ ، وتعلي من شأنها ،وتبين محبة اهللا لها ولعباده الصادقين حتى يقتنع بها 
ذلك االبن نظرياً ، ثم يسمعك تكذب مرة واحدة أمامه ، فيضيع مجهودك الماضي ، 

  .)٣( "وتنهار القدوة في نظره

ة من دعا إلى السجايا الحميدة ، واألخالق الفاضلة ، والسـلوك  وال يكون قدو
الحسن ، والكرم والشجاعة والحلم والعفو والصبر والوفاء والزهد والعفة والحيـاء  

                                                 
 .٩٠المرجع السابق ، ص)   ١(

 .١٠٤٤م ، ص١٩٨٢، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، مقدمة ابن خلدون: عبدالرحمن بن خلدون )  ٢(

قيم السالم في كتب التفسير والحديث والتربية الوطنية في المرحلة المتوسطة  :صالح بن يحي الزهراني )   ٣(
 .٥٠، ص مرجع سابق بالمملكة العربية السعودية، 



 

وغير ذلك ، إذا لم يكن قد فعل ذلك بنفسه ، وإال كان كمن يتكلم عن مضار التدخين 
لكلماته وإرشاداته وتوجيهاتـه   وينصح الناس بتركه وهو يدخن أمامهم ، فإنه ال يجد

  آذاناً مصغية ، أو أثراً فعاالً ، أو تغيراً ملموساً ، لهذا قال نبي اهللا شعيب عليه السالم

ـ   m Â  Á À  ¿  ¾   ½  ¼  »Ã    Æ  Å  Ä  :الى عنـه فيما حكـاه اهللا تع
É  È      ÇÊ  Î  Í  Ì  ËÏ    Ô  Ó  Ò  Ñ  Ðl ) ٨٨: سورة هود(  .  

m  p  o     n  m  l  k  :المؤمنين إلى ذلك بقوله  -وتعالى  سبحانه -ونبه 
  }  |  {  z  y  x  w  v  u    t   s  r  ql )٣-٢: الصف  سورة.(  

وعلى الداعية إلى اهللا تعالى أن يكون قدوة للناس في عبادتـه وتصـرفاته،   "   
، ويمتثلوا  وما ينهاهم عنه فيما يأمرهم به حتى يلتف الناس حوله، ويحبوه ويصدقوه

   )١( "يرونها ماثلة فيه رأي العين  ألنهم،  المبادئ التي ينادي بها
ففائدة القدوة أنه يبرهن عملياً على نجاح القيم والمثل والسجايا التي يحملها " 

  )٢( ."ويدعو إليها
  

                                                 
، دار المعالي، تربية النبي صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه في ضوء الكتاب والسنة: خالد عبد اهللا القرشي     )١(

 ٤٣١هـ، ص ١٤٢١عمان، 

 .٣٣٠، صمرجع سابق،  أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية:  مد العانيزياد مح     )٢(



 

  أسلوب الحوار: ثانيًا
  :مفهوم الحوار 

  -:تعريف الحوار في اللغة 

: التجـاوب ، والمحـاورة   : "صـحاح التحـاور   ذكر الرازي في مختار ال
  .)١( "المجاوبة

جاوبه وجادله والحوار " محاورة وحواراً  حاوره: "وجاء في المعجم الوسيط 
   .)٢( "حديث يجري بين شخصين أو أكثر

م ومنه الالمرادة في الك: المحاورة والحوار ( وقال األصفهاني في المفردات 
  .)٣( )التحاور 

  : في االصطالح تعريف الحوار 

  ورد للحوار عدة تعريفات بعضها مجمل وبعضها مفصل
أن يتناول الحديث طرفان أو أكثر، عن طريـق السـؤال   : " ومن هذه التعاريف 

والجواب، بشرط وحدة الموضوع أو الهدف،فيتبادالن النقاش حول أمر معـين ، وقـد   
  )٤( "يصالن إلى نتيجة، وقد اليقنع أحدهما اآلخر 

مراجعة الكالم وتداولـه بـين   "  لها في نظري ما ورد من أن الحوار ومن أشم 
نوع من الحديث بين شخصين أو فريقين ، يتم فيه تـداول  ( طرفين ، وقال آخرون بأنه 

                                                 
 .٨٤ص" حور"، مرجع سابق ، مادة مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي )   ١(

 .٢٠٥،ص) ت.د( ، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  المعجم الوسيط: براهيم مصطفى وآخرونا)   ٢(

" حور"هـ،مادة ١٤٢٦، دار المعرفة، بيروت، لمفردات في غريب القرآن ا: الراغب األصفهاني )  ٣(
 .١٣٩ص

، مرجع سابق، أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع: عبدالرحمن النحالوي     )٤(
 .٢٠٦ص 



 

الكالم بينهما بطريقة متكافئة فال يستأثر أحدهما دون اآلخر ، ويغلب عليه الهدوء والبعد 
  .)١( )عن الخصومة والتعصب 

  :السنة على هذا األسلوب  األدلة من

أسلوب الحوار في كثير من تعليماتـه إلثـارة انتبـاه     لقد استخدم رسول اهللا 
، م على إعمال الفكر لمعرفة الجوابالمتعلمين ، وتشويقهم إلى معرفة الجواب ، وحضه

  .وكان في حواره يدعم رأيه باألدلة القاطعة والبراهين الساطعة على صدق كالمه

بين التشويق واإلغراء ، والتحذير ، والتعجـب   الرسول  سئلةأوقد تنوعت 
  -:والتقرير ، والتعليم ، وإليك نماذج من هذه األحاديث التي  تعتمد على الحوار 

أتـدرون مـن   : ((  قال رسول اهللا : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال  -١
مفلـس مـن   إن ال(( المفلس من ال درهم له وال متاع ، قال : المفلس ؟ قالوا 

تي وقد شتم هذا وقـذف  أتي يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ، ويأأمتي من ي
هذا ، وأكل مال  هذا وسفك دم هذا ، وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته ، 
وهذا من حسناته ، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاباهم 

  .)٢( ))فطرحت عليه ، ثم طرح في النار 

، وكانت إجابته مخالفة لما فهمـوه  ال الرسول كان سؤاالً تشويقياًهنا أن سؤفنالحظ 
  .من السؤال ، مما يؤكد المعنى الجديد في نفوسهم

 ليس سلم و عليه اهللا صلى النبي ردف كنتقال  عن معاذ بن جبل و -٢
 رسول لبيك قلت جبل بن معاذ يا ": فقال الرحل مؤخرة إال وبينه بيني
 اهللا رسول لبيك قلت جبل بن معاذ يا قال ثم ساعة ارس ثم وسعديك اهللا

                                                 
المعالي ، عمان  ، دار -الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة: يحي بن محمد حسن زمزمي)   ١(

  .٢٢هـ ،ص١٤٢٢
،  كتاب البر والصلة واآلداب ، باب تحريم مرجع سابق،  صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري)   ٢(

 .١١٢٩ص ):  ٦٥٧٤(الظلم ، حديث 



 

 اهللا رسول لبيك قلت جبل بن معاذ يا قال ثم ساعة سار ثم وسعديك
 ورسوله اهللا قلت قال ؟ العباد على اهللا حق ما تدري هل قال وسعديك

 سار ثم شيئا به يشركوا وال يعبدوه أن العباد على اهللا حق فإن قال أعلم
 هل قال وسعديك اهللا رسول لبيك قلت جبل بن عاذم يا قال ثم ساعة
 قال أعلم ورسوله اهللا قلت قال ذلك فعلوا إذا اهللا على العباد حق ما تدري
  )١( " يعذبهم ال أن

، من النبي صلى اهللا عليه وسلم ثالث مرات  ففي تكرار النداء لمعاذ
، الوقت بما سيلقى عليه ، وفي نفس مع قربه الشديد منه ، دعوة لإلهتمام

تربية من النبي صلى اهللا عليه وسلم لصحابته ، وتعويدهم على الحوار 
 .الهادف والبناء 

 كنا عند رسول اهللا : عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ، قال و -٣
اإلشراك باهللا ، وعقوق ) : ثالثاً(أال أنبئكم بأكبر الكبائر ؟: ((فقال 

متكئاً  وكان رسول اهللا  الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور ،
 .)٢()) ، فمازال يكررها ، حتى قلنا ليته سكت فجلس

ففي هذا الحديث محاورة هادفة يتجلى فيها عنصر التشويق ، ومعرفة 
  .ماوراء السؤال 

  

   

                                                 
، كتاب اإليمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ،  المرجع السابق   )١(

 .٦٨٦:ص) ١٤٣(حديث

كتاب األدب، باب عقوق الوالدين من  -مرجع سابق،  صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري)   ٢(
 .١١٠٢، ص ٥٩٧٦الكبائر حديث 



 

  -:أهمية الحوار في تنمية القيم  للشباب 

أساساً  إن الحاجة إلى حوار هادف بناء بين الشباب والمؤسسات التربوية تنبع
من طبيعة هذا العصر الحاضر الذي تزداد فيه مخاطر الغـزو الفكـري والثقـافي    
وتتنوع فيه سلبيات التقنية واالتصاالت ، حتى أصبحت وسائل اإلفساد قوية وجذابة 
ومؤثرة ، فانتشرت الدعوات الباطلة ، وكثرت االنحرافات الفكرية والسلوكية ، لـذا  

ه المخاطر وتلك التحديات أسلوب الحـوار البنـاء   من سبل مواجهة الشباب لهذفإن 
الهادف الذي ينير بصائرهم ويهذب عواطفهم ويعمق وعيهم ويوسع مداركهم وينمي 

  . تفاعلهم وتقاربهم وتجاوبهم مع اآلخرينحسن الفهم واالقتناع لديهم ، ويزيد من 
  :ما يليشباب من خالل الحوار معهم ومن أهم الفوائد الجمة التي تعود على ال   

إشعار الشباب بمكانتهم الرفيعة ودورهم الكبير عن طريق الحـوار المفيـد    -١
  .البناء معهم 

إعطاء الشباب فرصة لتصحيح أخطائهم وأفكارهم وسلوكهم وإصالح حيـاتهم   - ٢
 .ومجتمعهم على أساس من الوضوح واالقتناع والثقة المتبادلة والتقدير واالحترام

وتهذيب مشاعرهم النفسية وتربيـة عـواطفهم   تنمية قدراتهم واستعداداتهم ،  -٣
 .الوجدانية بشكل سليم وطريقة جيدة

تنمية وتشجيع االتجاهات واألفكار والميول والرغبـات وااليجابيـة لـديهم     -٤
 .والقضاء على السلبية منها 

 .تحصينهم من األفكار الهدامة واآلراء الضالة والسلوك المنحرف  -٥

من حسـن اسـتماع ، أدب الحـديث ،     تنمية مهارات االتصال الجيد لديهم -٦
 .وأساليب الحوار البناء القائم على احترام اآلخرين 

فعهـم  إتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن حاجاتهم ومتطلباتهم ورغباتهم ودوا -٧
 .ومشكالتهم بأسلوب صحيح مقنع

  .)١( مساعدة الشباب على التواصل والتفاعل والتوافق والتكيف االجتماعي -٨

                                                 
 .١٤هـ، ص١٤٠٨،  جدة للطباعة والنشر، جدة  ط في أصول الحوار: الندوة العالمية للشباب اإلسالمي  ) ١(



 

  الموعظة والعبرةب أسلو:  ثالثا

يعتبر أسلوب الموعظة والعبرة من أهم األساليب التربوية النبوية ألنه  
  .يتعامل مع النفس البشرية 

  :مفهوم الموعظة والعبرة 
  .)١( "أمره بالطاعة ووصاه بها : من وعظه يعظه وعظاً: "الموعظة

  )٢( "النصح والتذكير بالعواقب : والوعظ والموعظة والعظة"

أن يتفكر اإلنسان في أمر معين ، ويستخلص منه النتائج التي توجه " :  العبرة
  .)٣(" سلوكه وأفكاره 

يعتبر أسلوب الموعظة والعبرة من األساليب التربوية التـي اسـتخدمها   " حيث     
قناعة فكرية ونفسية لفعل أوامره واجتناب نواهيه وهو  إلىالقرآن للوصول بالسامع 
  .)٤( "البال مطمئن الفؤاد ، مرتاح

  : وقد تنوعت أساليب الوعظ في القرآن والسنة بعدة طرق  

ووعظ األوالد بالذات ، وأمرهم بالخير نصت عليه آيـات  : الوعظ المباشر"  -١
m  ]  \  [   Z  Y  X   W  V  : في القرآن الكريم كما قال سـبحانه 

_  ^`    e  d  c    b  al  ) ١٣: لقمانسورة.(  

                                                 
 ٥٥مرجع سابق ،ص،صباح المنيرالم: أحمد بن محمد علي الفيومي     )١(

 ٣٤٥ص) وعظ( ، مادة مرجع سابق ، لسان العرب: جمال الدين محمد بن منظور     )٢(

، مكتبة  مدخل إلى أصول التربية اإلسالمية: محمد بن عبد اهللا آل عمرو ومحمود يوسف الشيخ     )٣(
 ٢٠٠:هـ، ص١٤٢٥المتنبي،الدمام ، 

مكتب التربية لدول ر األسرة في تربية األوالد ووقايتهم من اإلنفتاح اإلعالمي، دوخالد عبد اهللا القاسم ،    )٤(
 .٦٨هـ، ص١٤٢٦الخليج العربي، الرياض، 



 

ـ      }  |  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤      ¥  m : ارك وتعـالى  وقول الحق تب
  §  ¦l ) ١٣٢البقرة سورة(.  

ويقـول  .  )١٣٢:طـه  سورة ( m¥   ¤     £     ¢  ¡¦          ±l  :ويقول سبحانه
^  _      `  m  f  e  d  c  b   a  :سبحانه عن إدريس عليه السـالم  

  gl ) ٥٥: مريمسورة(.  
ن صلى اهللا عليه وسلم يفعل الفعـل ، ثـم يعـظ    حيث كا:الوعظ بالفعل   - ٢

  .)١( " أصحابه به
 : األدلة من السنة على هذا األسلوب 

للموعظة أثرها البالغ في النفوس، لذا فلم يكن المربي األول صاحب الرسالة 
أصحابه صلى اهللا عليه وسلم يغيب عنه هذا األمر أو يهمله فقد كان كما وصفه أحد 

  مسعود ابنعبد اهللا  وهو    كان النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم    (( : قال  فقد
  .)٢( ))يتخولنا بالموعظة في األيام كراهة السآمة علينا 

  :ومن األدلة على ذلك  
كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول : قال  بن أبي طالب  عن علي  .١

جعل ينكت سلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس ف ه واهللا صلى اهللا علي
بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسـة إال وقـد كتـب اهللا    

قال فقال رجـل يـا    " مكانها من الجنة والنار وإال وقد كتبت شقية أو سعيدة
من كان مـن أهـل    :"أفال نمكث على كتابنا وندع العمل ؟ فقال: رسول اهللا 

هل الشقاوة فسيصـير  السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أ
فقال اعملوا فكل ميسر أما أهل السعادة فييسرون لعمل  "إلى عمل أهل الشقاوة

                                                 
 .٧١المرجع السابق ، ص)   ١(

يتخولهم  العلم، باب ما كان النبي : ، كتابمرجع سابق، صحيح البخاريمحمد بن إسماعيل البخاري، )   ٢(
 .٣١ص ،٦٨ينفروا، حديث رقم بالموعظة والعلم كي ال 



 

m  x  w  أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قـرأ 
  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~    }  |  {  z  yl 

  ®    ¬  «  ª   ©  ¨l ) ١( )١٠-٥(سورة الليل(.   

هذا الحديث تربية من النبي صلى اهللا عليه وسلم للصحابة علـى اتخـاذ    ففي
، والتعلق باهللا تعالى ، واالتكال بعد ذلك األسباب المشروعة من العمل وغيره

  .سبق في علم اهللا تعالى  على ما
عن موعظة وعظهـا   --وهو العرباض بن سارية   ويحكي أحد أصحابه .٢

وعظنا رسول اهللا صلى اهللا عليـه   ":، فيقولإياهم النبي صلى اهللا عليه وسلم 
وسلم يوما بعد صالة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منهـا  

: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول اهللا؟ قال: القلوب، فقال رجل
عبد حبشي فإنه مـن  تأمر عليكم أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة، وإن (

ى اختالفا كثيرا، وإياكم ومحدثات األمور فإنها ضـاللة، فمـن   يعش منكم ير
أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليهـا  

 .)٢() بالنواجذ

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال  .٣
رضي اهللا عنهما  وكان ابن عمر) كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل (

إذا أمسيت فال تنتظر الصباح ، وإذا أصبحت فال تنتظر المسـاء ،  : ( يقول 
 .)٣() وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك 

                                                 
، كتاب القدر، باب كيفية خلق اآلدمي في  مرجع سابق،  صحيح مسلممسلم بن الحجاج النيسابوري ، )   ١(

 .٢٦٤٧بطن أمه، ح رقم 

، هـ ، كتاب العلم١٤٠٨مية، بيروت، ، دار الكتب العل سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي )   ٢(
 .)٥/٤٣( واجتناب البدعة،  باب ماجاء في األخذ بالسنة

كن في  ، كتاب الرقاق، باب قول النبي  مرجع سابق،  صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري )   ٣(
 .١١٧٢: ص).٦٤١٦( الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ، حديث رقم



 

كان يحرص علـى   فمن األحاديث السابقة نجد أن النبي صلى اهللا عليه وسلم
ر في وعظ أصحابه وتذكيرهم كلما وجد الوقت مناسباً ، مما كان له أكبر األث

 .نفوسهم ، وبالتالي ظهر في أفعالهم 

  -:لشباب لدى افي تنمية القيم   الموعظة والعبرة أهمية 

التي لها دور كبير  أسلوب الموعظة والعبرة من أهم األساليب التربوية ، تبريع
ففـي  " وذلك بتكرار الموعظة مرة بعد مرة  .في تنمية القيم ، وخاصة لدى الشباب 

تأثر بما يلقى إليها من الكالم ، وهو استعداد مؤقت فـي الغالـب ،    النفس استعداد لل
ألن للموعظة أثرا هامـا   "فقد إعتنت التربية اإلسالمية بذلك ،  )١( "فيلزمه التكرار 

التحلي بالسلوكيات اإلسالمية ، وإرشـادهم   إلىتوجيههم في توعية أفراد المجتمع و
   )٢( "إلى أوامر اإلسالم ونواهيه 

  :ؤدي الموعظة والعبرة هدفها ، البد من أمر تتعلق بها ومن ذلك ولكي ت
 .يتحلى المربي باللين في توجيهه وإرشاده لآلخرين  أن - ١

 .  في نصحه وإرشاده  يبتعد عن الغلظة والعنف نأ - ٢

يحدثهم بمـا يصـعب فهمـه    أن ال أن يخاطب الناس على قدر عقولهم، و - ٣
 .واستيعابه 

 .وعظة والعبرة مراعاة التدرج في الم - ٤

عظة والعبرة، ألن ذلـك أدعـى لتقبلهـا مـن     والوقت المناسب للمإختيار - ٥
 .سامعين ال

 .)٣( "النفوس  اعدم اإلكثار من الموعظة لئال تمله – ٦

                                                 
 ).١/١٨٧(، مرجع سابق ، منهج التربية اإلسالمية: محمد قطب     )١(

، مرجع سابق، مدخل إلى أصول التربية اإلسالمية: عبد اهللا آل عمرو ومحمود يوسف الشيخ د بن ـمحم    )٢(
 )٢٠٠( ص

، مرجع سابق،  أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية:  زياد محمد العانيو. / ٢٠١المرجع السابق ، ص    )٣(
 .٣٩٥ص



 

والشباب المسلم بحاجة لهذا األسلوب ، ألن فيه تذكيرا بـاهللا ، وتنفيـرا مـن    
بالتربية من التعامل مع الشباب   الوقوع في المعاصي والسيئات ، فإذا تمكن المهتمون

بهذا األسلوب ، استطاعوا التأثير على قلوبهم ، وبالتالي تمكنا من تنمية قيم اإليمـان  
وليكن قدوتنا في ذلـك رسـولنا   . من وقت آلخرفي نفوسهم ، بالتخول بالموعظة ، 

  .صلى اهللا عليه وسلم 
  أسلوب القصة:  رابعًا

ية التي جاء بها القرآن ، والقصة مـزيج مـن   تعتبر القصة من األساليب التربو
الحوار واألحداث ، واألشخاص ، والمكان ، والزمان ، والحاالت االجتماعية والطبيعية 
التي يعيشها اإلنسان بالقصة ، وهي قادرة على بناء قيم وأخالق في نفـوس الشـباب   

  .باستثارة مشاركة الشاب العاطفية مع أحداث القصة وسردها 
رآن الكريم مجموعة من القصص جاءت إلبراز أمور جوهرية أرداها وفي الق 

تنشئة الجيل المسلم تنشئة إسالمية : ومن أولويات هذه األمور  - سبحانه وتعالى  - اهللا 
¡  m : بما أراد اهللا لها ، وبما جاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال تعـالى  

  ¬  «  ª  ©  ̈   §  ¦      ¥  ¤  £  ¢  ±  °   ̄   ®
  ²l ) ٣:يوسف سورة(.  

  ).١٠١:األعراف سورة( mn  m  l   k  j  io    £l  :وقال تعالى
فأسلوب القصة يعتبر أسلوباً تربوياً فاعالً يعرض حدثاً من األحداث له بداية  "

ونهاية ، تتخلله مواقف وحلقات تشد االنتباه ، وتحرك العواطف ، وتوقظ الحـس ،  
موقف من مواقف الحدث إال والنفس تتلهف لمعرفة النتيجة ، فتأخـذ  فما يكاد ينتهي 

النفس من كل موقف عبرة ، ومن كل حلقة ذكرى قبل أن تخرج من القصة بكاملها 
  .)١( "بالعبرة والعظة التي سيقت القصة من أجلها 

  
                                                 

،  م ومدى استفادة المدرسة الثانوية منهاالتربية الوقائية في اإلسال :خليل بن عبداهللا الحدري )   ١(
 .٢٤٨مرجع سابق ، ص



 

   :القصة في اللغة 

 يقال اقتص أثـره، وتقصـص  .. أثره"القصة في اللغة مأخوذة من قص أي 
  .)١( "أثره، والقصة األمر والحديث، واقتص الحديث رواه على وجهه

  : في اإلصطالح  وقيل في تعريفها

سباب ونتائج ، تتخللها دروس وعبر حادثة وقعت ، لها بداية ونهاية ، مرتبطة بأ" 
  .)٢(" ، وينجذب إليها الذهن ، ويتحرك لها الفؤاد، ويتأثر منها الوجدانيهفو إليها السمع
قيقية سـابقة ، بكـالم حسـن    األخبار عن أحداث ح" ها آخرون بأنها وعرف

حتوى على العبر والحكم والعجائب، وقد ا ، صيغ بأسلوب بديع مشوق جذاب،األلفاظ
  .)٣( "يهدي السامع بسحره للنفوس، إلى الدين ويرشد إلى الخير وفضائل األعمال

  :األدلة من السنة النبوية على هذا األسلوب 

لقصـص التربويـة الهادفـة    السنة النبوية المطهرة بـالكثير مـن ا  لقد حفلت 
في تعديل سلوك المتعلمين من المسلمين ، وتقوية  األثر، مما كان لها أكبر والمتنوعة

يعلـم أصـحابه بطريقـة     صلى اهللا عليه وسلم فكثيراً ما كان رسول اهللا " إيمانهم 
كون لها في نفوس ساميعها عرض القصص والوقائع التي يحدثهم عن الماضيين ، في

، وتقع على قلوبهم وأسـماعهم   أبلغ األثر ، وأطيب التوجيه ، وتحظى منهم باالنتباه
  . )٤( "طيب مكان في أ

  : ومن القصص النبوي الهادف لتنمية القيم 

                                                 
 .٧٤: ، ص)قص: (، مرجع سابق، مادةمختار الصحاحالرازي، محمد أبو بكر )   ١(
، ،  مرجع سابقالتربية الوقائية في اإلسالم ومدى استفادة المدرسة الثانوية منها :خليل بن عبداهللا الحدري)   ٢(

 .٢٤٨ص

 .٤٠٦: ، صمرجع سابق،  أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية:  العانيزياد محمد )   ٣(

 .١٨٦،  مرجع سابق. التربية اإلسالمية: ناصر الحمد )   ٤(



 

بينما رجـل   ": قال  صلى اهللا عليه وسلم أن رسول اهللا  بي هريرة عن أ )١(
ل جمته ، إذ خسف اهللا به ، فهو يتجلجل في يمشي في حلة تعجبه نفسه ، مرج

 .)١( "األرض إلى يوم القيامة 

 : الهادفة  ومن األمثلة النبوية على القصة التربوية

 " قال أنه  سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول عنأيضا   ن أبي هريرةوع  )٢(
 العطش يقتله كاد قال يلهث بئر رأس على بكلب مرت مومسة ألمرأة غفر

 .)٢(  "بذلك لها فغفر الماء من له فنزعت بخمارها فأوثقته هاخف فنزعت

 بينمـا  قال أنه سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول عن: عمر بن عبداهللا عنو )٣(
 فـم  علـى  فانحطت جبل في غار إلى فأووا المطر أخذهم يتمشون نفر ثالثة
 الًأعمـا  انظروا لبعض بعضهم فقال عليهم فانطبقت الجبل من صخرة غارهم

 أحـدهم  فقال عنكم يفرجها اهللا لعل بها تعالى اهللا فادعوا هللا صالحة ملتموهاع
 أرعـى  صـغار  صبية ولي وامرأتي كبيران شيخان والدان لي كان إنه اللهم
 بـي  نأى وأنه بني قبل فسقيتهما بوالدي فبدأت حلبت عليهم أرحت فإذا عليهم
 أحلب كنت كما بتفحل ناما قد فوجدتهما أمسيت حتى آت فلم الشجر يوم ذات
 أن وأكـره  نومهما من أوقظهما أن أكره رؤوسهما عند فقمت بالحالب فجئت
 ودأبهـم  دأبي ذلك يزل فلم قدمي عند يتضاغون والصبية قبلهما الصبية أسقي
 منـه  لنـا  فافرج وجهك ابتغاء ذلك فعلت أني تعلم كنت فإن الفجر طلع حتى
 اآلخـر  وقال ،السماء منها أوافر فرجة منه اهللا ففرج السماء منه نرى فرجة
 وطلبـت  النسـاء  من الرجال يحب ما كأشد أحببتها عم ابنة لي كان إنه اللهم
 فجئتها دينار مائة جمعت حتى فتعبت دينار بمائة آتيها حتى فأبت نفسها إليها

                                                 
باب من جر ثوبه خيالء  -، كتاب اللباس  مرجع سابق،  صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري)   ١(

 .١٠٧٥ص -  ٥٧٨٩حديث  -

، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى ، كتاب بدء الخلق بقالمرجع السا)   ٢(
 ٦٠٦: ، ص٣٣٢٠جناحيه داء وفي األخرى شفاء  ، حديث 



 

 بحقـه  إال الخـاتم  تفتح وال اهللا اتق عبداهللا يا قالت رجليها بين وقعت فلما بها
 فرجـة  منها لنا فرجأف وجهك ابتغاء ذلك فعلت أني تعلم كنت فإن عنها فقمت
 قضى فلما أرز بفرق أجيرا استأجرت كنت إني اللهم اآلخر وقال ، لهم ففرج
 أزرعـه  أزل فلـم  عنه فرغب فرقه عليه فعرضت حقي أعطني قال عمله
 فقلت حقي تظلمني وال اهللا اتق فقال فجاءني ورعائها بقرا منه جمعت حتى
 إني فقلت بي تستهزئ وال اهللا اتق فقال فخذها ورعائها البقر تلك إلى اذهب

 أنـي  تعلم كنت فإن به فذهب فأخذه ورعائها البقر ذلك خذ بك أستهزئ ال
  .)١( "بقي ما اهللا ففرج بقي ما لنا فرجأف وجهك ابتغاء ذلك فعلت

وهذه القصة من أروع القصص في التأثير على نفوس الشباب ، ألنها تحـث  
ضمونها على فعل األعمال الصالحة ، وفي نفس الوقت بينت الجزاء المترتـب  في م

  . عليها 

  :أهمية القصة في تنمية القيم لدى الشباب 

تبرز أهمية القصة من التأثير النفسي العميق الذي تتركه في ذهن المستمع أو 
ميـة  القارئ ، ويتجاوز ذلك إلى التأثير في سلوكه وأفكاره  ، ومما يؤكد علـى أه 

في القرآن الكريم في مواضـع  ) قصص(القصة في التأثير على النفوس ورود مادة 
mE  D  C  B   AF  K  J  I  H  GL      O  N  M  :قوله تعالى : كثيرة ،فمن ذلك 

  R  Q      Pl  ) ٦٢:آل عمران سورة.(  

ــالى ــه تع mr  q   p     o  n  m  l  ks       v  u  t : وقول
  x  wl )٢٥:القصص سورة.(  

  ).١٣:الكهفسورة ( m¦  ¥  ¤  £  ¢§       ¯l  :وقوله تعالى

                                                 
، مرجع سابق ، كتاب الرقاق ، باب قصة أصحاب الغار  صحيح مسلممسلم بن الحجاج النيسابوري، )   ١(

 .١١٥٣:ص.٦٩٤٩ الثالثة والتوسل باألعمال الصالحة ، حديث رقم



 

ومما يؤكد أيضاً على أهمية القصة في التأثير في النفوس أنهـا وردت فـي   
السنة النبوية المطهرة كثيراً ، كقصص بني إسرائيل ، ومنها قصة أصحاب الغار ، 

كقصـة   -اهللا عـنهم  رضي -وقصة الراهب والغالم والساحر ، وقصص الصحابة 
  .كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك ، وغيرها من القصص كثير 

، قد ال تتحقق في غيرها مـن األسـاليب التـي    ة عظيمةوللقصة آثار تربوي
فالقصة القرآنية النبوية تمتاز بميزات جعلت لها آثاراً " جاءت بها التربية اإلسالمية  

لمدى على مر الزمن ، مع ما تثيره من حـرارة  نفسية وتربوية بليغة محكمة بعيدة ا
العاطفة ، ومن حيوية النفس فتدفع اإلنسان إلى تغيير سلوكه وتجديد عزيمته بحسب 

  .)١( "مقتضي القصة وتوجيهها وخاتمتها والعبرة منها
فتأثير القصة على عواطف الشباب ، يكون لديهم ميوالً نحو قـيم معينـة أو   

هذه القيم مـن خـالل تقليـد سـلوك بعـض األفـراد ،       أفراد تجعلهم يقبلون على 
من األساليب المحببة إلى  -كطريقة تعليمية وتدريبية على القيم -تعد القصة "وبالتالي

  .)٢( "بفكر الناشئ وخياله لسمومن أثر في ا ما تتركه، ل واألبناءنفوس الطالب 
، وتأكيدها في فالقصة لها أهمية كبيرة في تنمية القيم اإلسالمية لدى الشباب 

نفوسهم ، حيث تخاطب العقل والعاطفة معاً ، وتشد القارئ والمستمع والشاهد إلى 
 - المتابعة والتأمل والتفكر وإثارة االنفعاالت ، كالخوف والرجاء والترقب ، فالمربي 

يستطيع أن يستخدم القصة في تنمية القيم اإلسالمية لدى  -معلماً كان أو أباً أو معلما 
، وتربية نفوسهم على هذه القيم ، فإذا أبدع ذلك المربى أو المعلم في عرض  الشباب

القصة واستنباط العبر والعظات واستخدام أروع العبارات في الداللة على المقاصد ، 
  .كان لذلك آثار تربوية عظيمة قد ال تتحقق بغير هذا األسلوب 

                                                 
 ، مرجع سابق، أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع :عبدالرحمن النحالوي )   ١(

 .٢٣٤ص

قيم السالم في كتب التفسير والحديث والتربية الوطنية في المرحلة المتوسطة  :صالح بن يحي الزهراني )   ٢(
 .٥٢، ص ، مرجع سابقبالمملكة العربية السعودية



 

  أسلوب الترغيب والترهيب:  خامسًا

  :تعريف الترغيب 

رغب يرغب رغبةً، إذا حرص علـى  : "جاء في اللغة في مادة رغب قولهم 
  .)١( "أعطاه ما رغب: السؤال والطمع، ورغَّبه: الشيء ورغب فيه، والرغبة

  : وفي االصطالح 

هو وعد يصحبه تحبيب وإغراء بمصلحة أو لذة أو متعة آجلة مؤكدة خيرة " 
ضـارة ، أو   أو االمتناع عن لـذة خالصة من الشوائب ، مقابل القيام بعمل صالح ، 
  .)٢( "تحمل شيء ابتغاء مرضاة اهللا ، وذلك من اهللا لعباده

  :تعريف الترهيب 
،  )٣( في اللغة من الفعل رهب يرهب رهبةً ورهبة ورهباً أي خاف وفـزع  

  . )٤( توعده: أخافه، وترهبه: وأرهبه واسترهبه

  :وفي االصطالح

لى اقتراف إثم أو ذنب مما نهى اهللا عنـه  هو وعيد وتهديد بعقوبة تترتب ع "
  .)٥( "أو على التهاون في أداء فريضة مما أمر اهللا به

، ترغيب للمؤمنين ، ريم مليء بآيات الترغيب والترهيبفالقرآن الك
®  ¯  °   ±  m    ´   ³   ²  :وترهيب ووعيد للكافرين والمنحرفين، قال تعالى 

                                                 
 .٢٢٤: ، ص١، ج)رغب(، مادة مرجع سابق، لسان العربمحمد  ابن منظور، )   ١(

 ، مرجع سابق، أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع :عبدالرحمن النحالوي )   ٢(
 .٢٨٧ص

 .٤٣٦: ، ص١، ج)رهب(، مادة مرجع سابق، لسان العربمحمد ابن منظور، )   ٣(

 . )رهب(مادة ) ١٧١/ ١(، مرجع سابق، القاموس المحيطمحمد بن يعقوب  الفيروز آبادي،   )٤(

 ، مرجع سابق، أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع :عبدالرحمن النحالوي)   ٥(
 .٢٨٧ص



 

¿  ¾  ½  ¼  »    º  ¹    ¸  ¶  µ    È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã    Â  Á  À
  Ê     Él )٤١- ٣٧:النازعاتسورة.(  

وهما دافعان لعمل الخير وترك الشر، وقـد   كريمان، سلوبان قرآنيانوهما أ      
m  D  C  B  A : رغب اهللا بعمل الطاعات فـي آيـات كثيـرة منهـا    

L  K  J  I   H  G  F  EM  S   R  Q  P  O  NT    V  U
Z  Y  X  W[  ^  ]  \_   c  b  a  `d     h  g  f  el 

  . )٢٥ -البقرة سورة(

      mÎ   Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÏ    Ô  Ó      Ò  Ñ    Ð
  Ö   Õl  ) ومن اآليات التي اشتملت على األسلوبين) ٤٢: إبراهيمسورة:  m    Ç  Æ

  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  Èl )٥٠ -  ٤٩: الحجر سورة .(  

ابن كثير فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب بمـا لديـه    قال    
هوالها ، وتـارة  لقيامة وأنكالها وعذابها واأليه بالرهبة وذكر النار وإوتارة يدعوهم 

  .)١( )بهما لينجع كل بحسبه
m  `  _   ~  }  |  {  z  y  x  w  v : يقول اهللا تعالى و

ab  f  e  d  cg   j  i   h   kl  )١٦٧ :سورة األعراف(.  

  :األدلة من السنة النبوية على هذا األسلوب  

 سمعت ما خطبة سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول خطب:  قال  أنس عن )١(
 فغطى قال) .  كثيرا ولبكيتم قليال لضحكتم أعلم ما تعلمون لو(  قال قط مثلها

 ؟أبي من رجل فقال نخني لهم وجوههم سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول صحابأ

                                                 
 .٢٣٠: ص، مرجع سابق   تفسير القرآن العظيمأبو الفداء إسماعيل بن كثير ، )   ١(



 

 m    »  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤   £  ¢l اآلية هذه فنزلت) .  فالن(  قال
  .)١(  ) ١٠١ -سورة المائدة(

قال أتيت النبي صلى  - - ومن أحاديث الرجاء والترغيب ما حدث به أبو ذر  )٢(
ما مـن  (ل اهللا عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فقا

وإن زنـى وإن  : قلـت ) ل ال إله إال اهللا ثم مات على ذلك إال دخل الجنةعبد قا
وإن زنـى  : (وإن زنى وإن سرق؟ قال: قلت) وإن زنى وإن سرق( سرق؟ قال

وإن رغـم  : وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال) وإن سرق على رغم أنف أبي ذر
  .)٢() أنف أبي ذر

صلى اهللا عليه وسلم  قال كنا قعودا حول رسول اهللا --هريرة  أبي وعن )٣(
في نفر فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه  رضي اهللا عنهما ، معنا أبو بكر وعمر

وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا، وفزعنا فقمنا فكنت 
أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى أتيت 

به هل أجد له بابا فلم أجد، فإذا ربيع يدخل  حائطاً لألنصار لبني النجار فدرت
فاحتفزت كما يحتفز  -والربيع الجدول-في جوف حائط من بئر خارجة 

) أبو هريرة؟: (الثعلب فدخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
كنت بين أظهرنا فقمت : قلت) ما شأنك؟: (نعم يا رسول اهللا، قال: فقلت

تقتطع دوننا، ففزعنا فكنت أول من فزع، فأتيت هذا  فأبطأت علينا، فخشينا أن
يا أبا : (الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤالء الناس ورائي، فقال

اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء : (قال - وأعطاني نعليه -) هريرة
 من أول فكان هذا الحائط يشهد أن ال إله إال اهللا مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة

 اهللا رسول نعال هاتان فقلت هريرة أبا يا النعالن هاتان ما فقال عمر لقيت

                                                 
( ، كتاب تفسير القرآن ، باب قوله تعالى  مرجع سابق،  صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري)   ١(

 .٨٣٦: ص.٤٦٢١ ،حديث رقم) التسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 

 .١٠٨٢: ص.٥٨٢٧ ،كتاب اللباس، باب الثياب البيض، حديث رقم مرجع السابقال)   ٢(



 

 بها مستيقنا اهللا إال إله ال أن يشهد لقيت من بهما بعثني سلم و عليه اهللا صلى
 يا ارجع فقال ألستي فخررت ثديي بين بيده عمر ضرب، فبالجنة  بشرته قلبه
 بكاء فأجهشت سلم و هعلي اهللا صلى اهللا رسول إلى فرجعت هريرة أبا

 أبا يا لك ما وسلم عليه اهللا رسول لي فقال أثرى على هو فإذا عمر وركبني
 ضربة ثديي بين فضرب به بعثتني بالذي فأخبرته عمر لقيت قلت ؟ هريرة
 ما عمر يا سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول له فقال ارجع قال ألستي خررت
 هريرة أبا أبعثت وأمي أنت بأبي اهللا رسول يا قال ؟ فعلت ما على حملك
 نعم قال ؟ بالجنة بشره قلبه بها مستيقنا اهللا إال إله ال أن يشهد لقي من بنعليك
 اهللا رسول قال يعملون فخلهم عليها الناس يتكل أن أخشى فإني تفعل فال قال

  .)١( "فخلهم سلم و عليه اهللا صلى

لو يعلـم   ":عليه وسلم  صلى اهللاقال رسول اهللا : قال  --وعن أبي هريرة  )٤(
علم الكافر ما عند اهللا يحد ، ولو أالمؤمن ما عند اهللا من العقوبة ما طمع بجنته 

  .)٢(" حد أمن الرحمة ما قنط من رحمته 
" : صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا : قال  - -ابن مسعود عبد اهللا وعن  )٥(

  .)٣(" الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك 
 

  :أهمية أسلوب الترغيب والترهيب في تنمية القيم لدى الشباب

يعتبر أسلوب الترغيب والترهيب من األساليب الفاعلة في تنمية القـيم لـدى   
يتعامل مع طبيعة اإلنسان في أنسه وحبه لألشياء : الشباب ، حيث إن هذا األسلوب 

                                                 

كتاب اإليمان ، باب الدليل على أن من  ، مرجع سابق ، صحيح مسلماج النيسابوري، مسلم بن الحج)   ١(
 ٦٨٦:، ص١٤٧مات على التوحيد دخل الجنة قطعاَ، حديث 

 .١١٥٥ص.٦٩٧٩، كتاب الرقاق ، باب في سعة رحمة اهللا وأنها تغلب غضبه ، حديث  المرجع السابق)   ٢(

، كتاب الرقاق ، باب الجنة أقرب إلى  مرجع سابق،  خاريصحيح الب: محمد بن إسماعيل البخاري )   ٣(
 .١١٨٣، ص٦٤٨٨أحدكم من شراك نعله ، رقم الحديث 



 

ويخاف ويرهب مـن األشـياء   التي تبعث في نفسه اللذة والنعيم والراحة والسرور، 
  .)١( "التي فيها خوف وألم مادي أو معنوي

فالترغيب يحمل النفس على الرجاء في الثواب العاجل واآلجـل فـي الـدنيا    
ولقـد أثبتـت الدراسـات    " واآلخرة والترهيب يمنع النفس من الوقوع في الشرور 

سـلوب الترغيـب   الميدانية والتجريبية في مجال علم النفس في العصر الحديث أن أ
أفضل من أسلوب الوعيد والترهيب ، ألن األثر اإليجابي المتمثـل فـي التعزيـز    
يستمر، أما األثر المترتب على الترهيب فقد ينسى أو يتحول إلى حقد وغل ، فيزداد 

  .)٢( "األمر سوءاً ، وهذا ما أشار إليه المربون المسلمون، كالغزالي وابن جماعة

يزول بزوال المؤثر ، ألنه يعتمـد علـى عنصـر     فأثر أسلوب الترهيب قد
، ألنه يعتمد على التعزيز واالستمرار ، ي أثرهالخوف بينما أثر أسلوب الترغيب يبق

إال أن هناك طائفة من الناس ال يصلحهم أسلوب الترغيب واإلقناع الفكري المجرد ، 
أثرون بالمخاوف فمن الناس من يت" ، الج بالنسبة إليهم وسيلة الترهيبفيكون أنجح ع

أكثر من تأثيرهم بالمرغبات والخيرات اآلجلة مهما كانت جليلة ، ومن اجـل ذلـك   
يضعف لديهم أثر الترغيبات بالثواب الجزيل على فعل الخير وترك الشر ، لكنهم إذا 

  .)٣( "مثلت المخاوف المحققة في نفوسهم تيقظوا وحذروا واستقاموا
حيث : ألساليب المؤثرة في مجال القيم ويعد أسلوب الترغيب والترهيب من ا

كثر أساليب بناء القيم ، لكونه يتمشى مع ما فطر اهللا يرى بعض المختصين أنه من أ"
عليه اإلنسان من الرغبة في اللذة والنعيم والرفاهية وحسن البقاء والرهبة من األلـم  

                                                 

، دار الخريجي للنشر والتوزيع ،  ٢، ط مدخل إلى أصول التربية اإلسالمية: محمد عبدالرحمن الدخيل )  ١(
 .١٣٠هـ ، ص١٤٢٤الرياض ، ،

 .١٣١المرجع السابق ، ص)   ٢(

 .١٢٥،  مرجع سابق،  أساليب الدعوة والتربية في السنة النبويةد محمد العاني،  زيا)   ٣(



 

ب الترغيـب  والشقاء ، ولذلك فالبدء بغرس القيم اإليمانية في النفوس يسهل ألسـلو 
  .)١( "والترهيب مهمته ودوره في التأثير على النفوس

ولقد شرع اإلسالم عبر مصادره أسلوب الترغيب والترهيـب بغيـة إيجـاد    
سـبحانه  -اإلنسان الصالح الذي يكون خليفة في األرض يعمرها وفـق مـراد اهللا   

  .ي الشر وعلى شريعته حمالً للنفس على الخير ، ووقاية لها من الوقوع ف -وتعالى
إن لهذا األسلوب التربوي أثره الواضح في صياغة شخصية الشباب المسـلم  

حميه من التردي في حيل وتنمية قيمه من اجل أن تحرك في نفسه مكامن الخير ، وت
فاستشعار غضب اهللا يجب أال ينسينا رحمته ، وإرادته المطلقة "العيبه ، الشيطان وأ

  .)٢( "ينبغي أال تنسينا حكمته
ذا ينبغي أن تربى العواطف الربانية عند الشباب باعتدال واتزان ، فـال  وهك

ينبغي أن يتمادوا في المعاصي مغترين برحمة اهللا ومغفرته ، مسـوفين ومـؤجلين   
توبتهم إلى اهللا ، وال ييئسوا من رحمة اهللا بدعوى أن المجتمع كلـه مـنغمس فـي    

لعمل بشـريعة اهللا والـدعوة   المعاصي ، ومنحرف عن اإلسالم الصحيح ، فيتركوا ا
  .إليها 

فيجب تشجيع األبناء واإلشـادة بانجـازاتهم     :أما في مجال التربية والتعليم    
وتنمية روح المبادرة عندهم ، وعدم تخويفهم من اإلخفاق ، وفي حال إخفاقه في أي 

ويفه وإرهابه ن يخفف عنه ويوجه إلى الصواب، كما يجب تخأمور يجب مر من األأ
  .خالق والجمع بين الترغيب والترهيب بما يصلحهالمعاصي وسوء األمن 

                                                 
قيم السالم في كتب التفسير والحديث والتربية الوطنية في المرحلة المتوسطة : صالح بن يحي الزهراني )   ١(

 .٥٩، مرجع سابق ، ص بالمملكة العربية السعودية

،  مرجع سابق، بية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمعأصول التر :عبدالرحمن النحالوي )   ٢(
 .٢٩٤ص



 

  أسلوب ضرب المثل :  سادسًا

، إن لم يكن أقواها فـي  أسلوب من أساليب اإليضاح والبيانضرب األمثال  
  .إبراز الحقائق المعقولة ، في صورة األمر المحسوس

واعظـه بضـرب   حيث كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يستعين على توضيح م    
يـديهم ،  ، ويقع تحت حواسهم ، وفـي متنـاول أ  المثل مما يشهده الناس بأم أعينهم 

  .ليكون وقع الموعظة في النفس اشد ، وفي الذهن ارسخ 

هو حالة تشبيه تحدث في النفس حالة التفات بارعة ، يلتفت بها  : "وقيل في تعريفه 
  .)١( المرء من الكالم الجديد إلى صورة المثل المأنوس

أسلوب من أساليب الكالم يؤتي به لعرض حقيقـة  :" كما عرفه الحدري بأنه 
من الحقائق ، أو للربط بين أمرين احدهما غائب عن الذهن ، واآلخـر محسـوس   
متخيل في الذهن ، ولذلك لتقريب ما غيب عن الذهن من المعاني بصـورة بالغيـة   

  .)٢( "دانموجزة تنفذ إلى أعماق النفس مثيرة للعواطف والوج

  :ويبين النحالوي أن لألمثال معان ، أهمها 

  .مألوف حسنه أو معروف حقارته يتشبيه شيء يراد بيان حسنه أو قبحه بش"  -١

ذكر حال من األحوال ومقارنتها بحال أخرى مع وجود جامع بينهمـا لبيـان    -٢
 .الفارق 

                                                 

دار االعتصام، بيروت، ، ٥، ط هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابةعلي محفوظ ، )   ١(
 .١٧٧ص . هـ١٣٧١

 مرجع سابق،  منها التربية الوقائية في اإلسالم ومدى استفادة المدرسة الثانوية: خليل بن عبداهللا الحدري )   ٢(
 .٢٢٩- ٢٢٨،ص 



 

، التماثـل  ركين أن بينهما جانباً منبيان استحالة التماثل بين شيئين بزعم المش -٣
  .)١( "فآلهة المشركين ال يعقل بحال أن ترقى إلى المماثلة مع الخالق فتعبد معه

  :األدلة من السنة النبوية على هذا األسلوب 

 قال سلم و عليه اهللا صلى النبي عن عنه اهللا رضي األشعري موسى أبي عن )١(
 الذيو.  طيب وريحها طيب طعمها كاألترجة القرآن يقرأ الذي المؤمن مثل( 
 القـرآن  يقـرأ  الذي الفاجر ومثل.  لها ريح وال طيب طعمها كالتمرة يقرأ ال

 القـرآن  يقرأ ال الذي الفاجر ومثل. مر وطعمها طيب ريحها الريحانة كمثل
  .)٢( ) لها ريح وال مر طعمها الحنظلة كمثل

بلغ ترغيب في الخير وازجر تحذير من الشـر ،  أوفي هذه التشبيهات النبوية 
   ٠أسلوب يدركه المخاطبون  بأوضح

 خط رسول اهللا: أيضاً فيقول  ابن مسعودعبد اهللا وفي ثمثيل آخر يروي  )٢(
قال ثـم  )) . هذا سبيل اهللا مستقيما: ((خطاً بيده ثم قال صلى اهللا عليه وسلم

هذه السبل، وليس منها سـبيل إال عليـه   : ((خط عن يمينه وشماله، ثم قال
mj  n  m  l  ko     r  q  p  شيطان يدعو إليه، ثم قرأ

  }l ) ٣( )١٥٣: سورة األنعام(.  
إن الذي ليس : ((  قال رسول اهللا : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  )٣(

  )٤( ))في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب 
                                                 

 مرجع سابق، أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع :عبدالرحمن النحالوي )   ١(
 .٢٤٨مرجع سابق ،ص 

،كتاب فضائل القرآن ، باب فضل القرآن  مرجع سابق،  صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري )   ٢(
 .٩٤٨:ص.٥٠٢٠حديث رقم على سائر الكالم ،

هـ مسند عبد ١٤٢٩، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،   مسند اإلمام أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل الشيباني ، )   ٣(
 )١/٤٣٥(  اهللا بن مسعود 

: ، كتاب فضائل القرآن ، حديث رقم  مرجع سابق،  سنن الترمذيمحمد بن عيسى الترمذي، )   ٤(
٥/١٦٢(،٢٩١٣   (. 



 

صلى اهللا عليه قال رسول اهللا : عن النعمان بن بشير رضي اهللا عنهما قال  )٤(
ي توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثـل الجسـد إذا   مثل المؤمنين ف: ((  وسلم

  .)١( ))اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 
 قال النبـي صـلى اهللا  : قال  أيضا وعن النعمان بن بشير رضى اهللا عنهما )٥(

والمدهن فيهـا مثـل    مثل القائم على حدود اهللا والواقع فيها،: (( عليه وسلم
بعضهم في أسفلها،وصار بعضهم في أعالها ،  قوم استهموا سفينة ، فصار

فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعالها فتأذوا به ، فأخذ 
مالك ؟ قال تأذيتم بي وال بـد  : فأساً فجعل ينقر أسفل السفينة ، فأتوه فقالوا 

لي من الماء ، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجو أنفسهم ، وإن تركوه أهلكوه 
  .)٢( ))أهلكوا أنفسهم و

من أساليب التربية اإلسالمية في تنمية القيم أسلوب ضرب المثل ، ولقد جاء 
القرآن الكريم والسنة المطهرة بالكثير من األمثال التي مقصدها التأثير على الـنفس  

فاألمثال "من اجل تنمية األخالق الحسنة ، والتحذير من العادات والسلوكيات السيئة ،
ة والنبوية سالح بالغي، عاطفي ، عقلي ، بليغ األثر ، عظيم النتـائج ، جـم   القرآني
  .)٣( "الفائدة

وحتى يؤدي أسلوب ضرب المثل دوره التربوي ال بد من مراعاة قوة المثـل  
فلم تكن األمثال القرآنية والنبوية مجرد عمـل فنـي   " ومصدره وحاجة اإلنسان إليه ،

ب ، بل إن لها غايات نفسية تربوية حققتها نتيجة يقصد من ورائه الرونق البالغي فحس
  .)٤("لنبل المعنى ، وسمو الغرض ، باإلضافة إلى اإلعجاز البالغي وتأثير األداء

                                                 
، كتاب األدب، باب رحمة الناس مرجع سابق، صحيح البخاريبن اسماعيل البخاري، محمد )  ١(

 .١١٠٧:ص) ٦٠١١(والبهائم،حديث

 .٤٥١، ص ) ٢٤٩٣: (،كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة واإلستهام فيه ،  حديث المرجع السابق)   ٢(

 مرجع سابق، ي البيت والمدرسة والمجتمعأصول التربية اإلسالمية وأساليبها ف :عبدالرحمن النحالوي )   ٣(
 .٢٥٤مرجع سابق ،ص 

 .٢٤٩،ص  المرجع السابق)   ٤(



 

فأسلوب ضرب المثل من األساليب التربوية الناجحة لتقريـب المعنـى إلـى    
يـك  األفهام ، وتربية العقل على التفكير الصحيح والقياس المنطقي السـليم ، وتحر 

األسلوب التربوي األمثل في حمل النفس علـى الخيـر،   "العواطف والوجدان ، فهو 
وتحذيرها من الوقوع في الشر عن طريق تقريب المعنى الذي ربما يغيب عن الذهن 

  .)١( "في صورة قريبة من الحس تستحضرها العقول ، وتتصورها األفهام
  :أهمية ضرب المثل في تنمية القيم لدى الشباب 

مثال في حقيقتها  تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس ، األ  
فتقبله العقول ، ألن المعاني المعقولة ال تستقر في الذهن إال إذا صيغت في صـورة  

فاألمثال تكشف عن الحقائق وتعـرض الغائـب فـي معـرض     "حية قريبة الفهم ، 
زة ، حيث يضـرب المثـل   الحاضر ، وتجمع األمثال المعنى الرائع في عبارة موج

للترغيب في المثل به حين يكون مما ترغب فيه النفوس ، ويضرب للتنفير حينمـا  
  .)٢( "يكون الممثل به مما تكرهه النفوس

وتستخدم المثال لتوضيح المعاني المجردة من خالل األشياء الحسـية التـي   
ل التربيـة  فتعم". يعيشها الشباب ويلمسونها ، وعرض المجهول في معرض المشاهد

على إزالة القنوط واليأس من نفس اإلنسان المؤمن وتحقيق آماله  -مثالً-اإلسالمية 
كما ، تساعد على غرس القيم الخلقية في نفسه للعمل الجـاد  .وغاياته بضرب المثل 

  .)٣( "والتضحية في سبيل القيم والمثل العليا
m  z  y  :تعالى  ولقد أكد اهللا تعالى على أهمية ضرب المثل للناس ، فقال

d     c  b  a  `  _  ~  }  |   {e    i  h  g  f
  l     k  jl )٢١:الحشر سورة(.  

                                                 
 مرجع سابق،  التربية الوقائية في اإلسالم ومدى استفادة المدرسة الثانوية منها: خليل بن عبداهللا الحدري )   ١(

 .٢٢٧،ص 

 .٤٢٣، مرجع سابق، ص نبويةأساليب الدعوة والتربية في السنة الزياد محمد العاني،  )   ٢(

 .١٣٢، ص مرجع سابق،  مدخل إلى أصول التربية اإلسالمية: محمد عبدالرحمن الدخيل )   ٣(



 

ــالى   ــال تع mv  u  t   sw     {  z  y  x  :وق
|l ) ٤٣:العنكبوتسورة(.  

m  o  n  m   l  k  j  i  h : وقال سبحانه 
  v  u  t   s  r  q      pl ) ٤٥: إبراهيمسورة.(  

m    Æ  Å  Ä  Î  Í  Ì   Ë      Ê  É  È  Ç : الى وقال تع
   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï C  B  AF  E  DG    K   J  I  H

  N  M   Ll  ) ٢٥-٢٤: إبراهيم سورة.(  
ـ  ـ ـوق  سـورة ( me    d    c  bf    j  i  h  gl  :الىـال تع

  .)٣٩: الفرقان
صـلى اهللا   كما أن السنة النبوية اشتملت على كثير من األمثال ، حيث كـان 

  .على المبادئ اإلسالمية عليه وسلم يستخدم هذا األسلوب في تربيته ألصحابه ،
لت عن رسول عق: (قال  --فقد روى اإلمام أحمد عن عمرو بن العاص  

  .)١( )ألف مثل صلى اهللا عليه وسلماهللا 
وهذا يؤكد على أهمية ضرب األمثال في التربية اإلسالمية وتنمية القيم مـن  

أسلوب ضرب المثل ، حيث يستطيع األب في أسرته والمعلم فـي مدرسـته    خالل
واإلعالمي في موقعه غرس القيم اإلسالمية وتنميتها في نفوس الشباب باستخدام هذا 

  .األسلوب المؤثر في تحريك نوازع الخير في النفس البشرية وتنفيرهم من الشر
رب األمثال في كالمه كان يستخدم ضصلى اهللا عليه وسلم  إن رسول اهللا " 

ما لألمثال من اثر تربوي واضح في حمل الناس ب صلى اهللا عليه وسلمكثيراً ، لعلمه 

                                                 
 .٢٠٣،ص١٧٨٣٩، مرجع سابق ، رقم   مسند اإلمام أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل الشيباني ، )   ١(



 

على الخير ، وتنفيرهم من الشر ، صيانة لفطرهم من الزلل ، ووقاية لهم من الوقوع 
  .)١( "في الخطأ 

يضرب األمثال ألصـحابه بمـا هـو    صلى اهللا عليه وسلم وكان رسول اهللا 
خرج رسول : قال  -رضي اهللا عنه-لديهم أو مشاهد ، فعن عقبة بن عامر  معروف

أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيـق   ": ونحن بالصفة فقال اهللا 
فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم وال قطع رحم ؟ فقلنا يا رسـول اهللا ، كلنـا   

د فيعلّم أو يقرأ آيتين من كتاب اهللا خيـر  قال أفال يغدو أحدكم إلى المسج. نحب ذلك 
له من ناقتين ، وثالث خير له من ثالث ، وأربع خير له من أربع ، ومن أعـدادهن  

  .)٢( "اإلبلمن 
إن الشاب المسلم في العصر الحاضر بحاجة ماسة إلى التوضيح والبيان ألمور        

على النحـو    عليه وسلمصلى اهللالعقيدة، وذلك يمكن استفادته من منهج رسول اهللا 
  -:التالي 
للشباب فـي   اإليمانمن المهم جداً االستعانة بضرب األمثال لتوضيح قضايا   -١

العصر الحاضر، ولكن عند طرح هذه النصوص التي فيها ضرب األمثـال  
يكفي في ذلك مجـرد التعريـف    الوالبد من توضيح هذه األمثال للشباب،  

اً لتتم الفائدة مـن ضـرب المثـل، وذلـك     اللفظي لهم، بل تعريفهم بها جيد
بمشاهدتهم إياها إن أمكن، أو إعادة ضرب المثل بما هو معروف لديهم، حتى 

  .يستقر المعنى في أذهانهم
االستعانة بالرسوم التخطيطية والصور التوضيحية المناسبة، لبيـان بعـض    -٢

التـي   قضايا العقيدة، مع االستعانة ببعض قواعد الرسم والنظريات الرياضية

                                                 
،  مرجع سابق استفادة المدرسة الثانوية منها التربية الوقائية في اإلسالم ومدى: خليل بن عبداهللا الحدري )   ١(

 .٢٣٦مرجع سابق ، ص

/ ، كتاب صالة المسافرو قصرها ، باب مرجع سابق،  صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري )   ٢(
 .٥٥٢، مرجع سابق ، ص ، ٨٠٣/، رقم الحديث ١/فضل قراءة القرآن في الصالة وتعلمه ،ج



 

، اإليمـان تقرب بعض المعاني المجردة في قضـايا   وتزيد األمر وضوحاً، 
  .وجود الحاسب اآللي الذي يسهل إخراج مثل هذه األشكال  باإلضافة إلى 

االهتمام بالقصص التي تحكي بعض أمور العقيدة، وهي القصص التي وردت  -٣
،  عليـه وسـلم  صلى اهللا في كتاب اهللا سبحانه وتعالى أو في سنة نبيه محمد 

وعدم اللجوء إلى تأليف شيء في ذلك، ألن هذه القصص تحكي أموراً غيبية، 
وأموراً تشريعية ال يمكن لنا أن نأتي بمثلها، بل يكون دورنا في هذا الجانب 

  .)١( تبسيط مفاهيمها للشباب، وعرضها بالعرض المناسب الذي يشد السامع
في تربية النفس على القيم  أسلوب ضرب المثل أسلوب مؤثر ونخلص إلى أن

تأثير إيجابي في العواطف والمشاعر في تحريك نوازع الخير " من خالل ما له من 
  . )٢( " في النفس البشرية

  أسلوب العقوبة :سابعًا

حيث ال تفلح القدوة وال الموعظة بأساليبها المختلفة وال الترغيب وال الترهيب 
ها أثر تربوي ال ينكر وقـد شـرع   لعقوبة لأال وهوالعقوبة، فا فالبد من عالج آخر

، ونحن هنا بصدد ذكرها كأسلوب سالم الحدود والتعزيزات وكلها عقوبات رادعةاإل
منها الهجر لطفل يعاقب بوسائل شتى فا . تربوي هادف، الكونها أسلوب عالجي فقط

هـا الضـرب غيـر    ، ومنها التخويف، ومنها الحرمان ، ومنالبسيط، ومنها العتاب
رك الصالة بعد التعويد عليهـا  ضيق نطاق مثل العقوبة عند ترح ويستخدم في أالمب
بيه عن جده رضـي اهللا عنـه   أمر بها مرة بعد مرة ، فعن عمر بن شعيب عن واأل
بنـاء سـبع   مروا أوالدكم بالصالة وهم أ(وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال

                                                 
 .١٧٩،  مرجع سابق ، ص رشدين إلى طرق الوعظ والخطابةهداية المعلي محفوظ ، )   ١(

 .٢١٠: ، مرجع سابق، ص أسس التربية اإلسالمية في السنة النبويةعبد الحميد الصيد الزنتاني، )   ٢(



 

. )١() بيـنهم فـي المضـاجع    بناء عشر، وفرقـوا  أسنين ، واضربوهم عليها وهم 
  : وللضرب شروط ذكرها التربويون المسلمون منها 

يستنفد وسائل التربية األخرى من قدوة وتعليم ووعظ وتكرار ذلك فال يهمل  أن – ١
   ٠األب ابنه بالتوجيه والنصح ثم يفاجئه بالضرب 

علـى   ءاو األخطاء الكبرى كاالعتدالمهمة كترك الصالة أ أن تكون في األمور – ٢
  .الغير

   .و كثيرا أو مضرا بهأيكون ضربا مبرحا  أال – ٣
  .يكون في حالة غضب الأ – ٤
   .ال يكون في الوجه أو يقصد به إهانته – ٥
   .ب لمنفعة الطفل، فال كون انتقامايهدف الضر أن – ٦
على الوجه أو في الـرأس و  يكون مكان الضرب مناسبا فال يجوز الضرب  ن – ٧

  .بطنو الالصدر أ
   .)٢( يزيد عن ثالث ضربات أال – ٨ 

يتناسب مع سنهم ، ووضعهم االجتماعي  أما بالنسبة للشباب فإن لهم من العقوبة ما 
، ولذلك راعى اإلسالم الطريقة التي يتربى يها الشباب ، وميزها عن طريقـة  

  . تربية الصغار

  :األدلة من السنة على هذا األسلوب 

يا رسول اهللا، ال أكـاد أدرك  : قال رجل: قال ن أبي مسعود األنصاريع -١
الصالة مما يطول بنا فالن، فما رأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم في موعظة 

                                                 
،  كتاب الصالة ، باب متى يؤمر الصبي بالصالة مرجع سابق،  سنن الترمذيمحمد بن عيسى الترمذي، )   ١(

 .)٣٧٢( حديث

  .)٥٤٢-٥٣٩(،  صمرجع سابق،  مقدمة ابن خلدون: عبدالرحمن بن خلدون )   ٢(



 

أيها الناس إنكم منفرون فمـن صـلى بالنـاس    " : أشد غضباً من يومئذ فقال
 .)١( "فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة

نبي صلى اهللا عليه وسلم سأله رجـل  أن ال - -وعن زيد بن خالد الجهني  -٢
ثـم عرفهـا    -وعاءها وعفاصها: أو قال-اعرف وكاءها : (عن اللقطة فقال

فضالة اإلبـل؟ فغضـب   : قال) سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه
وما لـك ولهـا، معهـا    ": فقال -أو قال احمر وجهه-حتى احمرت وجنتاه 

: قـال  "لشجر فذرها حتى يلقاهـا ربهـا  سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى ا
 .)٢() "لك أو ألخيك أو للذئب" : فضالة الغنم؟ قال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم رأى    - -وعن عبد اهللا بن عباس   -٣
يعمد أحدكم إلى جمرة من : (خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال

اهللا صـلى اهللا عليـه    فقيل للرجل بعد ما ذهب رسـول ) نار فيجعلها في يده
ال واهللا ال آخذه أبداً وقد طرحه رسـول اهللا  : خذ خاتمك انتفع به، قال: وسلم

 .)٣( صلى اهللا عليه وسلم

أن رجال أكل عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  عن سلمة بن األكوع  -٤
كل بيمينك قال ال أستطيع قال ال استطعت ما منعه إال الكبـر  (( :بشماله فقال

  )٤( .مرواه مسل ))فما رفعها إلى فيهقال 

 

                                                 
باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا ،  مرجع سابق،  صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري )  ١(

 .٣٥: ص.)٩٠(، حديث رقم رأى ما يكره

 .٣٥:، ص)٩١(حديث .هباب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكرالمرجع السابق ، )   ٢(

كتاب اللباس، باب تحريم خاتم الذهب على ( مرجع سابق،  صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري )   ٣(
 .١٠٥٢:ص).٥٤٧٣(الرجال، حديث رقم 

 .١٠٣٩:ص).٥٢٦٨(كتاب األشربة، باب تآداب الطعام والشراب ونحوهما، حديث رقم ( مرجع سابقال   )٤(



 

  :أهمية العقوبة في تنمية القيم لدى الشباب 

في تنمية القيم ، ذلك ألنها عالج رادع يمنع مـن   اكبير اإن للعقوبة النبوية دور
  .الوقوع في المعصية 

الخطأ الـذي  فإذا تربى الشباب المسلم على تصحيح األخطاء بعقوبات تناسب 
والبعد عن االنحراف، وبالتالي وضـحت  دعى لتصحيح المسار ، كان ذلك أيحصل

  .الرؤية لديهم ، وتمكنوا من النهوض بقيمهم والرقي بها
 واألولى أن يكون هناك تدرج في العقوبة من األسهل إلى األصعب ، فالبعض 

بد له من قسوة تناسـب مـا   والبعض اآلخر ال من الشباب قد يتربى من أول وهلة،
  .أخطا فيه
رق بين هذا األسلوب وأسلوب الترهيب ، أن الترهيـب يتعلـق بالجانـب    والف

القولي والتحذير من الوقوع في الخطأ ، أما أسلوب العقوبة النبوية ، فهـو أسـلوب   
يقوم بدور مهم في تصحيح األخطاء ، وبالتالي يمكن للشـباب المسـلم أن    عالجي،

  .ديهم بعد ذلكينموا القيم ل

  



 

  اع العقليأسلوب اإلقن:  ثامنًا

يعتبر اإلقناع من أهم أساليب التربية اإلسالمية، وهو من األساليب التي وردت 
  .في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 

ستعمال العقل والتفكير المنطقي السليم في فهـم حقـائق   فقد دعا اإلسالم إلى ا"  
لباطل، بالحجة األشياء والتمييز بين الصواب والخطأ والحسن والقبيح والحق وا

    .)١( "، وليس بالتقليد األعمى أو بالقسر واإلكراه  واالقتناعوالبرهان 

  :األدلة من السنة على هذا األسلوب

يا : فقال  صلى اهللا عليه وسلم أن فتى شاباً أتى النبي  عن أبي أمامة 
ـ : رسول اهللا أئذن لي بالزنا ، فأقبل القوم عليه فزجروه ، وقالوا  ال مه مه ، فق

أتحبه ألمك ؟ قـال ال  : فجلس ، قال : ، فدنا منه قريباً قال أدنه:  رسول اهللا 
أتحبـه  : و والناس يحبونه ألمهـاتهم ، قـال   : واهللا ، جعلني اهللا فداءك ، قال 

نـاتهم ،  وال الناس يحبونـه لب : ، جعلني اهللا فداءك ، قال ال واهللا: ؟ قال ألبنتك
 ، جعلني اهللا فداءك ، قال وال الناس يحبونـه  ال واهللا: اتحبه ألختك ؟ قال: قال

ال واهللا جعلنـي اهللا فـداءك ، قـال وال    : أتحبه لعمتك ؟ قال : ألخواتهم ، قال 
: الناس يحبونه لعماتهم ، قال أتحبه لخالتك ؟ قال ال واهللا جعلني اهللا فداءك قال 

اغفـر ذنبـه ،    اللهم: وال الناس يحبونه لخاالتهم ، قال فوضع يده عليه ، وقال 
  .)٢( وطهر قلبه ، وأحصن فرجه ، فلم يكن الفتى يلتفت إلى شيء

إن هذا الشاب قد جاء والغريزة تتوقد في نفسه، مما يدفعه إلى أن يكسر " 
حاجز الحياء، ويخاطب النبي صلى اهللا عليه وسلم علناً أمـام أصـحابه، وأدرك   

                                                 
، تنمية القيم الخاصة بمادة التربية اإلسالمية لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية بدولة قطر وضحة السويدي،)   ١(

 .٩٤هـ، ص١٤٠٩دار الثقافة، الدوحة،

، مرجع سابق ، باقي مسند األنصار، حديث رقم   مسند اإلمام أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل الشيباني ، )   ٢(
٢٢٢٦٥. 



 

 باً لم يدركه فيه أصحابه فما هو؟النبي صلى اهللا عليه وسلم المربي المعلم لديه جان
لقد جاء هذا الشاب يستأذن النبي صلى اهللا عليه وسلم ولو كان قليل الورع عـديم  
الديانة لم ير أنه بحاجة لالستئذان بل كان يمارس ما يريد سراً، فأدرك صلى اهللا 

ـ : (عليه وسلم هذا الجانب الخير فيه، فما ذا كانت النتيجة ى فلم يكن بعد ذلك الفت
  .)١( "  )يلتفت إلى شيء

والشـاب   صلى اهللا عليه وسلمبين رسول اهللا  اإلقناعيفهنا كان الحوار" 
بالحجة والبرهان حتى أقنع  صلى اهللا عليه وسلمفي صورة نقاش حسمه الرسول 

الشاب أن ما طلبه ال يقبله أحد بأي شكل من األشكال ثم دعا للفتـى بـالمغفرة   
وهكذا كـان تعلـيم    أمر الفتى بعد ذلك فاستقام،  وطهارة القلب وإحصان الفرج

  .)٢("   صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

  .قيمة الخوف من اهللا في نفس الشابتنمية ل واشتمل اإلقناع على

  :أهمية أسلوب اإلقناع في تنمية القيم 

طبقت في الواقع مع الشـباب   إن أسلوب اإلقناع العقلي من األساليب التي لو
دت إلى نتائج حية وملموسة ، تظهر آثارها على محياهم ، فقد حث القرآن المسلم أل

m  {   z  y  x   w  v  :الكريم عل إقناع الناس بالحسنى فقال تعـالى 
|}  ¢  ¡  �  ~£     ±l ) ١٢٥ -النحل سورة.(  

لت لديها القناعـة العقليـة   والنفس البشرية من طبيعتها أن تستجيب إذا حص
  .الصدود واإلعراض في حال عدم االقتناع  امصيره ، وإال فإنالتامة

ولذا يتضح لنا جليا أهمية اإلقناع العقلي للشباب المسلم ، بمـا يسـهم فـي    
تقتصر التربية فقط على مجرد سـرد للحقـائق    تربيتهم وتنمية القيم لديهم ، وان ال

قابل، حتى وبدو إعطاء حرية التعبير، وإبداء الرأي من الطرف المبدون مناقشة لها ،

                                                 
 .، موقع أذكر اهللا على الشبكة العنكبوتية ليب التربوية عند رسول البشريةاألسامحمد عبد اهللا الدويش، )   ١(

 .١٨٥مرجع سابق ، ص التربية اإلسالمية ،أحمد الحمد ، )   ٢(



 

  فبدون القناعة الشخصية ، لن نصل إلى حلـول مـع أبنائنـا،    لوكان صغير السن ،
كما سبق مع الشاب الذي جـاء  (وأسوتنا في ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 

  . اقتنعوكيف تعامل معه صلى اهللا عليه وسلم باإلقناع حتى ) يستأذن في الزنا
  أسلوب المنافسة: تاسعًا

  -:مفهوم المنافسة  :أوًال 

ة   - نافس في الشيء منافسة ونفاساً ، إذا رغب فيه (( يقول الجوهري ،  : في اللغ
  .)١( ))على وجه المباراة في الكرم ، وتنافسوا فيه أي رغبوا 

  -:في االصطالح  -

مجاهدة الفرد لالنتصار على غيره من األشـخاص  : (( يعرفها دسوقي بأنها 
وهو ال ينطوي على معاداة شخصية فقط بل رغبة .. تصار الذين يسعون أيضاً لالن
  .)٢( ))ودية وموازية لإلجادة

ساليب التربية اإلسالمية األصيلة يؤكد ذلك قولـه  أيعتبر أسلوب المنافسة من 
   .)٢٦: المطففينسورة ( m±  °²    ¸      ¶  µ  ´  ³l : تعالى

وفي ذلك فليتنـافس  ((ى قوله تعال: " ، في تفسير هذه اآلية ريويقول الجزائ
غيره من حطام الدنيا وشرابها وملكها الزائل  الأي وفي مثل هذا النعيم )) المتنافسون

يجب أن يتنافس المتنافسون أي في طلبه باإليمان وصالح األعمال بعد البعد كل البعد 
  .)٣( "عن الشرك وسيء األقوال وقبيح األفعال 

                                                 

 .٩٨٥، مرجع سابق ، ص  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةإسماعيل بن حماد الجوهري ، )   ١(

 .)١/٢٧٤(، ١٩٨٨ولية للنشر والتوزيع ،القاهرة ، الدار الد ذخيرة علوم النفس،كمال دسوقي، )   ٢(

هـ، ١٤٠٧، راسم للدعاية واإلعالن ، جدة،أيسر التفاسير لكالم رب العالمينأبو بكر جابر الجزائري، )   ٣(
 .٦٤٠ص



 

كما في ) المسابقة(بألفاظ أخرى كلفظ  )التنافس ( كما يذكر القرآن الكريم 
m   j  i  h : قوله تعالى    g  f  e  d   c     m  l       k

q  p  o      nr  x  w  v  u   t  sy  }  |    {  z          ~l 
  .)٢١:الحديدسورة (

  :األدلة من السنة على هذا األسلوب

التي تبين حـرص  الصحيحة  سنة النبوية بالكثير من الرواياتتزخر كتب ال
الرسول صلى اهللا عليه وسلم على حث أصحابه على التنافس فـي أمـور الخيـر    

  :والمسارعة إليها ومن ذلك 
سمعت رسول اهللا صـلى اهللا  : ابن عمر رضي اهللا عنهما قال  عبد اهللا  عن .١

حسد إال على اثنتين، رجل أتاه اهللا الكتاب وقام به أناء  ال ":عليه وسلم يقول 
  .)١( ))ناء النهارآاء الليل وآنرجل أعطاه اهللا ماالً فهو يتصدق به الليل ، و

وقد كنى الرسول صلى اهللا عليه وسلم المنافسة في هذا الحديث بالحسـد المحمـود   
  ) .الغبطه(والذي يقصد به 

تـى  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أُ  وعن سهل بن سعد الساعدي  .٢
" : ن يساره األشياخ فقـال للغـالم   بشراب فشرب منه وعن يمينه غالم وع

وثـر  ال واهللا يـا رسـول اهللا ال أُ  : فقال الغالم " أتأذن لي أن أعطي هؤالء
 .)٢())اهللا صلى اهللا عليه وسلم في يده بنصيبي منك أحداً ، فتله رسول

عند منافسـته  كهذا الغالم فقد أقر الرسول صلى اهللا عليه وسلم بعض صحابته 
  .، ولم ينكر عليه شيئاوالخيرلغيره في أعمال البر 

                                                 
، كتاب فضائل القرآن ، باب اغتباط  مرجع سابق،  صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري )   ١(

  .٩٤٩:، ص  ٥٠٢٥صاحب القرآن ، ح 

 - المرجع السابق ، كتاب األشربه ، باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي األكبر ، )   ٢(
 .١٠٤٨: ص -٥٦٢٠حديث 



 

رواه انس بن  عند اهللا عز وجل ما ومن األمثلة العظيمة على التنافس في ما .٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفرد يوم احد في سـبعة مـن    مالك 

و هـو  يردهم وله الجنة ، أاألنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه قال من 
 أيضـاً نصار فقاتل حتى قتل ثم رهقـوه  رفيقي في الجنة فتقدم رجل من األ

فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنـة فتقـدم رجـل مـن     
األنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة فقـال رسـول اهللا   

  .)١( ))ما أنصفنا أصحابنا(( صلى اهللا عليه وسلم لصاحبيه 
وسلم أسلوب المنافسـة مـن    وفي هذا الموقف مارس الرسول صلى اهللا عليه

خالل ترغيب الجند في المسارعة إلى التضحية بالنفس ومجابهة العـداء والحيلولـة   
دونهم ودون النيل من الرسول صلى اهللا عليه وسلم والحصول على المكافأة العظيمة 
وهي مرافقته صلى اهللا عليه وسلم في الجنة ، فتنافس القوم وتسابقوا إلى هذا العمل 

 .)٢( وحازوا على الشهادة وفازوا كلهم في هذا السباق العظيم

  -:أهمية التربية بأسلوب المنافسة : ثانيًا 

ومما سبق يتبين لنا أن أسلوب المنافسة من األساليب التي يجب على المربين 
ممارستها في جميع األمور لتحفيز وترغيب المسـلم فـي طلـب معـالي األمـور      

نعمـة  " كانت دينية أو دنيوية فإن كان التنافس في  والمسارعة إلى الفوز بها سواء
واجبة وهو يجـب أن يكـون   دينية واجبة كاأليمان والصالة والزكاة فهذه المنافسة 

، ألنه إذا لم يكن يحب ذلك فيكون راضياً بالمعصية وذلك حـرام ، وان كانـت   مثله

                                                 
 كتاب الجهاد ، باب غزوة أحد،ع سابق، ـمرج،  لمـح مسـصحي: وري ـاج النيسابـلم بن الحجـمس)   ١(

 .٩٩٧:ص.٤٦٤١ح 

أساليب التربية  النبوية للجند من خالل غزوات الرسول صلى اهللا عيضة الجعيد ،  مشعل بن سيف بن)   ٢(
 .٩٣، مرجع سابق ، ص عليه وسلم وتطبيقاتها المعاصرة 



 

سة فيها منـدوب  النعمة من الفضائل ، كإنفاق األموال في المكارم والصدقات فالمناف
   .)١( إليها ، وإن كانت نعمة يتنعم بها على وجه مباح ، فالمنافسة فيها مباحة

ومن هنا فإن زرع روح التنافس الشريف عند الشباب يساعد كثيراً على تنمية 
القيم اإليمانية لديهم ، مما يجعل لديهم دافعية للتنافس في الخير ، والوصول لمرضاة 

وكذالك شحذ هممهم لبذل أقصى . ز بالجنة ، والنجاة من النار اهللا عز وجل ، والفو
  .ما يمكن من الجهد في سبيل رفعة الدين ثم المليك والوطن

  أسلوب األحداث:عاشرًا 
من الوسائل التي استخدامها رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم فـي تربيـة     

   . داثألحأصحابه رضوان اهللا عليهم التربية با
تـؤثر فـي    األنه"اث من الوسائل النافعة والفعالة في التربية والتربية باألحد

الحادثة تثير النفس بكاملها ،  النفس تأثيراً خاصاً ، هو أقرب لالنصهار ، وذلك ألن 
وترسل فيها قدراً من حرارة  التفاعل واالنفعال يكفى لصهرها أحياناً أو الوصـول  

وليس من اليسير  ،يوم في النفسبها إلى قرب االنصهار ، وتلك حالة ال تحدث كل 
أو منطلقة في تأمل ،الوصول إليها والنفس في راحتها وأمنها وطمأنينتها ، مسترخية 

  . )٢( "رخي 
فاألحداث تمثل في الغالب جزءاً من حياة المتربي يتفاعل معها ويتأثر بها وقد 

ا ونتائجها يكون عنده من القوة بحث يؤثر فيها ويغير من مجراها ، فيتخذ من آثاره
  .ما يكون منطلقاً له في التغيير والتأثير

المربي البارع ال يترك األحداث تذهب سدى بغير عبرة وبغير  "وذلك ألن  
توجيه وإنما يستغلها لتربية النفوس وصقلها وتهذيبها فال يكون أثرها موقوتاً ال يلبث 

  . )٣(" أن يضيع 

                                                 
 .٣٥١هـ، ١٤١٧، دار الخير ، دمشق، ٤،ط ، إحياء علوم الدينأبو حامد محمد بن محمد الغزالي   )  ١(
 )١/٢٠٧(، مرجع سابق،  يةمنهج التربية اإلسالم: محمد قطب      )٢(

 )١/٢٠٧(المرجع السابق،     )٣(



 

طربة بها مهمة عظيمـة مـن   لذا فأن استغالل الحادثة والنفس منفصلة ومض
مهام التربية النبوية ، لبيني المربى على النفس وفي حالة تأثر واستجابة وانصـهار  

فتنطبع على النفس وتتأثر  ،وتهذيبات أخالقية ،ما يريد أن يبنيه من توجيهات إيمانية
  .للتقبل وهي على أتم االستعداد

  : األدلة من السنة النبوية على التربية باألحداث 

لقد زخرت السنة النبوية باألحداث العظام ، التي استغلها النبي صلى اهللا عليه  وسلم 
حادثة خسوف الشمس على ( لتربية أصحابه، ومن أعظم هذه األحداث التي وجدت 

  .عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
خسفت الشمس في عهد رسول اهللا صلى : ( عن عائشة رضي اهللا عنها قال ف  
ليه وسلم فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيـام ثـم   اهللا ع

ثم ركع فأطـال   –وهو دون القيام األول  –قام فأطال القيام  ثمركع فأطال الركوع 
الركوع وهو دون الركوع األول ، ثم سجد فأطال السجود ، ثم فعـل فـي الركعـة    

قد انجلت الشمس فخطب الناس ، فحمد الثانية مثل ما فعل في األولى ، ثم انصرف و
خسفان لموت أحد نإن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال ي: اهللا وأثنى عليه ثم قال 

وال لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا اهللا وكبروا وصلوا وتصدقوا ، ثم قال يا أمة محمد 
لو تعلمـون   واهللا واهللا ما أحد أغير من اهللا أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد

   )١( "ما أعلم لضحتكم قليالً ولبكيتم كثيراً 
ل الصالة وأتم التسـليم  ضالشمس في عهد المربي العظيم عليه أف تفحدث أن خسف

  . ووافق ذلك اليوم موت إبراهيم ابن النبي صلى اهللا عليه وسلم 
عليه وسلم فشاع بين الناس أن الشمس إنما خسفت لموت إبراهيم بن النبي صلى اهللا 

فهنا استغل المربي البصير عليه الصالة والسالم هذا الحدث العظـيم فـي تربيـة    
أصحابه لتصحيح مفاهيم عن حقيقة هذا الحدث الكبير الذي شـد نفوسـهم وشـعل    

                                                 
،  في كتاب الكسوف،  باب الصدقة في مرجع سابق، صحيح البخاري:  محمد بن اسماعيل البخاري   )١(

 :ص. ١٠٤٤الكسوف رقم الحديث 



 

أفكارهم والذي يمس العقيدة ويؤثر فيها فبدأ رسول اهللا صلى عليه وسـلم بالصـالة   
  .المخصومة بهذا الحدث الكوني العظيم 

فصلى بالناس في المسجد تلك الصالة الخاصة بهذا الحدث والتي لم تكـن معروفـة   
فكانـت صـالته ليسـت كبقيـة     . ألن المناسبة لم تكن مواتية بعد  ،لديهم قبل ذلك 

  .وقراءة القرآن ، وإنما هي صالة متميزة بركوعها وسجودها ، الصلوات 
فعنـدما عـرف النـاس    ،  واستمر صلى اهللا عليه وسلم هكذا حتى انجلت الشـمس 

بالتطبيق العملي الذي مارسوه مع مربيهم ومعلمهم عليه الصالة والسـالم أن لهـذه   
فحمـد  ، قام فخطب الناس ، الظاهرة صالة خاصة بها ثم بعد أن انتهى من الصالة 

ال ، إن الشمس والقمر آيتان مـن آيـات اهللا تعـالى    : (( وأثنى عليه ثم قال ، اهللا 
ـ   ، حد وال لحياته ينكسفان لموت أ ادعوا اهللا وكبـروا وصـلوا   فإذا رأيـتم ذلـك ف

  )) .وتصدقوا
وقد ، ثم استغل النبي صلى اهللا عليه وسلم انفعال الناس وتأثرهم بذلك الحدث الكوني 

فناسـب أن ينهـاهم عـن جريمـة     ، واستعدت لقبول ما يلقى إليها ، تفتحت أذانهم 
  .تي هي من أقبح المعاصي أال وهي جريمة الزنا ال، اجتماعية خطيرة 

وشد انتباههم وشغل ، فخوفهم عليه الصالة والسالم في هذا المقام الذي هز نفوسهم 
فكرهم من ارتكاب الزنا الذي يتعدى ضرره إلى الغير وبه تختلط األنساب وتـزول  

  . وترتكس الفطرة، الغيرة 
 :أهمية أسلوب األحداث في تنمية القيم لدى الشباب 

األحداث من األساليب التربوية النبوية النافعة ، وخاصة في  يعتبر أسلوب
التعامل مع الشباب ، فتفسير الحدث ، واستغالله في الدعوة ، والتوجيه يعتبر 

  .مجهودا كبيرا ، يؤدي بدوره إلى التقبل من الطرف اآلخر 
   وقدوتنا في ذلك المربي األكبر نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم



 

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يربي أصـحابه باسـتغالل   هكذا قام رس" 
لعلمه صلى اهللا عليه وسلم لما لألحداث ، األحداث في تربية نفوسهم استغالالً عجيباً 

، الجارية من تأثير في النفس البشرية الختالفه عن التوجيهات واألساليب األخـرى  
ويهزها كلهـا هـزاً    ،فيهايحدث للنفس فيؤثر  ،فالتوجيه هنا يأتي عقب حدث معين

وعنـدها  ، ومستعدة للتعليم ، فتكون النفس عندئذ جاهزة للتأثر وقابلة للتوجيه ، عنيفاً
يكون التأثير والتوجيه والنصح أبلغ وأعمق من التوجيهات العابرة التي تمـر علـى   

  .)١(" النفس وهي باردة ومسترخية 
حدثاً معيناً ، ألن األحداث والمربي بطيعة الحال ليس في استطاعته أن يفتعل 
لكـن الـذي يسـتطيعه    " تجرى بقدر اهللا تعالى في جميع األمور صغيرها سواء ، 

المربي هو انتهاز الفرصة المناسبة في األحداث التي تقع بقدر اهللا تعـالى ، والتـي   
لحدث قائمـاً فـي نفـس    يرى أنها تصلح لتوجيه تربوي معين سواء كان االنفعال با

بإثارة المربي لذلك االنفعال في نفس المتربـي ، بـالتعليق علـى     انأو كالمتربي 
  . )٢( "الحدث

ومن هنا نستطيع أن نكيف األحداث بما يتناسب مع الشباب المسلم ، وبما يخدم 
  .المربين في تنمية القيم اإليمانية لديهم 
@ @

@ @

@ @

@ @
                                                 

، مرجع سنةتربية النبي صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه في ضوء الكتاب وال: خالد عبد اهللا القرشي     )١(
 ٥٠٠:سابق، ص

 )-٢/١٥١(، مرجع سابق  منهج التربية اإلسالميةمحمد قطب ،      )٢(
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  . ائج ــالنت 

  .التوصيات  

  .المقترحات  
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الحمد هللا الذي بنعمه تتم الصالحات ، والصالة والسالم على أشرف األنبيـاء  
  .والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 

قد خرجت منهـا بالنتـائج   فقد من اهللا علي باالنتهاء من فصول هذه الدراسة و
  :التالية والتوصيات والمقترحات 

  

  :النتائج : أوال 
هي المنهج القويم واألسلوب التربوي األمثل الـذي تربـى    أن السنة النبوية  -٦

  .  عليه أصحاب النبي 
 . ة لبناء الشخصية المتميزة للمسلمأن تنمية القيم اإليمانية لدى الشباب ضرور  -٧

على مفهوم خاص بالقيم ، إلخـتالف وجهـات النظـر بـين     اليوجد اتفاق   -٨
 .الباحثين 

ل زمان ومكان ، ألن مصدرها الكتاب القيم اإلسالمية صالحة للتطبيق في ك  -٩
 .والسنة

لتـالي  ومتطلباتهم يعين على فهمهم ، وباأن الوقوف على حاجات الشباب  - ١٠
 .إمكانية التعامل معهم 

أن القدوة الحسنة من أعظم األساليب التربوية المؤثرة في النفس البشرية   - ١١
 . 

إلى نتيجة يعتبر أسلوب الحوار من أنجح األساليب التربوية في الوصول   - ١٢
 . إيجابية مع الشباب 

إن أسلوب الموعظة والعبرة يراعى حال المكلفين بمـا يتناسـب مـع      - ١٣
 إدراكهم وعقولهم



 

لما لها مـن  .القصة وسيلة تربوية مهمة إذا وظفت التوظيف الصحيح     - ١٤
 .تأثير على النفوس والمشاعر 

إلـى  الترغيب والترهيب أسلوب عالجي لتقويم النفس البشرية ، وردها   - ١٥
 .الطريق الصحيح 

 شيءأن ضرب األمثال والتشبيه ، يقرب الصورة الغائبة عن الذهن إلى   - ١٦
 .محسوس 

١٧ - كبير في الوصول بالشباب المسلم إلى المنهج  ألسلوب اإلقناع العقلي دور
 .السليم والسلوك التربوي القويم 

، ألن فيه رجوع للحق  التربوية يعتبر أسلوب العقوبة من أفضل األساليب - ١٨
 .. وزجر عن المعاصي والذنوب 

إن زرع روح التنافس الشريف عند الشباب يساعد كثيراً على تنمية القيم  - ١٩
 .اإليمانية لديهم 

 .أسلوب المنافسة تحفز الشباب لطلب معالي األمور والبعد عن سفاسفها - ٢٠

إن تنمية القيم تنمية صحيحة في نفوس الشباب ، يؤدي بدوره إلى الرقي  - ٢١
 .ني والثقافيبمستواهم الدي



 

  :التوصيات : ثانيا 

التركيز على الجوانب اإليمانية في التربية ، ألنها األساس الذي تبنـى عليـه    .١
 .بقية الجوانب 

قيام المؤسسات الحكومية والتعليمية بإقامة برامج من إعداد الشـباب أنفسـهم    .٢
 لمناقشة القضايا التي تهمهم وبأسلوبهم للوصول إلى حلول عملية تساعد فـي 

  . النهوض بمستواهم اإليماني 

ضرورة قيام الباحثين وخاصة في مجال الشباب ببحوث تربوية مبنية علـى   .٣
أسس وأهداف وقواعد موضوعة مسبقاً تهدف إلى حل مشاكل الشباب وتلبيـة  

 . حاجاتهم وخاصة ما يتعلق بالجوانب اإليمانية 

، تربويـة  ضرورة الوقوف على خصائص الشباب  وحاجاتهم ومتطلباتهم  ال .٤
 .ألن ذلك ينعكس على تنمية القيم اإليمانية لديهم 

في مجال القيم وتنفيذها علـى   ادة من الخبرات التربوية السابقةمحاولة االستف .٥
 . أرض الواقع 

أهمية التنويع في أساليب تنمية القيم لدى الشباب وطرق عرضها واالسـتفادة   .٦
 . من األساليب اإلعالمية المتطورة في هذا المجال

محاولة إيجاد قناة تواصل بين المربين والشباب تهدف إلى الرقي بمسـتوى    .٧
 . الشباب المسلم في جميع الجوانب 

مراعاة التكيف والمرونة في طرق األساليب التربوية ، بمـا يتناسـب مـع     .٨
 .المتربين 



 

  :المقترحات:  ثالثا 

ـ   )١( اليب ضرورة قيام الباحثين في مجاالت التربية بالكتابة في بعـض األس
 )-المداعبة –التدرج  -التشويق(  مثل  التربوية الحديثة

التربويين لألساليب النبوية في التربيـة،  دراسة حول مدى تطبيق إجراء  )٢(
 .على طالب المدارس والجامعات

إجراء دراسة لواقع الشباب ، واهتماماتهم ، وكيفية تفعيل األساليب النبوية  )٣(
 .معهم 

  .ية في تنمية القيم لدى المتعلميناهج الدراسإجراء دراسة لمدى إسهام المن )٤(
  

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Éua‹¾aë@Š†b—¾a@ @

 .القرآن الكريم  -أ 

 :تفسير القرآن  -ب

، راسم للدعايـة  أيسر التفاسير لكالم رب العالمينأبو بكر جابر الجزائري،  .١
 .هـ١٤٠٧واإلعالن ، جدة ،

ار إحيـاء التـراث   ، د تفسير القرآن العظـيم أبو الفداء إسماعيل بن كثير ،  .٢
  . ١هـ ،ج١٤١٦بيروت ، العربي،

 ،دار الحـديث، القـاهرة ،   الجامع ألحكام القرآنمحمد بن أحمد القرطبي ،  .٣
  .١٠هـ، ج١٤٢٣

 :كتب السنة -ج

، مؤسسة الرسـالة ،   أحمد بن حنبل الشيباني ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل  .٤
  .هـ١٤٢٩بيروت ، 

دار الكتـب العلميـة ،    – لبخـاري صـحيح ا محمد بن إسماعيل البخاري ،  .٥
  ٢٠٠٧-بيروت

، دار السـالم، الريـاض،   ٣ط صحيح مسلممسلم بن الحجاج النيسابوري ،  .٦
 .هـ١٤٢٢

  .هـ ١٤١٨، دار المعرفة، عمان ،  سنن الترمذيمحمد بن عيسى الترمذي،  .٧

 :المعاجم اللغوية  -د

بـي،  ، دار إحياء التـراث العر  المعجم الوسيطبراهيم مصطفى وآخرون، إ .٨
 .)ت٠د( بيروت، 

، المطبعة األميرية، القـاهرة،  المصباح المنيرأحمد بن محمد علي الفيومي،  .٩
 .م١٩٧٥



 

،  ٣ط الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،سماعيل بن حماد الجوهري ، ، إ .١٠
 .هـ١٤٠٤م للماليين ، بيروت ، ،دار العل

، بيـروت،  ، دار المعرفة المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاني ،   .١١
 .هـ١٤٢٦

 ،، دار الحـديث ، القـاهرة   مختار الصـحاح محمد بن أبي بكر الرازي ،   .١٢
 .هـ١٤٢٤

، دار صادر ، بيروت،  لسان العرب –محمد بن جمال بن منظور األفريقي  .١٣
 .) ت٠د( 

، القاهرة: الفجر للنشر والتوزيع  ، دار المعجم اإلعالميمحمد منير حجاب ،  .١٤
 .م ٢٠٠٤

، دار إحياء التـراث   القاموس المحيط، ٢ط، فيروزبادي محمد بن يعقوب ال .١٥
 .هـ١٤٢٠، ، لبنان  العربي

 :الرسائل العلمية  -هـ

رسالة دكتـوراه غيـر    ، تربية الشباب في اإلسالم،أحمد عبد الفتاح ضليمي .١٦
منشورة، الجامعة اإلسالمية، كلية الدعوة وأصـول الـدين، قسـم التربيـة     

  هـ ١٤١٢. اإلسالمية

القيم التربوية المتضمنة في النصوص الشعرية المقررة  القرني، حسن عبداهللا .١٧
، قسـم  اجستير غير منشورة، كلية التربية، رسالة مفي أدب المرحلة الثانوية

 .هـ١٤٢٤التربية اإلسالمية والمقارنة، 

  األساليب التربوية المستنبطة مـن، خطـب النبـي   حسين عبد اهللا بانبيلة،  .١٨
مقدمة لقسم التربية اإلسالمية في كلية التربية . ة رسالة ماجستير غير منشور

  .هـ ١٤٠٨بجامعة أم القرى 



 

، ورقـة مقدمـة كمتطلـب     استراتيجيات تعليم القيمةخالد محمد الخطيب ،  .١٩
 الجامعة األردنية ، لمساق استراتيجيات التعلم والتعليم في مرحلة الدكتوراة ،

  . م٢٠٠٠األردن ،

ساليب التربوية في غرس القيم العقديـة لـدى   األ  ،سعد الدين أحمد بدرانة  .٢٠
، رسالة ماجستير غير منشورة ، مقدمـة لجامعـة اليرمـوك     الطفل المسلم

  .م١٩٩٣. ،األردن 

قيم السالم في كتب التفسـير والحـديث والتربيـة    صالح يحي الزهراني ،  .٢١
، رسالة دكتـوراة   الوطنية في المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية

منشورة، كلية التربية، قسم التربية اإلسالمية والمقارنة، جامعة أم القرى  غير
 . هـ١٤٢٥،

أثر اإلنترنت على طالب المرحلة الثانويـة  : عادل عايض عوض المغذوي، .٢٢
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعـة أم  )دراسة ميداينة(في المدينة المنورة 

 .هـ١٤٢٦). والمقارنةالقرى، كلية التربية، قسم التربية اإلسالمية 

دراسة تحليلية تربوية ، الفراغ الفكري لدى الشباب: عيدة ربا أحمد نوال سالم .٢٣
رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم إسالمية ، 

 .هـ١٤١٨التربية اإلسالمية والمقارنة،

النبوية ومدى  ألساليب التربوية للعقاب في السنةمحمد بن فايز الشهري ، ، ا .٢٤
رسالة ماجستير غيـر  .  استخدامها في المدارس االبتدائية في مدينة الطائف

مقدمة لقسم التربية اإلسالمية في كلية التربية بجامعـة أم القـرى   . منشورة 
 .هـ ١٤٢٤

 :والدوريات البحوث والمؤتمرات والمجالت -و



 

، بحـث   صربعض سمات الدعوة المطلوبة في هذا العأبو الحسن الندوي ،  .٢٥
  .هـ ١٤٠٢مقدم للقاء الخامس للندوة العالمة للشباب اإلسالمي في كينيا، 

،  بحث اسـتطالعي اجتمـاعي   –المجتمع العربي المعاصر : حليم بركات  .٢٦
 هـ ١٤٠٤مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، 

،اسـتطالع  دور الجامعات في تنمية القيم عنـد الطلبة خالد محمد الخطيب ،  .٢٧
وم  التربوية ، جامعة الزرقـاء  رسي العلوم الشرعية ومدرسي العلآلراء مد

 م٢٠٠٢هلية ، األردن ، األ

بحث مقدم لندوة  الخليج العربي أمام التحدي العقدي ،سعيد عبد اهللا حارب ،  .٢٨
التحديات الحضارية والغزو الثقافي لدول الخليج العربي ، مكتـب التربيـة   

 هـ١٤٠٥العربي لدول الخليج ،  

سلسلة   القيم اإلسالمية التربوية والمجتمع المعاصر،لمجيد بن مسعود، عبد ا .٢٩
 –األوقاف والشـؤون اإلسـالمية    ،  منشورات وزارة٦٧كتاب األمة ، عدد 

 .هـ١٤١٩قطر، 

المنظومة القيمية كما تحددت فـي القـرآن الكـريم    مروان ابراهيم القيسي ،  .٣٠
 .م ١٩٩٥، ) العلوم االنسانية (، دراسات  والسنة النبوية

،  جدة للطباعة والنشر  في أصول الحوار الندوة العالمية للشباب اإلسالمي ، .٣١
 .هـ١٤٠٨، جدة  ط 

 :الكتب  -ز

البث المباشـر اآلثـار والمواجهـة تربويـا     ،  براهيم عبد العزيز الدعيلجإ .٣٢
 هـ، ١٤١٥القبلة ،مكة،  ،  داروإعالميا

 -، مكتبـة العبيكـان    الشباب وقضاياه المعاصـرة إبراهيم مبارك الجوير ،  .٣٣
 .هـ ١٤١٥الرياض ، 



 

، مكتبة النهضـة   االشتراكية العربية كفلسفة للتربية: إبراهيم محمد الشافعي  .٣٤
 .هـ ١٣٩١، المصرية ، القاهرة

، دار الخيـر ،  ٤،ط إحياء علوم الـدين أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ،  .٣٥
 .هـ١٤١٧،  دمشق

،  ي على سـلوك الشـباب العربـي   تأثير الغزو الثقافإحسان محمد الحسن ،  .٣٦
 . هـ١٤١٩للعلوم األمنية، الرياض،  العربية  أكاديمية نايف

، دار التحديات المعاصرة فـي مواجهـة اإلسـالم   أحمد عبد الحميد الشاعر،  .٣٧
 .م١٩٨١الطباعة المحمدية، مصر، 

 .هـ١٤٢٣، دار اشبيليا ، الرياض، التربية اإلسالميةأحمد الحمد ،  .٣٨

، دار اشـبيليا، الريـاض،   أضواء على الثقافة اإلسالمية، أحمد فؤاد محمود  .٣٩
 .هـ١٤٢١

نمو االنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلـة   آمال صادق وفؤاد ابو حطب ، .٤٠
  . م١٩٩٩/مكتبة االنجلوا المصرية ، القاهرة ،  ٤ط،  المسنين

-، مؤسسة الرسالة ، بيروت  بحوث ودراسات في علم النفسأمل األحمد ،  .٤١
 .هـ١٤٢١

،دار جريـر   وسـائل اإلعـالم والطفولـة   سم على حوامـدة وزمـالءه،   با .٤٢
 . هـ١٤٢٦،عمان،

، دار  الميسر في علـم الـنفس االجتمـاعي   : أحمد بلقيس  وتوفيق مرعي  .٤٣
  .هـ١٤٠٤، األردن ، عمان ،الفرقان

، عـالم الكتـب ،    دراسات في علم النفس التربوي: جابر عبد المجيد جابر  .٤٤
 هـ ١٤٠٠القاهرة ، 

  هـ ١٤٠٤، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، المدخل إلى القيم  :يحة جابر قم .٤٥



 

عـالم  ،  علم نفس النمو الطفولة والمراهقـة  ،٥ط ، زهرانحامد عبد السالم  .٤٦
 .هـ١٤٢٢الكتب ،القاهرة،

 ٥، عالم الكتب ، القاهرة ،ط علم النفس االجتماعي:  ============== .٤٧
 . هـ١٤٠٤، 

قيم الجمالية وتنميتها بين الفكـر اإلسـالمي   الحنان عطية الطوري الجهني ،  .٤٨
 . هـ١٤٢٧، مكتبة الرشد ، الرياض، والفكر الغربي

المرشـد فـي كتابـة    ، و عبد اهللا عبد الرحمن صـالح ،   حلمي محمد فودة .٤٩
 ه١٤١٠، جدة، ٦دار الشروق، ط األبحاث،

، دار الزمان ، المدينة،  أصول التربية اإلسالمية،  خالد حامد الحازمي .٥٠
 هـ١٤٢٥

، دار ٣، ط مراحل النمو في ضوء التربية اإلسـالمية ، ============  .٥١
 .هـ١٤٢٦الزمان ، المدينة المنورة ، 

تربية النبي صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه في ضوء : خالد عبد اهللا القرشي  .٥٢
 هـ١٤٢١دار المعالي، عمان،  ، الكتاب والسنة

والد ووقايتهم مـن اإلنفتـاح   ،دور األسرة في تربية األخالد عبد اهللا القاسم  .٥٣
 هـ١٤٢٦، مكتب التربية لدول الخليج العربي، الرياض، اإلعالمي

التربية الوقائية في اإلسالم ومدى استفادة المدرسة : خليل بن عبداهللا الحدري  .٥٤
 .هـ١٤١٨، مطابع جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، الثانوية منها 

، دار عمـار ،   ربية في السنة النبويةأساليب الدعوة والتزياد محمد العاني،   .٥٥
 .هـ ١٤٢٠عمان، 

القيم األخالقية في الفكر اإلسـالمي والفكـر   : سامية عبدالرحمن عبدالسالم  .٥٦
 هـ ١٤١٣/م١٩٩٢، مكتبة النهضة المصرية القاهرة ، المعاصر



 

التربية اإليمانية وأثرها في تحصين الشباب مـن  سعيد بن فالح المغامسي ،  .٥٧
 .هـ ١٤٢٤العلوم والحكم ، سوريا ، ، دار  اإلنحراف

الشباب والقـيم األسـرية فـي    : سعيد فالح الغامدي  وسعيد إبراهيم جمعه  .٥٨
 .هـ ١٤٠٩، دار الثقافة ، القاهرة ،المملكة العربية السعودية 

، دار الفكر العربي  القيم التربوية في القصص القرآني: سيد أحمد طهطاوي  .٥٩
 .هـ١٤١٣، القاهرة ،

، وزارة  القنوات الفضائية المآخذ واإليجابيات :داتي الشنقيطي سيد محمد سا .٦٠
 .هـ ١٤٢٠ن اإلسالمية واألوقاف ، الرياض، والشؤ

، مكتبـة  المدخل إلى البحث فـي العلـوم السـلوكية    :صالح أحمد العساف  .٦١
 . هـ١٤١٦العبيكان، الرياض، 

موسوعة نضرة النعيم فـي مكـارم   : صالح بن عبداهللا  بن حميد وآخرون  .٦٢
، دار الوسـيلة ، جـدة ،   ٣ط أخالق الرسول الكريم صلى اهللا عليـه وسـلم  

 .هـ١٤٢٥

، مركز الكتـاب للنشـر ، القـاهرة     القيم في العملية التربوية: ضياء زاهر  .٦٣
  .م١٩٩٤،

، ٢ط، أسس التربية اإلسالمية في السنة النبويـة ، نتانيعبد الحميد الصيد الز .٦٤
  .م١٩٨٤الدار العربية للكتاب، ليبيا، 

دار الهدى، الريـاض،  ٦،ط علم النفس التكويني: د الحميد محمد الهاشمي عب .٦٥
 .هـ١٤١٠

، دار  المرشد إلى علـم الـنفس االجتمـاعي   :  ================ .٦٦
 .هـ١٤٠٤الشروق ، جدة ، 

،  طويـق  ٢، ط البث المباشر التحدي الجديدعبد الرحمن إبراهيم عسيري،  .٦٧
 . هـ١٤١٣ياض، للخدمات اإلعالمية والنشر والتوزيع ، الر



 

 ،بيروت ، ، دار الكتاب اللبناني  مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون  .٦٨
 .هـ١٤٠٢

أصول التربية اإلسـالمية وأسـاليبها فـي البيـت     : عبدالرحمن النحالوي  .٦٩
 .هـ١٤٠٣ –بيروت  -، دار الفكرالمعاصر  ٢،طوالمدرسة والمجتمع 

نفسـية إسـالمية لألبـاء    المراهقون دراسـة  عبد العزيزمحمد النغيمشي ،  .٧٠
 هـ١٤٢٣، الرياض، ٣، دار المسلم ،ط والمعلمين والدعاة 

التربية اإلسـالمية وتحديـدات   : عبد الغني عبود ، حسين إبراهيم عبد العال  .٧١
 هـ١٤١٠، دار الفكر العربي ، القاهرة  العصر

الشـباب بـين صـراع    : عبد المجيد سيد أحمد منصور وزكريا الشربيني  .٧٢
 هـ ١٤٢٥دار الفكر العربي ، القاهرة ، ،اصر والهدى اإلسالمي األجيال المع

، دار الشروق  المدخل إلى التربية والتعليم: نعيم جعنيني  الرشدان وعبد اهللا  .٧٣
 .هـ ١٤١٤، األردن ، 

، دار ٢، طالشباب المسلم فـي مواجهـة التحـديات   : عبد اهللا ناصح علوان  .٧٤
 .هـ١٤٢٧مصر،  السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة،

، دار الفكر  األصول التربوية لبناء الشخصية المسلمةعبد الودود مكروم ،   .٧٥
 هـ ،١٤١٦، القاهرة ،

، أكاديمية نايف العربيـة للعلـوم    الشباب وأوقات الفراغ: عثمان سيد أحمد  .٧٦
 .هـ ١٤٢٢األمنية ، الرياض ،

جائزة نايف ،  منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصرعدنان محمد العرعور،  .٧٧
بن عبد العزيز العالمية للسنة النبوية والدراسات المعاصرة ، المدينة المنورة 

  هـ١٤٢٦، 
، الكويـت ،   الشباب العربي والمشكالت التـي يواجههـا  : عزت حجازي  .٧٨

 هـ١٣٩٨/م١٩٧٨المجلس الوطني للثقافة والفنون ،



 

تبة الحلبـي،  ، مك القيم اإلسالمية والتربيةعلي خليل مصطفى ابو العينين ،  .٧٩
 هـ ١٤٠٨المدينة المنورة ، 

دار ، ٥، ط هداية المرشدين إلى طـرق الـوعظ والخطابـة   علي محفوظ ،  .٨٠
 هـ١٣٧١االعتصام، بيروت، 

 -دار طيبـة  ،  علم نفـس المراحـل العمريـة   عمرعبد الرحمن المفدى ،  .٨١
 .هـ١٤٢٣، ط الرياض

،دار  ة الشباباألسس النفسية والتربوية لرعايعمر محمد التومي الشيباني ،  .٨٢
 .م١٩٧٣الثقافة ، بيروت، 

، جامعة قطـر ، الدوحـة ،    الشباب القطري اهتماماته وقضاياهعلي ليلة ،   .٨٣
  .هـ ١٤١١

أساسيات القياس :  حنان عيسى سلطان الجبوريالعبيدي و شريف غانم سعيد .٨٤
، دار العلـوم للطباعـة والنشـر ، الريـاض     والتقويم في التربية والتعلـيم  

 هـ١٤٠١

، دار الفكـر العربـي، القـاهرة،     جتماعيعلم النفس االالبهي السيد ،  فؤاد .٨٥
 .م١٩٨٠

،  مشكالت المراهقة والشباب في الوطن العربـي : فيصل محمد خير الزراد  .٨٦
 هـ١٤٢٥ ٢لبنان ،ط –دار النفائس ، بيروت 

الدار الدولية للنشر والتوزيع ،القـاهرة ،   ذخيرة علوم النفس،كمال دسوقي،  .٨٧
 .م١٩٨٨

، دار الشروق للنشر والتوزيع ،  الشباب والقيم في عالم متغير: الزيود  ماجد .٨٨
 هـ١٤٢٧/م٢٠٠٦األردن ، –عمان 

الريـان للطباعـة    فلسفة التربية اإلسالمية، مؤسسةماجد عرسان الكيالني،  .٨٩
 هـ١٤١٩والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، 



 

،  أصيلية مقارنـة القيم بين اإلسالم والغرب دراسة ت: مانع بن محمد المانع  .٩٠
 .هـ١٤٢٦دار الفيصلية ، الرياض ،

مكتبـة   المبادئ والقيم في التربية اإلسـالمية ، : محمد جميل بن علي خياط  .٩١
 .هـ١٤٢٥/م٢٠٠٤الفيصلية ، مكة المكرمة ،

دار  ، ٢، ط مدخل إلى أصول التربية اإلسالمية: محمد عبد الرحمن الدخيل  .٩٢
 هـ١٤٢٤الخريجي للنشر والتوزيع ، الرياض ، ،

مـدخل إلـى أصـول    : محمد بن عبد اهللا آل عمرو ومحمود يوسف الشيخ  .٩٣
 .هـ١٤٢٥الدمام ،  ، مكتبة المتنبي، التربية اإلسالمية

، مكتبة اإلنجلو المصرية ، القاهرة  في أصول التربية: محمد الهادي عفيفي  .٩٤
 هـ١٣٩٧/ م١٩٧٧، 

ر الوفـاء،  ، دا العولمة والشباب من منظـور اجتمـاعي  محمد سيد فهمي،  .٩٥
 .م ٢٠٠٧اإلسكندرية، 

 . هـ١٤١٤، دار الشروق، القاهرة ،  منهج التربية اإلسالميةمحمد قطب ،  .٩٦

دراسـة للمنظـور التربـوي     العالم العربي على صفيح ساخن. محمد كتش  .٩٧
 .١٤٢٢مركز الكتاب ،. إلشكالية األصالة والمعاصرة 

دار المعـارف ،  ،  القيم الخاصة لـدى المبـدعين  : محي الدين أحمد حسين  .٩٨
 هـ١٤٠١/م١٩٨١القاهرة ، 

، دار الـوراق ، بيـروت ،    مـن روائـع حضـارتنا   : مصطفى السباعي  .٩٩
 .هـ١٤٢٠

، مكتبة مصـر، القـاهرة،    سكيولوجية الطفولة والمراهقةمصطفى  فهمي ،  .١٠٠
 . م١٩٧٤

، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة،    اإلتجاه األخالقي في اإلسـالم مقداد يالجن ،  .١٠١
 .م١٩٧٣



 

، دور جامعات العالم اإلسالمي في مواجهة التحديات المعاصرة ، ======= .١٠٢
 .هـ١٤٢٤ ، دار عالم الكتب ،الرياض ،٢ط

، دار الوطن، الريـاض،   البث المباشر حقائق وأرقامناصر سليمان العمر ،  .١٠٣
 .هـ١٤١٢

تنمية القيم الخاصة بمادة التربية اإلسالمية لـدى تلميـذات   وضحة السويدي،  .١٠٤
 . هـ١٤٠٩، دار الثقافة، الدوحة، بدولة قطرالمرحلة اإلعدادية 

الحوار آدابه وضوابطه فـي ضـوء الكتـاب    يحي بن محمد حسن زمزمي،  .١٠٥
 .هـ١٤٢٢عمان ، ، دار المعالي،  -والسنة

 :مواقع انترنت  -ح

محمد عبد اهللا الدويش، األساليب التربوية عند رسول البشرية ، موقع أذكـر   .١٠٦
 .اهللا على الشبكة العنكبوتية

للدكتور فيصل محمد مشعل المطيري، جامعة اإلمام محمد بن سعود  مقال .١٠٧
 :على الرابط اآلتي) بتصرف(اإلسالمية قسم علم النفس 
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