
 



 2 

 الملخص
دور اإلعالم في ترسيخ القيم، وتفعيل المنهج النبوي في تعزيز القيم تتناول هذه الدراسة 

واصطالحا،  لغة ،االعالم، القيم، و المنهج النبوي ، و لمنهج، من خالل تعريف ااإلسالمية
الفرق بين والوقوف على مصادر القيم إلبراز المصدر الثاني وهو السنة النبوية، وبيان 

فوائد ، و وظائف القيم في حياة الفرد والمجتمع، و م واالتجاهات والعادات والمعاييرالقي
، وأهدافه أهمية اإلعالم، وبيان على المستوى االجتماعي، و على مستوى الفرد، القيم

دور اإلعالم في ترسيخ القيم ، و المنهج النبوي في ترسيخ القيموغاياته ووظائفه، وبيان 
تطبيق اإلعالم للقيم اإلسالمية ومنهج النبي ؛ ثالثة اتجاهاتل ، من خالوالمنهج النبوي 

جبات والمهمات التي تعمل على ترسيخ القيم االقيام بالو و صلى هللا عليه وسلم في عمله، 
استعمال منهج الرسول صلى هللا عليه ، و ومنهج النبي صلى هللا عليه وسلم في تثبيتها

شارة إلى اآلثار السلبية لوسائل اإلعالم في ، مع اإلوسلم في ترسيخ القيم في اإلعالم
 مجال القيم.

Abstract 

This study discusses the media's role in the consolidation of manners, and 

activation of the way of the Prophet in the promotion of Islamic manners, 

through the definition of the approach, and the approach of the Prophet, and 

manners, media, language and idiomatically, and explaining the sources of 

manners to highlight the second source, a Sunnah of the Prophet, and the 

statement of the difference between the manners, attitudes, habits and 

standards , and functions of the manners in the life of the individual and 

society, and the benefits of manners, on the individual level, the social level, 

and the statement of the importance of the media, and its goals and 

objectives and functions, and the statement of the curriculum of the Prophet 

in the consolidation of manners, and the role of the media in establishing 

manners and curriculum of the Prophet, through three directions; the 

application of media manners Islamic approach Prophet, peace be upon him 

in his work, and do duties and tasks to consolidate the manners and approach 

the Prophet peace be upon him to install, and use curriculum Prophet, peace 

be upon him in the consolidation of manners in the media, with reference to 

the negative effects of the media in the field of manners 
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اإلسالميةدور اإلعالم يف ترسيخ القيم، وتفعيل املنهج النبوي يف تعزيز القيم 

 د حممد عوده العمايده العمرو
مقدمة: 

واختلط الصاحل منها بغريه، الضطراب  ،ت فيه القيماإلسالمية اليوم خماطر عدة، يف وقت اعتز   تواجه األمة
تماعية واألخالقية، وكثرة حاالت اخلروج على تعاليم الدين احلنيف، ولعل من أهم هذه املخاطر املعايري االج

 من كثري يف عنه وما نسمع يومًيا نشاهده استهداف عقيدهتا وقيمها، يف ظل انبالج وتعاظم العوملة، فما
م وهو منها بريء، وارتفاع من أفكار هدامة وسلوكيات ابسم االسال خصوًصا اإلسالمية عموًما والبالد البالد

 يعطي وغريه ذلك القتل، كل إىل األمر أحيانً  يصل بل وكثرة العقوق األحداث واحنراف اجلرمية معدالت
والقيم، لذا أصبحت احلاجة ملحة أكثر حلماية األمة من  منظومة األخالق يف تدين إىل واضحة إشارات

انية احلق ة، وال أضمن وأصح من العودة إىل األساليب والطرق خالل تقوية اجلانب اإلمياين، وتنمية القيم اإلمي
اليت استعملها الرسول صلى هللا عليه وسلم مع صحابته رضوان هللا عليهم، وتنزيلها على أرض الواقع 

دون استئذان، فيجب  تلالستفادة منها، ونظرا ملا لالعالم من قوة جتعله يتجاوز احلدود ويدخل البيو 
ديل سلوك عوتمنها  ذه القيم ومنهج الرسول صلى هللا عليه وسلم يف ترسيخها لالستفادةاستغالله ونقل ه

 االبناء ومجيع االفراد. 
يف وعي وثقافة الناس  : أصبح لالعالم أمهية ابلغة، ومكانة مرموقة بعد الثورة التكنولوجية،مشكلة الدراسة

فع الة يف التغيري والتطوير وترسيخ القيم واالقناع  يلةيف شىت اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، ووس
رتب ذلك على االعالم مسؤولية مهمة يف ارجاع الناس اىل املنبع  ،ابلطاحل هبا، ويف وقت اختلط فيه الصاحل

الرسول صلى هللا  الذي مل خيالطه شوائب، من خالل اضطالع االعالم بدوره يف ترسيخ القيم ومنهج األصيل
الدراسة يف خلط الناس بني ما يروه من  يف الدعوة اليها وتثبيتها، وتتمثل املشكلة الرئيسية يف هذهعليه وسلم 

أساليب يف الدعوة اىل القيم ال متت لإلسالم بصلة، لذا  قيم يف ظل اعالم منفتح على العامل، وظهور
 االجابة عن التساؤالت التالية: ستحاول هذه الدراسة مبشيئة هللا

 صود ابلقيم؟ واملنهج النبوي؟ واالعالم بشكل عام واالعالم االسالمي بشكل خاص؟. ما املق1
 . ما أمهية القيم يف حياة املسلم؟2
 . ما أمهية االعالم؟ وكيف ميكن أن يساهم يف نشر القيم وترسيخها؟3
 . ما املنهج الذي اتبعه الرسول صلى هللا عليه وسلم يف الدعوة اىل القيم؟4
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ذي ميكن لالعالم أن يقوم به لنشر القيم االسالمية، وهل يستطيع اإلعالم أن ينهج منهج . ما الدور ال5
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ترسيخ القيم؟

 
 : هتدف هذه الدراسة اىل بيان مايلي:أهداف الدراسة

 . مفهوم القيم، واملنهج النبوي، واإلعالم، واإلعالم اإلسالمي.1
 ياة.. أمهية القيم يف احل2
 . أمهية اإلعالم بشكل عام، وبرتسيخ القيم بشكل خاص.3
 . األساليب والطرق اليت اتبعها الرسول صلى هللا عليه وسلم يف الدعوة اىل القيم.4
. الدور الذي ميكن لالعالم أن يقوم به لنشر القيم االسالمية، من خالل هنج منهج رسول هللا صلى هللا 5

   عليه وسلم يف ترسيخ القيم.
بعد طول حبث مل أجد دراسة تتحدث عن املوضوع مباشرة، ولكن هناك العديد من  الدراسات السابقة:

 الدراسات القريبة واليت أختار منها:
 العربية، دراسة األسرة قيم تشكيل الرقمي يف العصر يف اإلعالم دور"م، 2011، "الرفاعي": دراسة 1 

 املنظومة يف تشكيل الرقمي عصره يف واالتصال اإلعالم ئلوسا دور رصد إىل الدراسة : هدفت"حتليلية
 واملرئي واملسموع اإلعالم واالتصال )املكتوب لوسائل العام الرصد خالل من وذلك لألسرة، القيمية

 وعلى العام اجلمهور سلوك على ذلك إبنتاجها املتنوع، وانعكاسات القنوات هذه تبثه والتفاعلي(، وما
اليت  واالتصال اإلعالم ووظائف دور إىل النظرة تعميق إىل الدراسة هدفت ي، كمااألسر  القيمي السلوك

 البشرية التنمية يف أتكيد دوره واالتصال اإلعالم تفقد مشولية وبصورة عام، حنو على تناوهلا وجيري جرى
 الدراسات ويرتط شأنه من مبا خاصة، وقيم األسرة عامة اجملتمع بقيم يتعلق ما والسيما التأثري يف وآاثره

 قنواهتا عن مبعزل تعمل ال اجتماعية ظاهرة بوصفها واالتصالية الظاهرة اإلعالمية إىل ابلنظر الكمية اإلعالمية
 .1وتفاعلهم معها اجلمهور تعاطي آليات عن مبعزل أو تقدمها، اليت املضامني عن أو مبعزل جمتمعة

تربوية":  السلوك، دراسة وتعديل القيم ترسيخ يف اإلسالمي اإلعالم م، "دور2011، املطارنة": دراسة "2
 الفاعل يف ترسيخ قيم اخلري والفضيلة، واجتثاث قيم الشر اإلسالمي اإلعالم دور إبراز هدفت الدراسة إىل

وقتنا  يف هلذا اإلعالم اإلسالمي يف بداية الدعوة، واحلاجة اإلعالم لعبه الكبري الذي والرذيٌلة، وبيان الدور
                                                 

 جامعة ، جملةحتليلية دراسة"العربية،  األسرة قيم تشكيل الرقمي يف العصر يف اإلعالم دورالرفاعي،  خليل حممد.  111
 .743-687م، ص2011األول والثاين  ، العدد27دمشق، اجمللد
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املؤسسات االعالمية املغايرة، من خالل تناول املوضوعات  من ميزات ومنهجية تفتقدها ا متي ز بهاملعاصر، مل
اإلسالمي يف بداية الدعوة، وأهداف  يف اللغة واالصطالح، اإلعالم اإلعالم والقيم التالية: بيان مفهوم

وصل الباحث اىل نتائج القيم والسلوك، وت على اإلسالمي اإلسالمي، وخصائصه، وأثر اإلعالم اإلعالم
كخطوة مسبقة  اإلعالم إىل األمة أعداء منها: عظم دور االعالم يف ترسيخ القيم وتعديل السلوك، عمد

إسالمي مضاد  إعالم إنشاء من الغرب، فعملوا على القادم اإلعالم ألخطار املسلمون للغزو العسكري، تنبه
 أهنا ابنفرادية ومحاس غاب عنهم  نكبوتية إالالع الفضائية والصحف والشبكة احملطات بعض خالل من

وعصور  بداية الدعوة يف اإلسالم اإلعالم املادي واملعنوي، لعب الرمسي التخطيط ووضوح اإلهداف والدعم
واالتصال  والشعراء أساليبه املختلفة كالسفراء خالل نشر دين هللا، من يف اإلسالمية دورا فاعال الدولة ازدهار
 . 2األساليب واحلكام وغريها من امللوك عليه وسلم إىل هللا الرسول صلى ، ورسائلابلناس املباشر

م، "أتثري اإلعالم على القيم األخالقية": تناول الباحث تعريف اإلعالم لغة 2009"، املهريي: دراسة "3
الم واصطالحا، ووظائف اإلعالم، وأتثري وسائل اإلعالم على القيم األخالقية من خالل وسائل اإلع

الفضائية، واإلعالم التكنولوجي، واإلعالم الورقي، وذكر استبيان أجرته جملة )ولدي( على عدد من اآلابء 
واألمهات يف الكويت والسعودية واإلمارات حول مشاهدة أطفاهلم ملا مسي ابلفيديو كليب فوجدوا أن نسبة 

طفال ال حترص على متابعته ، % فقط من األ 7.7من األطفال تشاهده ابنتظام وأن  %92.3تصل إىل 
وفيه ما فيه من التأثري السليب الكبري على سلوكيات األبناء مما يعطي جرس إنذار كبري حول خطورة الوسائل 
اإلعالمية على تربيتة األوالد، ذاكرا أن أخطر ما ميكن تلقيه من القنوات الفضائية هو تزايد مشاهد العنف 

ءات عربية وعاملية حول شبكة االنرتنت، اتضح منها أن االنرتنت اآلن واإلابحية ، وذكر أيضا عدة إحصا
فال حيول بني الناس وبينه  يدخل يف كل اجملاالت ويتوحش فيها وال يعيقه شيئ عن النفاذ إىل كل اجملتمعات 

ية عائق مادي وال معنوي ، وتوصل اىل نتائج وتوصيات منها:  العالقة بني وسائل اإلعالم والقيم األخالق
هي إحدى اإلشكاليات اليت ال تزال ميدان للبحث من قبل املتخصصني، والقيم األخالقية من املؤثرات 
املهمة يف تكوين تصورات الفرد وأفكاره ومهاراته، وأن االنفتاح اإلعالمي قد فرض نفسه وال ميكن منعه 

اتنا، وأن التأثري السليب لبعض وسائل والبد من التعامل معه بطرح بدائل تقدم خدمة إعالمية راقية تفيد جمتمع
                                                 

الدمام،  ، جامعةتربوية السلوك، دراسة وتعديل القيم ترسيخ يف اإلسالمي اإلعالم دورحممود املطارنه،  هاين.  2
 م، نقال عن موقع:2011السعودية، 

http://soutalgnoub.net/abhath/abhathalamyah/aalam1.pdf 
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اإلعالم كان سببا مهما ال ميكن إغفاله يف زايدة املشكالت يف اجملتمعات كانتشار اجلرائم واالحنرافات 
 .3واإلحنالل اخللقي

 واحلضرية": سعت الريفية األسرة بعض قيم تغيري يف الديين اإلعالم م، "دور1984"، العمر ": دراسة4
 اليت العوامل على والوقوف واحلضرية، الريفية األسرة بعض قيم تغيري يف الديين اإلعالم دور عر فت إىل الباحثة
ثالث  من خمتارة مفردة 363من  مؤلفة عينة على أجرهتا ميدانية دراسة خالل وذلك من جناحه، يف تسهم

 حجم حيث من األوىل ملرتبةالدينية ا الربامج منها: احتلت النتائج من جمموعة إىل الدراسة مناطق، وتوصلت
 اليت االجتماعية والتغيريات الديين اإلعالم بني إجيايب ومثة ارتباط والتلفزيون، الراديو يف واملشاهدة االستماع

يف  الدينية والصفحات والراديو التلفزيون يسهم كما واحلضر، الريف من كل األسرة يف قيم على تطرأ
 الربامج أن املبحوثني من %88ويرى  والتعليم، والتعاون كالعمل وترسيخها القيم بعض ترتيب يف الصحف

 الديين اإلعالم انتشار بني طردية عالقة وهناك .كبري حد إىل الديين التسامح قيم ترسيخ يف تسهم الدينية
 .4التنمية عملية يف الديين اإلعالم دور أتثري إىل الدراسة العصر، وختلص لقضااي الصحيح والفهم

احث أن دراسة "الرفاعي" حتدثت عن أثر وسائل اإلعالم على قيم األسرة من خالل ما تبثه ويرى الب
وتطرحه، ودراسة "املطارنة" تناولت بشكل موسع أثر االعالم بدءا من عهد النبوة من خالل املسجد والشعر 

تناولت أتثري التلفزيون والكالم املباشر، وصوال إىل الفضائيات والشبكة العنكبوتية، بينما دراسة "املهريي" 
على القيم من خالل دراسة ميدانية على عينة ممن يشاهدون التلفزيون ومعرفة أثر ما يشاهدون على القيم، 
أما دراسة "العمر" فقد تناولت أثر اإلعالم الديين فقط على قيم األسر الريفية فقط يف مصر، أما هذه 

القيم اإلسالمية عند املتلقني، ورسم املنهج النبوي يف الدعوة  الدراسة فامتازت بدراسة دور االعالم يف ترسيخ
 اىل تثبيت القيم، وكيفية تطبيق اإلعالم هلذه املنهجية.

 الدراسة: منهج
 املنهج هذا الباحث وصفها وتفسريها، واستخدم بقصد معاصرة الوصفي، املرتبط بظاهرة اتبع الباحث املنهج

النيب صلى هللا عليه  استخدمها ا الرسول صلى هللا عليه وسلم، وكيفوالطرق اليت اتبعه األساليب وصف يف
                                                 

عالم املعاصر بني حرية التعبري واإلساءة إىل ، مؤمتر اإلأتثري اإلعالم على القيم األخالقيةسعيد عبد هللا حارب املهريي، .  3
 7الدين، األمانة العامة لرابطة العامل اإلسالمي يف صنعاء، ابلتعاون مع وزارة األوقاف واإلرشاد يف اجلمهورية اليمنية، صنعاء، 

 م .2/2009/ 9-
http://taseel.com/display/pub/default.aspx?id=2074&ct=9&ax=3 

، القاهرة، مكتبة هنضة الشرق، دور االعالم الديين يف تغيري بعض قيم االسرة الريفية واحلضريةنوال حممد العمر، .  4
 (1م، )ط1984
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 القيم يف وسائل اإلعالم لتنمية كيفية استخدامها عليهم، وبيان تعاىل هللا رضوان الصحابة وسلم مع
 جهد أقصى واالستنباط، من خالل بذل البحث طريقة الباحث املتلقني، واستخدم نفوس اإلسالمية يف

الواضحة  ابألدلة وسائل وطرق كمنهج، استعمله النيب صلى هللا عليه وسلم، مدعمةاستخراج  هبدف
 مع وسلم عليه هللا صلى للنيب الوسائل والطرق اليت حصلت استخراج يف الطريقة هذه الباحث واستخدم

اىل منها، لذا قسمت الدراسة  األساليب واستنباط وحتليلها وفهمها ، األولية املصادر خالل الصحابة من
 مقدمة وعرض وخامتة:

يف املقدمة: حتدث الباحث عن أمهية الدراسة، ومشكلتها، واسئلتها، وأهدافهـا، والدراسات السابقة، ومنهج 
 الدراسة.

ويف العرض: حتدث الباحث عن التعريفات االجرائية؛ واملتضمنة تعريف القيم، واملنهج النبوي، واإلعالم، 
م يف احلياة، وأمهية اإلعالم بشكل عام، وبرتسيخ القيم بشكل خاص، واإلعالم اإلسالمي، وأمهية القي

واألساليب والطرق اليت اتبعها الرسول صلى هللا عليه وسلم يف الدعوة اىل القيم، والدور الذي ميكن لالعالم 
 .  أن يقوم به لنشر القيم االسالمية، من خالل هنج منهج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ترسيخ القيم

 واخريا اخلامتة اليت تضمنت نتائج الدراسة والتوصيات.
 

 التعريفات:
 املنهج النبوي:

: من هنج: طريق، هنج: بني واضح وهو النهج، ومنهج الطريق: وضحه، واملنهاج: كاملنهج، وأهنج املنهج لغة
ريق: صار هنجا، الطريق: وضح واستبان وصار هنجا واضحا بينا، واملنهاج: الطريق الواضح، واستنهج الط

. وورد 5وهنجت الطريق: سلكته، وفالن يستنهج سبيل فالن أي يسلك مسلكه، والنهج: الطريق املستقيم
َهاًجا﴾  (.48: )املائدة ذكر املنهج يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: ﴿ِلُكل ٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ

لركائز واألسس املهمة اليت توضح مسلك الفرد أو اجملتمع أو : عرفه البعض أبنه "جمموعة اواملنهج اصطالحا
، وعر فه آخرون أبنه "اسلوب وطريقة يف التعامل مع املواضيع 6األمة لتحقيق اآلاثر اليت يصبو إليها كل منهم"

                                                 
صادر،  دار بريوت، ،العرب انلس م(،1311ه/711املصري تويف االفريقي منظور ابن مكرم بن حممد الدين مجال.  5

 366، ص14)د.ط(،ج  د.ت،
، نقال عن موقع: 300ه، ص1420شوال -، رجب58جملة البحوث اإلسالمية، العدد.  6

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&View=Page&Pag
eNo=3&PageID=8149&languagename)#= 
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عرضا وطرحا ومناقشة، وهو بذلك يتعدد حبسب طبيعة املوضوع فيكون منهج علمي، وفلسفي، وديين، 
رخيي، ونفسي، وهو فن وعلم ومعرفة يف ان واحد؛ فهو فن النه يقوم على مهارات شخصية واجتماعي، وات

ويقوم على عوامل التاثري والتاثر، وعلم الن له قواعد حتكمه وله اسس ال بد من االرتكاز عليه، ومعرفة من 
 . 7معارفنا االنسانية"

باحث أن املقصود ابملنهج النبوي حمل الدراسة : وابلنظر اىل تعاريف املنهج بشكل عام يرى الاملنهج النبوي
هو: طريقة واسلوب الرسول صلى هللا عليه وسلم يف عرض وطرح ومناقشة القيم للصحابة رضوان هللا عليهم 

 وملن جاء بعدهم.
 القيم: 

مة ، فسر على وجهني: قيل هو االستقا قل آمنت ابهلل مث استقم : : "قال: القيم االستقامة، ويف احلديثلغة
قال : واالستقامة اعتدال الشيء واستواؤه، والقوام: العدل، قال تعاىل:  على الطاعة، وقيل هو ترك الشرك، 

(، وقوله تعاىل: ﴿ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن 67: )الفرقان ﴿َوالَِّذيَن ِإَذا أَنـَْفُقوا ملَْ ُيْسرُِفوا َوملَْ يـَْقرُتُوا وََكاَن َبنْيَ َذِلَك قـََواًما﴾
:االسراء(، قال الزجاج: معناه للحالة اليت هي أقوم احلاالت ، وهي توحيد هللا، 9ي لِلَّيِت ِهَي أَقْـَوُم﴾)يـَْهدِ 

 . 8وشهادة أن ال إله إال هللا، واإلميان برسله، والعمل بطاعته
 : 9وجاءت القيمة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية مبعان عدة منها

يُن اْلَقيِ ُم﴾): االستقامة والصالح: قال تعاىل1  :التوبة(.36: ﴿َذِلَك الدِ 
 :البينة(.3: االحكام القي مة: قال تعاىل: ﴿ِفيَها ُكُتٌب قـَيِ َمٌة﴾)2
الر َِجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النِ َساِء مبَا َفضََّل اَّللَُّ بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعضٍّ َومبَا أَنـَْفُقوا  : السياسة والرعاية: قال تعاىل: ﴿3

 :النساء(.34ْمَواهِلِْم﴾)ِمْن أَ 
 :الدخان(.51: الثبات واالستمرار: قال تعاىل: ﴿إنَّ اْلُمتَِّقنَي يف َمَقامٍّ أَِمنيٍّ﴾)4
:االسراء(، أي يهدي 9: االستقامة واالعتدال، يقول تعاىل: ﴿ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يـَْهِدي لِلَّيِت ِهَي أَقْـَوُم﴾)5

 .  10تقامةلألمور األكثر قيمة، أي لألكثر اس
                                                 

7  ..html08post_-blog/2012/03http://elbissari.blogspot.com/ 
 .426مرجع سابق، ص ،العرب لسان م(،1311ه/711املصري تويف االفريقي منظور ابن بن مكرم حممد الدين مجال.  8
، جملة دراسات، اجلامعة األردنية، كما حتددت يف القرآن والسنةاملنظومة الٌقيمٌية االسالمية  مروان ابراهيم القيسي، .  9

 3207، ص.22، اجمللد6العدد
 39(، ص1م، )ط1996، القاهرة، دار الفكر العريب، القيم الرتبوية يف القصص القرآينسيد أمحد طهطاوي، .  10
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قَاَل: َغاَل  أََنسٍّ  : التقدير: قيمة االشياء )الثمن(، فقيمة هذه السلعة كذا، أي تقديرها كذا، عنْ 6
عِ ُر  ُهَو اْلُمسَ َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاُلوا اَي َرُسوَل اَّللَِّ َسعِ ْر لََنا فـََقاَل ِإنَّ اَّللََّ  السِ ْعرُ 

 .11 َدمٍّ َواَل َمالٍّ اْلَقاِبُض اْلَباِسُط الرَّزَّاُق َوِإين ِ أَلَْرُجو َأْن أَْلَقى َريبِ  َولَْيَس َأَحٌد ِمْنُكْم َيْطُلُبيِن مبَْظِلَمةٍّ يف 
 : الثبات على أمر، نقول فالن ماله قيمة، أي ماله ثبات على األمر.7
 .12: عماد االمر ونظامه: قوام االمر8

 : للقيم االصطالحي هوماملف
 خيتلف معىن القيم حبسب اجملال الذي تبحث فيه، وذلك على النحو التايل:: عامة القيم : أ

 : عند علماء االقتصاد: قيم اإلنتاج وقيم االستهالك، وكلُّ له مدلوله اخلاص.1
ة إنسانية، وهي صفة : عند علماء االجتماع : القيمة هي االعتقاد أبن شيئًا ما ذا قدرة على إشباع رغب2

للشيء جتعله ذا أمهية للفرد أو للجماعة ، وهي تكمن يف العقل البشري وليست يف الشيء اخلارجي 
 . 13نفسه

 : عند الفالسفة: تعد القيم جزءاً من األخالق والفلسفة السياسية.3
 : يف الرايضيات: تستخدم القيمة للداللة على الكم ال على الكيف.4
 ين للقيمة: يتمثل يف أهنا هي املثل األعلى الذي ال يتحقق إال ابلقدرة على العمل والعطاء.: املعىن اإلنسا5

ولكن التعريف املتوافق مع جمال الدراسة هو: " معيار ومقياس اجتماعي متصل ابلنهج األخالقي للفرد 
شياء واألعمال واجلماعة، يُقيم موازين السلوك وهنج األفعال، وحيكم به على األفكار واألشخاص واأل

واملوضوعات واملواقف الفردية واجلماعية، من حيث حسنها وقيمتها والرغبة هبا، أو من حيث سوئها وعدم 
 . 14قيمتها وكراهيتها"

ب: القيم اإلسالمية : حبث علماء االسالم قضية القيم حتت مسميات خمتلفة كأالخالق والفضائل 
نبيه صلى هللا عليه وسلم، وميكن تعريفها أبهنا: جمموعة املعايري واآلداب، منطلقنٌي بذلك من كتاب هللا وسنة 

واألحكام واملوجهات املأخوذة من النصوص اإلسالمية من القرآن الكرمي  الفاضلة واألخالق العليا واملثل
                                                 

( قَاَل أَبُو ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن 1314رقم)، ِكَتاب اْلبُـُيوِع، اَبب َما َجاَء يف التَّْسِعرِي، حديث سنن الرتمذي.  11
 َصِحيحٌ 

 793، ص 3(، ج3م، )ط1972، القاهرة، دار عمران، املعجم الوسيطجممع اللغة العربية، .  12
 40، مرجع سابق، صالقيم الرتبوية يف القصص القرآينسيد أمحد طهطاوي، .  13
، دراسة مقدمة إىل مؤمتر كلية الرتبية والفنون، حتت لُّمها وتعليمهاالقيم وطرق تعفؤاد علي العاجز وعطيه العمري، .  14

 م1999عنوان "القيم والرتبية يف عامل متغري " جامعة الريموك 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 10 

 واتفاق حمل إعتقاد هبا،وأصبحت والتمسك اإللتزام على وحث اإلسالم، إليها والسنة النبوية الشريفة،  ودعا
املقبول،  وغري وحتدد للمسلم املقبول ومرجعا ألحكامهم، ، حلياهتم موجهات متثل إذ املسلمني، لدى واهتمام

السلوك املختلفة،  ومظاهر واألفعال األقوال واملستهجن، واملرغوب فيه واملرغوب عنه من من واملستحسن
اقة، احلرية، االستقاللية، ، ومن القيم: الصد15أخالقي سلوك ذي إنسان والتصرفات، وتسعى لتنشئة

املساواة، اجلمال، النظام، االدخار، التسامح، العلم، العمل، االنتماء، احرتام اآلخرين، استثمار الوقت، 
التعاون، املنافسة، االمر ابملعروف والنهي عن املنكر، اصالح ذات البني، وللقيم احلضارية يف الفكر 

ألصول والثوابت وهي قيم الدين، والثاين يتصل ابلفروع والظنيات اإلسالمي جانبان مهمان: أحدمها يتعلق اب
ا يتفاوتون يف  وهي القيم الشرعية، والقيم من منظور إسالمي مطلقة، والبشر متساوون يف ادراك معانيها، واّن 

 . 16التطبيق، ووظيفة الدين تنشيط تلك القيم
 االعالم:

ويقال تعلمت أن فالن خارج،  ابخلرب، أي أطلعه عليه،  اإلعالم لغة "اإلطالع على الشيء، فيقال، اعلمه
ما كنت أراين أن أعلمه؛ وعلم ابلشيء: شعر،  : اللحياين مبنزلة علمت، وتعامله اجلميع أي: علموه، وحكى

يقال: ما علمت خبرب قدومه، أي: ما شعرت، ويقال: استعلم يل خرب فالن وأعلمنيه حىت أعلمه، واستعلمين 
 . 17إايه اخلرب فأعلمته

 وجاء االعالم يف  القرآن الكٌرم بسبعة معان هي: 
: االذان : قال تعاىل: ﴿َوأَذِ ْن يف النَّاِس اِبحلَْجِ  ََيْتُوَك رَِجااًل َوَعَلى ُكلِ  َضاِمرٍّ ََيِْتنَي ِمْن ُكلِ  َفج ٍّ 1

(﴾  :يوسف(70 ِإنَُّكْم َلَسارُِقوَن﴾):احلج(، وقال تعاىل: ﴿مُثَّ أَذََّن ُمَؤذِ ٌن أَيَـّتـَُها اْلِعريُ 27َعِميقٍّ
:املائدة(، وقال 99) : البالغ: قال تعاىل: ﴿َما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَباَلُغ َواَّللَُّ يـَْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما َتْكُتُموَن﴾2

 :املائدة(.67) ﴾ ْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت رَِسالََتهُ تعاىل: ﴿اَي أَيُـَّها الرَُّسوُل بـَلِ ْغ َما أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربِ َك َوِإْن مَلْ تَـ 
 :النساء(.83) : االذاعة: قال تعاىل: ﴿َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اأْلَْمِن أَِو اخْلَْوِف أََذاُعوا بِِه﴾3

                                                 
 والرتبية واحلديث التفسري كتب يف السالم قيم الزهراين، ، وصاحل حيي 57سيد أمحد طهطاوي، مرجع سابق، ص.  15

 .31ص ه،1425 أم القرى دكتواره، جامعة رسالة ،السعودية ملكة العربيةابمل املتوسطة املرحلة يف الوطنية
 على موقع:، العالقة من زاوية اسالمية، االعالم والقيم األخالقيةماجد الغرابوي، .  16

p?type=c_book&id=2431http://uofislam.net/uofislam/view.ph 
، 10مرجع سابق، ج ،العرب لسان م(،1311ه/711املصري تويف االفريقي منظور ابن مكرم بن حممد الدين مجال.  17

 .264ص
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نـَْيا : االشاعة: قال تعاىل: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة يف الَِّذيَن آَمنُ 4 وا هَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم يف الدُّ
 :النور(.19﴾) َواآْلِخرَةِ 

 :نوح(.9) مُثَّ ِإين ِ َأْعَلْنُت هَلُْم َوَأْسَرْرُت هَلُْم ِإْسرَارًا﴾ : االعالن: قال تعاىل: ﴿5
 :ال عمران(.44: االنباء: قال تعاىل: ﴿َذِلَك ِمْن أَنـَْباِء اْلَغْيِب نُوِحيِه إِلَْيَك﴾)6
ُ ِمْن َأْخَبارُِكمْ : 7  :التوبة(.94﴾) االخبار: قال تعاىل: ﴿َقْد نـَبََّأَن اَّللَّ

وأما من السنة فقد استعمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم االعالم التدويين؛ كرسائله اىل امللوك، واالعالم 
 . 18الشفوي؛ كعرضه للدعوة على القبائل يف مواسم احلج، واالتصال الشخصي ابالفراد

: هو عملية تفاهم تقوم علي تنظيم التفاعل بني الناس وجتارهبم يف اآلراء فيما بينهم، وهو يف هذه اصطالحا  و 
احلالة ظاهرة احلضارة احلديثة، اليت حولتها إىل خطرية، ودعمتها إبمكانت عظيمة حولتها إىل قوة ال يستغين 

م فهي تتمثل يف " املرسل ، واملستقبل ، عنها لدي الشعوب واحلكومات علي حد سواء، أما عنـاصر اإلعال
 الثابتة اليت واحلقائق السليمة واملعلومات الصحيحة ابألخبار الناس تزويد ، ويعرف: أبنه19واألداة ، والرسالة

 الرأي هذا يعرب املشكالت، حبيث من مشكلة أو الوقائع من واقعة يف صائب رأي تكوين على تساعدهم
 التنوير هي اإلعالم من الوحيدة الغاية أن ومعىن ذلك وميوله، واجتاهاته اجلمهور عقلية عن موضوعياً  تعبرياً 
. وختتلف األدوات اإلعالمية ابختالف 20ذلك وحنو واألرقام واإلحصاءات واحلقائق املعلومات طريق عن

طبيعتها ، وختتلف أيضًا ابختالف أتثريها، وختتلف من جانب أخر من حيث حداثتها وقدمها، فهناك 
وسائل إعالمية متعددة حديثة وقدمية تنقل فيها رسالة ويتم استقباهلا والتأثر هبا وفقاً العتبارات متعددة منها؛ 
درجة أو قوة جذب وأتثري هذه األداة، والظروف احمليطة اليت تعرض فيها املؤثرات، فهناك على سبيل املثال: 

النرتنت، والصحافة املكتوبة وااللكرتونية، ومواقع االذاعة، التلفزيون والفضائيات، السينما واالفالم، وا
 التواصل)الفيسبوك، تويرت، اليوتيوب(.

: "تزويد اجلماٌهري عامة حبقائق الـدين املستمدة من كتاب هللا وسـنة نبيه مباشرة أو غري االعالم االسالمي
لديه خلفية واسعة يف  مباشرة من خالل وسيلة اعالمية دينية متخصصة أو عامة، بواسطة قائم ابالتصال

                                                 
 .80(، ص 1م، )ط1986، القاهرة، مكتبة سعيد رأفت، فقه الدعوة واالعالم االسالميجنيب عمارة، .  18
 .215م، ص2001، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، للطفلالتنشئة االجتماعية حممد الشناوي، .  19
 .11(، ص2م، )ط1985املصرية،  األجنلو القاهرة، مكتبة ،ابجلماهري واالتصال اإلعالمإمام،  إبراهيم.  20
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موضوع الرسالة اليت يتناوهلا، وذلك بغية تكوين رأي صائب يعي احلقائق الدينية ويدركها ويتأثر هبا يف 
 . 21معتقداته، وعبادته ومعامالته"

 مصادر القيم اإلسالمية: 
هللا سبحانه وتعاىل : القرآن الكرمي : القرآن الكرمي أساس الشريعة اإلسالمية، وأصل سائر أدلتها، وما ترك 1

فيه من شيء مما حيتاج الناس إليه يف أمر دينهم أو دنياهم، مفصاًل أو جمماًل، وإليه تستند ابقي األدلة يف 
 . 22حجيتها من السنة واإلمجاع والقياس وغريه

، : السنة النبوية : وهي ما صدر عن النيب صلى هللا عليه وسلم من  قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية2
وقد أمجع املسلمون على أن السنة حجة يف الدين ودليل من أدلة األحكام الشرعية ، وابلتايل فهي تعترب 

 . 23املصدر الثاين من مصادر القيم اإلسالمية
: اإلمجاع : وهو اتفاق اجملتهدين من أمة حممد صلى هللا عليه وسلم على حكم شرعي يف عصر غري عصر 3

الشرتاك يف االعتقاد أو القول أو الفعل أو ما يف معنامها من التقرير، والسكوت، الرسول، ويقصد ابالتفاق: ا
وهو إما أن يكون قطعي الداللة على احلكم أو ظين الداللة ، فإن كان قطعي الداللة على احلكم وهو 

صارت قانونً  اإلمجاع الصريح، فال سبيل إىل خمالفته وال جمال لالجتهاد يف مسألة مت فيها ذلك اإلمجاع ألهنا
فإنه ال خيرج  –وهو اإلمجاع السكويت  –شرعيًا واجب االتباع والعمل مبقتضاه أما ما كان ظين الداللة 

 . 24الواقعة عن أن تكون حماًل لالجتهاد ألنه ال خيرج عن كونه رأي مجاعة من اجملتهدين ال مجيعهم
خر لوجود علة حكم له شرعي، ال تدرك من : القياس : ويعرَّف اصطالحاً أبنه " إحلاق حكم حبكم حمل آل4

، وال خالف بني مجهور الفقهاء على أن القياس  أصل من أصول التشريع، ودليل 25نصه مبجرد فهم اللغة
 من األدلة الشرعية اليت يرجع إليها يف معرفة األحكام الشرعية العملية.

وس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة : العرف : ويقصد به عند األصوليني والفقهاء ما استقر يف النف5
ابلقبول" فكل ما اعتاده وألفه أهل العقول الرشيدة والطباع السليمة من قول أو فعل تكرر مرة بعد أخرى 

 حىت متكن أثره من نفوسهم واطمأنت إليه طباعهم فهو عرف.
                                                 

 .14(، ص1م، )ط1979، القاهرة، مكتبة اخلاجني، االعالم االسالمي وتطبيقاته العمليةحميي الدين عبداحلكيم، .  21
(، 1م، )ط1963، القاهرة، كلية الشريعة، جامعة االزهر، املوجز يف أصول الفقهبد اجلليل القرنشاوي وآخرون، ع.  22

 .52ص
 .61-59املرجع السابق، ص.  23
 .198-186املرجع السابق، ص .  24
 .199املرجع السابق، ص.  25
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 : 26الفرق بني القيم واالجتاهات والعادات واملعايري
الجتاهات أبن االجتاهات عبارة عن نزعة أو ميل إىل القيام أو رد فعل إجيايب أو سليب : ختتلف القيم عن ا1

أو حمايد حنو األشخاص أو األفعال أو القيم واألفكار أو املعلومات أو األحداث أو األوضاع، والقيم مفهوم 
اس االجتاهات بسبب اجتماعي،  أما االجتاه فهو مفهوم فردي، والقيم غالبًا ما يكون قياسها أسهل من قي

ميل صاحبها إلشهارها، والقيم ميكن التعبري عنها بصيغ منطقية وواضحة مثل "أعتقد أن هللا موجود"، أما 
االجتاهات فيصعب التعبري عنها ابعتبارها نزعات إنسانية وردود فعل املرء العاطفية حنو األشياء، فهي تعبري 

ثقافة املرء واجملتمع، أما االجتاهات فهي ال تشكل جزءًا من عن املشاعر ومتقلبة، والقيم تشكل جزءًا من 
ثقافة اجملتمع بل هي نزوع فردي أو مجاعي حمدود حنو األشياء واألشخاص، والقيم ال ميكن إخفائها وحيرص 
اإلنسان على إظهارها يف سلوكه، أما االجتاهات فيمكن إخفاؤها، والقيم تنسجم مع ثقافة وقيم اجلماعة اليت 

ي إليها وتعترب عنصر توحيد معهم، أما االجتاهات فال تنسجم ابلضرورة مع القيم السائدة يف جمتمعه أو ينتم
 ثقافة قومه.

: وختتلف القيم عن العادات أبن العادة صفة أو صيغة مكتسبة يف السلوك، والعادات تصدر عن تفاعل 2
ن، والعادات أقل أمهية من القيم ألهنا األفراد، وليس مصدرها الدين، أما القيم فمصدرها األساسي الدي

 مرتبطة أبشياء اثنوية، أما القيم فرتتبط ابلغاايت النهائية.
: املعيار هو قاعدة أو مستوى لعمل ما ، فكل من القيم واملعايري مبثابة ّنوذجني خمتلفني من املوجهات 3

 حدد االلتزامات االجتماعية.الرمزية للفعل، فالقيم حتدد التفضيالت االجتماعية، أما املعايري فت
 : 27للقيم وظائف مهمة يف حياة الفرد واجملتمع، منهاوظائف القيم يف حياة الفرد واجملتمع : 

 أوال: للفرد: 
 : هتيئ للفرد خيارات معينة لالختيار واالستجابة ملوقف معني، فتلعب دوراً هاماً يف بناء شخصيته.1
 وب منه، لذلك فهي جتعله أقدر وأصرب على التكيف.: تعطي الفرد إمكانية أداء ما هو مطل2
 : حتقق للفرد اإلحساس ابألمان ألهنا تقويه على مواجهة ضعف النفس.3
 : تدفع الفرد لتحسني أفكاره ومعتقداته.4
 : تساعد الفرد على فهم اآلخرين من حوله، وتوسع إطاره املرجعي يف فهم عالقاته مع اآلخرين.5

                                                 
عمان، دائرة الرتبية والتعليم بوكالة الغوث، ، االجتاهات وطرائق تعديلها وقياسها يف التعليم املدرسيبلقيس أمحد، .  26

 .13-12م، ص1986
 ، مرجع سابق.القيم وطرق تعلُّمها وتعليمهافؤاد علي العاجز وعطيه العمري، .  27
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 عياً وأخالقياً ونفسياً وفكرايً وثقافياً.: إصالح الفرد اجتما6
 : تعمل على ضبط نزوات الفرد وشهواته ومطامعه، وصواًل إىل مرحلة رضي هللا سبحانه وتعاىل.7

 اثنيا: للمجتمع:
 : حتافظ على متاسك اجملتمع ووحدته. 1
 : تساعد على مواجهة التغريات اليت حتدث.2
 ألهنا هي اليت تعطي النظم االجتماعية أساساً عقلياً.: تربط بني أجزاء الثقافة يف اجملتمع 3
 : حتمي اجملتمع من األننية والدونية الطائشة.4
 : تزود اجملتمع ابلصيغة اليت يتعامل هبا مع اجملتمعات األخرى من حوله.5
 : جتعل سلوك اجلماعة عماًل تبتغي به وجه هللا تعايل.6

ي الذي يشاطر اجلناح العسكري مهمة محاية االمن الوطين، فاجلناح تعترب القيم اجلناح الفكر  :28فوائد القيم
العسكري للحماية من الغزو اخلارجي املسلح، بينما القيم للحماية من االفكار اهلدامة اليت تنساب اىل 

ية، االوطان وهتدمها، وتشتد احلاجة اليها يف زماننا احلاضر مع انتشار االفكار والتنظيمات التكفريية واالرهاب
 وتعاظم العوملة، ومن فوائد القيم:

 أوال: على مستوى الفرد:
 : تولد لدى الفرد االحساس ابالمان، من خالل استعانته هبا يف مواجهة النفس، والتحدايت احلياتية.1
 : تعطي للفرد فرصة للتعبري عن نفسه وأتكيد ذاته ووجوده.2
 اعده على فهم العامل من حوله، وتنظيم عالقاته معه.: تعمل على حتسني إدراك الفرد، ومعتقداته، مبا يس3
 : إصالح الفرد نفسياً وخلقياً، وتوجيهه حنو اخلري واإلحسان.4
 : متكن الفرد من ضبط شهواته، حىت ال يسيطر عليها القلب والعقل فقط.5

 اثنيا: على املستوى االجتماعي:
 دافه ومثله العليا ومبادئه الثابتة.: حتافظ على متاسك اجملتمع، ووحدته، من خالل حتديد أه1
: تساعد على مواجهة التغريات اليت حتدث يف اجملتمع، من خالل حتديد االختيارات الصحيحة مما يسهل 2

 على الناس حياهتم وحيفظ للمجتمع استقراره وكيانه يف إطار موحد.
م االجتماعية أساساً عقلياً حىت : ربط أجزاء ثقافة اجملتمع بعضا مع بعض، كي تبدو متناسقة، وتعطي النظ3

 يصبح عقيدة يف ذهن أفراد اجملتمع املنتمني إىل هذه الثقافة.
                                                 

 .28-27(، ص1م، )ط2006، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع، الشباب والقيم يف عامل متغريماجد الزيود، .  28
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: محاية اجملتمع من األننية املفرطة والنزعات والشهوات الطائشة، ألن القيم هي اهلدف الذي يسعى مجيع 4
 أفراد اجملتمع اىل الوصول إليه.

ن يتعامل هبا مع العامل من حوله،  ورسم أهدافه ومربرات وجوده، : إرشاد اجملتمع إىل الصيغة اليت جيب أ5
 والطرق اليت يتعامل هبا.

 أمهية اإلعالم: 
حمور وهدف العملٌية االعالمية االنسان، ويعتمد جناح وسائل االعالم على مدى التغري الذي حيدثه يف فكر 

ديل السلوك السليب لديه، وإبعاده عن القيم وسلوك اإلنسان، وبقدر ما يزود االعالم اإلنسان بقيم اخلري وتع
، وعليه فإن االعالم الصحيح واملوجه الذي يقوم بواجبه خري قيام هو قيمة وسيلية، 29السلبية يكون جناحه

وإذا ما كسب ثقة اجلمهور فإنه سيتحكم بقبول أو رفض القيم، ويتفق علماء االجتماع واالتصال على أن 
اجملتمع البد أن يصل اىل الناس من خالل وسائل االعالم، بصفتها االدوات أي تغيري اجتماعي مقصود يف 

 :30املهمة الرئيسية واملساعدة يف خماطبة الناس، وتؤثر وسائل االعالم يف حياة الناس لالسباب التالية
 : االنتشار الواسع والقدرة على جذب انتباه واهتمام املواطن.1
ئات، والتعامل مع كافة الفئات، واالعمار واملستوايت االجتماعية : القدرة على الوصول اىل مجيع البي2

 واالقتصادية والثقافية.
: القيام بوظائف عديدة لتحقيق املنافع الفردية واجلماعية واجملتمعية، ترفيهية أو تثقيفية أو تعليمية، من 3

 خالل وسائلها املتعددة واملتنوعة السمعية أو البصرية أو املقروءة. 
حىت يكون االعالم نجحا وفع اال البد من أن يكون له غاية وهدف ، إذ من وغاية االعالم :  أهداف

املعروف أن وضوح اهلدف والغاية يوفر اجلهد والطاقة واملال ويعطي نتائجه بشكل أفضل، لذا فأن االعالم 
 :31الناجح يهدف اىل أمور منها

 بني االمم. : نشر روح التعاون والعدل واملساواة يف العالقات1
 : متابعة وفهم وإدراك ما حيدث حولنا من ظواهر وأحداث .2
 : العناية ابلرتاث الديين والثقايف ونقله جيال عن جيل .3

                                                 
 .223، مرجع سابق، صعوة واالعالم االسالميفقه الدعمارة جنيب، .  29
 .102-100مرجع سابق، ص دور االعالم الديين يف تغيري بعض قيم االسرة الريفية واحلضرية،نوال حممد العمر، .  30
 .196(، ص1م، )ط2011، عمان،  دار اسامه للنشر والتوزيع، االعالم والتنمية املعاصرةفاروق خالد احلسنات، .  31
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: الرتكيز على احلس الوطين واالنتماء وتنميتها يف نفوس املواطنني، وتنمية ودعم احلس الدميقراطي لديهم، 4
 ملال العام.وضرورة احملافظة على مقدرات البلد وا

 : مالحظة االفكار اهلدامة والدخيلة اليت تضر ابجملتمع وتسعى به حنو التخلف والتنبيه منها .5
 : الرتكيز على الشباب وإبراز دورهم وحبث ومناقشة قضاايهم ومشكالهتم .6
نة أو حتقيق : الرتكيز على قضية استغالل الدين والعاطفة الدينية لدى املواطنني من أجل تنفيذ أجندة معي7

مصاحل ومآرب شخصية أو حزبية مع الرتكيز على الوسطية والعقالنية يف الدين لبذر بذور احملبة واالخاء 
 واملودة والوحدة الوطنية.

 حىت حيقق االعالم دوره بشكل نجح وفع ال فأنه يقوم ابلوظائف التالية :وظائف ومهام االعالم : 
حيحة واملعلومات الدقيقة السليمة واحلقائق الثابتة اليت تسهم يف : إطالع املواطنني على االخبار الص1

تكوين رأي عام جمتمعي صحيح ونجح ولن يكون نجحا إال إذا عرب  تعبريا موضوعيا عن عقلية اجلماهري 
 .32واجتاهاهتم وميوهلم ، إذ االعالم خياطب العقول ال الغرائز

صري الفرد بدءا من تقدمي برامج االطفال مرورا بربامج مرحلة : التنشئة االجتماعية القائمة على تنوير وتب2
املراهقة والشباب مع مراعاة كل فرتة عمرية وما تتطلبه من برامج وأسلوب طرح وطريقة الطرح، وبذلك يكون 

. وتتم من خالل ربط احلاضر ابملاضي، وتواصل 33االعالم متمما ومكمال لدور االسرة واملدرسة واجلامعة
ع بعضهم البعض، عن طريق تنشئة االطفال واالبناء على قيم وعادات وتقاليد وأعراف االابء االجيال م
 واالجداد.

: التأكيد على القيم واملبادئ واالجتاهات اليت تتوافق مع طبيعة اجملتمع واحملافظة عليها ألهنا ستكون 3
نا البد من الطرح اجليد للقيم االساس الذي ينطلق منه سلوك املواطن يف كل منحى من مناحي احلياة، وه

واملبادئ، ألن املواطن هنا يشاهد قيم عديدة ويسعى للمفاضلة واالختيار، ومن أهم وظائف االعالم تثبيت 
القيم واملبادئ واالجتاهات واحملافظة عليها، فكل جمتمع له داينة معينة وجمموعات من القيم واملبادئ واملعايري 

، إذ أن القيم االجتماعية هي 34د اخلاصة به، واليت تشكل اّناطه السلوكيةوالعادات واالعراف والتقالي
األساس الثاين بعد التفاعل االجتماعي، حيث تعمل هذه القيم على انتاج وتقومي السلوك، كون القيم موجه 

                                                 
 .13-12، مرجع سابق، صاالعالم واالتصال ابجلماهريم امام، ابراهي.  32
، القاهرة، مكتبة وسائل واساليب االتصال يف اجملاالت االجتماعية والرتبوية واالدارية واالعالميةزيدان عبدالباقي، .  33

 .366( ص2م، )ط1979النهضة املصرية، 
، القاهرة، مكتبة االجتماعية والرتبوية واالدارية واالعالمية وسائل واساليب االتصال يف اجملاالتزيدان عبدالباقي، .  34

 .313( ص2م، )ط1979النهضة املصرية، 
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يم لسلوك الفرد يف حياته اليومية، وألن القيم ختضع للمفاضلة واالختيار َييت دور االعالم الظهار الق
االسالمية وادخاهلا معرتك املفاضلة واالختيار، وبفضل االعالم وثورة املعلوماتية أيضا تزداد اتصاالت اجلمهور 
مع بعضه البعض مما يؤدي اىل اشرتاك اجلمهور يف نسق قيمي موحد يعمل على متاسك االفراد وتوحيد 

 .35رأيهم
طن بصورة التهديدات اخلارجية والداخلية : دعم الدفاع الوطين واألمن القومي من خالل وضع املوا4

 واالخطار احملدقة ابلوطن وأضرار وسيئات ومساوئ وسلبيات أي سلوكيات تضر ابألمن الوطين.
: توسيع اآلفاق الفكرية من خالل طرح ومناقشة القضااي الفكرية وبيان جوانبها االجيابية والتأكيد عليها ، 5

 . والسلبية والتحذير منها ومن خطورهتا
لالعالم اإلسالمي دور يف نشر القيم يف اجملتمع او طمسها، والتنفري منها، ملا ميلكه من االعالم االسالمي:  

َأنَّ َرُسوَل   َأيب ُهَريـْرَةَ  وسائل متتاز ابلتشويق واالاثرة، والتكرار، ولذلك تعظم املسؤلية على العاملني فيه، َعنْ 
َمْن َدَعا ِإىَل ُهًدى َكاَن َلُه ِمَن اأْلَْجِر ِمْثُل أُُجوِر َمْن تَِبَعُه ، اَل يـَنـُْقُص َذِلَك  لََّم قَاَل:"اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوسَ 

مثِْ ِمْثُل آاَثِم َمْن تَِبَعُه ، اَل يـَنـْقُ  ًئا ، َوَمْن َدَعا ِإىَل َضاَلَلةٍّ َكاَن َعَلْيِه ِمَن اإْلِ آاَثِمِهْم ُص َذِلَك ِمْن ِمْن أُُجورِِهْم َشيـْ
ًئا"   ،36َشيـْ

 :37: يهدف اإلعالم اإلسالمي زايدة على االعالم بشكل عام إىل أمور منهاأهـداف االعالم االسالمي
: إيصال قيم الدعوة االسالمية وخصائصها االنسانية إىل العامل أمجع بشكل عام واملسلمني بشكل خاص، 1

االسالم ملا شاهدوه ومسعوه من تصرفات أدعياء  لتصحيح اخلطأ والتشويٌه، الذي تولد عند الكثريين عن
اإلسالم، ودفع الباطل ودرء املفاسد، مبنهجية اسالمية، وأسلوب اعالمي رفيع، بعٌيدا عن اخلرافات 
واالختالفات الفقهية واملذهبية، أو اهلجوم على األخر بطريقة سافرة تفتقد للحجة، أو املساس ابالداين 

 . 38والعقائد
                                                 

، مرجع سابق، وسائل واساليب االتصال يف اجملاالت االجتماعية والرتبوية واالدارية واالعالميةزيدان عبدالباقي،  .  35
 .366-365ص
 (.4837حديث رقم) ...نًَّة َحَسَنًة أَْو َسيِ َئًة َوَمنْ ، كتاب العلم، ابب َمْن َسنَّ سُ صحيح مسلم.  36
 ، دراسة تربوية، مرجع سابق.دور االعالم االسالمي يف ترسيخ القيم وتعديل السلوكهاين حمموداملطارنه، .  37
(، 1، )طم1999، القاهرة، العريب للنشر والتوزيع، االعالم االسالمي الواقع التحدايت املستقبلعبداجمليد كري، .  38

 .218ص.
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ة من االعالم املضاد، ابلعمل على حث االمة للتمسك هبويٌتها،  واالنتماء لعقٌيدهتا، : حتصني االم2
 . 39ومواجهة األخر الذي حياول طمسها، ابلتوجيه املوضـوعي واالفادة من أدوات األخر

: العمل على توجٌيه االمة للتماسك، والتضامن، والتعاون، من أجل بناء اجتماعي  متني، وتنمٌية اسالمية 3
 .40شاملة مستدامة مستمدة من دعـوة االسالم وقيمه الرتبويٌة

: العمل على نشر الثقافة االسالمية، والتعليم، وبث املعلومة املهمة، مبا يربط االمة مباضيها، ويبصرها 4
 بواقعها، ومبا يعينها على استشراف مستقبلها.

االعالم منها ويعمل على ترسيخها،  : إخضاع الربامج االعالمية وخططها لعقٌيدة االمة: حبيث يصدر5
لٌيكون رافدا تربواي، ويقوم على منهجية تصوغ القيم وتضعها يف إطارها الصحيح، فتنمي يف االمة نوازع 
اخلري، وتوقظ فيها ضمري االسالم، وتبعدها عن متاهات الفتنة، والفكر اخلارجي، والبهرجة اخلالية من 

ن مصادره االسالمية، ابستخدام الفنون االعالمية احلديثة، الجتذاب االنتاج، وتستمد املضمون واحملتوى م
املشاهد والسامع والقارئ، والبعد عن الوعظ املباشر أبسلوب التشهري، والندوات التقليدية، وأسلوب نشر 

حبيث  األخطاء، وبلغة سليمة، وحتسينات لغوية وأدبية راقية، مع الرتٌكز على اجلانب الرتفيهي اهلادف امللتزم،
، ولكن اإلعالم 41يقبلها الكبري والصغري، والعامل واالمي، وبطريقة عرض ال فرض على عقوهلم وأفكارهم

اإلسالمي يعاين من مشاكل ومعيقات، منها: عدم التكامل مابني االعالم نفسه أو االعالم والبيت واملدرسة 
بة اجياد احللول له، إىل جانب إمهال واملسجد، وانتشار ظاهرة العنف الذي يشاهده الشاب أو الطفل وصعو 

اللغة العربية وعدم االهتمام هبا وتنميتها واحملافظة عليها، وعدم تدخل االشراف الرتبوي وغيابه عن االعداد 
 . 42للربامج وما يعرض يف وسائل االعالم

وتقريراته وصفاته  : استخدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبقواله وأفعاله43املنهج النبوي يف ترسيخ القيم
اخللقية طرقًا متعددة يف تعليم القيم اإلسالمية للمسلمني وغرسها فيهم وتنميتها ورعايتها، فكان صلى هللا 
عليه وسلم خيتار لكل موقف الطريقة اليت تناسبه، وكان أحياًن يستخدم أكثر من طريقة يف املوقف الواحد 

 ألساليب ما يلي:حبسب مقتضيات هذا املوقف، ومن هذه الطرق وا
                                                 

(، 1م، )ط1986، الرايض، دار عامل الكتب، التصور املوضوعي لدراسة االعالم االسالميسعٌيد حممد الشنقيطي، .  39
 .296ص .

 .42(، ص1هـ، )ط1406، بريوت، عامل الكتب، األسس العلمية والتطبيقية لالعالم االسالميعبدالوهاب كحيل، .  40
 . 47(، ص1م، )ط1981، الكويت، دار البحوث العلمية، ظرة االسالمية لالعالمالنحممد كمال الدين إمام، .  41
 .187-180، مرجع سابق، صدور االعالم الديين يف تغيري بعض قيم االسرة الريفية واحلضريةنوال حممد العمر، .  42
 ، مرجع سابق.القيم وطرق تعلُّمها وتعليمهافؤاد علي العاجز وعطيه العمري، .  43
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 سلوكيات إىل وحتويل العبارات  مواقف إىل على ترمجة الكلمات القدوة أسلوب : يعتمد القدوة: 1
واجتثاث  الشباب، عند احلسنة القيم بناء يف صحيحة، وهي مهمة  تربية خالله من النفوس فترتىب وأخالق،

 يعاين ما فكثريًا السلوكي، واقعها مع كالمها جماليت ينس احلسنة القدوة إىل حباجة السيئة، ألن الشباب القيم
الواقع،  مع يتعايش كي التناقض هبذا األخذ إىل يدفعه مما والقيم، املثل الواقع مع صورة تناقض من الشباب

وقد أمرن هللا سبحانه وتعاىل ابالقتداء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال سبحانه وتعاىل: ﴿َلَقْد َكاَن 
:االحزاب(، َأْي َكاَن 21يف َرُسوِل اَّللَِّ أُْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اَّللََّ َواْليَـْوَم اآْلِخَر َوذََكَر اَّللََّ َكِثريًا﴾)َلُكْم 

ه، َلُكْم ُقْدَوة يف النَّيب  َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم، وطلب الرسول صلى هللا عليه وسلم من املسلمني أن يقتدوا ب
لَ   قَالَ  فعن َماِلِك ْبِن احْلَُوْيِرثِ  َنا النَّيبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوحَنُْن َشبَـَبٌة ُمتَـَقارِبُوَن فَأََقْمَنا ِعْنَدُه ِعْشرِيَن لَيـْ ًة أَتـَيـْ

اْرِجُعوا ِإىَل أَْهِليُكْم فـََعلِ ُموُهْم  َنُه وََكاَن َرِفيًقا َرِحيًما فـََقالَ َفَظنَّ َأنَّ اْشتَـْقَنا أَْهَلَنا َوَسأَلََنا َعمَّْن تـَرَْكَنا يف َأْهِلَنا فََأْخربَْ 
، وتعترب القدوة الصاحلة من أفضل وسائل الرتبية وغرس القيم 44" َوَصلُّوا َكَما َرأَيـُْتُموين ُأَصلِ ي َوُمُروُهمْ 

 وعلى الطفل. السليمة، مثلما أن القدوة السيئة هلا أتثري سليب على املتعلم 
 معني، أمر يف اإلنسان يتفكر ابلعواقب، وأن والتذكري : املوعظة احلسنة: ابلقاء الكالم، واملوعظة النصح2

 ابن هللا النفوس، فعن عبد يف وأفكاره، وهلا أثرها العظيم والبالغ توجه سلوكه اليت النتائج منه ويستخلص
، ومثال 45ولنا ابملوعظة يف األايم كراهة السآمة علينا""كان النيب صلى هللا عليه وسلم يتخ  مسعود قال:

ُ َعْنُه قَالَ  ذلك ما ورد عن َعِلي ٍّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقَعَد  بَِقيِع اْلَغْرَقدِ  ُكنَّا يف َجَناَزةٍّ يف   َرِضَي اَّللَّ فََأاَتَن النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ
ُفوَسةٍّ  َأَحدٍّ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َنكََّس َفَجَعَل يـَْنُكُت مبِْخَصَرتِِه مُثَّ قَاَلَماَوقـََعْدَن َحْوَلُه َوَمَعُه خِمَْصرٌَة فَـ  ِإالَّ  َما ِمْن نـَْفسٍّ َمنـْ

َعَلى ِكَتابَِنا اجْلَنَِّة َوالنَّاِر َوِإالَّ َقْد ُكِتَب َشِقيًَّة أَْو َسِعيَدًة فـََقاَل َرُجٌل اَي َرُسوَل اَّللَِّ أََفاَل نـَتَِّكُل  ِمنْ  ُكِتَب َمَكاهُنَا
أَْهِل  ِمنْ  َكاَن ِمنَّا َمنْ  أَْهِل السََّعاَدِة َفَسَيِصرُي ِإىَل َعَمِل َأْهِل السََّعاَدِة َوأَمَّا ِمنْ  َونَدَُع اْلَعَمَل َفَمْن َكاَن ِمنَّا

فـَيـَُيسَُّروَن لَِعَمِل السََّعاَدِة َوأَمَّا أَْهُل الشََّقاَوِة  َفَسَيِصرُي ِإىَل َعَمِل َأْهِل الشََّقاَوِة قَاَل أَمَّا أَْهُل السََّعاَدةِ   الشََّقاَوةِ 
َق اِبحْلُْسىَن﴾ َمنْ  ﴿فََأمَّا فـَيـَُيسَُّروَن لَِعَمِل الشََّقاَوِة مُثَّ قـََرأَ  ، وكان صلى هللا 46اآْليََة" :الليل(6)أَْعَطى َواتَـَّقى َوَصدَّ

 يصعب مبا وال يتحدث عقوهلم، قدر على الناس طبوخيا الغلظة عن عليه وسلم يراعي يف مواعظه ويبتعد
                                                 

 (.2238، ِكَتاب اأْلََدِب، اَبب َرمْحَِة النَّاِس َواْلبَـَهائِِم، حديث رقم)البخاري صحيح.  44
ابب ما كان النيب صلى هللا عليه وسلم يتخوهلم ابملوعظة والعلم كي ال ينفروا، حديث  ، كتاب العلم،صحيح البخاري.  45

 (.68رقم)
 (.1296اْلُمَحدِ ِث ِعْنَد اْلَقرْبِ َوقـُُعوِد َأْصَحابِِه َحْوَلُه، حديث رقم)، ِكَتاب اجْلََنائِِز، اَبب َمْوِعظَِة صحيح البخاري.  46
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فهمه واستيعابه، ويتدرج يف موعظته، وخيتار الوقت املناسب هلا، ولكن هنا يلزم التكرار وتدعيم املوعظة 
 ابلقدوة، واتبع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أساليب عدة يف مواعظه، منها:

ع على أمهية األمر املقسم عليه، ومثال ذلك، ما روي َعْن أيب أ: إفتتاح املوعظة ابلقسم، وبذلك تنبيه للسام
اَل يـُْؤِمُن، َواَّللَِّ اَل يـُْؤِمُن، َواَّللَِّ اَل يـُْؤِمُن"، قَاُلوا: َوَما َذاَك  هريرة َأن  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َواَّللَِّ 

؟ قَاَل: "اجلَْ  ، َوَما بـََوائُِقُه؟ قَاَل: "َشرُُّه"اَي َرُسوَل اَّللَِّ  .47اُر اَل ََيَْمُن َجارُُه بـََوائَِقُه"، قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
ب: دمج املوعظة ابملداعبة، وذلك من ابب التشويق وإذهاب امللل وحتريك ذهن املتلقي، ومثال ذلك ما ورد 

َحاِمُلَك َعَلى َوَلِد  ُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل ِإين ِ َأنَّ َرُجاًل اْسَتْحَمَل رَ   أََنِس ْبِن َماِلكٍّ  َعنْ 
ِبَل ِإالَّ  النَّاَقةِ  فـََقاَل اَي َرُسوَل اَّللَِّ َما َأْصَنُع ِبَوَلدِ  النَّاَقةِ  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَهْل تَِلُد اإْلِ
 .48"النُّوقُ 

َجاِبِر ْبِن  ت: االقتصاد ابملوعظة وعدم اإلطالة خوفا من تسلل امللل اىل املتلقي، ومثال ذلك ما روي َعنْ 
َا ُهنَّ َكِلمَ  اَل يُِطيُل اْلَمْوِعظََة يـَْوَم اجْلُُمَعةِ  قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  مَسُرََة السَُّواِئي ِ  اٌت ِإّنَّ

 . 49َيِسريَات"
ث: قوة التأثري وإحداث األثر يف نفس املتلقي، من خالل إخالص النية، ورقة القلب، وخشوع النفس، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت  قال وطهارة السريرة، ومثال ذلك ما ورد عن اْلِعْراَبَض ْبَن َسارِيَةَ  قَاَم ِفيَنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها  َوِجَلتْ    َعظََنا َمْوِعظًَة بَِليَغةً يـَْومٍّ فـَوَ  َها اْلُعُيونُ   اْلُقُلوبُ   ِمنـْ َفِقيَل اَي َرُسوَل اَّللَِّ َوَعْظتَـَنا َمْوِعَظَة  َوَذَرَفْت ِمنـْ

َنا بَِعْهدٍّ فـََقاَل َعَلْيُكْم بِتَـْقَوى اَّللَِّ َوالسَّْمِع َوالطَّاَعِة َوِإْن َعبْ  ًدا َحَبِشيًّا َوَسرَتَْوَن ِمْن بـَْعِدي ُمَود ِعٍّ فَاْعَهْد إِلَيـْ
َها اِبلنـَّوَ  ُكْم َواأْلُُموَر اْخِتاَلفًا َشِديًدا فـََعَلْيُكْم ِبُسنَّيِت َوُسنَِّة اخْلَُلَفاِء الرَّاِشِديَن اْلَمْهِديِ نَي َعضُّوا َعَليـْ اِجِذ َوِإايَّ

 .50اْلُمْحَداَثِت فَِإنَّ ُكلَّ ِبْدَعةٍّ َضاَلَلٌة"
                                                 

ْكِثرِيَن ِمَن الصََّحابَِة، حديث رقم)مسند أمحد بن حنبل.  47
ُ
( ورد يف 7679، مسند العشرة املبشرين ابجلنة، اَبِقي ُمْسَند امل

 (.20املستدرك على الصحيحني، حديث رقم)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، إين ال أقول إال حقا، حديث رقم)، كِ سنن الرتمذي.  48 ( قَاَل 1991َتاب اْلربِ  َوالصِ َلِة َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 أَبُو ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغرِيٌب.
إّنا هن كلمات يسريات، حديث  وعظة يوم اجلمعة، ِكَتاب الصَّاَلِة، تـَْفرِيِع أَبـَْواِب اجْلُُمَعِة، ال يطيل املسنن أيب داود.  49

 (.1/206( وحس نه الشيخ األلباين يف صحيح سنن أيب داود 1107رقم)
َمِة، عليكم بتقوى هللا والسمع والطاعة وإن عبدا حبشياسنن ابن ماجه.  50 (رواه ابوداوود 42، حديث رقم) ، ِكَتاب اْلُمَقدِ 
( واحلديث سكت عنه ابو داوود، وقال الرتمذي هذا حديث حسن 17184)4/126( وامحد)2676( والرتمذي)4607)
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ار واالستجواب: من خالل طرح األسئلة على أصحابه رضوان هللا عليهم، إلاثرة انتباههم وشد : احلو 3
 خماطر فيه تزداد إنتباههم، ويستحضر فطنتهم، مث يلقي املوعظة بطريقة مقنعة، وحنن اليوم ويف الوقت الذي

 االحنرافات وتكثر الباطلة، واالتصاالت، وتنتشر الدعوات سلبيات التقنية فيه والثقايف وتتنوع الفكري الغزو
 مواجهة هذه ليستطيعوا مع املتلقني وخاصة فئة الشباب اهلادف احلوار إىل والسلوكية أبمس احلاجة الفكرية
 لتصحيح فرصة الكبري يف االمة، ويعطى  ودوره والتحدايت، وابحلوار يشعر املتلقي مبكانته الرفيعة املخاطر
 والتقدير املتبادلة والثقة واالقتناع الوضوح من ته وجمتمعه على أساسحيا وإصالح وسلوكه وأفكاره أخطائه

 وطريقة سليم بشكل وترىب عواطفه الوجدانية النفسية مشاعره وهتذب واالحرتام، وتنمى قدراته واستعداداته،
 حاجاته للتعبري عن املنحرف، ويعطى فرصة والسلوك الضالة واآلراء اهلدامة األفكار جيدة، وحيص ن من

َع َرُسوَل  َأيب ُهَريـْرَةَ  مقنع، ومثال ذلك ماورد َعنْ  صحيح أبسلوب ورغباته ودوافعه ومشكالته ومتطلباته أَنَُّه مسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل "أَرَأَيـُْتْم َلْو َأنَّ  ا تـَُقوُل َذِلَك يـُْبِقي َأَحدُِكْم يـَْغَتِسُل ِفيِه ُكلَّ يـَْومٍّ ََخًْسا مَ  هَنًَرا بَِبابِ  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ بِِه اخلَْ  ًئا قَاَل َفَذِلَك ِمْثُل الصََّلَواِت اخْلَْمِس مَيُْحو اَّللَّ  . 51طَااَي"ِمْن َدَرنِِه قَاُلوا اَل يـُْبِقي ِمْن َدَرنِِه َشيـْ
: سرد القصة: وترك املتلقي يتخيل نفسه يف القصة ويدرس سلوكيات ابطاهلا ليأخذ العربة، وقد تكون 4

 دروس تتخللها ونتائج، أبسباب مرتبطة وهناية، بداية هلا وقعت، ، والقصة حادثة52القصة اترخيية، أو متثيلية
 الوجدان، وتنبع أمهية القصة منها ويتأثر الفؤاد، هلا ويتحرك الذهن، إليها وينجذب السمع، إليها وعرب يهفو

 والطبيعية اليت االجتماعية لزمان، واحلاالتوا واملكان، واألشخاص، واألحداث، من كوهنا مزيج من احلوار
 الشاب مشاركة الشباب ابستثارة نفوس يف وأخالق قيم بناء على قادرة ابلقصة، وهي اإلنسان يعيشها

قَاَل النَّيبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  وسردها، ومثال ذلك ما ورد عن أيب هريرة قال: القصة أحداث مع العاطفية
َنَماأَْو قَ  ُ  َرُجٌل مَيِْشي يف ُحلَّةٍّ  اَل أَبُو اْلَقاِسِم َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم "بـَيـْ ٌل مُجََّتُه ِإْذ َخَسَف اَّللَّ تـُْعِجُبُه نـَْفُسُه ُمَرجِ 

 .53بِِه فـَُهَو يـََتَجْلَجُل ِإىَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة"
                                                                                                                                                 

، 1/181اثبت صحيح، وحسنه البغوي يف شرح السنة 2/1164صحيح، وقال ابن عبدالرب يف جامع بيان العلم وفضله)
 وااللباين يف صحيح سنن ابن ماجة.

 (.505ْمُس َكفَّارٌَة، حديث رقم)، ِكَتاب َمَواقِيِت الصَّاَلِة، اَبب الصََّلَواُت اخلَْ صحيح البخاري.  51
، 2(، ج1م، )ط1981، بريوت، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، تربية األوالد يف اإلسالمعبدهللا نصح علوان، .  52

 .678ص
 (.5452، ِكَتاب اللِ َباِس، ال ينظر هللا يوم القيامة إىل من جر إزاره بطرا، حديث رقم)صحيح البخاري.  53
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 الكالم من هبا املرء يلتفت ابرعة، التفات حالة سالنف يف حتدث تشبيه : ضرب املثل: وضرب املثل حالة5
 ويف حواسهم، حتت ويقع أعينهم، أبم الناس يشهده ، وتعود أمهيته للربط مبا54املأنوس املثل صورة إىل اجلديد
ارسخ، وجيعل املوعظة حقيقة  الذهن ويف اشد، النفس يف املوعظة مما جيعل وقع أيديهم، ليكون متناول

قَاَل َرُسوُل  قَالَ  النـُّْعَماِن ْبِن َبِشريٍّ  حمسوسة ملموسة تقبلها العقول وتستقر يف االذهان، ومثال ذلك ماورد َعنْ 
ِهْم َوتـََعاطُِفِهْم َمثَ  اْشَتَكى ِمْنُه  اجلََْسِد ِإَذا  لُ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َمَثُل اْلُمْؤِمِننَي يف تـََوادِ ِهْم َوتـَرَامحُِ

 .55َتَداَعى َلُه َسائُِر اجلََْسِد اِبلسََّهِر َواحْلُمَّى" ُعْضوٌ 
ُ َعْنُه قَالَ  َعْبِد اَّللَِّ  : الرسم واإليضاح: ومثال ذلك ما ورد َعنْ 6 ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َرِضَي اَّللَّ َخطًّا  َخطَّ النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ

يف اْلَوَسِط َخارًِجا ِمْنُه َوَخطَّ ُخَططًا ِصَغارًا ِإىَل َهَذا الَِّذي يف اْلَوَسِط ِمْن َجانِِبِه الَِّذي يف  َخطًّا  َوَخطَّ   ُمَربَـًّعا
ْنَساُن َوَهَذا َأَجُلُه حمُِيٌط بِِه أَْو َقْد َأَحاَط بِِه َوَهَذا الَِّذي ُهَو َخارٌِج أَمَ  ُلُه َوَهِذِه اخْلَُطُط اْلَوَسِط َوقَاَل َهَذا اإْلِ

 .56الصِ َغاُر اأْلَْعَراُض فَِإْن َأْخطََأُه َهَذا هَنََشُه َهَذا َوِإْن َأْخطََأُه َهَذا هَنََشُه َهَذا"
ا َدعَ   ُعْثَماَن ْبَن َعفَّانَ   أَنَُّه َرَأى ُعْثَماَن ْبِن َعفَّانَ  َمْوىَل  مُحْرَانَ  : التطبيق العملي: ومثال ذلك ما ورد َعنْ 7

 مَتَْضَمَض َواْستَـْنَشَق ِبَوُضوءٍّ فَأَفْـرََغ َعَلى يََدْيِه ِمْن ِإَنئِِه فـََغَسَلُهَما َثاَلَث َمرَّاتٍّ مُثَّ أَْدَخَل مَيِيَنُه يف اْلَوُضوِء مُثَّ 
ثـََر مُثَّ َغَسَل َوْجَهُه َثاَلاًث َويََدْيِه ِإىَل اْلِمْرفـََقنْيِ َثاَلاًث مُثَّ َمَسَح بِ  رَْأِسِه مُثَّ َغَسَل ُكلَّ رِْجلٍّ َثاَلاًث مُثَّ قَاَل رَأَْيُت َواْستَـنـْ

َهَذا مُثَّ َصلَّى رَْكَعَتنْيِ اَل  حَنَْو ُوُضوِئي َهَذا َوقَاَل: َمْن تـََوضَّأَ  حَنَْو ُوُضوِئي النَّيبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَتَـَوضَّأُ 
ُث ِفيِهَما نـَْفَسُه َغَفَر  َم ِمْن َذنِْبِه"حُيَدِ  ُ َلُه َما تـََقدَّ  .57اَّللَّ

َعْن النَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإنَّ اْلُمْؤِمَن  : التمثيل ابليد: ومثال ذلك ماورد عن أيب موسى األشعري8
َيانِ  لِْلُمْؤِمنِ   . 58َيُشدُّ بـَْعُضُه بـَْعًضا َوَشبََّك َأَصابَِعُه" َكاْلبـُنـْ

تهاز املناسبة واالحداث: واستغالل احلوادث اليت تقع وقت حدوثها للتوجيه والرتبية وغرس القيم : ان9
والفضائل والتنفري من الرذائل، فاحلادثة واملناسبة تثري النفس، وجتعلها تتفاعل معها، وتبقى عالقة يف عقل 

 وتتأثر، وهي النفس يف إهنا تنطبعف أخالقية، وهتذيبات إميانية، وفكر االنسان، فإذا ما استغلت بتوجيهات
للتقبل، إضافة اىل اعطاء تفسري ديين وعلمي هلذا احلدث أو املناسبة، ومثال ذلك ما ورد  أمت االستعداد على

                                                 
 .177 (، ص5ه، )ط1371االعتصام،  بريوت، دار ،واخلطابة الوعظ طرق إىل املرشدين هداية حمفوظ، ليع.  54
 (.4685، ِكَتاب اْلربِ  َوالصِ َلِة َواآْلَداِب، املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، حديث رقم)صحيح مسلم.  55
 (.6054َوطُولِِه، حديث رقم)، ِكَتاب الر ِقَاِق، اَبب يف اأْلََمِل صحيح البخاري.  56
 (.162، ِكَتاب اْلُوُضوِء، اَبب اْلَمْضَمَضِة يِف اْلُوُضوِء، حديث رقم)صحيح البخاري.  57
َلِة، شبك النيب صلى هللا عليه وسلم أصابعه، حديث صحيح البخاري.  58 ، ِكَتاب الصَّاَلِة، أَبـَْواُب اْسِتْقَباِل اْلِقبـْ

 (.467رقم)
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اْمَرأٌَة ِمْن السَّيْبِ َقْد حَتُْلُب َقِدَم َعَلى النَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َسيْبٌ فَِإَذا  َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّابِ  َعنْ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  يف  ثَْديـََها َتْسِقي ِإَذا َوَجَدْت َصِبيًّا السَّيْبِ َأَخَذْتُه فَأَْلَصَقْتُه بَِبْطِنَها َوأَْرَضَعْتُه فـََقاَل لََنا النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ

قـُْلَنا: اَل َوِهَي تـَْقِدُر َعَلى َأْن اَل َتْطَرَحُه، فـََقاَل: "َّللَُّ أَْرَحُم بِِعَباِدِه ِمْن َهِذِه  اِر"طَارَِحًة َوَلَدَها يف النَّ  "أَتـَُرْوَن َهِذهِ 
 .59ِبَوَلِدَها"

: التوجيه غري املباشر: ويكون إما ابلتورية وعدم ختصيص شخص بعينه، كما ورد عن أََنَس ْبَن 10
ُ َعْنُه يـَُقولُ  َماِلكٍّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسأَُلوَن َعْن ِعَباَدِة النَّيب ِ جَ  َرِضَي اَّللَّ  اَء َثاَلثَُة َرْهطٍّ ِإىَل بـُُيوِت أَْزَواِج النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ

ُْم تـََقالُّوَها فـََقاُلوا َوأَْيَن حَنُْن ِمْن النَّيبِ  َصلَّ  اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد ُغِفَر َلُه َما ى َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََلمَّا ُأْخربُوا َكَأهنَّ
َر قَاَل َأَحُدُهْم أَمَّا َأَن فَِإين ِ ُأَصلِ ي اللَّْيَل أََبًدا َوقَاَل آَخُر َأنَ  َم ِمْن َذنِْبِه َوَما أَتَخَّ ْهَر َواَل أُْفِطُر َوقَاَل  تـََقدَّ َأُصوُم الدَّ

َذا تـََزوَُّج أَبًَدا َفَجاَء َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم إِلَْيِهْم فـََقاَل أَنـُْتْم الَِّذيَن قـُْلُتْم كَ َفاَل أَ  النِ َساءَ  آَخُر َأَنَ ْعَتزِلُ 
َفَمْن َرِغَب َعْن  َزوَُّج النِ َساءَ تَـ وََكَذا أََما َواَّللَِّ ِإين ِ أَلَْخَشاُكْم َّللَِِّ َوأَتْـَقاُكْم َلُه َلِكينِ  َأُصوُم َوأُْفِطُر َوُأَصلِ ي َوأَْرُقُد َوأَ 

" ، أو الثناء على سلوك شخص أو قيمة عنده بطريقة غري مباشرة، كما ورد عن عبدهللا بن 60ُسنَّيِت فـََلْيَس ِمينِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكانُوا َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ  ِإنَّ رَِجااًل ِمنْ  عمر رضي هللا عنهما قَالَ  يـََرْوَن الرُّْؤاَي َعَلى َعْهِد  َصلَّى اَّللَّ

ُقوُل ِفيَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فـَيَـُقصُّوهَنَا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فـَيَـ 
َحِديُث السِ نِ  َوبـَْييِت اْلَمْسِجُد قـَْبَل أَْن أَْنِكَح فـَُقْلُت يف نـَْفِسي َلْو َكاَن  اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َما َشاَء اَّللَُّ َوَأَن ُغاَلمٌ 

َلةٍّ قـُْلُت اللَُّهمَّ ِإْن ُكْنَت تـَْعَلمُ  يفَّ َخرْيًا فََأِرين ُرْؤاَي  ِفيَك َخرْيٌ َلرَأَْيَت ِمْثَل َما يـََرى َهُؤاَلِء فـََلمَّا اْضَطَجْعُت َذاَت َليـْ
ُهَما ِمْقَمَعٌة ِمْن َحِديدٍّ يـُْقِباَلِن يب ِإىَل فـَبَـيْـ  نَـُهَما َنَما أََن َكَذِلَك ِإْذ َجاَءين َمَلَكاِن يف يَِد ُكلِ  َواِحدٍّ ِمنـْ َجَهنََّم َوَأَن بـَيـْ

ِه ِمْقَمَعٌة ِمْن َحِديدٍّ فـََقاَل َلْن تـُرَاَع نِْعَم الرَُّجُل أَْدُعو اَّللََّ اللَُّهمَّ ِإين ِ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َجَهنََّم مُثَّ أُرَاين َلِقَييِن َمَلٌك يف يَدِ 
َلُه قـُُروٌن  َمْطِويٌَّة َكَطيِ  اْلِبْئرِ  أَْنَت َلْو ُكْنَت ُتْكِثُر الصَّاَلَة فَاْنطََلُقوا يب َحىتَّ َوقـَُفوا يب َعَلى َشِفرِي َجَهنََّم فَِإَذا ِهيَ 

 ْرَننْيِ َمَلٌك بَِيِدِه ِمْقَمَعٌة ِمْن َحِديدٍّ َوَأَرى ِفيَها رَِجااًل ُمَعلَِّقنَي اِبلسَّاَلِسِل ُرُءوُسُهْم َأْسَفَلُهمْ َبنْيَ ُكلِ  قَـ  اْلِبْئرِ  َكَقْرنِ 
َها َحْفَصةَ  فَاْنَصَرُفوا يب َعْن َذاِت اْلَيِمنِي فـََقَصْصتـَُها َعَلى قـَُرْيشٍّ  َعَرْفُت ِفيَها رَِجااًل ِمنْ  َعَلى  َحْفَصةُ  فـََقصَّتـْ

َرُجٌل َصاِلٌح َلْو َكاَن ُيَصلِ ي  َعْبَد اَّللَِّ  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ 
َرُجاًل  َأنَّ  ِس ْبِن َماِلكٍّ أَنَ  ، أو أن َيمر أصحابه أن يقولوا لرجل ما يريد قوله له، كما ورد َعنْ 61ِمْن اللَّْيِل"

ُ عَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعَلْيِه أَثـَُر ُصْفرَةٍّ وََكاَن النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ َلْيِه َوَسلََّم قـَلََّما يـَُواِجُه َرُجاًل َدَخَل َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
                                                 

 (.5653ِكَتاب اأْلََدِب، أوأملك لك أن نزع هللا من قلبك الرمحة، حديث رقم)  ،صحيح البخاري.  59
ِْغيِب يف النِ َكاِح، حديث رقم)صحيح البخاري.  60  (4776، ِكَتاب النِ َكاِح، اَبب الرتَّ
 (.6625م)، ِكَتاب التـَّْعِبرِي، اَبب اأْلَْمِن َوَذَهاِب الرَّْوِع يف اْلَمَناِم، حديث رقصحيح البخاري.  61
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،  63، أو أن خياطب غريه وهو يسمع62َعْنُه" ْو أََمْرمُتْ َهَذا أَْن يـَْغِسَل َهَذايف َوْجِهِه ِبَشْيءٍّ َيْكَرُهُه فـََلمَّا َخرََج قَالَلَ 
ُكْنُت َجاِلًسا َمَع النَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَرُجاَلِن َيْستَـبَّاِن فََأَحُدمُهَا  قَالَ  ُسَلْيَماَن ْبِن ُصَردٍّ  كما ورد َعنْ 

ُد َلْو  ِإين ِ أَلَْعَلُم َكِلَمةً   أَْوَداُجُه فـََقاَل النَّيبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ امْحَرَّ َوْجُهُه َوانـْتَـَفَختْ  َلْو قَاهَلَا َذَهَب َعْنُه َما جيَِ
ُد فـََقاُلوا َلُه ِإنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعلَ   قَالَ  ْيِه َوَسلََّم قَاَل تـََعوَّْذ اِبَّللَِّ ِمْن أَُعوُذ اِبَّللَِّ ِمْن الشَّْيطَاِن َذَهَب َعْنُه َما جيَِ

 .64الشَّْيطَاِن فـََقاَل َوَهْل يب ُجُنوٌن"
حقائق  فهم يف السليم املنطقي والتفكري العقل استعمال يف العقلي: تطبيقا ملنهج إلسالم : اإلقناع11

 ابلتقليد واالقتناع وليس والربهانابحلجة  والباطل، واحلق والقبيح واحلسن واخلطأ الصواب بني والتمييز األشياء
واإلكراه، أي يقوم على االقناع العقلي واعطاء حرية التعبري للمتلقي ومناقشته وصوال اىل  ابلقسر أو األعمى

ِه َوَسلََّم فـََقاَل ِإنَّ َفىًت َشاابًّ أََتى النَّيبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَليْ  قَالَ  َأيب أَُماَمةَ  النتيجة املرجوة، ومثال ذلك ما ورد عن َعنْ 
فـََزَجُروُه قَاُلوا َمْه َمْه فـََقاَل اْدنُْه َفَدَن ِمْنُه َقرِيًبا قَاَل َفَجَلَس قَاَل   فََأقْـَبَل اْلَقْوُم َعَلْيهِ  اْئَذْن يل اِبلز ِنَ  اَي َرُسوَل اَّللَِّ 

قَاَل َواَل النَّاُس حيُِبُّونَُه أِلُمََّهاهِتِْم قَاَل أَفـَُتِحبُُّه اِلبـَْنِتَك قَاَل اَل َواَّللَِّ اَي َأحتُِبُُّه أِلُمِ َك قَاَل اَل َواَّللَِّ َجَعَليِن اَّللَُّ ِفَداَءَك 
يِن اَّللَُّ ِفَداَءَك اَل اَل َواَّللَِّ َجَعلَ َرُسوَل اَّللَِّ َجَعَليِن اَّللَُّ ِفَداَءَك قَاَل َواَل النَّاُس حيُِبُّونَُه لِبَـَناهِتِْم قَاَل أَفـَُتِحبُُّه أِلُْخِتَك قَ 

َءَك قَاَل َواَل النَّاُس حيُِبُّونَُه قَاَل َواَل النَّاُس حيُِبُّونَُه أِلََخَواهِتِْم قَاَل أَفـَُتِحبُُّه لَِعمَِّتَك قَاَل اَل َواَّللَِّ َجَعَليِن اَّللَُّ ِفَدا
ُ ِفَداَءَك قَاَل َواَل النَّاُس حيُِبُّونَُه خِلَااَلهِتِْم قَاَل فـََوَضَع َيَدُه َعَلْيِه لَِعمَّاهِتِْم قَاَل أَفـَُتِحبُُّه خِلَالَِتَك قَاَل اَل َواَّللَِّ َجعَ  َليِن اَّللَّ

ْر قـَْلَبُه َوَحصِ ْن فـَْرَجُه فـََلْم َيُكْن بـَْعُد َذِلَك اْلَفىَت يـَْلَتِفُت ِإىَل   .65 َشْيءٍّ"َوقَاَل اللَُّهمَّ اْغِفْر َذنـَْبُه َوَطهِ 
                                                 

َجُِّل، أنسنن أيب داود.  62 رجال دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليه أثر صفرة، حديث  ، ِكَتاب الرتَّ
 (.1026( وضعفه األلباين يف ضعيف أيب داود )4182رقم)

من أساليب النيب صلى هللا عليه وسلم الرتبوية،  ،حممد الدويش.  63
http://www.islamdoor.com/k/380.htm 

 (.3108، ِكَتاب بَْدِء اخْلَْلِق، إن الشيطان جيري من اإلنسان جمرى الدم، حديث رقم)صحيح البخاري.  64
، اَبِقي ُمْسَنِد اأْلَْنَصاِر، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفىت يلتفت إىل مسند أمحد.  65

(،  وقال 22211) 545\36نؤوط يف حتقيق املسند اإلمام امحد( صحح إسناده شعيب األر 21708شيء، حديث رقم)
يف ختريج  (: رواه أمحد والطرباين يف الكبري ورجاله رجال الصحيح، وقال احلافظ العراقي341\1يف جممع الزوائد ) اهليثمي

لة الصحيحة (: رواه أمحد إبسناد جيد رجاله رجال الصحيح، وقال الشيخ األلباين يف سلس251\5أحاديث اإلحياء)
(: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حريز حدثنا سليم ابن عامر عن أيب أمامة قال 257) 5/256(: أخرجه أمحد 369\1)

 :........... وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.
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الثناء: وهذا االسلوب يدفع اىل املزيد من احلرص واالجتهاد والعناية، كما أنه حث : التشجيع و 12
لآلخرين، ودعوة غري مباشرة هلم ألن يقتدوا مبن وجه اليه الثناء، ) حممد الدويش، من أساليب النيب صلى هللا 

َمْن َأْسَعُد النَّاِس  ِقيَل اَي َرُسوَل اَّللَِّ  قَالَ  أَنَّهُ  َأيب ُهَريـْرَةَ  عليه وسلم الرتبوية، مرجع سابق( ومثال ذلك ما ورد َعنْ 
َأْن اَل َيْسأَُليِن َعْن َهَذا  َأاَب ُهَريـْرَةَ  يـَْوَم اْلِقَياَمِة قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َلَقْد ظَنَـْنُت ايَ  ِبَشَفاَعِتكَ 

قَاَل اَل   َمنْ   ِبَشَفاَعيِت يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  َأْسَعُد النَّاسِ  ِحْرِصَك َعَلى احْلَِديثِ  ِمنْ  أَْيتُ احْلَِديِث َأَحٌد أَوَُّل ِمْنَك ِلَما رَ 
ُ َخاِلًصا  .66قـَْلِبِه َأْو نـَْفِسِه" ِمنْ  إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ

هتموا : املالحظة:  ويقصد هبا مراقبته السلوك والتصرفات ومالحظته، وقد حضَّ اإلسالم اآلابء أن ي13
ُكْنُت  يـَُقولُ  ، ومثال ذلك ما ورد عن ُعَمَر ْبَن َأيب َسَلَمةَ 67مبراقبة أوالدهم والعمل على إصالحهم

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وََكاَنْت َيِدي يف  ُغاَلًما  فـََقاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  يف الصَّْحَفةِ  َتِطيشُ  َحْجِر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َ وَُكْل بَِيِميِنَك وَُكْل ممَّا يَِليَك َفَما َزاَلْت تِْلَك ِطْعَميِت بـَْعد"  .68َعَلْيِه َوَسلََّم اَي ُغاَلُم َسمِ  اَّللَّ

لالنتصار،  أيًضا يسعون األشخاص الذين من غريه على لالنتصار الفرد : املنافسة: واملنافسة جماهدة14
احنة واحلسد، وقد دعا اليها هللا سبحانه وتعاىل يف قوله: ﴿ِخَتاُمُه أبسلوب ودي بعيدا عن املعاداة واملش

َأن  َرُسوَل  :املطففني(، ومثال ذلك ما ورد َعْن أنس بن مالك 26ِمْسٌك َويف َذِلَك فـَْليَـتَـَناَفِس اْلُمتَـَناِفُسوَن﴾)
َمْن  : َعةٍّ ِمْن اأْلَْنَصاِر َوَرُجَلنْيِ ِمْن قـَُرْيشٍّ ، فـََلمَّا َرِهُقوُه ، قَالَ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم أُْفرَِد يـَْوَم ُأُحدٍّ يف َسبْـ 

َم َرُجٌل ِمْن اأْلَْنَصاِر فـََقاَتَل َحىتَّ   قُِتَل مُثَّ َرِهُقوُه أَْيًضا ، فـََقاَل يـَُردُُّهْم َعنَّا َوَلُه اجْلَنَُّة أَْو ُهَو َرِفيِقي يف اجْلَنَِّة ، فـَتَـَقدَّ
َم َرُجٌل ِمْن اأْلَْنَصاِر فـََقاَتَل :  َحىتَّ قُِتَل فـََلْم يـََزْل َكَذِلَك َمْن يـَُردُُّهْم َعنَّا َوَلُه اجْلَنَُّة َأْو ُهَو َرِفيِقي يف اجْلَنَِّة ، فـَتَـَقدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَصاِحبَـ  َعُة ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .69ْيِه : َما أَْنَصْفَنا َأْصَحابـََنا"َحىتَّ قُِتَل السَّبـْ
خرية  مؤكدة آجلة متعة أو لذة أو مبصلحة وإغراء حتبيب يصحبه والرتهيب : والرتغيب وعد : الرتغيب15

 هللا مرضاة ابتغاء شيء أو حتمل ضارة، لذة عن االمتناع أو صاحل، بعمل القيام مقابل الشوائب، من خالصة
عنه  هللا هنى مما ذنب أو إمث اقرتاف على ترتتب بعقوبة وهتديد وعيد الرتهيب فهو لعباده، أما هللا من وذلك ،

 طبيعة بتعامله مع والرتهيب الرتغيب به، وتعود أمهية أسلوب هللا أمر مما فريضة أداء يف التهاون على أو
 من ويرهب افوخي والسرور، والراحة والنعيم اللذة نفسه يف تبعث لألشياء اليت وحبه أنسه يف اإلنسان

                                                 
 (.99، ِكَتاب اْلِعْلِم، اَبب احلِْْرِص َعَلى احْلَِديِث، حديث رقم)صحيح البخاري.  66
 .736، ص2، مرجع سابق، جتربية األوالد يف اإلسالمبدهللا نصح علوان، ع.  67
 (.5061، ِكَتاب اأْلَْطِعَمِة، اَبب التَّْسِمَيِة َعَلى الطََّعاِم َواأْلَْكِل اِبْلَيِمنِي، حديث رقم)صحيح البخاري.  68
 (.3350، كتاب اجلهاد والسري، ابب غزوة أحد، حديث رقم)صحيح مسلم.  69
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 واآلجل العاجل الثواب يف الرجاء على النفس حيمل معنوي، فالرتغيب أو مادي وأمل خوف فيها األشياء اليت
 أساليب أكثر من أنه املختصني بعض الشرور، ويرى يف الوقوع من النفس مينع والرتهيب الدنيا واآلخرة يف

 البقاء وحسن والرفاهية والنعيم اللذة يف الرغبة من ناإلنسا هللا عليه فطر ما مع يتمشى لكونه ، القيم بناء
َخَطَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه   َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه قَالَ  األمل والشقاء، ومثال ذلك ما ورد عن أََنسٍّ  من والرهبة
ْعُت ِمثْـَلَها َقطُّ  َوَسلَّمَ  ُتْم َكِثريًا قَاَل فـََغطَّىأَ  َما قَاَل َلْو تـَْعَلُمونَ  ُخْطَبًة َما مسَِ َأْصَحاُب  ْعَلُم َلَضِحْكُتْم قَِلياًل َولََبَكيـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُوُجوَهُهْم هَلُْم َخِننٌي فـََقاَل َرُجٌل َمْن َأيب قَاَل ُفاَلٌن فـَنَـزََلْت َهِذِه اآْليَ  َرُسوِل اَّللَِّ  ﴿اَل َتْسأَُلوا  ةُ َصلَّى اَّللَّ
 .70:املائدة("101)ْن تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم﴾َعْن َأْشَياَء إِ 

الرتهيب، عندها  وال الرتغيب وال املوعظة،  وال : العقوبة: ويستعمل هذا االسلوب عندما ال تنفع القدوة16
 والتعزير والقصاص، وينظر اليه كأسلوب احلدود وهو أسلوب انتهجه اإلسالم من خالل ال بد العقوبة،

 يف غري املربح والضرب واحلرمان، والعتاب، والتخويف، كاهلجر البسيط، شىت ئلفقط، ويكون بوسا عالجي
املعصية، ولكن بعد التدرج يف األساليب  يف من الوقوع مينع رادع نطاق، ويلجأ هلذا االسلوب كعالج أضيق

املادي  أما العقوبة ففي اجلانب ابجلانب القويل يتعلق الرتهيب الرتهيب، أبن األخرى، وخيتلف عن أسلوب
رََأى َخامَتًا ِمْن  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاسٍّ  والفعل، ومثال ذلك ما ورد َعنْ 

يف َيِدِه َفِقيَل لِلرَُّجِل بـَْعَد َنرٍّ فـََيْجَعُلَها  ِمنْ  يف َيِد َرُجلٍّ فـَنَـَزَعُه َفَطَرَحُه َوقَاَل يـَْعِمُد َأَحدُُكْم ِإىَل مَجْرَةٍّ  َذَهبٍّ 
 َطَرَحُه َرُسوُل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ُخْذ َخامتََك انـَْتِفْع بِِه قَاَل اَل َواَّللَِّ اَل آُخُذُه أَبًَدا َوَقدْ  َذَهبَ  َما

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم"  .71اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 

 يخ القيم واملنهج النبوي:دور اإلعالم يف ترس
االعالم عصب التواصل، إذ الميكن جملتمع من اجملتمعات أن يقوم بوظائفه أال من خالل استعمال االعالم، 
وكل جمتمع ينهج نسقا من أنساق التواصل االجتماعي، لتنظيم وتنمية حياته، لذلك تعمل وسائل االعالم 

يون، واملؤلفات العلمية، واملواقع االلكرتونية، ومواقع التواصل مبختلف أشكاهلا )الصحافة، واالذاعة، والتلفز 
االجتماعي(، على تنمية وتثبيت قيم اجملتمع، وهذا مايطلق عليه يف علم النفس التعليمي )التعزيز، أو 
التدعيم، أو التثبيت( أتكيدا لنهج الرسول صلى هللا عليه وسلم ابلتكرار ثالاث من أجل التثبيت والتعزيز 

                                                 
، حديث ، ِكَتاب تـَْفِسرِي اْلُقْرآِن، ُسوَرُة اْلَمائَِدِة، اَبب قـَْولِِه اَل َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكمْ ح البخاريصحي.  70

 (.4345رقم)
 (.3897، ِكَتاب اللِ َباِس َوالز ِيَنِة، هنى عن خامت الذهب، حديث رقم)صحيح مسلم.  71
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، ويتوجب على وسائل االعالم أن تقدم خطااب إعالميا هادفا حيمل يف طياته قيما راقية تنبع من 72تدعيموال
تغيري املواقف واالجتاهات املعرفية والفكرية،  اإلسالم وقيمه ومبادئه، ويتبع اإلعالم أّناطا للتأثري هبدف

لعاطفية، والضبط االجتماعي، وصياغة الواقع والرتبية، واإلاثرة اجلماعية، واالستثارة ا والتنشئة االجتماعية
وتكريِسه، وقد كانت االسرة واملدرسة هي مصدر تعلم القيم من تعاليم اإلسالم، إىل أن جاء اإلعالم واقتحم 
البيوت دون استئذان، وجتاوز دوره دور اإلسرة واملدرسة يف تعلم وتعميق القيم، فأصبح التلفزيون تاله الشبكة 

أفراد العائلة وعلى عالقة مؤثرة جدا مع العائلة وخاصة االطفال والشباب، حىت أصبح سلطة  العنكبوتية احد
ثقافية وتعليمية رهيبة، وأصبح أتثري اإلعالم حسب طبيعته، إما اعالم نفع، أو اعالم ضار، أو اعالم 

 .73منافق
نساين من خالل استقبال ما ويقوم اإلعالم بدور رئيسي وجوهري يف غرس القيم، والتأثري على السلوك اإل 

تعرضه هذه الوسائل، ولعل من أبرز أهداف وسائل اإلعالم بشكل عام؛ غرس وتثبيت القيم واملبادئ 
، وعلى حد قول العـامل النفسي هوفمان عند إشارته لألبناء وأتثري وسائل 74واالجتاهات العامة واحملافظة عليها

قفون أمام أجهزة اإلعالم، فأهنم كقطعة اإلسفنج اليت متتص ما اإلعالم عليهم أشار إىل أن األبناء عندما ي
 .75تتعرض له، ويضيف أن املؤسسات اإلعالمية تؤثر على الفرد بشكل كبري وابلتحديد األطفال

 ويكمن دور اإلعالم يف تثبيت وترسيخ القيم ومنهج النيب صلى هللا عليه وسلم يف ثالثة اجتاهات:
م للقيم اإلسالمية ومنهج النيب صلى هللا عليه وسلم يف عمله، فالقيم اإلسالمية : تطبيق اإلعالاإلجتاه األول

أوىل أن حيملها اإلعالم؛ إذ ينبغي أن حتمل إىل كل أهل عصر مبا ساد عندهم من وسائل، حىت تكون قادرة 
إلعالم العناية هبا ، ومن القيم اليت على ا76على التأثري يف سلوكياهتم والتعديل من اجتاهاهتم وتشكيل تصوراهتم

 وتطبيقها:
                                                 

، مرجع سابق، وسائل وأساليب االتصال يف اجملاالت االجتماعية والرتبوية واالدارية واالعالميةزيدان عبدالباقي، .  72
 .314-313ص
73  .kaA8LIUJ3#ixzz/0/30840http://www.alukah.net/culture/ 
 .216، مرجع سابق، صالجتماعية للطفلالتنشئة احممد الشناوي، .  74
، ورقة مقدمة دور التنشئة االجتماعية واإلعالم واجملتمع املدين يف حتقيق الوحدة الوطنيةيعقوب يوسف الكندري، .  75

، مـنـتـدى الدراسات واألحباث و الـكتب االجتماعية،  25/3/2008-24إىل مؤمتر الوحدة الوطنية، رابطة االجتماعيني 
www.ejtemay.com . 

76  .love.com-www.islam 
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أوال : الصدق : حيث أن املسلم مطالب ابلصدق يف القول والفعل وحتري الصدق واالبتعاد عن الكذب، 
لذا فإن االعالم االسالمي األصل فيه أن يكون صادقا وهذا أدعى للقبول واالحرتام واالعتماد، والصدق يف 

ة اخلرب ونقله بعيدا عن التهويل والتسفيه واالاثرة أو قول غري االعالم يستلزم أمورا منها: الصدق يف صياغ
احلقيقة، والصدق يف اهلدف والغاية من اخلرب وهو حتقيق اخلري للمجتمع االسالمي بشكل خاص واجملتمعات 

 االنسانية بشكل عام، والصدق والنزاهة يف احلكم على االمور.
مي موافقا ملنهج الفطرة واحلياة االنسانية ال أن خيضع للواقع اثنيا : الواقعية : أي أن يكون االعالم االسال

ويسايره، وتتمثل واقعية االعالم االسالمي يف املنهجية والتطبيق، أي أن يكون االعالم االسالمي متوافقا مع 
املنهج االسالمي والفطرة االنسانية ويتضح ذلك من خالل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل 

 اخلري، وأن يكون التطبيق االعالمي لالسالم قائما على الكلمة الطيبة واملوعظة احلسنة واحلكمة.
اثلثا : الشمول: وتنطلق مشولية االعالم من مشولية الدين االسالمي، فكما أن الدين االسالمي جاء شامال 

رق لكل أمر دنيوي ذو مساس جلميع نواحي احلياة وجاء للناس كافة فينبغي على االعالم االسالمي أن يتط
حبياة الناس ويتناوله ابلبحث والتدقيق واملناقشة ليصل يف النهاية إىل بيان حكم وموقف الشريعة االسالمية 

 منه، وأن خياطب الناس كافة.
رابعا : الثبات واملرونة: عند الكالم عن األسس واملبادئ اليت يقوم عليها االعالم االسالمي جيب أن تكون 

إضافة إىل غاية وهدف االعالم أما مواكبة التطور واحلداثة فيجب أن يكون االعالم االسالمي مرن  اثبتة
وابحملصلة فإن األصول والقواعد والثوابت اثبتة أما األمور الفرعية واملتطورة ووسائل احلضارة فيجب أن تقابل 

 ابملرونة.
ن يف احلدث ومع احلدث وال يكون سلبيا وحمايدا بل خامسا: االجيابية البناءة، فاالعالم الديين جيب أن يكو 

 جيب أن يتدخل ولكن بشكل مفيد وبناء.
سادسا: التوازن االعالمي، وهو بذلك ينطلق من وسطية االسالم فال غلو وال هتاون وتساهل وال ينحاز 

 لطرف ضد اآلخر إال ابحلق ومصلحة الوطن واملواطن.
َعْبِد اَّللَِّ  اعالم ديين وكل اعالمي ديين عليه مسؤولية انطالقا مما ورد َعنْ سابعا: املسؤولية الذاتية، فكل جهاز 

ُهَما أَنَّهُ  ْبِن ُعَمرَ  َع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ  َرِضَي اَّللَُّ َعنـْ َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه  ُكلُُّكْم رَاعٍّ  مسَِ
َمامُ  َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َواْلَمْرأَُة يف بـَْيِت َزْوِجَها رَاِعَيٌة  َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َوالرَُّجُل يف أَْهِلِه رَاعٍّ  َوُهوَ  رَاعٍّ  فَاإْلِ

َسِمْعُت َهُؤاَلِء ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه قَاَل فَ  رَاعٍّ  َوِهَي َمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها َواخْلَاِدُم يف َماِل َسيِ ِدهِ 
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َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه  رَاعٍّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْحِسُب النَّيبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َوالرَُّجُل يف َماِل أَبِيهِ 
 .77ِتِه"وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ  رَاعٍّ  َفُكلُُّكمْ 

اثمنا: الوحدة املوضوعية: إنطالقا من قوله تعاىل: ﴿َوِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَأَن َربُُّكْم 
:املؤمنون(، فاالعالم الديين جيب أن يبتعد عن االقليمية والطبقية والطائفية واملذهبية وأن ينطلق 52فَاتَـُّقوِن﴾)

واحدة وال فرق لعريب على اعجمي وال أبيض على أسود إال ابلتقوى، والتجرد من كون مجيع بالد املسلمني 
بعدم التزمت واالحنياز ملذهب معني أو طائفة أو حزب معني ، ويكون بوقا هلم وما عندهم صح وما عند 

 غريهم خطأ.
ل شأن من شؤون اتسعا: املنطلق االخالقي وتزكية النفس، إذا كان االسالم أوجب علينا التزام االخالق يف ك

حياتنا فإن التزامها يف االعالم الذي هو طريقة التعامل مع الغري أوجب ألن التزام االخالق رمبا يكون سببا 
 يف دخول الدين االسالمي وما أكثر من دخل الدين االسالمي نتيجة مشاهدات اخالق املسلمني.

أس واالحباط والقنوط، وأن يكون طرحه مشوقا يبعد عاشرا: الرفق والرمحة، والتبشري واالبتعـاد عن التنفري والي
املتلقي عن الراتبة وامللل، وعدم االطالة، وعليه خمالطة الناس وتلمس مشكالهتم ومهومهم ومراقبة ردود 

 االفعال والتغذية الراجعة على املوضوع املطروح.
منهج النيب صلى هللا عليه وسلم يف : القيام ابلوجبات واملهمات اليت تعمل على ترسيخ القيم و االجتاه الثاين

 تثبيتها من خالل:
: احملافظة على القيم ومراعاهتا، مبنع نشر ما من شأنه املساس ابالداين والعقائد، أو ما يثري اخلالفات 1

الطائفية، أو ما ميس الوحدة الوطنية، أو رموز الوطن، أو السياسة العليا للدولة، أو أمن الوطن ورجال االمن 
اء، او مصاحل االمة، أو االضرار بعالقات اجلوار مع الدول الصديقة واجملاورة، أو االلفاظ والصور والقض

املبتذلة، أو ميس القيم والتقاليد واآلداب واالخالق العامة وخيدش احلياء العام، أو يشجع على االحنالل 
احملرمة، اوالتعرض الية مجاعات اخللقي، أو احلث على اجلرمية واسباهبا وصور الرعب، أو تشجيع العادات 

وفئات واصحاب مهن، أو ما من شأنه يفرق صف االمة وينشر اليأس والقنوط بني ابنائها، أو نشر ما يهدد  
                                                 

يُوِن َواحلَْْجِر َوالتـَّْفلِيِس، اَبب اْلَعْبدُ صحيح البخاري.  77 يف َماِل َسيِ ِدِه َواَل يـَْعَمُل ِإالَّ إبِِْذنِِه،  رَاعٍّ  ، ِكَتاب ااِلْسِتْقرَاِض َوأََداِء الدُّ
 (.2278حديث رقم)
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كيان االسر، ويثري البالبل والفنت بني ابناء اجملتمع، وعدم نشر املعلومات اخلاطئة، أو اخلرافات، أو املخالفة 
 . 78حاب االختصاص، أو االساءة اىل الغريللحقائق العلمية، ومن غري أص

: التفريق بني الدعوة والدعاية واالاثرة: فالدعوة هتدف اىل نشر الفكرة القناع االخر هبا من خالل احلجة 2
والدليل واملنطق والتفكري السليم، وصوال اىل نقل اجلمهور من مرحلة ذات فهم ووعي قليل اىل فهم ووعي 

، والدعاية الرتويج لوجهة نظر معينة لكسب أنصار ومؤيدين، ابستغالل الناس أكرب، وعلى املدى البعيد
واملبالغة والتهويش والبعد عن احلقيقة، أما االاثرة وهي أشد مبالغة من الدعاية، وتعتمد على تعبئة اجلمهور 

 . 79وزايدة احلماس لديهم من خالل الطابع العاطفي، وغالبا ما يكون إنفعال وقيت
ور القيم األخالقية اإلسالمية يف صياغة احلياة وأهدافها وحتديد األفضليات والتمييز بني احملاسن : إبراز د3

واملساوئ، ومايرتتب على ذلك من نتائج وآاثر، وحينها تتبني القيم األخالقية وتتجلى ليصبح االختيار ممكنا 
ة عن طريق إبراز هذه القيم واألخالق واضحا وتنقشع الضبابية واالرجتالية، واالسهام يف صياغة أهداف احليا

 إسهام يف الوعي ابلذات اإلسالمية والشخصية املسلمة يف كل ميادين احلياة العملية.
: حماربة االفكار واملعتقدات اخلاطئة املنتشرة واليت يف جمملها وليدة اجلمود واخلرافات الدخيلة، ومواجهة 4

الرهابية، والتنبيه خلطرها، ومناقشة مبادئ فكرها ومقارعته االفكار واجلماعات والتنظيمات التكفريية وا
 ابحلجة والربهان املقنع.

: تصحيح مسار سلوك االفراد مبا يتفق مع املنهج االسالمي، وتقومي القيم واالخالق وخاصة فئة االطفال 5
ا لوطنه، وإرساء والشباب كي ال يقعوا فريسة الصحاب الفكر اهلدام، والعمل على خلق جيل مؤمن بربه وحمب

 قيم وقواعد احلق والفضيلة واخلري.
: التنبيه للتفكري املادي البحت البعيد عن الروح واالميان والعقيدة، وأتصيل االمور املستجدة واصدار 6

االحكام املتعلقة هبا من خالل العودة اىل املفاهيم الدينية يف االقناع، وحماولة رصد والتنبيه لكل ما يتناىف مع 
 ر االسالم وقواعده األساسية.جوه

 . 80: استعمال احلقائق الدينية لتوجيه االسرة الوجهة الصحيحة والتأثري على قلوبه وعقوهلم7
 : تقدمي املضمون اإلعالمي اهلادف.8

                                                 
، مرجع سابق، وسائل وأساليب االتصال يف اجملاالت االجتماعية والرتبوية واالدارية واالعالميةزيدان عبدالباقي، .  78

 .397-394ص
 .417-416الرجع السابق، ، ص.  79
 .306، مرجع سابق، صدور االعالم الديين يف تغيري بعض قيم االسرة الريفية واحلضريةنوال حممد العمر، .  80

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 31 

 : احلرص على كل ما من شأنه أن يوحد األمة، واالبتعاد عن عناصر االختالف.9
 تناقض القيم اإلسالمية، وحماربة السلوكيات اخلاطئة اليت بدأت : عدم الرتويج للسلوكيات الغريبة اليت10

  .81تستشري يف اجملتمع بدرجة هتدد بفقدانه هويته
 : استعمال منهج الرسول صلى هللا عليه وسلم يف ترسيخ القيم يف اإلعالم من خالل:االجتاه الثالث

يف أعماهلم وأخالقهم وسلوكياهتم، حىت : القدوة : وذلك أبن يكون من يقدم الربامج ومن يستضيفه قدوة 1
 والقيم. املثل الواقع لديهم مع صورة وأن ال يتناقض واقعهم السلوكي، كالمهم مع ينسجم

ابلعواقب، والتفكر واستخالص  والتذكري : املوعظة احلسنة: ابستخدام الربامج والكتاابت للموعظة والنصح2
طالة خوفا من تسلل امللل اىل املتلقي، وإخالص النية، ورقة توجه السلوك واألفكار، وعدم اإل اليت النتائج

 القلب، وخشوع النفس، وطهارة السريرة، إلحداث األثر القوي يف نفس املتلقي.
: احلوار واالستجواب: وذلك من خالل الربامج احلوارية واشراك املتلقني يف احلوار، وااللتزام آبداب وأخالق 3

لناس وتعليمهم أصول احلوار مع أهل بيتهم ومن يتعاملون معهم وصوال اىل احلوار احلوار يف اإلسالم لرتبية ا
 والسلوكية ملواجهة املخاطر الفكرية االحنرافات وتكثر الباطلة، مع اآلخر، وخاصة عندما تنتشر الدعوات
 وأفكاره أخطائه لتصحيح الكبري يف االمة، وإعطاءه الفرصة ودوره والتحدايت، وإشعار املتلقي مبكانته الرفيعة

 واالحرتام. والتقدير املتبادلة والثقة واالقتناع الوضوح من حياته وجمتمعه على أساس وإصالح وسلوكه
: سرد القصة: وذلك من خالل ذكر قصص األنبياء والرسل، والصحابة والسلف الصاحل، واالشادة بقيمهم 4

اهلادفة اليت تربز القيم، ومنهج النيب صلى هللا  وأخالقهم وسلوكياهتم، ومن خالل انتاج املسلسالت واألفالم
 عليه وسلم يف الدعوة اىل القيم.

: ضرب املثل: من خالل ضرب األمثال من حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه الكرام، مقارنة مبا 5
ابه رضوان هللا ميارسه البعض اليوم وصوال اىل نتيجة بعد هؤالء عن منهج الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصح

 عليهم.
: الرسم واإليضاح: من خالل نشر الصور والرسومات ومقاطع الفيديو اليت تؤيد وتشجع قيمة إسالمية 6

 وخلق كرمي، فقد يعمل مقطع فيديو ثالث دقائق ما تعجز حماضرات عنه.
 وكيات احلميدة.: التطبيق العملي: من خالل تصوير أو تسيجيل موقف متثيلي يربز القيم واالخالق والسل7

                                                 
 ون اجلنان، دور االعالم يف ترسيخ القيم االجتماعية، نقال عن موقع:مأم.  81

http://www.startimes.com/f.aspx?t=29657779 
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: انتهاز املناسبة واالحداث: من خالل استغالل احلوادث اليت تقع وعمل حلقات عنها، واستغالهلا 8
 وبيان املوقف الصحيح للشريعة اإلسالمية من هذه احلادثة والواقعة. أخالقية، وهتذيبات إميانية، بتوجيهات

قائمة على التورية وعدم ختصيص شخص بعينه، أو : التوجيه غري املباشر: من خالل الرسائل االعالمية ال9
 تناول سلوك قيمي طيب ابلثناء بطريقة غري مباشرة، أو التوجيه واالرشاد بشكل عام.

العقلي: من خالل تناول موضوع معني أو قيمة معينة وذكر األدلة العقلية والعلمية عليها  : اإلقناع10
 ابلقسر واإلكراه. أو عمىاأل ابلتقليد واالقتناع وليس ابحلجة والربهان

: التشجيع والثناء: من خالل استضافة شخص بدر منه سلوك طيب أو قيمة إسالمية، والثناء عليه 11
 وعلى تصرفه وسلوكه، وأتصيل هذا السلوك ليقتدي به اآلخرون.

نتائجها : املالحظة: من خالل رصد ومراقبة بعض السلوكيات والتنبيه عنها وبيان موقف االسالم منها و 12
 السيئة وفضائل االبتعاد عنها.

 : املنافسة: من خالل استغالل برامج للمسابقات واملنافسة ووضع جوائز تقديرية رمزية.13
والرتهيب : من خالل استغالل الربامج يف ذكر ما أعد هللا سبحانه وتعاىل من نعيم أو عذاب  : الرتغيب14

 يف الدنيا واآلخرة.
رنمج متخصص ابحملاكم الشرعية واملدنية يربز العقوابت الدنيوية اليت ترتتب على : العقوبة: من خالل ب15

 من يقرتف هذا العمل.
 مع التنبيه اىل أن لإلعالم آاثرا سيئة جتاه القيم منها:

: نقل الظواهر االجتماعية والعادات والقيم واالخالق عند غري املسلمني واليت التتفق مع اإلسالم وقيمه 1
 اىل املسلمني، من خالل تعظيمها واإلشادة هبا، مما يلحق الضرر ابجملتمعات اإلسالمية.وأخالقه 

  .: إشغال الناس أداء الفرائض أو التقصري فيها2
: تعاظم الغيبة والنميمة، من خالل التحدث عن اآلخرين بدون علمهم، وتصوير اآلخرين ونشرها بدون 3

 علمهم.
ل مقاطع الفيديو والصور غري الالئقة مع اآلخرين، متكوين الصداقات : االحنالل اخللقي من خالل تباد4

مع اجلنس اآلخر، واستخدام االلفاظ البذيئة عند التحدث مع اآلخرين، والرد على األرقام الغريبة وما يتبعها 
  .من عواقب

رتنت، وعدم : ضعف الروابط األسرية واالجتماعية نتيجة االنشغال طول الوقت ابملشاهدة أو على االن5
 استثمار أوقات الفراغ مبا ينفع.
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 .82: انتشار الشائعات، لتدفع أجهزة اإلعالم حنو السبق يف اخلرب واملعلومة ونشرها قبل التأكد منها6
 اخلامتة:

 توصل الباحث إىل النتائج التالية:
 : تعترب السنة النبوية الشريفة املصدر الثاين بعد القرآن الكرمي يف القيم.1
 من جهة أخرى. جد فرق بني القيم من جهة واالجتاهات والعادات واملعايري: يو 2
 : للقيم وظائف مهمة يف حياة الفرد واجملتمع.3
: للقيم فوائد يف حياة الفرد واجملتمع وخاصة يف محاية من االفكار اهلدامة اليت تنساب اىل االوطان 4

تشار االفكار والتنظيمات التكفريية واالرهابية، وتعاظم وهتدمها، وتشتد احلاجة اليها يف زماننا احلاضر مع ان
 العوملة.

: لإلعالم دور مهم يف التغري الذي حيدثه يف فكر وسلوك اإلنسان، وبقدر ما يزود االعالم اإلنسان بقيم 5
 اخلري وتعديل السلوك السليب لديه، وإبعاده عن القيم السلبية يكون جناحه. 

عليه وسلم منهجا يف الدعوة إىل القيم وتثبيتها وترسيخها، لكل موقف الطريقة  : كان لرسول هللا صلى هللا6
اليت تناسبه، ومن هذه الطرق واألساليب اليت قام عليها: القدوة، واملوعظة احلسنة، واحلوار واالستجواب، 

والتوجيه غري وسرد القصة، وضرب املثل، والرسم واإليضاح، والتطبيق العملي، وانتهاز املناسبة واالحداث، 
 والرتهيب، والعقوبة. العقلي، والتشجيع والثناء، واملالحظة، واملنافسة، والرتغيب املباشر، واإلقناع

 كن أن يكون لإلعالم دور يف تثبيت وترسيخ القيم ومنهج النيب صلى هللا عليه وسلم يف ثالثة اجتاهات:: مي7
 هللا عليه وسلم يف عمله.أ: تطبيق اإلعالم للقيم اإلسالمية ومنهج النيب صلى 

 ب: القيام ابلوجبات واملهمات اليت تعمل على ترسيخ القيم ومنهج النيب صلى هللا عليه وسلم يف تثبيتها.
ت: استعمال منهج الرسول صلى هللا عليه وسلم يف ترسيخ القيم يف اإلعالم من خالل: القدوة، واملوعظة 

ضرب املثل، والرسم واإليضاح، والتطبيق العملي، وانتهاز احلسنة، واحلوار واالستجواب، وسرد القصة، و 
 العقلي، والتشجيع والثناء، واملالحظة، واملنافسة، والرتغيب املناسبة واالحداث، والتوجيه غري املباشر، واإلقناع

 والرتهيب، والعقوبة.
 : قد يكون لوسائل اإلعالم آاثر سلبية إذا مل حيسن استخدامها.8

                                                 
82  .

1/#ixzz3Mo1hjYV0http://www.alukah.net/publications_competitions/0/5551 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://www.alukah.net/publications_competitions/0/55511/#ixzz3Mo1hjYV0

