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إعداد:
د .حمد بن عبد اهلل الصقعبي
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

ملخص
تتناول هذه الدراسة واقع دور األئمة والخطباء يف تعزيز بعض القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية " ،وتأتي أهميتها من حيث كونها تعمد إىل تعزيز
القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية من ناحية ،محاولتها تحديد دور األئمة والخطباء يف تعزيز هذه القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية .
وقد قسمتُ الدراسة إىل تمهيد ، ،وثالثة مباحث ،وخاتمة ،وذلك عىل النحو اآلتي :املبحث األول :القيم األخالقية وفيه مطلبان :املطلب األول :القيم األخالقية يف
ضوء اإلسالم  ،واملطلب الثاني :أهمية القيم األخالقية يف حماية الشباب من التعصب ،أما املبحث الثاني :فعنونته بوسائل األئمة وأساليب الخطباء يف تعزيز القيم
مطلبني هما :املطلب األول :وسائل األئمة يف تعزيز القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية  ،واملطلب
األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية ،وقسمته
ِ
الثاني :أساليب الخطباء يف تعزيز القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية  ،وجاء املبحث الثالث بعنوان :واقع دور األئمة والخطباء يف تعزيز القيم األخالقية
لدى مشجعي األندية الرياضية من وجهة نظر منسوبيه ،وجعلته مطلبني أيضا هما :املطلب األول :اإلجراءات املنهجية للدراسة ،واملطلب الثاني :نتائج الدراسـة
وتفسريها ومناقشتها ،ثم كانت خاتمة الدراسة التي شملت أبرز النتائج والتوصيات ،ومنها  :تحدد القيم األخالقية ُهوية املجتمعات وتميّزها  ،فهي ُت ِّ
شكل املحور
الرئيس من ثقافة املجتمع  ،كما أن تصميم برامج تدريبية متخصصة لألئمة والخطباء حول بعض الربامج يمكن أن يسهم يف تعزيز القيم األخالقية لدى مشجعي
األندية الرياضية ،ووجد الباحث أيضا أن العناية بإعداد األئمة والخطباء إعدا ًدا شامالً كامالً ،وإمدادهم بمقومات النجاح ،لحمل رسالة املسجد  ،والقيام بها بكفاءة
واقتدار.
Abstract
““ the role of imams and speakers in supporting some of the moral values for the fans
:Importance of the research
.Devolving fans moral values
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The study gains it importance from pointing the role of imams and speakers in supporting moral values in the minds of
-2
..sports clubs fans
:Research methodology
:The study includes introduction, three objectives, Conclusion, as the following
:First objective: Moral values
.Moral values in the light of the Islam
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.The importance moral values in protecting the youth of extremism
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.Second objective: Ways and methods of Imams and Khatebs in supporting moral values of the sports club’s fans
.Imams methods in supporting the moral values of the sports club’s fans
-1
.Khatebs ways in supporting the moral values of the sports club’s fans
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Third objective: Imams and Khatebs role in supporting moral values of the sports club’s fans from the point of view of who’s in
:charge
.The study methodology
-1
.Study results, analysis, and discussion
-2
:Conclusion
.Moral values distinguish societies identity
-1
designing training programs specially for the Imams and Khatebs about some programs which could help developing the moral-2
.values of the sports club’s fans
concern about proper preparing of Imams and Khatebs and provide them with success To carry the massage of masjid and do it-3
.properly
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ّ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باللّه من رشور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اللّه فال مضل له ،ومن يُضلل فال هادي له ،وأشهد أن
ّ
ال إلـه إال الله وحده ال رشيك له ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صىل الله عليه وسلم  .أما بعد[ :اإلمام أحمد يف مسنده2001 ،م/188 /7( ،رقم.])4115
ُتع ُّد األندية الرياضية يف اململكة العربية السعودية واحدة من أهم املحاضن التي تحتضن الشباب وتهتم بتحقيق رغباتهم ،واالهتمام بسلوكياتهم والعمل عىل
إشباع طاقاتهم .
وألن مرحلة الشباب بمثابة مرحلة انتقال يف هذه الحياة ،إذ يتشكل فيها الجانب الفكري الذي يحدد نظرة الشاب نحو نفسه ومجتمعه والعالم من حوله؛ لذا
كان االهتمام بهذه املرحلة رضورة دينيه دعوية.
ولهذا تقوم األندية الرياضية بدور كبري يف تحقيق األهداف التي تنشدها التعاليم اإلسالمية؛ ألن منطلقاتها وأهدافها تنطلق من منهج اإلسالم ،من خالل
مجموعة من الربامج التي تقدم ضمن خطط هيئة الرياضة يف اململكة ,والتي تسعى من خاللها لشغل أوقات الفراغ لدى الشباب بما يفيدهم يف دنياهم
ويحصنهم ضد الهجمات الرشسة املوجهة من قبل أعداء هذا الدين الحنيف.
وآخرتهم,
ِّ
وألن ترصفات الشاب ومواقفه واتجاهاته واهتماماته إنما هي ترجمة ألفكاره ومعتقداته ،ومن ث َّم فإن التوعية هي حصانة وحماية من التعب املمقوت الذي قد
يقع فيه كثري من الشباب ,وإن مما يدمى القلب ويبكى العيون ما نشاهد عليه الكثري من شباب الوطن – إال من رحم الله – من تم ُّر ٍد عىل القيم ,وانحراف يف
األخالق ,وفساد يف السلوك بسبب التعصب لناديه املفضل.
لذا كان كل ما سبق دافعا ً للباحث يف أن يركز دراسته عىل دور األئمة والخطباء يف تعزيز القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية  ،دراسة وصفية
ميدانية أئمة وخطباء مساجد بريدة أنموذجا ً  ،وذلك من خالل اإلطار النظري وامليداني لجمع املعلومات وتحليلها ,والخروج بتصوُّر واضح يف دور األئمة
والخطباء يف تعزيز القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية.
التمهيد وفيه :مقدمة الدراسة ،وموضوعها ،وتساؤلها الرئيس ،و أهدافها ،وأهميتها ،و حدودها ،ومصطلحاتها ،ومنهج الدراسة .

أوالً  -موضوع الدراسة :

واقع دور األئمة والخطباء يف تعزيز بعض القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية  ،دراسة وصفية ميدانية أئمة وخطباء مساجد بريدة أنموذجا ً يف
الفرتة 1435هـ حتى 1439هـ  ،وقد تم تحديد هذه القيم من خالل اعتماد الباحث عىل القيم اإلسالمية العليا يف القرآن الكريم ،كالتسامح ،وحب اآلخر،
والعفو ،والتواضع ،والرضا وغريها.
وتتجىل أهمية هذه الدراسة يف كونها تربط بني الجانب الديني ومعالجة الظواهر االجتماعية الطارئة الناتجة عن التعصب الريايض ،والتي باتت بعض مظاهرها
تمثل خطرا محدقا ببالدنا ،وكثري من البالد األخرى ،ومن ثم رأيت رضورة إبراز دور األئمة والخطباء وتفعيل رسالتهم الدينية يف هذا الجانب ،ملا لدورهم من
أهمية بارزة يف تحقيق االستقرار االجتماعي ،والقدرة عىل القضاء عىل ظاهرة التعصب الريايض بني الشباب الذين هم عصب هذه األمة وعمادها ،وعىل ذلك
فيجب عىل املسؤولني من أهل العلم والفكر طرح الحلول املناسبة للتغلب عىل هذه املظاهر الخطرية حتى ينعم املجتمع بالهدوء والسالم واالطمئنان.
وقد ارتكزت يف تحديد هذه القيم عىل القيم اإلسالمية الروحية التي ورد ذكرها يف القرآن الكريم ،وأحاديث النبي العظيم ،ومواقف السلف الصالح ،ومن تبعهم
من أهل الهدى والرشد ،وأوضحت أثر هذه القيم قديما ودورها ،ورضورة إحيائها يف أيامنا هذه لتجاوز أزمة التصارع بني الشباب بسبب تشجيع األندية
الرياضية ،ومن هذه القيم :العفو ،والتسامح ،وحب اآلخر ،والعدل ،والسالم ،التواضع ،واملؤاخاة ...وغريها.
وقد اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي وسيلة تحقق من خالله فرضياتها التي طرحها الباحث ،معتمدا يف ذلك عىل األجراء املسحي لعينة عشوائية قوامها (50
شخصا) تمثل فئات مشجعي األندية الرياضية املختلفة يف مدينة بريدة ،كما استعنت باالستبانة واملقابلة واملالحظة وغريها من األدوات املهمة.

ثانياً -تساؤالت الدراسة  :تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤل الرئيس التايل :

ما واقع دور األئمة والخطباء يف تعزيز القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية من وجهة نظر الجماهري الرياضية ؟
ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس األسئلة التالية :
ما القيم األخالقية الواجب توفريها يف مشجعي األندية الرياضية ؟
-1
ما أبرز جهود األئمة والخطباء وأدوارهم يف تعزيز القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية ؟
-2
كيف نفعل دور األئمة والخطباء يف تعزيز القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية؟
-3
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) >0.05-aبني متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة أئمة املساجد والخطباء
-4
لدورهم يف تعزيز القيم األخالقية .

ثالثا -الدراسات السابقة :

 ":تأثري األئمة والخطباء يف تحقيق األمن الفكري واالنتماء الوطني"  ،محمد صالح عاطف  ،بحث مقدم لـ "امللتقى العلمي األول لألئمة والخطباء"
-1
املعهد العايل لألئمة والخطباء جامعة طيبة ،املدينة املنورة 1430هـ.
دور األئمة والخطباء يف توعية املجتمع ،دكتور عبد الله حامد سمبو ،بحث مقدم لـ "امللتقى العلمي األول لألئمة والخطباء" املعهد العايل لألئمة
-2
والخطباء جامعة طيبة ،املدينة املنورة 1430هـ.
نحو مسجد فاعل  ":الدليل اإلجرائي لربامج املسجد ،إعداد  :مكتب الدعوة بشمال الرياض ،عدد الصفحات ( )157صفحة ،اململكة العربية السعودية
-3
1436هـ 2015 -
مدى تأثري خطباء املساجد عىل جمهور املصلني دراسة ميدانية ،سهيلة درقيش ،رسالة ماجستري .جامعة الشهيد لحمه خرض بالوادي ،كلية العلوم
-4
االجتماعية ،قسم العلوم اإلسالمية .الجزائر1436 .هـ 2015م.
ومن املالحظ أن هذه الدراسات السابقة جميعها لم يتطرق إىل معالجة ظاهرة التعصب الريايض لدى مشجعي األندية الرياضية ،ومن ثم تفردت دراستي بهذا
الجانب ،بينما اتفقت مع هذه الدراسات يف رضورة تفعيل دور أئمة وخطباء املساجد ،وتوعية مجتمعاتهم وجمهور املصلني من مختلف الفئات العمرية.
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رابعا  -أهداف الدراسة :

تتحدد أهداف البحث يف ما ييل :
إبراز الجهود املباركة التي يبذلها األئمة والخطباء يف تعزيز القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية والتعرف عىل درجة ممارستها.
-1
تقديم بعض التوصيات والسبل املقرتحة لتعزيز جهود األئمة والخطباء  ،وزيادة فاعليتهم يف تعزيز القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية .
-2

خامساً -أهمية الدراسة:

أهمية تعزيز القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية.
-1
تكتسب الدراسة أهميتها من كونها محاولة لتحديد دور األئمة والخطباء يف تعزيز القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية.
-2
تصحيح بعض املفاهيم واألفكار الخاطئة ,والصور السيئة العالقة يف أذهان كثري من أبنائنا الشباب ,والناتجة عن البعد عن القيم األخالقية.
-3
يأمل الباحث أن تسهم نتائج هذه الدراسة يف تقديم بعض التوصيات واملقرتحات التي يأمل أن تكون رافدا ً علميا ً يساعد الخطباء يف تعزيز القيم
-4
األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية.

ً
سادسا -حدود الدراسة :

حدد الباحث ال ّدراسة يف هذا املوضوع بالعنارص اآلتية :
الحدود املوضوعية :سوف تقترص الدراسة التعرف عىل واقع دور األئمة والخطباء يف تعزيز بعض القيم األخالقية من وجهة نظر املختصني ،ومن أمثلة
أ-
هذه القيم ،املؤاخاة ،والتسامح ،وحب اآلخر ،والتواضع ،والعدل ،والتكافل ،والتواضع وغريها ،وكلها قيم دينية أخذها الباحث من القرآن الكريم والسنة النبوية
املطهرة كما سبق أن أرشت آنفا.
ب – الحد الزماني  :سوف تطبق يف الفصل الدرايس األول 1438هـ1439 -ه.
هــ-الحد املكاني  :بريدة -القصيم.

سابعا ً  -مصطلحات الدراسة :

من املصطلحات التي تحتاج توضيح تعريفاتها يف هذه الدراسة:
 - 1دور  :وهو "مجموعة من املمارسات الرتبوية اإلسالمية يمكن أن يقوم بها فرد أو جماعة ؛ إلحداث تغري أو آثار يف بناء شخصية املسلم" [الغامدي.]12 ،
 - 2القيم األخالقية :
القيم :يف اللغة :القيم "مصدر بمعنى االستقامة ،واالستقامة :االعتدال" [ابن منظور( ،ج/12ص .])500قال تعاىل( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ) [األنعام ]161 :أي
"مستقيماً"[ .األزهري( ،ج/3ص .])290وقيل القيم "واحدة القيم ،وقوّم اليشء تقويما ً فهو قويم أي مستقيم"[ .الرازي ،ص.]232
يف االصطالح :قيل "هي تلك املعايري التي جاء بها القرآن الكريم والسنة املطهرة ،وحث عىل التمسك بها ،وأصبحت محل قبول واهتمام لدى املسلمني ،إذ تمثل
موجها ً لحياتهم ،ومرجعا ً ألحكامهم ،إذ يحدد من خاللها املقبول وغري املقبول ،واملستحسن واملستهجن ،واملرغوب فيه وغري املرغوب فيه من األقوال واألفعال ".
[إسكندر وآخرون ،ص.]40
وقيل هي" :القواعد التي تقوم عليها الحياة اإلنسانية ،وتختلف بها عن الحياة الحيوانية ،كما تختلف الحضارات بحسب تصورها لها ،مثل :الحق ،اإلحسان،
الحرية "[ .الطريقي وآخرون ،ص.]13
الخطيب  :لغة خطب الناس؛ أي قام فيهم متحدثا يف شأن ما ،والخطابة فن عربي قديم معروف ،وهي تعتمد عىل اإلقناع ،واإلمتاع ،والتأثري ،وما أقصده بالخطيب
هنا هو خطيب املسجد تحديد ،واملكلف من قبل الدولة بإقامة خطبة الجمعة والعيدين وغريها يف املناسبات الدينية واالجتماعية داخل املسجد.
اإلمامة يف اللغة  :هي مصدر الفعل " أمَّ" ،واإلمام هو من ي َُؤ ُّم به ،ومنه قيل للطريق إمام ،وللبناء إمام؛ ألنه يؤتم بذلك أي يهتدي به السالك ،والنبي صىل الله عليه
وسلم إمام األئمة ،والخليفة إمام الرعية ،والقرآن إمام املسلمني ،وإمام كل يشء قيِّمُه واملصلح له.
واإلمامة يف االصطالح  :من يصحُّ االقتداء به يف الصالة ،أو هي ربط صالة املأتم باإلمام ،واإلمام ملا كان القدوة للناس لكونهم يأتمون به ،ويهتدون بهديه أطلق عليه
هذا اللفظ( ".دور األئمة والخطباء يف توعية املجتمع ،عبد الله حامد سمبو (امللتقى العلمي األول لألئمة والخطباء) 1430هـ جامعة طيبة.
األئمة  :ويقصد بهم الباحث أئمة املساجد املكلفون بإمامة جموع املصلني وأداء الصالة بهم ،وتوجيههم نحو القيم الدينية السامية وتقديم الربامج الدينية
والثقافية النافعة لهم.

ثامناً -منهج الدراسة :

املنهج املتبع يف الدراسة هو املنهج الوصفي التحلييل  ،والذي يتميز بأنه يصف " الواقع الحايل للظاهرة يف الظروف الطبيعية ،وذلك عن طريق تحليل بيانتها وبيان
العالقات بني مكوناتها ،وبذلك يحقق فهما ً أفضل لها ،ويخطو خطـوة فـي طريق التحسني والتطوير" [ .أبو حطب  ،ص.]37
ولهذه املناهج ضوابط وخصائص ّ
وظفها الباحث يف خدمة هذا البحث[ .بدر ،ص .]329 – 253
ويمكن إجمال أهم الخطوات البحثية التي راعاها الباحث يف بحثه بما ييل :
عزو اآليات القرآنية الكريمة إىل سورها وذكر رقم اآلية .
-1
تخريج األحاديث النبوية الرشيفة من كتب السنة والحكم عليها .
-2
توثيق املعلومات من املصادر الرتاثية أو املراجع الحديثة
-3
عمل الفهارس واملراجع للدراسة .
-4

تاسعاً -مجتمع الدراسة.

الفئة املستهدفة يف الدراسة الحالية هم املشجعون الرياضيون لألندية الرياضية يف مدينة بريدة ،من خالل اختيار عينة عشوائية قوامها ( 50فردا) تمثل مجتمع
العينة لألندية الرياضية املوجودة يف مدينة بريدة تحديدا ،وهي أندية (الرائد ،والتعاون ،والصقر).

عارشاً -إجراءات الدراسة.
-1

من خالل مراجعة الدارسات واألدبيات السابقة سيتم تحديد مجاالت القيم األخالقية وبناء أداة االستبانة يف ضوئها.
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-2
-3

عرض االستبانة األولية عىل مجموعة من املحكمني واملختصني يف مجال الثقافة اإلسالمية واملناهج وطرق التدريس وعلم النفس والقياس والتقويم.
تصميم االستبانة النهائية بعد تعديلها وفق مرئيات املحكمني واملختصني وتطبيقها عىل الدراسة.

حادي عرش -خطة البحث.

تشتمل الدراسة عىل تمهيد ،وثالثة مباحث ،وخاتمة ،وذلك عىل النحو اآلتي:
التمهيد وفيه :مقدمة الدراسة ،وموضوعها ،وتساؤلها الرئيس ،وأهدافها ،وأهميتها ،وحدودها ،ومصطلحاتها ،ومنهج الدراسة .
املبحث األول :القيم األخالقية :
املطلب األول :القيم األخالقية يف ضوء تعاليم اإلسالم .
املطلب الثاني :أهمية القيم األخالقية يف حماية الشباب من التعصب.
املبحث الثاني :وسائل األئمة وأساليب الخطباء يف تعزيز القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية
املطلب األول :وسائل األئمة يف تعزيز القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية
املطلب الثاني :أساليب الخطباء يف تعزيز القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية .
املبحث الثالث :واقع دور األئمة والخطباء يف تعزيز القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية من وجهة نظر منسوبيه:
املطلب األول :اإلجراءات املنهجية للدراسة.
املطلب الثاني :نتائج الدراســــة وتفسريها ومناقشتها:
الخاتمة .وتشمل  :ملخص الدراسة ،وأهم التوصيات .

((املبحث األول)) :القيم األخالقية

املطلب األول :القيم األخالقية يف ضوء اإلسالم .
ٌ
عنوان كل أمة ،والعالقة وثيقة بني األمة وأخالقها ,فكلما كانت خصائص القيم األخالقية قوية ومتميزة انعكس ذلك عىل شخصية األمة
القيم األخالقية هي
َ
وسمعتها وتقدمها ؛ وقيمنا األخالقية هي مصدر عزنا وعنوان مجدنا كيف ال وهي تص ُدر عن كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صىل الله عليه وسلم  ،يقول الله تعاىل:
ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭼ [آل عمران ,]19 :ويقول سبحانه :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ [.آل عمران.]85 :
لقد أدركت الدول املعارصة أن قيمها األخالقية هي هويتها وأهم عنارص شخصيتها  ,لذا حرصت عىل حماية قيمها األخالقية بكل الوسائل واألساليب  ،التي توفر
لها األمن الثقايف من كل غزو فكري معا ٍد حيث شاع يف نظام الدول املعارصة ما يُعرف باألمن الثقايف  ,كل ذلك من أجل حماية الثقافة من كل ما يصادمها .
لذا تكمن أهمية القيم األخالقية يف حياة املسلمني من خالل ما ييل:
ً
ثانيا  -بناء العقل الواعي .
			
أوال ً  -غرس العقيدة الصحيحة .
رابعا ً  -التميز اإلسالمي .
		
ثالثا ً  -بناء الشخصية اإلسالميَّة .
خامسا ً  -مواجهة الثقافة الغربيَّة [ .السيد2002 ،م ص.]70
وقد حدد الباحث مجموعة من القيم األخالقية اإلسالمية التي حض عليها القرآن الكريم وديننا الحنيف ،وكانت عامال مهما يف عصور السلف الصالح الستقرار
خصها الباحث بالدراسة هي قيم  :التسامح ،واملؤاخاة ،والتعاون ،والرضا ،والعدل،
املجتمع ،وإشاعة املحبة والسالم والرتاحم بني أبنائه ،وابرز هذه القيم التي َّ
والتواضع ،والعفو ،وحب اآلخر ...وغريها.
املطلب الثاني :أهمية القيم األخالقية يف حماية الشباب من التعصب.
إن للقيم أهمية كبرية يف تقييم االنسان وحمايته من التعصب بجميع أشكاله  ،وذلك من خالل التمسك بها وعدم مجانبتها وتتمثل فيما ييل:
 -1للقيم دور أساس يف حياة املجتمعات  ،فهي تحفظ لها بقاءها واستمرارها وقد َّ
وضح القرآن الكريم هذه الحقيقة يف العديد من اآليات التي جاءت تعقيبا ً عىل
نهاية أقوام ومجتمعات رفضت معايري القيم الفاضلة ،كقوله تعاىل  :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ.
[النحل.]112 :
وقد أصبح موضوع اختالل القيم من القضايا املهمة لدى املربني واملثقفني والدعاة إىل الله ،حيث يعزو الكثري مظاهر التعصب يف املجتمعات املعارصة إىل غياب
االلتزام بنسق قيمي متسق  ،يحدد سلوك األفراد وتوجهاتهم ،ويصدق هذا عىل كل املجتمعات متقدمة كانت أو نامية. .
ُ - 3تحدد القيم هوية املجتمعات وتميّزها  ،فهي ُت ِّ
شكل املحور الرئيس من ثقافة املجتمع  ،وهي التي تعكس أنماط السلوك اإلنساني املمارس فيه ،واملجتمعات
تتمايز وتختلف عن بعضها بعض بما تتبناه من معايري قيمية تظهر كعالمات فارقة وشواهد واضحة ،ومن أهم دواعي االهتمام بالقيم ما تتعرض له املجتمعات
اإلسالميَّة من غزو وتذويب قيمي وثقايف مقصود أو غري مقصود ،أفقدت أفراد املجتمع القدرة عىل املقاومة أو املسايرة الهادفة ،فاضطرب سلوكهم واختلت قيمهم
التي كانت توجه سلوكهم ،وأفكارهم ،وأقوالهم يف االتجاه الصحيح ،األمر الذي يفرض عىل هذه املجتمعات عودة لالهتمام بالقيم اإلسالميَّة للوصول إىل نسق قيمي
يجسد هوية األمة اإلسالميَّة ويحفظ لها ذاتها ،ويحقق لها وجودا ً فاعالً كما كانت يف السابق[ .عقل ،ص[ ،]39 - 38الجالد.]46 - 44 ،

((املبحث الثاني)) :وسائل األئمة وأساليب الخطباء يف تعزيز القيم األخالقية
لدى مشجعي األندية الرياضية

املطلب األول :وسائل األئمة يف تعزيز القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية .
تمهيد :املسجد هو املؤسسة الثابتة يف اإلسالم ،وهو الرابطة الدينية واالجتماعية التي توثق الصلة وتحقق التعارف بني فئات املجتمع املسلم.
ويع ُّد إمام املسجد وخطيبه عماد املسجد وقوته؛ فبهما يؤدي املسجد رسالته يف نرش الدعوة وتوعية املجتمع وتبصري الناس بأمور دينهم ،فإذا كان الخطيب عاملا
نافذ البصرية عارفا بعادات الناس وأحوالهم كان تأثريه جيدا ومفيدا يف جماعة املسجد ،ويف سكان الحي الذي فيه املسجد يعلمهم ويرشدهم ويقودهم إىل كل خري
وفضيلة[ .البرش ,ص .]5
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ولهذه املهمة النبيلة جاء دور اإلمام يف مسجده ،وبني جماعته املسؤولية العظيمة يف تعزيز القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية  ،ويف هذا املبحث سوف
نتطرق إىل أهم الوسائل التي تعني اإلمام عىل تعزيز هذه القيم .
ً
وقد استخدم النبي  كل وسيلة برصية أو سمعية لتقريب األفهام ،وإيضاح املقصود ،وتعزيز العلم ،فعن ابن مسعود  ،قال :خط لنا رسول الله  خطا  ،فقال:
"هذا سبيل الله" ،ثم خط خطوطا ً عن يمينه وعن شماله  ،ثم قال" :وهذه سُ بل عىل كل سبيل منها شيطان يدعو إليه" ،ثم تال :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆﮇﭼ
[األنعام[ .".]153 :اإلمام أحمد يف مسنده .])208-207/7( ،
ولذلك ينبغي عىل إمام املسجد أن يكون عىل دراية ووعي بالوسائل املهمة املعارصة التي تساعده عىل تعزيز القيم األخالقية  ،التي تعالج كثريا من القضايا وبخاصة
املتعلقة بالتعصب الريايض .
الوسائل  :لغة :جم ٌع مفردها وسيلة  ،والوسيلة مصدر من الفعل الثالثي وَسَ َل ،ومن معانيها "الرغبة والطلب ،يقال :وسل إذا رغب  ،والواسل :الراغب إىل الله عز
وجل" [ .ابن فارس.])110/6( ،
والوسيلة :ما يتقرب به إىل الغري[ .ابن منظور ،])483/6( ،وقيل :هي املنزلة والدرجة والقربة [الفريوز آبادي ،ص ، .]962ومن ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗﭼ[.املائدة.]35 :
الوسائل اصطالحاً :هي "ما يتوصل به إىل اليشء ويُتقرّب به"[ .الجزري .])402/5( ،
والوسيلة يف االصطالح  " :الطريق التي يتوصل بها الداعي إىل تبليغ دعوته"[ .العثيمني ،ص.]11
ومقصود الباحث بالوسائل  :ما يستعمله إمام املسجد من وسائل  ،لتعزيز القيم األخالقية وغريها من القيم األصيلة وتنميتها لدى مشجعي األندية الرياضية.
أبرز الوسائل القولية لتعزيز القيم األخالقية :
من أبرز الوسائل القولية يف تنمية القيم  ،القرآن الكريم  ،وهو قول الله جل يف عاله ،نزل به جربيل عليه السالم عىل النبي  ،وكان تبليغه  لرسالة ربه يف غالبه قوال ً
 ،وقد تعددت اآليات الكريمة التي تبدأ بكلمة( :قل) ،أي قل يا محمد  ،كقوله تعاىل :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ[ .األعراف.]158 :
وهناك العديد من الوسائل القولية التي ُتستخدم يف التبليغ  ،سواء كان هذا القول ملفوظا ً  ،كالخطبة واملحارضة والدرس واملناظرة  ،أو مكتوبا ً كالرسالة واملقالة
والكتاب وغريها ،ويمكن تصنيفها إىل قسمني:
القسم األول :الوسائل القولية :ومن أهم الوسائل القولية التي ُتستخدم يف تعزيز القيم األخالقية ماييل:
الفرع األول :املحارضات اإلرشادية:
أوالً -تعريفها :لغة :املحارضة يف اللغة  ،هي كلمة محدثة  ،اشتقت من حرض يحرض  ،فيقال :حارض القوم ،بمعنى جالسهم وحادثهم بما يحرضه  ،ومنه فالن
حَ سَ ُن املحارضة  ،أي حسن املجالسة  ،ويقال :ألقى عليهم محارضة[.مصطفى وآخرون.])181/1( ،
اصطالحاً :ومصطلح محارضة  ))Lectureاشتق من الكلمة الالتينية ( )Lactareبمعنى يقرأ بصوت عال ،ومن أبرز تعريفاتها:
"املحارضة هي بحث يف موضوع يلقيه املحارض يف محرض من الناس ،أو هي معلومات مرتبة تعالج موضوعا ً معينا ً  ،لها طابع علمي خاص  ,يلقيها عىل الناس َم ْن
يستطيع ذلك[ .الواعي  ،ص.]283
ثانيا ً  -أهميتها :وتكمن أهمية املحارضة يف عرض موضوع واحد بأهداف محددة  ،وبأسلوب علمي موثق ،يركز فيها املحارض عىل جانب علمي  ،أو توضيح موضوع
من املوضوعات مما يكون له أثر تعليمي وتثقيفي ودعوي.
واملحارضة من أهم األساليب املستخدمة يف توجيه الناس  ،حيث يطرح املحارض خالل املحارضة أو يف نهايتها بعض األسئلة عىل املتعلمني بهدف لفت االنتباه والتأكد
من فهم ما قاله  ،كما يمكن للحضور طرح األسئلة االستفسارية أثناء املحارضة أو بعد االنتهاء من اإللقاء ،وهنا يربز دور إمام املسجد املتميز يف تفعيل هذه الوسيلة
لتعزيز القيم األخالقية التي يراها مناسبة لدى مشجعي األندية الرياضية ،للحد من ظاهرة التعصب الريايض .
الفرع الثاني :الندوات العلمية والثقافية:
أوالً -تعريفهاً :
لغة :الندوة :اسم املرة ،والنادي الجماعة يلتقون يف نا ٍد أو نحوه للبحث واملشاورة يف أمر معني[.مصطفى وآخرون. ])912/2( ،
ْ
واألكلة بني السَّ ْقيَتَني ،والنَّ َدى األكلة بني َّ ْ
الشبتني[ .ابن منظور.])319/15( ،
وجاء يف لسان العرب :النَّدو ُة بمعنى السَّ خاءُ ،واملشاورة ،
واصطالحاًُ :عرِّفت الندوة :بأنها عبارة عن لقاء يضم اثنني فأكثر ،ملناقشة مسألة من املسائل أو موضوع من املوضوعات التي تهم املجتمع ،بطريقة علمية منظمة
ومرئية ومحددة[ .املغذوي.])846/2( ،
ُ
ُ
ثانياً -أهميتهاُ :ت َع ُّد الندوة من الوسائل الثقافية املؤثرة متى ما أحسن اختيار موضوعاتها ،وأحسن اختيار املشاركني فيها ،فهي تسهم يف تنمية القيم األخالقية
األصيلة لدى مشجعي األندية الرياضية ،وتحيطهم علما ً بموضوعات شتى  ،وتدرِّبهم عىل أسلوب املناقشة وكيفية التعبري عن األفكار واآلراء بوضوح ،وتنمي فيهم
القدرة عىل النقد البناء.
و ُتعد هذه الوسيلة من أقرب الوسائل التعليمية والتثقيفية والتوجيهية إىل نفوس الناس ؛ لتعدد املتحدثني فيها  ،األمر الذي يدفع السآمة ويحث عىل النشاط  ،ويُشعر
الحضور بمكانتهم العلمية داخل املسجد أو يف املرافق الخاصة به ؛ لذا حري باإلمام أن يُعنى بهذه الوسيلة املعارصة  ،ويسعى لتفعيلها يف املسجد أو القاعات
املوجودة يف الحي  ،وذلك بطرح أهم القيم األخالقية لتعزيز الوعي بخطر التعصب الريايض .
القسم الثاني :الوسائل العلميَّة والثقافيَّة املكتوبة:
ً
ُ
ُتعد الكتابة من أهم وسائل االتصال اإلنساني عىل مر العصور ،نظرا لرسعة انتشارها ،وقلة كلفتها  ،وإمكانية تداولها مما جعل لها قيمة علمية كبرية وأهمية بالغة.
ومن الوسائل العلمية والثقافية القولية املكتوبة ما يأتي:
الفرع األول :الكتيبات العلميَّة والثقافيَّة والدعوية :
ً
أوالً -تعريفها :لغة :يُقال :كتب كتبا ً وكتابا ً
ً
وكتابة خطه  ،فهو كاتب  ،ويقال :كتب الكتاب عقد النكاح ،واستكتبه :استماله واتخذه كاتبا  ،والكاتب من يتعاطى
صناعة النرش ومن يتوىل عمالً كتابياً[ .الفريوزآبادي.])165/1( ،
اصطالحاً :املقصود بالكتيبات :تصغري كتاب  ،وهي "مجموعة من الرسائل الصغرية الحجم التي تكتب يف موضوع معني"[ .املغذوي (.])804/2
ثانياً -أهمية الكتيبات العلميَّة والثقافية  :ال شك أن الكتيبات لها األثر الواضح يف نرش العلم وتعزيز القيم األخالقية والثقافة اإلسالمية  ،فقد أشار القرآن الكريم إىل
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استخدام هذه الوسيلة يف عملية الدعوة  ،فقال سبحانه وتعاىل حكاية عن سليمان عليه السالم :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ.
[النمل .]28 :وال يخفى ما للكتيبات العلميَّة والثقافيَّة من أثر طيب وحميد يف توعية الناس وبث العقائد الصحيحة والقيم النبيلة وترسيخها يف النفوس .
ومن هنا ينبغي عىل إمام املسجد أن يركز يف نرش الكتيبات الثقافية داخل املسجد ويضع لها ركنا ً خاصا ً بها لكي تعزز من القيم األخالقية األصيلة  ،و ُتسهم يف
الحد من ظاهرة التعصب الريايض الذي ابتليت به كثري من مجتمعاتنا .
الفرع الثاني :املجالت العلميَّة والثقافيَّة :
وهي من الوسائل العلميَّة والثقافيَّة املكتوبة ،لها أثر كبري يف حياة الناس ،متى ما و ُِظفت توظيفا ً إيجابياً.
أوالً -أنواع املجالت العلميَّة والثقافيَّة  :وهي كما ييل :
 – 1املجالت الحائطية التي ُتعلق عىل أحد حوائط املسجد.
 – 2املجالت املطبوعة الدورية (أسبوعيا ً أو شهريا ً أو فصلياً) ،توزع عىل جماعة املسجد ,وهذا النوع من املجالت إما أن يكون ورقيَّا ً أو إلكرتونيا ً.
ثانياً -أهمية املجالت العلميَّة والثقافيَّة  :ونجد أن لهذه الوسيلة بعدين مهمني:
أولهما :نجد أن جماعة املسجد هم من يقومون بجمع مادتها العلميَّة  ،وتصميمها وإخراجها يف أبهى حلة ،وقد تكون هي نقطة انطالقهم يف نرش العلم والثقافة
اإلسالمية  ،حيث إنهم أعرف بالفئة املستهدفة كونهم يف مسجد واحد.
وثانيهما  :نجد أن فئة الشباب هم الفئة املستهدفة األوىل من هذه الوسيلة  ،ولهذا األمر كله ال يتم إال بمتابعة دقيقة من ِقبل إمام املسجد  ،من بداية اختيار
املوضوعات مرورا ً بمرحلة التنفيذ واإلخراج  ،وال ينتهي دوره عند ذلك  ،بل ال بد أن يحرص عىل قياس مدى أثر ذلك يف فئة الشباب  ،وهل حققت هذه الوسيلة
أهدافها املرجوة؟
الفرع الثالث  :املطويات العلميَّة والثقافيَّة :
أوالً -تعريفها :املطوية :عبارة عن ورقة تعرض موضوعا ً محددا ً بحجم (30×30سم تقريباً) ثم ُتطوى بعد ذلك ل ُتقسَّ م إىل أربع صفحات أو ست صفحات أو
ثمان  ،وقد تزيد مساحتها أو تقرص وفقا ً لرغبة مصممها ،كما أنها قد ُتصمم من عدة أوراق صغرية متتابعة ثم ُتجمع بشكل متناسق[ .املغذوي .])804/2( ،وقد
ُتنرش عرب الوسائل الحديثة .
ً
ثانياً -أهمية املطوية :وللمطوية أهمية بالغة كوسيلة مهمة يف توجيه الناس ،وذلك ألنها جذابة املنظر ،وسهلة التناول ،قصرية الكلمات ،التأخذ وقتا يف قراءتها،
تعالج موضوعا ً محددا ً بمعلومات بسيطة ومخترصة ل ُتحقق الهدف املنشود  ,وقد تكون ورقية أو إلكرتونية  ,و ُتبث و ُتنرش بتوزيعها أو عن طريق وسائل التواصل
عرب الهواتف النقالة وغريها؛ ولذا ينبغي عىل إمام املسجد أن يحث جماعة املسجد وبخاصة فئة ( الشباب ) ويشجعهم عىل اإلسهام يف إعداد وإخراج مطويات
إلكرتونية أو ورقية ُتعالج املوضوعات التي يحتاجها جماعة املسجد بهدف تنمية القيم وتأصيلها يف نفوسهم ،ومن أهمهما القيم األخالقية التي تعالج ظاهرة
التعصب الريايض كالتسامح ،والعفو ،وحُ ب اآلخر ،والعدل ،والرضا ،والقناعة ،وغريها.
الفرع الرابع :املسابقات العلميَّة والثقافية:
أوالً -تعريفها :لغة :املسابقة من السَ بق ،مصدر سَ ب ََق وقد سَ ب ََقه يَسبقه سَ بقاًَ ،ت َق َدمَه ،ومنه قوله تعاىل :ﭽﮃ ﮄ ﭼ [يوسف ،]25 :السبق َ
القدمَة يف الجري ،ويف
كل يشء ،تقول له  :يف كل أمر سَ بقة وسابقة[ .ابن منظور[ ,])151/10( ،الزبيدي.])207/13( ،
قال ابن فارس  :السني والباء والقاف  ,أصل صحيح يدل عىل التقدم[ .ابن فارس.])129/3( ،
فاملسابقة َ :
التق ُدم يف كل يشء[ .أحمد .])85/5( ,
اصطالحا ً  -املسابقة :هي املعاملة التي تقوم عىل املنافسة بني شخصني فأكثر يف تحقيق أمر أو القيام به بعوض (جائزة) أو بغري عوض (جائزة)[ .مجمع الفقه
اإلسالمي .].http://www.islamfeqh.com
ً
ً
واملسابقة أسلوب محبب يتناسب مع جميع األعمار ،وهي ُتسهم إسهاما فاعال يف حفظ الوقت ،وتنمية املهارات ،واكتساب العادات الحسنة ،ومعالجة كثري من
األخطاء ،وترسيخ القيم الصحيحة لدى الناس.
ثانيا ً  -أهمية املسابقات العلميَّة والثقافيَّة:
جاءت بعض آي القرآن للحث عىل التسابق يف الخريات :ﭽ ﮬ ﮭﮮﭼ[ ،املائدة .]48 :ولقد سابق النبي  أصحابه فسبقهم وسبقوه ،وسابق فيما بينهم  ،فعن ابن
عمر ريض الله عنهما أن رسول الله  سابق بني الخيل التي أضمرت[ .املريس[ ،])199/8( ،دريد ،ص .]170من الحفياء ،والحفياء :عىل وزن حمراء ،موضع
بظاهر املدينة [ .الفيومي .])143/1( ،وأمدها ثنية الوداع ،ثنية الوداع  :موضع باملدينة [ .مصطفى وآخرون .])361/3( ،وسابق بني الخيل التي لم تضمر من
رقي [ .املطرز ،])364/1( ،قال ابن عمر :وكنت فيمن أجرى[ .البخاري،
الثنية إىل مسجد بني زريق ،بنو ُزرَيق  ،وهم بطن من األنصار إليهم ينسب أبو عيّاش ال ُّز ُّ
([ ،])91/1ومسلم.])1491/3( ،
وللمسابقات إحساس محبب يف النفوس ،ولها إقبال منقطع النظري ،متى ما جَ مَعتْ بني املتعة والفائدة  ،لهذا حري بإمام املسجد أن يستثمر هذه الوسيلة لتعزيز
القيم األخالقية يف نفوس جماعة املسجد أو ملحاربة العادات واملمارسات الخاطئة لديهم  ،وذلك بتوجيه أسئلة ثقافية لهم ،أو إجرائهم لبحوث علمية ،يستهدف من
خاللها تعزيز القيم األخالقية ،ومعالجة ظاهرة التعصب الريايض .
الفرع الخامس :برامج املحادثة عىل الهواتف الذكية "الواتس آب":
و ُتعد هذه الوسيلة من أكثر الخدمات التي ُتقدمها شبكة (اإلنرتنت) شهرة واستخداما ً وفائدة  ،وهي خدمة عظيمة النفع متى تم استخدامها بحكمة ودراية ،ال
سيما وأنها سهلة االستعمال ،وقليلة التكلفة و ُتوفر الكثري من الوقت والجهد ،وهي واسعة االنتشار بشكل مُذه ٍل جدا ً ؛ لذا فإن الحاجة ماسة جدا ً الستخدامها يف
إرسال الرسائل العلميَّة والثقافيَّة املختلفة إىل جماعة املسجد عىل اختالف مستوياتهم لتكوين مجموعة ( قروب)  -حسب املصطلح الدخيل الشائع -تبعا للفئات
العمرية املستهدفة ،ومن ثم فتح باب التواصل معهم ،ومراسلتهم ،ومحاولة الرد عىل أسئلتهم واستفساراتهم ،وتعزيز الكثري من القيم األخالقية يف معالجة
التعصب الريايض [الثبيتي .]406،
املطلب الثاني :أساليب الخطباء يف تعزيز القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية
تمهيد :توجد عوامل عدة تساعد الخطيب عىل تعزيز القيم األخالقية وتحقق له القبول والتأثري يف اآلخرين ،وتساعده عىل الوصول إىل األهداف املطلوبة ،منها:
استخدام األساليب الحسنة ،التي تبلغ به رسالته ببيان ووضوح ،وتوفر له الوقت والجهد ،وتصل به إىل الغاية املطلوبة بأقل التكاليف وأيرسها( ،واألسلوب الحسن
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هو أن يكون الحديث مالئما ألفهام الناس ومداركهم ،فتكون الفكرة واضحة ،والكلمة فصيحة ،والعبارة متناسقة ،ويكون هناك انسجام بني اللغة واملعنى،
وسالسة وإبداع يف األسلوب)[ .يوسف1414 ،هـ ،ص ،]96مما يحدث تأثرا عند املدعو ،فيدفعه إىل االستقامة عىل الخري وإجابة الدعوة.
معنى األسلوب لغة  :األسلوب لغة :كلمه مشتقه من الفعل الثالثي «سلب» ،وهو من باب :نرص وقتل ،االستالب :االختالس ،والسلب بفتح السني :السري الخفيف
الرسيع ،وهو أيضا بنزع الشئ من الغري عىل القهر ،وقال تعاىل       :
[ . الرازي ،ص [ ،]130الفيومي[ ،])335/1( ،الفريوزآبادي.])86/1( ،
معنى األسلوب اصطالحً ا :للعلماء يف مفهوم األسلوب عبارات متعددة ومتقاربة  ،ومن ذلك ما عرفه الدكتور عبدالكريم زيدان بقوله( :هو العلم الذي يتصل بكيفية
مبارشة التبليغ ،وإزالة العوائق عنه)[ .زيدان ،ص.]411
وأساليب الدعوة كثرية متنوعة ،وقد جاء يف القرآن الكريم الترصيح ببعضها ،وجاء بعضها اآلخر متضمنا ً بني اآليات القرآنية وسرية املصطفى  ،مثل قوله تعاىل:
ِي أَحْ سَ ُن[ .النحل.]125 :
 اد ُْع إ ِ ِل سَ بِي ِل َرب َِّك ِبالْ ِح ْك َم ِة وَالْ َم ْو ِع َظ ِة الْحَ سَ نَ ِة وَجَ ادِلْهُم ِبالَّتِي ه َ
والخطيب الناجح ؛ يجب أن يعامل جميع الناس ،بارهم وفاجرهم ،كبريهم وصغريهم ،معاملة طيبة ،وأن يخاطبهم بأسلوب حسن ،ومنها معالجة املظاهر السيئة
املخالفة للدين وكذلك تعزيز بعض القيم األخالقية التي تساعد عىل مواجهة التعصب الريايض .
ويعرض الباحث هنا أهم األساليب الدعوية التي يستخدمها الخطيب يف رشائح املجتمع من خالل األساليب اآلتية .
األسلوب األول -أسلوب املوعظة الحسنة:
هي الكلمة الندية التي تمس شغاف قلوب املتعلمني واملدعوين ،فتأخذ بأيديهم إىل طريق الخري والصالح ،وتبعدهم عن الفساد والزيغ ،فبها يُعلم الجاهل ،ويُذكر
الغافل ،ويُرد الشارد ،ويُوقظ أصحاب الضمائر.
أوالً -تعريفها لغة واصطالحاً:
ِّ
ويذكر ،ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر ،والجمع وُعاظ"[ .مصطفى
املوعظة لغة :املوعظة "ما يوعظ به من قول أو فعل ،وجمعها مواعظ ،والواعظ من ينصح
وآخرون .])1043/2( ،ومن ذلك يتضح أن مقصود الواعظ هو توجيه القلب إىل الصواب بذكر الثواب والعقاب يف العاجل واآلجل.
اصطالحاً" :الوعظ :التذكري بالخري فيما يرق له القلب ،واملوعظة :هي التي ِّ
تلي القلوب القاسية ،و ُتدمع العيون الجامدة ،و ُتصلح األعمال الفاسدة"[ .الجرجاني,
ص.]237
بالتغيب ّ
وقيل" :هي الدعوة إىل الله تعاىل ّ
والتهيب"[ ،الحنبيل .])187/12( ،وقيل :الوعظ" :هو تخويف يرق له القلب"[ .ابن الجوزي ،ص.]67
ويضاف إىل كلمة املوعظة ،كلمة الحسنة مقابل السيئة ،فاملوعظة قد تكون حسنة ،وقد تكون سيئة ،وذلك بحسب ما يعظ به اإلنسان ويأمر به ،وبحسب أسلوب
الواعظ ،ومن هنا جاء األمر بها مقيدا ً يف القرآن الكريم ،قال تعاىل :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭﭼ[،النحل .]125 :فإذا أطلقت املوعظة يف مقام األمر بها انرصفت إىل
الحسنة.
ثانياً -أهمية أسلوب املوعظة الحسنة يف تعزيز القيم األخالقية :
ُت َع ُّد املوعظة من أنجع أساليب التوجيه والدعوة والتعليم وتعزيز القيم األخالقية ،فقد وجه الباري عز وجل عباده لألخذ بها يف مجال الدعوة إليه ؛ قال تعاىل:ﭽﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ[.النحل.]125 :
ولهذا فقد أورد القرآن املوعظة يف أكثر من موطن تأكيدا ً ألهميتها ،ملا لها من تأثري كبري عىل املدعوين إذا وجدت لها نفسا ً صافية ،وقلبا ً واعياً ،قال تعاىل :ﭽ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ،
[الذاريات .]55 :وقال تعاىل :ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙﭼ[ .الطالق.]2 :
أما يف السنة النبوية فقد كانت أحاديث رسول الله  مواعظ ربَّى من خاللها أصحابه عىل اتباع تعاليم اإلسالم ،والتمسك بمبادئه وقيمه ،فقد روي عن عبدالله بن
مسعود  أنه قال" :كان النبي  يتخولنا باملوعظة يف األيام ،كراهة السآمة" والسآمة  :باملد امللل[ .النووي .])13/17( ,علينا"[ .البخاري[ ،])25/1( ،ومسلم،
(.])2172/4
ولهذا األسلوب أشكال متعددة فقد يكون بالنصح املبارش ،الذي يُدل عىل الخري والصالح ،وقد يكون بالتذكري بالعواقب مثل املرض أو املوت أو الحساب والعقاب،
أو بالتذكري بالنعم املستوجبة للشكر ،وقد تكون بالعظة املتكررة املقرونة بشعور املحبة والعطف التي تلني القلب وترققه  ،وقد تكون باإلشارة اللطيفة املفهومة
أو بالوعد بالنرص والتمكني تارة ،وتارة أخرى بالتحمُّل والصرب ،وما إىل ذلك من أساليب مبارشة وغري مبارشة تؤثر يف املدعوين وتدفعهم إىل الطاعة واالستجابة،
والخطيب الناجح هو الذي يتخذ هذا األسلوب املهم يف خطبته؛ لتعزيز تلك القيم األخالقية التي تواجه التعصب الريايض بجميع ألوانه ،ويعظ بأسلوبه أهم املخاطر
السلوكية واألخالقية يف ذلك .
األسلوب الثاني -أسلوب القدوة الحسنة:
ُ
َ
إن استقامة املسلم عىل دينه ،وقوة عالقته بخالقه ،وحُ سن خلقه وتعامله يعكس مدى التديُّن الحقيقي لجوهر تلك النفس التي بني جنبيه ،والذي يفيض عنها ذلك
التأثري الذي يجذب إليه األفئدة ،ويجمع عليه القلوب ،فيكون كل ذلك مدعاة للتأثري واالقتداء.
أوالً -تعريفها لغة واصطالحاً:
القدوة يف اللغة :القدوة يف اللغة  :اسم من اقتدى به إذا فعل مثل فعله تأسياً ،وفالن "قدوة" أي يُقتدى به[ .الفيومي .])255/1( ،وقيل :فالن قدوة يُقتدى به
والقدوة :املثال الذي يشتبه به غريه ،فيعمل مثل ما يعمل ،والقدوة من التقدم ،يقال فالن ال يقاديه أحد  ،وال يباريه أحد ،وذلك إذا تميز يف الخالل كلها [.ابن
منظور[ ،])3556/5( ،مصطفى وآخرون.])321/2( ،
اصطالحاًُ :تطلق القدوة ويراد بها التأيس واالتباع ،واالقتداء" :هو طلب موافقة الغري يف فعله" .نرضة [عدد من املختصني.])5300/11( ،
ثانياً -أهمية أسلوب القدوة الحسنة :يُعد أسلوب القدوة من أهم أساليب تنشئة الفرد ،وتشكيل شخصية سوية له؛ نظرا ً "لحرصها عىل تقديمها السلوك املتميز
الذي يتفق مع تعاليم الدين الحنيف ،فعن طريق القدوة ترتجم املبادئ والتعاليم إىل واقع يالحظه الفرد ،حيث يتأثر بها ،وبالتايل يقلدها يف ترصفاته ،وذلك بفعل
دافع يحركه للتشبه بمن يحب"[ .النحالوي ،ص.]206
فالناظر يف حياة األنبياء واملرسلني يجد أنها كانت مُفعمة باإليمان بالله تعاىل ،مجسِّ دة للعقيدة الصحيحة الصادقة ،والعبادة القويمة الحقة ،واملعاملة الحسنة،
واألخالق الحميدة ،ويف القرآن الكريم كثري من اآليات التي تدل عىل ذلك ،نذكر منها قول الله تعاىل عن إبراهيم عليه السالم :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
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ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ[.النحل.]121-120 :
ً
ً
وهذا األسلوب من أهم األساليب العلميَّة والتوجيهية يف بيئة املسجد؛ نظرا لشموليته لبقية األساليب ،لذا كان حريا باملربني أن يكونوا قدوة حسنة أمام أبنائهم؛
فكلما التزم املربون بسمات القدوة الحسنة كان تأثريهم أقوى وأرسع.
وهذا األسلوب من أنجع األساليب التي يستخدمها خطيب الجمعة يف تقويم الخلل يف أفراد جماعة املسجد ،إذ يتم الكشف عن الحَ سَ ِن يف سلوك الفرد  ،والعمل
عىل تدعيمه ،والكشف عن القبيح يف سلوكه والعمل عىل تحسينه ،فشخصية خطيب الجمعة حينما تتمثل القيم اإلسالمية األصيلة والفضائل الخلقية تعطي أفراد
جماعة املسجد قناعة بأن "بلوغ هذه القيم من األمور املمكنة التي هي يف متناول القدرات اإلنسانية وشاهد الحال أقوى من شاهد املقال"[ .بن حميد ،ص. ]7
األسلوب الثالث -أسلوب القصص :هو أسلوب يطرق املسامع بشغف ،ويتسلل إىل القلوب وينفذ إىل العقول فيوسع مداركها املعرفية والفكرية ويولد يف النفس
انفعاال ً يدفع لقبول الحق واتباع الخري ،واجتناب الرش.
أوالً -تعريفه لغة واصطالحاً:
لغة :مأخوذ من مادة قص والقصة :الخرب ،والقصص :الخرب املقصوص ،والقاص الذي يأتي بالقصة عىل وجهها كأنه يتتبع ألفاظها ومعانيها[ ،ابن منظور,
( .])74/7و"قص أثره ،أي تتبعه ،قال الله تعاىل :ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ"[الكهف[ . ]64 :الجوهري ,ص.]188
صيغ بأسلوب بديع مشوق جذاب ،وقد احتوى عىل العرب والحكم والعجائب ،يهدي
اصطالحاً :هي "اإلخبار عن أحداث حقيقية سابقة ،بكالم حسن األلفاظِ ،
السامع بسحره إىل الدين ويرشد إىل الخري وفضائل األعمال"[ .العاني ،ص.]460
ثانياً -أهمية أسلوب القصص :يُعد هذا األسلوب من أقرب األساليب إىل فطرة اإلنسان ،وأكثر العوامل النفسية تأثريا ً فيه ،لذا سلك القرآن الكريم هذا املنهج ؛ ملا له
من تأثري ساحر عىل القلوب ،فحوى أحسن القصص وأصدقه لينمي العقل ،ويبني الفكر ويُصلح النفس ،وي ِّ
ُهذب السلوك ،قال تعاىل :ﭽﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ[.يوسف.]3 :
لهذا اعتنى النبي  بشأن القصص  ،فحفظت لنا دواوين السنة طائفة من قصه  عىل أصحابه ريض الله عنهم من قصص األمم املاضية وأخبارهم .
ولعل عرض الخطبة يف قالب قصيص من قبل الخطيب يزيد القيم األخالقية وضوحاً ،ويجعل املستمع يتصور مشاهدها ويتخيل أحداثها ،ويسرتسل مع سياقها؛
ِّ
وينفذه ،ويمتعض من الرش
ألن القصة "تؤثر يف النفس إذا وضعت يف قالب عاطفي مؤثر ،وهي تجعل القارئ أو السامع يتأثر بما يقرأ أو يسمع ،فيميل عىل الخري
فيبتعد عنه"[ ،الخثعمي ،ص .]199ولهذا "ا ُتخذت القصة لغرس بعض القيم العلمية والخلقية والسياسية واالجتماعية لدورها وقدرتها عىل اإلقناع العقيل عن
طريق املشاركة الوجدانية"[ .السابق ،ص.]229
وهذا اللون من األساليب يتضمن مؤثرات نفسية متنوعة تعمل "عىل إثارة انفعاالت املستمعني ومشاعرهم وعواطفهم وتوجيهها لتقمص شخصيات القصة
والتفاعل معها ،ومن ثم حدوث إسقاطات عىل شخصية املتلقي"[ .الجالد ،ص.]121
وهذا األسلوب من أبرز األساليب املؤثرة يف توجيه سلوك املتعصبني يف الرياضة وغريها  ،ملا له من متعة ولذة ،لذا كان حري بخطيب الجمعة أن يُكثر من استخدام
هذا األسلوب يف تنمية القيم األخالقية  ،التي تعالج بعض السلوكيات الناتجة عن التعصب الريايض .
األسلوب الرابع -أسلوب الحوار واإلقناع الفكري:
يُعد هذا األسلوب من أبرز صور التواصل االجتماعي والفكري التي تتطلبها الحياة يف املجتمع املعارص ،ملا له من بالغ األثر يف تنمية قدرة الفرد عىل التفكري املشرتك
والتحليل واالستدالل ،كما أن هذا األسلوب من األساليب التي ُتحرر اإلنسان من االنغالق واالنعزالية ،وتفتح له قنوات للتواصل يكتسب من خاللها املزيد من املعرفة
والوعي.
أوالً -تعريف الحوار لغة واصطالحاً:
الحوار لغة :اسم من املحاورة بضم امليم وفتح الحاء ،واملحاورة والتحاور بمعنى املجاوبة والتجاوب ،تقول كلمته فما أحار إىل جواباً ،وما رجع إىل حويرا ً وال
حويرة وال محورة وال حوارا ً أي ما رد جوابا [ .ابن منظور.])384/3( ،
مفصل  ،فالبعض يرى أن الحوار" :نوع من الحديث بني شخصني ,يتم فيه تداول الكالم
الحوار اصطالحاً :ورد للحوار عدة تعريفات بعضها مجمل وبعضها
َّ
بينهما بطريقة ما ,فال يستأثر به أحدهما دون اآلخر ,ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب"[ .ديماس  ,ص.]11
وقيل :هو "نوع من الحديث بني شخصني أو فريقني يتم تداول الكالم بينهما بطريقة متكافئة ،فال يستأثر به أحدهما عن اآلخر ،ويغلب عليه الهدوء والبعد عن
الخصومة والتعصب"[ .زمزمي ،ص.]22
ً
ثانياً -أهمية أسلوب الحوار :عُني اإلسالم بالحوار عناية بالغة  ،وذلك أمر ال غرابة فيه أبدا  ،إذ إنه "الطريق األمثل لالقتناع الذي ينبع من أعماق صاحبه ،واالقتناع
هو أساس اإليمان الذي ال يمكن أن يُفرض فرضاً ،وإنما ينبع من داخل اإلنسان"[ ،مجمع الفقه اإلسالمي1986 ،م ،ص .]21886لذا كان هذا األسلوب من أبرز
األساليب العلميَّة والتوجيهية التي يستخدمها أنبياء الله عليهم السالم مع أقوامهم  ،ومن األساليب التي أمر الله نبيه صىل الله عليه وسلم أن يدعو بها إىل سبيل
ربه يف قوله تعاىل :ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ [النحل ، ]125 :فكانت سريته  زاخرة باملواقف الدعوية التي حاور فيها
قومه وحاجهم.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
لذا عُد الحوار أسلوبا علميَّا ثقافيا مهما وفعَّاال يف غرس القيم وتنميتها ،حيث إن اإلنسان مع هذا األسلوب "يحس إحساسا دافقا وعميقا أنه ينفعل مع كائن حي
فيه حياة وفيه قوة وراء األلفاظ والعبارات ،إنه يُحدث شعورا ً يف النفس ،شعورا ً زاخرا ً باالنفعال ،وإحساسا ً فياضا ً بالعواطف وينشئ فيها بوعي أو بغري وعي
تصورا ً خاصا ً للوجود وميزانا ً معينا ً للقيم ويروضها عىل سلوك محد ٍد يف الحياة يف كل مشهد من مشاهده ،يف كل تعبري من تعبرياته"[ .شديد ،ص.]13
لهذا يظل الحوار واملناقشة من أكثر طرائق التعليم والتوجيه مالءمة لتعزيز القيم وتنميتها" ،فالحوار يفتح الفرصة أمام الفرد للتعبري عن أفكاره وتصوراته
املختلفة حول القضايا القيمية املعروضة للنقاش ،وهو بذلك يكتشف صحتها وخطأها ،ويعمل عىل نقدها وتقويمها بمنهج صحيح ّ
ويطلع عىل آراء وتوجهات
وأفكار أخرى نحوها"[ .الجالد ،ص.]138
ً
ً
ً
ً
كما ينبغي لخطيب الجمعة أن يكون أكثر قربا مع أفراد جماعته وشعورا بهم ،وتفهما ألفكارهم ،وسلوكياتهم ،ومن ثم يكون أكثر تحديدا ملنهج التخاطب معهم،
واختيار أساليب التعليم والتوجيه املتبادل بينهم وبينه ،حتى يشعروا بالقرب منه واملودة له ،فتنشأ الثقة التي هي أساس البناء القيمي.
األسلوب الخامس -أسلوب التوجيه الفردي :
يعد التوجيه الفردي من أكثر األساليب العلميَّة والثقافيَّة نفعاً ،وأعظمها بركة ،وأسهلها تنفيذاً ،وأقواها تأثرياً ،فيها يستطيع املوجِّ ه كسب الطرف اآلخر ،وإقناعهم
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وإزالة الحواجز الوهمية بينه وبينهم.
أوالً -تعريف التوجيه الفردي  :التوجيه الفردي واإلرشاد الفردي والدعوة الفردية ,كل هذه املصطلحات تصب يف معنى واحد  ,ولهذا عرَّف بعض علماء الرتبية ,
اإلرشاد الفردي  :بأنه تعامل املرشد مع مسرتشد واحد وجها لوجه يف الجلسات اإلرشادية ويعتمد عىل العالقة اإلرشادية واملهنية ويتم من خالل املقابالت اإلرشادية
ودراسة الحالة الفردية بصفة عامة[ .الببالوي ,عبدالحميد ,ص .]3أما الدعوة الفردية فقد ُعرِّفت بأنها  :التوجه بالدعوة أو بالخطاب إىل املدعو عىل انفراد ،أو مع
جمع قليل من الناس لهم صفة الخصوص دون العموم [ .نوح ،ص ،]29وقيل :هي ما كان الخطاب فيها موجها ً إىل شخص واحد [ .العموش ،ص.]77
ثانياً -أهمية أسلوب التوجيه الفردي  :يُعد التوجيه الفردية من أكثر األساليب أثرا ً  ،وأقدمها ظهورا ً  ،وأيرسها تنفيذاً ،وألطفها استمالة للمراد توجيهه وكسبه
وإقناعه ،وأقدرها عىل توجيهه وتعديل سلوكه.
فهي عبارة عن عالقة موجهة بني الخطيب وأفراد جماعته ،تقوم عىل االحتكاك املبارش واالتصال القوي بينهما ؛ األمر الذي ّ
يمكن الخطيب من الوقوف عىل
مشكالتهم وأوضاعهم املختلفة وبالتايل يسهل عليه عملية التشخيص والتوجيه واملعالجة لكثري من القيم التي تواجه التعصب الريايض.
ومن األساليب املهمة يف ذلك .
 أسلوب التشويق . أسلوب حفز العاطفة . أسلوب الجدال بالتي هي أحسن .ومن القيم األخالقية املهمة التي يجب عىل اإلمام والخطيب تعزيزها لدى مشجعي األندية الرياضية هي كالتايل :

((املبحث الثالث)) :واقع دور األئمة والخطباء يف تعزيز القيم األخالقية

لدى مشجعي األندية الرياضية من وجهة نظر منسوبيه
املطلب األول :اإلجراءات املنهجية للدراسة.
منهج الدراسة :استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي ،وهو املنهج الذى يعتمد عىل دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع ،ويهتم بوصفها وصفا ً دقيقاً،
ويعب عنها كيفيا ً بوصفها وبيان خصائصها ،وكميا ً بإعطائها وصفا ً رقميا ً من خالل أرقام وجداول توضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو درجة ارتباطها مع
ّ
الظواهر األخرى (الضامن.)2007 ،
مجتمع وعينة الدراسة  :يتكون مجتمع الدراسة من فئات تمثل بعض مشجعي األندية الرياضية يف مدينة بريدة ،وتشمل العينة اختيارا لفئات تمثل جميع األندية
الرياضية املوجودة يف مديمة بريدة ،وقد بلغ عدد أفراد العينة ( )50فرداً.
أداة الدراسة :لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد استبانة تشتمل عىل عبارات مدرجة بطريقة ليكارت الخمايس ،مكونة من محور وتشتمل عىل ( )13عبارة:
املحور :ما واقع دور األئمة والخطباء يف تعزيز القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية من وجهة نظر الجماهري الرياضية ؟ ويتكون من ( )13عبارة.
طريقة تصحيح االستبانة :جميع عبارات االستبانة مدرجة حسب تدريج ليكارت الخمايس:
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مدى الفعالية (عايل جدا ً = ،5عايل = ،4متوسط =  ،3ضعيف =  ،2غري فعال = .)1
و ُتحسب مدى الفعالية يف أي محور من محاور االستبانة بحساب املتوسط الحسابي ملتوسط عباراته الفرعية .وبالتايل يمكن تقسيم مدى الفعالية بنا ًء عىل
التدريج السابق كما يوضحها الجدول رقم ( )1التايل:

الصدق والثبات ألداة الدراسة:
أوالً -الصدق قام الباحث بعدة إجراءات للتحقق من مؤرشات الصدق لالستبانة أهمها ما ييل:
الصدق الظاهري (صدق املحكمني) حيث تم عرض االستبانة بصورتها األولية عىل مجموعة من املحكمني من أصحاب االختصاص والخربة ملراجعة
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عباراتها وتدقيقها وتحديد مدى مالءمتها وانتمائها ملحاورها وسالمتها اللغوية .وقد وردت مالحظات مهمة وبناءة عىل بعض عبارات االستبانة ،وتم تعديل
بعضها وحذف واستبدال عبارات أخرى ،وتم االتفاق عىل الصيغة النهائية لالستبانة (ملحق رقم.)1
كما قام الباحث  -للتأكد من صدق البناء لالستبانة (صدق االتساق الداخيل) -بحساب معامل ارتباط كل عبارة من عباراتها الفرعية بالبعد الذي تنتمي
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إليه ،وقد أظهر التحليل أن جميع عبارات االستبانة ارتبطت مع املحاور التي تنتمي إليها ارتباطات موجبة ذات داللة إحصائية ،حيث تراوحت قيم معامالت
االرتباط بني العبارات للمحور بني ( ،)0,89 -0,76وجميعها ذات داللة إحصائية ،وهذا مؤرش عىل وجود صدق االتساق الداخيل لدى عبارات االستبانة.
ثانياً -الثبات :للتحقق من ثبات االستبانة قام الباحث بحساب ثبات االستبانة ومحاورها من خالل تطبيق معادلة ألفا كرونباخ ،وبلغ معامل الثبات للمحور
( )0,91وهي معامالت مرتفعة ومؤرشة عىل ثبات األداة وصالحيتها للتطبيق ألغراض الدراسة الحالية.
املطلب الثاني :نتائج الدراسـة ومناقشتها:
نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوالً -النتائج املتعلقة باملحور :
املحور األول :ما واقع دور األئمة والخطباء يف تعزيز القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية من وجهة نظر الجماهري الرياضية ؟ /ومن خالل تحليل
مفردات االستبيان لتحديد نسبة كل دور من أدوار األئمة والخطباء يف تعزيز القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية من وجهة نظر الجماهري الرياضية،
ظهرت النتائج التالية والتي يوضحها الجدول التايل:
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من خالل الجدول ( )1السابق عينة البحث (ن= )50يتضح لنا انخفاض نسبة أدوار األئمة والخطباء يف تعزيز القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية من
وجهة نظر الجماهري الرياضية؛ حيث تراوحت النسبة لجميع العبارات بني ( )% 15.1 – % 5.5يف اإلجابة عىل مفردات االستبيان بمدى فاعلية (عال جدا) ،كما
يتضح أيضا ضعف نسبة اإلجابة عىل مفردات االستبيان بمدى فاعلية (عال) حيث تراوحت النسبة بني ( .)% 20.8 - % 3.8كما أظهرت النتائج ضعف نسبة
اإلجابة عىل مفردات االستبيان بمدى فاعلية (متوسط) حيث انخفضت جميع النسب عن نسبة ( )%50فجاءت بنسب ترتاوح بني (.)45.3 - %14.8
وإذا اعتربنا أن نسبة الفاعلية هي ما تعرب عنه نسب تكرارات ما فوق املتوسط ،والذي يمثله نسب تكرارات االستجابة بـ(عال وعال جدا )  ،فإنه يمكن التعبري عنه
من خالل الجدول التايل:

يتضح من جدول ( )2السابق ( ن =  )50مدى فاعلية أدوار األئمة والخطباء يف تعزيز القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية من وجهة نظر الجماهري
الرياضية بالنسبة املئوية  ،حيث أظهرت النتائج ضعف أدوار األئمة والخطباء يف تعزيز القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية من وجهة نظر الجماهري
الرياضية ،حيث تراوحت النسب بني ضعيفة جدا وضعيفة  ،بنسب ترتاوح بني (  ،)% 34 - % 11.5مما يدل عىل ضعف دور األئمة يف تفعيل اللوحات التثقيفية
والتوعوية داخل املسجد ،وعدم تنوع أسلوب خطيب الجمعة يف التحذير من التعصب الريايض  ،وعدم نرش مبادئ القيم األخالقية ( أهمية التسامح – فضيلة
التكافل ) من خالل مجموعة من املطويات ،وقد عرض األدلة الرشعية يف بيان أهمية القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية ،وعدم ترسيخ مبادئ القيم
األخالقية من خالل مجموعة من الخطب املنربية والدروس العلمية ،وقلة عدد املحارضات العلمية والثقافية لتعزيز القيم األخالقية ،ووجود ضعف واضح لدى
األئمة والخطباء يف إقامة الندوات العلمية والثقافية لتعزيز القيم األخالقية  ،وعدم إقامة املسابقات الثقافية لتعزيز بعض القيم األخالقية  ،وقلة الكلمات التوجيهية
التي تسهم يف الحد من ظاهرة التعصب الريايض ،وعدم إتاحة الفرصة للحوار الصحيح داخل املسجد بني األفراد ،كما يتضح وجود ضعف يف مساندة األئمة
للحمالت التوعوية ( تعزيز القيم األخالقية – التعصب الريايض ) ،والحث عىل روح املحبة والتعاون بني األفراد وإبعادهم عن أسباب الفرقة واالختالف من خالل
تفعيل الربامج االلكرتونية ( الواتس آب ).

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"
ويعزو الباحث السبب يف أن جميع عبارات هذا املحور جاءت ضعيفة بسبب قلة الجهود يف مواجهة ظاهرة التعصب الريايض؛ ولذا فمن املهم التأكيد عىل
املؤسسات ذات االختصاص كوزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد التأكيد عىل منسوبيها بيان أهمية تعزيز القيم األخالقية التي تعالج التعصب الريايض يف
املجتمعات ،مع تأكيد أهمية مكانة اإلمام والخطيب يف املسجد وتأثريهم يف األفراد والجماعات للتحيل بالقيم األخالقية الفاضلة .
((الخاتمة))
تناول هذا البحث «دور األئمة والخطباء يف تعزيز بعض القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية » ،وقد توصل الباحث إىل عدد من النتائج يمكن إجمالها يف
النقاط التالية:
تبني لنا أهمية القيم األخالقية يف اإلسالم  ،وأن لها دورا أساسا يف حياة املجتمعات  ،فهي تحفظ لها بقاءها واستمرارها .
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إن القيم ُتحدد للمجتمعات هويتها وتميّزها  ،فهي ُت ِّ
شكل املحور الرئيس من ثقافة املجتمع .
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ُتمثل القيم دورا ً مهما ً عىل مستوى اإلنسانيَّة ،فهي تنبذ العنف ،والرصاعات ،والتعصب .
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يع ُّد إمام املسجد وخطيبه عماد املسجد وقوته ،به يؤدي املسجد رسالته يف نرش الدعوة وتوعية املجتمع وتبصري الناس بأمور دينهم وحياتهم االجتماعية
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.
ضعف الوسائل واألساليب التي يستخدمها اإلمام والخطيب يف تعزيز القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية.
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التوصيات  :من خالل ما تم عرضه من واقع دور األئمة والخطباء يف تعزيز بعض القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية يويص الباحث بما ييل :
رضورة تفعيل عمل معهد األئمة والخطباء التابع لوزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد ،يف التأكيد عىل منسوبيه بتأكيد تعزيز القيم األخالقية .
-1
تصميم برامج تدريبية متخصصة لألئمة والخطباء حول بعض الربامج التي يمكن أن تسهم يف تعزيز القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية،
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واالستفادة من خربات املتميزين من العاملني للقيام بعمليات التدريب.
االهتمام بإعداد األئمة والخطباء إعدا ًدا شامالً كامالً ،وإمدادهم بمقومات النجاح ،لحمل رسالة املسجد ،والقيام بها بكفاءة واقتدار.
-3
معايشة جماعة املسجد بالوجدان والسُّ لوك وإفادتهم من ّ
كل منجزات العرص العلميَّة والفكريَّة وتسخريها لتعزيز القيم األخالقية .
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تطلع اإلمام والخطيب ألهم الوسائل واألساليب العلمية املعارصة واالستفادة منها يف تعزيز القيم األخالقية ملعالجة التعصب الريايض .
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استقطاب عرشة من الخطباء البارزين يف كل منطقة ممن لهم التأثري الواضح يف املجتمع ،ووضع آلية عمل منظم لهم بطرح املواضيع املهمة يف تعزيز
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القيم األخالقية لدى مشجعي األندية الرياضية .
والحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا محمد صىل الله عليه وسلم
((املراجع))
القرآن الكريم.
•
أصول البحث العلمي ومناهجه ،أحمد بدر ،وكالة املطبوعات  ،الكويت.
•
أساليب الرتبية اإلسالمية وتطبيقاتها الرتبوية يف البيئة املدرسية  .محمد الخثعمي .ط ،1دار الزمان ،املدينة املنورة.
•
أساليب الدعوة والرتبية يف السنة النبوية  ,زياد العاني .دار عمار ،األردن.
•
األسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية  ،أ د.عبد الرحيم املغذوي ،.ط 1دار الحضارة للنرش والتوزيع  1429،هـ
•
االشتقاق  ،ملحمد بن الحسن بن دريد ،تحقيق :عبد السالم هارون ،مكتبة الخانجي ،مرص ،ط(. )3
•
أصول الرتبية اإلسالمية  ،د .عبد الرحمن النحالوي ط، 1دار الفكر  ،دمشق 1399،هـ
•
أصول الدعوة  ،عبد الكريم زيدان  .ط 9مؤسسة الرسالة  ،بريوت 1420.هـ
•
إمام املسجد مقوماته العلمية والخلقية  ,د .سعود البرش.
•
تاج العروس من جواهر القاموس ،ملحمد مرتىض الزبيدي ( دار مكتبة الحياة  ،بريوت )
•
تاج اللغة وصحاح العربية،إسماعيل بن حماد الجوهرى ،دار العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة الثانية1979 ،م.
•
التعريفات ،للرشيف عيل محمد الجرجاني (816هـ ) تحقيق ابراهيم األبياري  ،ط  1405بريوت 0
•
تعلم القيم وتعليمها ،د .ماجد زكي الجالد ، .ط ،3دار امليرسة ،عمان األردن.
•
الثقافة اإلسالمية مفهومها ،مصادرها ،خصائصها ،مجاالتها ،د .عزمي طه السيد  ،دار املناهج ،األردن ،ط  :الرابعة1423 ،هـ 2002 -م .
•
الحوار وآدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة  ,يحيى زمزمي.
•
الدعوة اإلسالمية الوسائل واألساليب :محمد خري رمضان يوسف ،دار طويق للنرش والتوزيع ،ط1414 ،1:هـ .
•
الدعوة إىل الله( الرسالة – الوسيلة – الهدف )  :د .توفيق الراعي ط ، 2دار اليقني 1416هـ 0
•
رسالة يف الدعوة إىل الله :الشيخ محمد العثيمني  ،دار الوطن للنرش ،الرياض ،ط :بدون1424 ،هـ .
•
صحيح البخاري  :ملحمد بن إسماعيل البخاري  ،ومعه فتح الباري  ،رشح صحيح البخاري البن حجر العسقالني  ،نرش مكتبة الرياض الحديثة ،
•
الرياض .
صحيح مسلم  :لإلمام مسلم بن الحجاج القشريي النيسابوري  ،طبع دار إحياء الرتاث  ،بريوت  ،لبنان  ،ط 3عام  1398م .
•
عبدالرحمن الغامدي  ،دور األرسة املسلمة يف تربية أوالدها يف مرحلة البلوغ ،دار الخريجي للنرش والتوزيع .
•
فقه الدعوة ،بسام العموش ، ،دار النفائس ،عمان ،األردن ،الطبعة األوىل.
•
قيمنا االجتماعية وأثرها يف تكوين الشخصية ،إبراهيم إسكندر وآخرون ،مكتبة األنجلو املرصية ،القاهرة.
•
القاموس املحيط  :محمد بن يعقوب الفريوزآبادي ط ، 1دار الفكر  ،بريوت  1403 ،هـ.
•
القدوة مبادئ ونماذج  ,د .صالح بن عبدالله بن حميد .بحث منشور ..www.ibnhomaid.af.org
•
القصاص واملذكرين ،ابن الجوزي ،ط ،1دار أمية ،الرياض ،السعودية.
•
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القيم الدعوية املضمنة يف مقررات الثقافة اإلسالمية د محمد الثبيتي .
القيم اإلسالمية والرتبية ،عيل أبو العينني ،ط ،1مكتبة إبراهيم حلبي ،املدينة ،السعودية.
لسان العرب ،ملحمد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي ،اعتنى بتصحيحها  :أمني عبدالوهاب  ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،ط1416 1هـ0
مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤتمر اإلسالمي بجدة ،تصدر عن منظمة املؤتمر اإلسالمي بجدة ،العدد الثاني ،عام 1986م.
مجمع الفقه اإلسالمي .http://www.islamfeqh.com
مختار الصحاح  :للعالمة محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،املطبعة األمريية ببوالق ،ط(1357 ،)4هـ1938 -م .
مسند اإلمام أحمد بن حنبل  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط 1عام 1419هـ 1999 ،م إرشاف الدكتور عبد الله الرتكي 0
املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي  ،أحمد بن محمد الفيومي  ،ط ، 1املكتبة العلمية  ،بريوت 0
املعجم الوسيط  :د إبراهيم أنيس وآخرين  ،إخراج مجمع اللغة العربية ،دار املعارف ،القاهرة ،مرص1392 ،هـ1972 -م .
معجم مقاييس اللغة ،ألحمد بن فارس ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،دار الجيل ،بريوت ،ط(1991 ،)1م .
من أساليب الدعوة إىل الله تعاىل "الدعوة الفردية "محمد نوح ،ط،1مطابع جامعة اإلمارات العربية.
مناهج وطرق التحليل اإلحصائي يف العلوم النفسية و الرتبوية واالجتماعية ،فؤاد أبو حطب ،مكتبة االنجلو املرصية .
املنهاج رشح صحيح مسلم بن الحجاج ،للنووي ط،2دار الرتاث العربي ،بريوت ،لبنان.
منهج القصة يف القرآن الكريم ،محمد شديد ط ،4دار املعرفة ,بريوت لبنان.
نرضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم  , عدد من املختصني بإرشاف الشيخ /صالح بن حميد إمام وخطيب الحرم املكي.
النهاية يف غريب الحديث واألثر ,لإلمام مجد الدين أبى السعادات املبارك بن محمد الجزري طبعة دار الفكر ،بريوت ،لبنان.
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