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Abstract 

The safety and progress of any society depend on the right and proper 

socialization of its members; because they represent the future decision-makers 

and their society's foundation. This research investigates the social failure of Arab 

and Islamic societies in terms of upbringing children based on the Islamic 

legislation, and follow the western thinkers' views to raise them. This research 

seeks to clarify the method of socialization in Islam and its role in the acquisition 

of moral values for children. Therefore, the research aims to know the importance 

of the Islamic upbringing methods, while showing its role in the acquisition of 

moral values for young people. The research used an inductive approach by 

tracing as much as possible the Quranic verses and Sunnah that related to this 

subject. Moreover, the research relies on the analytical method to interpret the 

meaning of Quranic verses and Hadiths which related to this study. The research 

concluded that the true Islamic belief represents the basic seed and solid base of 

the socialization; thus, the individual must be watchful of Allah's commandments 

to be preserved by Him. 

Keywords: Socialization, Islamic legislation, Islamic Morals, Islamic values, 

falsely terms. 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 3, 2018           

 
 455 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 ملخصال
مّهات ق فّ ل  ال منّ ة الالال جمل  ةيةجمل دمسةاسالالالاجمل ؛ ألمهم  ؛ّكز  ّ ي  مالج وا يجمل إّن سالالال اجمل مع وت ّد مع وت دصالالالّةا   منصالالالّ

همها    ناوج وعا  منعألبّيجمل دمإلسالالالالالالالالالالال اّيجمل  ناعمالج وا يجمل منمألم  باسسالالالالالالالالالالال مايت دا  لةا ق ةألف مناة  مال  ا ا  
اعي ملز ر مه مس بألق  منيأل  أل ّألبيجمل منّةههت قسالالالعل ل م  ناة  إىل ماصالالاله  منّ  الالالألقت مإلسالالال ا  أل ّألبيجمل م؛بةاهم ّد

 أل مإلسالالال د دهد لا أل م  سالالالا  منميز م؛   يجمل ن بةاهت د م قملهث مناة مالج وا يجمل ّفضالالاليس لسالالالانين منّ ة الالال جمل 
مإلسالالالال اّيجملم ات بيان هد لا أل م  سالالالا  منميز م؛   يجمل ناةههت د ه مسالالالال   هد مالج وا يجمل إىل اعأل جمل لمهيجمل من ة الالال جمل 

ف  ت االا لاب  ا  مرقا  منمألنيّيجمل دم؛ااهق  منّةافقجمل مس عّامجمل وفضالالالالالالالالالالالالالالأل مناةال  مسةمل  مالسالالالالالالالالالالالالالال مألم   ا      ّ اّ 
اجمل باسفضالالالالف ت دا   مناة ت  وا مّت مال  واه  ال مسةمل  منّ ةايا  أل مسالالالال ةااا اعان مرقا  دم؛ااهق  ام  منصالالالالّ

 يةجمل ل  منعميه  مإلس اّيجمل ا مسب  هتا م؛سالاسالّيجمل د ا ههتمالج وا يجمل للّز منّة ا   منيت ّفصالّي إنيملا مناة  لّن منّ ة ال جمل 
 منّصةيةجمل  دانك بأن حي ظ من أله مهلل نية ظتت

 م منّ ألقعجمل مإلس اّيجملم م؛  ق مإلس اّيجملم منميز مإلس اّيجملم مسالالالالالالالالالالالالالالال سّويا مالج وا يجمل منّ ة  جمل الكلمات المفتاحّية:
 من ّم  جملت
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 المقدمة

دانيت  دمنسالّ د  ال ياّيةا مّوه د ال ننت دصةات دسّاز ّسايوا   ريام  أل  ّي د    محلوه هلل  ّ  منعاسنيم دمنصالّ   
 لّاا بعه:

إّن مع وت منألّم   لف انالك مع وت منال ي قع واله  ال لبةالا ت أل منّ ةويجمل دمنّ  فقأل نب  ق هلأل بني مع وعا م 
محلسةجمل ؛بةا ت  ملز جمل مالج وا يدل م ال ق أّل إالّ بفجفه افمطةني صالاحلني  ؛ّن صال ا مع وت ق ف ل  ال منّ ة ال جمل 

ميز ىل لهىن ه ك ا  مالحن اا  دانك حملا ب ملا نا ضالالالالالالالياجمل دنا جا  مسسالالالالالالال مايت   جه بعا مع وعا   ه دصالالالالالالالا  إ
نّ وسالالالالالالالالالالالك منسالالالالالالالالالالالايوجمل ؛بةا تم دممالج وا يجمل منّةاياجمل دم؛  ق محلسالالالالالالالالالالالةجملم إام ل مه ّ وت اا منألّ     به ا  من ة الالالالالالالالالالال جمل 

احلجمل أل  مإلسالالالال اّيجمل نبفكا صالالالالمالج وا يجمل با؛  ق محملوهقجمل مسسالالالال وه  ا  منمألنن منبألسم دسالالالالاك لسالالالالانين من ة الالالال جمل 
للهم ملام دلمهّي ملا د مالج وا يجمل  الي ماالان دابالان داصالالالالالالالالالالالالالاله لالا  باّلاحم ّد أل   أل ل م مناة  إىل اعأل جمل منّ ة الالالالالالالالالالالالالال جمل 

 ميز م؛   يجملتم دبيان منمالج وا يجمل أل مإلس دم دن مه بعا منعاواه اف  منّ ة  جمل مالج وا يجمل دلسانين منّ ة  جمل 
 مشكلة البحث: 

ناوج وعا  مإلسالالالالالالالالالالالالال اّيجمل دمنعألبّيجمل دب عهلا    اصالالالالالالالالالالالالاله  مالج وا يجمل   ا ا  ّبو  ا الالالالالالالالالالالالالباجمل مناة  أل  ألي مإل
 ن بةاهم دلأل ملز د مه ن مه منعاواه منيأل  أل ّة   ملز مج وا يًّاتمالج وا يجمل منّ  ألقت مإلس ا  أل منّ ة  جمل 

 أهداف البحث: 
 ّ وريي للهمث مناة  أل مريت:

 م ملاتم دلمهّي ملام دللهمالج وا يجمل ه مسجمل منّ ة  جمل   -
 أل منّهق  مإلس ا تمالج وا يجمل منف فث  ال لسانين منّ ة  جمل   -
 م دمنميز م؛   يجمل دهد لا أل ّة  جمل م؛بةاهتمالج وا يجمل مناة  أل ن مه منعاواه أل منّ ة  جمل   -

 أهمّية البحث:
 م دلمهّي ملام دللهم ملاتمالج وا يجمل اعأل جمل منّ ة  جمل  -
 منّهق  مإلس ا ت ألمالج وا يجمل بيان لسانين منّ ة  جمل  -
 م دبيان منميز م؛   يجمل دهد لا أل ّة  جمل م؛بةاهتمالج وا يجمل مقضاا ن مه منعاواه أل منّ ة  جمل  -

 سبب اختيار البحث:
؛بةا ملام الج وا يجمل ميظألم  نافم ت م؛نيز مّنيت ّعي ت بعضا  ا  من عف  مإلس اّيجمل دمنعألبّيجمل بسان منضعل أل منّ ة  جمل 

دياوس انك أل مسعاا   دمالا با ا  منّيفايجملم سالالالالالالالفمه باّ  ا  يسالالالالالالالاجمل موألالجمل لد منةصالالالالالالالن دمالا يا م د الا ا  
 دم؛   يجمل مّنيت ختهش اياه مسسازتمالج وا يجمل منمضاقا 
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 ت225صم 6886م 3م اباد م ناةان ممنرتمث منعأليبهم  إاياه م 7ج ممب  اةظف م موه ب   ا  منسان منعأل  (1)
 ت627ص م2008 م4ا مباد م ناةان: هم  مسعأل جمل ممن ادمم لباهي محمليطممنماافس  (2)
د( لهقن  ميت مهث اؤ خ 888يف ورب  63-د 828لال/ 276 جن  65-لال 263( لبف موه  اه مهلل ب   اه معيه ب  اساز ب    ياجمل منهقةف ي )3)

ن سنت منعهقه ا  مسصة ا  لشملأللا  يفن م؛ اا م دله  منباّن د الات قع مه ليت دنه أل بيهمه دسب  منبف جمل مث ديل  ضاه منهقةف   رت   ة أليبت 
 إنيملات

 :المبحث األول: مفاهيم ومصطلحات البحث
قسالالالالالالالعل منااا  إىل ّفضالالالالالالاليةملا دانك إل  اه صالالالالالالالف    ااجمل    افضالالالالالالالف   لةاك  هه ا  مس اليز م؛سالالالالالالالاسالالالالالالاليجمل منيت

 تدمنّ ألقعجمل مإلس اّيجمل أسانين منّ ة  جمل مالج وا يجملمناة م ا      من عألقل ب
 األساليب: نبمفهوم تعريفالمطلب األول: ال

ت ا الالالالالباجمل لّدنّيجملم دمس ورياجمل أل االّي ت  ّن صالالالالالا  ام   ؛ ق عه اصالالالالال اس )م؛سالالالالالاف (  يام ا  مسصالالالالال اةا  منيت م رّت
 ا رت ا  أل منعافد مس  ا جمل نهف بي اهتا مس عّهه ت

 أّواًل: األسلوب لغًة:
  عاف م  جي سااف د  تساا ام دساا ام دمس اات إقام قساات من  ه سالاات :سالان:" اةظف  الب  منعأل  نسالان أل جاه

ا سالالالالالال بجمل باداهم دم؛يريل سالالالالالال بجمل  جي  انألجيم د  نك سالالالالالالااف م دماألل  سالالالالالالااف   تسمال    دمالسالالالالالال    تلقضالالالالالال 
 ملف  مناااس ا  مإليسالالالالان  ال شالالالالال ه د ي تلسالالالالال   بتم دمووت قسالالالالان اا :من مل قن اا قسالالالالان  دأل :دمنسالالالالان

  ملف مم ه قطألق لسالالالاف م د ي :منة يي ا  ناسالالال أل دقما تتت سالالالاات ل    إام سالالالااا لسالالالاات سالالالاا ت سالالالانم دمن عي
 :سالالالالالالااا سالالالالالالاات" :بمفنت ّعألق ت إىل  ية مل  محمليط  اافسالالالالالالت أل لباهي من ادم ت لّاا( 1)من ألقق  لسالالالالالالاف م دم؛سالالالالالالاف 

 سالالالالالانن ألل دما ديا جمل تسالالالالالاى :منعميم ج مسسالالالالال ان :دمنسالالالالالاين تدسالالالالال بجمل دماألل  سالالالالالااف  د جي ت اسالالالالال اات م  اسالالالالالت
 لسالالالالالاا م  مل  د ه تدسالالالالال  ن سالالالالالان :متادم ج نيا لنم ت دنهلام لد اا  :داسالالالالالان دسالالالالالان دسالالالالالاين دسالالالالالاف 
م؛سالالالهم  د ةق من ألققم :دم؛سالالالاف  مخل يل منسالالالا :دمنسالالالان دل صالالالاكام د  ملا سالالالاا  :دشالالالجأل  سالالالاين تاسالالالان
 ت(2)"م؛يل أل دمن وفخ

 ثانياً: األسلوب اصطالحاً:
جمل  ؛يّت ق عه اه    إلبألمم منميز مووانّيجمل مسفجفه  بانّةصالالفص  إّن منعأل  منمهمال م  ةفم و ملفد م؛سالالاف   ةاقجمل  اصالالّ

 دسة باز بإجيام    م؛ساف   ةه منعأل  منمهمال دمحملّهثنيتالل وااملز با؛ن اظم 
 األسلوب عند العرب:ثالثاً: 

 عند الّدارسين القدامى: -أ
  ملنا د ملز  اوت يظألمم دمّسالالت  ريأل ا  منمألنن قعألث دإمنا"م؛سالالاف  مصالال  اا   ا   : ( 3)دق عأّلث مب    ياجمل -6

 م جتي إام  منعأل  ا   اخل ينتتتمنايا  مجيت هدن ني ملا بت ممهلل  ص م؛سالالالالالالالالالالانينم داا أل دم  ةاكا منعأل 
  ي  صالالأل :ق نت دماهم بي دمه ا  بت قأ  انكم مل لشالالات اا لد صالالاس لد  ضالاليا لد محانجمل لد يباا أل   اا
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 ت628ص ه م  ممو م أل مهم  لفاجمل ممنسهم يف  منهق  ممخل ا  د ايي م؛سافبيجمل (4)
د( لف: موه ب  من ين ب  موه ب  جع أل ب  منماسز منماض  لبف ببأل مناا  ح 6063 -د 850/  لال 402 -لال  338( منماض  لبف ببأل مناا  ح )5)

واه امناصأليم مسامن ب يخ منسةجملم دنسان م؛اجملم مس باز  ال ا لن للي منسةجمل دمووا جملم دللي محلهق  دطألقمجمل ليب محلس  م؛شعأليم لاه  اا   
 نيت مي مل    اسجمل مسانبيجمل أل د  تم دق عه ا  ّههي مسا جمل منألمبعجملت صألم مي مل  إنيت   اسجمل مس لن م؛شعأليم دإ

 ت64ص م2007م  وانم هم  مسسا  ملبف منعهدسم قفسل مدمن  ايق منألؤقجمل م؛سافبيجمل (6)
دختألّج ا  جااعجمل من ق فيجملم د(م دنه أل ّفيس دشن  يملا 6406 - 6332( لف  اه منألمح  ب  موهم مب   اهدن لبف مقهم ديل منهق  محلضألا  مإلشايا  )7)

ةصات دميم ت إىل اديَل منب ابجمل دمنفساطجمل بني مسافك أل ب ه مسيأل  دم؛يهنس مث مي مي إىل اصأل اي   اهم منسا ان بأل فق  ضاه مسانبيجملت مث مس ما  ا  
دمنعجز دمنرببأل دا   مسا هل دمخلرب أل اعأل جمل لقاد منعأل من ه قس دمن صةيل  باي  اصة اّت ا  للز مسصاه  نا بأل منعاس  ا  لشملأللا   ا  منعرب دهقفمن 

  اصأللز ا  ادي منسا ان م؛ ربت
 ت466ص  م2000م باد  مهم  صاه  ممب   اهدنم  اه منألمح  ب  موه مامهاجمل مب   اهدن (8)

  ال قيوا ىتا اعاييت بعا من ف يهم دخي   إ مه  ّا   مإل ملادم دقبأل  إ مه  ّا   دق يي من   يل إ مه  ّا  
بفنت ن  هم    من  هم دقبىن إىل م؛ جونيم دق ا بعا ق ملوا اىت بعضملا منسالااعنيم دقب الل ل ريأل  ّد
 مفنت ق الالالا إىل لمهيجمل دضالالالألد    ت(4)"مسماد دج نجمل محل الالاله محلا م د ه  محل يم د ريأل  اسالالالن  ال بانب د  ةاق ت

 إ جام أل نقاّتت ه مسجمل م؛سانين منب اّيجمل  دانك اىت ق ز  ملز م؛ساف  منمألنح داا حيفي ا 

ااق  دجفلت ّصالالالالالالالألث  ال منمألنن يظز إنّ "م؛سالالالالالالالاف : ( 5)دقعأّلث مناا  ح -2   ا مسعملفه    ا ملاتم  ا ج ّد
    صالالالالالالالالالالأل تّ أل بتم دق وي  خي ص لسالالالالالالالالالالاف    اهبزم دنت ّأّلين ا  ناوأنفث   املزم داااق  مجيت يظاد

من الالالالالعأل ب الالالالالبي  ادم دانك نب  قريا  لن منمألنن منبألس ت اي   اد وةا  الالالالالجمل يظألقجمل (6)"مسع اه منب د لسالالالالالانين
نيس ب الالعألم دنب   بأل  منّةظز لصالالاة   ا دمضالالةجمل  ةهم  نمأليت بني منّةظز دم؛سالالاف م أي  خيا  لّن منّةظز 

 ب بي  اد لف جفه  منّ أنيلم بيةوا م؛ساف  يف  ا  ليفم تت
  يت  قةسالالالالالالال من ي مسةفم      ةهلز  اا   لّكا  ا از"قمف   ةت أل امّها ت:  (7)دم؛سالالالالالالالاف   ةه مب   اهدن -3

 مإل ألم  دظي جمل فل من ي مسعىن لصالالالالي إ اهّت با  اا  منب د إىل قألجت دال ت يت ق ألغ من ي منمانن لد منرتم ين
  وا منفمن اا با   دمنايانم دال منا  جمل دظي جمل لف من ي منرتم ين  فمص ا  مسعىن  وا  إ اهّت با  اا  دال

  الالالالالالعألقجملم دإمنامن منصالالالالالالةا جمل ل م     ا ججمل منري ثجمل منعافد دظي جمل منعألدضم  مل م لف من ي  يت منعأل  مسالالالالالال عوات
اك ت اص ّأل ين  ال مي اا ملا با  اا   ايجمل مسة ظوجمل نارتم ين الةيجمل صالالالالالالالالف   إىل ّألجت  قة   ملا منصالالالالالالالالف   ّد
 منصالالةيةجمل ين  منرتم قة م  مث مسةفم  لد  انمانن مخليا  أل دلشالال اصالالملام دقصالالالا منرتم ين ل يان ا  من ل 
 اىت مسةفم  أل اجمنةسالالالالال لد منمانن أل مناةاه ق عات  وا  صالالالالالا  يت  اصالالالالالملا دمنايان مإل ألم  با  اا  منعأل   ةه

 مناسالالالالان ا  اابجملبا  ا منصالالالالةيةجمل منصالالالالف    ال دقمت تمنب د ومصالالالالفه منفم يجمل منرتم ين أصالالالالف  منمانن ق سالالالالت
فجه بت خت ص لسانين منب د ا     نبي  يتم  إن منعأليب  ت(8)"خم ا جمل لحناه  ال  يت ّد
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 ت44صم 4ام 6867مناةان مباد  مهم  منب ا  منعأليب ملانيم لمحه ممنةمه م؛هيب (9)
 ت64ص م 6882 م2م اناب ا  منعألبيجملمنهم   ممسسهيم  اهمنّس د مدم؛ساف  م؛سافبيجمل (10)
 ت60ص  م2006م هم  من بأل باد م ناةان مموامدم  ا  داص  ل لاني ممنا  جمل منفمضةجمل منايان دمسعاح دمناهقت (11)
  ت6886م 3ا مناةان باد مم هم  إاياه منرتمث منعأليبم 3ج مموه ب   ا  مب  اةظف م  منسان منعأل  (12)
ّاجمل ن أاث م جااعجمل م؛ملأل ممنباشلم  ا  ما  ااا  من ة  جمل مالج وا يجمل أل مع وت مسصألي مسعاصألم ه مسجمل يمهقجمل أل مطا  منةظألقجمل منسيفنفقجمل منرتبفقجمل (13)

 ت667ص م6888 ميف ورب66منعههم  ايجمل منرتبيجملم  بفقجملمنرت 
 ت2002 ممإلسبةه قجملم اوّيجمل نا اا جمل دمنّة أل دمنّ فمقتهم  منريما جمل منعم يعيوجملم مّوه مّوه م  جمل مالج وا ّيجمل دمسا  منّ  صّيجملمن ةّ  (14)
 ت448ص م6878 م منمالأل  مناب ا  منعااجمل مسصألقجمل مدي جمل م اطل مّوه  ي م ممالج وا   از  اافس (15)

 المحدثين: الدارسين عند -ب
افك بأيّت: بأيت -6 أني ت منب د يظز:"قمف  لمحه لاني أل اهقريت    منسالالالالالالّ  نا عاا دسالالالالالالياجمل تدنبة  اقجمل نيس دلف ّد

 ت(9)"بة ست  ا وا  ةصألم جيعات اا منمف  ا  نت دنب  دن مه ل با  ا  نهقةا  وا
عأّلث مس اَطنم مس اطنم دمخل ا م دق   :دقألف  اهمنسالّ د مسسالهي لّن م؛ساف  قأّلب   ال ث ثجمل  فم ه ل  -2

 ات م؛سالالاف  اليجملا مسةظف  ل م أل صالالاااتم ّد  ابق  ةه من  با نةوط منب الالل  فمد "بأيت:  يمف  م؛سالالاف 
 ت(10) "دشب  ااه  مساايجمل مناساييجمل منألسانجمل يف يجمل

 ّبفن صالالف   ال  اؤن جمل لن اظ أل مسصالالفغ مسعىن" :ليت موا د  ع أّلث  ال د ا  لاني اصالال  ل دم؛سالالاف   ةه -3
 منعاو م  م؛سالالالالاف  :ث ثجمل م؛سالالالالانين دليفم  سالالالالااعيتم ي فس أل دل عي منب د ا  مسمصالالالالفه منيألض نةيي ل أل 

 ت(11)"مخل ايب دم؛ساف  م؛هيب دم؛ساف 
 :االجتماعية الّتنشئة  المطلب الثاني: التعريف نبمفهوم

جملم ا  ل  أل دلهق منعواّيا  منيت الأل هبا من أله  ؛ّكا منما ه  منيت قأّلب   ايملا بةاه من الّ صيّ مالج وا يجمل إّن منّ ة ال جمل 
 دل  اس وأل  أل مجيت مسألماي منعوألقجملم دّ عأّلث  انّ ايل:

 ت(12)م وعىن  با دشنّ دي اه  م مي فه   ا  من عي ي أم قة أا  ّمجمل   اوجمل من ة  جملإّن  أواًل: الّتنشئة لغًة: 
الج وا يجمل مل   وايالجمل منّ  الا الي منيت ق ز   دا ّبييل من أله ات بي  ت مالج والا يالجمل منّ ة الالالالالالالالالالالالالال الجمل  ثـانيـاً: اصـــــــــــطالحـاً:

مفد ل م منعواّيجمل لساس    ت(13)ا  ال يمي منرّتمث منريّماأل مالج وا  ّد بيات ن ورييي اعاقا ّ وعت ّد

سالالالالال ماايجملم ّه قن م؛ ألمه  ال لهدم لز مسلقضالالالالالا  أل  از مالج وا   ال لّكا: "االجتماعية الّتنشــــئة دّ عأّلث 
امةملز ناميز  مع وت ن ةميق  دمنعاهم  دمن مانيه دمنعألث منسالالالا ه ألمالج وا يجمل نيبفيفم ل ضالالالاه  ا اني أل مع وتم ّد

اسالالالالالالالالالالالالالالالالك أل ف  ا  من ضالالالالالالالالالالالالالالالالاا  دمن والالالم ممالالالا قؤهي إىل  اق يمالج والالالا يالالجمل من فم ق بني م؛ ألمه دبني مسعالالاقا دمنمفميني 
ا: "(14)"مع وت   ةالالاله ووالالالا الالالجملم ات ق بيل  يل  طألقمملالالالا    من  الالالي ق عاز منيت منعوايالالالجملم دّ عأّلث لقضالالالالالالالالالالالالالالالالا   ال لكالالالّ

أل اعجز  از مالج وا يجمل دّ عأّلث منّ ة الالالالالالالالالالال جمل  م(15)"مووا جمل ل م  ايت ّفم ق من ي مالج وا   منسالالالالالالالالالالالافك م  سالالالالالالالالالالابت
 متبةت منيت ج وا يجملمال دمسملا م  مسعأل جمل   دا ا  من أله قب سالالالالالالالن منيت منعوايجمل"منّة س دمنّ ن منّة سالالالالالالال   ال إّكا: 

 منسالالالالالالالالالالالافكد  ن هدم  من أله م  سالالالالالالالالالالالا   وايجمل لقضالالالالالالالالالالالا دل   يتم ا  ّبي ي سالالالالالالالالالالالاف ا   دقسالالالالالالالالالالالاك مع وت ات ق بااي لن ا 
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 ت360 ص م6885 ممنمالأل  ممنةملضجمل هم  ت7ج م  األ  منهق  د  ه جابأل محلويهم  اه ممنة س  دمن ن سمنة   از اعجز (16)
   ت68ص م6888 ممنمالأل  ممنعأليب من بأل هم  ممنعابهق  مق  ه دقهم مّد ايماّت لسست مالج وا  : نّة سم  از (17)
 ت26ص م6888 ممنمالأل  مدمن فمقت ناة أل منعاو  مسب ن مّأل   من  اا  اه افسلم مإس ا ( اةظف  ) مالج وا يجمل ة  جملمن  (18)
)19 (Richter,j & waters,E.(1991) Attachment and socialization: The positive side of social influence. In lewis,m,& 

(EDS) social influences and socialization in infancy.(pp.185-214)NY:plenum press 
 ت400ص م6882 مناةان مناةان اب اجمل مم   لمحه بهديم ممالج وا يجمل منعافد اص اةا  اعجز (20)
  ت683 ص م2006 ممنمالأل  ممسصألقجمل مسب اجمل م ا  نياجملم ممالج وا   مالي واه دلبعاه ا ّيجملمالج و منّ ة  جمل دمع وت من  ي (21)

 ؛سالاساليجملم مخلصالا ص من أله إ سالا   وايجملم دق عألّ ملا مق  منعابهق  بأّكا: "(16)"مع وت أل اةت ق ف ت منيت دمالجتالا 
 مالج وا   نسالالالالالالالالالالالالالافكم داعاقا ّ وعت أل منسالالالالالالالالالالالالالا ه  دم؛ ألمث دمالجتالا  منميز أل ممريات  يت قعيه من ي ناوج وت
 إىل ألهمن  ايالالا  ا  م؛دىل مناةظالالا  ا  ّاالالهل ا صالالالالالالالالالالالالالالالي ما   رب اسالالالالالالالالالالالالالال وأل   وايالالجمل دل  مع وتم لالال م أل مسأل ف 
 ت(17)"د اّت

 فاهدمن ّ  دمحملا ا  مايهمن ّ   ال ّع وه ّعاز جمل وايّ م؛األقب  )با سالالالالالالالفي (  اف إّكا: "لّاا  ةه  امل مالج وا  
 أل منريما جمل  ةاصالالالالالالالالالالالالالالأل إهااج إىل هتهث جمل وايّ  دل  مشالالالالالالالالالالالالالالهمدمنألّ  من  ي  ةه دم؛   يجمل يجملدمنعالاط ّ  جملمنعمايالّ  م؛منالاا ات

سالالالالالالال وأل م؛سالالالالالالالأل  هم ي مسي ه ا  ّاهل  اسالالالالالالالال وألّ  جمل وايّ  دل   صالالالالالالاليجملممن الالالالالالالّ  منةسالالالالالالالق  وا ا جب ّد أثأل مسه سالالالالالالالالجمل أل ّد
  فقي  وايجمل ادلك نا أله مإليساح منسافك ّ بيي  وايجملل : "مالج وا يجمل ت دلةاك ا  قألف لّن منّ ة ال جمل (18)"منأل اق
 قسالالالالالابفن  يل  موهقه وييم ا  مع وت ل ألمه ب عايز ّ عاق منيت جملمنعوايّ  ادلكّ  مج وا  م  ا    إىل منايفنفج  منبا  

 إ سالالالالالالالا  جمل وايّ  الك  وا   يتم قة الالالالالالال فن من ي مع وت اةملز ق ف عت اا لسالالالالالالالاس  ال مس  ا جمل مالج وا يجمل مسفم ل أل
 ت(19)"مع وت ثما جمل من أله

 منريما جمل مي ما  هبا زق  منيت منعوايجملمتريي "مالج وا يجمل م  ان ة الالالال جمل مالج وا يجمل دأل اعجز اصالالالال اةا  منعافد 
 اي ّ وت أل ي الالالالالالجملمسع البةملز اىت ط فن ملز اة  م؛ ألمه ّ الالالالالالبيي   دا ا  ق ز منيت دمن ألقمجمل جييم إىل جيي ا 

مالالانيالاله دهق  نيالالجمل ا  ن  ألمه دمع وت دمسالاله سالالالالالالالالالالالالالالالجمل مربالالاه قامةالالت االالا انالالك أل دقالاله الالي اعيةالالجملم ثمالالا الالجمل  داعافاالالا   يزد  ّد
 ت(20)"خلإ … داملا م 

 بأبعاه نفج منايف  مواين مسالالالالالالالالالال اهم   وايجمل ال لكا "مالج وا يجمل لّاا )لايي هد   اس(  مه  أّلث منّ ة الالالالالالالالالال جمل 
 ت(21)"مع وت أل من أله نسافك م؛ساسيجمل مسفجملا  ل  ن صاس دثما يجمل مج وا يجمل

 نري ث  ما  د  دانك داعمه م ا هم اجمل مالج وا يجمل منّ ة الالالالالالال جمل  واّيجمل لنّ  نةا ق بّ   ألضالالالالالالالت متّ  اا     ا  إام م
جمل ّبفقةاّت نت بيفنفجّيا    ا ةا    مإليسالالالالالالالالالالالالان  فن  أل ا ورياجمل اع يا   جملجمل دا  س  ا جملمم دمسالالالالالالالالالالالال عهمهمّت د ه مّت مخلاصالالالالالالالالالالالالّ
 ارت اجمل ألفل  ددجملجمل دمنميزم مسسالالالالال فقا  ا  مهه ميط هم ي منّهم أل  مالج وا يجمل منع  ا  ا  شالالالالالابجمل ق عه ل ألفم
 دمن ألهت منّ ة  جمل جتوت اس وأل  هقةاايبيجمل ّ ا        ا  ّيا  ّه جي من أله نةوف

 جتسالالالالالالالالالالالالالاليز أل  ورييق مالج وا يجمل منّ ة الالالالالالالالالالالالالال جمل ا  دمدهث منياقجمل لن  ال ّ  ق منّ عألق ا  اعظز لنّ  نةا دق انّي 
عايو م فقا   جاياني: منسالالالالابمجمل منّ عألق ا  ّاك ا  دي اظ مج وا  م  ا    إىل د فقات منايفنفج  منبا    دلن ّد
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 ت28ساأ:  سف  ( 22)
م 438نأل ز:    جابأل ب   اه مهللم منص ةجمل لد م مناةانباد م هم  طفق منّةجا م  م ةاقجمل: مّوه ب  ملا ممنا ا يم مّوه ب  إمسا يي مصةيس منا ا ي (23)

  دمم منا ا يم صةيست
 ت262ص م6878 مها قم باد م هم  من بألم   )شأل (ت ااه3 ميق:  اه منس د موه لا دنت جم ب  م ألقاهم لمحه ب   ا سم اعجز اماقيس منايجمل (24)
 م6867م 3م اباد م عجمل ّاس هم أل  مسعا ث منعريواييجملت ا ا3نبجألميتم مجا  منهق  موهت جّوت أا  م؛يفم  أل  ألم ن من ة قي دن ا ل م؛ اا ت م (25)

 ت203ص 
 ت68مواثيجمل: سف   ( 26)
 ت6886 م3م اباد م ناةانم هم  إاياه منرتمث منعأليبت 66جم موه ب   ا  مب  اةظف م منسان منعأل  (27)
 ت6883 م2ا مباد م هم  مر اق موهقه  ممب  ا دم  ا  ب  سعيه م؛يهنس ت  ميق: لمحه شا أل ممإلاباد أل لصف  م؛اباد (28)

 م مالج وا يجمل نّ ة الالالالال جملم س ملفد داضالالالالوفكا  ةفملا أل ّ  الالالالابت إّكا إالّ  طفقاجملم دم؛ ألف مسفج   منّ عألق ا  بعا لةاك
  امم هدن ن  يم ّة الالالالالالالالالالالالال جمل  ال األ    منّ عألق ا  اعظز نةا دقربم منباام هبان الالالالالالالالالالالالال  نيس بيةملا مال   ث لن اي 
  امت ا  ل ريأل منّ ة  جمل ن اك حي اج من  ي لن منااا  يظأل دجملجمل ا  دانك

 الّشريعة اإلسالمّية: المطلب الثالث: التعريف نبمفهوم
جمل  وادي منعاس م  مل  مل ّب   اصالالالالالّ ألقعجمل مإلسالالالالال اّيجمل ل  منّ  الالالالالألقت منسالالالالالّ ألم ت نمفد اعّيةني  سالالالالالابماهتا اإّن من الالالالالّ   من الالالالالّ

وادقجملم بي جاه  ناعاسني  ا جمل م  ا  ّعاىل:  ا م َديَ اقأل م َدنَ  ﴿منسالالالالالالّ ْاَةاَك إاالَّ َ ا َّجمل  نااةَّاسا َب الالالالالالا با َّ لْ ريالأَل منةَّاسا اَل َدَاا لَْ سالالالالالالَ
ها  َاا : مل ق عَ مل َّ لاٌه اَ  م؛يايا   ي   مخسالالالالالالالالا  ل  : "-صالالالالالالالالّال مهلل  ايت دسالالالالالالالالّاز -م د ا  منّةيب مّوه ( 22)﴾قاَلْعَاو فنَ 

أل   بانأَل نا َاسالالالالالالاَ  شالالالالالالملأل م دج عاَاْ  يل م؛ ض  اسالالالالالالجهم        ْاي صالالالالالالي م م دلاَلا  جي  ا  ل اَّيت له ََ ْ ت منصالالالالالالدَطملف م   ي صالالالالالالا
اَّْ  يل منَيةا ز م د ان منةيَب ق اَع   إىل  فاات  اصالالالالالالالالالالالالجمل م دب عاري   إىل منةاسا  ا جمل م دل   ت دالب  (23)"   من الالالالالالالالالالالال ا جمل  يدل اا

 اعةالا أل منايجمل دمالص  ات منفصف  سعىن منّ ألقعجمل دانك ا      اعأل جمل
 قبفن ما همه أل ق  س ش ه دلف دماهم لصي دمنعني دمنألمه من ني( شالأل من الألقعجمل أل منايجمل: )إّن  أّواًل: الشـريعة لغًة:

َال  ﴿مث َّ َجَعْاَةاَك  َ  :ّعاىلمن ألقق مسسالالالالالالالالالال ميوجملم داةت  ف  مهلل ( 25)ل  اصالالالالالالالالالاله  شالالالالالالالالالالأل م دّ  اق  ال اعةينيت (24) يت
ألاقَعجمل  ا َ  مْ؛َْاألا  َاَّااْعمَلا َداَل ّال َّااْت لَْلَفمَه منَّ اقَ  اَل قاَلْعَاو فَن﴾ اسالالالالالالالالالالالالالال ميوجملت اف ه مساه  لي جعاةاك  ال طألقمجملم ( 26)شالالالالالالالالالالالالالالَ

 لشأَلْ     ما  ي: اةظف  مب  د ا  ف ه مساه نا أل تموا ي من ي ق مصاله نا الأل م ق ما : شأل   مإلبي إام َ صه  اَ 
َهَ  شالالالال ه  ي ايت  مح ايَ  مث م؛صالالالالي لف ل م دَ َ عتم اهَّم   إام  ةمت مناعا شالالالالأل  دقما  د  ة تم لي  ّت إام طألقما  أل ال 
 ت(27)  عجمل    ا دأل   عجمل

ألقعجمل ا د مب   أّلث ثانياً: اصــــطالحاً:  د ال منّهقايجملم أل ياّيت نسالالالالان  ال ّعاىل مهلل شالالالالالأل ت اا  ال لّكا: "ل  من الالالالّ
اا شأل ت مهلل س اةايت نعاااهم ا  م دّ عأّلث لقضا  بأّكا: (28)ناةاسالخ"  اةملا دمحلبز  ااتم منسالّ د  ايملز م؛ياياه لنسالةجمل

د ل م؛ابادا منيت جاه هبا ييبٌّ ا  م؛ياياه  ايملز منصالالالالالالالالالال   دمنسالالالالالالالالالال دم سالالالالالالالالالالفمه   اي  ل م م؛اباد لابااا  م  ماهقجمل  
 تلابااا   واّيجمل  ني ؤاةفم هبا   بفن سعاههتز أل منهييا دمر أل 

 :   ال منّةةف منّ ايل من ألقعجمل مإلس اّيجمل م الب  ّعألقلإضا جمل ن ظ مإلس د إىل من ألقعجملبد 
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ص  م2063 م  ألم مم   م؛د اث دمن ؤدن مإلس اّيجملت د 6جم منسعهيم إسةاق ب   اه مهلل ممإلس اّيجمل داف ل مسس  أل ني اةته مسا  أل متي  م؛اجمل  (29)
 ت304

 ت46منبملل: سف   ( 30)
 ت6مإلسألمه: سف   ( 31)
 (ت6868)   ز (6/633) سةةتم أل ااجت مب  ل ألجت مم؛  اه با  منةباا/   ا (32)
 (  دمم منا ا يت33)
 ( ا  ق  ايتت34)

ريعة اإلســالمّية: ّوه صالالال مهلل  ايت دسالالّاز ا  م؛اباد منيت ّ صالالااس لافم  منةّ ل   الشــّ س ااا يَ   بت منَفا   ال م 
 ت(29)أل منهييا دمر أل  سفمه  أل انك م؛اباد منعما هقجملم لد م؛اباد منعواّيجملم لد م؛  ق

 
 اإلسالم: في االجتماعية الّتنشئة الثاني: المبحث

نمه  ين مإلسالالالالالال د  ةاقجمل بانيجمل بان  فنجمل دمل ز هبا  ؛ّكا متريي جيي مسسالالالالالالال ماي دصالالالالالالالايعيتم دق جّال نةا انك أل منمألنن 
 َلْ ريالألَ  ا  زْ َدَجَعْاةَ  َدبَةانيَ  باَأْاَفم    َدلَْاَهْهيَا  زْ ﴿م د ا  لقضالالا : (30)﴾منَهيالَيا محْلََيا ا  ماقَةجمل   َدمْناالة فنَ  مْنَوا   ﴿منبألس  ا  ّعاىل: 

جمل أل منّ ة الالالالالال جمل ( 31)﴾يَ اا م ّةجمل منّةافقجمل لمهّيجمل منعةاقجمل با؛ط ا   اصالالالالالالّ م  ملةاك لااهق   ريأل يجمل مالج وا دق انّي نةا أل منسالالالالالالّ
هّن   ال انك سالالالالفمه أل با  م  يا  م؛د لد با  منعه  لد منألمحجمل لد منعةاقجمل دبةاه من الالالال صالالالالّيجملم  وةملا  ال سالالالالايي 

 نة  بز ختادم):  -دسّاز  ايت مهلل صّال - مهلل  سف   ا :  ان  - ةملا مهلل  ض  -  ا  جمل من ّ أل ال محلصأل:   
 لن)ّ  - ةت مهلل  ضالالالالالالالالالالالال  -  ااس مب  م دن ل واد بان  ي اة  دالهّت هدٌ  املزم  بوا  دف(32)م؛  اه( دميبةفم
 شالالالالعن أل يملم منا) منيسالالالالألف( لايت أل دل اد دنه قفد  ا  ب  محلسالالالال  لان أل لان -دسالالالالّاز  ايت مهلل صالالالالّال- منّةيب
م لّاا أل لاأل (33)لداله ز( بني دم هنفم مهلل : )مّمفم- ايت منصالالالالالالالالالالّ   دمنسالالالالالالالالالالّ د -دأل منعه  بني م؛بةاه  ا   (مإلالان

  ا  ب  محلسالالالالالالال  مهلل  سالالالالالالالف   ا :)  ّاي - ضالالالالالالال  مهلل  ةت -محلن دموةان منفمجن ّفم ألمها نا  يم  ع  ليب لألقأل  
م اةملز  ّاا  اا منفنه ا    الالأل  يل إن: م؛ أل   ما  جانس من ويو  اابس ب  م؛ أل  د ةهم   سالالف  إنيت أل ةظ لاه 
 ت(34)ق ألاز( ال قألاز ال ا :  ا  مث دساز  ايت مهلل صال مهلل

 اإلسالم: فياالجتماعية أهمّية الّتنشئة المطلب األول: 
أّلب  نا  يم منرتبفقجمل منةفما  جبويت هت ز مإلسالال د ألمالج وا يجمل  منّ ة الال جمل  منمألنن) من  الالألقت اصالالاه   ال تّألبي  أل ّد
ّةجمل منبألس  نت  شالالالألقك ال مداه مهلل قعاه لن دلف مإليسالالالانم لجات ا    اق مّن ي مدهث ق ةمق نب   (منّةافقجمل دمنسالالالّ
 دقعوي من الالالالأل ّيجمل يلمنّ بان حيوي لن قسالالالال  يت سالالالالايوا   منفم   من أله دقةوف ممالج وا يجمل د  من ألهقجمل منعهمنجمل ّ ةمق دب نك
  ّاملام مهلل نقا  أل دمنّ هبأل منّ  با البةت مخل اق دا سالالال  منعمي  اسالال اجمل د وا هتام م؛ ض    جمل ا  دق وب  هبام
   منس دتد  منص   ل ضي  ايت  سفنت سةجمل دا د مهللم بت لاأل اا دمّاا  نقاّتم أل إ جام ا  منمألنن حيوي داا
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 ت62 -66ص م2004 ممنمالأل  مدمنّ فمقت ناّة أل من ألدق هم  م ايي اع منعوألم  ممالج وا ّيجمل منّ ة  جمل (35)
 ت63ص م2004 م2ا ممنمالأل  ممنعأليب من بأل هم  ممنماه   اه منسيه شألقلم منعأليب نا  ي مالج وا ّيجمل منّ ة  جمل (36)
 ت67-66ص م2000 م ريوانم م   مّوه ممن ة  جمل مالج وا يجمل ا  اةظف  مس ا : للهمث د اقا  ددسا ي : ه مسجمل مج وا يجمل (37)

 :االجتماعية الّتنشئة أهداف الثاني: المطلب
 اةملا:  ه  للهمث مالج وا يجمل ناّ ة  جمل

 قع رب م؛ط ا    أهقن من مايهقجملم مع وعا  أل مالج وا يجمل من ة الالالالالالالالالالالالال جمل للهمث للز لاه م؛ط ا  ّأهقن الريي -6
 ق عاق  يوا  صفصا  د  ممالارتمد د   ا  م؛بفي مخلط إىل متيي منيت بة   ت مالج وا   مناةاه ناماه االما   ا  ضالواي

 طات مجتام  اق أل منباا  قأل ن اي  ممّاا ت منفمجن منسالالالالالالافك اعاقا  ضالالالالالالو ّ منيتد  منافمنهق  م؛بةاه  ا جملب
 ت(35) الملزجت دمالارتمد بان ا جمل من عف  قب سافن جيعافكز مث دا  ملط ادز أل مخلاق س أ ق سز

ييا ممج وا يجمل ااجا  إىل   ألقجملمن من أله ااجا  ّييا إىل هتهث مالج وا يجمل من ة الالالالال جمل  وايجمل إن -2  منسالالالالالافك ّد
 ّماي  ايت قسالالالالالالملي ايلبان د  م يت قعيه من ي مع وت ل   يا  ق عاز ممج وا يا   ا  إيسالالالالالاي ب نك نيصالالالالالاس من  ألي
  الالا    إىل بيفنفجيالالّا    الالا    ا  منّةهه  فقالالي  ال منعوالاليت لي ( 36) مع وت نالالت حيالالههلالالا منيت مالج والالا يالالجمل مسبالالايالالجمل

 مالا باكت     ا  مر ألق  ات منّ عااي  ال منمه   نت مج وا ّيا م
 أل نّةاياجملم مالج وا يجمل دمنميز محلويه  م؛  ق ها   ال منعوي إىل مالج وا يجمل من ة الالالالالالالالالالالالالال جمل  وايجمل هتهث  وا  -3

بفق  من ألهم ش صّيجمل  مج وا ّيا ت مسأل فضجمل منساف يا  سوا سجمل د مه جمل اايعجمل دضفمبط  فميني ّد
 باووا جملت    اّت ّةظز مّنيت م؛   يجمل مسعاقا ال  سا  دهتي  ت من أله إ همه -4
عألق ملز منّةهه ّعايز -5  مع وتت أل دلهمد لز وملااملز ّد
 دمنعوي نّةههم أل محلويه  منميز  ألس     ا  نمفم همم دمالا ريا  مالج وا   منضالالالالالالالالالالالالاط  واّيجمل  ال محملا ظجمل -6

 مج وا ّيا ت هبا
 اد دقصالالالالالالالاس ا ممحلي اعرتقا  افمجملجمل البةت صالالالالالالالاحل ا افمطة ا نيبفن من أله هإ هم إىل مالج وا يجمل منّ ة الالالالالال جمل هتهث -7

 مس مّهاجملت منّهد  داما  جمل دمنّ  فقأل منّ ةويجمل أل دقسالز دمع وتم نافط  ي ت
 أل ّةعبس منيت مس الالالالالالالرت جمل دم؛لهمث دم؛ با مالج وا يجمل  إىل ّةويجمل من صالالالالالالالف م مالج وا يجمل ّسالالالالالالالعل من ة الالالالالال جمل  -8

 ت(37)نعوايجمل منرتبيجمل   ة يججمل م؛ ألمه ي فس
ع  ق ز د؛مهّي ملا دا هم اجملم ا عهه  للهمث منسالالالالالالايوجمل مالج وا يجمل ناّ ة الالالالالال جمل إام م  منفسالالالالالالا ي    الو ن ةميمملا منسالالالالالالّ

 مع وتت  ال انك قعبس مخل امّيجمل مالحنألم ا  ا   ا    جيي  اق أل ّاعات مّن ي ناهد  دانك
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 ت266ص م2067م 63ا نا اا جمل دمن فمقتمم  ّوانم هم   مسسا  لبف جاهدم صاحل مّوه مسيبفنفجّيجمل منّ ة  جمل مالج وا ّيجمل (38)
 ت26م؛ا م : سف   ( 39)
 ت603ص م2005م هم  جألقأل م ّوانم افماهمم باسز مّألبيجمل م؛ط ا  أل مإلس د (40)
 ت67/663( صةيس اساز م   ا  ص جمل منميااجمل دموةجمل دمنةا م با : مال  صاه أل مسف ظجمل: 41)
 م6865م 2ام منبفق  ممعاس منفطين ناريما جمل دمن ةفن م8جم  ميق:  اهمنّسّ ا  لمحه مّوه اأّلضلمن بيهيم م مّاج منعألدس ا  جفملأل منماافس (42)

 ت443ص
 ت626م صد ا : اهق  اس  صةيس م407/  2( سة  منرتا يم   ا  منص  م با : اىت قؤاأل منصيب بانص  : 43)
 ت67صم 2004 م7م اابجملم هم  طياجمل مخلضألمه م اهمنألمح م مجا  ملط ا  مسساوني  يل  بالز منّةيب صّال ممهلل  ايت دسّاز (44)

 :االجتماعية أساليب الّتنشئة المطلب الثالث: 
ا عّهه  دخت ال ا  ّ وت ر أل دا   صالالالأل إىل  امم د  نك منّ ة الالال جمل  ةه منعأل  مالج وا يجمل إّن لسالالالانين منّ ة الالال جمل 

 ا  ةه منيأل م دمنّ ة الالالالالالال جمل  ةه مسسالالالالالالالاوني خت ال     الزم د ه خت ال اىت أل مع وت منفماه صالالالالالالالاان من عهمه 
 منّسفي دمس وريي أل مريت: دسة  ألق أل ل م مناة  إىل م؛ساف م من ّام 

 قألملز و  ق أثأل من  ي ؛ن نا  يممالج وا يجمل  من ة الالالالالالالال جمل لسالالالالالالالالانين للز ا  منمهد  ّع ربأســـــــلوب القدو :  -2
ت دمنسالالالالالان قألجت إىل (38)دمحملا ا   من مايه طألقق    من الالالالالملأل  لد منةجاا لد نابوا  دمنفاج ا نت  هد  با  اا لز

لّن من  الالي اليالالي إىل ّاين اع مالالهم  منيا دل بالالا لز هدن ّألهه  ؛يالالت حيالالن لن قماالاله م؛ رب اةالالت سالالالالالالالالالالالالالالةالالّا م دمنمالالهد  
محلسالالالالالالالالالالالالالةجمل ا  لّنس م؛سالالالالالالالالالالالالالانين  ؛ّكا ال   اج نبا جمل منب د  ا؛ط ا  ال قعيفن منب د نب  ق ماافم منّةصالالالالالالالالالالالالالس 

ف ا  ألا  َنب زْ  َ انَ  هْ نَّمَ ﴿  عي نيبفن لبا  دل فف ّأثام   ا  ّعاىل: دمإل شالالالالالاهت د ال مسأليّب لن قرتجز  فنت إىل  َ سالالالالالال 
ألَ  َدمْنيالْفدَ  مناَّتَ  قاَلأْلج ف َ انَ  ن َو  َاَسَةجملٌ  ل ْسَف ٌ  مناَّتا   ت(39)﴾َ رياا م مناَّتَ  َداََ ألَ  مْر ا

 منة فس اا  با   ث امّأث دخي ال م منرتبيجمل أل لااا   لسافبا مسااشأل دمن فجيت منةصس قع ربالوعظ واإلرشاد:  -1
 م  ياهم   لسالالالالالأل د   ألقبجمل دلنني م األديجمل ل ريأل من  ي ي س لن مسعافد دا  م دمنعةاه دمنسالالالالالملفنجمل دمنة ف م مإل اا  أل
م دمسأليّب منااين لف من ي قه ك (40)لاألم  ق فىل ا   ي دمجن دمن أهقن بانرتبيجمل ّعالهم  بان م منباا ا 

صّال  -  مهلل ليّت  ا : ) ان  سف  - ض  مهلل  ةت -نا فجيت دمنّةصالسم  ع   اهمهلل ب  اسعفه منف   مسةاسالن 
 ت  (41)منسآاجمل(  ألملجمل م؛قاد أل مسف ظجمل ق  فنةا -مهلل  ايت دسّاز

 ج وا يا مم طابعا   ّأ   د ه  مايجملم    جمل  ا ا  دماه ك   ال  اناا   لد هم وا   من الالالال ه ّبألم  دل العاد :  -3
دمإليسالالالالان قة الالالالأ  ال اا م  اه  ايت  اناا م دق وسالالالالك  ت(42)ل ألف بعه األ  إنيملا دقعفهدن منةاسم  مف     مااملا

 أل دم: )ا  - ايت منصالالالالالالالالالالالّ   دمنسالالالالالالالالالالالّ د -بتم ن م  ايةا لن يعفه منّةهه  ال اا لف اسالالالالالالالالالالال  ا  منمف  دمنعويم  ا  
 ت(43)َ  أل( لبَةاه   َدل ز َ َايمَلام َدمضألاب فل ز َساتم لبَةاه   َدل ز باانصَّ  ام لدالهَ  ز

  وا مس ألطجملم ه من الالالال قةا   ملف دمال  هم م بانفسالالالال يجمل مإلسالالالال د أل منرتبفي منةظاد ال امالوســــطّية واإلعتدال:  -4
 من ألصالالالجمل ق يس  وا ماتم   ه   ال دخياطات من  يم ات من عااي أل محل د قع وه دلف  يتم مساان  من سالالالالي قةاأل
 (44)مخل أ  إلص ا لااات
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 ت260ص  م6888م منمالأل م م؛ّناف مسصألقجملم ّف يقم مّوه ّنين ممخلهاجمل مالج وا ّيجمل ات م؛سأل  دمن  فنجمل دمسسةني (45)
 ت83ص م2005م ت هم  منايان ناة أل دمنّ فمقت2ج ممني ميلم موه ماياه  افد منهق إ (46)
 ت268صم 2006 مباد  مهم  مسعأل جملم من ةانم اص  ل ميجمل دهد لا أل ّ بيي منسافكمنرتب (47)
)48 (Smith ,m.2009. The socialization of children through fairy tales (the introduction of good, evil and values) Texas: 

Texas Wesleyan university.p.3 
 ت 48صم 2066 ممنمالأل  مهم  مناصا ألم مخل ينم مّوه  اهمن ّ اا ممنميز محلضا قجمل أل مإلس د (49)
 ته6467 مم  اهمهلل إبألمليز دن ألدنمن ألقم م منريما جمل مإلس اّيجمل ختصصا دااه  د سوا  اويا (50)

ور  :  -5  مختاا أل انألليب ّد الالالالالالالالالجيعت  لقت    نا عاا نا  ي من ألصالالالالالالالالالجمل إّااجمل  ال قع وهالحوار البّنا  )الشـــــــّ
 ل م قملهثد  م؛صالالالاله اهم با  يا  ق عاق  يوا منفمنهق  ات منأللي ا الالالالا  جمل لد مخلاصالالالالجمل ن الالالالؤديت بانةسالالالالاجمل منمألم م 

 ا باكمال دحيمق افضالالالالالالف يجمل لسالالالالالالس  ال  ألم م  ا  نهقت اا قربم نب  نا  ي من ألصالالالالالالجمل إّااجمل إىل م؛سالالالالالالاف 
 نمألم م م مختاا  ال  اه   اسالالالالالال ماجمل شالالالالالال صالالالالالاليجمل إي اج م؛سالالالالالالاف  ل م حيمق   نك ددمنهقتم من  ي بني منايفي
 اممنبا ا  م  ياهم   دلسالالالالالالالالأل   ألقبجمل دلنني األديجملم ل ريأل من  ي ي س لن مسعافد م دا (45)مر ألق  ن مه دمارتمد
 ت(46)لاألم  ق فىل ا   ي دمجن بانرتبيجمل ّعالهم  بان

إن مسالالالالالالالالالالالالالالاف  منريفم  نالالت د ت أل هم الالي من  الالي دقعوالالي  ال   ي مم دمنعمالالا  نالالت الّثواب والعقــاب الّترنبو :  -6
 ا   ضالالالالالياجمل  عات  من من  ي ي س قهم ي من ي منسالالالالألد  ات قرتم ق دمنريفم  شالالالالألدطت دضالالالالفمب ت أل مإلسالالالال دت

 ت(47)اا  املوجمل لهمه لد بعوي منمياد أل ّناات بعه لد من ضا يم
ة:  -7 ت دا      ل م (48)منسالالالايوجمل مالج وا يجمل  من ة الالال جمل لسالالالانين للز ا  منمصالالالجمل لسالالالاف  قع ربأســلوب القصـــّ

م؛سالالاف  قسالال  يت مسأليب لن قؤثأل أل ي سالالّيجمل من  ي دلن ق الالبات باسالالاطجمل  يل ق فجن  ايت منرّتبيجمل محلسالالةجملم  و  
   دا ق ز ّامني من  ي منعاهم  دمن مانيه دمنّةظز منّسا أل  ايملا مع وت أل  انن  صص  لاهث دبّةاهت 

 
 األخالق اإلسالمّية:المبحث الثالث: 

م؛   يجمل قمصالالالالالالاله هبا: "مسعاقا دمسفممق  مسفجملجمل حلأل جمل مإليسالالالالالالالانم دمنضالالالالالالالاب جمل دمحلا وجمل نا عي محلضالالالالالالالا ي ببي منميز 
 ّوف جمل "ل  مالس ا : من صف  أل م؛   يجمل ت د  نك منميز(49)ّةّف اّت دما همهمّتم د ق  ؤقجمل مإلسال د داماصاله "

 حنف  ال بيام  ت    د هقه مإليسالالالان ايا  ن ةظيز منفا  حيههلا منيت مإليسالالالاح ناسالالافك مسةظوجمل دمنمفم ه مسااهئ
 ت(50)دجت" م وي  ال منعامل ل م أل دجفهم ا  منياقجمل حيمق

 :القيم األخالقية في اإلسالمالمطلب األول: 
 :   اّيجملمن ألسعجمل مإلس اصاه  ا  م؛   يجمل  اَيَوت   مسساز قس وهَ  اإلسالم: في األخالقية القيم مصادرأواًل: 

 اّججمل نيبفن اييتداع بأن اظت -دسالالالّاز  ايت مهلل صالالالّال -منّةيب   ال ي   من ي مهلل   ا  لف: الكريم القرآن -2
تم دلف ق عاهدن هبهممم د ألبجمل قمل هدن ناةاس مهللم دهسالالالالالالالال ف م    سالالالالالالالالف  ليت  ال ناألسالالالالالالالالف   ه يت بني سهّدنم ب  ّد
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م جه  م أل دمن فمقتهم  منفسياجمل ناة مب  محيهم صاحل ب   اهمهلل دن ألدن مصّال مهلل  ايت دسّاز -افسف جمل يضأل  منةعيز أل ابا د ل  ق منألسف  منبألس  (51)
 ت 600ص

 جيي    جي  ملجملدا الالالالالالا  بان فمّأل   ابجمل إنيةا مسةمف منةاسم  بسالالالالالالف   من ا جملم مس  فد بسالالالالالالف   مساهده مسصالالالالالالةل
 ت(51)ّاهقي لد ّييا لي ا  م فظا

ّنة -1 م ا  منةيبّ     َدَ هَ  اا  ي دل : الشريفة النبوية السـن م لد  ف    دإمنا مدففم     اققة ال  ملف ّمألقألم لد  عي 
 منماَيز اصالالالالالالالالاه  ا  اصالالالالالالالاله        اا   اةت قصالالالالالالالاله  اا  بيَ  ن نك دجيم    مهلل ا  إنيت قفال شالالالالالالالال ه    ي

 م؛  ق محملّوهقجملتت م؛   يجمل
ق  ل وجمل مّ اق دلف: اإلجماع -3  دسالالازم  ايت مهلل صالالال منألسالالف   صالالأل  ا نعصالالأل   شالالأل     ابز  ال د مملا ت منه 

  إنّ  وجمل م؛  لؤاله جي وت د ةهاا اعةالزم أل اا لد مال  ماهم لد من عيم لد منمف  أل اعا   ق الالالالالالالالالرت فن اي 
 ؛يت  يت ملاهمالج  جيفم دال منهالنجملم   ع َّ   ان إام خمان  ت د هد بت دمالن  مد بأللقملز م؛     نت الب  مسسالالالالالالالالاز
 ت  شأل يا   ابوا   ب نك لصاس

 شأل   ابزٌ  اد ا اهبجمل م اسأنجمل    ال  ياسملا  ي زَ  شأل   م ابز   إىل أاججمل   جهقه    اسالأنجمل   ظملف  لف: القياس -4
 تمنعاواه إمجا  لد من ألق جمل منةافقجمل منسةجمل لد منمألنن ا 

مانيهم  مل  متريي األجعا  املوا  قسالالال م  ا ل م باإلضالالالا جمل إىل ثما جمل مع وت داا ّ ضالالالوةت ا   ألث د اهم  ةت م؛ ألمه ّد
 منعهقه ا  منميز م؛   ّيجملم دمنيت  اناا  اا ق فم ثفكا ا  مرباه دم؛جهمهم دل  يسايجمل د ا ثاب جملت 

 :الناشئة في األخالقية القيم غرس أهمّيةثانيًّا: 
جملم دأل د  ةالالا محلالالايل ّ همه لمهّيالالجمل لالال م منميز يظألم  ناو يّام   ناميز م؛   يالالجمل لمهيالالّجمل ّ جّال أل ايالالا  من أله دمع وت  الالااالالّ
ظملأل اسالالّوا  مم  جمل ّ ع  أل منميز م؛   يجمل أججمل منّ  فقأل  من ا  جمل أل منعاملم اي   ا   من ضالالياجمل ّد د منميزم ّد

ربم ل م م؛مهّيجمل نعه  لساا  ل :  دمنّ مّهدم ّد
  ال خلألدجم ااال  د ريأل  دم؛   يجملممالج وا يجمل  مسعاقا دمضالالالالالالال ألم  منميز بال  مم  ااجمل مع وعا  مّ سالالالالالالالاد -6

 ضالالألد   إىل ه فق مما مالج وا  م دمسالال مألم لا منا ه لا  هتهقه ا  مخلفث قريا لصالالاس مما دمنمايفنم منهق  ّعانيز
 دز قمليئ دجت ال  منيّهم جيي لبةاه ي فس أل دمن ألقعجمل منعميه  ّعويق دإىل منهق م  ال مإليسان شال صيجمل بةاه

 من أثأل د   ألمثمالحن    دقاعهلز من عصالالالنم ا  دحيويملز من نيم ا  دقعصالالالوملز نعااهمم مهلل شالالالأل ت مما مالي  ا 
 ت مسسوفاجمل با؛ با 

 دق ألض ا لاجملم بصالالالالف   مر أل ق اق اةملوا د ي مسعألألم دمالي جا  من مين بان  ف  ق وي  من ي منألمل  منفم ت -2
 دخي الالالل محليا م أل جملا قضالالاط سالالاف يا  دمن ةاا  من  ف  دد م ا  اااّتم ات دمن عااي اعت دمن جاد  بت مالياملا 

 تمإلس اّيجمل ةالا  إىل مالي واه ق ملهه مما مسصاااجملم دمنريما يجمل مسعأل يجمل من اعيجمل أل د ف ةا منف   األد  ات
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عايوملات ه مسجمل امهاجمل إىل اؤمتأل  ايجمل منرتبيجمل دمن ةفن     ةفمن "منميز دمنرتبيجمل أل  امل ا يا" (52) م ج م  ؤمه  ا  د  ّ  منعوأليمنعام منميز طألق ّعاوملا ّد
  http://www.iugaza.edu.ps/emp/emp_folders/407/Alkeam      ال منألمبط:

 إىل إضالالالالالالالالالا جمل مجا اّتمد  ل ألمهم بعا قمرت ملا منيت باحلوا ا  مسااال   هد إىل مع وت ل ألمه نهف مس ةاا  مسيي -3
سالالأل  نا هق م مسعا سالالجمل من يا م  ظملف   د صالالفد ؛ همه منسالالااجمل ليأ مما اف تم ا  ل ريأل ا  منصالالاحلجمل منمهد  ّد
فسيت منساف يجمل منفاه  ّ  ي  أل سعفم  ت منعاواييجمل ّبألقس دإىل م؛جيا  بني من جف  ّد

 باسالالز مالّصالالا  ددسالالا ي دمنريما جمل مإل  د لجمل       ا  من اضالالاجمل د يوةا ّ  ق ال منيت منسالالاف يا  بعا د ده -4
 اأنف جمل نف  م وألد  ّصالالالاس محلضالالالا  م إا بأل ن مناةاق دباسالالالز مس مهدم منعامل دم ت  ا  مإلط   دباسالالالز من  م

 منصالالالاليا م إىل مرثا  همت  اااشالالالالأل  داةملز منهقةيجملم منميز ّد  ن   منباا  ي فس أل نثا لا ّرتسالالالالخ مث دا  داع اه م
صيأل  اا م   قصاةفن دمنصيا   تباال  ياه منهق   يز ل يةملز أل ّد

 دسا ه  جملممسعي  ما ياجا  سفمجملجمل  ا يجمل منه ف  ّعه مل اي  دمنألمقم منعيه هبوفد اانيا   منةاس مي يا  -5
  ال  اه   -لسالالالاا  نعه  - م؛سالالالأل  ّعه دمل منه ف  ا  مالسالالال  مه  أل منأل اجمل شالالاليف   ال مسعاصالالالأل  منسالالالاف يا 

    لد   صالالالالالالالالف     إّاا م؛داله   اقجمل  ال منمه   ضالالالالالالالالعل إىل لهف مما قفدم بعه قفاا   مس  مقهم با؛ ااه منمياد
 تّمصا

 مما اة  م  ا دل ريأللا منعويم اياهق  دإىل من الالالالالالا   إىل مخلألدج د الا مسهن أل م؛املا  ا   ريا ّ ضالالالالالاليي -6
  أصالالاس  الزمد  موامن دبيف  محلضالالايجمل هد  إىل ه عملز ّد ضالاليي بانصالاليا م مالل واد    ماليصالالألمث أل لسالالملز
 تمنرتبيجمل لااه  ال مناي 

 اةصالالالاا   مسعاوني مل واد دصالالالا  من  اي  نهف منميز  ألس أل  ااجمل من عايويجمل دمسؤسالالالسالالالا  مسه سالالالجمل هد  ضالالالعل -7
 تد   ل أل  أل مسمأل م  ا  مخل ص د ال مسعا ث ّامني  ال

 هبا ناعةاقجمل فهمومل  ي ّضالالا أل دضالالألد   مإلسالال اّيجمل منميز أل منةظأل إ اه  ضالالألد   ّؤ ه د الا ّ وعجمل م؛اف  ل م  ي
 ت(52) دا ق عألضفن منيت من ةهقا  ل م سفمجملجمل لبةا ةا ي فس أل د ألسملا

 :األخالقية للقيم نماذجالمطلب الثاني: 
 من عادنم يجملممن ضالالة منرّبم م منصالالهقم ا ظ مهللم مإلاسالالانم مإلقريا م ناميز م؛   يجمل مإلسالال اّيجمل منااج  ّه   ا؛اايجمل

 منة سم مسااجمل منسالالالالالالبيةجملم منسالالالالالالرتم منأل قم منألمحجملم محلياهم محلاْازم محلبوجملم منّظ م اسالالالالالال  دمنبألدم موفه من فمضالالالالالالتم
   وان  جملممنمةا منيا م مدّوجملم  اف دمنصالالالالالال سم منع ف منع جملم دمنع الجملم منع د منعه م منصالالالالالالربم من الالالالالالملااجملم من الالالالالالجا جملم

 م د الا منعهقه منف ا بانعملهم منف اه منف  م من ةاصالالالالسم منةصالالالالأل م منة ملجملم منةايم مسألده م محملّاجملم منييظم  ظز منسالالالالأّلم
 يب    ب  أل منمايي اةملا:ا  منميز م؛   يجمل مإلس اّيجملم دلةا 
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 72م؛ا م : سف   ( 53)
 ت228صلالم 6420 مهم  منّة أل منّهديل م ايانم لمحه مم؛  ق أل منّ ألقعجمل مإلس اّيجمل (54)
 ت85منةساه: سف   ( 55)
 ت268صلالم 6383م 2ا مهم  منب ا  منعأليب م ميق موه من م  زممب  منميّ  ماهم ج منسانبني بني اةام  مقاك يعاه دمقاك يس عني (56)
 ت220صلالم 6420م؛  ق أل منّ ألقعجمل مإلس اّيجملم  ايانم لمحهم هم  منّة أل منّهديلم (57)
 ت620من فبجمل:  سف   (58)
 (  دمم منرّتا ي ت د ا : اهق  اس  صةيست59)

َةا إايَّا: ﴿نمفنت ّعاىل بتم مهلل  ا ةا وا منمياد دل  األمانة: - َواَدم ا  َ َال مْ؛ََاايجملَ  َ أَلضالالالالْ   َأَباَلنْيَ  َدموْاَاا ا  َدمْ؛َْ ضا  منسالالالالَّ
ْاةالمَلا لَن َ ْم َ  حَيْوا مَلا َدَلشالالالالالالالْ ةالْ  بت  ال اا نبي م دل  لاأٌل جاات(53)﴾َجمل فال   ظَا فا ا َ انَ  مإليسالالالالالالالان إايَّت   َدمَحََامَلا اا

 ىلإ م؛َاايَا ا  ّ ؤَهدم لن قاَلْأا أل   زْ  مهلل إن : ﴿ّعالاىل مهلل م قمف (54)منعاالاه  دامفق ّعالاىل مهلل م  ةمفق من أله
 ت(55)﴾لْلاامَلا

دق: -  من ألققد  منسالالالالانبني اةام  مجيت ّة الالالالأ اةت م؛ ظزم دمن ي منمفد اة نجمل منميز لن منصالالالالهق ل  مب  قألف الصـــّ
 دسالالالالالبان الانممإل للي ا  منة اق للي الب  متيي  دبت مدانبنيم مسةم عني ا   ملف  ايت قسالالالالالأل مل دا  م؛ فدم

  ملف نكنافم ت  دن  دمخلرب ناعويم دمنمف  ناااط م منظالأل دق مصالالاله بانصالالالهق افم مجمل (56)منةامنت للي موةان ا 
اها انيَ  تَ اَ  دَ  في فم مناَّتَ  مّالَّم فمْ  َهمَاة فمْ  منَّ اق َ  لَقال مَلا قَا ﴿  ا   ّ  دجّي: (57)منعاسنيم    بأاأل ناوؤاةني المد  منصالالالالالالالالالالالَّ
 ت(58)﴾
ت (59) ا  منّةيب  ايت منصالالالّ   دمنسالالالّ د: )قا    د إّح ل  ّاوك  اوا  لا ظ مهلل حي ظك تتت محلهق حفظ اهلل:  -

 صاجمل منأّلازم د الات اّن مهلل د سفنتم منّ عادن  ال منرّب دمنّ مففم محملا ظجمل  ال منّصافم م
ّاا ملا أل م  هد مإلااد مني ميل  ه  يصالا س دمنيت  ال منفمنهق نموذجاً:  الغزالي اإلمام عنداالجتماعية  التنشـئة -

 :م دل   وا قا بةاهّألبيجمل م؛
 تمحملوفه دمن عي مووييم مخلاق مما سجمل  ال ط اك شّجت -6
 تدمن فبيخ منافد  اس عوي  اه  إن اعا اتم ّب  دال م؛األم لد  ط اك ل  اه جتالي -2
 تمنسفه  ألياه ا  محل ظ منصايان ّأهقن دلصي منسفهم  ألياه    دمناعه مخل فيجمل  ال ط اك  ّفه -3
 أضالالأل   رياه ق دال ق و ط دال ّاسالالت أل قاصالالق ال لن دقةاي  منعااجملم مرهم  داألم ا  مارتمد من  ي أل م ألس -4

 ا  لز منفمنهق  نل نةا ق ضالالس مما ا ةتم      ت قضالالت دال  جيم  ال  جي قضالالت دال  امم قسالال هبأل دال  ام
 قصالالالاس ي أ د   اّت دسالالالاف تم دا الالالا ألم من  يم شالالال صالالاليجمل ّ  الالالبي   دا ا  ّاك من ة الالال جمل بعوايجمل قمفافن
 تمع وت أل داة ج ا داةسجو ا دا  ا      ا      ضف م
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 ت 267ص ما ابت من ألمهق مموه ب  لمحه ممنّصاحل ممن  ي أل من ألقعجمل مإلس اّيجمل (60)
 ت630-628ص م6882م منألقاض مهم  مسألقخ م6882 ملمحهم ن    بأل ا  مأل من بأل منرتبفي مإلس ا  (61)

الي لقضالالالالا  دل : ّ الالالالجيت من  ي  ال مخلاق محلويهم جتمالج وا يجمل إىل لسالالالالانين منّ ة الالالال جمل  خناصدا  لةا البةةا لن 
ل  ا ت م؛دنّيجملم د هد مناجفه إىل منعما م بي اانجمل ّبألم  مخل أ قسالالالالالالال عوي لسالالالالالالالاف  منافدم ا اظ م؛بةاه ا   ألياه 

 منسفهم د ألس محملاجمل دمالارتمد أل  افهبزم داألم اهتز نآلهم  منعاّاجملت
 )أخالق مذمومة :مسّميات زائفة المطلب الثالث: 

 هدن مسملا  أل ل م مسفضف م دال األج ا  ا أل بعا ا  مسسّويا  من م  جمل منيت ّسئ نرتبيجمل م؛بةاه اةملا:
 إن مل ّب  ا اا  ل ا ك منّ  ا / ل م ال قةات ا  منهق  مإلس ا م دهقةةا  ّاوةا بأن يبفن  محا  يوا بيةةات ت6
جا  م ل م  ّاملا ل  أ  هقةةا حيألد منب   دحيَ   ال   ال بالجمل بيضالالالالالالالالالالالالالالاهم د ال بالجمل لبألقيم دمنب   أل مسصالالالالالالالالالالالالالالاةجمل ت2

 منّصهق اىت  ال ي سكم دشّ ان اا بني مسصاةجمل دمسصاحلجملت
ل يةفم بعضالالالالالالالالالالالبز  ال إجابجمل م؛سالالالالالالالالالالال اجمل أل مالا ةانم دمنّ عادن لةا نيس أل مّاتم دل م   أ ؛يّت  ه د ه كايا  ت3

 منّ أل  مإلس ا   ةتت
 ت-دمنعياا باهلل -أل مسع مه  يجن ّصةيةت ؛يّت قمفه ناّ ألك باهلل  برب جمل   ن  ض  م؛األم دل م   أ ت4
اا مم  صالاليا لد صالاليا م  ّهم منفمنهق   ال سالالؤم  ساام ال قصالالّا  مبةك لد ّسالالرت ا اّةملا مبة ك بانأل ز ا  جتامدم  ت5

 سةفم ت 60
د ن ا   مخلوأل  مح ممنم لال قمي نا -دمنعياا باهلل –د الا منبريا ا  مسسالّويا  من م  جملم  ا از من الي ان 

مشالالأل  مخلوألم بي قيا اسالالّوياهتا نيمت مسأله أل محملظف م  يسالالّو  مخلوأل ا الالألدبا   داّيجملم دمن ح    جمل جةسالالّيجمل  ابأل  
 م ألا يب( د الا با   ث منهد  دمسفم ت دمنعصألت –مإل ألماّيجمل  -لد    جمل إبااّيجملم دمنأّلشف  ) وفنجمل

 :االجتماعية حول الّتنشئة آرا  العلما  المطلب الرانبع: 
 دمن ابا منةفد أل من ابا يعفهم  أن منصالالالاليألم اة  من  ي أل محلسالالالالةجمل منعاهم  ب    ياهف نمه :الغزالي اإلمام  2)

ة جعت مالس يماظم أل  :يماا اةمل  مني ميل أل منرتبيجمل للز ت دا (60)دمناهييجمل منألقاضيجمل دمحلأل جمل مس    ال ّد
ةويجمل أل محلويه  م؛  ق  فم ه إ سالالالالاه  ال من  ي إ ايجمل -    صدمإل  انصالالالالهق محلسالالالالةجمل منصالالالال ا  ي سالالالالتم ّد

 دمنألمحجملت دمن فمضت دمنعا  منسأل أل مهلل دإ ضاه
 اااستدمن من عاد نهم  داألم ا  منسؤم م  ه   ال دموفم  بانب دم منعااجملم  اال  هم  ّعفقهم  ال مرهم  -
 ا ا ألمتد  من  ي  ألماجمل  ال ناة اظ منرياييجملم مسأل  أل سألًّم داعا ا ت األ م لد  أل من  ي ل  اه جتالي -
مايس دمنعما م دمنعاط   محلس  إه مك من  ي منعوي  ال ّةويجمل -  ت(61)ي ست أل مسا  ماجمل ّد
أهقات من  ي برتبيجمل منعةاقجمل ل ّه  ال ضألد    ه :سينا انبن  1)  أل م  سا  ل م من رت  ؛مهيجمل مسابأل م من  فنجمل اة  ّد

ب سالالالالالن  مه ق منسالالالالال م ل م أل من  ي ّأهقن لمهي إام ليت د لف مب  سالالالالاليةا محلسالالالالالةجملت دمنعاهم  م؛  ق من  ي



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 3, 2018           

 
 422 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           

م  (امهاجمل إىل جااعجمل مإلااد م؛دمم   بهدنجمل منبفق ماة ف  ) سانجمل منه  ف مم  ا  ممنابأليم طا ق مّ   م؛ط ا  دهد لا أل بةاه من  صيجمل مإلس اّيجمل (62)
 ت50ص  م6888

 ت246-240صم 6876م ها ق ماب اجمل هم  مإلاسان مم؛ ياؤده  اهمنماه   ميق: ميز موفمقجملمب  منم م  جمل مسفهده بأاباد مسفنفه (63)
دنجمل هّ   م؛ط ا  دهد لا أل بةاه من  صيجمل مإلس اّيجملم منابأليم طا قم ) سانجمل منه  ف مم  ا ا اف جملم امهاجمل إىل جااعجمل مإلااد م؛دمم   ب(64)

 ت54ص م6888منبفق (م 

 أ ةهاا ق ملي  وا ل ّه ليتت  ةملا مإل    منصالالالالالالالعن ا  دقصالالالالالالالاس منسالالالالالالالي جملم دمنعاهم  من ايوجمل م؛  ق من  ي
 ت(62)دمن عأل ابجملدمنب  جاهدمد منهق  من  ي دقصاس  اه   ال من عازم ياهل أل ّعايوت منمألنن منبألسم داااهئ

 أل مسأليب  فهم ال  قة الالالأ  إيت  امت  بأاأل مال  ةاه لف من  ي إنيت حي اج ليت للز اا قألف :الجوزية القيم انبن  3)
 ّ أل م رب  أل  ايت  يصالالالالعن دج الالالالتم داه  دطيه لفممم ات د  جمل د جاجمل دواج د ضالالالالنم األه صالالالاليألم ا 

صالالالا انك  اام قفاا هب دال  ضالالالة ت من ةألمم  اقجمل اةملا  ألم  اف نتم  مسالالال جمل دلي ا  صالالال ا  م؛  ق ل م ّد
 منصالاليب جي ةن نل جين د  نك  ايملام قة الالأ منيت منرتبيجمل  اي ا  دانك ل   ملزم اةةأل جمل منةاس ل ريأل جته دد م
  ايت سالالالالالأل  بسالالالالالوعت  اق إام  إيت منسالالالالالفهم داة ق دمناه  من ةه دمسا  دمنيةاه دمنااطي مناملف ّانس  مي إام

 مسالالال جهمه إىل اااتصالالال حي اج م؛اف م لصالالالعن ا  منعفم ه   ييا اةتم مسالالال  اهم دنيت  ال د   منبربم أل ا ا   ت
م  سأل من ايعجمل ابز    دمخلألدج ثاييجملم طايعجمل  ت(63) جه 

 ان الالالالالالالاله ب اعااا ملز د  ا دمنألمحجملم بانألل جمل م؛ط ا   ال ضالالالالالالالالألد   اعاااجمل  اهدن نمه ل ّه مب : خلدون انبن  4)
فجيململز مس عاوني ب  ملز منياظجمل اي  جين مسالالالالالال اهم  باحل دتمسمةعجمل  دمنمسالالالالالالف  مفس ّد  ا    ا ملزم دمحل  ل ّد
    ّةجز نيتم دمنسالالالالالالالاف يجملم منة سالالالالالالاليجمل مالحنألم ا  ا   ريا  لنفمن إىل ا و ا  ملف قمفه مس عاونيم اعاااجمل سالالالالالالالفه

 ت(64) م؛ط ا  اعاااجمل أل من عسل
مإلمها   ا      نا  ي طايعجمل موفهم دلف حي   ا   سالالالالالالالالالالاهلامدقألف منمادمح لن  :القيرواني الجزار انبن  5)

  اٌ  منف اقجمل" انمادمح قؤ ه بأن  جاّه م محملادنجمل  اي  دنف ّهم  ت صالالالالالالالالعن منع ج دأل ل م محلا م  إن اري  م
 "تمنع ج ا 

  ال قه  ملف   ماتم  ال بت دقسالالالال ه  من  يم أل لن قيألس قةاي  اا محلياه لف لد  لن قألف: مســـكونبة انبن  6)
 من  ي إىل أل يظ  إام  يتت لد اةت قظملأل لن دخياث دق جةات حي  م بت إاسالالالالالالاسالالالالالالت دا  بانمايسم لاس  ه ليت

 دمن الالالالالاله اب تمّن هنيي لد   ملف إنيكم مهق دال منفجت د اا  ا م؛ ضم إىل ب أل ت ا أل ا   اسالالالالال ةيا    فجهّت
 دل م اةتم ظملألق  ايس ا   ف  ا ي سالالت محنصالالا  لف اياهم دلن دمنمايسم باوويي لاسالال   ه ي سالالت لن  ال نك
 ل م ل م دإن هّ   ال شالالالالالالالالال هم  إن تدمنعمي بان ويي  منمايس ا  دمدأل  موويي إقريا  ا  ل ريأل ب الالالالالالالالال ه نيس
 مالسالالالالال عهمه  ا محلا  هب م  اي  دإن لد ّرتكم هتوي لن جين دال ناعةاقجملم نا أهقن دصالالالالالاحلجمل اسالالالالال عه  منة س
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 ت68صم 2ا مباد  ماب اجمل محليا  مّمهس: اس  متيز ممب  اسبفبجمل مّد ملا م؛ ألمقهت قن م؛  ق  (65)

 إىل شالالال ه ا  املامتيّ  لد   الجملم  لي دا ّةمه بعه بصالالالف  م دنيس مل سالالالااججملم من  ي ي س  إن من ضالالالياجملم نماف 
 ت(65)دم  اهلا  ايملا ي أ د اا ملا بصف   يم    إام ش هم

 
 
 

 االستنتاج:
أل ّ الالالالالبيي يجمل مالج وا ا      اا مّت  ألضالالالالالت سالالالالالابما م الب  من أ يه  ال منهد  مسملز من ي ّاعات  وايجمل من ة الالالالال جمل 

ا عّهه م دخت ال ا  ّ وت ر ألم دا   صالالالالالالالأل إىل  امم مالج وا يجمل شالالالالالالال صالالالالالالاليجمل من ألهم  وا لن لسالالالالالالالانين منّ ة الالالالالالال جمل 
 انّ ة ال جمل  ةه منعأل  خت ال  ّوا ل   ايت  ةه منيأل م دمنّ ة  جمل  ةه مسساوني خت ال     الزم د ه خت ال اىت 

 أل مع وت منفماه اد من عهمه من ّام ت
سالالالالالالال اّيجمل ب  هتا م؛سالالالالالالالاسالالالالالالالّيجمل د ا ههتا مس يةجمل ل  منعميه  مإلمالج وا يجمل عا  مإلسالالالالالالال اّيجملم ّنه لّن منّ ة الالالالالالال جمل دأل مع و

ةيةجملت  وا لن لسالالالالانين منّ ة الالالال جمل  مإلسالالالال اّيجمل صالالالالاحلجمل نبي ماان دابان  ؛ّكا اسالالالال وّه  ا  منمألنن مالج وا يجمل منصالالالالّ
 ن ال حي و ن مخل أ لد منّ عهقيتمنبألس دمنّسّةجمل منّةافقجملم دلاامن منّ  ألقعان منسوادقّا

للهمث ا عهه  دا  الالالالالالالالالالالالالالّعاجملم دل  ام  لمهّيجمل نا أله دمع وتم دن نك جين  ميمملا و  ال مالج وا يجمل دناّ ة الالالالالالالالالالالالالال جمل 
 مع وتت  ال سااا   ّةعبس  ه منيت م؛   يجمل مالحنألم ا  ا   ا    جيي  اق أل ؛مهي ملامنفسا يم يظألم  

اه ملا ا  اصالالالالاه  اامالج وا يجمل دنب  ّ ةال شالالالال صالالالاليجمل من أله با؛  ق محلسالالالالةجملم جين لن ّسالالالال م   وايجمل من ة الالالال جمل 
ّةجمل منّةافقجملم دمإلمجا م دمنمياست اي  لن ناميز م؛   يجمل  منميز م؛   يجمل أل مإلسالالالالالالالالال دم دل : منمألنن منبألسم دمنسالالالالالالالالالالّ

جملم دأل د   من الا  جمل دمو  قجمل  ةالا محلالايل ّ همه لمهّيالجمل لال م منميز  يظألم  ناو يّام لمهيالجمل ّ جّال أل ايالا  من أله دمع وت  الااالّ
 أل مو وعا  مإلس اّيجمل  اّصجملم دمنعامل  اّاجملت 

 الخاتمة:
و     منيت ّنمالج وا يجمل إن بعا مع وعا  مإلسالالالالالالالالالال اّيجمل أل قفاةا ل مم لصالالالالالالالالالالاة  ّفمجت منعهقه ا  مس الالالالالالالالالالا ي 

اعاّت ا  منيت طألل   ايملا اؤ ألم ت باإلضا جمل إىل من  ف  من بةفنفج م ّدا يجمل مالج ومن يام  منسالياساليجمل دمال  صاهقجمل د 
مالي  اا منريماألم دانك ا      مسالالالالالالالالال  همد شالالالالالالالالالابا  من فمصالالالالالالالالالي مالج وا    مما لّاا معا  مال رتمضالالالالالالالالال  نا ااه  

ا لثأل  ال منريمالالاأل أل د الال   يالالاسالالالالالالالالالالالالالال ت  ملالال م من يام  له  إىل  ا االالجمل منةظالالاد مالج والالا   أل بعا مع وعالالا م ممالال
ة الالالالالالالال  ملز د ق اااهئ مإلسالالالالالالالال دت مالج وا يجمل منع  ا   ا  ال هد  مرباه أل ّألبيجمل لبةا ملز ّد بني ل ألمه مع وتم دلقضالالالالالالالال 

اي  لن م؛بةاه لصالالاةفم قةاشالالهدن دق انافن أألقا   ه ّعا ض اااهيه منهق  محلةيلم  وا لكز قسالالعفن نا واص 
امفق ربالالا ملزت دلالال م االالا سالالالالالالالالالالالالالالي اق لّف  ثمالالا يالالجمل بني لجيالالا  مع وت  ا  دمجاالالاهتز  الالأبةالالاه دق جالالالافن االالا  ايملز ا 
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منفماهم دق     داه  من ضالالالالالالالالالاا  مالج وا   بني م؛ ألمهم مما سالالالالالالالالالاليؤهي إىل ظملف  سالالالالالالالالالالاف يا  اةا يجمل ن عانيز منهق م 
منساايا م  كدمي  ا  م؛   يا  مسأل فضجمل مج وا يًّام دمن  ا     منميز مإلس اّيجملت دقامل محلّي م؛اريي ن  اهي ّا

 تمالج وا يجمل لف مّاا  ّعانيز داااهيه من ألقعجمل مإلس اّيجمل دجعاملا اجأل م؛ساس ؛سانين من ة  جمل 
 
 
 

 المصادر والمراجع
 أواًل: القرآن الكريم.

 ثانيًّا: الكتب:
مإلاباد أل لصالالف  م؛ابادم مب  ا دم  ا  ب  سالالعيه م؛يهنسالال ت  ميق: لمحه شالالا ألم هم  مر اق موهقه م  ت6

 ت6883م 2باد م ا
 ت2005ت هم  منايان ناة أل دمنّ فمقتم 2إاياه  افد منهق م مني ميلم موهم ج ت2
 لالت6420م؛  ق أل منّ ألقعجمل مإلس اّيجملم  ايانم لمحهم هم  منّة أل منّهديلم  ت3
 ت2007م؛سافبيجمل منألؤقجمل دمن  ايقم لبف منعهدسم قفسلم هم  مسسا م  وانم  ت4
 ت6882م 2يم  اهمنّس دم منهم  منعألبيجمل ناب ا م ام؛سافبيجمل دم؛ساف م مسسه ت5
 م؛سافبيجمل د ايي مخل ا م منسهم يف  منهق م هم  لفاجملم مو م ألت ت6
م 7لط ا  مسسالالاوني  يل  بالز منّةيب صالالّال ممهلل  ايت دسالالّازم  اهمنألمح م مجا م هم  طياجمل مخلضالالألمهم ابجملم ا ت7

 ت2004
 ت2006امدم  ا  داص  ل لانيم هم  من بأل باد م ناةانم منا  جمل منفمضةجمل منايان دمسعاح دمناهقتم مو ت8
ّ ا  لمحهم ج ت8 م معاس منفطين 8ّاج منعألدس ا  جفملأل منماافسم من بيهيم مّوه اأّلضالالالالالالالالالالاللم  ميق:  اهمنسالالالالالالالالالالالالّ

 ت6865م 2ناريما جمل دمن ةفنم منبفق م ا
م ها الالالالالالالقم م اب اجمل هم  مإلاسالالالالالالالان  جمل مسفهده بأاباد مسفنفهم مب  منميز موفمقجملم  ميق:  اهمنماه  م؛ ياؤده ت60

 ت6876
 ت2005ّألبيجمل م؛ط ا  أل مإلس دم افماهمم باسزم  ّوانم هم  جألقألم  ت66
 ت2006منرتبيجمل دهد لا أل ّ بيي منسافكم من ةانم اص  لم هم  مسعأل جملم باد م  ت62
 منمالأل م فمقتمدمن  ناة الالالالالأل منعاو  مسب ن ّأل  م من  اا  اه افسالالالالاللم إسالالالالال ا (م )اةظف  مالج وا يجمل من ة الالالالال جمل ت63

 ت6888
 ت2004 م2ا منمالأل م منعأليبم من بأل هم  منماه م  اه منسيه شألقلم منعأليب نا  ي مالج وا ّيجمل منّ ة  جمل ت64
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من ّة الالالالالالال جمل مالج وا ّيجمل دمسا  من الالالالالالالّ صالالالالالالالّيجملم يعيوجملم مّوه مّوهم هم  منريما جمل منعاوّيجمل نا اا جمل دمنّة الالالالالالالأل دمنّ فمقتم  ت65
 ت2002مإلسبةه قجملم 

 ت2004 منمالأل م دمنّ فمقتم ناّة أل من ألدق هم   اييم اع منعوألم  مالج وا ّيجملم منّ ة  جمل ت66
 ت2هت قن م؛  ق ّد ملا م؛ ألمقم مب  اسبفبجملم ّمهس: اس  متيزم اب اجمل محليا م باد م ا ت67
 هت6467منريما جمل مإلس اّيجمل ختصصا دااه  د سوا  اويام من ألقم م  اهمهلل إبألمليز دن ألدنم  ت68
 ت6888أل  دمن  فنجمل دمسسةنيم ّف يقم مّوه ّنينم م؛ّناف مسصألقجملم منمالأل م مخلهاجمل مالج وا ّيجمل ات م؛س ت68
ت دمم   6ه مسالالالالالالا  أل متي  م؛اجمل مإلسالالالالالالال اّيجمل داف ل مسسالالالالالالال  الالالالالالالأل ني اةتم منسالالالالالالالعهيم إسالالالالالالالةاق ب   اه مهللم ج ت20

 ت2063م؛د اث دمن ؤدن مإلس اّيجملم   ألم 
 م د ا : اهق  اس  صةيست407/ 2 : سة  منرتا يم   ا  منص  م با : اىت قؤاأل منصيب بانص  ت26
م 63سالالالالالالالاليبفنفجّيجمل منّ ة الالالالالالالال جمل مالج وا ّيجملم لبف جاهدم صالالالالالالالالاحل مّوهم  ّوانم هم   مسسالالالالالالالالا  نا اا جمل دمن فمقتم ا ت22

 ت2067
   صالالالالالالالالةيس منا ا يم منا ا يم مّوه ب  إمسا ييم  ةاقجمل: مّوه ب  ملام هم  طفق منّةجا م باد م ناةانم  ت23

 م  دمم منا ا يم صةيست438جمل لد منأل ز: جابأل ب   اه مهللم منص ة
 ت67/663صةيس اساز م   ا  ص جمل منميااجمل دموةجمل دمنةا م با : مال  صاه أل مسف ظجمل:  ت24
 من  ي أل من ألقعجمل مإلس اّيجملم منّصاحلم موه ب  لمحهم ا ابت من ألمهقت  ت25
 منمالالالأل م ألقالالجملممسصالالالالالالالالالالالالالال مسب االالجمل  ا م نياالالجملم مالج والالا  م مالي والالاه دلبعالالاه مالج والالا يالالّجمل منّ ة الالالالالالالالالالالالالال الالجمل دمع وت من  الالي ت26

  ت2006
   ت6888  ممنمالأل  منعأليبم من بأل هم  منعابهق م مق  ه دقهم ّد ايماّتم لسست مالج وا  : منّة س  از ت27
 ت6882م هم  مسألقخم منألقاضم 6882أل من بأل منرتبفي مإلس ا م لمحهم ن    بأل ا م  ت28
 ت2008م 4سعأل جمل امنماافس محمليطم من ادمم لباهيم باد م ناةان: هم  م ت28
 ت6878 منمالأل م ناب ا م منعااجمل مسصألقجمل مدي جمل  اطلم مّوه  ي م مالج وا م  از  اافس ت30
  ت  2066منميز محلضا قجمل أل مإلس دم مخل ينم مّوه  اهمن ّ اام هم  مناصا ألم منمالأل م  ت36
 (ت6868)   ز (6/633) سةةتم أل ااجت مب  ل ألجت م؛  اهم با  منةباا/   ا  ت32
 ت6886م 3ت هم  إاياه منرتمث منعأليبم باد م ناةانم ا66نسان منعأل م مب  اةظف م موه ب   ا م ج ت33
 ت  6886م 3م هم  إاياه منرتمث منعأليبم باد م ناةانم ا3نسان منعأل م مب  اةظف م موه ب   ا م ج ت34
 ت6886م 3ا منم هم  إاياه منرتمث منعأليبم باد م ناةا7نسان منعأل م مب  اةظف م موه ب   ا م ج ت35
ا اعالالالجمل ّاس  م3ج ممنبجألميتم مجالالالا  منالالالهق  موالالاله مّوت أالالالا  م؛يفم  أل  ألم الالالن من ة قالالي دن الالالا ل م؛ االالالا  ت36

 ت6867م 3هم أل  مسعا ث منعريواييجملم باد م ا
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اهم ج منسالالالالالالالالالالالانبني بني اةام  مقاك يعاه دمقاك يسالالالالالالالالالالال عنيم مب  منمّيزم  ميق موه من م م هم  منب ا  منعأليبم  ت37
 لالت6383م 2ا
 منمالأل م منةملضالالالالالالالالالالالالالجملم هم  م7ج   األم  منهق  د  ه جابأل محلويهم  اه منة سالالالالالالالالالالالالال م دمن ن منة س  از اعجز ت38

 ت6885
 ت6882 ناةانم ناةانم اب اجمل م  م لمحه بهديم مالج وا يجملم منعافد اص اةا  اعجز ت38
ااه  )شالالالالأل (م هم  ت 3اعجز اماقيس منايجملم ب  م ألقاهم لمحه ب   ا سم  ميق:  اه منسالالالال د موه لا دنت ج ت40

 ت6878من بألم ها قم باد م 
 ت2000امهاجمل مب   اهدنم مب   اهدنم  اه منألمح  ب  موهم هم  صاه م باد م  ت46
هلل صالالالّال مهلل  ايت دسالالالّازم ب  محيهم صالالالاحل ب   اهم -افسالالالف جمل يضالالالأل  منةعيز أل ابا د ل  ق منألسالالالف  منبألس  ت42

 دن ألدنم هم  منفسياجمل ناة أل دمن فمقتم جه ت 
 ت6867م4اه م؛هيبم لانيم لمحهم هم  منب ا  منعأليبم باد م ناةانم منةم ت43
 

 العلمية:والمجالت الرسائل ثالثًا: 
من ة الالالال جمل مالج وا يجمل ا  اةظف  مسالالالال ا : للهمث د اقا  ددسالالالالا ي : ه مسالالالالجمل مج وا يجملم  ريوانم م   مّوهم  ت44

 ت2000
عايوملات ه مسالالالالالالالالالالالالالالجمل امهاجمل إىل اؤمتأل  ايجمل  ت45 يجمل أل  امل منرتبيجمل دمن ةفن     ةفمن "منميز دمنرتبمنميز طألق ّعاوملا ّد

 ا يا"م منعاج م  ؤمه  ا  د  ّ  منعوأليم  ال منألمبط:
http://www.iugaza.edu.ps/emp/emp_folders/407/Alkeam 

يفنفقجمل منرتبفقجملم طا  منةظألقجمل منسالالالالالإا  ااا  من ة الالالالال جمل مالج وا يجمل أل مع وت مسصالالالالالألي مسعاصالالالالالألم ه مسالالالالالجمل يمهقجمل أل  ت46
 ت6888يف وربم 66نباشلم  ا م جااعجمل م؛ملألم ّاجمل ن أاث منرتبفقجملم  ايجمل منرتبيجملم منعههم
 م امهاجمل ف  ة الالّ   م؛ط ا  دهد لا أل بةاه من الال صالاليجمل مإلسالال اّيجملم منابأليم طا قم ) سالالانجمل منه  ف مم  ا ا ت47

 ت6888إىل جااعجمل مإلااد م؛دمم   بهدنجمل منبفق (م 
 

 رانبعاً: المراجع األجنبية:
48. Richter, j & waters, E.(1991) Attachment and socialization: The positive side 

of social influence. In lewis, m, & (EDS) social influences and socialization 

in infancy. NY: plenum press 
49. Smith, m.2009. The socialization of children through fairy tales (the 

introduction of good, evil and values) Texas: Texas Wesleyan university.  
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