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 .(تعالى شرفني بحمؿ اسمو, كالدم )رحمو اهلل إلى َمفْ 

إلى َمْف بذؿ الغالي كالنفيس في سبيؿ كصكلي إلى درجة عممية عالية َكَرحؿ قبؿ أْف 
 .غرسويرل ثمرة 

إلى نكر عيني كضكء دربي كمبيجة حياتي أمي ... َمْف كانت دعكاتيا ككمماتيا 
 كالتفكؽ..األلؽ رفيؽ 

 مة.إلى السند كالعضد كالساعد اخكاني كأخكاتي أزؼ لكـ اإلىداء حبنا كرفعة ككرا
 إلى كؿ َمْف عممني حرفنا.

 إلى كؿ َمف ساندني كلك بابتسامة.
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 ,ػإف لـ تستطع فػأحب العمماءف متعمما,كف عالما .. فػإف لـ تستطع فكف 
 "فػإف لـ تستطع فػال تبغضيـ

عز  اهلل, نحمد اجتياد تكممت بإنجاز ىذا البحثكجيد ك بعد رحمة بحث 
كما ال يسعنا إال أف نخص  القدير,كجؿ عمى نعمو التي مَف بيا عمينا فيك العمي 

قدمو لنا لما ( أحمد نكرم حسيف)الدكتكر  كالتقدير ألستاذنابأسمى عبارات الشكر 
 .معرفة طيمة انجاز ىذا البحثمف جيد كنصح ك 

كما نتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ مف أسيـ في تقديـ يد العكف إلنجاز ىذا 
ة اتذكاألس دراستناالبحث, كنخص بالذكر أستاذتنا الكراـ الذيف أشرفكا عمى 

دارة الكمية,عمى عمادة  القػائميف أثمف عبارات كما ال ننسى أف نتقدـ بأرقى ك  كا 
إلى الذيف كانكا  بيا العامميفككؿ العرفػاف إلى القػائميف عمى الجامعة الشكر ك 

كنكرا يضيء الظممة التي كانت تقؼ أحيانا في دراستنا في الجامعة عكنا لنا في 
إلى مف زرعكا التفػاؤؿ في دربنا كقدمكا لنا المساعدات كالتسييالت . طريقنا

 .فػميـ منا كؿ الشكر كالمعمكمات,
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 المقدمة
الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى اشرؼ خمؽ اهلل سيدنا محمد كعمى آلو 

 كصحبو كَمْف كااله .... أمَّا بعد
األسرة ىي المبنة االكلى كاألساسية في إعداد الطفؿ كتقكيمو ليككف عنصرنا 

الذم يحدد معالمو كقكاعده باالستناد إلى القرآف الكريـ  فعاالن في المجتمع اإلسالمي
تربية الطفؿ التي تبدأ منذ أف ينشأ,  تحقيؽكالسنة النبكية المطيرة كالذم ييدؼ إلى 

 مركرنا بالطفكلة المبكرة ثـ يمر بجميع مراحؿ الحياة.
كمذاىبيـ لعؿ مف المؤسؼ أفَّ كثير مف المسمميف قد يتأثر بأفكار الغرب 

ليتمقكا عنيـ مناىجيـ التربكية, مبتعديف بذلؾ عف مبادئ اإلسالـ األساسية التي يتـ 
كاالخالقية,  مف خالليا تربية الطفؿ تربية صالحة مبنية عمى األسس الشرعية

ككما اف ىنالؾ مف مشاكؿ , ية الطفؿببتر اإلخالؿ كاالبتعاد عف كؿ ما شأنو 
 كمخاطر التي قد تحيط بالطفؿ كتربيتو.

ف مكضكع الرسـك المتحركة كافالـ الكرتكف مف اخطر المكاضيع التربكية كا
الناشئة مف االطفاؿ؛ كاعظميا, كذلؾ لألثر اليائؿ الذم تتركو تمؾ االفالـ في نفكس 

مصدر التمقي كالتربية األكلى في كثير مف دكؿ العالـ اليـك كقد مررت  غدتكألنيا 
الحرية كالثقافة المعاصرة, كذلؾ لمنيؿ مف األسس الكثير مف العادات الغريبة, بحجة 

 التربكية كاإلسالمية المعتمدة عمى القراف الكريـ كالسنة النبكية.
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 مشكمة البحث
يشيد العالـ اليـك تطكرنا في مجاؿ كسائؿ اإلعالـ مما يؤدم إلى ظيكر 

كمف بيف ىذه اشكاؿ متنكعة مف االختراعات التي تساىـ في إثراء الميداف اإلعالمي 
الكسائؿ نجد التمفزيكف الذم يعتبر مف أىـ الكسائؿ انتشارنا بيف األفراد, إذ يساىـ في 
ا في اإلعالـ  ,التربية كالتنشئة االجتماعية, فيك الكسيمة األكثر تأثيرنا, كابمغيا كضكحن

اف لحكاس اإلنساف قدرات متكاممة ككؿ كاحدة ليا قدرة ذاتية متخصصة,  كالمعرفة
اعيا يعني اجتماع اكثر مف قدرة متخصصة يتـ التنسيؽ بينيما لتعطي مفعكالن فاجتم

اكبر ليككف اثر التمفزيكف اكبر مف غيره مف الكسائؿ السمعية كالبصرية التي يعتمد 
عمييا اإلعالـ في نقؿ رسالة إلى الجميكر المستيدؼ مف طرؼ التمفزيكف الذم 

ؿ, كخاصة انو يجمع بيف خاصيتي الصكت يعتبر مف اىـ الكسائؿ تأثيرنا عمى االطفا
 كالصكرة.

المحتكل؛ لتمبية  متخصصة مف حيث قنكات بثمف ىنا برزت الحاجة إلى 
, كعميو عرفت الساحة اإلعالمية في السنكات لمشاىدااالحتياجات الذاتية لمطفؿ 

األخيرة ظيكر قنكات عربية متخصصة مف حيث المحتكل البرمجي المكجية 
ة الغالبة عمى ىذه القنكات انيا مف حيث الممكية قنكات خاصة, لألطفاؿ, كالسم

كصؼ البث  ىعممعظميا اسماء عربية, كاغمبيا يعتمد البث المفتكح, كينطبؽ 
حيث تعتمد في برامجيا بالدرجة ساعة  (ٚٔ-ٗٔ)الطكيؿ لساعات تتراكح بيف 

استقطابنا لشريحة االكلى عمى االفالـ الكرتكنية التي تعتبر مف اكثر االعماؿ الفنية 
 األطفاؿ.
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 أسباب اختيار الموضوع: ىناك اسباب دفعتنا لمقيام بيذه الدراسة منيا:
 العكائؽ التي تعترض الطفؿ في الفيـ الجيد لمكسائؿ اإلعالمية التي يتعرض ليا. -
التعقيدات التي تحيط بتككيف السمككيات لدل االطفاؿ انطالقنا مما يتمقاه مف  -

 الكرتكنية.االفالـ 
الرغبة في دراسة المكاضيع المتعمقة باألثر الذم تحدثو افالـ الكرتكف لدل  -

 االطفاؿ.
الميؿ الشخصي لدراسة كجيات نظر األميات حكؿ البرامج التي تبث عمى  -

 ابنائيفَّ مف خالؿ القنكات التمفزيكنية المتخصصة.

 أىمية الدراسة:
ستضيفيا لمبحث العممي مف خالؿ إفَّ اىمية الدراسة تتمثؿ في القيمة التي 

التكاصؿ إلى نتائج عممية دقيقة تعكد بالفائدة عمى المجتمع كتككف منطمقنا إلجراء 
المزيد مف البحكث كالدراسات في نفس المجاؿ, كأىمية معرفة األميات لنكعية 
السمككيات التي يكتسبيا الطفؿ مف البرامج التي تبث في القنكات التمفزيكنية 

 .المتخصصة

 خطة البحث:
يقسـ البحث إلى مقدمة كقد بينت فييا أىـ المكاضيع كسبب اختيارم ليذا 

 :ىيالى ثالث مباحث , كالمشكمة, يقسـ البحث المكضكع
: تعريؼ المطمب األولتناكلت فيو مفيكـ تربية الطفؿ كفيو مطمباف, المبحث االول: 

 : تعريؼ الطفؿ.المطمب الثانيكالتربية, 
 والمطمب الثانياسس عقيدة كقيـ الطفؿ المسمـ,  المطمب األول المبحث الثاني:

تعميـ العقيدة لمصغار, أمَّا المطمب الثالث فتناكلت فيو اىداؼ القصة في القرآف 
 الكريـ.

 بينت فيو تأثر افالـ الكرتكف عمى عقيدة اطفاؿ المسمميف. المبحث الثالث:



 

 

 
 
 

 المبحث االول
 مفيوم تربية الطفل المطمب األول:
 تعريف الطفل المطمب الثاني:
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 المبحث األول
 مفيوم تربية الطفل المطمب األول:

 مفيوم التربية في المغة: -
مف الجذر )ربا كيربك( تحمؿ معاني منيا الزيادة كالنمك: إفَّ كممة تربية 

ربا بالشيء يربك ربكنا, كرباء زاد كَنّما, كأربيتو َنمَّيتو
 ڈ ڎچكذكر في التنزيؿ  ,(ٔ)

چ
 .(ٖ)كربينا: نشأتربيت رباء, , النشأة: (ٕ)

 مفيوم التربية
 تعريف التربية اصطالًحا -
ىي: )مجمكعة مف التصرفات العممية كالقكلية التي يمارسيا راشد  التربية: -

كتفتح استعداداتو الالزمة بإرادتو نحك صغير, بيدؼ مساعدتو في اكتماؿ نمكه 
ممارسة النشاطات كتحقيؽ الغايات كتكجيو قدراتو, ليتمكف مف االستقالؿ في 

 .(ٗ)ليا بعد البمكغ, كفي ضكء تكجييات القرآف كالسنة(
تسمية جميع جكانب الشخصية اإلسالمية الفكرية كالعاطفية  بية اإلسالمية:والتر  -

عمى اسس مبادئ االسالـ كتعاليمو, كالجسدية كاالجتماعية, كتنظيـ سمككيا 
 .(٘)بغرض تحقيؽ اىداؼ اإلسالـ في شتى مجاالت الحياة

إفَّ التربية اإلسالمية ذات طابع شمكلي تكاممي لجميع جكانب الشخصية 
ية, كالعقمية, كالكجدانية, كاالخالقية, كالجسدية, كاالجتماعية, كاالنسانية, الركح

كفؽ معايير االعتداؿ كاالتزاف, فال افراط في جانب دكف غيره كال تفرط في 
 .(ٙ)جكانب لحساب آخر

 

                                                           
المرسػي, تحقيػؽ:  هط االعظػـ, ابػي الحسػف عمػي بػف اسػماعيؿ بػف سػيدينظر: المحكـ كالمحػي  (ٔ)

 .ٕٖٚ/ٓٔـ(, ٕٓٓٓ -ىػٕٓٗٔ, دار الكتب العممية, )ٔد. عبد الحميد ىنداكم, طػ
 .ٕٙٚالبقرة:  (ٕ)
, ٛ٘ٔٔينظػػر: القػػامكس المحػػيط, الفيػػركز ابػػادم, ضػػبط: يكسػػؼ الشػػيص محمػػد البقػػاعي, ص (ٖ)

 . ٕٖٚ/ٓٔـ(, ٕٓٓٓ-ىػٕٓٗٔلعممية, )دار الكتب ا
دراسػػػات فػػػي التربيػػػة  ,الكمنحاالسػػػتاذ عبػػػد الرحمػػػاف الػػػ مقػػػداد يػػػالجفالػػػديف ابػػػك صػػػالح  محػػػب (ٗ)

 .ٖٔ(, صـٜٜٚٔ-ىػٓٓٗٔ)دار المعرفة,  ,ٔاإلسالمية,  طػ
,  دار االرقػػػـ لمكتػػػب, ٔصػػػبحي طػػػو رشػػػيد ابػػػراىيـ, التربيػػػة اإلسػػػالمية كأسػػػاليب تدريسػػػيا, طػػػػ (٘)

 .ٜـ, صٖٜٛٔ-ىػ ٖٓٗٔعماف, 
 .ٕ٘, دار الخير, بيركت, صٔمحمد خير فاطمة, منيج االسالـ في تربية عقيدة الناشئ, طػ (ٙ)
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 المطمب الثاني
 تعريف الطفل

 الطفل في المغة -
الرخص, )طفؿ مف الفعؿ الثالثي )َط ؼ َؿ(, كالطفؿ: ىك النبات 

. كالصبي كالطفمة: الصغيراف , كالطفؿكالرخص الناعـ كالجمع اطفاؿ كطفكؿ
 .(ٔ)(يدعى طفالن حيف يسقط مف بطف امو إلى اف يحتمـ

 الطفل اصطالًحا: -
ا كالجمع  الرخص الناعـ الرقيؽ, كالطفؿ المكلكد ما داـ ناعمنا رخصن

چ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چطفكلة كاطفاؿ, كفي التنزيؿ العزيز: 
 ۓ ۓ ے چ, كقاؿ تعالى: (ٕ)

چ
 چ ى ى ى ى ى ى ى   ى چ, (ٖ)

 , كىك الكلد حتى البمكغ.(ٗ)
 

                                                           
(ٔ) , , الزبيػػػدم, ٓٔ/ٓٗلسػػػاف العػػػرب,  ابػػػف منظػػػكر, ابػػػي الفاضػػػؿ جمػػػاؿ الػػػديف محمػػػد بػػػف مكػػػـر

محػػب الػػديف ابػػي فػػيض السػػيد محمػػد مرتضػػى الحسػػيني الكاسػػطي, تػػاج العػػركس مػػف جػػكاىر 
 .٘ٔ/ٖٗٗ-ٖٖٗالقامكس, جػ 

 .ٜ٘النكر:  (ٕ)
 .٘الحج:  (ٖ)
 .ٖٔالنكر:  (ٗ)



 

    

 المبحث الثاني
 أسس عقيدة وقيم الطفل المسمم المطمب األول:

 : تعمم العقيدة لمصغارنيالمطمب الثا
 الكريم القران في لمقصة التربوية األىداف :الثالث المطمب
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 لمبحث الثانيا
 فل المسممطالمطمب األول: أسس عقيدة وقيم ال

سدل إفَّ اهلل عز كجؿَّ شأنو, كتعالى سمطانو لـ يخمؽ الخمؽ عبثنا, كال تركيـ  -
كانما خمقيـ لعبادتو, فأمرىـ بطاعتو كحذرىـ مخالفتو, كاخبرىـ تعالى إفَّ الجزاء 

كرحمتو, كقد اخبر عز بفضمو أمَّا في ناره بعدلو, أك في حينو  كاقع ال محالة,
انزلو, كعمى لساف كؿ رسكؿ ارسمو, كما نطقت بذلؾ اآليات كتابو كجؿ بذلؾ في 

 چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چالقرآنية كاخبرتنا بو األحاديث النبكية. قاؿ تعالى: 

, كقاؿ (ٔ)
 چ ں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چسبحانو: 

 , فالعبادة اسـ جامع لكؿ ما يحبو اهلل كيرضاه(ٕ)
مف األقكاؿ كاألفعاؿ مختصة بجاللو كعظمتو فيي الغاية المحبكبة لو كالمرضية 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ چلقكمو قاؿ تعالى:  عنده, كبيا أرسؿ جميع الرسؿ, كما قاؿ نكح 

 چ ڄ ڦ

ككذلؾ قاؿ األنبياء )عمييـ السالـ( ىكد, كصالح, كشعيب كغيرىـ مف ,(ٖ)
چ ى ى ى   ى   ى ى چالرسؿ. كاإللو الحؽ ىك اهلل. قاؿ تعالى: 

(ٗ). 
 
 
 
 
 
 
 مفيوم القيم اإلسالمية -

                                                           
 .ٙ٘الذاريات:  (ٔ)
 .ٖٕاالسراء:  (ٕ)
 .ٜ٘االعراؼ:  (ٖ)
 .ٜٔمحمد:  (ٗ)
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 تصكرات)ىي مجمكعة مف المعايير كاألحكاـ النابعة مف  القيم اإلسالمية:
كاإللو حكؿ اإلسالـ, تتككف لدل الفرد اساسية عف الككف كالحياة كاإلنساف 

كالمجتمع مف خالؿ التفاعؿ مع المكاقؼ كالخبرات الحياتية المختمفة, بحيث 
مف  تمكنو مف اختيار اىداؼ كتكجيات لحياتو تتفؽ مع امكانياتو, كتتجسد

 .(ٔ)خالؿ االىتمامات أك السمكؾ العممي بطريقة مباشرة كغير مباشرة(
: عندما قاؿ البعض ذكره ما" اإلسالمية القيـ" لمفيـك األخرل التصكرات كمف

 حياة الفرد عميو تسير التي اإلسالمية األخالقية المعايير تمؾ ىي اف القيـ
 .(ٕ)الكماؿ درجة إلى يصؿ أف باتباعيا كيمكف كالمجتمع,

 تعمم العقيدة لمصغار: نيالمطمب الثا
چڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چلماذا خمقنا اهلل؟ خمقنا لعبادتو, قال تعالى:  .2

(ٖ). 
ربي اهلل الذم رباني كربى جميع العالميف بنعمو, كىك معبكدم ليس وم ْن ربك؟  .1

 چ پ پ پ پ چلي معبكد سكاه, كالدليؿ قكلو تعالى: 
ـ, كانا لاَمْف سكل اهلل ع ككؿ (ٗ)

 كاحد مف ذلؾ العالـ.
عرفتو بآياتو كمخمكقاتو, كمف آياتو الميؿ كالنيار كالشمس  كيف عرفت ربك؟ .3

, كما بينيما.  كالقمر كمف مخمكقاتو السماكات السبع كَمف فييفَّ
الظاىرة كالباطنة  كؿ عمؿ يحبو اهلل مف األقكاؿ كاألعماؿ ما معنى العبادة؟ .4

, كمنيا: الدعاء, كالخكؼ, الرجاء, التككؿ, الرغبة كالرىبة, الخشكع كالخشية
 كاالنابة, كاالستعانة, كاالستعاذة, كاالستغاثة, كالذبح, كالنذر.

 ال معبكد بحؽ إال اهلل.ما معنى )ال إلو إال اهلل(؟  -
                                                           

 .ٖٗعمي خميؿ مصطفى, القيـ اإلسالمية كالتربكية, دار طيبة, بيركت, ص (ٔ)
, ٖ, طٕٔلسػػػػػاف العػػػػػرب, جمػػػػػاؿ الػػػػػديف ابػػػػػف منظػػػػػكر االنصػػػػػارم, بيػػػػػركت, دار صػػػػػادر, ج (ٕ)

 .ٓٓ٘ىػ, صٗٔٗٔ
 .ٙ٘الذاريات:  (ٖ)
 .ٕالفاتحة:  (ٗ)
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 إف اهلل كاحد يستحؽ كؿ المحامد. (؟سبحان اهلل)ما معنى  -
 ؟ أقر بقمبي ناطقنا بمساني.ما معنى )أشيد( -
 المالئكة.–ثناء اهلل عميو في المأل األعمى  ما معنى )الصالة عمى رسول اهلل(؟ -
؟ ال تحكؿ مف حاؿ إال مستعيننا باهلل, كال ما معنى )ال حول وال قوة إال باهلل( -

 قكة ألحد إال مستعيننا باهلل.
 اهلل ىك كافينا كىك خير َمْف نتككؿ عميو. ما معنى )حسبنا اهلل ونعم الوكيل(؟ -
 منيج طريقة النبي )صمى اهلل عميو كسمـ( ىك دينو. ما معنى )السنة النبوية(؟ -

 المقصكد في الحكائج. ما معنى )الصمد(؟ -
قاؿ  ىي العبادة التي اخترعيا الناس كلـ يفعميا رسكؿ اهلل  ما ىي )البدعة(؟ .5

َمْف َعِمؿ عمالن ليس عميو امرنا فيك َردَّ(, يعني مردكدنا( :(ٔ). 
  شيادة اف ال إاله إال اهلل كأفَّ محمد رسكؿ اهلل اركان اإلسالم الخمسة؟ ما ىي .6
 انكاع التكحيد ىي: ما ىي انواع التوحيد؟ .7
 يعني: ال رب سكل اهلل تعالى فيك الخالؽ المالؾ.توحيد الربوبية:  -
 يعني اف اهلل ليس كمثمو شيء في اسماءه كصفاتو. توحيد األسماء والصفات: -
كفيـ معانيو, كالعمؿ بو, كالدعكة اليو, تعني قراءتو  ؟ما وجابنا تجاه القرآن -

 كالصبر عميو.
 اإلسالـ, كاإليماف, كاإلحساف. -مراتب الدنياما ىي مراتب الدني؟  -
 قكؿ كعمؿ كاعتقاد, يزيد بالطاعة كينقص بالمعصية. قكؿ رسكؿ اهلل اإليمان: .8

ذل ) اإليماف بضع كسبعكف شعبة, اعالىا قكؿ: ال إلو إال اهلل, كادناىا اماطة األ
 .(ٕ)عف الطريؽ, كالحياء شعبة مف شعب اإليماف(

الضر  المشرككف األكائؿ كانكا يعممكف أفَّ اهلل ىك الخالؽ الرازؽ كىك الذم بيده .9
يدعكىـ إلى  كالنفع كلكنيـ كانكا يعبدكف معو غيره, لذلؾ ارسؿ اهلل النبي 

                                                           
 الفػػؤاد محمػػد: المحقػػؽ ,(ىػػػٕٔٙ:ت) النيسػػابكرم الحػػاج ابػػف مسػػمـ الحسػػف ابػػكصػػحيح مسػػمـ,  (ٔ)

 الصػالة كمكاضػع المسجد ,باب الصالة كتاب بيركت, العربي, التراث احياء دار الباقي, عبد
 .ٛ/ٚٔص.

 .ٖ٘صحيح مسمـ, ص (ٕ)
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افراد اهلل بالعبادة, , كىك عبادة اهلل كحده كترؾ سكاه. كاعظـ ما امر اهلل بالتكحيد
 كاعظـ ما نيى عنو الشرؾ.

ىك محمد بع عبد اهلل بف عبد المطمب بنـ  ؟ما ىو نسب سيدنا محمد  .22
ىاشـ, كىاشـ مف قريش, كقريش مف العرب مف ذرية اسماعيؿ بف ابراىيـ 

لو مف العمر ثالث كستكف سنة )منيا أربعكف قبؿ النبكة كثالث  الخميؿ 
عف الشرؾ,  بالنذارة مده مكة. بعث اهلل رسكلو محمد كعشركف في النبكة( كب

 ۅ ۅ   ۋ ٴۇ ې   ۉ   ۉ     ې ڭ   ڭ ڭ      ۓ ے       ھ ھ چ كبالدعكة إلى التكحيد, كالدليؿ قكلو تعالى:

چ
(ٔ). 

 فضل معنى ال إلو إال اهلل
فنحف لما عممنا كفيمنا كالـ اهلل كسنة رسكلو ككالـ األئمة األعالـ )رضي 
اهلل عنيـ( كأبي حنيفة, كمالؾ, كالشافعي, كاحمد, كغيرىـ مف أئمة السمؼ. أفَّ )ال 

االلكىية لو تعالى كحده, كاف كاخالص إلو إال اهلل( معناىا ترؾ كؿ معبكد سكل اهلل 
ربيـ بأفعاليـ التي امرىـ بيا في كتابو, كعمى لساف تكحيد العبادة ىك افراد العباد ل

رسكلو فإذا ُجِعَمت لغيره تعالى صار ذلؾ تأليينا لمغير مع اهلل. كاف لـ يعتقد الفاعؿ 
ا  تعالى  بأفعالواهلل  بإفرادذلؾ, فالمشرؾ, مشرؾ شاء أـ أبى كليس التكحيد خاصن

العباد كتدبيره امكرىـ ألف ىذا كخمقو السمكات كاالرض كالميؿ كالنيار, كرزؽ  تقدسك 
 .(ٕ)قد أقر بو المشرككف كلـ يدخميـ في اإلسالـ كيسمى تكحيد الربكبية

 العبادة لغًة وشرًعا:

 الذؿ كالخضكع. معناىا لغًة: -
: ما امر بو مف غير اطراد عرفي, كال اقتفاء عقمي مف فعاؿ العبادة كاقكاليـ وشرًعا

تعالى بما ال يقدر عميو إال ىك مف جمب نفع المختصة بجالؿ اهلل كعظمتو, كدعائو 
أك دفع ضر أك رجائو فيو كالتككؿ عميو. كذبح النسؾ كالنذر كاالبانة, كالخضكع كؿ 

                                                           
 .ٚ-ٔالمدثر:  (ٔ)
 .٘ٔص ,ٔج رسالة ميمة لإلماـ المجاىد العالمة عبد العزيز بف سعكد, (ٕ)
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ذلؾ مختص بجالؿ اهلل كالسجكد كالتسبيح كالتيميؿ, فكؿ ذلؾ مما قدمناه ىك معنى 
ىما مرتبطة عف اآلخر بؿ صحة احد التكحديفقكؿ ))ال إلو إال اهلل(( كال يعني احد 

 بكجكد اآلخر.
 مصادر القيم اإلسالمي

 لمقيم اإلسالمية عدة مصادر, أىميا:

 القرآن: .2
صمى اهلل عميو  –محمد  نبيناالقرآف ىك كتاب اهلل تعالى المنزؿ عمى 

ىك المصدر األكؿ كالمنبع األصيؿ لمقيـ اإلسالمية. إف اهلل سبحانو  -كسمـ
نقاذىـ مف النار. ىذا القرآف ليداية البشر  كتعالى أنزؿ كلتنزيييـ عف الشرؾ كا 
, كالتقرب إلى اهلل مف خالؿ االلتزاـ باألحكاـ التي الناس إلى الجنة القرآف يدعك

ىي التي تجعميـ  يكجو القرآف البشر بأف القيـ كاألخالؽ السامية جاء بيا
 چ ى ى ى  ى     ى ى ى ی چ قاؿ تعالى: ,(ٔ)صالحيف

(ٕ). 
 :النبوية السنة .1

 ثاف مصدر ألنيا ,اإلسالـ في عظيمة مكانة ليا النبكية السنة أف شؾ ال
 ما ىي النبكية السنة إف. كاألخالؽ كالقيـ كالشريعة اإلسالـ لمعرفة القرآف بعد

 الذم الشيء. القرآف شارحة فإنيا. تقرير أك فعؿ أك قكؿ مف  النبي عف صدر
 أخذا السنة يأخذ أف المسمـ عمى بد فال, مفصال السنة في القرآف في نجده ال

                                                           
نظػػرة النعػػيـ فػػي مكػػاـر اخػػالؽ الرسػػكؿ الكػػريـ, لجنػػة عممػػاء برئاسػػة نظػػاـ الػػديف البمخمػػي, دار  (ٔ)

 .ٔٛىػ, صٖٓٔٔ, ٕالفكر, طػ
 .٘ٔ-ٗٔاالعمى:  (ٕ)
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 چ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ: تعالى قاؿ. تاما
)صمكا كما رأيتمكني أصمي( كقكلو   , قاؿ (ٔ)

 .(ٕ))خذكا عني مناسككـ(
 اإلجماع .3

 فيك. شرعي حكـ عمى  رسكؿال كفاة بعد األمة ىذه مجتيدم اتفاؽ ىك
 چڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤچ: تعالى قاؿ. اإلسالمية القيـ مصادر مف مصدر أيضا

(ٖ).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكريم القران في لمقصة التربوية األىداف :الثالث المطمب

                                                           
 .ٚالحشر:  (ٔ)
 ابػػف زىيػػر محمػػد :تحقيػػؽ ,(ىػػػٕٙ٘) البخػػارم اسػػماعيؿ ابػػف محمػػد عبػػداهلل ابػػك ركاه البخػػارم (ٕ)

 الجزيػػػرة ,كتػػػاب ,ٗ/ٔ ص ,ىػػػػٕٕٗٔ-ٔط ,ديةك السػػػع – النجػػػاة طػػػكؽ دار الناصػػػر, ناصػػػر
, كمسػػمـ: (ٖ٘ٙٔ الحػػديث رقػػـ ,ٜٙ/ٗ), الحػػرب اىػػؿ مػػع كالمكادعػػة الجزيػػرة ,بػػاب المكدعػػة

 .ٓٙ/ٕ, كالنسائي: ٖٗ/٘
 .ٖٗٔالبقرة:  (ٖ)
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 عف كالتنقيب مضت آثػار عػف كالكػشؼ (ٔ)المتتبعة األخبار :المغة في القصص
 .عنيا غفمكا أك الناس نسييا أحداث
 :االصطالح في القرآني القصص تعريف

 الكالـ مجمكع" بأنو الرازم ذكره ما: منيا العمماء, لدل كثيرة تعاريؼ لمقصص
 ذكره كما, (ٕ)"النجاة بطمب كيأمر الحؽ إلى كيرشد الػديف إلػى ييدل ما عمى المشتمؿ
 القركف أخبار مف حدث ما ىعم يطمؽ القصص لفظ بأف الخطيب الكريـ عبد الشيص
 بيف صراع مف محيطيا فػي يقػع كػاف كما السماكية, الرساالت مجاالت في األكلى
 .(ٖ)الظالـ كجحافػؿ النػكر مكاكػب كبيف كالضالؿ الحؽ قكل

 األمـ أحكاؿ عف إخباره ىك: لمقصص االصطالحي التعريف أف يبدك كالذم
 الماضي, كقػائع عمػي القػرآف كأشػتمؿ الكاقعة, كالحكادث السابقة كالنبكات الماضية,

, كؿ آثار كتتبع كالديار, البالد كذكر األمـ, كتاريص  لما ناطقة صكرة عػنيـ كحكي قـك
  .(ٗ)عميو كانكا

 

 :القرآنية القصص ىدافأ
                                                           

 بالراغػب المعػػركؼ محمػػد بػػف الحػػسيف القاسـ أبي/  اإلماـ تأليؼ القرآف, غريب فػي المفػردات (ٔ)
 الػػدار القمػػـ, دار/ الناشػػػر الػػداكدم عػػدناف صػػفكاف تحقيػػؽ: ىػػػٕٓ٘ سػػنة المتػػكفى األصػػفياني

 .ٗٓٗبيركت, ص دمشؽ - الشامية
 التيمي الحسيف بف الحسف بف عمر بف محمد اهلل عبد أبي تأليؼ اإلماـ الغيب, مفاتيح: ينظر (ٕ)

 التراث إحياء دار الناشر, ىػػ,ٙٓٙ سنة المتكفى الرم خطيب الرازم الديف بفخر الممقب الرازم
 .ٗٛ- ٖٛ ىػػ, صٕٓٗٔ بيركت, العربي, الطبعة الثالثة,

 طبعػػػة الخطيػػػب الكػػػػريـ عبػػػػد الػػػػشيص تػػػػأليؼ كمفيكمػػػو, منطكقػػػو فػػػي القرآنػػػي القصػػػص: ينظػػػر (ٖ)
 .ٓٗلبناف, ص بيركت,

مصػػػر,  كىبػػػة, مكتبػػػة نشػػػر القطػػػاف, خميػػػؿ منػػػاع, القػػػرآف عمػػػـك فػػػي مباحػػػث: ينظػػػر (ٗ)
 .ٖٙٓ القاىرة, ص
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 :يأتي بما الكريم القرآن في جاءت التي القصص أىداف تتمثل
 السابقيف, األنبياء عف ليتحدث القرآف القصص جاء فقد , النبي رسالة إثبات .ٔ

 يتنزؿ كاف الذم الكحي صدؽ عمى داللة ذلؾ كفي أقكاميـ, مع ليـ حدث كما
 الرسالة غاية عمى التأكيد. يكتب كال يقرأ ال أميان  كاف اهلل نبي ألف تعاؿ؛ اهلل مف
 قاؿ بو, كاإليماف اهلل, لتكحيد الدعكة أساسيا كأف جميعان, األنبياء بيا جاء التي
 چ ى ى ىى   ې ې ې ې ى ى ۅ ۅ ۋۋ  ٴۇ ې ې چ تعاؿ

(ٔ). 
 أقكاـ مكاقؼ تقارب كبياف األنبياء, عند اهلل الدعكة في األساليب كحدةبياف  .ٕ

 يعذبكف أك لقتميـ, يتآمركف كانكا حينما أنبيائيـ لدعكة رفضيـ في األنبياء
 .(ٕ)أتباعيـ

 الكافريف, مع صراعيـ في لممسمميف تككف الحسنة العاقبة أف عمى التأكيد .ٖ
ظيار ظيارك  كالتمكيف بالنصر لعباده اهلل كعد حقيقة عمى تؤكد التي المشاىد كا   ا 
 ‐السالـ عميو‐ يكنس مع حدث كما كأكليائو, أنبيائو عمى اهلل أنعميا التي النعـ
 .الغـ مف كنجاه لو, فاستجاب ربو دعا حينما

 السالـ, عميو آدـ تعالى اهلل خمؽ أف منذ لإلنساف الشيطاف عداكة حقيقة بياف .ٗ
 .آلدـ بالسجكد تعالى اهلل ألمر االستجابة عف إبميس امتنع حيث

 في تعالى قاؿ كقدرتو, اهلل عظمة عمى تدؿ التي كالخكارؽ المعجزات إظيار .٘
 چ ڭ    ڭ  ڭ  ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ  ہ ہ ہ چ السالـ عمييما كعيسى آدـ خمؽ قصة

(ٖ). 

                                                           
 .٘ٙاألعراؼ:  (ٔ)
الغارة التنصريرية عمى اصالة القرآف الكريـ, د. عبد الرضا محمد عبػد المحسػف, مجمػع الممػؾ  (ٕ)

 .ٓٔٔـ, صٕٓٓٓ -ىػٕٗٔٔ, ٔفيد لطباعة المصحؼ, ج
 .ٜ٘آؿ عمراف:  (ٖ)
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 المبحث الثالث
 المطمب األول: الرسوم المتحركة

كما كاف مف  ىي أفالـ تعتمد عمى الصكرة المرسكمة, سكاءن كاف الرسـ يدكيان 
أك بالحاسكب. كتتحكؿ مف الصكرة الجامدة إلى المتحركة عبر آلية خاصة  قبؿ

تبدك الرسـك  (ٕٗ) إلى (ٙٔتسمح بأف يمر أماـ العيف في الثانية الكاحدة مف)
 .خصمتحركة, فنرل أف اليد ارتفعت مثالن, أك سار الش

ىذه الرسـك الكرتكنية َمكََّنتيـ مف تجاكز آفاؽ كثيرة ال َيسمح بيا الكاقع, 
, كال تستطيع التفاحة أف تتكمـ, لكف في أفالـ الكرتكف افطير الفالشخص ال يستطيع 
 الص. .... تستطيع التفاحة كالمكزة

إلى عالـ ال يحدث في فكاف الكرتكف فضاء كاسعان لالنتقاؿ بخياؿ الطفؿ, 
ابدنا مثؿ انساف يستطيع الطيراف أك حيكاف يتكمـ ... كما انو مجاؿ كاسع جدنا  الطبيعة

لتجسيد القضايا النظرية, ألفَّ تفكير الطفؿ مادم. فمثالن إذا حدَّثت طفؿ عف اهلل, 
أو له مثل  هل هللا ِمثلُك له لحٌة؟كعف صفاتو كقدرتو ... ترل ىذا الطفؿ يسألؾ 

فلضعف التفكٌر لى هللا عن ذلك علًوا كبٌرا... انفك أو شعرك .... تعا
د حتى هللا ٌَُجسِّ وٌمكن القول بأن الفكر المادي   التجرٌدي لدى الطفل ٌبدأ 

ًٌ من أولٌات الثقافة البشرٌة ًٌ أول  !..ِفكٌر بدائ
َب لمطفؿ ىذه األشياء البعيدة,  فالكرتكف ىك الَبريد الذم يستطيع أف ُيقرِّ

التي ال يمكف أف يتصكرىا الطفؿ يمكف أف نصكرىا لو عْبر فالمعاني المجردة 
مف التصكير السينمائي كما  قد أعطتنا فسحة أكثر سعة يةرسـك الكرتكنالالكرتكف, ف

 .(ٔ)جاء بعده مف أجياؿ آالت التصكير
 
 

                                                           
 في المعاصرة المذاىب أستاذ الناشئة نفكس في الكرتكف افالـ إثرمحمد عبد الرحمف العريفي,  (ٔ)

 .ٖٗ, صٖٕٔٓ ,الرياض ,السعكدية سعكد, الممؾ جامعة
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 المطمب الثاني: أثر أفالم الكرتون عمى اطفالنا
ا كاحدنا عمى أفالـ الكرتكف بأنيا سيئة أك جيدة ألنيا  ال يمكف أف نعطي حمن

 تتراكح بيف الحسف كالسيء. لذا سنكضح آثارىا السمبية كاإليجابية
 دور افالم الكرتون السمبي في اليوية: -

: السمة العامة لألمة, كال نقصد السمة السياسية, أك نقصد باليوية
نما نتكمـ عما يُ  عبِّر االجتماعية, أك سمة فئة معينة, أك سمة ِعرؽ, أك مذىب.. كا 

 عف ىذه المجمكعات كافة.
كال أرل أنو يمكف لكؿ بيت مف مجتمعنا أف يكَسـ بصفة بقدر ما يمكف أف 
يكسـ باإلسالـ؛ ذلؾ أف اإلسالـ ال يعبِّر عف الديف فقط, اإلسالـ ديف لممتدينيف 
مف أتباعو, كاإلسالـ ثقافة ليـ أيضان, كمعظـ مف عاش في المنطقة اإلسالمية 

مخزكنو الثقافي يكتنػز  شاء أـ أبى, كميما كاف األمر, ففي ثقافتو إسالمية
فاإلسالـ  يا كأدبيا كحضارتيا, شاء أـ أبى,مفردات الثقافة اإلسالمية, بتاريخ

 .ُيمثؿ بالمجمكع ثقافة كدينان, لممسمـ دينان كثقافةن, كلغْير المسمـ حضارةن كثقافة
 زعزعة العقيدة -

ناء المسمميف ال تعير عف العقيدة فالرسـك المتحركة التي تكجو إلى أب
أم كزف. كألفَّ منبعيا عربي مسيحي أك صييكني غالبنا, لذلؾ فيي  االسالمية

, لصافية مف النفكس عبر زعزعتيااتيدؼ إلى إزالة العقيدة اإلسالمية الصحيحة 
د س المعتقدات المنحرفة في المقابؿ: , كغر خاؿ الشؾ فييا كفي مبادئ اإلسالـكا 

فحيف ُيظير الفيمـ نْجمان ُيدِخؿ السعادة عمى  ,التثميث, كعبادة األصناـكعقيدة 
, أك يعرض شخصية تقبِّؿ الصميب ك شجرةن تحفظ مف الككارث كاآلفاتالناس, أ

, أك ُتكِىـ لتجد الراحة كاألماف كالطمأنينة, أك تسجد لصنـ كتضعو عمى الصدر
كالطفؿ يشاىد ذلؾ  ., عز كجؿشؤكَنو كائنات خيالية كليس اهلل بأف الككف تدبِّر

ه را, فت, كيعتقد أنو ىك الحؽ كالصكاب, فتنعكس المشاىد عمى سمككوكيتأثر بو
لى الشمس مف أجؿ تحقيؽ رغبة , أك يتكسؿ إيقبِّؿ الحجر, أك ينحني ساجدان لو

 .مَّا
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 المطمب الثالث: المخاطر العقيدية في افالم الكرتون
كؿ عف رعيتو فاإلماـ راع كىك مسئكؿ عف كمكـ راع كمسئ: )قاؿ رسكؿ اهلل 

كالمرأة في بيت زكجيا  ,في أىمو راع كىك مسئكؿ عف رعيتو راع   كالرجؿ ,رعيتو
 .(ٔ)(راعية كىي مسئكلة عف رعيتيا

نو لِمف أكؿ الضركريات التي يحرص اإل سالـ عمى حفظيا, حفظ الديف, كا 
أساطيرىـ التي يممؤكف بيا عقكؿ ف أكؿ ما تمّكثو أفالـ الكرتكف ىي العقيدة, فما كأل

األطفاؿ, إلى ادِّعائيـ تعدد اآللية, كبناء األفالـ عمى السحر كالساحر كتحقيؽ 
األمنيات بعصاة أك بكالديف سحرييف, كانعداـ أم أثر لممظاىر كالشعائر اإلسالمية, 
 حتى الحجاب ال يظير إال إف أتت صكرة راىبة, كالصالة ال تبرح ككنيا جمكسنا عمى

 .الركبتيف كتشبيكنا لألصابع
.. يصاحب "لحقيبة األمنيات"أك  "األـ الطبيعة"كالدعاء ُيتكّجو بو لصنـ أك لمػ

ىذا غفمة الكالديف عف متابعة ما يتمقاه أبناؤىـ؛ فتجد الطفؿ يتكه في عالـ مف 
المخاطر العقدية التي ال يستطيع الِفكاؾ مف إشكاالتيا, فيصارع الطفؿ بيف ما يتمقاه 
مف عالـ أفالـ الكرتكف كبيف ما يتمقاه مف كالديو كبيئتو حكؿ الديف كالتكحيد كالسحرة 

حكاـ كالصياـ كالصالة كالحجاب, كغيرىا الكثير مف األمكر التي ال كالشعائر كاأل
صارعكنيا بمفردىـ, فييستطيع عقؿ الطفؿ إدراكيا, أك الخركج مف إشكاالتيا بمفرده 

 .كيشّربكىاىذا إذا لـ يتأثركا بيا 

 المطمب الرابع: المخاطر الصحية
اـ التمفزيكف مف الكاضح أنو ال يكجد شيء جيد في الجمكس طكاؿ اليـك أم

فالجمكس لساعات  كمشاىدة أفالـ الكرتكف, لما تتركو مف تأثيرات سمبية عمى أطفالنا,
نظر األطفاؿ, أك تقكس  ال يمكف أف يؤدم فقط إلى ضعؼ مضيئةالشاشة الأماـ 

ا مشاكؿ مع السمنة العمكد الفقرم, بسبب  بؿ إف عدـ كجكد النشاط البدني يخمؽ أيضن
البدنية, كذلؾ يؤدم إلى نقص التغذية بسبب العادات الغذائية قمة الحركة كاألنشطة 

                                                           
 .ٖٜٛركاه البخارم عف عبد اهلل بف عمر: ص (ٔ)
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مف تناكؿ الطعاـ أثناء مشاىد التمفزيكف, كتناكؿ كجبات سريعة متأثريف بأفالـ  السيئة
 .الكرتكف كاإلعالنات

الكرتكف ىك أحد األسباب  أفالـ كذلؾ ُيعّد قضاء الكثير مف الكقت أماـ
يؤدم في كثير مف األحياف إلى  ما األطفاؿ,الجذرية لمعزلة كعدـ االكتراث لدل 

أك عدـ التكاصؿ أك  كيؤدم إلى انسحاب األطفاؿ مف األسرة, عكاقب مدمرة,
 .العدكانية

إفَّ اختيار األىؿ ألطفاليـ برامج مناسبة تحتكم عمى قصص كاقعية كدينية 
مييـ مثؿ ما نرل في آخر سنيننا اخراج افالـ الكرتكف لقصص االنبياء ع كاجتماعية

فيي تساعد  ,ر إيجابيثأ تكصؿ ليـ األفكار بطريقة كاضحة كسيمة لوحيث  ,السالـ
عمى غرس عادات  كقيـ  ميمة لدل األطفاؿ, فضالن عف اكتسابيـ خبرات كتككيف 

 .(ٔ)معمكمات كمعارؼ جديدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ٔط ,العمميػػػة الكتػػػب دار ,زبػػػادم محمػػػد احمػػػد ,الطفػػػؿ عمػػػى االعػػػالـ كسػػػائؿ اثػػػر (ٔ)
 .ٜٕ ص, ٕٖٚ/ٓٔ ج ,(ـٕٓٓٓ/ ىػٕٗٔٔ)
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 ايجابيات الرسوم المتحركة -
ثراء قامكسو اطفتزيد مف تطكر المغة عند اال - فيذه البرامج  ,المغكمؿ, كا 

 عربيةالمغةن ال -فيو بما تحكيو مف لغة  سيمة محببة -تعّمـ الطفؿ 
قد ال يجدىا في محيطو األسرم, مما ييسر لو تصحيح النطؽ  حىفصال

كتقكيـ المساف, كتغرس لديو محبة المغة العربية, كتسّيؿ عميو الحديث بيا 
 .كفيميا

, مما يساعد عمى تككيف خمفية تعرض بعض الرسكـ محتكل عممينا ميسرنا -
 .عممية لمطفؿ

المساعدة عمى تطكير الميارات التخيمية كتكسيع أفؽ الطفؿ كمدركاتو  -
 .الحسية, كتعريفو بأساليب مبتكرة متعددة في التفكير كالسمكؾ

كسابو الميارات  - تساعد الطفؿ عمى تفيـ طبيعة العالقات االجتماعية كا 
ة الشخصية كآداب الحديث كآداب المركر كالخبرات المتعمقة بيا, كالنظاف

 .كالتعاكف مع اآلخريف
تحتكم الرسكـ المتحركة عمى الحكايات التي يمكف أف تساعد عمى غرس  -

التفكير العممي كتشجعو عمى االىتماـ بالتكنكلكجيا التي أصبحت مف 
 .العصر ىذا سمات

 ,عتمبي بعض احتياجات الطفؿ النفسية, كتشبع لو غريزة حب االستطال -
كخكض السباقات فتجعمو يفكر في النجاح المنافسة  كما تغرس فيو حب

كما تغرس فيو اىتمامات جديدة ليا تأثير عمى سمكؾ الطفؿ, كما ُتككف 
فيو عادات قيمة تكسبو خبرات كمعارؼ خاصة في ىذا السف الصغير 

 الذم يككف فيو عمى استعداد الستقباؿ المعارؼ كالخبرات كالمعمكمات.
 .انبنا مف التسمية, كالضحؾ, كالترفيوتكفر ج -
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 الخاتمة
ال ينتيي كالصالة كالسالـ عمى اشرؼ خمؽ اهلل  الحمد هلل حمدنا كثيرنا

محمد بف عبد اهلل الصادؽ األميف, كفي النياية احمد اهلل عمى تكفيقي جمع ىذه 
المعمكمات التي شممت ىذا البحث )أثر مشاىدة افالـ الكرتكف عمى عقيدة اطفاؿ 

كتبتيا  المسمميف( فبرغـ ىذا الجيد الكبير الذم قمت بتجميع تمؾ المعمكمات التي
مف خالؿ المراجع كالكثائؽ التي تؤكد عمى صحة معمكماتي, حسب عدد مطالب 
البحث, كىذا الجيد ال ندعي فيو الكماؿ كلكف عذرم اني بذلت فيو قصارل 
ف أخطأت فمنا شرؼ المحاكلة كالتعمـ, لذا ارجك  جيدم فاف اصبت فذاؾ مرادنا كا 

 أف اككف كفقت في طرح مكضكعي.
 ي تكصمت الييا مف خالؿ مكضكعي ىذا ...أىـ النتائج الت

 اآلثار المترتبة عمى الطفؿ مف خالؿ جمكسو أماـ الشاشة لفترات طكيمة. -
 اآلثار العقائدية عمى االطفاؿ كزعزعة العقيدة لدل اطفاؿ المسمميف. -
 تصديؽ السحر كالكياف, عدـ االيماف باف كؿ ما يأتي ىك مف اهلل. -
 إليجابية.اآلثار السمبية عمى اطفالنا كا -
 آثار بعض المشاىدات الغير مالئمة في نفكسيـ كسمككيـ. -
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