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 إهداء

 

 

 

 

 اجليل الذي ننتظره بفارغ الصرب ليعيد ألمتنا اإلسالمية جمدها وعزهتا  إىل

 اًل قبل حبهماأو يب حمبة هللا ورسوله ىل وزرعا يف قلو والدي الكرميني الذين رمسا يل خطاي األ إىل

 ستكمال بناء شخصييت العلمية والعمليةكان له البصمة األقوى يف ا  زوجي العزيز الذي إىل

 عمي وعميت وأجدادي الذين كانت توجيهاهتم زاداً يف طريقي  إىل

 وأبنائي  الذين كانوا سبباً يف هدوء حيايت  خواين إو  إىلأخو  إىل

 هذا اجلهد املتواضعهم مجيعا أقدم إلي
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تقدير الكر و الش  

 

 

 

 

 من " :اإلحسان( وقال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم )هل جزاء اإلحسان إال تعاىلسبحانه و قال هللا 

 " هللا يشكر ال الناس اليشكر

كما أتقدم ابلشكر اجلزيل للدكتور ،  وأشكره أن وفقين إلجناز هذا البحث تعاىلأمحدهللا سبحانه و 

اإلشراف علّي يف إجناز هذا البحث والذي كان لتحفيزه  عبداحلافظ بن عبدهللا  الذي توىل الفاضل

 وتوجيهاته ومتابعته الدور اهلام يف إخراج هذا البحث بصورته النهائية. 

كما أتقدم ابلشكر اجلزيل لكل من األستاذ حاجي سالمة بن هاشم واألستاذالدكتور نورهللا كورت 

 . ىلو ر يف اإلشراف على رساليت يف مراحلها األلذين كان هلما دو ال

 إىلعمادة كلية احلضارة اإلسالمية وأعضاء جلنة املناقشة ومجيع منتسيب الكلية و  إىلالشكر موصول 

 ن معي يف إجناز هذا اجلهد املتواضع. أو مجيع من تع
. 

.
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 ملخص البحث 

 
 
 
 

اء جمتمع متحضر. ويف القرآن الكرمي بغري األخالق احلميدة يتفكك اجملتمع. وبتنميتها ميكن بن
العديد من اآلايت الكرمية الدالة على األخالق احلميدة واحلاضة عليها. تصف هذه الدراسة املنهج 
القرآين يف أتصيل القيم االجتماعية واألسرية لدى األطفال من خالل آايت اإلستئذان يف سورة النور. 

لقرآنية ودورها يف تعليم األطفال األخالق احلميدة. وقد وهتدف الدراسة إىل حتليل ومناقشة الطرق ا
إتبعت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج البحثي النوعي من خالل املقابالت والبحث املكتيب جلمع 
املعلومات، حيث أجريت هذه املقابالت يف املدرسة العربية العاملية يف والية جوهور. ووفقًا للمدرسني 

قابالت، فقد مت تطبيق املنهج الرتبوي يف سورة النور على طالب فصوهلم. الذين أجريت معهم امل
ابإلضافة إىل ذلك فقد بينت املقابالت أن هؤالء الطالب مارسوا هذه األخالق يف حياهتم اليومية. 
وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن تطبيق املوجهات األخالقية املذكورة يف سورة النور تورث أثرًا إجيابيًا يف 
تنمية شخصية األطفال. فقد أصبحوا قادرين على احملافظة على سلوكياهتم مىت وأينما ذهبوا. ختاماً، 
تثبت هذه الدراسة األمهية البارزة لألخالق املذكورة يف آايت اإلستئذان بسورة النور وعلى أمهية تطبيقها 

 يف املنزل لبناء صرح أسري متميز.
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ABSTRACT 

 

 

 

 

Without good moral, a society will ruin. Development of good morals can 

form a civilized society. In al-Quran, there are many verses that outline moral 

guidelines for Muslims. This study describes the approach of al-Quran in 

implementing social and family values to children through the verses in Surah Al-

Nur. The objective of this study is to analyze the role and methods of al-Quran to 

educate children about morals. This study used a qualitative research method by 

using interview and library research to obtain data. Interviews were conducted in 

International Arabic School in Johor. According to the teachers that were 

interviewed in this school, they have implemented teaching outline in Surah Al-Nur 

to the students under their tutelage. Furthermore, interview with students at this 

school revealed that they have practiced the moral guidelines that has been taught to 

them in their daily lives. The results showed that the application of moral guidelines 

as outlined in the surah al-Nur can have a positive impact on the personality 

development of children. They were able to maintain their behaviors whenever they 

go. In conclusion, this study demonstrates the importance of manners as outlined in 

Sura al-Nur and to be practiced in the home in order to develop a good family. 
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ABSTRAK 

 

 

 

 

Tanpa akhlak runtuhlah sebuah masyarakat. Pembangunan akhlak yang baik 

dapat membentuk masyarakat yang bertamadun. Al-Quran mengariskan nilai akhlak 

murni dan terpuji dalam beberapa surah. Kajian ini menjelaskan tentang kaedah 

pendekatan al-Quran dalam menerapkan nilai sosial dan kekeluargaan kepada kanak-

kanak menerusi ayat dalam Surah Al-Nur. Objektif kajian ini adalah untuk 

menganalisa peranan dan juga kaedah al-Quran dalam mendidik akhlak kanak-kanak. 

Kajian ini menggunakan kaedah kajian kualitatif dengan menggunakan kaedah 

temubual dan kajian perpustakaan untuk mendapatkan data. Temubual telah 

dijalankan di Sekolah Arab Antarabangsa di Johor. Berdasarkan temubual bersama 

guru di sekolah tersebut, didapati bahawa mereka menerapkan nilai akhlak murni 

yang disebutkan dalam surah al Nur terhadap pelajar di bawah didikan mereka. 

Pelajar di sekolah tersebut telah berjaya mempraktikkan dalam kehidupan harian 

mereka nilai-nilai murni yang dipelajari berdasarkan hasil temubual dengan pelajar. 

Hasil kajian mendapati bahawa penerapan akhlak seperti yang digariskan dalam 

surah al-Nur dapat memberi impak positif terhadap pembangunan sahsiah kanak-

kanak. Mereka dapat menjaga akhlak mereka walaupun di mana jua mereka berada. 

Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan pentingnya adab seperti yang digariskan 

didalam surah al-Nur untuk dipraktiskan di rumah supaya menghasilkan keluarga 

yang baik. 
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 املقدمة

 

 

 

 

 مقدمة 1.1

لنا وحبيبنا سو لى ر لم عاحلمدهلل رب العاملني حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونصلي ونس
 .يوم الدين إىلله آحممد بن عبدهللا و 
 أمَّا بعُد: 

 ةوتنشئ لنفوسامن فضل االسالم على البشرية أن جاءها مبنهاج شامل قومي يف تربية  
ة. يحسالمية الصحبيه االللت  ل للتشريع وآيضأو رآن الكرمي وهو املصدر األاألجيال. هذا املنهج هو الق

 القيات نفسيهصول وأخعلى ا يف نفوس األفراد صغارآ وكبارآ الفاضلة التبيةوقد أقام االسالم قواعد 
ل اال اموال تتك، هبا وله االالطف وقواعد تربويه ابقيه ال يتم تكوين الشخصيه اإلسالمية منذ، نبيله اثبته

 ةعيآبداب اجتما لتزامالى اديب الطفل عللذا لزم أت .ةبتحقيقها وهي يف الوقت نفسه قيم انسانيه خالد
 سالمية.اإل ةتنبع من العقيد

بني ابء واملر اآل بلمن ق ءألبناوتربية اعداد إوليات يف ئأهم املس ةوليئومما ال شك فيه أن هذه املس
يه وليد ويغرس فتضن الحيالذي  وهى الوعاء ةاألسر وهنا أييت دور   ،ةم خلقيأ ةسواء كانت التبيه إمياني

نقد  أو ةاقشدون من كبارمن ال ةىل يتقبل القيم اخللقيو فالطفل يف مراحل منوه األ ، بذور األخالق
 ةاضلالف ةجتماعيالا ةلتبييف ا مث أييت دور املربني ليقوموا مبسؤليتهم الكربى ، ويتقبلها عن طيب خاطر

 ،ت هتم الطفلأخالقياو حكام م وقيم واتعالىحتتوي سور القرآن الكرمي على  .ةم اإلسالمية النبيلوالقي
 عوالقرآن يشر  ،م نطفةحم األل تشكله يف ر أو وتوجه سلوكه( إبتداًء من  ،ومبادئه ،تنمي فكره) به وهتتم

 أوءه م إيذاوحير   ،لتقديراية و يستحق كل الرعاية واحلما ،ويعتف به كائناً  ،له ويقنن صور التفاعل معه
 .التخلص منه
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ثالث طبقات هلية بدرة اإلاجمللل ابلق -ففي ذلك املكان املظلم من جسم اإلنسان )بطن األم(
 ،ا حيتاجهممتده بكل بل تُعمل على ختليق ذلك اجملهول و ،  تغفل يد القدرة اإلهليةال –من احلماية 

ت والقدرات ابلسما متدهو  ، له كونةم واملالمح املن والطول واحلجفتشكله يف الصورة والشكل واللو 
 فس لذلكخة ونل صر أو ومع .املستقبلية حياته واخلصائص اليت ستكون مؤشرات تشكل سلوكه يف

 ، به جازمة تتعلق اً أحكاميضعو  ،الطفل يعتف به القرآن خملوقًا إنسانيًا يقنن ويشرع سبل التعامل معه
 ،احلضانة أحكامرعويش ،افيوفر له احلماية والرضاعة ويقنن هل . يهملها أوزها أو يعاقب كل من يتج
 لينمو ،ألبوينختالف ااو ، ةر األس عًا يف حال نزا أحكامويؤمن ذلك الطفل فيقرر  . وحيدد مدهتا وكيفيتها

اً أحكامالكرمي لقرآنخصص له ا ،كتملت رضاعتها فإذا . فال يتعرض ألي أذى ،نًة حياتهالطفل مؤم  
 ، اراتوامله، ملعارفكسابه اه وإهتمام به وتربيتتوجه اجملتمع لإليف ،و فعال يف اجملتمعللتعامل معه كعض

 . واخلربات الالزمة لدجمه يف اجملتمع
صص خوقد  ،سماتوحمددة املالمح وال ،أتيت مراحل منو الطفل مفصلة يف القرآن الكرمي
 . اهتاصائصها وقدر خبملرحلة الك تتتطلبه  مما ،القرآن الكرمي لكل مرحلة منو نظماً وأحكامًا للتعامل معها

ب مرحلة الشبا قة وحىتملراهمرحلة ا أو، حني يكون الطفل غالماً  أوىل و كانت مرحلة الطفولة األ  سواءً 
فاصلة بني  كمرحلة  يهاها لدأحكاموتقف في ،) البلوغ ( لتنتهي تعامالت القرآن مع الطفولة عندها

املسئولية والتكليف  –االكتمال ( ) االكتساب واإلكساب  –لنمو لرجولة ( ) اا –مرحلتني ) الطفولة 
، منعاأو ابحة إ، يعاتالتشر ومن حكم القرآن العظيمة أن شرع لكل مرحلة ما يناسبها من األحكام و  . (

رمي يف  القرآن الكيف ستئذاناإل وتقع آايت، م متناسبة مع مرحلة النمو العمرية متاماً ىيلاوأتيت هذه التع
راسة دموضوع  يكونوهو ما س، طار مبا يناسب مقامات الشخصية اإلنسانية ومراحل منوهاهذا اإل

 الباحثة يف هذا املضمار. 
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 أهداف البحث  1.2

معرفة دور القرآن جانب  يف يف توسيع دائرة البحث العلمي يتمثل اهلدف الرئيس للبحث
 . فعالً  و الىت ينادى هبا القرآن الكرمي قوالً  األخالقية السليمةالكرمي يف بناء وتربية الطفل وغرس القيم 

 ي.وتنمية شخصية الطفل تنمية سوية مبا يتوافق مع مراحل منوه العمر ، ومحاية الطفولة من االحنراف
 ة:اليوتتفرع من هذا اهلدف الرئيس األهداف الت

 .لةوتربية الطفو  بناء لجما يفالتبية القرآنية للطفل يف سورة النور وما حتويه التعرف على منهج  -1
 . ورة النيف سور  اإلستئذانالطفولة النموذجية من خالل آايت  خصائص التعرف على -2
 ومي.تعليم السلوك االجتماعي القيف  واملدرسة ةاألسر دور حتليل ومناقشة  -3
 .رآنالق ماليبناء وتربية النشء يف ضوء تعأمهية االلتزام ب إىللفت االنتباه  -4

 مشكلة البحث 1.3

ومدى  ، ريبامل الغالع يف أوسواء يف العامل اإلسالمي  ةواقع الطفول إىل ةعادل ةمن خالل نظر 
 ةولعليها الطفمد لىت تعتاقويه لبناء الشخصية ال اىل والىت يفتض أن تكون أايمو األ اايمهأضياعها منذ 

 .غريهاو جتماعية والسياسيه واألخالقية مبختلف التحدايت االيء يف مستقبلها املل
أثناء و  ، أمثريه ككاملوضوع هى مرورى بتحدايت   اختيار هذا إىلب الىت دفعتين إن األسبا

بل قاىف سواء من مام الكهتدت عدم اال. فقد شاهةغري قصري  ةلتدريس ملادة القرآن الكرمي لفت قيامي اب
من هنا . و رآن الكرميدها القا يريكم  ةالنموذجي ةمراكز التعليم ببناء وتربية الطفول أواجملتمع  أو ةاألسر 
الىت  ةلطفولتربية او ناء بج القرآين يف ل قدر املستطاع أن أبني مدى أمهية التعرف على املنهأو سأح

 بناء اجملتمع.يف ستكون لبنة 

  حمتوى البحث 1.4

 :بوابأ سةمخوعلى ذلك فإن الباحثة ستمضي يف حبثها على حمتوى متوازن  يتضمن    
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 املقدمة :لو الباب األ

 . اريف الطفولة ومراحل الطفولة ومنوها ومساهتتع :الثاينالباب 

 وسيتضمن فصلني:                

 تعريف الطفولة عند علماء التفسري   :لو الفصل األ    

 شريع (الت التنشئة االجتماعية للطفل ) بني علم النفس وعلم :الفصل الثاين    

 آدابه وأحكامه يف سورة النور اإلستئذان :الثالثالباب 

 :ويتضمن ثالثة فصول           

 بني يدي السورة  :لو الفصل األ     

 اآلداب والتشريعات االجتماعية يف سورة النور :الفصل الثاين         

 وآداب استئذان الطفل يف سورة النور أحكام :الثالث الفصل          

 الدراسة التطبيقية  :الرابعالباب 

مثلة ببعض واملت ملنتقاةاستبياانت يف إطار عينة الدراسة سيتم النزول امليداين وعمل ا وفيها
 .زاييلامالعربية يف  اتإلىجلارهتا واليت تدرس ابللغة العربية وتتوىل إدازاي اليمدارس والية ) جوهور ( مب

لياء أو ن معينة  كذلكو ، كما ستتشكل العينة من مدرسني التبية اإلسالمية والقرآن الكرمي  
ملفاهيم انة حول ستباوسيتوجه بناء اال، لطالبات يف الفصول من السابع فأعلىاألمور والطالب وا

 :ةالتاليوالقضااي 
  من سورة النور وتلقيها اإلستئذانالتأكد من تعريف الطالب آبايت 
 ي األسر م يف تعاملهم اليمدى أتثر الطالب والتزامهم هبذه التع 
  ها بذلك من عدمهبذه اآلداب السلوكية وتقيده ةاألسر التزام معرفة 
  وربتعريف األبناء يف مرحلة البلوغ آبداب سورة الن ةاألسر هل تقوم 
 تمعة واجململدرسانعكاس تلك اآلداب اخلاصة على السلوك العام للطالب يف البيت وا 
 أوم اليتعذه الهبلطفل مالحظة السلوكيات السلبية واملنحرفة بفعل عدم التزام الطالب وا 

 .إمهاهلا
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 آلدابوكيات اإلجيابية املكتسبة بفعل التزام الطفل هبذه امالحظة السل. 
 

 .اخلامتة :الباب اخلامس

  مهية الدراسةأ 1.5

 ما يلي: فيهذه الدراسة تتمثل أمهية 

ومن  ،واتعدة سنلرسة كياهتم  يف املدعايشت سلو  ،يف تدريس األطفال ة: أهنا من خمتصالً أو 
 . مث فهي تصب عصارة جتارهبا يف حبثها هذا

 وتسعى     ،أماً  ًا مثيف املنزل أخت ،وما زالت ،: أهنا من أخت وأم ألطفال صاحبتهمياً اثن
  .وربطه ابلقرآن عنته ر بش ةاألسر آبداب  لتأصيل هذا االهتمام

  .لكرميارآن يف الق اإلستئذانآايت  تقتصر فقط على ما ورد عن ةاثلثاً: أن الدراس

وآايت       ، ة خمصصةسور  رآنية يف التبية من خاللب القاليرابعاً: أهنا اعتمدت وتعرضت لألس
 . حمددة

 لى حقيقة ع ةطفولية الهتمام ببناء وترباحبثها أن تضع يد كل من له أدىن  الباحثه ترجو من
 لكرمي.ادمها القرآن اليت ق طفولهوهى ال ، للحال واملستقبل ةالصاحل ةالطفول تربية ال وهىأاألمهية  ةابلغ

 منهج البحث   1.6

 إلستئذانمتعلقة ابوآداب  أحكامضي الباحثة يف استقراء ما ورد يف القرآن الكرمي منمت
 فاملنهج االستقرائي آلايت القرآن الكرمي املتعلقة . ( من سورة النور 31، 58، 59واملتضمنة يف اآلايت ) 
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مداخل  ومن مث ستصف وحتلل كل ذلك لتبين عليه ،هو املنهج السيد يف هذه القضية الطفل آبداب
يف  التطبيقيولن تستغين عن املنهج  ،وهاديها يف ذلك املنهج الوصفي التحليلي، سريها يف البحث

لنتائج املقابالت التطبيقية والدراسة العملية املتعلقة ابستكشاف مدى شيوع هذه اآلداب لدى عرضها 
دالالت فارقة كمؤشرات ألمهيته يف تكوين ، وعند مربيي األطفال وعند األطفال ذواهتم أيضا ةاألسر 

   . على اهتمام منهج القرآن الكرمي ابلطفولة
صادر ة واملعتماد على النصوص الشرعياال أي، اعلمي منهجامنهجي يف البحث سيكون 

اآلراء  ةمقيدو  ، قليدالت ةري أن هذا ال يعين أبي حال من األحوال كوين أس إال ، حد كبري إىل ةالعلمي
كما   ،لكذ إىل ةاحلاج كلما دعت  رأييبداء إوحرة يف  ةبل سأكون طليق ، اليت قدمها العلماء فحسب

ئرة لك يف داوذ ، ا النقدن حقهرى أنه مأراء اليت اآل إىليف توجيه النقد  ةسأكون على أمت استعداد وحري
 .يلدب العلمي واملنهج االستدالاأل

 الدراسات السابقة 1.7

مية للطفل اإلسال بيةيف الت  أو، رآن الكرميتعرضت للطفولة يف الق كثرية هي الدراسات اليت
من و ، ياألسر يمي ا التعلمنهو  ،فمنها التبوي ومنها القرآين ومنها التفسريي ومنها الفقهي ،بشكل عام

 هذه الدراسات:
 جلامعة ا، سنيسن ايالتنشئة االجتماعية يف سوريت النور واألحزاب: نسرين امساعيل ح

  . م 2009هـ/ 1430، قسم التفسري وعلوم القرآن، دينلكلية أصول ا،  غزة –اإلسالمية 
املة مع راسة شىف د فقد درست النور واألحزاب وضمت املواضيع املتشاهبة ىف السورتني

ان والقذف ثل الز مرة سو اثر املتتبة على مواضيع ال. ووضحت اآلجتماعىالإبراز اجلانب ا
 كام.وكذلك وضحت احلكمة من هذه األح اإلستئذانواللعان و 

  رسالة ، دد بومح أمحإيناس منري :والنظر اإلستئذانأحكام املراهق يف اللباس والزينة و
 . م 2008 –كلية الشريعة ،  اجلامعة األردنية، دكتوراه

 جلاسما أمحد بن العزيز عبد :للدكتور :السنة ضوء يف وأنواعه اإلستئذان. 
 وسام بةمكت ىل،و ألا الطبعة ،املناصري حممد للدكتور :اإلسالم يف االجتماعية اآلداب، 

 .م 1990 األردن/ احلمام مرج
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  بيقيةة التطلعمليامع الدراسة  اإلستئذانومل أطلع على دراسة سابقة ختصصت يف آايت . 
 التطبيق.ظرية و  النحيث مجعت بني، لأو وهو ما مييز دراسيت هذه ويصفها ابجلدة يف التن
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 املراجع

 

 

 

 

 القرآن الكرمي 
  لفكرادار  . انلبن –بريوت ، صحيح مسلمشرح  . أبو زكراي حيي بن شرف ،النووي الدمشقي

 م 2000
بعة طلا . أمحد حيدر :حتقيق ،حممد بن مكرم بن منظور . مجال الدين أبو الفضل ،بن منظور

 م2003لعلمية دار الكتب ا-بنانل-بريوت. ىلو األ
–بريوت  .ثانيةبعة الالط. تفسري القرطيب . أليب عبدهللا حممد بن أمحد األنصاري،القرطيب

  م 2004 نان.دار الكتب العلمية لب
قاصد  مفتح البيان يفاإلمام أيب الطيب صديق بن حسن بن علي.،احلسيين القنوجي

 م2001ىل.بريوت.لبنان.دار الفكر و الطبعه األالقرآن.
لبنان. دار  -تىل.بريو و ألا.الطبعة يل آي القرآنو جامع البيان عن أتاالمام ابن جرير.،الطربي

 م2001الفكر
-ىل.بريوتو ة األطبع.الاإلمام الشيخ إمساعيل حقي بن مصطفى احلنفي اخللويت،ىالربوسو 

 م2003العلميةدار الكتب . لبنان
 لدرايةمن علمواية واالر  فتح القدير اجلامع بني فيناإلمام حممد بن علي بن حممد.،الشوكاين

 بنان.دار الكتب العلميةل-.بريوتالتفسري
بعة الط. قرآنبيان تفسري آايت األحكام من الروائع الالشيخ حممد علي.،الصابوين

 م1999دارالصابوني. مصر -ىل.القاهرةو األ
 الكتب دار–كتاب األدب. الطبعة الثانية .  سنن إبن ماجة .أيب عبدهللا حممد

ري.الطبعة ي البكمليملالمامفخر الدين حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن ابن علي ا،الرازي
 التوفيقية ةمصر.املكتب-بدون.القاهرة
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البحر  تفسريحملمد بن يوسف الشهري أبيب حيان.،اإلسباين((يب حيان االندلسيأ
 م2001العلميةبنان.دار الكتب ل-ىل.بريوتو .الطبعةاألاحمليط

 م2010فكرلالبنان.دار  -.الطبعة بدون.بريوتصفوة التفاسريحممد بن علي.،الصابوين
الطبعة .آنت األحكام من القر .روائع البيان تفسري آايحممد بن علي،الصابوين

 م2000الفكرلبنان.دار -ىل.بريوتو األ
مشق.دار ة.ديالطبعة الثان.التفسري املنري يف العقيدةوالشريعة واملنهجوهبة./أ.د ،الزحيلي

 م2003الفكر
 م2003ممصر.دار السال-.الطبعة السادسة.القاهرةاألساس يف التفسريسعيد حوى.،حوى

 .ىلو الطبعة.األ.نانسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املتيعبد الرمحن انصر.،السعيدي
 م2003حزملبنان.دار ابن -بريوت

 قافةع الثوم قطا إلى.طباعة أخبار ياو تفسري الشعر الشيخ حممد متويل.،يو االشعر 
صر.دار م-رةن.القاهالثالثو .الطبعة الثامنة و لد يف اإلسالمو تربية األعبدهللا انصح./د،علوان

 م2002السالم
 .قصيدة الربدةمام البوصريياإل

 املوسوعة العلمية
 لكتابل.اإلسكندرية.مركز اإلسكندرية م1996الطبعة.سيكولوجية الطفلالفت.،حقى

 م1999طبعة.اإلسكندرية.علم نفس النموعباس حممود./د،عوض
 م2005لكتبا.الطبعة السادسة.القاهرة.عامل علم نفس النموحامد زهران.،زهران

وف لم الصفمج معىل.برانو . الطبعة األعلم نفس النموواخرون.،يدامحدعبداجمل/د،الصمادي
 م1997والتعليموزارة التبية  . ىل. نظام السنتني بعد الثانويةو األربعة األ

م والعلو  التبة . كليةمقرر علم نفس النمو يف جامعة تعزالسيد كمال ريشة. /د،ريشة
 منالي-واألدب

حىت السنة  مليالدطفل من اقهية ذات العالقة برتبية الاألحكام الفعبدهللا قاسم. /د ،الوشلي
 م2002نايريية لتبل.جامعة صنعاء كلية او .جملةالعلوم التبوية والنفسية.العدد األالسادسة

 -ة تعزة. جامعبية ابلتبل بكلية الت و مقرر طالب املستوى األ  .. اسس تربيةفضل/د،الذحباين
 منالي

 .دار الشرققرآنال تفسري يف ظاللسيد قطب.،قطب
 صر.كتبة م. ميلأو الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األق. ممحمود بن عمر،الزخمشرى
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مكتبة عزت  - النظم االجتماعية يف اإلسالم إىلدخل م –د/ عابد توفيق زين العابدين 
 .م1994

طـ القاهرة  -عامل الكتب - ملهارات اللغوية للطفلاتنمية –د/ كرميان بدير راميلي  صادق 
 .م2003، الثانية

صرية الدار امل –ة السنة النبوي ، اإلعجاز العلمي يف اإلسالم، حممد كامل عبد الصمد
  .  م1993 ،الطبعة الثانية -اللبنانية

 .دادطبائع االستب ،لبنان -ريوتب –دار الشرق العريب ، عبد الرمحن، الكواكيب
مللخص ا -ى خلقأشرف عل ، اديثهحققه وخرج آح ، صاحل بن فوزان بن عبد هللا آل فوزان

 اإلسكندرية. –ار البصرة د –الفقهي 
 لقاهرة.ا–بريوت  –ار الشروق د –التصوير الفين يف القرآن ، سيد قطب، قطب

  . م1993فاء دار الو  :املنصورة، منهج الرتبية النبوية للطفل ، حممد نور سويد
 لطباعةعريب لر التاث الدا :القاهرة، جتماعي يف اإلسالمالسلوك اال، حسن أيوب

 .هـ1407والنشر
 . م1983 –دار الشروق ، لطبعة العاشرةا–بريوت ، معامل الطريق، سيد قطب، قطب

  -امعة قطرج ، يةإلسالماالضماانت الفردية يف الشريعة  ، كلية الشريعة  ،الدكتور أمحد محد
 م1981 –دار القلم –الكويت 

 . زيع ار التو د -سالمية يف سورة النورالرتبية اإل ، د/علي عبد احلميد حممود
 مؤسسة الرسالة.    – ماذا يعين انتمائي لإلسالم، يكنفتحي ، يكن  

( 1ات )لتوجيهلسلة اس -توجيهات إسالمية إلصالح الفرد واجملتمع، حممد بن مجيل زينوا
 18طـ  -مكة

اجلامعة – باألحز التنشئة االجتماعية يف سوريت النور وا، نسرين إمساعيل حسن ايسني
 .م2009 -اإلسالمية عزه

-ة اخلامس الطبعة– خصائص القرآن الكرمي ، د / فهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرومي
 .ه1310

، لعريبار الفكر دا، ب القرآن الكرميإلىوء أساملعاين يف ض–الدكتور عبد الفتاح الشني 
 . م2002

القاهرة  ،لنفسيالج الإلرشاد والع حبوث يف التوجيه اإلسالمي ، يأو د/ حممد حمروس الشن
 . م2001 ، دار الغريب –
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 .م1993سة عشر الطبعة الساد، اإلميان واحلياة، يو االدكتور يوسف القرض، القرضاوى
 –ني مشس امعة عج، بيةكلية الت   ،القرآن الكرمي رؤية تربوية، الدكتور سعيد إمساعيل علي

 . م2000ىل و الطبعة األ –دارالفكر العريب 
  . ةناب األمك  -ارة والشهودحنن احلض، الدكتور نعمان عبد الرزاق ، لسامرائيا

ار  اإلعالم د ، رملعاصاالثوابت واملتغريات يف  مسرية العمل اإلسالمي ، يأو د/ صالح الص
 .1994 –لطبعة الثانية ا –لقاهرة ا –الدويل مدينة نصر 

 -الثاين   اجلزء – هودن احلضارة والشكتاب االمه  حن، الدكتور نعمان عبد الرزاق السامرائي
 ،ىلو الطبعة األ -قطر -قاف والشؤون اإلسالمية  و سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن وزارة األ

  .81:العدد
ان يف ك األقر معرت  ، الل الدين عبد الرمحن  أيب بكرأيب الفضل ج -لشيخ اإلماما ،السيوطي

 دار الكتب –لبنان   -بريوت –لو اجمللد األ، ضبطه وصححه أمحد مشس الدين، إعجاز القرآن
 .م1988 –ىل و الطبعة األ، العلمية

 . م1991، ىلو لطبعة األا -اختصره حممد بن سليمان التميمي ، زاد املعاد خمتصر
، فرع التبة -ة تعزمنية  جامعإلىجلمهورية ا – نظرية يف تربية الطفل، د/ مجيل حممد ،احلصيين

 .م2005مركز األقصى 
مية املكتبة اإلعال – ميةإلعالالبيت الفضائي العريب وحتدايت العوملة ا، بد امللك الدانيند/ ع

  .م2006، احلديثة
 -وم التبويةية العلكل،  دنيةاجلامعة األر  ، مقدمة يف اإلبداع ، اندية هايل السرور :الدكتورة

 . م2002سنة -للنشر دار وائل –ىل و الطبعة األ
شور والية دة ومنالسعا مفتاح دار ، بدهللا حممد بن أيب بكر الدمشقيأبو ع، قيم اجلوزية إبن

 . دار الكتب العلمية :بريوت – العلم واإلرادة
دار  –الرايض  – تالصحوة اإلسالمية ضوابط وتوجيها ، الشيخ: حممد بن صاحل العثيمني

 . م1993ىل و ط األ –املاجد للنشر والتوزيع 
  . م1998نعاء صجامعة  – سفة الرتبية نظرايً وتطبيقياً يف فل، د/ أمحد علي احلاج حممد

سالمية رتبية اإلطرائق تدريس ال، ألستاذ حيي إمساعيل عيدا –الدكتور انصر أمحد اخلوالده 
 .م2001، دار حنني، املالحمكتبة مكتبة  -بها وتطبيقاهتاإلىوأس

الطبعة  ، ر العرىبر الفكالقاهرة دا، منهج الرتبية ىف التصور اإلسالمى، على أمحد ، مذكور
 م2002، االوىل
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 م2005 -دار الفكر التاث طـ أوىل –القاهرة – خلق املؤمن، د/ مصطفى مراد
دار الفكر :النصر مدينة –القاهرة ، مناهج الرتبية وأسسها وتطبيقاهتا ، د/ علي أمحد مذكور

 . م2002 –العريب 
 لتبيةاوزارة  منيةلىإاجلمهورية ، امةالع طرق التدريس، أ/ حممد حممود اخلوالده و آخرون

 -ىلأو دار الفكر التاث طـ  –.  القاهرة م1997 –ىل و أطـ  -األربعة برانمج معلم الصفوف، والتعليم
 . م2005

زم حدار ابن  –بريوت لبنان  –ل و اجلزء األ، منهج السلوك اإلسالمي، موسى حممد األسود
 .ىلو ط األ -

 . احلدائقدار ، افة العربية واألجنبيةالصحخمتارات من  –امللف التبوي 
مكتبة دار  -مصر  :لقاهرةا –ترمجة هبيج يوسف  ، العقل املستوعب ،ماراي مونتيسوري

 ، م2002الكلمة
ركز ر عن مية تصدجملة فصل – دراسات مينية ، املؤسسات الثقافية الفعالة يف اجملال الرايضي

 .م2008ونيو ي –أبريل  81دد عال –صنعاء   –منية إلىالدراسات والبحوث 
ار د –األردن  ،مؤسسة محادة للخدمات والدراسات اجلامعية ،د/ صاحل حسن الداهري

 .ىلو طـ األ –الكندي 
 -عمان ،لنفسيرشاد امبادئ التوجيه واإل ،أمحد حممد الزابديو  د/ هشام إبراهيم اخلطيب

 .م2002طـ  –األهلية األردن 
ن كتبة ابم ، الميأطلس للنشر واإلنتاج اإلع، ت الرسولمن توجيها، د/ أمحد عمر هاشم

 . ىلو طـ األ –سيناء 
وزارة  –نية مإلىة مهورياجل ، علم نفس اللعب عند األطفال ،أ.د/ حممد حممود خوالده وآخرون

 . م200ىل و لطبعة األا –طاع التدريب والتأهيل ق –التبية والتعليم 
، مةهمة عامصيحة عوامل إصالح اجملتمع مع ن، الشيخ عبد العزيز ابن عبد هللا بن ابز

 . هـ1412ىل و الطبعة األ، لجميعل  دار العلم –بة اإلرشاد مكت –عاء صن
 .1989 -10طـ  –دار الشروق  –القاهرة ، ، اإلنسان بني املادية واإلسالمحممد قطب

 .التعليم الفعال والتعلم الفعال ،د/ إبراهيم مهدي الشيلي
عمان  – طبيقاتب وتإلىاإلشراف يف الرتبية املعاصرة مفاهيم وأس ،ند/ حممد زايد محدا

     . م1992 –دار التبية احلديثة ، األردن
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  - عصريةت الاخلطب النبوية يف املناسبا، صاحل بن فوزان بن عبد هللا  ال فوزان
 .م1991 –لطبعة التاسعة ا -لو اجلزء األ –مؤسسة الرسالة :بريوت

 . العبادة يف اإلسالم، يأو د/ يوسف القرض




