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آداب وأحكام

جنة في الدنيا
| د .أريج السنان*|

رمضانيات

«اللهم ب ــارك ألمـتــي فــي بـكــورهــا» دع ــاء ثمني
دعــا به نبينا الكريم صلوات الله وسالمه عليه
ليبارك تعالى ألمته في بكورها ويجعلها وقتًا
ك ـلــه خ ـي ــر ،ف ـمــن اس ـت ـي ـقــظ م ـب ـك ـرًا ألداء صــالة
الفجر ثم استمر في ُمصاله حتى تطلع الشمس
شعر ببركة هــذا اليوم وشعر بالسعادة تحيط
بــه والـفــرح يمأل قلبه ،وفــي الحديث الشريف أن
املالئكة تستغفر ملن جلس في ُمصاله وتدعو
له بالرحمة ،يقول( :املالئكة تصلي على أحدكم
ما دام في ُمصاله الذي صلى فيه ما لم ُيحدث،
تقول :اللهم اغفر له اللهم ارحمه) رواه البخاري.
وق ــد حــدثـنــا جــابــر بــن س ـمــرة ف ـقــال ( :كــان
رسول الله إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى
تطلع الشمس َ
حسنًا-أي مرتفعة) -رواه مسلم،
فقد كان رسول الله إذا صلى الفجر لم يقم من
مجلسه حتى تمكنه الـصــالة ،وكــان يجلس في
املسجد مع الصحابة ويتذاكر معهم القرآن ،ومما
ورد فــي فضل مــن جلس يــذكــر الـلــه تعالى بعد
أداء الصالة فيقرأ أذكار الصباح كالتسبيح ويقرأ
القرآن الكريم أنه بمنـزلة من أدى مناسك عمرة
وحجة مقبولتني ،قال صلى الله عليه وسلم( :من
صلى الصبح ثم جلس في مجلسه حتى تمكنه
ال ـصــالة ك ــان بـمـنـ ــزلــة ع ـمــرة وح ـجــة متقبلتني)
رواه الطبراني ،وقد كان الصحابة وكبار العلماء
يـحــافـظــون عـلــى ه ــذه الـسـنــة ك ــاإلم ــام الشافعي
رحمه الله ،فقد كان يجلس في حلقته إذا صلى
الصبح ،فيجيئه أهــل الـقــرآن فــإذا طلت الشمس
قــامــوا وج ــاء أه ــل الـحــديــث فـيـســألــونــه تفسيره
ومعانيه ،فــإذا ارتفعت الشمس قاموا فاستوت
الـحـلـقــة لـلـمــذاكــرة وال ـن ـظــر ،ف ــإذا ارت ـفــع الضحى
تـفــرقــوا ،وج ــاء أه ــل الـعــربـيــة وال ـع ــروض والنحو
والشعر فال يزالون إلى قرب انتصاف النهار ثم
ينصرف رحمه الله ،فقد كانت أوقاتهم مباركة
مليئة بالخير والرزق لرضا الله عنهم.
وم ــن ال ـفــوائــد الـصـحـيــة ل ـهــذه الـســاعــة وجــود
نـسـبــة ل ـغ ــاز األوزون ف ــي ال ـج ــو الـ ــذي ل ــه تــأثـيــر
إي ـجــابــي ع ـلــى ال ـج ـهــاز الـعـصـبــي فـ ـي ــزداد فيها
نشاط اإلنسان للعمل الفكري والعضلي فيشعر
اإلنـ ـس ــان بــال ـن ـشــوة والـ ـق ــوة وال ـن ـش ــاط وال ــراح ــة
النفسية ،ومن أجمل ما قيل في هذا الوقت املبارك
قول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله« :إن في
الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة اآلخرة»،
يعني بذلك ما يحصل للعابد من لذة املناجاة التي
ال نسبة بينها وبني لذات الدنيا بأسرها.

الدليل الفقهي

ِتت َّمة الجواب عن أحكام ُّ
التيمم
| د .عبدالرؤوف الكمالي |

دليل تقدمه «الراي» في رمضان لإلجابة عن كل ما يراود
املسلم من تساؤالت فقهية يريد معرفة حكم الشرع فيها...
يكتبه األس ـتــاذ امل ـشــارك بكلية الـتــربـيــة األســاسـيــة  -قسم
ال ــدراس ــات اإلســالمـيــة الــدكـتــور ع ـبــدالــرؤوف بــن محمد بن
أحمد الكمالي.
ويصلي بتيممه مــا شــاء مــن الـفــروض والـنــوافــل؛ ألنه
...
كالوضوء؛ ْإذ َس َّماه الله تعالى ِّ
مطهرًا ،كما في قوله تعالى في

عادات رمضانية

@aaalsenan
aalsenan@hotmail.com

إعداد:
عبداهلل فهمي

صلتك بربك

| ناصر الغيث |

الصلة هــي العالقة مــا بــني اثـنــني أو أكثر،
وم ــن أه ــم ص ــالت اإلن ـس ــان صـلـتــه بـخــالـقــه،
وهــي الـصــالة املـفــروضــة وهــي عـمــود الــديــن،
ومن أقوال رسولنا صلى الله عليه وسلم« :إن
بــني الــرجــل وبــني الكفر تــرك ال ـصــالة» ..رواه
مسلم ،و«ص ــالة الجماعة أفضل مــن صالة
الفرد بسبع وعشرين درجــة» رواه البخاري
بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث
عليها ،حتى قال يوما« :ليس صالة أثقل على
املنافقني من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما
فـيـهـمــا ،ألتــوه ـمــا ول ــو ح ـب ــوا ،لـقــد هـمـمــت أن
آمــراملــؤذن فيقيم الـصــالة ثــم آمــر رجــال يؤم
ً
الناس ثم آخذ شعال من نار ،فأحرق على من
ال يخرج إلى الصالة» ...بعد رواه البخاري.
أرأي ـ ـ ـ ــت يـ ــا أخـ ـ ــي فـ ـض ــل وأهـ ـمـ ـي ــة ص ــالة
الجماعة؟ ،فال تضع هذا الفضل وال تتحجج
فتقول إن املسجد بعيد عني ،فمعظمنا يملك
سيارة أو أكثر ،وال ينفعنا هذا يوم القيامة،
وخذ هذا املثل« :عندما تصلي في بيتك سنة
كاملة تأخذ أجرسنة كاملة أما اذا صليت في
جماعة سنة كاملة فلك أجر  27سنة وفوقها
رضــا الـلــه وتــوفـيـقــه» ،فأيهما أفـضــل؟ اتعب
ً
قليال في الدنيا ،لكي ترتاح كثيرًا في اآلخرة،
وال تعكس اآلي ــة فتكن مــن الـخــاســريــن ،فإن
التعب في الدنيا مقدور عليه ،أما تعب اآلخرة
فلن تطيقه ولن تقدرعليه.
أخــي العزيز هــذه بعض اآليــات من كتاب
الـلــه الـعــزيــز تحضنا على االل ـتــزام بالصالة
قال تعالى (إننى أنا الله ال إله اال أنا فاعبدني
وأق ــم ال ـصــالة ل ــذك ــري) ..طــه  ،20كــذلــك (اتــل
مــا أوح ــي إلـيــك مــن الـكـتــاب وأق ــم الـصـلــوة إن
الصلوة تنهى عــن الفحشاء واملنكر ولذكر
الله أكبر والله يعلم ما تصنعون) العنكبوت
 ...45كذلك (أقــم الصلوة لدلوك الشمس إلى
غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان
مشهودًا) االسراء ..78
وهــذه بعض من أحاديث النبي صلى الله
عليه وسـلــم تبني أهمية الـصــالة حيث قــال:
«أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه
في كل يوم خمس مــرات هل يبقي من درنه
ش ــيء؟ ق ــال ــوا :ال ،ق ــال فــذلــك مـثــل الـصـلــوات
الخمس يمحو الله بها الخطايا»روا ه مسلم،
وذك ــر صـلــى الـلــه عليه وسـلــم يــومــًا الـصــالة
فقال« :من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا
ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم
يكن له نور وال برهان ،وال نجاة يوم القيامة،
وكان مع قارون وفرعون وهامان ،وأبي لهب
وابن خلف»صححه ابن حبان ،كلها أحاديث
واض ـح ــة ع ــن ف ـضــل ال ـص ــالة وع ــن تــاركـهــا
متعمدًا...
أخ ـ ــي ه ــل ت ـح ــب أن تـ ـك ــون م ــع ف ــرع ــون
وهامان وقارون وأبي لهب وأمية ابن خلف؟
أنـ ــت ذكـ ــي وتـ ـع ــرف م ـص ـيــرهــم ،فــاسـتـخــدم
ذكاءك لكي ال تكون معهم.

حرج ولكن يريد
آية التيمم« :ما يريد الله ليجعل عليكم من
ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون»ٍ ،وكذلك َّ
سماه
النبي صلى الله عليه وسلم َطـهــورًا أو َوض ــوءًا ،فـقــالَّ :
«إن
َّ َ ِّ َ
الطي َب طهور املسلم» وفي أكثر الروايات(ْ َ :وضوء
الصعيد
املاء فل ُيم َّسهُ
َ
َ
َ
َ
املسلم) ،وإن لم يجد املاء عشر سنني ،فإذا وجد
ِ
َّ
فإن ذلك خير» رواه أحمد والترمذي والنسائي من
بشرته؛ َ
ٍّ
حديث أبي ُذر رضي الله عنه.
ََ
بطل تيممه بخروج الوقتْ ،
لكن لو وجــد املــاء َبطل
وال َي
ُّ
تيم ُمه ولــو كــان داخ ــل الـصــالة على الــراجــح ،كما هــو قول
الحنفية والحنابلة ،وقول الشافعية في بعض الحاالت؛ وذلك
إلطالق الحديث السابق.

 ما هي مبطالت التيمم؟* مبطالت التيمم اثنان:

رمضان البنغالديشيني...
قراءة وإفطارهم أرز
للبنغالديشيني في شهر رمضان الكريم ،عادة مميزة قد ال توجد
في أي بلد آخر ،وهي أنهم يهتمون بشكل كبير بشراء وقراءة الكتب
الدينية ،حيث يفتح معرض للكتاب أبوابه مع بداية رمضان من كل
عام ،ويستمر طيلة الشهر الفضيل.
ومــن أشـهــر األك ــالت البنغالديشية على مــوائــدهــم الرمضانية،
األرز بالكاري مضافة إليه النكهات القوية والفواحة .كما أن «الدال»
وهي شوربة العدس الحار ،تعد الطبق الثاني األكثر أهمية بعد األرز،
إضافة إلى األسماك ،خاصة سمك املياه العذبة ذات الخاصية املميزة
في فن الطهو.
يــذكــر أن بنغالديش مــن أكـبــر ال ــدول اإلســالمـيــة فــي ق ــارة آسيا،
ُ
وكانت قديمًا تعرف باسم باكستان الشرقية .ورغم كونها إحدى
أف ـقــر دول ال ـعــالــم وأك ـثــرهــا كـثــافــة سـكــانـيــة ،ف ــإن الـبـنـغــالديـشـيــني
ـال يزورهم كل
يستقبلون رمضان بالبشر والترحاب ...بضيف غـ ٍ
عام.

* دكتوراه في الفقه املقارن

من حكم الله تعالى في
خلقة أن فضل بعض
الناس على بعض فجعل
األنبياء هم خير البشر،
وفضل بعض الشهور
على بعض فجعل شهر
رمضان خير شهور
السنة ،وجعل في لياليه
ليلة خيرًا من ألف شهر،
وإذا كان الصيام فرضه
الله على األمم السابقة
إال أن بقاءه في شريعة
محمد صلى الله عليه
وسلم ،لدليل عناية
من الخالق سبحانه بأمة
الرسول املصطفى،
وذلك ملا في الصيام
من فوائد صحية للجسد
أثبتها العلم الحديث،
وللروح التي تنصاع إلى
أمر ربها فتصفو ويعلو
شأنها ،والنفس التي
شهوتي البطن
تقاوم ُ
والفرج فتهذب ويستقيم
عودها...
«الراي» تعود إلى قرائها
طيلة أيام هذا الشهر
الفضيل عبر صفحة
«رمضانيات» لتقدم
ملتصفحيها وجبة خفيفة
تتضمن فتاوى وقصصًا،
ومقاالت دينية ،وعادات
دول إسالمية وعربية
ارتبطت برمضان تحديدًا
إضافة إلى مسابقة
دينية تقدمها محافظة
العاصمة برعاية «الراي»
والبنك التجاري ،تزيد
إلى رصيدكم كمًا من
املعلومات املفيدة في
مختلف املجاالت ،إضافة
إلى جوائز مقدمة لعشرة
فائزين قيمتها 2500
دينار ...فكل عام وأمتنا
اإلسالمية والعربية بخير
وعافية...

www.alraimedia.com

شوربة الدال الحارة

وغيرهما.
والغائط
ِ
 - 1كل ما أبطل الوضوءِ :من البول ً
على استعمال امل ــاء مطلقا :فيجب عليه أن
 - 2ال ـقـ َـدرة ُ
الصالة.
من
ل
يتوضأ ملا يستقب
َ
َّ ِ َ
فـ َّـأمــا َم ــا ص ــاله ِبــتـ َـيـ ُّـمـ ِـم ـ ِه فــإنــه صـحـيـ ٌـح وال إعـ ــادة عليه
ِّ
الخدري قال« :خرج رجالن
سعيد
بإجماع العلماء؛ فعن أبي
ٍُ
َّ
ٌ
ضــرت ال ـص ــالة ولـيــس معهما م ــاء ،فتيمما
فــي ًسـفـ ِّـر ،فـحـ َّ
فصليا ،ثم وجدا املاء في الوقت ،فأعاد ُ
أحدهما
صعيدَا طيبًا
َ
الصالة ُ
والو َ
ضوء َولم ُي ِع ِد اآلخـ ُـر ،ثم أتيا رسول الله صلى
َ
َ
أصبت
الـلــه عليه وسـلــم فــذكــرا ذلــك لــه ،فـقــال لـلــذي لــم ُيـ ِـعـ ْـد:
ُ
ُّ َّ
ُ
األجر
السنة ،وأجزأتك صالتك ،وقال للذي توضأ وأعاد :لك
َّ َ
مرتني» رواه أبو داود والنسائي وابن السكن.
و ْكــذلــك  -على الــراجــح ٌ -إذا رأى امل ــاء فــي أثـنــاء صــال ِتــه،
ال َيــقـطـعـهــا ،وه ــي صـحـيـحــة ،ول ـك ـ ْـن يـتــوضــأ بـعــد الـصــالة
للمستقبل ِمن الصالة.

َ ٌ
َ
ه َم َس ٌات َر َمضا ِن َّية
| أ .د .وليد محمد عبداهلل العلي |

الح ُّب ُ
َّإن مدار ِّالدين على قواعد أربع؛ وهيُ :
والبغض؛ والعطاء واملنع،
فمن كانت هذه ُك ُّلها لله تعالىٍ :فقد استكمل اإليمان ،وما نقص شيءٌ
َّ
قص على إيمان العبد.
إال عاد بالن
منها:
ُ
ُّ
َّ
وإن ُقـ َّـرة ُعـيــون امل ِّ
حبني فــي هــذه الــدنـيــا :هــي الـ َّـصـُـالة ،ملــا فيها من
ُّ
ُمناجاة الله تعالى؛ الذي ال ُّ
تسكن
تطمئن َّالقلوب وال
تقر ُالعيون وال
َّ
ُ ِّ َّ
َّ
ُّ
والت ُّذلل له ،لذا كان الن ُّ
بي صلى الله عليه وسلم
النفوس إال بكمال حبه
َّ
أرحنا بالصالة).
يقول( ُ :يا ُّ بالل؛ ُ
ُ
وق ـ َّـرة عينه فــي الـ َّ
ـصـ ٌـالة ،والغافل املـعــرض ليس له
فاملحب راحـتــه
ٌ َّ
َّ
نصيب من ذلك ،بل َّ
ٌ
الصالة كبيرة شاقة عليه ،إذا قام فيها :كأنه على
َّ
َّ
فأحب َّ
َ
ُّ
الصالة إلى هذا :أعجلها وأسرعها،
ص منها،
يتخل
ى
حت
ر؛
الج ْم
َّ
فإنه ْليس له فيهاُ :قـ َّـرة عـ ْـني؛ وال راحــة قلبَّ ،
ألن العبد إذا قـ َّـرت ْ
عينه
ْ ٍ
ُ ِّ
ٍ ُّ
عليه ُمفارقته ،واملتكلف الفارغ
بشيء؛ واسـتــراح قلبه بــه :فأشق ُما
ٍ
ُّ
القلب من الله تعالى َّ
َّ
بمحبة ُّالدنيا :أشق ما عليه
والدار اآلخرة؛ املبتلى
الصالة ،وأكره ما إليه ُطولها؛ مع ما ُهو فيه منِّ :
َّ
الصحة؛ والفراغ!
ُ
َّ
َّ
ْ
َّ
َّ
قلب :إذا جمعت ستة مشاهد:
والصالة إنما تكون قرة ٍ
عني وراحة ِّ ٍ
ُّ
الصدق والنصح فيَّ إقباله على
ومشهد
مشهد اإلخالص لله تعالىُ ،
َّ
بالن ِّ
بي صلى الله عليه
َّالر ِّ َّب تبارك وتعالى ،ومشهد املتابعة واالقتداء
َّ
َّ
وسلم ،ومشهد اإلحسان ،ومشهد منة الله ُسبحانه ،ومشهد التقصير
ِّ
في حق الله ُسبحانه.
َّ
َّ
فينبغي أن يكون الحامل على إقامة الصالة ُوالداعي إليها :رغبة
َّ
والت ُّ
َّ
ودد إليه
ومحبته له وطلب مرضاته والق ًّرب منه
العبد في الله تعالى؛
ُّ
وامتثال أمره ،بحيث ال يكون الباعث له عليها حظا من ُحظوظ الدنيا
البتة ،بل يأتي بها ابتغاء وجه ِّربه األعلى؛ َّ
محبة له وخوفًا من عذابه؛
ورجاء ملغفرته وثوابه.
وأن ُيـفـ ِّـرغ العبد قلبه لله تعالى في صالته؛ ويستفرغ ُجهده في
إقباله فيها على ِّربــه تـبــارك وتـعــالــى ،فيجمع قلبه عليها؛ ُويوقعها
على أحسن الوجوه وأكملها -ظاهرًا وباطنًاَّ ،-
فإن َّ
ٌ
ظاهر
الصالة لها
فظاهرها :األفـعــال املـشــاهــدة؛ واألق ــوال املسموعة ،وباطنها:
وبــاطـ ٌـن،
ُ
ُ
ُ
َّ
الخشوع واملراقبة وتفريغ القلب لله تعالى واإلقبال بكليته على َّالر ِّب
ُّ
ُسبحانه فيها؛ بحيث ال يلتفت قلبه عنه إلى غيره ،فهذا بمنزلة الروح
الصالة من ذلك :كانت َ
لها ،واألفعال بمنزلة البدن ،فإذا خلت َّ
كب َد ٍ َن ال
ُ ُّ
ِّ
يستحي َّ العبد َأن ُيواجه سيده بمثل ذلــك؟ ولهذا تلف
روح فيه! أفال
َ
َ ُّ
هذه َّ
الصالة كما ُيلف الثوب الخلق البالي؛ ُويضرب بها وجه صاحبها،
ضيعك الله كما َّ
وتـقــولَّ :
ضيعتني ،وهــذا بخالف الـ َّ
التي َّكمل
ـالة
ـ
ـص
َّ
َّ
ُ
فإنها تصعد ولها ٌ
نور ُوبرهان؛ كنور الشمس،
العبد ظاهرها وباطنها،
َّ ُ
حتى تـعــرض على الله تعالى فيرضاها برحمته؛ ويقبلها بفضله،
وتقول :حفظك الله َّكما حفظتني.
َّ
ُ
َّ
ـرص عـلــى االق ـت ــداء بــالــنـبـ ِّـي صـ َّـلــى الـلــه عليه
َّوأن يـحــرص ك ــل ال ـحـ
ِّ
َّ
وسـ َّـلــم فــي ِّ الـ َّـصــالةُ ،فيصلي العبد كما كــان الــنـبـ ُّـي صــلــى الـلــه عليه
عما أحدث َّالناس في صالتهم من ِّ
وسلم ُيصلي ،مع إعراضه َّ
الزيادة
َّ
ُّ
والن َّقصان واألوض ــاع التي لــم ُينقل عــن رســول الله صلى الله عليه
َّ
ٌ
عنهم
وسلم أنه فعل شيئًا منها؛ وما رواه أحد َّمن أصحابه رضي الله َّ
صالته ،فالله ُسبحانه وتعالى إنما أمر بطاعة رسوله صلى
في صفة
ِّ
َّ ِّ
رسول الله
وغير
غيره،
باع
بات
يأمر
ولم
وحده،
باعه
وات
م
وسل
الله َّ عليه
َّ
َّ
وسلم َّإنما ُيطاع :إذا أمر بما أمر به َّ
الله
ى
صل
سول
الر
عليه
الله
َّ
َّ
صلى َّ ُ ُّ
ٌ
أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم :مأخوذ
عليه وسلم ،فكل
ٍ
َّ
ٌ
ُ
بنفسه الكريمة :أنه
ومتروك،
من قوله
بحانه وتعالى َّ
وقد ِّأقسم الله س َّ
ٌ َّ
ُ
ال ُيؤمن أحــد حتى يحكم رسوله صلى الله عليه وسلم؛ مع االنقياد
َ َ َ َ ِّ َ َ ُ ْ ُ َ َّ
َّ
ون َحت َى
ُلحكمه؛ والتسليم ألمره ،كما قال تعالى﴿ :فال وربــك ال يؤ ِمن
ُي َح ِّك ُم َ
وك ِف َيما َشـ َـجـ َـر َب ْي َن ُه ْم ُثـ َّـم َال َيــجـ ُـد ْوا ِفــي َأ ُنف ِسه ْم َحـ َـر ًجــا ِّمماَّ
ِ
ِ
ْ
ِّ
َ
ََ ْ َ ََُ ُ ْ ً
قض َّي ُتَّ و َّيسلموا تس ِليما﴾ِّ ُ .
الخير كله؛ عاجله وآجله؛ ما علمنا منه وما لم
من ُ ِّ
اللهم إنا نسألك َّ
نعلم ،ونعوذ بك من الش ِّر كله؛ عاجله وآجله؛ ما علمنا منه وما لم نعلم.
ُ
َّ
ِّ
َّ
اإلسالمية بجامعة الكويت
* أستاذ الشريعة والدراسات
إمـام وخطيب املسجد الكبير بدولة الكويت
w-alali@hotmail.com

القيم االجتماعية
قراءات
نالت الطالبة بدرية بندر القمالس درجــة الــدكـتــوراه من جامعة
ح ـلــوان املـصــريــة عــن رســالـتـهــا تـحــت عـنــوان
«تــأث ـيــر ال ـخــادمــات األج ـنـبـيــات فــي التنشئة
االجتماعية للطفل الكويتي» ،وألهمية الرسالة
ومــا تضمنته مــن توصيات وتـحــذيــرات تهم
األس ــرة الكويتية سـنـقــدم قـ ــراءات ح ــول تلك
الدراسة ّ
القيمة في حلقات خالل أيام الشهر
الفضيل.

القيم االجتماعية

بدرية القمالس

تمثل جانبًا رئيسيًا مــن ثقافة أي
مما ال شــك فيه فــإن القيم ُ
مجتمع ،بل يمكن القول إنها تمثل لب الثقافة وجوهرها ،وإن القيم
ُ
يمكن أن تحدد وتنظم النشاط االجتماعي لكافة أفراد املجتمع.
ويــرى علم النفس أن هناك ارتباطًا وثيقًا بني الشخصية وبني
القيم ،فإذا عرفنا قيم الشخص فإننا نعرف شخصيته جيدًا ،والقيم
من أكثر سمات الشخصية تأثرًا بالثقافة العامة التي يعيش فيها
اإلن ـســان ،ومــدى التباين فــي القيم بــني األف ــراد الــذيــن يعيشون في
طبقات أو مجتمعات تختلف ثقافيًا فيما بينها فالقيم هي نتاج
اجتماعي يتعلمها الفرد ويتشربها ويكتسبها ويضيفها إلى إطاره
املرجعي للسلوك تدريجيًا من خالل عملية التنشئة االجتماعية.

