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Summay of the study 
Title : The Protective Education In Surat Al-Falaq And Its Educationai Applications. 
Researcher's name: Mohammad Hassin Al-Hasany 

The study aims:  
١.  explaining the placement of Surat Al-Falaq in The holy Quran and Miraculous 
Sunnah. 
٢ . appearing concept of The Protective Education. 
٣.extrapolating of The Protective frugalities through the study of Surat Al-Falaq. 
٤.employing the extracted Protective frugalities from Surat Al-Falaq in what useful for 
the family and society. 

The study chapters : 
First chapter: the research plan. 
Second chapter: the placement of Surat Al-Falaq in The holy Quran and Miraculous 
Sunnah. 
Third chapter: understanding of The Protective Education. 
Forth chapter: The Protective frugalities in Surat Al-Falaq. 
Fifth chapter: the Protective educational styles included in Surat AlFalaq. 
Sixth chapter: 

١. Educational Applications In The Family And Society. 
٢.The Conclusion. 
٣. Research Results. 
٤.Recommendations. 
٥.Ayat of The holy Quran Index. 
٦. Al-Ahadeeth Index. 
٧. References. 

The Most Important Results: 
The researcher is reached through inducing the chapters of this study to the 

following results: 
١.The greatness benefit of Surat Al-Falaq that Prophet Muhammad. sallallaahu ‘alayhi 

wa sallam explained by his say: it never seen like in protection ,if taken by one, he 
my took a great well-being. 

٢. The family and society must obey Allah and Prophet Moharnrnad orders by doing 
quranic fortifications that represented in Surat AlFalaq, and protection from the 
hidden evils that included magic and envy. 

٣.Hazardousness of magicians and jugglers , forbidding go to them and fortiring by 
Allah ayaht in Surat Al-Falaq for deliverance from their hurts and evils. 

Recommendations: 
According to the previous results, this some recommendations that may serve the 

research: 
١.necessity care of whose are standing on education by extrapolating more protective 

educational styles from The holy Quran and Miraculous Sunnah, they are rhomb 
that never dry. 

٢. necessity directing of whose are standing on the sons education and society persons 
to important of caring and precaution , that through fortification the lord of Al-Falaq 
from the hidden evils that mentioned in this sura. 

 ٣. Arrangement of directive lectures and symposia to serve the  protective sides that 
may serve the family and society. 
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عب د اهللا محم د   / ألس تاذ ال دكتور  وإلى أستاذي الجلی ل ا 
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وإل  ى زوجت  ي وأبن  ائي ال  ذین وقف  وا مع  ي قلب  ًا وقالب  ًا    

ان غالي عنھم في أوقات الدراسة   .بتحملھم 

 .وأھدي ثمرة ھذا الجھد إلى كل من مد لي ید العون 

كما أھدي ھذا العمل إلى كل طالب عل م عس ى اهللا أن   

 .ینفع بھ 
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 محمد حاسن الحسني
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ز  

 

  

یتقدم الباحث بجزی ل الش كر وعظ یم التق دیر هللا ع ز وج ل ث م         
إلى جامعة أم القرى ممثلة في مدیر الجامع ة ووكیلھ ا وإل ى عمی د     

 .كلیة التربیة
كم  ا یتق  دم الباح  ث بالش  كر الجزی  ل لقس  م التربی  ة اإلس  المیة       
والمقارنة وإلى جمیع أساتذة القسم الكرام الذین تعلمنا على أی دیھم  

. 

حامد سالم الحربي ، / كر لكل من سعادة األستاذ الدكتور والش
لتفض لھما بتحك یم خط ة    .. نایف حامد الش ریف  / وسعادة الدكتور 

 ..البحث 
عب د اهللا ب ن محم د    / وشكري الخاص لسعادة األستاذ ال دكتور  

حریري المشرف على الرسالة لما لقیت ھ م ن نص ح وإرش اد حت ى      
 ..جزاء اكتمال العمل فجزاه اهللا خیر ال

 .كما أتوجھ بالشكر لكل من ساعدني ومد لي ید العون 
ھ  ذا وص  لى اهللا وس  لم عل  ى س  یدنا محم  د وعل  ى آل  ھ وص  حبھ   

 .وسلم 
 .الباحث 
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 الفصل األول
 )نظرياإلطار ال(

 .المقدمة: أوالً          

 .موضوع البحث: ثانياً 

 .أسئلة البحث: ثالثاً 

 .أهمية البحث: رابعاً 

 .أهداف البحث: خامساً 

 .هج البحثمن: سادساً 

 .مصطلحات البحث: سابعاً 

 .الدراسات السابقة: ثامناً 



 ٢

 ةـــاملقدم

احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهللا من شـرور أنفسـنا    
شهد أنه ال أومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، و

 شهد أن حممداً عبده ورسوله، وبعدأوإله إال اهللا، وحده ال شريك له، 

يف األرض  اسـتخلفه خلق اهللا اإلنسان وكرمه وشرفه على سائر املخلوقات و   
 :على هدى اهللا، قال تعاىلفيها  دف عمارة األرض والسري 

 .)٣٠:الروم( ژ                      ې ې ې ۉې   ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٷ ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇۇ      ڭ ڭ ڭ ژ 

عرض ملؤثرات تعمل على إفساد طبعه النقي الذي خلقه اهللا عليه، لكن اإلنسان يت 
ومن أخطر هذه املؤثرات كيد الشيطان، نعوذ باهللا من شره ومكره الذي أقسـم علـى   

 .نفسه أال يترك اإلنسان إال ويوسوس له بعصيان اهللا تعاىل

  :قال تعاىل

 .)١٦٨:البقرة( ژ                                       ې ژ

 :وقال جل وعال

 .)٣٦:البقرة( ژ ی                                               ژ 

ولقد جاء القرآن موضحاً هذه احلقيقة، وأمرنا باحليطة واحلـذر واالسترشـاد    
 .بالقرآن الكرمي ملا فيه الصالح واهلداية

 :قال اهللا تعاىل 

 .)٩:ءسرااإل( ژ   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ژ 



 ٣

وقد أرشدنا القرآن أيضاً لالسترشاد دي النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث قال  

 :عز وجل

 .)٧:احلشر( ژ ے ے ھ    ھ ھھ ہ ہہ ہ   ۀ  ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ    ...  ژ 
التلقي يف حياة املسلم القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة من متسك ما  افمصدر     

عنه كيد الشيطان ومكره، ولذلك فقـد جـاءت التربيـة     سعد يف دنياه وأخراه، وزال
اإلسالمية املتمثلة يف آيات القرآن الكرمي واألحاديث النبوية املطهرة يف معظمها ـدف  
وقاية اإلنسان من الوقوع يف اخلطأ وسداً حلبائل الشيطان، فاملتأمل هلذه اآليات الكرمية جيد أـا  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ  قال اهللا تعاىلية للمسلم كثرياً ما تدعو إىل اختاذ سبل الوقا
 .)١٠٤(سورة البقرة آية    ژٷ  ۋ  ۋۅ     ۈۆ   ۆ  ۈ

ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ    قال تعـاىل  ،"ال تسبوا"و  
 ).١٠٨:األنعام(  ژې  ۆۇ     ۇ

ڳ     ڳک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ ژ  قـال تعـاىل     "ال تقدموا"و 
اإلسـالم   اهتمـام "، لذلك نرى )١:احلجرات(  ژڱ  ڱ  ں  ں     ڱ     ڱڳ

الوقائي يفوق بشكل كبري اهتمامه باجلانب العالجي، وهذا مما جيعـل املنـهج    باجلانب
  )١(..."اإلسالمي متفرداً على سائر املناهج ذات املنحى العالجي

الوقائيـة   وانطالقاً من كون القرآن زاخراً بالتوجيهات التربويـة وباألسـاليب   

العظيمة، رأى الباحث أن يشارك ذا البحث الستنباط التربية الوقائية من إحدى سـور  

القرآن الكرمي، واليت حتمل العديد من هذه التوجيهات واألساليب الوقائيـة، أال وهـي   

 .سورة الفلق، حماوالً إيضاح تلك اجلوانب الوقائية وأمهيتها للفرد واتمع

                                     
 ١٥هـ، ص٣،١٤١٢الرسالة،بريوت،ط مؤسسةيكن، فتحي، الوقاية يف اإلسالم، ) ١(



 ٤

ا العمل إىل قسم التربية اإلسالمية واملقارنة بكلية التربية جبامعة والباحث يتقدم ذ 

 .أم القرى مبكة املكرمة، لنيل درجة املاجستري يف التربية اإلسالمية

يف ذلك ويغفر لنا الزلل والتقصـري، واحلمـد هللا رب    التوفيقهذا، وأسأل اهللا  

 .العاملني

        



 ٥

 :موضوع الدراسة 
دم وأرسل هلم الرسل مبا يصلح هلم دينهم ودنياهم وجعل هلم لقد خلق اهللا بين آ 

مبادئ وقيماً تتناسب مع طباعهم اإلنسانية، وحتقق احتياجام الفطريـة، فلـم يوكـل    
تكوينـهم  نفسه بذلك لعلمه سبحانه بأسـرار   لإلنسان صياغة تلك القيم، وإمنا اختص

ت الناس ومتوافقة مع طبـاعهم  فجاءت منظومة القيم واملبادئ يف اإلسالم مراعية حلاجا
 .)١(البشرية

 :قال تعاىل  

 ژ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژ :وقـال تعـاىل   .)٨٩:النحل(  ژ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ...  ژ         
 ).٣٨األنعام، (

معرفته خبالقه وبالدين  يستمد من القرآن الكرمي والسنة النبوية : "لذلك فاملسلم 
أحكام الشريعة وبالقيم األخالقية واملعاين واألصـول  وحبقائق العقيدة ومعرفة العبادات و

 )٢(" العامة يف النظام االجتماعي واالقتصادي والسياسي
متكامل من مجيـع النـواحي   تنشئة وتكوين إنسان مسلم "من أجل الوصول إىل   

الصحية والعقلية واالعتقادية والروحية واألخالقية واإلرادية واإلبداعية يف مجيع مراحل 
يف ضوء املبادئ والقيم اليت أتى ا اإلسالم ويف ضوء أساليب وطرق التربية الـيت   منوه
 .)٣("بينها

                                     
  .٧ص) هـ١٤١٢ بريوت، ،الرسالة( الدين يف حياة املسلمني املعاصرين، عبد الرمحن بن معال اللوحيق، الغلو يف ) ١(
 .١٠٨املفهوم والتطبيقات، ص: علي، سعيد إمساعيل وآخرون، التربية اإلسالمية ) ٢(
 .٩٣هـ، ص١٤١٢منابع مشكالت األمة اإلسالمية، دار الكتب، الرياض، : ياجلن، مقداد ) ٣(



 ٦

كان سببه أن  "وملا كان اتمع اإلسالمي قد ابتعد عن املنهج الرباين القومي، فقد  
النظم التربوية اليت تتواجد على الساحة يف العامل اإلسالمي أغلبها مستوردة، بنيت علـى  

  .) ١(" رية وعقدية ال تنسجم وال تتوافق مع الفطرة السليمةأسس فك
لذلك ترى هذا التخلف الذي وصل إليه العامل اإلسالمي وهذا الضعف الـذي   

 .أصابه نتيجة للبعد عن مصادر التربية الصحيحة

من هذا نعلم مدى حاجة اتمع املسـلم إىل الرجـوع إىل مصـادر التشـريع      
 .اإلسالمي، وااللتزام به

من أجل هذا، فالرجوع إىل مصادر التربية اإلسالمية هي احلماية بإذن اهللا للفرد  
املسلم واتمع املسلم من الوقوع يف حبائل الشيطان، لذلك فإن أغلـب آي القـرآن   
واهلدي النبوي يهدف إىل الوقاية من الشرور واآلثام اليت ميكن أن تصيب الفرد واتمع، 

إن من يتمعن يف املنهج التربوي القرآين جيري مسحاً لآليات : "لهوهذا ما أكده يكن بقو
التربوية جيد أن التركيز إمنا ينصب على البناء الوقائي للفرد واتمع وعلى  تقوية املناعة 

 واتقـاًء لشـرها قبـل    املكتسبة لدى الناس تداركاً لألمور واملشكالت وحتوطاً منها،
 .)٢("وقوعها

ث اختار سورة من سور القرآن العظيم ظهر فيهـا  حفإن البا واعتماداً  على هذا 
التربية الوقائية املتضمنة يف سـورة  : االهتمام جلياً باجلانب الوقائي، فكانت هذه الدراسة

 .الفلق وتطبيقاا يف حياة األسرة واتمع

إيضاح اجلوانب الوقاية يف هـذه السـورة     من خالهلا الباحث اىل هدفواليت ي 
 .ة على شكل تطبيقات تربوية تفيد األسرة واتمعالكرمي

                                      
 .٩٣ص هـ١٤١١،  دار الكتب ،الرياض، مرجع سابق الم،الوقاية يف اإلس:ياجلن، مقداد )١(
 .٧ص) هـ١٤١٢بريوت الرسالة، ( عبد الرمحن بن معال اللوحيق، الغلو يف الدين يف حياة املسلمني املعاصرين،  )٢(



 ٧

لذا فإن مدار حبث الباحث إن شاء اهللا يدور حول استنباط األساليب الوقائية من  

 .سورة الفلق وتطبيقاا يف حياة  األسرة املسلمة واتمع

 :وميكن حتديد موضوع البحث إجرائياً يف التساؤل الرئيسي التايل 

 :الدراسة أسئلة

 الوقائية يف سورة الفلق؟ ويةالترب ساليباأل املستفادة من تالتطبيقا ام 

 :وهذا التساؤل العام يتفرع منه التساؤالت الفرعية التالية 

 ما مكانة سورة الفلق يف القرآن الكرمي والسنة النبوية؟  -

 ما مفهوم التربية الوقائية؟  -

 سورة الفلق؟ما التدابري الوقائية التربوية املستخلصة من   -

ما األساليب التربوية الوقائية املتضمنة يف سورة الفلق اليت تسهم يف بنـاء األسـرة     -

 واتمع؟

 :أهداف الدراسة
 -:دف هذه الدراسة إىل 
 .بيان مكانة سورة الفلق يف القرآن الكرمي، والسنة النبوية املطهرة .١

 .إبراز مفهوم التربية الوقائية .٢

 .قائية من خالل دراسة سورة الفلقاستنباط التدابري الو .٣

 توظيف التدابري الوقائية املستخلصة من سورة  الفلق فيما يفيد األسرة واتمع   .٤



 ٨

 :أهمية الدراسة

مييزان التربية اإلسالمية، وكانت التربية  مهمنيالوقاية والعالج جانبني  تإذا كان 

لقيم الدينية والتربوية لدى األفراد الوقائية تعمل على اتباع هذين اجلانبني يف سبيل تنمية ا

واجلماعات، فإن ذلك ينبع من اإلحساس خبطورة املؤثرات اليت حتيط حبيـاة اإلنسـان   

املؤمن، ويدفع رجال التربية والتنشئة إىل اختاذ التدابري واالحتياطات العالجية والوقائيـة  

 .على حد سواء
 -:ما يليومن هذا املنطلق، فإن أمهية هذه الدراسة تتلخص في

إلقاء الضوء على اجلوانب املضيئة يف املنهج التربوي اإلسالمي ومعاجلتـه للقضـايا    .١
 .اإلنسانية واالجتماعية واليت من شأا سعادة األفراد واجلماعات يف حيام وآخرم

 .أمهية دور املربني يف التربية العالجية والوقائية .٢

الـذي  يف وعلى اتمع اإلسـالمي  التصدي للغزو الثقايف الغاشم على الدين احلن .٣
 .اتمع لنيل من عقيدته والعمل على تفكيك أواصريهدف ل

 .توضيح األهداف التربوية السامية اليت ترسم خطاها سورة الفلق .٤

 :منهج الدراسة
يتبع الباحث يف هذه الدراسة املنهج االستنباطي، وذلك ألنه املنهج الذي يقـوم   

خالل النصوص واآليات القرآنية الكرمية وذلك حيـث   باستنباط األحكام واألسس من
الطريقة اليت يقوم فيها الباحث ببذل أقصى جهـد  :"إن فودة وعبد الرمحن قد عرفّاه بأنه

عقلي ونفسي عند دراسة النصوص، دف استخراج مبادئ تربويـة مدعمـة باألدلـة    
 .)١("الواضحة

                                     
 .٤١هـ، ص١٤٢١، القاهرة املرشد يف كتابة األحباث، دار الشروق، : عبداهللا،عبدالرمحن صاحل فودة، حلمي حممد )١( 



 ٩

لمية من خـالل البحـث يف   إن الباحث على ضوء ذلك يقوم باستنباط املادة الع 
األساليب القرآنية والسبل الوقائية التربوية يف القرآن الكرمي اليت ختدم املادة العلمية اليت 
يبحث عنها، وهي اجلوانب الوقائية يف سورة الفلق، وكيفية اإلفادة منـها يف تطبيقهـا   

من اخلطوات  لصاحل الفرد واجلماعة اإلسالمية، وقد اتبع الباحث يف سبيل ذلك جمموعة
 -:تبعاً للترتيب التايل

االستفادة من كتب تفاسري القرآن الكرمي، وما جاء فيها من توجيهات تربويـة   .١
 .وقائية حول سورة الفلق

 .وإبرازها استخراج واستنباط األساليب الوقائية التربوية .٢

العمل على تطبيق وتوظيف هذه التدابري الوقائية والعالجية لالسـتفادة منـها يف    .٣
 .اقع حياة اتمع مبا فيه صالحهو

 :مصطلحات الدراسة
 -:تتعرض الدراسة يف فصوهلا ومباحثها إىل املصطلحات التالية 

 ً  الرتبية: أوال

النشأة والزيادة والنمـاء واإلصـالح   تعين من كلمة  مشتفةتربية كلمة أصل  إن 
 )١(واإلعداد 

                                     
 .١١١٦، ص١، ج)ت.د(، دار لسان العرب، بريوت،  )احمليط(ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب  )١( 
 
 
 
 
  



 ١٠

إعـداداً   األجيال املسـلمة  إعداد علم :"عرفها بانبيلة بقوله هويف االصطالح، و 
كامالً للحياة الدنيا واآلخرة يف مجيع مراحل منوهم املختلفة يف ضوء القـيم واملبـادئ   

 .)١(" اإلسالمية

تنمية فكر اإلنسان وتنظيم سلوكه وعواطفه علـى أسـاس    "وعرفها النحالوي  
يف كـل  الدين اإلسالمي، وبقصد حتقيق أهداف اإلسالم يف حياة الفرد واجلماعـة أي  

 .)١(" جماالت احلياة

تلك املفاهيم اليت يرتبط بعضها ببعض، يف إطار فكري واحـد  : "وعند آخر هي 
يستند إىل املبادئ والقيم اليت أتى ا اإلسالم واليت ترسم عدداً من اإلجراءات والطرائق 

 . )٢("العملية، يؤدي تنفيذها إىل أن يسلك سالكها سلوكاً يتفق وعقيدة اإلسالم

 :ريف الرتبية الذي يراه الباحثتع

 ".إعداد الفرد املسلم فكرياً وسلوكياً وعاطفياً على املبادئ اليت أتى ا اإلسالم" 

 ً  الوقاية لغة: ثانيا

كلمة واحدة تدل على دفع شـيء  : إن الواو والقاف والياء : "يقول ابن فارس 
 . )٣(" عن شيء بغريه فيقيه

 

                                     
أصول التربية الوقائية للطفولة يف اإلسالم،رسالة دكتوره غريمنشورة،جامعة امللك سعود،كلية :بانبيلة،حسني عبداهللا) ١(

 .٥٦هـ ، ص ١٤٢٥العلوم اإلجتماعبة،
 .٥ص هـ١٣٩٦دار الثقافة، القاهرة،  مرجع سابق، ،إمساعيل علي سعيد) ١(
  .٢٧ص، ٢ط ،م١٩٦٧النحالوي، عبد الرمحن، أصول التربية اإلسالمية وأساليبها، دار الفكر، دمشق،    )٢(
هرة، الكتب العربية، القا ابن فارس، أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار إحياء ) ٣(

 .١٣١، ص٦هـ، ج١٣٧١



 ١١

 )١("شيء مما يؤذيه ويضرهحفظ ال: "وعند األصبهاين تعين 

وقاه اهللا وقاية أي حفظه، والتوقية هي الكألة : وذكر اجلوهري يف هذا املعىن قوله 
 . )٢("واحلفظ

 ً  :الوقاية اصطالحا

فرط صيانة فطرة اإلنسان ومحايتها مـن االحنـراف   : "مبعىن جاء مفهوم الوقاية 
ة، عن طريق أخـذ االحتياطـات   ومتابعة النفس اإلنسانية بالتوجيهات اإلسالمية الرباني

والتدابري الشرعية اليت متنع من التردي يف خبائث العقائد واألخالق وسـائر األعمـال،   
ليظل الفرد على الصراط املستقيم، مهتدياً لليت هي أقوم يف كل جانب مـن جوانـب   

 )٣("حياته

 :الرتبية الوقائية

سالمية التربوية واألسـاليب  األخذ بالتوجيهات اإل: "لتربية الوقائية هيويقصد با 

القرآنية التربوية لتحقيق احملافظة على الفرد واتمع ومحايته من االحنراف مـن خـالل   

التدابري الشرعية الوقائية التربوية اليت تسعى إىل تقوية اإلميان يف النفوس ومن مث محايـة  

 .)٤("الفرد واتمع من مساوئ األخالق إلمكان الوصول إىل صالحهما

                                     
 .٥٦٨هـ، ص١٣٧١ار الكتاب العريب، بريوت، ، دحممد، معجم مفردات القرآن الراغب األصبهاين، احلسني بن )١(
 .٢٥٢٧، ص٦هـ ، ج١٤٠٢بريوت،  دار املاليني،  أمحد عطار، اجلوهري، إمساعيل بن حممد، الصحاح، حتقيق )٢(

 .٤٨ -٤٧ة الوقائية يف اإلسالم، صاحلدري، خليل بن عبد اهللا، التربي ) ٣ (

 .١١الفعر، خالد عوض، التربية الوقائية وأساليبها يف سورة احلجرات وتطبيقاا التربوية، ص ) ٤ (



 ١٢

تلك التدابري الشرعية اليت دف إىل حسم مادة الشر والفساد : "هيوقال بعضهم 

 .)١("وسد الطرق املفضية إليها

ويعرف الباحث التربية الوقائية، بأا احملافظة على الفرد املسلم واجلماعة املسلمة  

 .من خالل توجيههم حنو األخذ بالتدابري الوقائية الشرعية

 :قات الرتبويةيبالتط

وتعين من وجهة نظر الباحث جمموعة الطرق واألساليب اليت ميكن من خالهلـا   
 .األهداف التربوية اليت تتضمنها السورة تطبيق

 :الدراسات السابقة

يف هذا اجلانب يعرض الباحث ألهم الدراسات السابقة اليت أفاد من دراسـتها   
 …احلاليةوالتعرف على جوانب البحث فيها، فيما خيدم موضوع الدراسة 

 )٢(:الرتبية الوقائية يف اإلسالم، ومدى استفادة املدرسة الثانوية منها) ١

 :وقد هدفت الدراسة إىل 

 .توضيح مفهوم التربية اإلسالمية يف اإلسالم .١

 .التعرف على بعض مصادر التربية الوقائية يف اإلسالم .٢

 .عرض أساليب التربية الوقائية يف اإلسالم .٣

                                     
 .١١وتطبيقاا التربوية، صالنور ، التربية الوقائية يف سورة قالعرتي، سليمان صفو ) ١(
املاجستري يف ختصص التربية اإلسالمية، بقسم التربيـة اإلسـالمية   خليل بن عبد اهللا احلدري، حبث مقدم لنيل درجة  ) ٢(

 .هـ١٤١٨واملقارنة، يف كلية التربية، جامعة أم القرى، 



 ١٣

يفية استفادة املدرسة الثانوية من التربيـة الوقائيـة يف   إعطاء تصور مقترح يف ك .٤
 .اإلسالم

وقد استخدم الباحث املنهج االستنباطي الستنباط بعض التدابري الوقائيـة الـيت    
حفلت ا املصادر األساسية وهدي السلف الصاحل يف صيانة معتقد وخلـق الشخصـية   

 .اإلسالمية

 :مهاوخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أه

حاجة األمة اإلسالمية بكل أفرادها ومؤسساا إىل هذا املنهج الذي هـو سـر    .١
 .سعادا وفالحها يف الدنيا واآلخرة

حاجة املؤسسات التربوية على وجه اخلصوص إىل مبدأ أسهل من الرفع والوقاية  .٢
 .خري من العالج

دود من أعظـم  أن الدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وتطبيق احل .٣
 .اجلوانب الوقائية

أن األزمات اليت حلت باألمة اإلسالمية يف كل ميدان من ميادين حياـا سـببه    .٤
 .إمهال جانب الوقاية

 .أن امليدان التربوي هو أهم  ميادين احلياة على اإلطالق .٥

 



 ١٤

 :ومن توصيات الدراسة

قاية الذي أخـذ  عناية األمة اإلسالمية بكل أفرادها ومؤسساا مبنهج الوضرورة  .١
 .من منهج اإلسالم التربوي مساحة كبرية

تربية األسرة املسلمة على تعاليم اإلسالم وأحكامه وتأسيس البيوت وفق تلـك   .٢
 .اخلطوات الوقائية اليت شرعها اإلسالم واليت تزخر مبصادر الوحي

 .دراسة التربية الوقائية من خالل سور القرآن الكرمي .٣

عن الدراسة احلالية يف أن الدراسة السـابقة تناولـت   وختتلف الدراسة السابقة  
التربية الوقائية يف اإلسالم بشكل عام، بينما ركزت الدراسة احلالية على التربية الوقائية 

 .من خالل سورة الفلق

 )١(:منهج القرآن يف الوقاية من الذنوب ومعاجلتها) ٢

اربة املعاصي واجلرائم وقد هدفت الدراسة إىل توضيح منهج القرآن الكرمي يف حم 
قبل حدوثها حىت ال تقع، وكذلك بينت الدراسة منهج القرآن الكرمي يف معاجلة املعاصي 

 .بعد حدوثها

وكان منهج الباحث هو دراسة املوضوع دراسة قرآنية شاملة، وتفسري القـرآن   
بعضه ببعض، مث يذكر األحاديث الصحيحة اليت توضح اآليات، وقد استعان الباحـث  

 .تب الفقه واللغة ضمن اهلدف املرادبك

 
                                     

لنيل درجة املاجستري يف ختصص التفسري منهج القرآن يف الوقاية من الذنوب ومعاجلتها،: خليفات، عدنان عبد الكرمي  )١(
 .هـ١٤٠٨ة، عام يف كلية الشريعة يف اجلامعة األردني



 ١٥

 :وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

 .املعصية منشؤها عند العبد إما اجلهل وإما اهلوى أو كالمها معاً .١

األنبياء عليهم السالم معصومون من املعاصي مجيعها صغريها وكبريها قبل النبوة،  .٢
 .عصية إىل األنبياء فهي باطلةوما ورد من روايات يف التفسري  تنسب امل

القرآن الكرمي له منهج يف حماربة اجلرمية يبدأ بالوقاية من أسـباا ودوافعهـا يف    .٣
 .األفراد، ولذلك كان اهتمام القرآن بذلك كبرياً

 .أهم أسس منهج الوقاية القرآن هو تعميق اإلميان باهللا واليوم اآلخر .٤

يف وقاية الفرد واتمع من الوقـوع يف   هناك تشريعات قرآنية خمتلفة هلا أثر فعال .٥
 .كثري من اجلرائم كتشريعات سورة النور

أن : وختتلف الدراسة السابقة عن الدراسة احلالية من جوانب عديـدة، أمههـا   
الدراسة السابقة عرضت ملنهج القرآن الكرمي كامالً يف الوقاية من الـذنوب وركـزت   

 .لقرآن الكرمي من الوقاية منهاالدراسة السابقة على املعاصي كيف ج ا

أما الدراسة احلالية، فهي مقصورة على دراسة سورة الفلق وتوضـيح جوانـب    
 .التربية الوقائية اليت تضمنتها هذه السورة العظيمة

 

 



 ١٦

 )١(:سالمأصول الرتبية الوقائية للطفولة يف اإل) ٣

 :وقد هدفت الدراسة إىل 

 .اإلسالمالتعرف على أصول التربية الوقائية يف  .١

 .التعرف على أهداف التربية الوقائية للطفولة يف اإلسالم .٢

 .الكشف عن خصائص التربية الوقائية يف اإلسالم .٣

 .إبراز أساليب التربية الوقائية للطفولة يف اإلسالم .٤

 .التربية الوقائية للطفولة يف اإلسالم) تدابري(الكشف عن خطط  .٥

 .عاصرةالكشف عن واقع مؤسسات التربية ووسائطها امل .٦

 .للتربية الوقائية للطفولة يف اإلسالم) مقترح(وضع تصور  .٧

وختتلف الدراسة السابقة عن الدراسة احلالية أن الدراسة السابقة عرضت للتربية  
 .الوقائية للطفولة القرآن الكرمي وكيفية تطبيقها على حياة األطفال

توضـيح جوانـب   أما الدراسة احلالية، فهي مقصورة على دراسة سورة الفلق و 
 .التربية الوقائية اليت تضمنتها هذه السورة العظيمة

 

 

 

                                     
إىل قسم التربية بكلية  مقدمة دكتوراهأصول التربية الوقائية للطفولة يف اإلسالم، رسالة  حسني بن عبد اهللا ، ،بانبيلة   )١(

 .هـ١٤٢٥، لدكتوراهحممد بن سعود اإلسالمية، لنيل درجة ا اإلمامالعلوم االجتماعية، جامعة ا



 ١٧

 )١(:الرتبية الوقائية وأساليبها يف سورة احلجرات وتطبيقاتها الرتبوية) ٤
 :وقد هدفت هذه الدراسة إلى 

 .إبراز مفهوم ومكانة التربية الوقائية من خالل سورة احلجرات .١

 .ن سورة احلجراتاستنباط التدابري الوقائية التربوية م .٢

 .استنباط األساليب التربوية الوقائية من خالل سورة احلجرات .٣

االستفادة من املؤسسات التربوية اتمعة يف تعميق مدلول التربية الوقائية لدى  .٤
 .الفرد واتمع

وختتلف الدراسة السابقة عن الدراسة احلالية أن الدراسة السابقة عرضت للتربية  
 .من خالل سورة احلجرات للمجتمعالوقائية 

واسـتنباط التـدابري    أما الدراسة احلالية، فهي مقصورة على دراسة سورة الفلق 
 .الوقائية العالجية منها

 )٢(:الرتبية الوقائية يف اإلسالم) ٥
 :وقد هدفت هذه الدراسة إلى 

 .إبراز أمهية التربية الوقائية يف اإلسالم .١

 .يف القرآن الكرمي بيان أمهية املنهج اإلسالمي التربوي .٢

 .استنباط بعض اآلفات والتعرض لكيفية عالجها .٣

                                     
 ماجسـتري بية الوقائية وأساليبها يف سورة احلجرات وتطبيقاا التربوية، رسـالة  التر خالد بن عوض بن علي ،الفعر،  ) ١(

 .هـ١٤٢١التربية اإلسالمية واملقارنة، بكلية التربية اإلسالمية واملقارنة، جامعة أم القرى، مقدمة إىل قسم 
 .  هـ٣،١٤١٢،مؤسسةالرسالة،بريوت،طفتحي يكن،التربية الوقائية يف اإلسالم )٢(



 ١٨

 :وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية 

 .أمهية التربية الوقائية يف اإلسالم .١

 .احتالل التربية الوقائية مساحة كبرية من الكتاب والسنة .٢

ألمهيته التأكيد على ضرورة حرص احملاضرين التربويني على االهتمام ذا اجلانب  .٣
 .القصوى

وختتلف الدراسة السابقة عن الدراسة احلالية أن الدراسة السابقة تناولت احلديث  
عن التربية الوقائية يف اإلسالم بشكل عام، من خالل القرآن الكـرمي والسـنة النبويـة    

 .املطهرة

 .الفلق أما الدراسة احلالية، فهي تتناول احلديث عن التدابري الوقائية املستنبطة من سورة
 

 

 

 

 



 ١٩

 
 

 الفصل الثاني
 مكانة سورة الفلق يف القرآن الكريم

 والسنة النبوية املطهرة
 

 .التعريف بالسورة: أوالً
 .سبب النزول: ثانياً
 .تفسير السورة: ثالثاً

 .فضل السورة: رابعاً
 .أقوال العلماء في السورة: خامساً

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٠

 ً  :التعريف بالسورة: أوال
هي إحدى سور القرآن الكرمي املعجزة بلفظهـا   –ع البحث موضو –سورة الفلق 

نزلت بعد سورة الفيل وهي مكية يف قول احلسن وعكرمة وعطـاء وجـابر،   « ومعناها 
ومدنية يف أحد قويل ابن عباس وقتادة، وهذا الصحيح، كلها حمكمة ليس فيه ناسخ وال 

 .)١(»منسوخ
مخس آيات، مسيت بسورة الفلـق   تقع سورة الفلق يف اجلزء الثالثني، وعدد آياا

 .لذكر الفلق يف السورة
أي "واسم السورة توقيفي مساها به النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومعـىن تـوقيفي   

املسماة باسم خاص بتوقيف من  النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد ثبتت مجيع أمساء السور 
 )٢(".بالتوقيف من األحاديث واآلثار

لسور القرآن أمساء مساها ا رسـول اهللا  « يرمحه اهللا بأن  فقد ذكر اإلمام الطربي 
 .)٣(»صلى اهللا عليه وسلم

واملتتبع هلذه األمساء جيد أا تدور حول كلمة أو اسم بـارز يف السـورة، لـذلك    
 .جاءت السورة ذا االسم الذكر الفلق فيها

لقـرآن،  إن هذا األسلوب يف تسمية السور متبع شامل لسور ا« :يقول األنصاري
ة، زفتسمى كل سورة باسم أو بكلمة تدور عليها قصة يف موضوع من موضوعاا البـار 

                                     
  .٤٥٨، ص٣٢حدائق األرواح والريحان، دار طوق للنجاة، ح: لوي، محمد األمين عبد اهللالع )١(

هــ،  ١٤٠٧، ١تقان في علوم القرآن، دار إحياء العلوم، بيروت، طاإل: السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن   )٢(
 .١٤٩، ص١ج

 .٧٠، ص١جامع البيان في تأويل القرآن، ج: الطبري، محمد بن جرير )٣(



 ٢١

وهذه دقيقة مـن دقـائق القـرآن    ... تسمى السورة مبضموا، كسورة اإلخالص أو 
 .)١(»ولطائفه

مسى باملفصل لكثرة الفصل .. هو أواخر القرآن «وسورة الفلق من آيات املفصل و
 .)٢(»لقلة املنسوخ منه: قيلبني سورة بالبسملة، و

 ً  :سبب النزول: ثانيا

كان «: ورد يف نزول هذه السورة الكرمية ما روي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
غالم من اليهود خيدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدبت إليه اليهود، فلم يزالوا بـه  

مشطه، فأعطاها اليهود حىت أخذ مشاط رأس النيب صلى اهللا عليه وسلم وعدة من أسنان 
مث دسها يف بئـر  " ابن األعصم"فسحروه فيها، وكان الذي توىل ذلك رجل منهم يقال له

لبين زريق، يقال له ذروان، فمرض النيب صلى اهللا عليه وسلم، وانتثر شعر رأسه ولبـث  
ستة أشهر يرى أنه يأيت النساء وال يأتيهن، وجعل يذوب وال يدري ما عراه، فبينما هـو  

ئم إذ أتاه ملكان فجلس أحدمها عند رأسه واآلخر عند رجليه، فقال الذي عند رجليه نا
 وما طب؟ " طب قال: للذي عند رأسه ما بال الرجل؟ قال

 ومن سحره؟: سحر، قال: قال

 .لبيد بن األعصم اليهودي، قال ومب طبه؟ قال مبشط ومشاطه: قال

يف بئر ذروان، فانتبه  )١("رعونه"طلعه ذكر حتت " )٣(جف"يف : وأين هي؟ قال: قال
مث » يا عائشة أما شعرت أن اهللا أخربين بـدائي « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال

                                     
التحليل الموضوعي آلداب سورة الحجرات، دار الرسـالة، مكـة   : األنصاري، محمد بن محمد األمين )١(

 .٦هـ، ص١٤١٦، ٢المكرمة، ط
مناهل العرفان في علوم القرآن، دار الكتب العلميـة، بيـروت، لبنـان،    : الزرقاني، محمد عبد العظيم )٢(

      .٣٥٢، ص١هـ، ج١٤١٦
    . فشر الطلع: الجف )٣(



 ٢٢

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علياً والزبري وعمار بن ياسر فرتحوا ماء البئر كأنه 
فيه إثنا عشر عقدة  نقاعة احلناء، مث رفعوا الصخرة، وأخرجوا اجلف فإذا فيه وتر معقود

مفروزة باإلبر، فأنزل اهللا السورتني الفلق والناس،فجعل كلما قرأ آية أنه احنلت عقـدة  
ووجود رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خفه حني احنلت العقدة األخرية، فقام كأمنا نشط 

 .)٢(من عقال
 ً  :تفسري سورة الفلق: ثالثا
 ١اآلية ژ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ژ

وهو أمر من اهللا عز وجل لرسوله يقوهلا » قُلْ«رمية بقوله تعاىل افتتحت السورة الك
احفظ القالقل، وفيه تأويالن، « وهي من السورة لرتوهلا معها، وقد ذكر علماء السلف 

يف كل سورة ذكر يف أوئلها ألا منها، الثاين احفظ السورة الـيت أوهلـا   » قُلْ«أحدمها 
 .)٣(» لتأكيدها باألمر بقرأا» قُلْ«

 : قــــالفل
الصبح يقال أبني من فلق الصبح ومسى فلقاً ألنه يفلق عنه الليل «ذكر ابن كثري أنه 
 .)٤(»وهو قول مجهور املفسرين

واملراد أن القادر على إزالة الظلمة الشديدة قادر على أن يدفع عن املتعوذ كل مـا خيشـاه   
 .وخيافه من الشرور

                                                                                                          
     .مجرى في أسفل البئر: الرعونة )١(
   .١٠١٧، ص٥٧٦٣البخاري، صحيح البخاري، كتاب الطب، باب السحر، حديث رقم  )٢(

   ٣، ص٦الكتب العلمية، بيروت، جالنكت والعيون، دار : الماوردي، أبي الحسن علي بن محمد )٣(

، ٤والحكـم، دار األنـدلس، ج   علـوم تفسير القرآن العظيم، مكتبة ال: ابن كثير، عماد الدين إسماعيل )٤(
   .٥٦٨ص



 ٢٣

ار، وقيل هو اجلبال والصخور ألا تفلق بامليـاه  سجن يف جنهم وقيل شجرة يف الن«وقيل هو
 .)١(»أي تتشقق وقيل هو التفلق بني اجلبال ألا تشقق من خوف اهللا

 .)٢(»أن الفلق عموم اخللق « وقال بعضهم 

 ٢:اآلية ژ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ژ

من شر ضرر ما خلقه اهللا من الثقلني وغريمهـا  « ذكر العلوي يف معىن هذه اآلية أعوذ باهللا 

 .)٣(»ائناً من كان من إنس وجن وسباع وهوامك

 أنـه إبلـيس خاصـة ألن اهللا تعـاىل مل خيلـق      «وذكر ابـن عبـاس رضـي اهللا عنـه     

 .)٤(»أشر منه

 ٣:اآلية ژ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ژ

غسق : الليل إذا أقبل بظلمته من الشرق، ودخل يف كل شيء وأظلم يقال«ي أنه ذكر الصاحل

 .)٥(»الليل إذ أظلم

 :عاىلومنه قوله ت

 ٧٨:اإلسراء ژ... ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ژ

                                     
   .٤٥٧، ص١٥فتح البيان في مقاصد القرآن، المكتبة العصرية، بيروت، ج: ، صديق حسنخان )١(

   .٤٨٧التيسير في أحاديث التفسير، دار الغرب اإلسالمي، ص: الناصري، محمد المكي )٢(

 .٤٥٨، ص٣٢لنجاة، جمرجع سابق، دار طوق ا: العلوي، محمد األمين عبد اهللا )٣(

، ٢٠هــ، ج ١٤٠٨الجامع ألحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيـروت،  : القرطبي، محمد بن أحمد   )٤(
   .١٧٥ص

 . ٥٠٨، ص٦الضوء المنير على التفسير، دار السالم، ج: ي، علي الحمد المحمدحالصال )٥(
   



 ٢٤

والليل يكمن فيه الشر أكثر لكون الليل خترج فيه اهلوام والسباع،العفاريت واجلن ومجيـع  

 .املؤذيات فالتحصن ذه السورة يقي اإلنسان هذه الشرور وينجيه منها، فلله احلمد واملنة

 .٤:اآلية ژ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ژ

وس السواحر الاليت ينفثن وينفخن يف عقد الوتر أو احلبال عند ومن شر النساء أو النف« أي

 .)١(»القراءة على تلك العقد يسحرن ا

هذه الصناعة إمنا تعرف بالنساء ألن يعقدن يف اخليط وينفثن، وذلك ألن « قال ابن اخلطيب

ر من النسـاء  األصل األعظم فيه ربط القلب بذلك األمر وإحكام اهلمة والوهم فيه، وذلك إمنا يتأث

 .)٢(»لقلة عملهن، وشدة شهون، فال جرم كان هذا العمل منهن أقوى

  ٥:اآلية  ژ  ڇ ڇ چ چ    چ چ ژ

 : ومن شر حاسد

 .متين زوال النعمة اليت أنعم اهللا ا على احملسودأي  

 : إذا حسد

 .)٣(إذا أظهر ما يف نفسه وعمل مبقتضاه ومحله احلسد على إيقاع الشر باحملسود

 :ل تعاىلقا

 )١٠٩(البقرةژ... ڱ ڱ ڱ  ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ  ک ک ک ک ژ 
 :ربه من مخسة أوجهأن احلاسد بارز «وذكر أبو حفص 

 .أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غريه: إحداها

                                     
      .٤٦١، ص٣٢العلوي، محمد األمين، مرجع سابق، ج )١(

   .١٧٩، ص٣٢ه،، ج١٤١٠لرازي، محمد، تفسير الفخر الرازي، دار الفكر، بيروت، ا )٢(

   .٤٦١، ص١٥مرجع سابق، ج فتح البيان في مقاصد القران،، صديق حسن،خان   )٣(



 ٢٥

 .مل قسمت هذه القسمة: أنه ساخط لقسمة ربه، كأن يقول: ثانيها
 .اء وهو يبخل بفضل اهللاأن فضل اهللا يؤتيه من يش: أنه ضاد اهللا، أي: ثالثها

 .أنه خذل أولياء اهللا، أو يريد خذالم، وزوال النعمة عنهم: رابعها

 . )١(»أنه أعان عدوه إبليس: خامسها

 ً  :فضل السورة : رابعا
) الناس(سورة   أختها سورة الفلق مل ير مثلها كما عرب عنها النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن

التحصني والوقاية، فهي آيات تذكر بالداء وتضع الدواء، وكان الـنيب  يف : وقوله مل ير مثلها، يعين
 .صلى اهللا عليه وسلم يوليها عناية خاصة

لقد أُنزلت علي «:سلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و: فعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال
 .)٢(»أو مل ير مثلهن يعين املعوذتني آيات مل أر

من أحب «: صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عنها أا قالتورفع عن أم سلمة رضي اهللا
 .)٣(»ور إىل اهللا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناسالس

أن رسول اهللا صـلى اهللا  «:وروى اإلمام مالك رضي اهللا عنه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
اشتد وجعه كنت أقـرأ عليـه    عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه املعوذتني وينفث فلما

 .)٤(»باملعوذتني، وأمسح بيده عليه رجاء بركتها

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتعوذ مـن  «:وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال
 .)٥(»اجلان وعني اإلنسان، حىت نزلت املعوذتني، فلما نزلت أخذ ما وترك ما سواها

                                     
 .٥٧٥، ص٢٠لكتب العلمية، بيروت، جاللباب في علوم الكتاب، دار ا: الدمشقي، عمر بن علي   )١(
     .٣٣٠٦القرآن، باب فضل المعوذتين، حديث  سنن الدارمي، كتاب فضل )٢(
  .٤٨٨، ص١٠، جمرجع سابقفتح البيان في مقاصد القرآن، : خان، صديق حسن  )٣(
   . ٤٢٧،ص٩شرح صحيح البخاري، مكتبة الرشد، ج: ابن بطال، أبي الحسن بن خلف  )٤(
   ١٩٨بالمعوذتين، حديث ي الرقية الترمذي، محمد بن علي الحكيم، كتاب الطب، باب ما جاء ف  )٥(



 ٢٦

كنت أقود برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ناقته يف «:ه قالوعن عقبة بن عامر رضي اهللا عن
قل أعوذ «و» قل أعوذ برب الفلق«لمين عف» يا عقبة أال أعلمك خري سورتني قرئتا«:السفر فقال يل
 .)١(»برب الناس

 :أقوال العلماء يف سورة الفلق
ية احلسد وأعظم هي من أكرب أدو«:ذكر ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف فضل سورة الفلق قائال

 .)٢(»ما يندفع به شر الشيطان

 .)٣(»املعوذات تدفع عنك كل سوء وتغنيك عن سوامها«: وقال عنها الطييب

كذلك األمر بالنسبة للمحافظة على قراءة املعوذتني «:وقال الشيخ عبد اهللا بن سليمان املنيع
وسلم، فقد أخذ بأسباب محايـة  فمن استجاب لتوجيه اهللا تعاىل وتوجيه رسوله حممد صلى اهللا عليه 

 .)٤(»اهللا له وحفظه من الشيطان

 

 

 

 

 

 

 

                                     
    . ٤٨٨، ص١٠مرجع سابق، ، ج فتح البيان في مقاصد القران،:خان، صديق حسن )١(
بيان، بيروت، تحقيق بشير محمد عيون، دار ال،الطب النبوي، :ابن القيم، شمس الدين محمد بن القيم )٢(

   .٢٥٥هـ، ص١٤٠٩، ٣ط
.٢١، ص١٠الترمـذي، دار الفكـر، ج  حوذي بشـرح  تحفة األ: المباركفوري، محمد بن عبد الرحمن )٣(

     
    . ٣٨هـ، ص١٤١٩، ذو القعدة ٦٩العدد –مجلة األسرة  )٤(



 ٢٧
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 ٢٨

 ً  :أهمية الرتبية الوقائية: أوال
الناس، أن الوقاية إمنا تكون يف املاديات أو احملسوسات، كأن يقـي  يعتقد كثري من 

اإلنسان نفسه املرض، بتجنب أسبابه، أو يقي نفسه اخلطر باالحتراز منه، لكـن هنـاك   
منه، ويتخذ فيه سبيل الوقاية،  زجانب مهم، يصيب اإلنسان بالسوء والضرر، ما مل يتحر

 .أال وهو اجلانب احلسي أو اجلانب القليب

وقد بني اهللا عز وجل يف كتابه العزيز على لسان مالئكته يف دعائهم لبين آدم قـال  
 :تعاىل

 .٩:غافر  ژ  ڦ ڦ    ڦ ڤ ڤڤ ڤ  ٹ     ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ژ 

لذلك اهتم املسلمون باجلانب الوقائي وأولوه أمهية عظيمة نظراً لكون القرآن اهتم 
حاً لآليات التربوية جيد أن التركيـز  املتمعن يف النهج التربوي القرآين، وجيري مس«به و

إمنا ينصب على البناء الوقائي للفرد واتمع وعلى تقوية املناعة املكتسبة لدى النـاس،  
 .)١(»تداركاً لألمور واملشكالت، وحتوطاً منها، واتقاًء لشرها قبل وقوعها

يقي األفراد  ومن هنا جاءت أمهية التربية الوقائية لتكون عامالً مهماً وسياجاً حصيناً
واتمعات السوء، واملتأمل لكتاب اهللا عز وجل جيد أنه اهتم ذا اجلانب وأوله أمهيـة  

وذلك من أجل محاية األفراد واجلماعات اإلسالمية من االنـزالق يف مهـاوي   . عظمى
 .السوء والضالل

 ً  ة الوقائيةمصادر الرتبي: ثانيا

                                     
 .٣٩التربية الوقائية في اإلسالم، ص: يكن، فتحي  )١(



 ٢٩

 :ها  املسلم مبادئة وأصوله  مايلي إ ن من أهم املصادر الوقائية اليت يستقي من

 :القرآن الكريم –أ 
هو «: وهو املصدر األول الذي تستقي منه التربية اإلسالمية أصوهلا ومبادئها، والقرآن الكرمي

 .)١(»كالم اهللا املعجز املرتل على النيب صلى اهللا عليه وسلم املنقول تواتراً واملتعبد بتالوته

مثرات الكتب املرتلة السابقة وقيل ألنه مجع أنواع العلوم كلـها   لكونه مجع«:وقد مسى قرآناً

 .)٢(»مبعان

هداية اخلالق إلصالح اخللق، وشريعة السماء ألهل األرض وهو التشريع اخلالد « :فهو بذلك

الذي تكفل جبميع ما حتتاج إليه البشر يف أمر دينهم، ودنياهم، يف العقائد واألخالق ويف العبادات 

يف االقتصاد والسياسة، يف احلرب والسلم واملعاهدات والعالقات، ال يعتريه خلـل وال   واملعامالت

 .)٣(»احنراف وال تناقض وال اضطراب

 .لذلك فهو كتاب معجز خالد ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه 

 :قال تعاىل

 ٨٨:اإلسراء ژ ڦ ڤ ڤ    ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ژ

وصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم القرآن، أخرج البخاري يف صحيحه عن طلحة لذا كانت 

ال، قلت كيف كتـب  : سألت عبد اهللا بن أيب أوىف أوصى النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ قال «:قال

 .)٤(»أوصى بكتاب اهللا: على الناس الوصية، ومل يوصي؟ قال

                                     
    .م١٩٨٣، وم القرآن، مطبعة الشرق، الرياضالمنار في عل: الحسن، محمد علي )١(
.٣٤٨، ص١ج  ،)د.ت( ان في علوم القـرآن، دار الفكـر، بيـروت،   البره: الزركشي، محمد عبد اهللا )٢(

  
هــ،  ١٤١٢، ١لسنة، القاهرة، طالمدخل لدراسة القرآن الكريم، مكتبة ا: أبو شهبة، محمد بن محمد )٣(

   .١٠ص
 .٨٥، ص٩، ج٥٠٢٢أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، حديث رقم )٤(



 ٣٠

رة العمل به، فعن عبـد اهللا بـن   لقد أدرك السلف الصاحل أمهية كتاب اهللا عز وجل وضرو

كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات مل يتجاوزهن حىت يعرف معانيهن «: مسعود رضي اهللا عنه قال

 .)١(»والعمل ن

يعاجل املشكالت اإلنسانية يف شىت مرافق « :وقد ذكر القطان يف بيان فضل القرآن الكرمي أنه

اعية واالقتصادية والسياسية عالجاً حكيماً، ألنـه ترتيـل   احلياة الروحية والعقلية والبدنية واالجتم

احلكيم احلميد، ويضع لكل مشكلة بلسمها الشايف، فاكتسب بـذلك صـالحية لكـل زمـان     

 .)٢(»ومكان

ولو تأملنا حال األمة اإلسالمية اليوم، وما وصلت إليه من ضعف وتشرذم، إمنا تأيت من البعد 

تركت فيكم شيئني لن «: ة والسالم، قال عليه الصالة والسالمعن كتاب اهللا وسنة نبيه عليه الصال

 .)٣(»تضلوا بعدي كتاب اهللا وسنيت، ولن تتفرقا حىت يردا على احلوض

أولئك السلف من  أخذ به اخذ مباألإال ب من العزة واد وما من سبيل للعودة إىل سابق العهد

أمر التربية اإلسالمية باألخذ مبا اشـتمل  ب ، هلذا كان لزاماً على القائمنيالتمسك بالكتاب والسنة

استلهام اآليـات  إن عليه القرآن الكرمي من توجيهات ومبادئ وقيم، ألنه املعني الذي ال ينضب، و

له السبيل للعودة باألمة إىل سابق  اليت حتمل معاين التربية الوقائية وغرسها يف نفوس األجيال اجلديدة

 .وقوا عزة األمة

 ً  :نةالس: ثانيا
                                     

  .١٢، ص١، ج١٤١٤بن كثير، تحقيق الوادعي، تفسير ا: الفداء الحافظ بوابن كثير، أ  )١(

 .٢٩، ص١٤٠٦، ٢مباحث في علوم القرآن، مؤسسة الرسالة، ط: القطان، مناع خليل )٢(

  .٥٦٦، ص ١، ج )د.ت(الموطأ، دار إحياء الكتب العلمية، بيروت، : األصبحي، مالك بن أنس )٣(



 ٣١

 .وهي املصدر الثاين من مصادر التربية الوقائية

 .)١(»الطريقة أو املنهج يف بيان القرآن وشرح حقائق اإلسالم« :والسنة تعين

كل ما أثر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما « : واملعىن االصطالحي

 .)٢(»يصلح أن يكون دليالً حلكم شرعي

 :ة له والشارحة حلقائقه، قال تعاىلنيي املبعد القرآن الكرمي فهوتأيت مرتلتها ب

 .٤٤:النحل ژ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ    ٹ  ٿ ژ

أمرنا اهللا بإتباع النيب صـلى اهللا عليـه    لقرآن بقوله وعمله وتقريره، وقدفالنيب هو املبني ل 

 : وسلم، قال تعاىل

 . ٧:احلشر ژ ہ ہ   ۀ  ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ژ

اهللا عز وجل لألخذ بسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم وخمالفته توجب فهذا أمر جلي واضح من 

 :قال تعاىل. العقوبة من اهللا عز وجل

  ژ ڳ ڳ     ڳ گ گ گ گ  ک ک ک   ک ڑ ژ

 ٦٣:النور
 :فالسنة جاءت لتحقق هدفني عظيمني«لذلك 

 :تعاىلإيضاح ما جاء يف القرآن الكرمي وإىل هذا املعىن أشار القرآن الكرمي يف قوله  –أ 

 .٤٤:النحل ژ  ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ    ٹ  ٿ ژ

 :بيان التشريعات وآداب أخرى، قال تعاىل -ب

                                     
  .٢٥، ص١هـ، ط١٤٢١لشروق، كيف نتعامل مع السنة النبوية، دار ا: ، يوسف القرضاوي )١(
   .١٩، ص١٤٠٩أصول الحديث وعلومه وصحيحه، دار الفكر، : ، محمد عجاج الخطيب )٢(



 ٣٢

 )١( »٢:اجلمعة ژ ڤ ڤ ٹ ژ

ومن أبرز هذه اآلداب اليت جاء النيب صلى اهللا وسلم لتأصيلها التربية الوقائية املتمثلة يف قوله 
 .وفعله وأمره ويه

وبينـهما أمـور    حلرام بـين ااحلالل بين و« :واحلرام قال عليه الصالة والسالم عن احلالل
مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه واإلمث كان ملا استبان أترك و من اجترا على ما يشك فيه مـن اإلمث  

 .)٢(»أوشك أن يوقع ما استبان، واملعاصي محى اهللا من يرتع حول احلمى يوشك أن يوقعه

أصحابه رضوان اهللا عليهم امجعني من خالل مايترتل  لقدكان النيب صلى اهللا علية وسلم يريب
والقيم النبيلة من أجل خلق ، من آيات القران الكرمي ومن خالل هديه الشريف على األداب العالية 

ترى املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم " فال الرسول صلى اهللا علية وسلم ، جمتمع مسلم حمب ومترابط 
 )٣("ا اشتكى عضوآ تداعى له سائر جسده بالسهر واحلمىوتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذ

من معني ال ينضب  اهلدي النبويوهذه االستشهادات وغريها كثري تدل داللة قطعية على أن 
الرذائـل   األخطاء وسلم من كثريمن املسلم جنا من الوقوع يف كثري من التربية الوقائية مىت أخذ به

 . هذا الزماند اليت عم شرها وزاد خطرها يفواملفاس

                                     
   . ٢٥، ص٢هـ، ط١٤٠٣، دار الفكر، أصول التربية اإلسالمية:  ، عبد الرحمن النحالوي      )١(
 .٧، ص٣ج ،]صحيح البخاري، دار إحياء التراث العرب: البخاري، محمد بن إسماعيل )٢(
١٠٥١ص،٦٠١١حـديث رقـم   ،٢ط،مرجع سابق‘صحيح البخاري:محمد بن أسماعيل ، البخاري )      ٣(

     



 ٣٣

 ً  :أقوال الصحابة: ثالثا
 -: املصدر الثالث من مصادر التربية الوقائية

هم اجليل الذي رافق النيب صلى اهللا عليه وسلم وتلقوا عنه تعاليم الصحابة رضي اهللا عن
اإلسالم ومبادئه السمحة وطبقوها يف حيام وحفظوها ملن بعدهم من املسلمني الذين مل يروا النيب 

 .يأخذوا عنه ومل
 :تعریف الصحابي في اللغة

كاألنصاري منسوب إىل األنصار، وهي مصدر  –الصحايب منسوب إىل الصحابة « فـ 
 .)١(»صحب يصحب صحبة، مبعىن الزم مالزمة، ورافق مرافقة، وعاشر معاشرة

أي دعاه إىل الصحبة والزمه، وكل شيء الزم شيئاً فقد : صحب« :وجاء يف خمتار الصحاح 
 .)٢(»صحبهاست

 .ومن خالل املعىن اللغوي جند أن الصحايب مشتق من الصحبة واملالزمة
 : وفي االصطالح

 .)٣(»الصحايب هو من صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم أو رآه من املسلمني« 
 .)٤(»من صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من ار« : وقال العسقالين

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حال إسالم وإن مل تطل صـحبته   من رأى« :الصحايب هو
 .)٥(»وهذا قول مجهور العلماء خلفاً وسلفاً» له، وإن مل يروى عنه شيئاً

 :وقد أثىن اهللا على صحابة نبيه، قال تعاىل

                                     
هـ، ١٤٢٠فتح الباري شرح صحيح البخار، دار المعرفة، لبنان، : العسقالني، أحمد بن علي بن حجر    )١(

  .٥ص

حابة، دار الفكـر، بيـروت،   صحيح البخاري، كتاب فضائل الص: البخاري، محمد بن إسماعيل    ) ٢(
  .٨٩٢هـ، ص١٤٢٤

  .٣٥٦م، ص٢٠٠٦مختار الصحاح، المؤسسة الحديثة للكتاب، : الرازي، محمد بن أبي بكر    ) ٣(
المعجم الوسيط، المكتبة اإلسالمية، استانبول، تحقيق إبراهيم مصـطفى  : مجمع اللغة العربية    ) ٤(

  .٥٠٧، ص١ج  ،)د.ت( وآخرون،
أحمد محمد شاكر، : الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، تأليف: أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، )٥(

 .١٧٤، ص١ط  ،)د.ت( دار الفكر،



 ٣٤

 ١٠٠:التوبة ژ ڤ ٹ ٹ  ٹٹ ٿ ٿ         ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 :وقال تعاىل

 ٧٤:األنفال ژ                   ې  ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ٷ ۈ ۈ ژ

ال تسبوا أصحايب، «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أيب هريرة رضي اهللا  عنه قال

 .)١(»فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم وال نصيبه

لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ ثوابه يف « :ذا احلديث يقول النووي يف تعليقه على ه
ذلك نفقة أحد صحايب مداً وال نصف مد، وسبب تفضيل نفقهم أا كانت يف وقت الضرورة 
وضيق احلال، خبالف غريهم، وألن إنفاقهم كان يف نصرته صلى اهللا عليه وسلم ومحايته، وذلك 

وفضيلة الصحبة ولو حلظة ال يوازيها عمل ، وال  معدوم بعده، وكذلك جهادهم وسائر طاعتهم
 .)٢(»تنال درجتها بشيء

« :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يف األنصار: وعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال

 )٣(.»ال حيبهم إال مؤمن وال يبغضهم إال منافق، فمن أحبهم فأحبه اهللا، ومن أبغضهم فأبغضـه اهللا 

 .متفق عليه

خري الناس قرين مث الذين يلوم مث الذين يلـوم، مث  «:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال

 .)٤(»جييء أقوام تسبق شهادة أحدهم ميينه وميينه شهادته

                                     
 .٣٢٦، ص١٦جـ  ،)د.ت( صحيح مسلم، دار الريان، القاهرة،: مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج )١(

الكتـب العلميـة،    صـحيح مسـلم بشـرح النـووي، دار    : النووي، بحيى بن شرف      )٢(
  .١٢٦، ص٨هـ، ج١٤٠٠

.٨٧، ص٣هــ، ج ٦٧١رياض الصالحين، شركة الشـمرلي، القـاهرة، ت  : النووي، يحي بن شرف )٣(
    

  ٣١٩، ص١٦ج ،)د.ت(صحيح مسلم، دار الريان، القاهرة، : مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج )٤(



 ٣٥

فهم حجة اهللا على خلقه بعد رسوله صلى اهللا عليه وسـلم  «:وملا كان للصحابة هذه املرتلة 

ليبلغ الشـاهد مـنكم   {دى إليهم ألنه بذلك أمرهم يؤدون عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما أ

 .)١(»}الغائب

وقد حفظوا القرآن «:فإذا كانت هذه مرتلتهم عند اهللا وعند رسوله أفال جنلهم وحنفظ قدرهم

وروه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آية آية وكلمة كلمة وحرفاً حرفاً بالصدور وإثباتاً بالكتابة 

 .)٢(»نبيهم كل أقواله وأفعاله وأحوالهيف املصاحف وحفظوا عن 

بلى جنلهم ونقدرهم ألم العنصر الوقائي الذي محى السنة من الدخيل والكذب وحفظـوا  

 .بذلك للمسلمني دينهم وعقيدم

 ً  :الوقاية يف اخلطاب القرآني: ثالثا
ت والسور أخذت الوقاية يف القرآن الكرمي احليز األكرب يف التوجيه واإلرشاد من خالل اآليا

الكرمية، فال تكاد ختلو سورة من سور القرآن الكرمي من توجيه، أو أمر، أو ي، أو تنبيه، أو وصية 
دف توجيه الفرد املسلم وذيب سلوكه، ووقايته من األخطار واملفاسد اليت قد ـدد فطرتـه   

 .السليمة

 ).٣٠:الروم(  ژ                        ې ې ې ۉې   ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٷ ۈ  ۈ ۆ ۆ ژ :قال تعالى
وإمنا يأيت اهتمام القرآن الكرمي بالوقاية، لكوا تدرء املشكالت قبل وقوعها، وحتمي األفراد 

 .واتمعات من االحنراف والضالل

فنجد القرآن الكرمي حيذر يف املقام األول من عداوة الشيطان لإلنسان ويبني أنه عدو جيـب  
 .احلذر منه

 )٦: فاطر(  ژ چ   چ چ چ   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ  ڄ ڄ   ڦ ڦ ڦ ژ :قال تعالى

                                     
  .١٥،ص١٤٠٨، ١ة، بيروت، طالسنة، مؤسسة الكتب الثقافي: المروزي، محمد بن نصر )١(
    .٥ص  ،)د.ت( مرجع سابق، تأليف أحمد شاكر،: ابن كثير، أبي الفداء إسماعيل )٢(



 ٣٦

ويف موضع آخر يوصي القرآن الكرمي املسلم بأخذ احليطة واحلذر، لكون الشيطان أقسـم  
 .على غواية النسا إال املخلصني الطائعني هللا

 )٨٢: ص( ژ                    ژ :قال تعالى 
وأقام الصالة واألمر باملعروف والنهي ويف الوقاية من الشرك واألمر باإلحسان إىل الوالدين 

عن املنكر، والصرب على أمر اهللا وعدم التذلل للناس وعدم التكرب والغرور، وعدم رفع الصوت وأا 
 ٹ ژ: قال تعالى من الذنوب اليت يقع فيها كثري من الناس أمر اهللا عز وجل عباده باالبتعاد عنها،

 ).لقمان١٤-١٣( ژ ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ  ٹ
 يف املعصية ويف األمر بغض البصر وقاية للمؤمن من مغبة الوقوع 

 )٣٠:النور(  ژ ک ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈڈ ڎ ڎ  ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ ژ :قال تعالى
 .هدفه الوقاية مما جيره النظر على صاحبه من سوء ومعصية  و

منني أن يغضوا أبصارهم هذا أمر من اهللا تعاىل لعباده املؤ« قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية 
 )١(.»عن احملارم، فإن اتفق أن وقع البصر على حمرم من غري قصد فليصرف بصره عنه سريعاً

 ..ويف الوقاية من الزنا 
حرم اهللا عز وجل الزنا ألن يف الزنا تنتهك األعراض، وختتلط األنساب، وتنتشر األمراض، 

 .وهو من كبائر الذنوب اليت تتوجب العقوبة 

 )٣:النور(  ژ ژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڌڎ  ڌ ڍ  ڍ ڇ   ڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ  ڃ ژ :عالىقال ت
هذا بيان لرذيلة الزنا، وأنه يدنس عرض « :يقول بن سعدي رمحه اهللا يف تفسري هذه اآلية

صاحبه، وعرض قارنه ومازجه ما ال يفعله بقية الذنوب، فأخرب أن الزاين ال يقدم على نكاحه من 
تناسب حاله حاهلا، أو مشركة باهللا ال تؤمن ببعث وال جزاء وال تلتزم أمر اهللا،  النساء إال أنثى زانية

                                     
، ٣مرجـع سـابق، ج  ، الباعث الحثيث يشرح علـوم الحـديث  : ابن كثير، إسماعيل     ) ١(

  .٢٩٢ص



 ٣٧

أي حرم عليهم أن ) وحرم ذلك على املؤمنني( والزانية كذلك ال ينكحها إال زان أو مشرك 
 .)١(»ينكحوا زانياً أو ينكحوا زانية

ى أن تأتيه ألنه يفتك ويف الوقاية من الظن السيء والتجسس والغيبة حذرنا املوىل عز وجل عل
  ٹ ٿ ٿ ٿٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ  ڀڀ ڀ پ                پ پ پ      ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :قال تعالى باتمعات، ويرتع الثقة بني أفراد اتمع،

 ).١٢:الحجرات(  ژ ڄ ڄ  ڄ ڦ  ڦ ڦڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

: حمل التحذير والنهيالظن هنا يف اآلية التهمة، و« :يقول اإلمام القرطيب يف تفسري هذه اآلية
إمنا هو مة ال سبب هلا يوجبها، كمن يتهم بالفاحشة أو شرب اخلمر مثالً، ومل يظهر عليه ما 

وذلك أنه قد يقع له خاطرة ) وال جتسسوا(يقتضي ذلك، ودليل كون الظن مة هنا مبعىن قوله 
يق ما وقع له من تلك التهمة ابتداء ويريد أن يتجسس خرب ذلك ويبحث عنه ويتبصر ويستمع لتحق

 .)٢(»التهمة، فنهى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك

ومن أسباب الوقاية اليت دعى إليها القرآن الكرمي حفظ اللسان فهي السبيل إىل جناة اإلنسان 
يف الدنيا واآلخرة، وقد حذر القرآن الكرمي من إطالق اللسان فيما ال يعين وخاصة يف االفتراء 

 ).١٥:النور(  ژ ے ے ھ ھ  ھ ھ    ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ    ٹ ٹ  ڻ ڻ ں ژ :تعالى، قال والكذب
إن اللسان من نعم اهللا العظيمة، « :يقول اإلمام الغزايل رمحه اهللا يف بيان خطورة اللسان

ولطائف صنعه الغريبة، فإنه صغري جرمه، عظيم طاعته وجرمه، إذ ال يتبني الكفر واإلميان إال 
غاية الطاعة والعصيان، وأعصى األعضاء على اإلنسان اللسان فإنه ال يتعب  بشهادة اللسان، ومها

يف إطالقه وال مؤنه يف حتريكه، وقد تساهل اخللق يف االحتراز عن آفاته وغوائله، واحلذر من 

                                     
منان، تحقيق تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم ال: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر     )١(

  .٥٦١،  ص٢هـ، ط١٤١٤النجار، عالم الكتب ، بيروت، 
، ١٦مرجـع سـابق ، ج  ، الجامع إلحكـام القـران الكـريم   :القرطبي، محمد بن أحمد     )٢(

  .٣٣١ص



 ٣٨

مصائده وحبائله، وإنه أعظم آلة للشيطان يف استغواء اإلنسان، واللسان رحب امليدان، ليس له 
 .)١(»منتهى وحد، له يف اخلري جمال رحب وله يف الشر ذيل سحب مرد، وال اله

ومن خالل االستعراض لبعض املفاهيم الوقائية يف القرآن الكرمي جند أنه أوىل الوقاية جانب 
كبري من األمهية،لكوا احلاجز األول الذي حيمي الفرد واتمع من التردي يف اخلطأ والضالل، 

املصدر األول من مصادر التربية الوقائية يف اإلسالم من أخذ ا أخذ خبري  لذلك يعترب القرآن الكرمي
 .عظيم

 ً  :أهداف الرتبية الوقائية: رابعا
    يف حيـاة النـاس   حتقيقهـا على  اإلسالم إن من أهم أهداف التربية الوقائية اليت حرص

 -:مايلي 

 :تنمية اجلوانب اإلميانية –أ 

فاإلنسـان املـؤمن    ،هي األساس يف حياة املؤمن ،حياة الناس تنمية اجلوانب اإلميانية يف، إن

ويراقبه يف مجيع أعماله وأنه سوف حياسـبه علـى   ، والذي متكن اإلميان يف قلبه يدرك بأن اهللا يراه

وال يتعدى علـى حقـوق   ، وال جيترئ على احملرمات، فتراه ال يرتكب اجلرائم، أعماله يوم القيامة

ميان الذي متكن يف قلبه وقد ذكر اجلسر يف معرض حديثه عن اإلميـان  اآلخرين وهذا مرده إىل اإل

فهو يرد للقلوب إذا ، وتأكل الصدور، دواء ناجح ملعاجلة األمراض اليت ختدش القلوب: "بقوله هو

وسكن للنفوس إذا نزل املوت أو ، وهو طاقة متد العزائم بالقوة يف الشدائد، احترقت عند املصائب

  )٢(".وشاء للصدور يف احلسد واالنتقام والغيظ، د الرضا والقناعة باحلظوظوعما، قربت أيامه

                                     
، ص ٢٣، ج١هــ، ط ١٤١٢إحياء علوم الدين، دار قتيبة، بيروت، : الغزالي، أبو حامد  )١(

١٠٨.  

    ..٢٧٥م ، ص١٩٦٣ان ، دار األندلس ، بيروت ، قصة اإليم: الحسن ، نديم  )٢(



 ٣٩

، ألنه يدرك أن اهللا معه ناصره وحاميه، لذلك فاملؤمن ال يغضب وال حيزن وال يتربم من مظلمة

كذلك املؤمن قائم بواجباته الدينية خري قيام لنيل رضا رب العباد مؤدياً ألمانته حافظـاً لرعيتـه    

، فتجده يرتكب اجلرائم إلرضـاء غـروره  ،  املؤمن الذي يفتقد إىل هذه املعاين يف قلبهخبالف غري

مهمل . وجيترئ على احملرمات إلشباع غرائزه ويعتدي على حقوق اآلخرين من أجل الكسب احملرم

 ،غاشاً لرعيته وما تأيت له ذلك إال بسبب افتقـاره لإلميـان  ، مضيعاً لألمانة، ألداء واجباته الدينية

 . فاإلميان يهدي اإلنسانية إىل طريق اخلري وحيقق السعادة لألفراد واتمعات

لذلك كان من أهداف التربية الوقائية يف اإلسالم غرس مفهوم اإلميان يف حياة الناس لكـي  
يتأصل هذا املعىن يف حيام وميكن أن يتحقق ذلك من خالل قيام العلماء والتربويني والوعـاظ يف  

وعرب وسائل اإلعالم املختلفة املقرؤة واملسموعة واملرئية بواجب ، ملدارس واالس العامةاملساجد وا
التذكري الدائم باهللا عز وجل عن طريق عقد احملاضرات والندوات وتوزيع الكتيبات والنشرات اليت 

 . تساعد األفراد على تذكر احلقيقة

 :تنمیة الجوانب األخالقیة -ب 

، لتكون سبباً يف توفري األمـن ، ة إىل تعزيز اجلوانب األخالقية يف اتمعدف التربية الوقائي
والتحذير مـن األخـالق   ، ومن خالل إكساب اتمع األخالق احلسنة، واالستقرار االجتماعي

 . ألا من أسباب تفكك اتمعات، ةالسيئ

: الصالة والسـالم وقد وصف النيب صلى اهللا عليه وسلم األخالق السيئة بالداء فقال عليه 
 .)١("البغضاء وأي داء أردأ من البخلدب إليكم داء األمم قبلكم  احلسد و"

، ك اتمعـات فقد بني النيب صلى اهللا عليه وسلم من خالل هذا احلديث أن من أسباب تفك
كما أن األمـم  ، تكون معرضة للخطر والسقوط ف فيها مثل هذه اآلفات وسقوط الدول و إنتشار

                                     
   .٣٨١، ص ٢، ج)د.ت(المسند، المطبعة الميمنية، القاهرة، : ابن حنبل، أحمد )١(



 ٤٠

ما ارتفعت أمة "ويف بيان تأثري األخالق يقول حكيم ، أخالقها احلسنة ن السبب يف بقاءواخلرية يك
وما احنطت أمة أو قـل  ، يف تاريخ العامل القدمي واحلديث إال وكان سبب ذلك مسو أخالق أفرادها

جمدها وزال سلطاا إال وكان لزوال تلك األخالق من نفوس أبنائها وانغماسها يف الشر والفسـاد  
 . )١("األثر الفعال يف زوال جمدها واحنطاطها

،  من خالل ما سبق جند أن اجلوانب األخالقية ذات أثر عظيم يف صالح اتمع أو فسـاده 

من خـالل  ،  على املربني واملصلحني تعزيز هذه اجلوانب األخالقية يف حياة الناسكان لزامآ لذلك 

املسجد واملدرسة  بواسطة،  ق السيئة وأضرارهااحلث على تطبيقها وممارستها والتحذير من األخال

فدور ،  األسرة حياة يف  وكذلك ال نغفل دور األب يف تعزيز اجلوانب األخالقية، ووسائل اإلعالم

فهو الدفاع األول يف وقاية أفراد أسرتة مـواطن  ، اجلوانب اخللقية يف األسرة عظيم األب يف تعزيز 

ذا الزمان كالذي يسمع ويشاهد يف وسائل اإلعالم املختلفة من الفنت والشروراليت عم بالئها يف ه

كذلك دور األب عظيم يف تعويد أبناءه ، عادات الدخيلة المتت لعاداتناو جمتمعنا اإلسالمي بصلة 

دف حتقيق الرقابة ،  اليت جاء ا القران الكرمي والسنة النبوية ، الفضائل اإلسالمية القولية والفعلية

و ال يتأتى ذلك إال من خالل ،و غرس مراقبة اهللا عزوجل يف السر والعلن ، نفوس أبناءه  الذاتية يف

 . القدوة احلسنة اليت هلا اكرب األثر يف التربية والتوجية

 :بناء جمتمع قوي متماسك -جـ 

                                     
   .٢٢ص ،)د.ت(التربية األخالقية، مطبعة اليقظة، القاهرة، : حكيم، أبادير )١(



 ٤١

إن من أهم أهداف التربية الوقائية بناء جمتمع قوي البنيان مستقر وهادئ تسود أفراده املودة 

رمحة والعدالة، وذلك عن طريق تكوين أفراد أخيار، ألنه عندما يسعى كل فرد لتحقيق اخلـري  وال

 .لغريه كما يسعى لنفسه فإن اتمع عندئذ يتحول ال حمالة إىل جمتمع جديد

ال « :لذلك حرص النيب صلى اهللا عليه وسلم على تأصيل هذا املعىن يف نفوس املسلمني بقوله

 .)١(»خيه ما حيب لنفسهيؤمن أحدكم حىت حيب أل

 .)٢(»ال حيل ملؤمن أن يهجر أخاه فوق ثالث أيام« :وقال عليه الصالة والسالم

ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق السـارق  « :وقال أيضاً عليه الصالة والسالم

 .)٣(»حني يسرق وهو مؤمن وال يشرب اخلمر حني يشرا وهو مؤمن

 .)٤(»من بالذي يشبع وجاره جائع جبنبهليس املؤ«: وقال أيضاً

ولو تأملت هذه اإلرشادات النبوية جند أا دف إىل خلق جمتمع مسلم قوي ومتماسك حيب 

 .بعضه بعضاً سليماً معافاً من اآلفات واألمراض النفسية واالجتماعية

 ً  :جماالت تطبيق الرتبية الوقائية: خامسا
 -: التربية الوقائية من خاللها مايليإن من أهم المجاالت التي يمكن تطبيق 

 :األسرة – ١
                                     

 .٥ص، ١٣قم حديث ر، ٢ط،مرجع سابق ،صحيح البخاري:محمدبن إسماعيل ،البخاري )١(

ـ   ، تحقمرجع سابق البر كتاب : أبو الحسين مسلم بن الحجاج مسلم، )٢( ، ٤يق فؤاد عبـد البـاقي، جـ

  .١٨٥ص

    .٧٦، ص١تحقيق فؤاد عبد الباقي، جـ مرجع سابق، : صحيح مسلم )٣(
  .١٣٤، ص٢الجامع الصغير، الناشر عبد الحميد أحمد حفني، جـ: السيوطي، جالل الدين )٤(



 ٤٢

عشريته : الدرع احلصني، ويراد ا عشرة الرجل وأهل بيته، وأسرة الرجل«: األسرة يف اللغة
 .)١(»ورهطه األدنون

 .سرة يف القرآن، إمنا ورد مراد منهاومل يرد لفظ األ

 ڑ ژ ژ ڈ ژ :مثل رهط، قال تعاىل ،)٨٣:األعراف(  ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ژ :مثل أهل، قال تعاىل
 )٩٢:هود(  ژ ک  ک ڑ

 :األسرة يف االصطالح

الوحدة األوىل للمجتمع وأوىل مؤسساته اليت تكون العالقات فيها يف  «: أاعرفهاالشيباين ب
الغالب مباشرة، ويتم تنشئة الفرد اجتماعياً، ويكتسب منها الكثري من معارفه، ومهاراته وميوله، 

 .)٢(»جتاهاته يف احلياة، وجيد فيها أمنه وسكنهوعواطفه،وا

مؤسسة اجتماعية نبعت من ظروف احلياة والطبيعة التلقائية « وعرف بعضهم األسرة بأا 
 .)٣(»للنظم واألوضاع االجتماعية

مجاعة اجتماعية إنسانية وأخالقية وروحية تتكون أوالً « التعريفات اإلسالمية لألسرة أاومن 
ة، ويف حاالت أخرى امرأتني إىل أربع، يرتبطون برباط عقد زواج إسالمي يبىن عليه من رجل وامرأ

حقوق وواجبات، وصلة رحم، ويسمح هلم باالتصال اجلنسي والتعايش الذي تسوده املودة 
 .)٤(»والرمحة، وما ينجبونه من أطفال يعد ضمن تكوين هذه اجلماعة

ة وأوالدمها غري املتزوجني والذين يقيمون اجلماعة من الزوج والزوج« : فاألسرة بذلك هي
 .)٥(»معاً يف مسكن واحد

                                     
  .١٢، ص٢م ، ج١٩٦٦تاج العروس، دار ليبيا ، بنغازي ، : الزبيدي ، محمد      )١(
  .٤٩٧أسس التربية اإلسالمية ، ص: الشيباني ، عمر التومي      )٢(
  .١٠، ص٢ط  ،) د.ت(الطفل واألسرة والمجتمع ، دار الفكر، عمان ، : نر، عصام      )٣(
  .٣٣ي تربية أوالدها، صدور األسرة المسلمة ف: الغامدي، محمد    ) ٤(
هــ،  ١٤٠٢األسرة والحياة العائلية، دار النهضة العربية، بيـروت،  : سناء: الخولي     )٥(

  .٤٠ص



 ٤٣

ومن خالل هذه التعريفات جند أن األسرة هي الوحدة األساسية يف بناء اتمع، وعليها يقع 
عبء تربية األبناء يف مراحل عمرهم األوىل، وهي البيئة االجتماعية الصغرية اليت يكتسب منها 

 .وسلوكه الفرد عاداته، وتقاليده

 :أهداف األسرة
ينظر اتمع اإلسالمي إىل األسرة بأا الوحدة األساسية يف بناء اتمع واليت جيب أن يتحقق 

 :من خالهلا األهداف التالية

 .إقامة حدود اهللا عز وجل وتعليمها لألبناء – ١« 

 .بلوغ السكون النفسي – ٢  

 .ذه األمة بالزواج لتكثري النسلإنفاذ أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم هل – ٣  

 .حتقيق احلاجة الفطرية يف حمبة األطفال – ٤  

  .)١(»رعاية األطفال واحلفاظ على فطرم – ٥  

لذلك جتد األسرة نفسها ملزمة لتحقيق هذه األهداف السري على النهج الذي سنه الـنيب  
وجتنب األسرة ئية جتلب السعادة صلى اهللا عليه وسلم من خالل اهتمام رب األسرة بعدة أمور وقا

الكثري من املشكالت العويصة  اليت رمبا تتعرض هلا لو مل تأخذ ذه الوسائل، ومنها مـا  
 :يلي

 :اختیار الزوجة الصالحة – ١

إن اختيار الزوجة الصاحلة هو الطريق الوقائي األول لألسرة والذي يتوجب علـى  

ية اليت يستحق، فاختيار الزوجـة البـد أن   املقبل على الزواج، األخذ به وإعطاءه األمه
                                     

أصول التربية اإلسالمية وأسـاليبها مرجـع  سـابق ،    :النحالوي، عبد الرحمن )١(
     .١٤٠-١٣٥ص



 ٤٤

يكون مبواصفات خاصة لكوا العنصر األساسي يف األسرة، واليت سوف تقوم بواجـب  

 .تربية األبناء فيما بعد

لذلك فقد حث النيب صلى اهللا عليه وسلم الراغب يف الزواج على اختيار صاحبة 

 .يها بدافع من دينها وعقيداالدين، ألا األقدر على رعاية األسرة واحملافظة عل

تنكح املرأة ألربع ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها « :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

 .)١("فاظفر بذات الدين تربت يداك

فقد حث النيب صلى اهللا عليه وسلم الراغب يف الزواج على اختيار صاحبة الدين ألا األقدر 

 .يها بدافع من دينها وعقيداعلى رعاية األسرة واحملافظة عل

فالنيب صلى اهللا عليه وسلم أعطى األولوية يف االختيار لصاحبة الدين رغم أنـه مل  

مينع من الزواج من صاحبة املال أو احلسب أو اجلمال لكنه فضل صاحبة الدين لكوـا  

 .األقدر على أداء واجباا األسرية بدافع من إمياا وعقيدا

واختيار الزوجة حق للولد على أبيه، أخذاً  بقـول  «:يف هذا املعىنيقول املاوردي 

فمن أول حقوق الولد أن ينتقي أمـه، ويـتخري قبـل    : عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

االستيالء فمنهن اجلميلة الشريفة الدينة العفيفة العاقلة ألمرها، املرضـية يف أخالقهـا،   

 .)٢(»وجها يف أحوالهاربة حبسن العقل وكماله، املواتية لز

                                     
ـ ٢مرجع سابق، ط، صحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل )١( ديث رقـم  ، ح

    .٩١٠، ص ٥٠٩٠
نصيحة الملوك، مؤسسة شباب الجامعـة،  :الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد )٢(

    .٢٠٩م، ص١٩٨٨اإلسكندرية، 



 ٤٥

ألن احلياة األسرية ال تقوم على املتعة فقط، وإمنا تقوم دف تكوين أفراد صاحلني 

يقومون على خدمة الدين واتمع، وحتقق الصفات السابقة الذكر يف املرأة جيعلها قادرة 

 .على القيام بواجباا جتاه أسرا، ويقي األسرة ويالت التفكك واالحنراف

 :تربیة الصالحة لألوالدال – ٢

وهذا جانب مهم يتمثل يف صالح األسرة ووقايتها من الفساد من خالل التركيز على تربيـة  
ــق    ــيت حتق ــاء، وال ــى اآلب ــألوالد عل ــها اهللا ل ــيت أوجب ــاحلة ال ــة الص ــاء التربي  األبن

 .العبودية هللا

  چڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ    ڦٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ   ژ :قال تعـاىل 
 ).١٣:لقمان(

فما كانت هذه الوصايا اليت أوصى ا لقمان عليه السالم ابنه إال تأكيداً ألمهية دور األسرة 
 .والقيم عليها يف التربية الصاحلة لألوالد

كل مولـود يولـد   «:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
 .)١(»رانه أو ميجسانهعلى الفطرة فأبواه يهودانه أو ينص

فهذا احلديث يبني الدور املهم الذي تقوم به األسرة يف حياة أبناءها، فهي الوعاء الثقايف الذي 
 .يتشكل فيه فكر وعقيدة وتوجهات األبناء املستقبلية

 .لذلك فاألسر مؤمتنة على أوالدها
هرة نفسية ساذجة خالية الصيب أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جو«بن القيم أن اإلمام ا يقول

الـدنيا  يف من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل نقش، فإن عود اخلري وعلِّمه تنشأ عليه وسـعد  
                                     

حـديث رقـم   ،البخاري،محمد بن إسماعيل،صـحيح البخـاري، مرجـع سـابق      )١(
    .٢٢٢،ص١٣٨٥



 ٤٦

واآلخرة، وشاركه يف ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب، وإن عود الشر وأمهل إمهال البهائم شقى 

 .)١(»وكان الوزر يف رقبة القيم عليه والوايل له

 :ة الفاسدةتجنب الصحب – ٣

ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ہۀ  ۀ   ہ  ہ  ہچ   ژ :سواء كان ذلك للنساء أو لألوالد قال تعاىل

 ٦٧:التوبةژۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓے  ۓ

فهذه اآلية الكرمية تظهر أن رفقاء السوء يؤثر بعضهم يف بعض من خالل املخالطة، 

لى ضرورة اختيار الصحبة الصـاحلة  هلذا جند اهلدى القرآين يبني هذه املسألة ويشدد ع

 .ليتجنب أفراد األسرة املساوئ والشرور

ألن أثرها الصحبة الفاسدة يف إفساد التربية عظيم ، حيث أا دم يف حني أن اإلسالم يأمر 

 .بالبناء هلذا ال جيتمع صالح األسرة مع فساد الصحبة

ثل اجللـيس الصـاحل   م« :وهذا األمر أكده النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث قال

 .)٢(»والسوء كحامل املسك ونافخ الكري

                                     
كام المولود، تحقيق تحفة المودود في أح: ابن القيم، محمد بن أببي بكر الجوزي )١(

  . ١٨٠هـ، ص١٤٠٨عبد اللطيف الفواعير، دار الفكر، عمان، 
  . ٩٨٤، ص ٥٥٣٤، حديث رقم ٢مرجع سابق، ط: البخاري، محمد بن إسماعيل )٢(



 ٤٧

إن تنبيه النيب صلى اهللا عليه وسلم خلطورة اجلليس السوء، وأثره يف اإلفساد، يعطي 

الداللة القوية على أمهية اختيار الصحبة الصاحلة لألوالد والنسـاء لتتجنـب األسـرة    

 .باألضرار اليت تقع عليها جراء اإلمهال يف هذا اجلان

 : من مجاالت تطبیق التربیة الوقائیة
 : المدرسة – ٢   

تعترب املدرسة املؤسسة التعليمية اليت تم بتعليم األبناء العلوم املختلفـة ويشـرف   

 .عليها اتمع

تعد املدرسة امتداد وظيفياً لألسرة من حيـث تنظيمهـا اخلـربات    «يقول سليمان

ة واليت تقوم أساساً على ما بدأته األسرة وتزيـد  والعمليات االجتماعية والعقلية واملهاري

 .)١(»عليه

هي البيئة اليت يتقن فيها الطفل مبادئ الكتابة والقـراءة وفيهـا   «كما أن املدرسة 

 .)٢(»تتميز قدراته واستعداداته من خالل تفاعله االجتماعي مع غريه

                                     
ديناميكية التربية في المجتمعات، مكتبـة األنجلـو   : سليمان، عرفات عبد العزيز )١(

    .٩٨م، ص١٩٧٩المصرية، القاهرة، 
القيم في العملية التربوية،مؤسسـة الخلـيج العربـي، القـاهرة،     : اهر، ضياءز )٢(

    .٧٠م، ص١٩٨٤



 ٤٨

اتمـع، وهـي   فاملدرسة تتميز عن األسرة بوضوح الرؤيا التربوية اليت يرغب ا 

 :أقدر على حتقيقها يف نفوس النشء لكون املدرسة تتوفر فيها العناصر التالية

 .أن املدرسة معاجلة لشئون التربية يف ضوء فلسفة اتمع وأهدافه التربوية -١«

 .توفر الوضوح الفكري عن أهداف اتمع لدى املسئولني عن املدرسة – ٢ 

 .لمية اليت تساعد على حتقيق األهدافوجود الوسائل الفنية والع – ٣ 

توفر املتخصصني من املربني واملعلمني والفنيني الذي ميكنهم حتمل مسـئولية   – ٤ 
 .)١(»العمل التربوي

واتمع اإلسالمي ينتظر من املدرسة أن تكون املكملة لـدور األسـرة يف تعزيـز    
يف خمتلـف اجلوانـب    وترسيخ املفاهيم اإلسالمية الصحيحة، وإظهار شخصية املـتعلم 

الفكرية واالجتماعية واخللقية من خالل زرع القيم الفاضلة يف سلوك املتعلم وقايته مـن  
االحنرافات السلوكية واألخالقية اليت رمبا يتعرض هلا يف حياته اليومية بسـبب خمالطـة   

ـ  ،وهذا اليتأتى االبالتزام باالخالق اإلسالمية وقيمها الفاضلة ،الناس هج من خـالل املن
اإلسالمي الذي يركز على اجلوانب الدينية واخللقية اليت ذكـرت يف القـرآن الكـرمي    

ملاله من دور مهم يف تعميـق  ، كذلك النغفل دور املعلم القدوة،والسنة النبوية املطهرة 
فالتلميذ يقتدي بسلوك أستاذة سلبآ أو إجيابآ ،مفهوم التربيةاإلسالمية يف سلوك التالميذ 

                                     
الجانب التطبيقي في التربية اإلسالمية، تهامة، جـدة،  : عطـار، ليلى عبد الرشيد )١(

     .٧٣هـ، ص١٤٠٣



 ٤٩

ركيز على هذين اجلانبني ليتحقق للمدرسة الدور الفاعل يف تنمية مفهوم لذا وجب الت، 
 . والتربية الوقائية خصوصآ ،التربية اإلسالمية عمومآ 

 :الوسائل التي تعتمد علیھا المدرسة في تعزیز التربیة الوقائیة : سادسًا 

 -:يلي من أهم الوسائل اليت تعتمد عليها املدرسة يف تعزيز التربية الوقائية ما
 :من خالل المنھج -١

الطريق الواضح، وكـذلك املنـهاج   : النهج« املنهج يف اللغة يعرفه اجلوهري بأنه
 .)١(»استبان وصار جاً واضحاً بيناً: أي: واملنهج، والنهج

 :المنھج في االصطالح

نظام من احلقائق واملعايري والقيم اإلهلية الثابتـة واملعـارف   «:يقول مدكور املنهج 
ربات واملهارات اإلنسانية املتغرية، ينبع من التصور اإلسالمي للكـون واإلنسـان   واخل

واحلياة، ويهدف إىل تربية اإلنسان وإيصاله إىل درجة كماله اليت متكنـه مـن القيـام    
بواجبات اخلالفة يف األرض عن طريق إعمارها، وترقية احلياة على ظهرها وفق منهج اهللا 

 .)٢(»تعاىل
أن املنهج الدراسي الذي تطبقه املدرسة يف اتمع املسلم جيـب أن  يتبني من ذلك 

ينطلق من نفس عقيدة اتمع ومبادئه اإلسالمية ليؤدي دوره الفعال يف وقايـة اتمـع   
 .ومحايته
 :من خالل المعلم – ٢

                                     
أحمد عبد الغفور عطـار، دار  :مرجع سابق، تحقيق:الجوهري، إسماعيل بن حماد )١(

    .٣٤٦، ص١هـ، جـ١٣٩٩، ٢ن، بيروت، طالماليي
ــي، :مــدكور، علــي أحمــد )٢( ــة، دار الفكــر العرب ــاهج التربوي ــات المن نظري

    .٣٣هـ،ص١٤١٧القاهرة،



 ٥٠

  :يوضح القرآن الكرمي أمهية دور املعلم يف إرشاد الناس وهدايتهم، قـال تعـاىل  
                                               ې  ې    ۉ  ې  ېچ   ژ
 )١٦٤:آل عمران(   ژی                              

يف هذه اآلية الكرمية يبني اهللا عز وجل تفضله على عبادة املؤمنني بأن أرسل إلـيهم  
جهـل   النيب صلى اهللا عليه وسلم ليعلمهم ويفقههم يف الدين ويطهرهم بعد أن كانوا يف

 . عظيم

فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم هو ذلك املعلم واملريب الذي طهر اهللا به النفـوس  
من غيها وأبعدها عن الظلم وحافظ على فطرا اليت خلقها اهللا عليه، فإذا ما أمت املهمـة  
قام ذا الدور من بعده أصحابه الكرام حيث كانوا أمنوذجاً حيتذى به يف القول والعمل 

الناس عنهم هذا اإلرث العظيم واملعلم اليوم حباجة إىل إكساب تالميذ هذه املبادئ  فأخذ
والقيم من خالل توجيههم ووقايتهم من األخطار احملدقة م، وال يتأتى له ذلك إال مـن  

 -: خالل

 .أن يكون هدفه وسلوكه ربانياً -١

 .أن يكون خملصاً وصادقاً فيما يدعو إليه – ٢ 

 .)١(»بوراً دائم التزود بالعلم واملدرسة لهأن يكون ص – ٣ 

 .وبذلك تعم الفائدة هلؤالء األبناء

                                     
، ٢هــ،ط ١٤٠٢مرجـع سـابق، دار الفكـر، دمشـق،    :النحالوي، عبد الرحمن )١(

 .١٧٣-١٧٢ص



 ٥١

 : من مجاالت تطبیق التربیة الوقائیة

 : المسجد -٣    

يتميز املسجد عن سائر املؤسسات التربوية والتعليمية بأنه بيـت مـن بيـوت اهللا    

ة، أو العلم أو الـدعوة، أو  داسبحانه وتعاىل له دور يف مجيع جماالت احلياة، سواء يف العب

ڃ   ڃ  چ    :، قال تعاىل فهو مصدر النور واهلداية نسبه اهللا لنفسه.األخالق، أو الفتوى

   ).١٨اآلية: اجلن( چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

مصدر النور والعلم فهو دار عبادة، وهو أيضاً دار تربية وتعلـيم ولعلـو مرتلـة    

نب من منعها من القيام بدورها، فقد أغلظ اهللا لـه  املساجد عند اهللا عز وجل وعظيم ذ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  چ    ژ :بالوعيد والتهديد الشديد، قال تعاىل

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ    ڈڇ  ڍ  ڍ              ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڇڇ  ڇ

 ١١٤:البقرة چ

ن أن أول عمل قام به النيب صـلى  وليس أدل على أمهية املسجد يف حياة املسلم م

دوره ألمهيته وعظيم اهللا عليه وسلم ملا قدم املدينة هو بناء املسجد، وما ذلك إال إلدراكه 

 .يف حياة املسلم

فقد كان املسجد مصدر دعوة ومورد علم من املعلم األول حممد عليـه الصـالة   

إذا مـا عقلوهـا    والسالم الذي رسخ علوم اإلسالم وآدابه يف صدور أصحابه، حـىت 

إىل أرجاء األرض مالؤها علماً وخلقاً وديناً، ) املسجد(انطلقوا ا من هذا املكان الطاهر 



 ٥٢

فجنوا مثار عز وتقدم ورفعة، وإذا أردنا أن تعود لنا هذه العزة وهذه الكرامة اليت فقدت 

دينية اليت فبالعودة إىل املسجد وإحياء دوره يف اتمع، وذلك من خالل إلقاء الدروس ال

 تعمق ارتباط املسلم خبالقه، وإلقاء احملاضرات التربوية اليت توضح السلوكيات املنحرفـة  

املفاهيم التربوية اإلجيابية اليت حث عليها النيب صـلى اهللا عليـه    والتحذير منها وتعزيز

خ لقد إرتبط تاري:" يقول علي ،راء اهلادفة لتعزيز روابط التآلف وسلم وكذلك إبداء اآل

التربية اإلسالمية باملسجد إرتباطا وثيقا وذلك أن وظيفة املسجد مل تقتصر على اجلانـب  

 )١("وإمنا إمتدت لتشمل مهمة التربية ورسالة التعليم ،الديين
 : من مجاالت تطبیق التربیة الوقائیة

 : ـ المجتمع٤

ال عليه باجلسد الواحد حيث قاتمع اإلسالمي  شبهه النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ترى املؤمنني يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشـتكى  «:الصالة والسالم 

 . )٢(»منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

عندما «ولكون الفرد جزء من اتمع فإن اتمع يهتم بتربية الفرد تربية إميانية فـ

نة األوىل يف تربية اتمع، ولكن اإلميـان ال  يريب اإلميان الفرد، فإن هذا العمل يكون اللب

يكتفي بتربية الفرد، وإمنا يتخذ من تربية الفرد وسيلة إىل تربية اتمع، فال ميكن للمؤمن 

                                     
 .  ٣ص، )ت.د(، لقاهرةا،دارالثقافة، التعليم اإلسالمي معاهد: سعيد إسماعيل ، علي  )١(

   .٢٧، ص٤، جمرجع سابق، صحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل )٢(



 ٥٣

أن يشعر بالسعادة واهلدوء واالستقرار إال يف ظل جمتمع مؤمن، وإال فإنه سـيعاين مـن   

 .)١("ضغط اتمع الالديين وأذاه

ميانية دورها يف اتمع البد من اختاذ السبل الوقائيـة الـيت   ية اإلولكي تؤدي الترب

  -:تعزز هذا اجلانب من خالل ما يلي

نشر الوعي الديين يف اتمع من خالل احملاضرات والندوات سواء كانـت   – ١

 .مباشرة أو عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة  املرئية واملقروءة واملسموعة

لشرعية لردع اخلارجني على الدين ففي إقامة هـذه احلـدود   إقامة احلدود ا – ٢

وقاية للمجتمع من االحنراف والفساد وانتشار اجلرائم، اليت استشرت يف اتمعات غري 

 .إلسالميةا

النفتـاح  اتمع اإلسالمي اليوم عن ماكان علية يف السـابق ، بفعـل  ا   ملا كان 

خطرية دينية واجتماعية وأخالقية الت تمعات األخرى ، ظهرت مشكاإلعالمي على ا

وعدم توفر التربية والتوجيه  ،، كان السبب فيها عدم وجود الرقابة والضبط االجتماعي

أنتشر التحلل األخالقي يف وسائل ، و فمن املشكالت الدينية ظهرت البدع واخلرفات، 

 . اإلعالم  اليت تقتل الفضيلة 

مية ،وأصبح اإلنسان ال مييز بني املسـلم  النتيجة أن ضاعت اهلوية اإلسال تفكان 

، وبسبب هذا التردي واخلطر اجلارف الذي يتهدد اتمع ، لزم مواجهتـه  وغري املسلم

                                     
   .١٦٥هـ، ص١٤٠٩أهمية اإليمان وآثاره في بناء الفرد والمجتمع، : زنجير، محمد رفعت )١(



 ٥٤

القـرآن  هو واال  ، اإلسالمي األول من خالل العودة إىل األصول اليت قام عليها اتمع

 .بان الكرمي والسنة النبوية املطهرة من أجل وقائية اتمع من الذو

 :الطرق الوقائية حلفظ اتمع

  -:إن من أهم الطرق الوقائية اليت تساعد على حفظ أمن اتمع مايلي

 : األمر بالمعروف والنھي عن المنكر -١

، إن مسئولية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسـئولية المجتمـع  
 ١١٠: آل عمران چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹچ  :قال تعالى

فاآلية الكرمية تبني أن من أسباب تفضيل اهللا عز وجل هلذه األمة اإلسـالمية مـن   

 . األمم السابقة أا كانت تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر 

وفي ذم من تخلى عن واجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر قـال  
ــالى  چ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   ڄٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄچ تع

    ٧٩ – ٧٨: المائدة چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڍچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  ، وعن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قال 

وليوشكن اهللا أن يبعث عليكم أوالذي نفسي بيده لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر "
  )١("عقاباً منه فتدعونه فال يستجيب لكم

وجوبـه ثابـت   : "ب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ذكر الشـوكاين ويف وجو
 )١("وأصل عظيم من أصوهلا، وهو أعظم واجبات الشريعة املطهرة، بالكتاب والسنة

                                     
 ،٢ج  ،)د.ت(الجامع الصـحيح، دار الكتـب العلميـة، بيـروت ،     : الترمذي، محمد بن علي الحكيم )١(

    .٢٣٣ص



 ٥٥

فمن هذا يتضح أن من أوجب الواجبات على القائمني بأمر اتمع من علماء ووعاظ 
ر يف كل مكان كاملساجد واملدارس وتربويني تفعيل دور األمر باملعروف والنهي عن املنك

والتجمعات الشبابية ومن خالل وسائل اإلعالم املختلفة وعدم التخلي عن دور األمـر  
 . باملعروف والنهي عن املنكر وقاية للمجتمع من االحنراف والفساد

 : إقامة الحدود الشرعیة -٢

ص والفُساق  فيـه  إن إقامة احلدود الشرعية يف اتمع اإلسالمي على القتلة واللصو
ألن  نتهك وللحرمات من أن جيترئ عليهـا من أن ت، محاية للدماء واألموال واألعراض 

وقد أثبت الواقع قـدمياً وحـديثاً   ، أحكام الشريعة كلها حكمة ورمحة وعدل ومصلحة
فلو أحصينا عدد األيـدي  ، جدوى هذه العقوبات وفعاليتها يف توفري األمن واالستقرار

أو عدد من طبق عليهم حد الرجم ملا تعدى ذلك أصـابع  ، صدر اإلسالم اليت قطعت يف
 )٢("ويف مقابل ذلك أمن الناس على أمواهلم وأعراضهم ودمائهم، اليد

  -: ما یلي لحفظ المجتمع من الشرور ومن أمثلة الحدود التي أقامھا الشرع

 : حَد القتل 

ألن في انتشـار   ١٧٩: البقرة چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ : قال تعالى
واضطراب اآلمن وال يمكن لمجتمع ال يشعر أبنـاءه  ، القتل إشاعة تخوف 

 . باألمن أن يحقق ما يصبوا إليه من تقدم أو ازدهار

 : حَد الزنـا

                                                                                                          
، ١هــ،ج ١٤١٠فتح القدير، مؤسسة الكتب الثقافية، بيـروت،  : الشوكاني، محمد بن علي بن محمد )١(

   . ٣٦٩ص
  .٤٤٨هـ، ص١٤٠٦المبادئ الشرعية، الغرب اإلسالمي، بيروت، :الشريف، عبد السالم محمد )٢(

   



 ٥٦

ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ    ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ : قال تعـالى 

  ٢: النور چڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ    ڦڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦ
لذلك أمر اهللا عز وجل أن يقام ، إن الزنا ممن أخطر اجلرائم فتكاً باألسر واجلماعات

ووقايـة  ، حد الرجم على الزاين احملصن واجللد على غري احملصن محاية ألعراض النـاس 
 . للمجتمع من االحنراف

 :حَد الَسرقة  

 چڤ  ڤ    ڤ   ڤ    ٹٹ   ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹچ :    قال تعـاىل 

 ٣٨سورة املائدة 

إن قطع يد السارق فيه تنكيل بارم و ردع  للناس عن الوقوع يف هذه املعصية مره 
 .وحفظ وسالمة اتمع 

 حَد القَذف

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ قال تعـاىل   

 )٤(سورة النور  چڱ  ں   ں  ڻ    ڱڱ

وحفظـآ للمجتمـع   ،اهللا حد القذف محاية لألعراض املسلمني من أن تدنس شرع 
 .وفيه تطهري للقاذف من الذنب الذي إرتكبه،املسلم من أن تشيع فيه الفاحشة 

 

 :حَد المسكر  



 ٥٧

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    چ :  قال تعـاىل  

  چڄ  ڄ   ڄ  ڃ    ڄڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   

 .سورةاملائدة 

إن من تكرمي اهللا عزوجل لإلنسان أن وهبه نعمة العقل وأمره حبفظه واه عن كـل  
ففي هذا احلـد  ،مايضره ومن ذلك املسكرات اليت تغيب العقل وجتعل اإلنسان كالبهيمة

 . حفظ لإلنسان وسالمة للمجتمع من الضرر

ذه احلدود وغريها أن اهلدف إشاعة األمن واالطمئنان يف اتمـع  ويتبني من إقامة ه
 . فاهللا احلمد واملنة. ووقايته من االحنراف والفساد

 
 
 
 
 
 



 ٥٨

 
 
 

 الفصل الرابع
 

 التدابري الوقائية الرتبوية املستخلصة
 من سورة الفلق

 

 .االستعاذة من شر المخلوقات التي لها شر – ١

 .إذا وقب االستعاذة من شر الغاسق  – ٢

 ).السحرة(االستعاذة من شر النفاثات في العقد  – ٣

 .االستعاذة من شر الحاسد إذا حسد – ٤
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 :متهيد 
البد من االعتراف بأن اإلنسان خملوق ضعيف مفتقر إىل خالقه سبحانه وتعـاىل يف  

 :قال تعاىل. كل أحواله

 .٢٨: اآلية النساء چٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿچ  

لذلك دفعه خوفه وخشيته من األخطار إىل التعوذ واالستعانة باجلن، والسـحرة،  
واألصنام، واألنداد والشركاء، ويظن أا قادرة على محايته وتوفري الطمأنينة لـه وهـو   

 .وأهم يف ذلك

لذلك أمر اخلالق عز وجل نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم أن يبني للناس أنه ما من 
كيد السحرة واملشعوذين واحلَسدة إال باالستعاذة به من شـرورهم،  سبيل للتخلص من 

واالستعانة به سبحانه عليهم من خالل سورة الفلق، فهي املخلصة من كـل الشـرور   
 .الظاهرة والباطنة، وأنه سبحانه هو املنجي من املخاطر واملهالك وليس سواه

ـ  ذ بأسـباب الوقايـة   لذلك فإن اآليات الكرمية يف سورة الفلق درس عظيم لألخ
الصحيحة من األخطار والشرور ليت قد تصيب اإلنسان دون أن يشعر سواء كانت من 

 .شر خملق أو سحر ساحر أو حسد حاسد أو مس شيطان

وإن ما سواه من نعوذ جبان أو ساحر أو صنم إمنا هو زيغ وضالل وشرك وإتبـاع  
 :قال تعاىل. شيطان

 ٦:اجلن ژ ک ک  ک ک      ڑ ڑ    ژ ژ ڈ       ڈ ڎ ژ



 ٦٠

فحري باملسلمني األخذ بسورة الفلق واحلث عليها وتعليمها للصغار قبل الكبـار  
درًء لألخطار عنهم، وحفظاً هلم من كيد الشيطان، وحلمايتهم بإذن اهللا من مجيع الشرور 

 .الظاهرة والباطنة

لشـرور  فالتدابري الوقائية التربوية يف سورة الفلق تذّكر بأخذ احليطة واحلذر من ا
 :األربعة التالية

 :االستعاذة من شر ما خلق – ١

أي من شر خلقه إطالقاً وإمجاالً وللخالئق شرور يف حاالت اتصال « : شر ما خلق
بعضها ببعض كما أن هلا خرياً ونفعاً يف حاالت أخرى، واالستعاذة باهللا هنا من شـرها  

احلاالت اليت يتضـح فيهـا    ليبقى خريها، واهللا الذي خلقها قادر على توجيهها وتدبري
 .)١(»خريها وشرها

حيـوان، أو  : االستعاذة من كل شر يف أي خملوق به شر من «:وقال الصاحلي بأن
 .)٢(»غريه، إنسياً أو جنياً، أو هامة أو دابة، أو رحياً، أو صاعقة، أي نوع من أنواع البالء

رتالً فقال أعـوذ  من نزل م« :ويف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
 .رواه أمحد) ٣( »بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق مل يضره شيء حىت يرحتل منه

                                     
،  ٦، ج٩م، ط١٩٨٠، دار الشـروق،  ٩، ط٦فـي ظـالل القـرآن،ج   : سيد قطـب )١(

  .٤٠٠٧ص
  ،)د.ت(مرجع سابق، دار  السالم، الرياض : الصالحي، علي الحمد المحمد الصالحي )٢(

 ٥٠٧، ص٦ج
ــد )٣( ــام أحمــ ــة :اإلمــ ــندأحمدبن حنبل،الموسوعةالحديثة،مؤسســ مســ

 ،٢٥،ج٢هـ،ط١٤٢٠الرسالة،بيروت،
 .٨٧ص     



 ٦١

هلذا كان عليه الصالة والسالم يستعيذ باإلضافة إىل اجلان واحلاسد من أشياء كثرية 
أن رسول اهللا صـلى اهللا  «من الشرور، نذكر منها ما روته السيدة عائشة رضي اهللا عنها

: اللهم إين أعوذ بك من املأمث واملغرم، فقال له قائل« :كان يدعو يف الصالة عليه وسلم
إن الرجـل إذا غـرم حـدث فكـذب ووعـد      :"فقال! ما أكثر ما تستعيذ من املغرم

 .)١(»"فأخلف
كان سعد يعلم بنيه هؤالء الكلمات كما يعلم : وكذلك ما رواه عمر األودي قال

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يتعوذ منتهى دبر : املعلم الغلمان الكتابة، ويقول
اللهم إين أعوذ بك من اجلنب، وأعوذ بك أن أرد إىل أرذل العمر، وأعوذ بـك  : الصالة

 .)٢(»من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القرب
وكان األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم يلتجئون ويعتصمون ويسـتجريون  

 .الشرور املختلفة باهللا من أنواع 
فهذا إبراهيم عليه السالم يطلب من ربه أن يبعده وأبناؤه شر عبادة األصنام الـيت  

 . أضلت الكثري من البشر 
 :قال تعاىل

 ٣٥:إبراهيم  ژ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ  ٿ ژ

وهذا يوسف عليه السالم يلتجئ إىل اهللا من شر مكر النساء اللوايت أردن به الكيد 
 :قال تعاىل .ع فيما يسخط اخلالقوالوقو

                                     
، حـديث رقـم   ٢مرجع سابق، ط، صحيح البخاري:البخاري،  محمد بن إسماعيل )١(

    .٣٨٥، ص  ٢٣٩٧
، حـديث رقـم   ٢مرجع سابق، ط، صحيح البخاري:البخاري، محمد بن إسماعيل )٢(

 .٤٦٨، ص  ٢٨٢٢



 ٦٢

 ٣٣:يوسف ژ      ڱ ڳ ڳ    ڳ ڳ       گ گ گ گ کک    ک ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ژ

 .وهذا نيب اهللا موسى عليه السالم يستعيذ باهللا خالقه أن ميسه قومه بسوء
 ٢٠:الدخان  ژ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ژ: قال تعاىل

 )الليل(االستعاذة من شر غاسق إذا وقب  – ٢

الليل، يقلّ شعور اإلنسان باألمن خلشيته من اهول الذي رمبا يسـتتر  عندما يقبل 
بالظالم، ألن الليل إذا أقبل تنتشر الشياطني ويف صحيح البخاري، أن الـنيب صـلى اهللا   

إذا «: عليه وسلم أخرب أن نكف أبناءنا عن اخلروج إذا غربت الشـمس حيـث قـال   
وا صبيانكم فـإن الشـياطني تنتشـر    استجنح الليل  ـ أو إذا كان جنح الليل ـ فكف  

حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك وأذكـر اسـم اهللا، وأطفـئ    
مصباحك وأذكر اسم اهللا، أوك سقاءك، واذكر اسم اهللا ومخر إناءك، واذكر اسـم اهللا،  

 .)١("ولو تعرض عليه شيئاً 

الليل خترج السـباع مـن   وإمنا أمر أن يتعوذ من شر الليل ألن يف «: وقال الرازي
 .)٢(»أجامها، واهلوام من مكاا، ويهجم السارق واملكابر، ويقع احلريق، ويقل فيه الغوث

وخلطورة الليل ى النيب صلى اهللا  عليه وسلم املسلم أن يسافر اإلنسان يف الليـل  
 لـو أن النـاس  «:وحده، فعن ابن عمر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

 .)٣(»يعلمون ما أعلم من الوحدة، ما سرى راكب بليل

                                     
 .٥٤٦، ص ٣٢٨٠مرجع سابق، ، حديث رقم: البخاري، محمد بن إسماعيل )١(
 .هـ١٤١٠مختارالصحاح، دار الفكر، بيروت، : الرازي، محمدبن أبي بكر  )٢(
  ١٥٩٦الحكيم، مرجع سابق، حديث رقم الترمذي، محمد بن علي   )٣(



 ٦٣

ولو تأملنا حال مدينة من املدن يف عصرنا احلاضر انقطعت عنها الكهرباء ليالً، مـا  
سوف حيل ا من سلب وب وسرقات، واالغتصاب، والشرور خمتلفة ألدركنا أمهيـة  

سبحانه القـادر علـى     االستعاذة برب الفلق من هذا الليل املظلم وإنه ليس هناك سواه
 .جالئه بنور الصبح الذي يعيد الشعور باألمن واالطمئنان

 ):السحرة(االستعاذة من شر النفثات في العقد  – ٣

السواحر الساعيات باألذى عن طريق خداع احلـواس، وخـداع   «النفثات هن 
خيط أو  األعصاب، واإلحياء إىل النفوس والتأثري على املشاعر، وهن يعقدن العقد يف حنو

منديل وينفثن فيه كتقليد من تقاليد السحر واإلحياء، والسحر ال يغري من طبيعة األشياء، 
 .)١(»وال ينشئ حقيقة جديدة، ولكنه خييل للحواس واملشاعر مبا يريد الساحر

 .وقد شن اإلسالم حرباً ضروساً ال هوادة فيها يف حق من ميارسون السحر

 :قال تعاىل 

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    پپ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

   ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڄڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ٹٹ  ٹ

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    کڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 ١٠٢: البقرة  چڻ  ڻ  ٹ  ٹ    ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ڳڳ

 :قال تعاىل

 .٦٩:طهژ  ڈ ڈ          ڎ ڎ  ڌ ژ

                                     
.م٤٠٠٧، ص٦، ج٩م، ط١٩٨٠سيد قطب، مرجع سابق، دار الشروق، القاهرة،  )١(

     



 ٦٤

 :قال تعاىل

 .٣:األنبياء ژ ڄ  ڄ   ڄ ڄ ژ

 :قال تعاىل

 .٦٦:طه ژ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ژ

 :وقال تعاىل

 .٤:الفلق ژ ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ژ

وقد أكد النيب صلى اهللا عليه وسلم بأن السحر من كبائر الذنوب واملوبقات الـيت  
 .هالك الدنيا قبل اآلخرةلك األمم قبل األفراد، وتردى أصحاا يف م

اجتنبوا السـبع  «:فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
الشرك باهللا، والسحر، وقتل النفس الـيت  : يا رسول اهللا وماهن؟ قال: قالوا. املوبقات 

نات حرم اهللا إال باحلق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتويل يوم الزحف، وقذف احملص
 .)١(»املؤمنات الغافالت

اعترب بعض فقهاء اإلسالم السحر كفراً، أو مؤدياً إىل الكفر، وذهب بعضهم «وقد
ىل وجوب قتل الساحر تطهرياً للمجتمع من شره، كما حرم اإلسـالم علـى املسـلم    إ

الذهاب إىل العرافني لسؤاهلم عن الغيوب ، وحرم عليه أن يلجأ إىل السحر أو السـحرة  
لعالج مرض ابتلى به، أو حل مشكلة استعصت عليه، فهذا ما برئ رسول اهللا صلى اهللا 

ليس منا من تطري أو تطري له، أو تكهـن أو  « :لسالمعليه وسلم منه قال عليه الصالة وا

                                     
، ٢هـ، ط١٤١٩البخاري، محمد بن إسماعيل، مرجع سابق، دار السالم للنشر،  )١(

    .٤٥٨، ص ٢٧٦٦حديث 



 ٦٥

فاحلرمة هنا ليست على الساحر وحده، وإمنا هـي  . )١(.»تكهن له، أو سحر أو سحر له
تشمل كل مؤمن بسحره مشجع له، مصدق ملا يقول وتشتد احلرمة وتفحش إذا كـان  

اإلضـرار  السحر يستعمل يف أغراض هي نفسها حمرمة، كالتفريق بني املرء وزوجـه، و 
 .)٢(»البدين، وغري ذلك مما يعرف يف بيئة السحارين

واملالحظ يف هذا النص جيد أن اتمعات اإلسالمية قد ابتليت ذا الشر العظـيم،  

من انتشار السحر والشعوذة بصورة مل يسبق هلا مثيل، وصار الناس يذهبون إىل هـؤالء  

لك فأصبحت متـارس يف وسـائل   يبتغون عندهم العالج والشفاء، بل أن األمر تعدى ذ

اإلعالم عالنية، فظهرت قنوات فضائية تعتمد يف رواجها على نشر خـزعبالت هـؤالء   

 .السحرة واملشعوذين على املأل

والـيت تنبـئ عـن    ) حظك اليوم  –األبراج (فعلى صفحات بعض االت هناك 

 :املستقبل الذي هو من علم الغيب، قال تعاىل

 .٦٥:النمل  ژ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ   ٹ  ٹ ٹ ژ 

وظهرت هناك بعض القنوات الفضائية اليت تعتمد يف رواجهـا علـى اسـتقطاب    

السحرة واملشعوذين مما أغرى اجلهالء من الناس بسؤاهلم ورمبا تصديقهم والعمل طائعني 

 .فعم البالء وانتشر الفساد. لكل ما يأمروهم به

                                     
مجمعالزوائــــــدومنبع :الهيثمي،علـــــي بـــــن أبـــــي بكـــــر    )١(

 .١،ص٥هـ،ج١٤١٤قدسي،القاهرة،الفوائد،مكتبةال
  ٢٣١م،ص١٩٨٠الحالل والحرام في اإلسالم المكتب اإلسالمي،عمان،: القرضاوي، يوسف)٢(

    



 ٦٦

من أتى عرافاً فسأله مل تقبل منه صالة «:أمل يعلموا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

 .)١(» أربعني يوماً

إذا كان جمرد اإلتيان للعراف، ولو كان عاملاً بكذبه ودجله مل تقبل صالته أربعني يومـاً،  

من ذهب إىل عراف أو كاهن « :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. فما بال املصدق 

 .»اهللا عليه وسلم فصدقه مبا قال كفر مبا أنزل على حممد صلى

 .فكم من مسلم ومسلمة خرج من امللة دون أن يشعر نسأل اهللا اللطف والعافية

هلذا كان واجب العلماء واملربني واملعلمني عظيماً يف التصدي هلؤالء السحرة عـن  

طريق إيضاح خطرهم وأذاهم للناس من خالل إيضاح الطرق والوسائل الـيت حتفـظ   

يما يلي بعضاً من الطرق اليت يتقي ا السـحر ووسـائل   اإلنسان من شرهم، ونورد ف

 .عالجه لتعم الفائدة وينتفع به

 
 

 :التحصينات ضد السحر
 : احلصن األول

كون من متر املدينة النبوية فهذا هو و إن استطعت أن ت تأكل سبع مترات على الريق
:"  عليه وسلم يب صلى اهللاملطلوب، وإن مل تستطع فأي متر عجوة توفر لديك، يقول الن

 ")٢(ً سبع مترات عجوة مل يضره ذلك اليوم سم وال سحرمن اصطبح ب

                                     

  . ١٩٧ص،٢٧،ج٢مسند أمحد بن حنبل،مرجع سابق،ط:اإلمام أمحد  )١(

 .١٠٢٠، ص ٥٧٧٩، حديث رقم ٢مرجع سابق، ط: البخاري، محمد بن إسماعيل )٢(



 ٦٧

ويرى مساحةالشيخ عبدالعزيز بن باز يرمحها اهللا أن مجيع متراملدينة توجد فيه هـذه  
من أكل سبع مترات مما بني البتيها حني يصبح :"الصفة لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 )٢("سحرمل يضره ذلك اليوم سم وال
 :احلصن الثاني

فإن السحر ال يؤثر يف املسلم املتوضئ، وإن املسلم املتوضئ حمـروس  : الوضـوء
مبالئكة من قبل الرمحن جل وعال، فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صـلى  

طهروا هذه األجساد طهركم اهللا، فإنه ليس من عبد يبيت طـاهراً، إال  :" اهللا عليه وسلم
اللهم اغفر لعبدك فإنه بات : يف شعاره ملك، ال ينقلب ساعة من الليل إال قال بات معه
 ".طاهراً

 :احلصن الثالث
احملافظة على صالة اجلماعة جتعل املسلم يف مأمن من الشيطان : احملافظة على الصالة

والتهاون فيها جيعل الشيطان يستحوذ على اإلنسان وإذا استحوذ عليه أصابه بـاملس أو  
 .ر أو غريها من األشياءالسح

                                                                                                          
.١٦١٨ص،٣ج،مرجع سـابق ،صحيح مسلم:سن مسلم بن الحجاجأبوالح، مسلم )   ٢(

   



 ٦٨

 : احلصن الرابع
من أراد أن حيصن نفسه من السحر فليقم شيئاً من الليل، وال يهمل يف : قيام الليل

ـ    ك ذلك ألن اإلمهال يف قيام الليل يسلط الشيطان على اإلنسـان، وإذا تسـلط علي

 .السحر فيكالشيطان كنت أرضاً خصبة لتأثري 

 :احلصن اخلامس 

وذلك ألن الشيطان يستغل فرصة وجود املسـلم يف  : دخول اخلالءاالستعاذة عند 

 .هذا املكان اخلبيث الذي هو مسكن الشياطني ومأواهم ويتسلط عليه

 :احلصن السادس

عن جبري بن مطعم رضي اهللا عنه أنه رأى النيب : االستعاذة عند الدخول يف الصالة

واحلمد هللا كثرياً، وسبحان اهللا بكرة اهللا أكرب كبرياً، : "  صلى اهللا عليه وسلم يصلي قال

 ".أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم من نفخة ونفثه ومهزه) ثالثاً(وأصيالً 

 :ما يتقى به السحر قبل وقوعه

 .القيام جبميع الواجبات، وترك مجيع احملرمات، والتوبة من مجيع السيئات – ١

 .منه كل يوم اإلكثار من قراءة القرآن الكرمي حبيث جيعل له ورداً – ٢

 :التحصن بالدعوات والتعوذات واألذكار الشرعية من ذلك – ٣



 ٦٩

بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شيٌء يف األرض وال يف السماء وهو السـميع  «  •
 .)١(ثالث مرات يف الصباح واملساء» العليم

 .قراءة آية الكرسي دبر كل صالة وعند النوم ويف الصباح واملساء  •

 .واملعوذتني ثالث مرات يف الصباح واملساء وعند النوم» اهللا أحد قل هو«قراءة  •

قول ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له مللك وله احلمد وهو على كـل شـيء    •
 .مائة مرة كل يوم. قدير

 .احملافظة على أذكار الصباح واملساء •

 .احملافظة على األذكار أدبار الصلوات •

 .يقاظ منهاحملافظة على أذكار النوم واالست •

 .احملافظة على أذكار دخول املرتل واخلروج منه  •

 .احملافظة على أذكار الركوب •

احملافظة على أذكار دخول املسجد واخلروج منه، وغري ذلك مما جاءت به السنة  •
 .املطهرة

 .وال شك أن احملافظة عليها من أقوى األسباب اليت متنع اإلصابة بالسحر بإذن اهللا

من اصطبح بسبعة «:على الريق صباحاً لقوله عليه الصالة والسالم أكل سبع مترات – ٤
 )١(.)٢(»مترات عجوة مل يضره ذلك اليوم سم وال سحر

                                     
سنن ابن ماجه، دار إحياء الكتب العلميـة،  : ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني )١(

   .٣٣٢، ص ٢، ج)د.ت(بيروت، 
مرجـع سـابق، دار السـالم للنشـر، الريـاض،      : البخاري، محمد بن إسماعيل )٢(

     . ١٠٢٠، ص٥٧٧٩، حديث رقم ٢هـ ، ط١٤١٩



 ٧٠

 : عالج السحر بعد وقوع
 :لعالج السحر: النوع األول -١

استخراجه وإبطاله إذا علم مكانه بالطرق املباحة شرعاً وهذا من أبلغ ما يعاجل بـه  
 .)٢(املسحور

 :الرقية الشرعية ومنها: وع الثاني لعالج السحرالن -٢

يدق سبع ورقات من سدر أخضر بني حجرين أو حنومها مث يصب عليها ما « –أ 

بسم اهللا الرمحن الرحيم : يكفيه للغسل من املاء ويقرأ فيها أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

ۆ  ۈ    ۆۇ  ۇ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ھٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ  :

                                ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ۅۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ

 ٢٥٥:البقرة چی   ی  ی                                            

                                                    چ 
ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   ٱ  ٻ                            ی          ی  ی  ی   

 ١٢٢-١١٧:األعراف چپ  پ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    چ  

ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ     ڦڤ  ڤ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ
 ٨٢-٧٩:يونس چچ  ڇ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٺٺ  ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ چ 

ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

                                                                                                          
العالج بالرقى من الكتاب والسنة، مكتبة الملك فهد، ، : القحطاني، سعيد بن علي )١(

    .بتصرف ٨٩-٨٥، ص١٦هـ، ط١٤٢٤الرياض، 
الطب النبوي، تحقيق محمـد محمـود   : ابن القيم، أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر )٢(

.بتصرف ٩٦- ٩٠، ص١ط هـ،١٤٢٧إسماعيل، مؤسسة المختار، القاهرة، ، 
    



 ٧١

ڌ   ڎ  ڎ           ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ   ڑ   ک  ک  ک        ڌڇ   ڇ   ڍ           ڍ  ڇچ  ڇ
 ٧٠-٦٥: طه چک  گ  گ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ    چ : وقال تعـاىل  
 ٦-١الكافرون  چٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ : وقال تعـاىل      
 ٤-١: اإلخالص ٤ چٿ   

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  :  وقال تعـاىل  
 ٥-١: الفلق  چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ   ڃ  

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  چ :  وقال تعاىل 
 .٦-١الناس چگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   

وبعد قراءة ما ذكر يف املاء يشرب منه ثالث مرات ويغتسل بالباقي، وبذلك يزول 

ت احلاجة إىل إعادة ذلك مرتني أو أكثر فال بأس حىت يـزول  وإن دع. الداُء إن شاء اهللا

 .)١(»املرض وقد جرب كثرياً فنفع بإذن اهللا، وهو جيد ملن حبس عن زوجته

 

تقرأ سورة الفاحتة، وآية الكرسي، واآليتني األخريتني من سورة البقرة وسـورة   – ب

 .باليد اليمىناإلخالص، واملعوذتني ثالث مرات أو أكثر مع النفث ومسح الوجع 

 

 :التعوذات والرقى -جـ

                                     
.١١٧-١٠٩الصارم البتار في التصدي للسحرة واألشرار،ص: عبد السالم، وحيد )١(

   



 ٧٢

 .سبع مرات )١(»أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفني«  •

ثالث مـرات،  » بسم اهللا«:يضع املريض على املكان الذي يؤمله من جسده ويقول •

 )٢(سبع مرات» أعوذ باهللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر«: ويقول

نت الشايف ال شفاء إال شفاؤك شـفاٌء ال  اللهم رب الناس أذهب البأس وأشف أ«  •

 .)٣(»ً اميغادر سق

 .)٤(»أعوذ بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عني المة«  •

 .)٥(»أعوذ بكلمات اهللا التامة من شر ما خلق«  •

أعوذ بكلمات اهللا التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن مهزات الشـياطني  «  •

 .)٦(»ن حيضرونأو

                                     
ت، (مرجع سابق، دار الكتب العلمية، بيـروت،  : الترمذي، محمد بن علي الحكيم )١(

    .٤١٠، ص٢، ج)د

، ص ٤، ج)د.ت(صحيح مسلم، دار الريان، القـاهرة،  : مسلم، الحجاج بن مسلم )٢(
١٧٢٨. 

،ص ٤، ج)د.ت(صحيح مسلم، دار الريـان، القـاهرة،   : الحجاج بن مسلممسلم،  )٣(
١٧١٢. 

مرجـع سـابق، دار السـالم للنشـر، الريـاض،      : البخاري، محمد بن إسماعيل )٤(
  .٤٠٨، ص ٦، ج٢هـ، ط١٤١٩

 .١٧٢٨، ص٤مرجع سابق، دار الريان، القاهرة، ج: مسلم، الحجاج بن مسلم )٥(
، )د.ت(مرجع سابق، دار الكتب العلمية، بيروت، : مالترمذي، محمد بن علي الحكي )٦(

   .١٧١، ص٣ج



 ٧٣

بكلمات اهللا التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر من شر ما خلـق وبـرأ    أعوذ« •

وذرأ، ومن شر ما يرتل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شـر مـا ذرأ يف   

األرض، ومن شر ما خيرج منها، ومن شر فنت الليل والنهار، ومن شر كل طارق إال 

 .)١(»طارقاً خبري يا رمحان

سبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شـيء، فـالق   اللهم رب السموات ال«  •
احلب والنوى، ومرتل التوراة واإلجنيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنـت  
آخذ بناصيته أنت األول فليس قبلك شيء، وأنت اآلخر فليس بعدك شيء، وأنت 

 .)٢( »..الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء
كل شيٍء يؤذيك ومن شر كل نفـس أو عـني حاسـد اهللا     بسم اهللا أرقيك من« •

 .)٣(»يشفيك بسم اهللا أرقيك

اهللا يربيك ومن كل داِء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي بسم «  •
 .)٤(»عني

 .وهذه التعوذات والدعوات والرقى يعاجل ا السحر فهي رقى جامعة نافعة بإذن اهللا

 :لسحرمن طرق عالج ا: النوع الثالث -٣

 .)١(االستفراغ باحلجامة يف احملل أو العضو الذي ظهر أثر السحر عليه إن أمكن

                                     
، ص ٣، ج١، ط)د.ت(مرجع سابق، المطبعة الميمنية، القاهرة، : ابن حنبل، أحمد )١(

١١٩.   
  .٢٠٨٤، ص ٤مرجع سابق، ج: مسلم، الحجاج بن مسلم )٢(
   .٢٠٨٤، ص ٤مرجع سابق، ج: مسلم، الحجاج بن مسلم  )٣(
 .١٧١٨، ص ٤مرجع سابق، ج: لحجاج بن مسلممسلم، ا   )٤(



 ٧٤

 :استخدام األدوية الطبية: النوع الرابع -٤
هناك أدوية طبية دل عليها القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة إذا أخذها اإلنسان 

 -: ومنها: بيقني انتفع ا وشفى من السحر والعني وغريها

                                                                                                          
 .بتصرف ٩٦- ٩٠، ص١مرجع سابق، ، ط: ابن القيم، محمد بن أبي بكر )١(

   



 ٧٥

 :العسل – ١

شربة عسل، : الشفاء يف ثالث«:عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

 )١(»وشرطة حمجم، وكية نار، وأنا أى أميت عن الكي

 :احلبة السوداء – ٢

يف احلبـة  «:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

 .املوت: والسام . )٢(»السوداء شفاء من كل داء إال السام

 

 :ماء السماء – ٣

 ٩:ق چں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  چ   :قال تعاىل 

 

 :زيت الزيتون – ٤ 

كلوا الزيت وادهنوا بـه فإنـه مـن شـجرة     «:لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
 .)٣(»مباركة

                                     
، ص ٥٦٨١، حديث رقـم  ٦، ج٢مرجع سابق، ط: البخاري، محمد بن إسماعيل )١(

١٠٠٦.   
، ص ٥٦٨٨، حديث رقم ٦، ج٢مرجع سابق، ط: البخاري، محمد بن إسماعيل  )٢(

١٠٠٧.   
                                            .٤٩٧،ص ٣مرجع سابق،ج،مسند أحمد:أحمد،ابن حنبل )٣(
   



 ٧٦

وميكن أن نضيف أيضاً أن االغتسال والتطيب من األدوية الـيت تـدفع املـرض    
 .لسحر بإذن اهللاوا

 .٤٢: سورة ص چ                       چ   :قال تعاىل

 .هذا واهللا أعلم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني



 ٧٧

 :االستعاذة من شر حاسد إذا حسد
احلسد من الشرور اليت تصيب اإلنسان بالسوء والضرر، فهي تفسـد العالقـات   

لناس، خلطورته وشـديد أذاه أمرنـا اهللا عـز وجـل     وتنشئ العداوات وتضر مبصاحل ا
 :قال تعاىل. باالستعاذة منه

 ٤: الفلق  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ 

 .)١(»متىن زوال النعمة اليت أنعم اهللا ا على احملسود«:ومعناه

ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ    ڄٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ   :قال تعـاىل 

 ٥٤:النساء چچ  چ  چ   
 :قال تعاىل خمرباً عن أهل الكتاب وما تكنه صدورهم من حسد للمسلمنيو

ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ   

 .١٠٩:البقرة چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ    ھۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ٹڻ  ڻ  ٹ

إخبـاره   ولو تأملنا نصح يعقوب عليه السالم البنه يوسف وحتذيره إياه من مغبـة 

إخوته الرؤيا اليت رآها هلي دليل على خطورة احلسد وضرره على اإلنسان، وأنه يقـع  

 :حىت بني األخوة، قال تعاىل

                                            ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   چ  

 ٥، ٤: يوسف چڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ڀٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ

                                     
فتح البيان في مقاصد  القـرآن، المكتبـة   : القنوجي، أبو الطيب صديق بن حسن )١(

     .٤٦١، ص١٥، ج)د.ت(العصرية، بيروت، 



 ٧٨

احلسد الشديد اخلطورة العني، فقد ذكر ابن عباس رضي اهللا عنـه   ولعل من أنوع

العني حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العني « : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

أي إذا طلب منكم املاء _ومعىن إذا أستغسلتم فاغسلوا . )١(» وإذا استغستلم فاغسلوا 

 .من أجل إزالة أثراحلسد فال تبخلوا به 

كان إذا اشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم «:عن عائشة رضي اهللا عنها قالتو
باسم اهللا يربيك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشـر  : رقاه جربيل قال
 .)٢(»كل ذي عني

ولوال أن العني حق وقد تصيب ملا رقى جربيل عليه السالم النيب صـلى اهللا عليـه   
 .وسلم منها

العائن واحلاسد يشتركان يف شيء ويفترقان يف شيء، فيشـتركان  « أن واملتأمل جيد
يف أن كل واحد منهما تتكيف نفسه وتتوجه حنو من يريد أذاه، فالعائن تتكيف نفسه عند 

ويفترقـان يف أن  . مقابلة املعني، واحلاسد حيصل له ذلك عند غياب احملسود وحضـوره 
 ؟.»العائن قد يصيب نفسه أيضاً

أسباب السالمة من احلسد والعني األخذ بالتدابري الوقائية املتمثلة يف لذلك فإن من 

 .سورة الفلق، فهي احلصن احلصني بإذن اهللا

 .وفيما يلي بعض األسباب اليت يندفع ا شر احلاسد عن احملسود
                                     

، ص ٤، ج)د.ت(قـاهرة،  مرجع سابق، دار الريان ، ال: مسلم، الحجاج بن مسلم )١(
١٧١.  

، ص ٤، ج)د.ت(مرجع سابق، دار الريان ، القـاهرة،  : مسلم، الحجاج بن مسلم )٢(
١٦٩. 



 ٧٩

 .اإلكثار من قراءة املعوذتني، وفاحتة الكتاب، وآية الكرسي والتعوذات النبوية – ١

  :قال تعاىل. وحفظه عند أمره ويه تقوى اهللا -٢

                  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېچ                              

 ١٢٠:آل عمران   چ                               

 .الصرب على احلاسد والعفو عنه فال يقاتله، وال يشكوه وال حيدث نفسه بأذاه -٣

ے    ے     ھہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ہڻ   ٹ   ٹ  ۀ   ۀچ  :تعاىل قال. التوكل على اهللا  -٤

 ٣:الطالق چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ڭۓ  ۓ

 .ال خياف احلاسد وال ميأل قلبه بالفكر فيه، وهذا من أنفع األدوية -٥

 .اإلقبال على اهللا واإلخالص له وطلب مرضاته سبحانه واإلنابة إليه يف كل حني -٦

 :قال تعاىل. ب ألا تسلط على اإلنسان أعداءه التوبة من الذنو -٧

 ٣٠:الشورى چ                                  ی  ی  ی  چ  

الصدقة واإلحسان ما أمكن فإن لذلك تأثرياً عجيباً يف دفع البالء والعـني وشـر    -٨

 .احلاسد

راً وحسداً إطفاء نار احلاسد والباغي واملؤذي باإلحسان إليه، فكلما ازداد أذى وش -٩

  :قال تعاىل. ازداد إليه إحساناً، وهذا ال يوفق له إال من عظم حظه من اهللا



 ٨٠

ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ     کژ  ژ  ڑ   ڑ   کچ 

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ٹ  ٹ      ۀ        ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ        

 ٣٦-٣٤:اآلية فصلت چڭ    ۓ    ڭ    ڭ  ڭ  ۓے  ے

جتريد التوحيد وإخالصه للعزيز احلكيم الذي ال يضر شيء وال ينفـع إال بإذنـه    -١٠

سبحانه وعليه مدار هذه األسباب، فالتوحيد حصن اهللا األعظم الذي مـن دخلـه   

 .)١(كان من اآلمنني

ٿ    ٺڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       پچ  :قال تعاىل

 ١٠٧:يونسچٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

 .فهذه عشر أسباب يندفع ا شر احلاسد والعائن 

                                     
العالج بالرقى من الكتاب والسنة، مكتبة الملك فهـد،  : القحطاني، سعيد بن علي )١(

     .١١١-١٠٨، ص١٦هـ، ط١٤٢٤الرياض، 



 ٨١

 :الوقاية من العني والتحرز من شرها
 :قبل اإلصابة بالعني: القسم األول

 .حتصني من خياف عليه باألذكار، والدعوات، والتعوذات -١
سه أو ماله أو ولده أن يقـول  يدعو من خيشى أو خياف أن يصيبه بعينه يف نف – ٢

 .»ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا اللهم بارك عليه«
إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليـدع لـه   «:لقوله صلى اهللا عليه وسلم     

 .)١(»بالربكة
 .)٢(ستر حماسن من خياف عليه العني – ٣

 :عالج اإلصابة بالعني
 :بعد اإلصابة بالعني: القسم الثاني

 .ا عرف العائن أمر أن يتوضأ مث يغتسل منه املصاب بالعنيإذ -١
واملعوذتني، وفاحتة الكتاب، وآيـة الكرسـي،   » قل هو اهللا أحد«اإلكثار من قراءة  -٢

وخواتيم سورة البقرة، واألدعية املشروعة مع النفث ومسح موضـع األمل باليـد   
 .اليمىن

ويشرا، وفيها الفاحتة، وآية  ال بأس أن تكتب للمريض آيات من القرآن مث تغسل -٣
الكرسي، واآليتان األخريتان من سورة البقرة، وقل هو اهللا أحد، واملعوذتان وأدعية 

 .)٣(الرقية
                                     

   .٩٣٨، ص٢، ج ابقمرجع س ،الموط أ:أنس  ي، مالك بن األصبح )١(

  .١٠٥-١٠٢، ص، العالج بالرقى من الكتاب والسنة:القحطاني، سعيد بن علي )٢(
-١٠٦صمرجـع سـابق،    ،العالج بالرقى من الكتاب والسنة:القحطاني، سعيد بن علي )٣(

١٠٧. 
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 الفصل اخلامس
 

 األساليب الرتبوية الوقائية املتضمنة يف سورة الفلق

 والتي تسهم يف بناء األسرة واتمع

 

 أسلوب القدوة: أوآل   

 ستوب التربية بالتلقينأ: ثانيآ   

 أسلوب التربية بالعادة: ثالثآ   

 أسلوب التربية باألحداث  : رابعآ  

 أسلوب التربية باألمر: خامسآ 

 
 
 
 
 



 ٨٣

 األساليب الرتبوية الوقائية املتضمنة يف سورة الفلق
 والتي تسهم يف بناء األسرة واتمع

استطاع حتديدها من خـالل   يتناول الباحث يف هذا الفصل األساليب التربوية اليت
 .سورة الفلق

 :ويسري يف الفصل وفق اخلطوات التالية
 .مقدمة – ١
 .حتديد معىن األسلوب – ٢
 .أمهية األسلوب – ٣
 .أمهية األسلوب يف بناء األسرة واتمع – ٤
ً  أوال  :القدوة أسلوب: ◌

قتـداء  أصل البناء الذي يتشعب منه تصريف اال: القدوة«:ذكر األزهري بأن:لغة 
 . )١(»األسوة: قدوة وقُدوة ملا يقتدي به، والقدوة : ويقال

يقصد به الباحث السري واألتباع على طريقة املقتدى به، وأفضل قدوة : اصطالحاً
 .عند املسلمني هو حممد بن عبد اهللا عليه الصالة والسالم

 :أهمية القدوة
دوة وهو النيب صلى اهللا عليـه  لقد أكرم اهللا األمة اإلسالمية خبري منوذج وأفضل ق

                                                  چ  :وسلم قال تعـاىل 
 ٢١:األحزاب چ    ی                 ی  ی  ی                

 
                                     

تهذيب اللغة، تحقيق االبياري، دار الكتـاب العربـي،   : األزهري، محمد بن أحمد )١(
     .٢٤٤، ص٩، ، ج٣م ط١٩٦٧القاهرة،  



 ٨٤

 :وقال تعاىل

 ١٢٨:التوبة چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  چ  

يه وسلم أمنوذجاً يقتدى به يف تعامله مع أصحابه ومـن  فقد كان النيب صلى اهللا عل
حوله من الناس، فتراه يثين على احملسن فيهم، حيفظ حق كبريهم ويرحم صغريهم يقبـل  
عثرة املسيء منهم، يزور مريضهم، حيضر جنازة من مـات فـيهم، جيـالس فقـراءهم     

 .يشاركهم الطعام، يقوم حباجة األيتام واألرامل، يتفقد غائبهم

ذا ما رأيته يف ساحات الوغى واحلرب جتده قدوة يتقدم الصفوف، خيطط، يوجه، وإ
 .يشارك جنده كل الظروف بشجاعة وصرب

وهو أيضاً يف حياته الزوجية نعم الزوج، يعلَّم زوجاته، يالطفهن يعينهن يف شؤون 
 .البيت، تراه خييط ثوبه، وخيصف نعله، فهو يف خدمة أهله حىت تدركه الصالة

يف جمال الدعوة يأخذ بالعقول واأللباب من حسن حديثه فقـد أويت جممـع   وتراه 
الكلم، فهو يذَّكر باهللا، ويرشد إىل اخلري، وحيذر من األخطار، ويأمر باملعروف، وينـهى  

 .عن املنكر فكان حبق نعم القدوة للمسلم يف حياته الدينية والدنيوية

 



 ٨٥

 :أهمية القدوة يف تربية األسرة واتمع
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يسعى إىل ترسيخ العادات اإلسالمية يف نفوس لقد 
وقد كانت هذه كلها أمور جديدة على املسلمني، مل يكونـوا ميارسـوا يف   « أصحابه 

اجلاهلية، فعودهم صلى اهللا عليه وسلم إياها، ورباها عليها بالقدوة واملتابعة والتوجيـه  
 .)١(»سهمحىت صارت عادات متأصلة يف نفو

ومن العادات اليت استقاها املسلمني من قدوم عليه الصالة والسـالم التحصـن   
باملعوذات ومنها سورة الفلق ملا هلذه السورة العظيمة بإذن اهللا من احلفظ مـن الشـرور   
الباطنة اخلفية اليت ال يلقى هلا اإلنسان باالً واملتمثلة بالسحر والليل والسواحر، واحلسد 

 .جاء يف السورة وغريه مما

ولقد حرص املسلمون األوائل على االقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف األخـذ  
ذه التحصينات العظيمة وحيث أبناءهم على األخذ ا ملا فيه من احلفظ والسالمة مـن  

 .الشرور بإذن اهللا
ي سنه وجيدر بنا حنن املسلمني يف هذا العصر، أن نسري على نفس النهج القومي الذ

النيب صلى اهللا عليه وسلم وسار عليه أصحابه رضوان اهللا عليهم يف أن نكـون قـدوة   
حني توجد القدوة احلسنة متمثلـة يف األب املسـلم واألم ذات   «:يقول قطب. ألبناءنا

الدين، فإن كثرياً من اجلهد الذي يبذل يف تنشئة الطفل على اإلسـالم يكـون جهـداً    
ات الوقت، ألن الطفل سيتشرب القيم اإلسالمية من اجلـو  ميسوراً وقريب الثمرة يف ذ

                                     
، ٨هــ، ط ١٤٠٨منهج التربية اإلسالمية، دار الشروق، القاهرة،: قطب، محمد )١(

     .١٤٥ص



 ٨٦

احمليط به تشرباً تلقائياً، وستكون تصرفا األب واألم أمامه يف خمتلف املواقف مع بعضـها  
   )١(.»البعض، ومع اآلخرين مناذج حيتذى ا، ويتصرف على منواهلا

السور مـن قبـل   واألخذ بالتحصينات القرآنية املتمثلة يف سورة الفلق وغريها من 
األب واألم، وحث أبناءنا على األخذ ا حتفظهم بإذن اهللا وتقيهم الشـرور الظـاهرة   
والباطنة وليسلم اتمع أيضاً من هذه الشرور، فحاجتنا لألخـذ ـذه التحصـينات    
وتعليمها أبناءنا عظيمة ال سيما يف هذا العصر الذي انتشرت فيه كـثرياً مـن اآلفـات    

 .واتمعالضارة باألسرة 
 ً  :أسلوب الرتبية بالتلقني: ثانيا
 :معىن التلقني – ٢

أخذتـه القانيـة،   : فهمته، لقناً، وتلقنتـه : لقنت الكالم بالكسر« يقول اجلوهري
 .)٢(»سريع الفهم: وغالم لقن. والتلقني كالتفهيم

 :اصطالحًا
ليم املرء تطلق هذه التسمية عادة على العملية اليت ا جيري تع: تلقني«:يقول رزوق

يكـون للعقيـدة    –التلقني  -لفكرة أو مبدأ أو وجهة نظر ذات طابع حزيب، فالتشريب
 .)٣(»واملبادئ واملذاهب السياسية اليت يتم تلقينها أو اجلماعة

                                     
ــد )١( ــب، محم ــابق: قط ــالمية،مرجع س ــة اإلس ــنهج التربي ــروق، ، م دار الش

 .١١٩، ص٨،ط١٤٠٩القاهرة،
فـور  أحمد عبد الغ:مرجع سابق، تحقيق، الصحاح: الجوهري، إسماعيل بن حماد )٢(

     .٢١٩٦، ص٦، ج٢هـ، ط١٣٩٩عطار، دار العلم، بيروت، 
موسوعة علم النفس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، : رزوق، أسعد )٣(

    .٧٥م، ص١٩٧٩



 ٨٧

 :أهمية الرتبية بأسلوب التلقني

يعترب أسلوب التلقني من األساليب التربوية اليت يستخدمها املربون اإلسالميون يف 

باإلضافة إىل أن .... أموراً بأعياا البد من التلقني والتوجيه فيها «ة النشء وذلك أن تربي

البشر مجيعاً مهما علت مراتبهم واستقامت فطرم ال ميكن أن يتم بنيام النفسي كلـه  

بالتقي التلقائي عن طريق القدوة ، والبد أن حيتاجوا إىل التلقني والتوجيه بـني احلـني   

 .)١(»واحلني

ولقد استخدم القرآن الكرمي أسلوب التلقني يف إيضاح الكثري من احلقائق اليت جيب 
أن يعلمها املسلم ومنها عداوة الشيطان لإلنسان، ففي مواضع متعددة من القرآن خيربنا 

 :اهللا سبحانه وتعاىل ذه احلقيقة قال تعاىل

 ٦:رفاط چڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ    چ  ڄڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄچ  

كذلك السنة فقد أكدت هذا األسلوب من خالل تلقني النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أصحابه سور القرآن حىت حفظوها وكذلك غرس العقيدة اإلسالمية يف نفوسـهم إال أن  

 .طبقوها إىل غري ذلك من األعمال

                                     
، ٨مرجع سـابق، دار الشـروق، القـاهرة، ط   ،في ظالل القران :  قطب، محمد )١(

  .١٢٢هـ، ص١٤٠٨



 ٨٨

 :أهمية ٍأسلوب التلقني يف األسرة واتمع

سلوب التلقني يف تربية أصحابه يف كثري مـن  استخدام النيب صلى اهللا عليه وسلم أ
ميدان األسرة واتمع، فالتلقني يعترب من األساليب املهمة اليت تـؤثر يف  : امليادين ومنها

 .سلوك النشئ خصوصاً يف فترة تكوينهم األوىل

فتلقني األب املسلم أبناءه وأسرته سور القرآن الكرمي والتعاليم األساسية للـدين  
 .أبلغ رسوخاً يف أذهام يف صغرهم منها يف الكرباحلنيف يكون 

ومن هذا فتلقني أبناءنا تعاليم الدين الصحيح ضرورة ملحة ومحاية هلم خصوصاً يف 
هذا العصر الذي عمت فيه الشرور الظاهرة واخلفية، مما جعل تلقني أبناءنـا آيـات اهللا   

رمي ضرورة حلفظهم من هذه العظيمة املتمثلة يف سورة الفلق وغريها من سور القرآن الك
 .الشرور واألخطار



 ٨٩

 ً  :أسلوب الرتبية بالعادة: ثالثا
 :أسلوب الرتبية بالعادة

 :مفهوم العدة

 -العود أمحـد  –رجع ويف املثل : عاد إليه يعود عود وعوداً« :يقول اجلوهري: لغة
 .)١( »...عاد واعتاده، وتعوده، أي صار عادة له : معروفة، تقول منه: والعادة

العادة احلركية هي قدرة مكتسبة على أداء عمـل مـن   «ذكر مراد أن : اصطالحاً
 .)٢(»األعمال بطريقة آلية مع السرعة والدقة واالقتصاد يف اهود

 :أهمية الرتبية بالعادة
طريقـة  «تستخدم التربية اإلسالمية أسلوب العادة يف تربية النشء وذلك لكوـا 

يف تعلم املهارة، مث بعد ذلك تعمل على أن تتحول تلك  واضحة، إذ هي تثري الرغبة أوالً
 .ميارس باستمرار )٣(»الرغبة إىل عمل واقعي

ولقد حث القرآن الكرمي على أمهية االلتزام بالعادات احلسنة، فقد ذكر اهللا عـز  
 :قال تعاىل. وجل يف حديث التزام الصالة احلسنة

 ٦:فاطر چچ    چڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ    ڄڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄچ 

                                     
أحمد عبد الغفـور  : مرجع سابق تحقيق، الصحاح:الجوهري، إسماعيل بن حماد )١(

     .٥١٣هـ، ص١٣٩٩، ٢عطر، دار العلم، بيروت، ط
م، ١١١٩، ٧مبادئ علم النفس العام، دار المعـارف، القـاهرة، ط  : مراد، يوسف )٢(

  .٢١٤ص
فلسفة التربية اإلسالمية في القرآن الكـريم، دار الفكـر   : أبو العينين، علي خليل )٣(

    .٢٤٤م، ص١٩٨٥، ٢هرة، طالعربي، القا



 ٩٠

كما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حث على إتباع العادات احلسـنة، املتمثلـة يف   
اآلداب اإلسالمية، كآداب الطعام، وآداب النوم، وآداب احلديث، وآداب االسـتيقاظ  

 .إىل غري ذلك من العادات احلسنة
عليه وسلم كنت غالماً يف حجر رسول اهللا صلى اهللا : وعن عمر بن أيب سلمة قال

يا غالم سم اهللا وكل بيمينك وكل «وكانت يدي تطيش يف الصحفة، فقال يل رسول اهللا 
 .)١(فما زالت تلك طعميت بعد» مما يليك

 :أهمية الرتبية بأسلوب العادة لألسرة واتمع
استخدم النيب صلى اهللا عليه أسلوب العادة يف تربية أصحابه رضوان اهللا علـيهم،  

.. ومن أبرز أمثلة العادات «وجيههم حنو العادات اإلسالمية الصحيحة وذلك من خالل ت
 .)٢(»شعائر الدين ويف مقدمتها الصالة

باإلضافة إىل استخدامه عليه الصالة والسالم ألسلوب العادة يف الكثري من اآلداب 
اإلسالمية اليت حث عليها، دف أن تصبح هذه العادات سلوكاً ميارسه املسلم يف حياته 

 .اليومية
ومن القواعد اليت سعى النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل ترسيخها يف نفوس أصحابه 
األخذ بالتحصينات الشرعية املتمثلة يف سورة الفلق،وحث املسلمني على األخذ ـا يف  
كل حني وعدم التهاوي فيها،ملا هلذه السورة العظيمة من احلفظ من الشرور اخلفية بإذن 

 .اهللا
 هذا العصر أن هذه الشرور قد بدأت تدب يف اتمـع اإلسـالمي   واملالحظ يف

املعاصر يف الوقت الذي بدأ فيه األسر تغفل عن األخذ بالتحصينات اإلسالمية املتمثلة يف 
سورة الفلق وما تسبب ذلك من أضرار أصابت األسرة واتمع، كان لزاماً علـى رب  

                                     
مرجع سابق، دار السالم للنشـر،  ، صحيح البخاري:البخاري، محمد بن إسماعيل )١(

   .٩٦٠، ص٥٣٧٦، حديث رقم ٢هـ، ط١٤١٩الرياض، 
هــ،  ١٤٠٨مرجع سابق، دار الشروق، القاهرة، ،في ظالل القران: قطب، محمد )٢(

   .٨ط



 ٩١

ذه التحصينات واحلث على األخذ ا ملا هلا  األسرة واملربني والوعاظ التنبيه إىل األخذ
من األثر العظيم يف حفظ األسرة واتمع من املخاطر احلقيقية املتمثلة يف السحر واحلسد 
وغريها من الشرور الواردة يف السورة وتعويد األطفال على األخذ ا لتكـون وقايـة   

 .وحفظأ هلم بإذن اهللا



 ٩٢

 ً  :أسلوب الرتبية باألحداث: رابعا
 :مفهوم األحداث

 : لغة
نقيض القدمي، واحلدوث نقيض القدمـة، وحـدث   : احلديث«ذكر ابن منظور أن

الشيء حيدث حدوثاً وحداثة، وأحدثه هو، وأحدثه اهللا فحدث، وحدث أمر أي وقـع  
ما ابتدعه أهل األهواء من األشياء اليت كـان السـلف الصـاحل علـى     : حيدثان األمور

 .)١(»غريها
 ً  :اصطالحا

ومنه يقال حدث به عيب إذا جتدد وكان .. حدث الشيء حدوثاً « :ل الفيومييقو
 .)٢(»معدوماً قبل ذلك

 :أهمية الرتبية باألحداث واملناسبات
يعترب أسلوب التربية باألحداث واملناسبات من األساليب التربوية اليت تساعد املريب 

يأيت بربط بني املناسبة القائمة، اإلسالمي يف حتقيق أهدافه التربية يف تربية النشء، وذلك 
والعلم الذي يريد بثه وإذاعته، فيكون من ذلك للمخاطبني أبني الوضـوح، وأفضـل   

 .)٣(»الفهم، وأقوى املعرفة مبا يسمعون ويلقى إليهم
ونزول القرآن الكرمي خالل ثالثة وعشرون عاماً يوضح هـذا املعـىن حيـث أن    

صلى اهللا عليه وسلم على مكث ويقرأه الصـحابة  ظل يرتل جنوماً ليقرأه النيب «القرآن 
                                     

لسان العـرب المحـيط، دار لسـان العـرب،     : ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم )١(
  .٥٨١، ص)د.ت(بيروت،

كتـاب المصـباح المنيـر، دار القلـم،     : الفيومي، أحمد بن محمد بن محمد بن علـي  )٢(
 ١٧٠،ص١، ج)د.ت(بيروت،

الرسول المعلم وأسـاليبه فـي التعلـيم، مكتـب المطبوعـات      : أبو رغدة، عبد الفتاح )٣(
    .١٥٨هـ، ص١٤١٧اإلسالمية، حلب، 



 ٩٣

شيئاً بعد شيء، يتدرج مع األحداث والوقائع واملناسبات الفردية واالجتماعيـة الـيت   
 .)١(»تعاقبت يف حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم خالل ثالثة وعشرون عاماً

قد كانت األحداث يف حياة اجلماعـة املسـلمة األوىل والتوجيهـات    «لذلك فـ
ففي كـل  ... لقرآنية املتزلة فيها من أبلغ وسائل التربية هلذه اجلماعة وأعمقها أثر فيهاا

 .)٢(»حدث درس ويف كل درس عربة ال تنسى

انفردت عن الوسائل األخـرى يف التربيـة   « كما أن أسلوب التربية باألحداث 
دثة، فتطبـع يف  باستغالهلا حلالة االنصهار النفسي الذي يكون فيه األفراد عند وقوع احلا

 .)٣(»ذلك الوقت ما تريد أن تطبعه من توجيهات فال يزول أثرها أبداً

ومما سبق يتضح أمهية استخدام أسلوب التربية باألحداث واملناسـبات يف تربيـة   
 .النشء ملا يتركه من أثر يتجدد بتجدد احلدث الذي ارتبط به

 :تربية األسرة واتمع أهمية الرتبية بأسلوب األحداث والوقائع واملناسبات يف

استخدم النيب صلى اهللا عليه وسلم التربية باألحداث الوقـائع منـهجاً يف تربيـة    

أصحابه رضوان اهللا عليهم، فقد كان يربيهم من خالل األحداث والوقـائع باجلوانـب   

اإلميانية واألخالقية واالجتماعية، وليس أدل على ذلك من حادثة سحر النيب صـلى اهللا  

                                     
، ١٧مباحـث فـي علـوم القـرآن، دار العلـم، بيـروت،ط      : الصالح، صـبحي  )١(

  .٤٥٥٠م،ص١٩٨٨
.  ١٥١هــ، ص ١٤٠٨، ٨مرجع سابق، دار الشروق، القاهرة، ط: قطب، محمد )٢(

    
نماذج من التربية القرآنية باألحداث، رسالة ماجستير غير : اللعبون، حصة محمد )٣(

القرى، كلية التربية، قسم التربيـة اإلسـالمية   منشورة، مكة المكرمة، جامعة أم 
  .١٧هـ،ص١٤٠٩والمقارنة، 



 ٩٤

سلم فقد كانت درساً مهماً يف تعلم الصحابة أخذ احليطة واحلذر مـن الشـرور   عليه و

 .اخلفية كالسحر واحلسد

فقد تعلم الصحابة أن الوقاية من الشرور اخلفية كالسحر واحلسد وغريه، يكـون  

باألخذ بالتحصينات القرآنية املتمثلة يف سورة الفلق، اليت كانت سبباً يف ذهـاب األذى  

 .اهللا عليه وسلمعن النيب صلى 

لذلك فاألب املسلم حباجة إىل استغالل األحداث اليت متر باألسرة واتمع يف تعزيز 

اجلوانب اإلميانية واألخالقية واالجتماعية لألسرة واتمع أسوة بالنيب صـلى اهللا عليـه   

وسلم، وكذلك على املربني والوعاظ استغالل الوقائع واألحداث واملناسبات يف تذكري 

تمع ويف توجيه األسرة واتمع والسري على ما كان عليه النيب صلى اهللا عليه وسـلم  ا

 .وأصحابه يف مثل هذه الظروف
 ً  :أسلوب الرتبية باألمر : خامسا

 :معىن األمر يف اللغة

على –وأمره إياه ..معروف نقيض النهي، أمر به وأمره :األمر«:ذكر ابن منظور بأن
 .)١(»قبل أمره: وإمراً فأمتر، أي يأمره أمراً -حذف احلرف

 :معىن األمر يف االصطالح
. اللفظ املوضوع لطلب الفعل على سبيل االسـتعالء «: ذكر زيدان أن األمر يعين

أو بصيغة املضارع املقترن بالم األمر، ) افعل(ويتحقق طلب الفعل بصيغة األمر املعروفة 
 .)١(»ار وبأساليب وتعابري أخرىأو باجلمل اليت يقصد ا األمر والطلب، ال اإلخب

                                     
مرجـع سـابق، بيـروت، بـدون،     : ابن منظور، جمال الدين محمد بـن مكـرم   )١(

     .٢٧-٢٦، ص٤هـ، ج١٤١٤



 ٩٥

 :أهمية أسلوب األمر

 .وجه القرآن الكرمي املسلمني يف كثري من اآليات بصيغة األمر
 : قال تعاىل

ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ               ے   ے  ۓ  ۓ  چ  
 ٢:احلجرات   چڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  
 :وقال تعاىل

                           ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    چ  
 .١٢٥:البقرة چ                        

كما أن كثرياً من األحاديث النبوية اشتملت كذلك على هذا األسلوب، فعن عبد 
إذا جاء أحدكم اجلمعة «:اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

 .)٢(»فليغتسل
ألمر ترد ملعان كثرية، منها الوجوب، والندب، واإلباحـة، والتهديـد،   صيغة ا«و

 .)٣(»وغري ذلك من املعاين... واإلرشاد، والتأديب، والتعجيز، والدعاء 
واآليات القرآنية واألحاديث النبوية إذا جاءت بصيغة األمر فإا تأخذ صفة اإللزام 

 .ألا من اهللا عز وجل ومن رسوله 

                                                                                                          
الوجيز في أصـول الفقـه، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت،      : زيدان، عبد الكريم )١(

  .٢٩٢م،ص١٩٨٧
مرجع سابق، دار السالم للنشـر،  ، صحيح البخاري:إسماعيلالبخاري، محمد بن  )٢(

   .١٤١، ص ٨٧٧هـ، رقم الحديث ١٤١٩الرياض، 
.٢٩٢، ص١٩٨٧مرجع سابق، ، مؤسسة الرسالة، بيروت، : زيدان، عبد الكريم )٣(

   



 ٩٦

 :بأسلوب األمر يف األسرة واتمع أهمية الرتبية
استخدم النيب صلى اهللا عليه وسلم أسلوب األمر يف تربية أصـحابه رضـوان اهللا   

 .عليهم يف كثري من امليادين ومنها ميدان األسرة واتمع
أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   : فعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال

ا بعيادة املريض، وإتباع اجلنائز وتشميت العاطس، وإجابـة  أمرن«:بسبع وانا عن سبع
الداعي، وإفشاء السالم، ونصرة املظلوم، وإبرار املقسم، وانا عن خواتيم الذهب، وعن 

 .)١(»الشرب يف الفضة، وعن املياثر، والقسس، وعن لبس احلرير والديباج واالستربق
ه وسلم أيضاً التحصن بسورة الفلق ومن األوامر اليت أكد عليها النيب صلى اهللا علي

. ملا هلذه السورة العظيمة بإذن اهللا من احلفظ من الشرور اخلفية اليت وردت يف السـورة 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتعوذ بالفلق والناس «: عن عقبة رضي اهللا عنه قال

 .)٢(»كل ليلة عند النوم،وأمر عقبة أن يقرأمها دبر كل صالة
ص املسلمون األوائل على إتباع أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف األخذ ولقد حر

 .ذه التحصينات القرآنية املتمثلة يف سورة الفلق، واحلرص على األبناء لألخذ ا
فجدير بنا حنن املسلمون يف هذا العصر أن نسري على نفس النهج ونأمتر بأمر النيب 

نات القرآنية املتمثلة يف سورة الفلق ال سـيما يف  صلى اهللا عليه وسلم يف األخذ بالتحصي
 .هذا العصر الذي أضاع كثري من الناس أوامر النيب صلى اهللا عليه وسلم

 

                                     
مرجع سابق، دار السالم للنشر، ، صحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل )١(

    .٩٩٨، ص ٥٦٣٥حديث رقم  ،٢هـ، ط١٤١٩الرياض، 
هـ ، ١٤١٠سنن أبي داود، دار الحديث، بيروت، : أبو داود، سليمان بن األشعث )٢(

   .١٤٦٣، حديث رقم ١ط
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 الفصل السادس
الرتبوية تالتطبيقا  

  
 . التطبيقات التربوية في األسرة: أوالً

 . التطبيقات التربوية في المجتمع: ثانياً

 

 



 ٩٨

 :  التطبيقات الرتبوية
 :األسرة: أوًال

 .رب األسرة مطالب بأن يكون قدوة ألبنائه يدعوهم للخري ويوجههم اليه -

تنمية الرقابة الذاتية لدى أفراد األسرة عن طريق غرس مراقبة اهللا عزوجـل يف السـر    -
 .والعلن 

توجيه األب أفراد أسرته لألخذ بسورة الفلق ملا جاء فيها من احلفظ والسـالمة مـن    -
 .خلفيةالشرور األربع ا

ينبغي على األب توجيه أسرته لالستقامة والبعد عن الذنوب ألا من األسباب الـيت   -
 :قال تعاىل. يتسلط ا األعداء على بين آدم

       چ                                  ی  ی  ی  چ 

 ).٣٠:الشورى( 

تنتشر حينئـذ،   توجيه رب األسرة أبناءه من عدم اخلروج يف أول  الليل  فإن الشياطني -
 .فيتعرضون باألذى لبين آدم

توجيه األب أبنائه باألخذ باهلدي النبوي، ومنه أكل سبع مترات  صباحاً على الريـق،   -
 .لكي ال يضره ذلك اليوم سم وال سحر

عدم خلو بيت املسلم من ذكر اهللا، ألن الشيطان يفر من البيت الذي يذكر به اسـم اهللا   -
 .عز وجل

 .لى ستر حماسن من خياف عليه العني من أفراد أسرتهحرص رب األسرة ع -



 ٩٩

ما شاء اهللا ال قوة « أن يدعو رب األسرة من خياف منه العني أن يدعو بالربكة بقوله  -
 .ملا جاء يف األثر» إال باهللا اللهم بارك عليه

توجية رب األسرة  أبناءه التوكل على اهللا  يف كل حني، وأن يطلب منه العون، ألنـه   -
 .القادر سبحانه على الوقاية واحلفظالوحيد 

توضح األب ألمهية الوضوء، ألن السحر ال يؤثر يف املسلم املتوضئ فهو حمروس بإذن  -
 .اهللا من املالئكة

وجوب احملافظة على الصالة ألا جتعل املسلم يف مأمن من الشيطان واملتـهاون فيهـا    -
باألذى من مس أو السحر أو يستحوذ عليه الشيطان وإذا استحوذ عليه الشيطان أصابه 

 .غريه



 ١٠٠

 :التطبیقات التربویة في المجتمع: ثانیًا

 ).وسائل اإلعالم  –املسجد  –املدرسة (وتشمل 

 -:التطبیقات التربویة في المدرسة  -

على القائمني بأمر التربية يف املدارس إخالص العمل له عز وجل، يف تعليم أبناء املسلمني   -
 .وسوف حياسبون على التقصري من اهللا عز وجل ألم مؤمتنون عليهم،

اهللا لعباده مـن   توظيف املناهج الشرعية كي حتقق األهداف الوقائية للتعرف على رمحة  -
 .الوقوع يف اخلطأ واحملظور 

 .وجوب أن يكون املعلم قدوة حسنة لطالبه ليسهل عليه توجيههم وإرشادهم  -

ات املذمومة وكيفية اإلبتعاد عنها من خالل األخذ اإلستفادة من األنشطة يف إبراز الصف  -
 .بالتدابري الوقائية لتجنب الوقوع يف تلك الصفات

وكيفية عالجهـا مـن   ،إعطاء الفرصة لطالب بإبدى رايه حيال السلوكيات املنحرفة    -
 .وجهة نظره 

لنبوية املطهرة، ومن على املربني إبراز التدابري الوقائية اليت جاء ا القرآن الكرمي والسنة ا  -
ضمنها التدابري الوقائية يف سورة الفلق من خالل الـدروس، واملناشـط األخـرى يف    

 .املدرسة

التأكيد على الطالب باألخذ بالتدابري الوقائية اليت جاءت يف سورة الفلق ملا فيهـا مـن     -
 .احلفظ من الشرور األربع اخلفية

من التدابري الوقائية القرآنية والنبوية لوقاية اتمـع   ضرورة اهتمام املربني باستنباط املزيد  -
 .من األخطار



 ١٠١

 :التطبیقات التربویة في المسجد
 :يمكن للمسجد أن يقوم بدور مهم في تنمية التربية الوقائية من خالل مايلي      

 .إبراز أمهية تقوى اهللا يف قلوب املصلني من خالل إيراد أيات التقوى يف الصالة  -

نتباه املصلني للمواعظ والنصائح التربوية والوقائية باللني ، ليتحقـق اإلنصـات   شدًِ ا -
 . واالستفادة 

على أئمة املساجد التنبيه على املصلني باألخذ بالتدابر الوقائية اليت جاءت يف القـرآن   -
 .الكرمي والسنة النبوية املطهرة، وخباصة التدابري اليت جاءت يف سورة الفلق

اليت يترتب عليها اإلمهال األخذ بالتدابري الوقائية يف سورة الفلق، واليت إيضاح األضرار  -
 .منها السحر واحلسد وغريها من األضرار واليت تنتج عن ترك هذه التحصينات

عقد احملاضرات الدينية والندوات التربوية لبيان أخطار السحر واحلسد علـى اتمـع    -
 .والعواقب الوخيمة اليت سوف تأول باتمع

 .توزيع الكتيبات واملطويات اليت تبني أخطار السحر واحلسد وطرق الوقاية منه -

على خطباء املساجد تناول مواضيع التدابري الوقائية ونشرها يف اتمع ليستفيد منـها   -
 .العامة 

حتذير أئمة املساجد املصلني من األفعال احملرمة ، كالسحر واحلسد ومايلحق صـاحبها   -
 .واألخرة  من سوء يف الدنيا

دوراملسجد اهلام واإلجايب من خالل اخلطب واحملاضرات وجمالس الذكر والدروس اليت  -
تلقى يف املساجد وصولَِ اىل حتقيق التربية الوقائية اليت حتمي وحتافظ على املسلم مـن  

 .الوقوع يف اخلطأ والزلل 

 



 ١٠٢

 :التطبیقات التربویة في  وسائل اإلعالم 

 :ور مھم في تنمیة األخذ بالتدابیر الوقائیة من خالل مایلي یمكن لإلعالم أن یقوم بد

تعزيز وسائل اإلعالم للقيم اإلسالمية خلدمة اتمع من خالل عرض املفيد والنافع من  -
 .الربامج اإلعالمية

زيادة املساحة الزمنية إليضاح األفكار التربوية والوقائية من أجل خدمة اتمع وسالمته  -
 .رفاتمن اآلفات و اإلحن

استضافة ذوي االختصاص من العلماء والتربويني ملناقشة السلوكيات املنحرفة اليت قـد   -
 .تظهر يف اتمع ومناقشة طرق التخلص منها من خالل وسائل اإلعالم

النقل احلي من خالل وسائل اإلعالم املختلفة للمحاضرات والندوات التربوية والوقائية  -
خص قضايا األسرة واتمع، واليت ترفع من مستوى الوعي اليت ختدم مجيع القضايا وباأل

 .لدى العامة 

جيب أن ميتنـع اإلعـالم عـن تقـدمي مايسـئ للتربيـة أويشـكك يف دورهـا          -
كالسخرية من املعلمني من خالل الربامج الفكاهية ـدف التـرويح عـن    ،وأهدافها

 .املشاهدين 

دمتها إعالم األسرة لتربية األجيال ويف مق،إثراء الساحة اإلعالمية بالقنوات املتخصصة  -
 .القادمة تربية دينية سليمة من اإلحراف 

، تكثيف الربامج التلفزيونية واليت يديرحوارها خمتصني يف الشريعة والدراسات اإلسالمية -
لبيان وإيضاح التدابري الوقائية اليت حتمي وحتافظ على األسرة املسلمة واتمـع مـن   

 . الوقوع يف اخلطأ والزلل



 ١٠٣

 :اخلامتة 
يف ختام هذه الدراسة تطرق الباحث إىل التعريف مبكانة سورة الفلق يف القرآن الكرمي، 
والسنة النبوية املطهرة ، كما تطرق الباحث لتعريف مفهوم التربية الوقائية،كذلك تطرق إىل 
 عرض التدابري الوقائية املستخلصة من هذه السورة العظيمة، كما تطرق أيضـاً إىل عـرض  
بعض األساليب التربوية الوقائية املتضمنة يف سورة الفلق واليت تسهم يف بناء األسرة واتمع 
ولو أننا أولينا هذه التدابري اليت جاءت يف سورة الفلق وغريها من سور القران الكرمي أمهيـة  

 .لقضينا على كثري من السلوكيات اخلاطئة واإلحنرفات  املهلكه 
 ل اهللا العلي القدير أن يغفر يل فيه الزلل والنسيان، وال حول     ختاماً هذا جهدي  أسأ

 .وال قوة إال باهللا العلي العظيم
 .وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 



 ١٠٤

 :النتائـــج

 :توصل الباحث من خالل استقراء فصول هذا البحث إىل النتائج التالية

النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله مل ير مثلـها يف   عظم فضل سورة الفلق اليت عرب عنها – ١

 .التحصني من أخذ ا أخذ خبري عظيم

 .التربية الوقائية يف األسرة واتمع تقي من املخاطر وتدرء الشرور قبل حدوثها – ٢

امتثال األسرة واتمع ألوامر اهللا عز وجل باألخذ بالتحصينات القرآنيـة املتمثلـة يف    – ٣

 .، وقاية من الشرور اخلفية املتمثلة يف السحر واحلسدسورة الفلق

ضرورة االقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم باألخذ بالتحصينات القرآنيـة املتمثلـة يف    – ٤

 .سورة الفلق، ففيها احلفظ والسالمة لألسرة واتمع

 .خطورة السفر منفرداً وخصوصاً يف الليل، مل فيه من النهي  – ٥

لسحرة واملشعوذين، والنهي عن إتيام والتحصن بآيات اهللا يف سورة الفلـق  خطورة ا – ٥

 .للنجاة من أذاهم وشرهم 

التحذير من احلسد واحلاسدين، وأضرارهم اليت تصيب األسرة واتمع مـن خـالل    – ٦

 .التحصن بالفلق من شرهم

٧- مـن خـالل   ،تمع عناية القران الكرمي بعالج املشكالت اليت قد تطرأ على األسرة وا

 .إعطاء احللول الشافية بإذن اهللا ومنها الشرور اخلفية كالسحر واحلسد 

 

 



 ١٠٥

 :التوصيات 

 :يف ضوء النتائج السابقة هذه بعض املقترحات اليت ختدم البحث

 .ضرورة العناية بتعليم كتاب اهللا للناشئة وإختيار املعلمني األكفاء لتدريسة   -١

على التربية باستنباط املزيد من األساليب التربوية الوقائية مـن   ضرورة اهتمام القائمني – ٢

 .القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة فهما املعني الذي ال ينضب

ضرورة توجيه القائمني على أمر التربية األبناء وأفراد اتمع إىل أمهية أخـذ احليطـة    – ٣

 .ية اليت ذكرت يف السورةواحلذر من خالل التحصن برب الفلق من الشرور اخلف

 .عقد احملاضرات والندوات التوعوية خلدمة اجلوانب الوقائية اليت ختدم األسرة واتمع – ٤

 .تفعيل دور وسائل اإلعالم يف نشر مفهوم التربية خلدمة األسرة واتمع – ٥

 
 



 ١٠٦

 :الفهــــــــــــارس 
 فهرس اآليات القرآنية الواردة يف البحث

 الصفحة اآلیة  رقم اآلیة  اسم السورة

 ٦ ...                 ژ ٣٦ البقرة

 ٦٨ ...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپژ  ١٠٢ البقرة

 ٦٨ ...  ٺ     ڀ ڀ ژ ١٠٢ 

 ٧٩-٢٧  ...گ  ک ک ک ک ژ ١٠٩ 

 ١١٤  } ٥٧ ..ومن أظلم ممن منع مساجد ا 

 ٩٦ ...واختذوا من مقام إبراهيم مصلى { ١٢٥ 

 ٦                    ې ژ  ١٦٨ 

 ٩١ ..حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى { ٢٣٨ 

 ٧٤ ..ا ال إله إال هو احلي القيوم ال تأخذه سنة {  ٢٥٥ 

 ٨٠ ..وإن تصربوا وتتقوا ال يضركم كيدهم {  ١٢٠ آل عمران

 ٧٩ ..أم حيسدون الناس على ما آتاهم { ٥٤ النساء

 ٩  ..ء ما فرطنا يف الكتاب من شي{  ٣٨ األنعام

 ٧٤  ..وأوحينا إىل موسى أن ألق عصاك {  ١٢٣=١١٧ األعراف

 ٣٧ والذين ءامنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل ا{ ٧٤ األنفال

 ٥٢  ..املنافقون واملنافقات بعضهم {  ٦٧ 



 ١٠٧

 الصفحة اآلیة  رقم اآلیة  اسم السورة

 ٢٧  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ ١٠٠ التوبة

 ٨٦ ..لقد جاءكم رسول من أنفسكم { ١٢٨ 

 ٧٥  ..توني بكل ساحر عليم وقال فرعون أئ{  ٨٢-٧٩ یونس

 ٨٢ ...،وإن ميسسك ا بضر فال كاشف له {   ١٠٧ 

 ٦٦ ... ک    ک ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ژ ٣٣ یوسف

 ٧٩ ..إذا قال يوسف ألبيه يأبت إني رأيت { ٥، ٤ 

 ٦٦ ...  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ  ٿ ژ ٣٥ إبراھیم

 ٣٤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ    ٹ  ٿ ژ ٤٤ النحل

 ٩ ...ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ...  ژ  ٨٩ 

 ٧   ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ژ ٩ اإلسراء

 ٢٦ ... ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ژ ٧٨ 

 ٣٢  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ژ ٨٨ 

 ٦٩   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ژ ٦٦ طه

 ٦٨    ڈ ڈ          ڎ ڎ  ڌ ژ ٦٩ 

 ٧٥ ..قالوا يا موسى إما أن تلقى { ٧٠-٦٥ 

 ٦٩  ڄ  ڄ   ڄ ڄ ژ ٣ األنبياء

 ٣٤  گ گ  ک ک ک   ک ڑ ژ ٦٣ النور



 ١٠٨

 الصفحة اآلیة  رقم اآلیة  اسم السورة

 ٧٠ ..قل ال يعلم من يف السموات واألرض{     ٦٥ النمل

 ٦ ..فأقم وجهك للدين حنيفا {  ٣٠ الروم

 ٨٥ ..لقد كان لكم يف رسول ا {  ٢١ األحزاب

 ٩٠-٣٩  ..إن الشيطان لكم عدو فأختذوه عدوا {  ٦ فاطر

 ٧٩ وهذا مغتسل بارد وشراب{    ٤٢ ص

 ٣١  ..يومئذ تتق السيئاوقهم السيئات ومن {   ٩ غافر

 ٨١ ..وال تستوى احلسنة وال السيئة {   ٣٦-٣٤ فصلت

 ٩٨-٨١ ..وما أصابكم من مصيبة {   ٣٠ الشورى

 ٦٧ ..وإني عذت بربي وربكم أن ترمجون{  ٢٠ الدخان

 ٩٦ ..ياأيها الذين أمنوا ال ترفعوا أصواتكم {  ٢ الحجرات

 ٧٧ ..ونزلنا من السماء ماء مباركاً{  ٩ ق

 ٣٤-٧ ..وما أتاكم الرسول فخذوه {   ٩ الحشر

 ٣٧ ..ويعلمكم الكتاب واحلكمة {   ٢ الجمعة

 ٩٩ ..ومن يتوكل على ا فهو حسبه {   ٣ الطالق

 ٧٥ ..قل يا أيها الكافرون {   ٦-١ الكافرون

 ٧٥ ..قل هو ا أحد {   ٤-١ اإلخالص

 ٧٥-٢٥ ..قل أعوذ برب الفلق {     ٥-١ الفلق



 ١٠٩

 الصفحة اآلیة  رقم اآلیة  اسم السورة

 ٢٦ ..من شر ما خلق{ ٢ ،،

 ٢٨ ومن شر غاسق إذا وقب{ ٣ ،،

 ٦٩-٢٦ ..ومن شر النفاثات يف العقد {  ٤ ،،

 ٧٩-٢٧ ..ومن شر حاسد إذا حسد{  ٥ ،،

 ٧٥ ..قل أعوذ برب الناس {   ٦-١ الناس

 ٧ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ژ ١٠٤ البقرة

 ٧ ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ    ژ  ١٠٨ األنعام 

 ٧ ک  ک  ک  ک  گ  گژ  ١ الحجرات

 ٣٩ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋژ  ٣٠ الروم 

 ٥١-٣٩ ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ژ  ١٤-١٣ لقمان 

 ٤٠ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ژ  ٣٠ النور

 ٤٠ ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ژ  ٣ النور 

 ٤٠ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  ژ  ١٢ الحجرات 

 ٤١   ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ   ژ  ١٥ النور

 ٤٧ ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ژ  ٨٣ األعراف

 ٤٧ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ژ  ٩٢ هود 

 ٥٥       ۉ  ې  ې  ې  ې  ژ  ١٦٤ آل عمران 



 ١١٠

 الصفحة اآلیة  رقم اآلیة  اسم السورة

 ٦٠ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ  ١١٠ آل عمران

 ٦١ ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ٧٩-٧٨ المائدة 

 ٦٢ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ژ  ١٧٩ البقرة 

 ٦٠ ٺ    ٺ  ٺ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ژ  ٢ النور

 ٦٤   ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿژ  ٢٨ النساء

 ٦٤ ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ   ٦ الجن

 



 ١١١

 فهرس األحاديث الواردة يف البحث:

 رقم الصفحة طرف الحدیث

 ٢٤ .."كان غالم من اليهود خيدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدبت إليه اليهود "

 ٢٨ "أو مل ير مثلهن يعين املعوذتني لقد أُنزلت علي آيات مل أرد"

 ٢٨ "من أحب السرور إىل اهللا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس "

 ٢٨ ..."أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه املعوذتني "

 ٢٨ ..."كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتعوذ من اجلان وعني اإلنسان "

 ٢٨ ..."كنت أقود برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ناقته يف السفر  "

 ٣٢ ..."ال: سألت عبد اهللا بن أيب أوىف أوصى النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال "

 ٣٣ "تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدي كتاب اهللا وسنيت، ولن تتفرقا حىت يردا على احلوض "

 ٣٣ ....ت كان الرجل منا إذا تعلم عشر آیا" 

 ٣٥ ....".وبينهما أمور مشتبهة حلرام بيناحلالل بين وا"

 ٣٧ ..... "ال تسبوا أصحايب، فوالذي نفسي بيده  "

 ٣٧ ... " ال حيبهم إال مؤمن وال يبغضهم إال منافق" 

 ٣٨ ... " خري الناس قرين مث الذين يلوم مث الذين يلوم "

 ٤٤ ...."حسددب إلیكم داء األمم قبلكم، ال"

 ٤٦ ".ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه" 

 ٤٨ "ال حيل ملؤمن أن يهجر أخاه فوق ثالث أيام " 

 ٤٨ ... "ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن " 

 ٤٧ "ليس املؤمن بالذي يشبع وجاره جائع جبنبه " 

 ٤٩ . ".. تنكح املرأة ألربع ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها "



 ١١٢

 رقم الصفحة طرف الحدیث

 ٥١ "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه "

 ٥٢ ...."مثل الجلیس الصالح والسوء  كحامل المسك" 

 ٥٩ ..."ترى املؤمنني يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد  "

 ٦١ ..."والذي نفسي بیده لتأمرن بالمعروف 

 ٦٥ ..."التامات  ن ترك مرتالً فقال أعوذ بكلمات اهللا"

 ٦٥ ..."اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب  "

 ٦٥ ..."اللهم إين أعوذ بك من اجلنب، وأعوذ بك أن أرد إىل أرذل العمر "

 ٦٧ .."إذا استجنح الليل ـ أو  إذا كان جنح الليل، فكفوا صبيانكم "

 ٦٧ ".لو أن الناس يعلمون ما أعلم من الوحدة، ما سرى راكب بليل "

 ٦٩ ..."اجتنبوا السبع املوبقات "

 ٦٩ ..."ليس منا من تطري أو تطري له "

 ٧٠ ".من أتى عرافاً فسأله مل تقبل منه صالة أربعني يوماً "

 ٧١ ....."من ذھب إلى  عراف أو كاھن فصدقھ " 

 ٧٢ ".من اصطبح بسبعة مترات عجوة مل يضره ذلك اليوم سم وال سحر "

 ٧٢ ...."اد طھركم اهللاطھروا ھذا األجس" 

 ٧٣ ....." اهللا أكبر كبیرا والحمد هللا كثیرًا " 

 ٧٤ ....".شربة عسل: الشفاء يف ثالث "

 ٧٧ .."عليكم ذه احلبة السوداء  "

 ٧٨ ".كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة "

 ٨٠ ..."العني حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العني "



 ١١٣

 رقم الصفحة طرف الحدیث

 ٨٠ ..."اشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رقاه جربيلكان إذا "

 ٨٣ ".إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالربكة "

 ٩٢ ".يا غالم سم اهللا وكل بيمينك وكل مما يليك«"

 ٩٦ ".إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل "

 ٩٧ ..."أمرنا بعيادة املريض، وإتباع اجلنائز وتشميت العاطس  "

 ٩٧ ..."كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتعوذ بالفلق والناس "

 



 ١١٤

 المصادر والمراجع 
 .القرآن الكریم وعلومھ:  أوًال

مكتبة  تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير، عماد الدين إسماعيل -١
 .٤لم تذكر الطبعة، ج) د.ت(العلوم والحكم لم يذكر بلد الطبع 

 مكتبة   المدخل لدراسة القرآن الكريم،: مدأبو شهبه، محمد بن مح -٢    
 . ١ط، هـ١٤١٢، القاهرة، السنة        

 مطبعة الشرق،  المنار في علوم القرآن،: حسن، محمد علي  -٣
 .لم تذكرالطبعة، م١٩٨٣،الرياض

، المكتبـة     فتح البيان في مقاصد القرآن: خان، صديق حسن  -٤
 .٤ج، لم تذكر الطبعة، ) د.ت(العصرية، بيروت،  

، دار الكتـب  اللباب في علوم الكتاب: دمشقي، عمر بن علي  -٥
 .٢٠، لم تذكر الطبعة، ج) د.ت(العلمية، بيروت، 

، دار الفكـر،  تفسير الفخر الرازي :رازي، محمد بن أبي بكر  -٦
 .٣٢هـ لم تذكر الطبعة، ج١٤١٠بيروت، 

،  مناهل العرفان في علوم القرآن: زرقاني، محمد عبدالعظيم  -٧
 .١هـ، لم تذكر الطبعة، ج١٤١٦ب العلمية، بيروت، دار الكت

دار  البرهان في  علوم القـرآن، : زركشي، محمد بن عبداهللا  -٨
 .١، لم تذكر الطبعة، ج)د.ت(الفكر، بيروت، 

تيسير الكريم الـرحمن فـي   : سعدي، عبدالرحمن بن ناصر  -٩
، تحقيـق النجـار، عـالم الكتـب، بيـروت،      تفسير كالم المنان

 .٢هـ، ط١٤١٤



 ١١٥

 ،  اإلتقان في علوم القرآن: وطي، جالل الدين عبدلرحمنسي -١٠

 . ١ج،١ط،هـ١٤٠٧،بيروت،دار إحياءالعلوم            

 ، دار العلم، بيروت، مباحث في علوم القرآن: صالح، صبحي -١١

 .١٧م، ط ١٩٨٨            
، الضوء المنير علـى التفسـير  : صالحي، علي الحمد المحمد -١٢

 دار 

 .٦، لم تذكر الطبعة، ج) د.ت(لرياض، السالم، ا            

، دار جامع البيان فـي تأويـل القـرآن   : طبري، محمد جرير -١٣
 الفكر 

 .١، لم تذكر الطبعة، ج)د.ت(، بيروت،             

 ، دار حدائق األرواح والريحان: علوي، محمد األمين عبداهللا -١٤

 .٣٢،  ج)د. ت (طوق النجاة، لم تذكر البلد،              

 ، دار  الجامع ألحكام القرآن الكريم: ، محمد بن أحمدقرطبي -١٥

 .٢٠هـ ، لم تذكر الطبعة ، ج١٤٠٨الكتب العلمية، بيروت،        
 ، مؤسسة الرسالة، مباحث في علوم القرآن: قطان، مناع خليل -١٦     

 .     ٢هـ، ط١٤٠٦لم تذكر البلد،       

 م، ١٩٨٠روق، القاهرة، ، دار الشفي ظالل القرآن: قطب، سيد  -١٧     
 ج، ٩ط     
 فتح البيان في مقاصد : قنوجي، أبي الطيب صديق حسن -١٨

 ، لم تذكر الطبعة، )د.ت(، المكتبة العصرية ، بيروت، القرآن     



 ١١٦

 .١٥ج     
  

 ، دار التيسير في أحاديث التفسير: ناصري، محمد المكي -١٩
 .، لم تذكر الطبعة)د.ت(الغرب اإلسالمي، لم يذكر البلد،       

 

 : كتب السنة: ثانیًا
 ، مكتبة شرح صحيح البخاري: ابن بطال، أبي الحسن  بن خلف  -٢٠

 .٩، لم تذكر الطبعة، ج)د.ت(الرشد ، لم تذكر البلد،       

 ، ١، ط)د.ت(المطبعة الميمنية، القاهرة،  المسند،: ابن حنبل، أحمد -٢١
 .٢ج      

الباعـث الحثيـث بشـرح علـوم     : إسماعيلابن كثير، أبو الفداء  -٢٢
  الحديث،
 .١، ط)د.ت(تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الفكر ، بيروت،        

 ، دار الكتب سنن ابن ماجة: ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني -٢٣
 . ٢، لم تذكر الطبعة، ج)د.ت(العلمية، بيروت،      

 دار الجنان، بيروت،  ،سنن أبي داود: أبو داود، سليمان بن األشعث -٢٤
 .    ١هـ، ط١٤١٠     

 ، بيروت، الموطأ، دار إحياء الكتب العلمية: أصبحي، مالك بن أنس -٢٥
 .  ٢، لم تذكر الطبعة، ج)د.ت(     

 ، دار الفكر، بيروت،  صحيح البخاري: بخاري، محمد بن إسماعيل  -٢٦



 ١١٧

 .هـ،  لم تذكر الطبعة١٤٢٠     

 ، دار السالم للنشر، صحيح البخاري: اعيلبخاري، محمد بن إسم-٢٧
 .٢هـ، ط١٤١٩الرياض،      

، دار الكتـب  الجـامع الصـحيح  : ترمذي، محمد بن علي الحكـيم  -٢٨
 العلمية، 

 .٢لم تذكر الطبعة، ج) د.ت(بيروت،       
 

 ، تحقيق أحمد عبدالغفور الصحاح :جوهري، إسماعيل بن محمد -٢٩
 .٦هـ، لم تذكر الطبعة، ج١٤٠٢روت، عطار، دار الماليين، بي      

 ، دار أصول الحديث وعلومه وصحيحه: خطيب،  محمد عجاج -٣٠
 .هـ، لم تذكر الطبعة١٤١٩الفكر، بيروت،       

 ، المؤسسة الحديثة  مختار الصحاح: رازي، محمد بن أبي بكر -٣١
 .م،لم تذكر الطبعة٢٠٠٦للكتاب، لم تذكر الطبعة،       

 ، مؤسسة الرسالة، الوجيز في أصول الفقه: الكريم زيدان، عبد -٣٢
 ، لم تذكر الطبعة١٩٨٧بيروت،       

 الناشر عبدالحميد أحمد  الجامع الصغير،: جالل الدين: سيوطي -٣٣
 .٢حفني، لم تذكر دار الطبع، لم يذكر البلد، لم تذكر الطبعة، ج      

 ، تفق عليه الشيخاناللؤلؤ والمرجان فيما ا: عبدالباقي، محمد فؤاد -٣٤
 .١، لم تذكر الطبعة، ج)د.ت(مكتبة عيسى الحلبي، القاهرة،       

 فتح  الباري بشرح صحيح : عسقالني، أحمد بن علي بن أحمد -٣٥



 ١١٨

 .هـ، لم تذكر الطبعة١٤٢٠، دار المعرفة، بيروت، البخاري      

تحفـة األحـوذي بشـرح    : مباركفوري، محمد بـن عبـدالرحمن    -٣٦
 ، الترمذي

 .١٠، لم تذكر الطبعة، ج)د.ت(دار الفكر، بيروت،       
 

 دار الريان،  صحيح مسلم،: مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج -٣٧
 .١٦، لم تذكر الطبعة، ج)د.ت(القاهرة،      
 ، شركة رياض الصالحين: نووي، أبو زكريا يحيى بن شرف -٣٨

 .٣، جهـ، لم تذكر الطبعة٦٧١الشمرلي، القاهرة،      
 

 صحيح مسلم بشـرح النـووي،  : نووي، أبو زكريا يحيى بن شرف -٣٩
 دار 
 .٨هـ، لم تذكر الطبعة، ج١٤٠٠الكتب العلمية، بيروت،      

 

 : المعاجم: ثالثًا
 تحقيق عبدالسالم  معجم مقاييس اللغة،: ابن فارس، أحمد بن فارس -٤٠

 هـ، لم١٣٧١ محمد هارون، دإرحياء الكتب العربية، القاهرة،       
 .   ٦ج،تذكرالطبعة       
 إعداد مرعشلي وخياط،   لسان العرب،: ابن منظور، محمد بن مكرم -٤١

 .١، لم تذكر الطبعة، ج)ت، د(دار لسان العرب ، بيروت،       
 ، دار الكتاب تحقيق األبياري تهذيب اللغة،: أزهري، محمد بن أحمد -٤٢



 ١١٩

 .٩تذكر الطبعة، ج م، لم١٩٦٧العربي، القاهرة،       

 تحقيق  معجم مفردات القرآن،: راغب األصبهاني، الحسين بن  محمد -٤٣
 .هـ لم تذكر الطبعة١٣٧١مرعشلي، دار الكتاب العربي، بيروت،       

 تحقيق إبراهيم مصطفى   المعجم  الوسيط،: مجمع اللغة العربية - ٤٤
 ، لم تذكر الطبعة، )د.ت(وآخرون، المكتبة اإلسالمية، استنابول،         
 .١ج        

 
 :الرسائل العلمية : رابعاً
، أصول التربية الوقائية للطفولة في اإلسـالم : بانبيلة، حسين عبداهللا -٤٥

رسالة ماجستيرغير منشورة، جامعة الملك سعود، كلية العلوم االجتماعية، 
 .هـ١٤٢٥الرياض،  

 في اإلسالم ومدى استفادة  التربية الوقائية: حدري، خليل بن عبداهللا -٤٦
 ، رسالة ماجستير منشورة، جامعة أم القرى، المدارس الثانوية منها      
 .هـ١٤١٨كلية التربية، مكة المكرمة،       

 منهج القرآن الكريم في الوقاية من : خليفات، عدنان عبدالكريم -٤٧
 األردنية،   رسالة  ماجستير غير منشورة، الجامعة الذنوب ومعالجتها،      
 .هـ ١٤٠٨كليةالشريعة، عمان،      
 التربية الوقائية في سورة النور وتطبيقاتها : عنزي، سليمان صفوت -٤٨

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، كلية  التربوية،      
 .                                             هـ ١٤٢٥،مكة المكرمة،التربية      
   التربية الوقائية وأساليبها في سورة الحجرات : فعر، خالد عوض-٤٩
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى،     وتطبيقاتها التربوية،     



 ١٢٠

 .   هـ١٤٢١كلية التربية، مكة المكرمة،     
 ، رسالة نماذج في التربية القرآنية باألحداث: لعبون، حصة محمد -٥٠

 هـ١٤٠٩،مكةالمكرمة،كلية التربية،جامعة أم القرى،نشورةماجستيرم      
 :الكتب المنشورة : خامسآ 
 تحقيق محمد  الطب النبوي،: ابن القيم، محمد بن أبي بكر الجوزي -٥١

 .١هـ، ط١٤٢٧محمود إسماعيل، مؤسسة المختار، القاهرة،       

 ام تحفة المودود في أحك: ابن القيم، محمد بن أبي بكر الجوزي -٥٢
 ، تحقيق عبداللطيف الفواعير، دار الفكر ، عمان، المولود      
  .هـ، لم تذكر الطبعة١٤٠٨       

          
  فلسفة التربية اإلسالمية في القرآن الكريم،: أبو العينين، علي خليل -٥٣

 .٢، ط١٩٩٥دار الفكر العربي، القاهرة،       

 مكتبة  م وأساليب التعليم،الرسول المعل: أبو رغدة، عبدالفتاح -٥٤
 .هـ، لم تذكر الطبعة١٤١٧المطبوعات اإلسالمية، حلب،       

 التحليل الموضوعي آلداب سورة : أنصاري، محمد بن محمد األمين -٥٥
 .٢هـ، ط١٤١٦دار الرسالة، مكة المكرمة،  الحجرات،

 م،١٩٦٣دار األندلس، بيروت، قضية اإليمان، : حسن، نديم -٥٦
 . تذكر الطبعةلم       

 ،)د.ت(مطبعة اليقظة، القاهرة،  التربية األخالقية،: حكيم، أبادير -٥٧
 .لم تذكر الطبعة      
 ، دارالنهضة العربية، بيروت،    األسرة والحياة  العائلية: خولي، فداء -٥٨

 .هـ، لم تذكر الطبعة١٤٠٢      



 ١٢١

 للدراسات المؤسسة العربية   موسوعة علم النفس،: رزوق، أسعد -٥٩
 .م، لم تذكر الطبعة١٩٧٩والنشر، بيروت،       
 ، مؤسسة الخليج العربي، القيم في العملية التربوية: زاهر، ضياء -٦٠

 .هـ، لم تذكر الطبعة١٩٨٤القاهرة،       
 م، لم تذكر ١٩٦٦، دار ليبيا، بنغازي، تاج العروس: زبيدي، محمد -٦١

 .٢الطبعة، ج      

                 أهمية اإليمان وآثاره في بناء الفرد: رفعتزنجير، محمد  -٦٢
 ه، لم تذكر١٤٠٩لم تذكر دار الطبع، لم يذكر البلد،  والمجتمع      
 .الطبعة       

 
   ديناميكية التربية في المجتمعات،: سليمان، عرفات عبدالعزيز-٦٣ 

 .طبعةم، لم تذكر ال١٩٧٩مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة،        
 الغرب اإلسالمي، المبادئ الشرعية،: شريف، عبدالسالم محمد  -٦٤

 
 .هـ، لم تذكر الطبعة ١٤٠٦بيروت،        

 مؤسسة الكتب  فتح القدير،: شوكاني، محمد بن علي بن محمد -٦٥
 .١هـ، لم تذكر الطبعة، ج١٤١٠الثقافية، بيروت،       
 لم تذكر دار الطبع، المية، أسس التربية اإلس: شيباني، محمد التومي -٦٦

 .، لم تذكر الطبعة)د.ت(لم يذكر البلد،       

 الصارم البتار في التصدي للسحرة واألشرار، : عبدالسالم ، وحيد -٦٧
 .  ، لم تذكر الطبعة)د.ت(لم تذكر الطبع، لم يذكر الطبع،      
 ، ةالجانب التطبيقي في التربية اإلسالمي :عطار، ليلى عبدالرشيد -٦٨



 ١٢٢

 .هـ، لم تذكر الطبعة١٤٠٣تهامة، جدة،       
 التربية اإلسالمية المفهوم : علي، سعيد إسماعيل وآخرون -٦٩

 .، لم تذكر الطبعة)د.ت(، دار الثقافة، القاهرة، والتطبيقات      
 دار الثقافة،  أصول التربية اإلسالمية،: علي، سعيد إسماعيل -٧٠

 .ر الطبعةهـ، لم تذك١٣٩٦القاهرة،       
 لم تذكر   دور األسرة المسلمة في تربية أوالدها،: غامدي، محمد -٧١

 . ، لم تذكر الطبعة)د.ت(دار الطبع، لم يذكر بلد الطبع،       

 تحقيق محمد بن عبدالملك  إحياء علوم الدين،: غزالي، أبو حامد -٧٢
 الطبعة،  ، لم تذكر)د.ت(الزعبي، دار المنار، لم تذكر بلد الطبع،       
 . ٣ج     

 دار قتيبة، بيروت،  إحياء علوم الدين،: غزالي، أبو حامد -٧٣
 .١هـ، ط١٤١٢      

 

 ، دار المرشد في كتابة األبحاث: فودة، حلمي محمد وآخرون -٧٤
 .هـ لم تذكر الطبعة١٤٢١الشروق، القاهرة،       
 ، بيروت، ، دار القلمكتاب المصباح المنير: فيومي، أحمد بن محمد -٧٥

 .  ١، لم تذكر الطبعة، ج)د.ت(     

 ، مكتبة العالج بالرقى من الكتاب والسنة: قحطاني، سعيد بن علي -٧٦



 ١٢٣

 .١٦هـ ، ط١٤٢٤الملك فهد، الرياض،      

 ، المكتب اإلسالمي ، الحالل والحرام في اإلسالم: يوسف: قرضاوي -٧٧
 .م، لم تذكر الطبعة١٩٨٠عمان،       

 ، دار الشروق، القاهرة، كيف نتعامل مع السنة: يوسف قرضاوي، -٧٨
 .١هـ، ط١٤٢١      

 ، دار الشروق، القاهرة، منهج التربية اإلسالمية: قطب، محمد -٧٩ 
 . ٨ط، هـ١٤٠٨       

 الغلو في الدين في حياة المسلمين : لويحق، عبدالرحمن بن معال -٨٠
 .، لم تذكر الطبعةهـ١٤١٢، دار الرسالة، بيروت، المعاصرين      

 مؤسسة   نصيحةالملوك،: ماوردي، أبي الحسن على بن محمد -٨١
 .   م، لم تذكر الطبعة١٩٨٨شباب الجامعة، اإلسكندرية،       

 .هـ١٤١٩، ذو القعدة، ٦٩، العدد مجلة األسرة -٨٢

 دار الفكر العربي، القاهرة، المناهج التربوية،: مدكور، علي أحمد -٨٣
 .، لم تذكر الطبعة هـ١٤١٧      

 ، دار المعارف، القاهرة، مبادئ علم النفس العام: مراد، يوسف -٨٤
 .٧م، ط١١١٩     

 مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت،  السـنة،: مروزي، محمد بن نصر-٨٥
 .١هـ، ط١٤٠٨     



 ١٢٤

 

 ،أصول التربية اإلسالمية وأساليبها: نحالوي، عبدالرحمن -٨٦
 ، . ٢ط،م ١٩٦٧دمشق ، دارالفكر     

         

 ، ) د.ت(دارالفكر، عمان،  الطفل واألسرة والمجتمع،: نر،عصام -٨٧
 .٢ط       

 لم تذكر دار الطبعة،       منابع مشكالت األمة اإلسالمية، : يالجن، مقداد -٨٨
 .هـ، لم تذكر الطبعة١٤١١الرياض،      

طبع، لم يـذكر  لم تذكر ال التربية الوقائية في اإلسالم،: يكن ، فتحي -٨٩
 . ، لم تذكر الطبعة)د.ت(البلد، 

 

  



 ١٢٥
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