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• حصلت على درجة الماجستير من كلية الدعوة وا�عالم بجامعة ا�مام محمد 
بن سعود ا�سالمية، وكانت أطروحتها بعنوان (غزوة حنين: دراسة دعوية).

• حصلت على درجة الدكتوراه من كلية الدعوة وا�عالم بجامعة ا�مام محمد بن 
سعود ا�سالمية، وكانت أطروحتها بعنوان(العمل الدعوي عند حلول الكوارث).

E : kymqbl2@gmail.com

ا�ستاذ المشارك في المعهد العالي للدعوة 
واالحتساب - جامعة ا�مام محمد بن سعود ا�سالمية

د. خولة بنت يوسف المقبل

الدعوة إلى ا£ تعالى 
من خالل التربية الوقائية
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 امللخص

 اهلل من خالل الرتبية الوقائية. ىلالدعوة إ موضوع البحث:

  أهداف البحث:

 بيان موضوعات الدعوة إىل اهلل من خالل الرتبية الوقائية.

  منهج البحث:

 املنهج التارخيي واملنهج االستقرائي.

  أهم النتائج:

أن الدعوة إىل اهلل من خالل الرتبية الوقائية تعني الصيانة واحلامية، والتحذير من 

 ر، كام أن للرتبية الوقائية جماالت عدة يف الدعوة.رضلالوقوع يف ا

  أهم التوصيات:

ربط علم الدعوة بالعلوم األخرى، ومراعاة التنشئة عىل حماسبة النفس قبل 

 حماسبة الغري.

 موضوعات الدعوة. - الرتبية الوقائية - الدعوة الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة
ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن  ،نحمده ونستعينه ونستغفره إن احلمد هلل
وأشهد أن ال إله  ،من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،سيئات أعاملنا

 أما بعد...، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،إال اهلل وحده ال رشيك له
ومن تلك الطرق،  ا عدة إليصال الدعوة إىل املدعو،فإن للدعاة إىل اهلل طرق  

الرتبية الوقائية والتي تعنى بالوقاية قبل العالج، وهي من الطرق املهمة يف الدعوة إىل 
ا من الوقوع يف ا وسياج  اهلل حيث تتميز هذه الطريقة بكوهنا وقاية ال عالج  

املحظورات، ومن أجل ذلك وألمهية هذا املوضوع عقدت هذا البحث والذي يعنى 
 .ئية يف الدعوة إىل اهللاقببيان الرتبية الو

  أهداف البحث:
 هيدف هذا البحث إىل:

 بيان أهم ميادين الرتبية الوقائية يف املجتمع. •
 حتديد أبرز ميادين جماالت الرتبية الوقائية يف الدعوة إىل اهلل. •
 إبراز ثمرات الرتبية الوقائية يف الدعوة إىل اهلل. •
 بيان الصلة بني الدعوة والرتبية الوقائية. •

 منهج الدراسة:
من خالل ذكر النامذج من القرآن  ،(1)سوف أستخدم يف هذا البحث التارخيي

 والسنة عىل الرتبية الوقائية. 
واملنهج االستقرائي؛ وهو تتبع اجلزئيات كلها أو بعضها للوصول إىل حكم عام 

 وقد اعتمدت يف تفسريي لآليات عىل تفسري السعدي.. (2)يشملها
                                       

 :ا كان نوع هذه اآلثار. انظرا ملا تركه من آثار أي  قوم فيه باسرتداد املايض، تبع  املنهج التارخيي: هو الذي ن (1)
 .(19ص)مناهج البحث العلمي، عبد الرمحن بدوي 

وضوابط املعرفة وأصول  ،(16ص) انظر: البحوث اإلعالمية، أسسها، أساليبها، جماالهتا، حممد احليزان (2)
 .(188)ص اينالرمحن امليد االستدالل واملناظرة، عبد
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 تساؤالت الدراسة:
 :ستجيب هذه الدراسة عىل التساؤالت التالية

  ؟ما امليادين الدعوية التي تتم من خالهلا الرتبية الوقائية -1
 .ما جماالت الرتبية الوقائية يف الدعوة إىل اهلل -2
 .ما ثمرات الرتبية الوقائية عىل الدعوة -3

 تقسيمات الدراسة:
 وتشتمل عىل: :املقدمة

  .أهداف الدراسة -

 .تساؤالت الدراسة -

 .هج الدراسةنم -

 .تقسيم الدراسة -

 أتصيل مفهوم الرتبية الوقائية    املبحث األول:
 .املطلب األول: املراد بالرتبية الوقائية

 .املطلب الثاين: مرشوعية الرتبية الوقائية يف القرآن والسنة

 :امليادين الدعوية للرتبية الوقائية املبحث الثاين:
 املدرسة. :املطلب األول

 : األرسة.ينااملطلب الث

 املطلب الثالث: املسجد.

 :جماالت ومثرات الرتبية الوقائية يف الدعوة إىل هللا املبحث الثالث:
 .املطلب األول: الرتبية الوقائية يف جمال العقيدة

 .املطلب الثاين: الرتبية الوقائية يف جمال الرشيعة واألخالق

 .املطلب الثالث: ثمرات الرتبية الوقائية عىل الدعوة
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 املبحث األول
 تأصيل مفهوم الرتبية الوقائية 

 :املطلب األول: املقصود ابلرتبية الوقائية
 ا:واصطالحً  : الرتبية لغةً أواًل 

ا ورباء أي زاد ونام، وربيت فالنا أربيه تربية وتربيته من ربا يربو ربو   :الرتبية لغةً 

 .(1)أي غذوته

صالح املتوازن الذي ينشأ من لاإجياد اإلنسان  الرتبية يف االصطالح الشرعي:

 .(2)جمموعة املجتمع الصالح املتوازن

 :ا: الوقائية لغة واصطالحً ااثنيً 
أي صانه، ووقيت اليشء أي صنته،  :ةوواقي ووقاية  ا وقاه اهلل وقي   :الوقائية لغةً 

 .(3)وسرتته من األذى

الرضر،  : الصيانة لليشء ومحايته، والتحذير من الوقوع يفاالوقائية اصطالحً 

 .(4)وعدم التعرض للتلف والتحرز من اآلفات

 ا: املقصود ابلرتبية الوقائية:اثلثً 
لتحقيق  األخذ بالتوجيهات اإلسالمية الرتبوية واألساليب القرآنية الرتبوية،

املحافظة عىل الفرد، واملجتمع، ومحايته من االنحراف من خالل التدابري الرشعية 

إىل تقوية اإليامن يف النفوس ومن ثم محاية الفرد  ىالوقائية الرتبوية التي تسع
                                       

 .(5/126لسان العرب، ابن منظور ) (1)
 .(17ص) اإلنسان يف القرآن الكريم، أمحد توفيق (2)
 .(15/377) لسان العرب، ابن منظور (3)
 .(27)ص ئية يف القرآن الكريم، حازم حسنيالرتبية الوقا (4)
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 . (1)واملجتمع من مساوئ األخالق إلمكان الوصول إىل صالحها

الدعوة إىل اهلل من  :ومن خالل التعريفات السابقة للرتبية الوقائية لنا أن نقول أن
ات هيخالل الرتبية الوقائية يقصد هبا: دعوة الفرد واملجتمع من خالل األخذ بالتوج

لتحقيق املحافظة عىل الفرد،  ،اإلسالمية الرتبوية واألساليب القرآنية الرتبوية
 .واملجتمع، ومحايته من االنحراف من خالل التدابري الرشعية الوقائية الرتبوية

 :املطلب الثاين: مشروعية الرتبية الوقائية يف القرآن والسنة
ا ملعنى املراد من الوقاية أحيان  ابا والرتبية الوقائية وردت بلفظها )وقى( أحيان  

 :وسنذكر بعض الشواهد عىل مرشوعية الرتبية الوقائية نأخري
 [.11اإلنسان:] ﴾ نت مت زت رت يب ىب نب مب ٱ﴿ ٹٱٱٹٱ

 ،ا يف قلوهبميف وجوههم ورسور   ة  َنرْضَ أكرمهم وأعطاهم » أي: :﴾زت﴿
 .(2)«فجمع هلم بني نعيم الظاهر والباطن

مة باإلنفاق عىل املساكني، وخوفهم من اهلل وبالعمل ايفقد كان إلعدادهم ليوم الق
  الصالح خري وقاية هلم من رش ذلك اليوم.

 ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي يهجي ىه﴿ٱٹٱٹ
 [.9غافر: ] ﴾َّ ٍّ ٌّ

 .(3)«جنبهم األعامل السيئة وجزاءها، ألهنا تسوء صاحبها» :أي
 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت﴿ ٹٱٹ
 مض خض حض جض مص خص حص مس خس جسحس مخ جخ
 [.7 :رغاف] ﴾جغ مع جع مظ حط

خيرب اهلل تعاىل عن كامل لطفه بعباده املؤمنني، وما قيض ألسباب سعادهتم، من »
                                       

 (.11)ص الد عوضت وتطبيقاهتا الرتبوية، خالرتبية الوقائية وأساليبها يف سورة احلجرا (1)
 (.835تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، السعدي )ص (2)
 (.679ص) املرجع السابق (3)
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بام  ،ودعائهم هلم ،األسباب اخلارجة عن قدرهم، من استغفار املالئكة املقربني هلم
فيه صالح دينهم وآخرهتم ويف ضمن ذلك، اإلخبار عن رشف محلة العرش ومن 

ونصحهم لعباد اهلل، لعلمهم أن اهلل حيب  ،مهتحوله، وقرهبم من رهبم، وكثرة عبار
 .(1)«ذلك منهم
  خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خضٱ﴿ ٹٱٹٱ

 [.23احلديد: ] ﴾حك جك مق حق مف
أخرب اهلل عباده بذلك ألجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم، ويبنوا عليها ما »

 ،مأصاهبم من اخلري والرش وال يأسوا وال حيزنوا عىل ما فاهتم، مما طمحت له أنفسه
بد من نفوذه  وتشوقوا إليه لعلمهم أن يكون ذلك مكتوب يف اللوح املحفوظ، ال

فرح بطر وأثر، لعلمهم أهنم  ،وال يفرحوا بام آتاهم اهلل ،فال سبيل إىل دفعه ،ووقوعه
فيشتغلون بشكر من أوىل  ،ما أدركوه بحوهلم وقوهتم، وإنام أدركوه بفضل اهلل ومنه

أي متكرب فظ،  ﴾حك جك مق حق مف خف﴿ لالنعم، ودفع النقم وهلذا قا
  .(2)«ينسبها إىل نفسه ،فخور بنعم اهلل ،معجب بنفسه
 حت جت  هب مب خب هئجبحب﴿ٹٱٹ
 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت
 [.153 آل عمران:] ﴾جض مص خص حص خسمس حس

 :يذكرهم اهلل تعاىل حاهلم وقت اهنزامهم عن القتال، ويعاتبهم عىل ذلك فقال»
د منكم عىل أحد وال ينظر حأأي جتدون يف اهلرب وال يلوي  ﴾جب هئ﴿
واحلال أنه ليس عليكم خطر  ،بل ليس لكم هم إال الفرار، والنجاء من القتال ،إليه
بفوات النرص وفوات الغنيمة  غم   ،يتبعه غم   وقد جزاكم عىل فعلتكم بغم   ،...كبري
واهلل جعل اجتامع كل هذه األمور لعباده  ،أنساكم كل غم   باهنزامكم وغم   وغم  

                                       
 (.678ص) ، السعديتيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان (1)
 (.781ص) املرجع السابق (2)
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فاهلل قدر  .يف ضمن الباليا واملحن من األرسار واحلكم فلله ما ،ا هلمؤمنني خري  ملا
ذلك الغم واملصيبة عليكم لكي تتوطن نفوسكم ومترنوا عىل الصرب عىل 

  كلها تربية وقائية للمؤمنني لتحمل ماهو أعظم وأكرب. .(1)«املصيبات
 خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ ٹٱٹٱ
 ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه مهىه جه ين ىن من
 [.12احلجرات: ] ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى

يف هذه اآليات تربية وقائية للمجتمع من الوقوع يف مشاكل عظيمة جراء الظن 
وذلك الظن  ،عن الظن اليسء باملؤمنني فقد هنى اهلل  ،اليسء والغيبة والتجسس

ال عفواأل ،اخلايل من احلقيقة والقرينة، وكظن السوء الذي يقرتن به كثري من األقوال
بل اليزال  ،ال يقترص صاحبه عىل جمرد ذلك ،فإن بقاء ظن السوء بالقلب ،املحرمة

 .ويفعل ماال ينبغي ،به، حتى يقول ماال ينبغي
 .(2)منه وعداوته، املأمور بخالفها ،وبغضه ،يضا إساءة الظن باملسلمأويف ذلك 
 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حسٱ﴿ٱٹٱٹٱ
 [.51األنعام: ] ﴾جف مغ جغ مع جع

ولكن إنام ينفع به الذين خيافون أن حيرشوا إىل  ،قرآن، نذارة للخلق كلهملاهذا 
فلذلك يستصحبون ما  ،إىل دار القرار ،فهم متيقنون لالنتقال من هذه الدار ،رهبم

 .(3)ينفعهم ويدعون ما يرضهم
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن﴿ٱٱٹٱٹ
 مت خت حت مبهبجت خب حب جب هئ مئ خئ جئحئ

 [.54ائدة: ملا] ﴾ حص مس خس  جسحس مخ جخ مح جح مج مثحج هت
                                       

 .(121ص ) ، السعديتيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان (1)
 .(745ص)املرجع السابق  نظر:ا (2)
 .(219ص)املرجع السابق  (3)
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ا ورد التحذير يف هذه اآلية الكريمة كأسلوب من أساليب الرتبية الوقائية مبين  

وأنه من يرتد عن  ،فيخرب تعاىل أنه الغني عن العاملني ،عقوبة من يرتد عن الدين احلق

 صادقني، قد ا خملصني، ورجاال  وإنام يرض نفسه، وأن هلل عباد   ،ادينه فلن يرض اهلل شيئ  

ا وأهنم أكمل اخللق أوصاف   ،ووعد باإلتيان هبم ،رمحن الرحيم هبدايتهملاتكفل 

 . (1)اا، وأحسنهم أخالق  وأقواهم نفوس  
 [.5٠النحل: ] ﴾جخ مح جح مج حج مث هت﴿ ٹٱٹٱ

والرتبية  ،ورظاملحاخلوف من اهلل من أهم األساليب الوقائية من الوقوع يف 

ا تمع فيبقى الشخص حذر  جالوقائية عىل اخلوف من اهلل أسلوب ناجح للفرد وامل

 .ا من عقاب اهلل لهمن الوقوع يف احلرام خوف   اظ  متيق
  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ٱٱٹٱٹ
 [.37النور: ] ﴾ ىه مه جه ين ىن من خن

وهنا يبني اهلل لعباده أن اخلوف من يوم القيامة من أسباب البقاء عىل اجلادة 

 .الزائلة من مال وبنون ونحوه االسليمة والبعد عن اللهو وااللتهاء بالدنيا وملذاهت
 [.37الذاريات: ] ﴾يب ىب نب مب زب رب يئ﴿ٱٹٱٹٱ

 . (2)يعتربون هبا ويعلمون أن اهلل شديد العقاب وأن رسله صادقون، مصدقون

 خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج﴿ ٹٱٹٱ
فاحلذر من  [،41املائدة:] ﴾جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص

يف الوقاية من الوقوع يف املحرمات  أساليب الرتبية الوقائية عىل الدعاة االستفادة منها

                                            ا لكل ترصفاته.متيقظ   افيبقى املدعو حذر  
  جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت ﴿ ٹٱٹٱ

                                       
 (.198 ، السعدي )صتيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان (1)
 (.75٠ص)املرجع السابق  (2)
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 حطمظ مض حضخض مصجض خص حص خسمس حس مخجس
 جل مك  لك خك حك جك مق مفحق خف حف جف  مغ جغ مع جع
                 [.151 األنعام:] ﴾ خم حم جم هل مل حلخل

 هت مت خت حت ﴿ :الء الذين حرموا ما أحل اهللؤقل هل :× لنبيه ىلايقول تع
ا عىل سائر املحرمات من املآكل  لكل أحد حمتوي  شامال   ،ا عام  حتريام   ﴾مث

ا...ثم  وال كثري  ال قليال   ﴾جحمحجخمخ﴿واملشارب، واألقوال، واألفعال، 

من األقوال الكريمة احلسنة  ﴾خس حس﴿ :بدأ يؤكد احلقوق بعد حقه تعاىل

 ،فعال اجلميلة املستحسنة فكل قول وفعل حيصل به منفعة للوالدين أو رسور هلامألوا

فإن ذلك من اإلحسان كام هنى عن قتل األوالد الذكور واإلناث، بسبب الفقر وهنى 

رم اهلل وهي النفس املسلمة والكافرة التي قد عصمت ـل النفس التي حـن قتـع

 بالعهد وامليثاق.

 بية وقائية للمدعو للحفاظ عليه من اخلطأ والزلل. رتككل تلك الوصايا جاءت 
 خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ ٹٱٹٱ

 ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه منىنينجهمه
 [.152األنعام: ] ﴾ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى

 [.32اإلرساء: ] ﴾مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث﴿ ٹٱٹٱ
 جح حجمج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب﴿ ٹٱٹٱ
 [.34اإلرساء: ] ﴾خس حس جس مخ محجخ

 يث ىث﴿و ﴾يل ىل مل خل﴿ :قة أمر اهلل بعدة وصايابايف اآليات الس
 ،كلها وصايا احرتازية من الوقوع يف اخلطأ والتسبب يف إيذاء النفس والغري ﴾ ىفيف

عىل الداعية االستفادة منها يف منهجه الدعوي  ،كل ذلك هبدف الرتبية الوقائية للفرد

 .يف الرتبية الوقائية
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 املبحث الثاني
 الوقائية  امليادين الدعوية للرتبية

 :املدرسة :املطلب األول
غلب وقتهم يف أوهم يمضون  ،يمثل الطالب حوايل ثلث عدد السكان

، من أجل ذلك كان ميدان املدرسة من أهم امليادين الدعوية يف الدعوة (1)املدارس

 من خالل الرتبية الوقائية. 

نه العلم النافع يقوإذا ما استفاد الدعاة من وجود الطالب فرتة كافية يف املدرسة لتل

ا، فالداعية عليه أن يوجه ا ومفيد  والدعوة إىل اهلل كان عائد ذلك عىل الدعوة كبري  

ا له من يف كل مراحل تعليمه بالرتبية الوقائية والتي تكون حصن   «الطالب»املدعو 

واملعلم،  ،ففي املدرسة يتلقى الطالب من األقران ،الوقوع يف الزلل واخلطأ واملحظور

ا بضابط الرتبية ا حمكوم  فمتى ما كان التلقي من تلك الفئات مدروس   ،ريادواإل

 .احلسنة والتعليم الوقائي كان للمدرسة أثرها الفعال يف الدعوة إىل اهلل

وجير  افالقرين إما أن يكون صاحل   ،فاألقران هلم دور رئيس يف الرتبية الوقائية

 ام يل ٱ﴿ٹٱٹٱ للفساد، هوجير قرين اوإما أن يكون فاسد   ،للصالح قرينه
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم
 مت خت حت  هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي
 [.29 – 27الفرقان: ] ﴾هت

ويف بعض الدراسات التي ركزت عىل تأثري األقران واجلامعات عىل الفرد   

 :أوضحت دراسة أن للجامعات أنامط ثالث الختلو منها جمموعة

راد بأن هناك آخرين يشرتكون معهم فالوعي والشعور بالنوع، أي شعور األ -1
                                       

 (.2٠6 )ص حمدـ، صالح الدين م«الصحة العامة»معـمجتـة الـي صحـة فـدمـقـم (1)
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 يف بعض الصفات أو اخلصائص.

العالقات االجتامعية بني األفراد، بمعنى وجود تأثريات متبادلة بني فردين  -2

 أو أكثر، تشمل املشاعر، واالجتاهات، واألفعال.

الرتكز حول هدف معني، أي أن الوحدات االجتامعية يتم انشاؤها عن  -3

 .(1)معينة قصد هبدف حتقيق أهداف
ووجود الطالب يف تلك اجلامعة جتعل صفاهتم  ،فلألقران صفات حمددة جتمعهم

ا وهذا يسهل عىل الداعية عملية التأثري حيث يكون أثر الفرد الفاعل كبري   ،تتقارب

 .عىل املجموعة

كام أن للمعلم الداعية أثره الفاعل يف الطالب يف ميدان املدرسة إذا ما استغل 

ح الدعوة إىل اهلل من خالل وقاية الطالب يف مجيع مراحل دراسته لاذلك الدور لص

 ،ول عن رعيتهؤفهو مس من الوقوع يف املحرمات من خالل الرتبية، فاملعلم راع  

وهؤالء من أعظم الرعايا فيجب عليه حفظهم  ،رعيته الطالب بمختلف أعامرهم

وتعليمهم ما أوكل إليه  بتعليمهم أمور الدين وتربيتهم الرتبية اإلسالمية الصحيحة

من العمل، فيدعو الطالب من خالل القدوة احلسنة والدعوة من خالل العرض 

  .املتقن للامدة وربط املادة العلمية بالواقع وحماولة دمج املادة بالدعوة

ومعلم النحو يعرب آية من  .فمعلم العلوم يرشح هلم إعجاز القرآن أو السنة

وهو  ،ا من إعجاز كالم اهللهذه الكلمة هنا وبني شيئ   تءجا مَ ـكتاب اهلل ثم يسأل ل  

 .ا منها بل مبدع يف رشحها وقد حتصل عىل احرتام طالبه لهمتقن ملادته ال يضيع شيئ  

ومن خالل احرتام الطالب والتعامل احلسن  ،ويقوم بالدعوة العملية عند احلاجة

للطالب عند حاجته  املساعدة يكسب الطالب، ويزرع هبم مكارم األخالق، وتقديم

                                       
, The Sociology of R. Bierstedt  عن نقال  ، (86طلعت لطفي، )ص مبادئ علم االجتامع، (1)

.713 – 700, PP. 13, 1948Majorities, American Sociological Review,  



د. خولة بنت يوسف المقبل الدعوة إلى ا� تعالى من خالل التربية الوقائية
٢م

٠١
س ٨

مار
ق 

واف
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
رة 

�خ
ى ا

ماد
 ج

العدد الخامس

٥

235

 ه1439مجادى اآلخرة    (5العدد )      جملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز

13 

 

 .(1)ا أخرىا، والشدة حين  ويتبع الرفق حين   ،هلا، ويقوم بزيارة الطالب يف األفراح
كام أن لإلداري الدور الفعال يف الرتبية الوقائية للطالب والدعوة إىل اهلل من 
خالل تطبيق األنظمة والقوانني ومتابعة سري التعليم بطريقة تتناسب مع الدين 

عىل عاتق اإلداري مسؤولية كربى يف الدعوة إىل اهلل من خالل  عوتق ،اإلسالمي
فيقيم املحارضات وينسق للندوات ويرشف عىل آداء املعلمني  ،الرتبية الوقائية

ويالحظ اإلنحرافات يف الطلبة وحياول حلها بشكل مبارش أو غري مبارش  ،والطلبة
وقد  ،ورة مصغرة لتنظيامهتاصومن اإلدارة التعليمية  اواإلدارة املدرسية تعترب جزء  »

تغريت وظيفة املدرسة واتسع نطاقها يف الوقت احلارض، فلم تعد جمرد عملية روتينية 
ا وفق قواعد وتعليامت معينة، كاملحافظة عىل روتيني   اهتدف إىل تسيري املدرسة سري  

نظام املدرسة، وحرص غياب التالميذ، وحضورهم وحفظهم للمقررات الدراسية، 
حمور العمل يف هذه اإلدارة يدور حول التلميذ، وحول توفري كل الظروف  حببل أص

واإلمكانات التي تساعد عىل توجيه نموه العقيل، والبدين، والروحي، وإعداده لتويل 
 .(2)«مسؤولية حياته احلارضة واملستقبلية

 :املطلب الثاين: األسرة
ام أو بدون أطفال، هلامجاعة تتكون من زوج وزوجة وأطف»عرفت األرسة بأهنا: 

 . (3)«ويؤدون بعض الوظائف بشكل مستقل داخل شبكة القرابة الواسعة
ويقع عىل عاتق األرسة املسؤولية األساسية يف الدعوة إىل اهلل من خالل الرتبية 

قال رسول اهلل  ،واألبناء بمختلف اعامرهم ،فاألرسة تتكون من الوالدين ،الوقائية
فطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أو ميجسانه، كمثل لاكل مولود يولد على » :×

                                       
 .ـه1/5/1438يف  الرمحن اهلريف، صيد الفوائد، انظر: املدرس الداعية، عبد (1)

 .htm57et/afkar/school/http://www.saaid.n  
 (.23)ص ويمفاهيمها النظرية وتطبيقاهتا العملية، جودت عط اإلدارة املدرسية احلديثة، (2)
 (.175ص)مبادئ علم االجتامع، طلعت لطفي (3)
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 . (1) «البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء

ويتوجب عىل الوالدين احلرص عىل الدعوة إىل اهلل من خالل الرتبية الوقائية مع 

 األبناء ألسباب منها:

 ،الذي أمر رسوله وحثه عىل الدعوة ورغبه فيها استجابة ألمر اهلل »
 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي﴿ٱٱٹٱٹ
 [.132البقرة: ] ﴾هت مت خت حت جت

 مح ٱ﴿ٱٹٱٹٱ كام أهنا من احلرص عىل إنقاذ األبناء من النار وهدايتهم للجنة
 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
 [.6التحريم: ] ﴾حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

 امعظمى إذا قا ن مسؤوليةيفيقع عىل عاتق األبوكام حيصل بالدعوة الرباءة للذمة  

 مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ﴿ ٹٱٹٱ ،هبا حصل هلام العذر عند اهلل جل وعال
 [.1٠5املائدة: ] ﴾يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

كام أن يف إصالح األرسة إصالح للمجتمع بأرسه، فاملجتمع يتكون من جمموعة 

 .(2)«ا لصالح املجتمع كامال  من الناس فإذا صلح منهم أحد كان ذلك طريق  

فإن غالب مهمة إصالح البيوت موكول إىل  ،واملرأة مسؤولة عن صالح أرسهتا

املرأة نفسها، ألن املرأة هي ربة البيوت، ونشأة األجيال أول ما تنشأ يف أحضان 

 .(3)النساء

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، اإلمام راع ومسؤول »: ×قال رسول اهلل 
زوجها  مسؤول عن رعيته، واملرأة راعية يف بيت وعن رعيته، والرجل راع يف أهله وه
                                       

 (.1385) رقم (،2/1٠٠)رواه البخاري، كتاب اجلنائز، باب ما قيل يف أوالد املرشكني،  (1)
 (.48 يف البيوت، حممد اجليفان )صانظر: الدعوة إىل اهلل (2)
 .(5)ص دور املرأة يف إصالح املجتمع، حممد بن عثيمني (3)
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 .(1)«ومسؤولة عن رعيتها، واخلادم راع يف مال سيده ومسؤول عن رعيته
ال برعاية أجسادهم فقط، بل األهم هو غرس القيم  ،واألرسة هي حمضن األفراد

 نيالدينية واخللقية يف نفوسهم، وتبدأ مسؤولية األرسة يف هذا املجال قبل تكوين اجلن
بحسن اختيار كل من الزوجني لآلخر، وأولوية املعيار الديني واخللقي يف هذا 
االختيار، وتستمر هذه املسؤولية بتعليم العقيدة والعبادة واألخالق ألفراد األرسة 
وتدريبهم عىل ممارستها، ومتابعة ذلك حتى بلوغ األطفال رشدهم واستقالهلم 

 .(2)اهتمفباملسؤولية الدينية والقانونية عن ترص

فالطفل يتعلم كيف  ،إن األرسة هي البوتقة التي حيدث فيها التفاعل العائيل
ينمو، وتتكون شخصيته، وعاداته، واجتاهاته، ولكي ينمو الطفل  ا، وفيهيعيش

 ا جيب أن تتوفر يف هذا اجلو األمور اآلتية:صحيح  

 أن يشعر الطفل أنه مرغوب به. -
 ا.أن يتعلم كيف ال يكون أناني   -
 رف حقوقه وواجباته.عي -
 يتعلم املبادئ األساسية التي سوف يسري عليها يف حياته. -
يكتسب جمموعة من العادات خاصة باألكل وامللبس والطعام وطريقة امليش  -

 والكالم واجللوس وخماطبة الناس وغريها.
يتعلم العقائد واألفكار التي تسري به نحو احلق واخلري، أو توجهه نحو الرش  -

 لضالل.اووالتعصب 

من هنا ندرك أمهية األرسة يف الرتبية الوقائية فهي البوتقة األوىل التي ينصهر فيها 
 .(3)الطفل يف مبدأ حياته

                                       
 (.893) رقم ،(2/5) رواه البخاري، كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف القرى واملدن، (1)

 (.32)ص ة يف اإلسالم، أمحد عسال وآخرونميثاق األرس (2)

 (.197)ص اإلسالم، حممد أمحد وآخرونانظر: النظام االجتامعي واخللقي يف  (3)
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 املطلب الثالث: املسجد
كل َمن جاء فيه فإنه يصيل فيه، ويعرف أن هذا  ااملسجد ُمعد للصالة عموم  »

 .(1)«وقف ال يمكن بيعه وال الترصف فيه

م للدعوة إىل اهلل عن طريق الرتبية الوقائية من خالل رواده همواملسجد ميدان 

وكلهم عليهم  ،واملؤذن ن واإلمامواملسجد هم املصلفعنارص  ،والقائمني عليه

  مسؤولية كبرية يف حث الرواد عىل مبدأ الرتبية الوقائية من الوقوع يف املحظور.

ألمهية املسجد يف  انظر   وتتعدد األدوار التي يؤدهيا املسجد يف حياة املسلمني»

خدمة املجتمع من خالل املحافظة عىل قيمه وأخالقه، ودفع األفراد إىل السعي يف 

واحلد من مظاهر اجلريمة يف  ،طلب العلم والعمل، والوقاية من السلوك املنحرف

 . (2)«ويمثل العنرص البرشي أحد أهم مقومات نشاط املسجد .املجتمع

ا لذكر العلم والفتيا يف تمع فقد عقد البخاري باب  جوألمهية دور املسجد يف امل

وخلفائه الراشدين دور كبري يف  ×وقد كان للمسجد يف عهد النبي » ،(3)املسجد

تعليم وتوجيه وتوعية املسلمني باألخطار التي حتيط هبم، وبيان أسباب الوقاية 

ثقة  وحيث أن املسجد حمل ،والعالج منها، وحتصينهم ضد كل فكر وافد وشاذ

عموم املسلمني، ويرتادونه كل يوم مخس مرات، ويستمعون فيه إىل خطب اجلمعة 

والعيدين واالستسقاء والكسوف، إضافة إىل املحارضات والندوات وحلقات 

 .(4)«حتفيظ القرآن الكريم

 ىل مل﴿ تعاىل: ويف آية أخرى أمر سبحانه باحرتام املسجد والتجهز له بقوله
                                       

 باب صالة التطوع. -املجلد الرابع عرش  ،جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد صالح العثيمني (1)
 (.11)ص فالح الدورسي، دور إمام املسجد يف الوقاية من اجلريمة (2)
 صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ذكر العلم والفتيا يف املسجد. (3)
 (.1٠ص) الواقع واملأمول، سهيل العتيبي :سجد يف التبصري بجرائم تقنية املعلومات واحلد منهادور امل (4)
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 ﴾جه ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل
 [.31األعراف: ]

 حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم﴿ٱ :ويف قوله تعاىل
داللة جلية واضحة عىل أن ميدان املسجد ميدان  [36النور: ] ﴾هي مي خي

 :امتدح التسبيح يف احلديث الرشيف ×ويكفي املسلم أن الرسول  ،ذكر هلل وتسبيح
تسبيحة،  نثالث وثالثو  :-أو فاعلهن  -بات ال خييب قائلهنعق  م  »:×فقد قال 

 .(1)«ر كل صالةب  وثالث وثالثون حتميدة، وأربع وثالثون تكبرية يف د  
وقول النبي » :ويف باب اإليامن من صحيح البخاري وضح أمهية اإليامن بقوله»
 ّٰ﴿ٱٱٹٱٹٱ: وهو قول وفعل ويزيد وينقص. «بين اإلسالم على مخس :×
 [.13الكهف: ] ﴾مخ جخ﴿ ٹٱٹٱ  [،4الفتح:] ﴾مئ زئ رئ

وكتب عمر بن عبدالعزيز إىل عدي بن  ،اهلل والبغض يف اهلل من اإليامن واحلب يف
إن لإليامن فرائض ورشائع وحدود وسننا، فمن استكملها استكمل اإليامن،  :عدي

ومن مل يستكملها مل يستكمل اإليامن، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا هبا، وإن 
التقوى  ر: ال يبلغ العبد حقيقةمع.. وقال ابن .ت فام أنا عىل صحبتكم بحريص،أمُ 

 .(2)« حتى يدع ماحاك يف الصدر...
لذا وجب عىل كل من يعمل باملسجد من إمام ومؤذن وحتى العاملني يف املساجد 
احلرص عىل تفعيل ميدان املسجد يف الدعوة إىل اهلل وإبراز دوره يف الرتبية الوقائية 

 من أمراض املجتمع ورشور غري السويني منه.
 

 
                                       

اب الذكر بعد الصالة وبيان صفته، ـاب استحبـالة، بـع الصـواضـد ومـاجـمسـاب الـتـم، كـلـرواه مس (1)
 (.596)، رقم (2/98)

 .«بين اإلسالم على مخس»:× صحيح البخاري، كتاب اإليامن، باب اإليامن وقول النبي (2)



د. خولة بنت يوسف المقبل الدعوة إلى ا� تعالى من خالل التربية الوقائية

٢م
٠١

س ٨
مار

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

رة 
�خ

ى ا
ماد

 ج

العدد الخامس

٥

240

                                                                    الدعوة إىل هللا من خالل الرتبية الوقائية.    

18 

 

 بحث الثالثملا
 جماالت ومثرات الرتبية الوقائية يف الدعوة إىل اهلل 

 :املطلب األول: الرتبية الوقائية يف جمال العقيدة
الرتبية الوقائية يف جمال العقيدة من األولويات التي جيب أن يراعيها الداعية يف 

العقيدة  فيجب أن يراعي األوىل فاألوىل، فيزرع الداعية يف النفوس ،منهجه الدعوي

السليمة والتي تقي من الوقوع يف الرشك، وخري مثال لذلك السرية النبوية؛ فعندما 

إنك أتيت قوم أهل كتاب فليكن »إىل اليمن قال:  بعث رسول اهلل معاذ بن جبل 
 . (2) (1)«...أول ما تدعوهم إليه عبادة هللا

وبالقدر خريه  فمن أهم أهداف الدعوة اإليامن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله»

ورشه، فاإليامن بوجود اهلل فطرة يف النفس اإلنسانية وهو أمر رضوري حيصل 

لإلنسان كثمرة من ثمرات مواهبه العقلية، كام أن اإلسالم جعل اإليامن باملالئكة 

 ىنين نن من زن  رن مم ام يلٱ﴿ٱٱٹٱٹ ، من أصول الدينأصال  
 هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 [.582البقرة: ] ﴾مت خت حت جت مبهب  خب حب

واالعتقاد بالكتب اإلهلية ركن من أركان اإليامن، وهلذا جيب عىل املسلم أن يؤمن 

بالقرآن وبام سبقه من الكتب التي أنزلت عىل رسل األمم املاضية، والعالقة التي 

تربط اإلسالم بالديانات الساموية هي عالقة تصديق ملا بقي من أجزائها األصلية 

  . (3)«وتصحيح ملا طرأ عليها من البدع واخلرافات التي فيها اخلري لإلنسانية

ومن خالل الرتبية الوقائية يعمل الداعية عىل وقاية املدعو من الوقوع يف 

                                       
 (.19) ، رقم(1/38) اء إىل الشهادتني ورشائع اإلسالمرواه مسلم، كتاب اإليامن، باب الدع (1)
 (.3٠ص) صالح آل الشيخ انظر: تأصيل املنهج الدعوي يف ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، (2)
 (.4٠-37)ص عوة يف العرص احلارض، عيل املرشدمستلزمات الد (3)
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ا وال يعمل أمور   ،فال ينطق إال باإليامن ،الرشكيات يف القول والعمل واالعتقاد
من  مكل ذلك وقاية للمسل ،للدين احلق ءييس وال يلبس الصليب أو ما ،رشكية

 الوقوع يف أخطاء عقدية متس عقيدته السليمة.
 ،اإليامن باهلل :وقد قامت أسس الدعوة يف القرآن الكريم عىل ثالثة أمور»

 إىل توحيد اهلل تدعوفكانت الرسل  ،واإليامن بالرسل، واإليامن بالبعث واجلزاء
فت لب :وتنهى عن اإلرشاك به، وكانت تبني حقيقة هذا التوحيد بأساليب متعددة

أو بيان صفات الكامل الثابتة له، أو  ،والتذكري بنعمة اهلل ،النظر إىل اآليات الكونية
  . (1)«أو بالتفكري والتدبر ،أو برضب األمثال ،باحلجج العقلية
 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ ٹٱٹٱ
 [.25األنبياء: ] ﴾ىن

 :املطلب الثاين: الرتبية الوقائية يف جمال الشريعة واألخالق
سبق ووضحنا أن الرتبية الوقائية يراد هبا األخذ بالتوجيهات اإلسالمية الرتبوية 

لتحقيق املحافظة عىل الفرد، واملجتمع، ومحايته من  ،واألساليب القرآنية الرتبوية
االنحراف من خالل التدابري الرشعية الوقائية الرتبوية التي تسعى إىل تقوية اإليامن 

الفرد واملجتمع من مساوئ األخالق إلمكان الوصول إىل  ةيف النفوس ومن ثم محاي
 . (2)صالحها

والرشيعة هي األوامر والنواهي أو التكاليف العملية التي يبلغها الرسول »
واحلالل  ،واحلدود ،وصور املعامالت ،لقومه، والتي تتعلق بأشكال العبادات

 رن﴿ ٹٱٹٱ ،واحلرام، وهذه ختتلف من أمة ألمة، ومن رسالة ألخرى
 أما األخالق فقد كانت دعوة الرسل  [48املائدة:] ﴾ىن نن من زن

                                       
 (.85)ص الدعوة قواعد وأصول، مجعة أمني (1)
الرتبية الوقائية وأساليبها يف سورة احلجرات وتطبيقاهتا الرتبوية، خالد عوض، )رسالة ماجستري(،  (2)

 (.11ص)
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، كانت الدعوة إىل إىل مكارم األخالق تواكب متاما دعوهتم إىل توحيد اهلل 
اإلصالح االجتامعي وتصحيح السلوك اإلنساين مالزمة للدعوة إىل إصالح العقيدة 

فعال حال للنفس راسخة تصدر عنها األ»وُعرف اخللق بأنه: ، (1)«وتصحيح العبادة
 .(2)«من خري أو رش بسهولة ويرس من غري حاجة إىل فكر وروية

ا لوقايته إن الرشيعة اإلسالمية جاءت ملقاصد عليا إذا ما راعاها الفرد كانت سبب  
 وهي عىل التفصيل التايل: ،وحفظه من الزلل واخلطأ

مصالح الدين والدنيا، بحيث بد منها يف قيام  وهي التي ال ،مقاصد ضرورية -
حياة، ويف  ج وفوترفساد وهتامصالح الدنيا عىل استقامة، بل عىل  ر  جْ ـقدت مل تَ إذا فُ 

اآلخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع باخلرسان املبني، وجمموع الرضوريات مخسة 
 . (3)وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، واملال، والعقل

لم من الزلل واخلطأ املوجب لعقاب اهلل، فيسعى ويف حفظ الدين وقاية للمس
الداعية إىل الرتبية الوقائية للفرد واجلامعة للحفاظ عىل الدين عن كل ما يشوبه من 

اس ـة عىل النـحجـامة الـدف إقـهـب ،اسـق للنـحـن الـاح الديـضـيإ» اللـخ
 حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي﴿ ٹٱٹ ،(4)عذار هلل تعاىلاإلو
 [.2٠ن: آل عمرا] ﴾حت جت هب خبمب

ا وحيث عىل التمسك به أو التحذير يبلغ أمر   حني ونرى أن الرسول الكريم 
لريسخ يف الذهن أمهية كأسلوب تربية  ،اثالث  مرتني أو  (5)«هل بلغت»منه يكرر 

ا أمام رب ا، ويكون إعذار  وقائية ليحذر املستمع من الوقوع به أو تركه إن كان حممود  
                                       

 (.36-34ص ) منهج اإلسالم العلمي يف دعوة الرسل، عطية حممد (1)
 (.41هتذيب األخالق، ابن مسكويه )ص (2)
 (.153)ص املغذويوصلتها باحلياة،  الدعوة (3)
  (.244)ص املغذويانظر: األسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية،  (4)
صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من اعتاد احلديث ثالثا ليفهم منه. ويف صحيح البخاري، كتاب  (5)

 .(1٠5)رقم ، (1/33 ) ، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائبالعلم
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 العاملني بالبالغ.
 ،ي حلفظ النفس حرم الدين كل ما يؤدي إلهالك النفس من الفرد ذاتهويف السع

وأوجب  ،فوضع احلدود والتعزيرات ومنع قتل النفس ،أو من شخص يعتدي عليه
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ٹٱٹٱ ،القاتل قتل
 حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي
 .[32املائدة: ] ﴾يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ

 ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك﴿ ٹٱٹٱ
 [.33اإلرساء: ] ﴾هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري

كام أن حفظ النسل من املقاصد الرضورية للدين اإلسالمي فجاء بتحريم الزنا 
 بل ومنع ما يؤدي إليها من خلوة حمرمة واختالط مذموم ،والعالقات املحرمة

 [.32اإلرساء: ] ﴾مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث﴿ ٹٱٹٱ
 ٰى ين ىن نن﴿ ٹٱٹ ا من األلبسةحتى أن اإلسالم فرض نوع  

 حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري
 [.59األحزاب: ] ﴾ خت حت جت هب خبمب

نساء خرج  ﴾جئ يي ىي ني﴿ :فعن أم سلمة قالت: ملا نزلت»
 .(1)«األنصار كأن عىل رؤسهن الغربان من األكسية
كل ذلك وقاية للمسلم من الوقوع يف  ،وحدد الرشع عورة املرأة وعورة الرجل

فقد  ،كام حرم اهلل اللمس واملصافحة بني األجنبي واألجنبية ،ألنسابا لالزنا وحفظ  
ألن املس أبلغ يف إثارة  ؛م مسهرُ م النظر إليه َح رُ اتفق العلامء عىل أن ما َح 

وحيرم عىل املرأة أن متس  ،فيحرم عىل الرجل أن يمس برشة األجنبية ،الشهوة
                                       

، (4/23٠)﴾ جئ يي ىي نيو داوود يف السنن، كتاب اللباس، باب قوله تعاىل: ﴿رواه أب (1)
 (.41٠1) رقم
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عىل النساء  ×أخذ رسول اهلل  واهلل ما» :قالت عائشة  ،(1)ابرشة األجنبي مطلق  
وكان يقول  ،كف امرأة قط ×ت كف رسول اهلل وما مس   ،قط إال بام أمره اهلل تعاىل

 مك لك اك﴿ ٹٱٹٱٱ.ٱ(2)كالما «عتكن  يقد اب» :عليهنهلن إذا أخذ 
 ين ننىن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى
 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب
 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ
 لك خك حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع
 [.31النور: ] ﴾مم خم حم جم هل مل خل حل مكجل

ويف جمال حفظ املال بث اإلسالم قواعد عامة حتمي أموال الناس من الرسقة 

 ىن﴿ٱٱٹٱٹ ،ارقـد السـع يـرض قطـرقة وفـم السر  ـحـف ،انـتـهـوالب
 ٰذ يي  ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين
 .[38املائدة: ] ﴾ٰر

ارية التي تتسبب يف إضاعة األموال وهدرها كالربا كام حرم املعامالت التج

 جغ مع جع مظ حط مض﴿ ٹٱٹٱ ،والتطفيف يف البيع والغش
 زن﴿ ٹٱٹٱو ،[13٠آل عمران: ] ﴾مق حق مف خف جفحف مغ
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من
 يت ىت﴿ٱٹٱٹو ،[188البقرة: ] ﴾هئ مئ خئ حئ جئ
 ﴾لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث مث زث رث

 .[1٠النساء: ]
                                       

 (.1٠7)ص الوهاب طويلة فقه األلبسة والزينة، عبد (1)

 (.1866)رقم  (6/29) رواه مسلم، كتاب اإلمارة، باب كيفية بيعة النساء (2)
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 رث ىتيت نت مت زت﴿ ٹٱٹٱ ،كام حرم إهالك احلرث والنسل
 [.2٠5البقرة: ] ﴾يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث
وهو مظهر من مظاهر الفساد، ألن إتالف خريات األرض رزء عىل الناس »

وقطع طريقها  ، لنعم اهللنام كان غري حمبوب عند اهلل، ألن فيها تعطيال  إو ،كلهم

 . (1)«للبلوغ إىل عباده لصالحهم، واهلل حكيم ال حيب تعطيل ما تقتضيه احلكمة

 ،خالف مادي بني الورثة بعد وفاة املورث لكام حدد املواريث حتى ال حيص

  للتالعب به أو للغلو أو النقصان. جمال ال احمدد   افجعل لكل وارث مقدار  

ويف جمال حفظ العقل حرم مذهبات العقل من مخر ونحوه مما يذهب الفكر، كام 

ذهب عقله بشكل دائم أو وأعفى من التكليف من  ،ا للتكليفا حمدد  حدد سن  

ا عىل كل ذلك التقنني الرشعي هدفه وقاية املسلم من ذهاب عقله وحفاظ   ،مؤقت

 . هلاقوانني الرشيعة اإلهلية من أن يتوالها من ليس أهال  

 لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف﴿ ٹٱٹٱ
 [.9٠املائدة: ] ﴾مل خل حل جل مك

 :من املقاصد التي فرضها الرشع احلنيف القسم الثاينوأما 

فهي التي يفتقر الناس وحيتاجون إليها، من حيث التوسعة  :ملقاصد احلاجيةا» -

وهي  ،ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة الالحقة بفوت املطلوب

 .(2)«جارية يف العبادات واملعامالت والعادات
ففي العبادات وضح الدين اإلسالمي أمور العبادات بسائر أنواعها وقاية من 

كام  ،فوضح الصالة وأركاهنا ونواقضها وسننها بالتفصيل ،وع يف اخلطأ والزللالوق
وضح الزكاة وأنواع املواد التي جيب هبا الزكاة من هبيمة األنعام وخراج األرض 

                                       
 (.35٠)ص ة يف القرآن الكريم، حريفيالكليات الرشعي (1)
 (.153ص)دعوة وصلتها باحلياة، املغذوي ال (2)
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كام وضح أوقات الصيام املستحبة واملحرمة واملسنونة  ،واألموال الواقفة والسائبة
ا لركن احلج من خالل  عملي  وأعطى تفصيال   ،بالتفصيل وكفارة النقص والتقصري هبا

 ما قام به رسولنا الكريم عليه أفضل الصالة والتسليم يف حجة الوداع.
وبيان طرق وأشكال املعامالت، والعقود، واألحكام واألنكحة، واألقضية، »

واحلدود، والكفارات، وسائر أنواع العالقات بني الفرد واألرسة واملجتمع والعامل، 
 هيم املسلم العلم به يف أمور دينه ودنياه وآخرته. وكل ما

إحدى أهم حمتويات منهج الدعوة اإلسالمية  ت الرشيعة اإلسالميةد  ومن هنا عُ 
التي يدعو إليها، ويبينها للناس، ويرشحها هلم، ويوضح مزاياها وفضائلها، وينبه 

 . (1)«العامةعىل أمهية االلتزام هبا وتطبيقها يف سائر شؤون احلياة اخلاصة و
والتي حتوي تربية وقائية مجة عىل الدعاة االهتامم هبا  املقاصد التحسينيةوأما » -

يف جمال الرشيعة واألخالق فمعناها: األخذ بام يليق من حماسن العادات ومكارم 
 .(2)«وجتنب األحوال املدنسات التي تأنفها العقول الراجحات ،األخالق

تدخل ضمن السلوك اإلرادي والذي  فمحاسن العادات ومكارم األخالق
يتحكم به اإلنسان ويستطيع به الداعية الوصول للجانب املطلوب من املدعو من 

 :والسلوك اإلرادي ينقسم إىل ،خالل دعوته
منه ما هو أثر من آثار خلق يف النفس حممود أو مذموم: كالعطاء عن جود، » -

 بن.والفرار من ج ،واإلمساك من شح، واإلقدام من شجاعة
ومنه ما هو استجابة لغريزة من غرائز اجلسد أو النفس الفطرية ضمن حدود  -

 احلاجات الطبيعية هلا: كاألكل املباح من جوع، والرشب املباح من ظمأ.
ومنه ما هو استجابة إرادية لرتجيح فكري: كأن يرى الفكر مصلحة أو منفعة  -

ذلك أو أخطأ، كمعظم أعامل يف سلوك ما، فتتوجه اإلرادة ملامرسته، أصاب الفكر يف 
                                       

 (.459 ص) املغذويس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية، ـاألس (1)
 (.153ص) انظر: الدعوة وصلتها باحلياة، املغذوي (2)
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 .الناس اليومية يف وجوه الكسب وغريه
ومنه ما هو من قبيل اآلداب الشخصية أو االجتامعية: كآداب الطعام  -

والرشاب، واللباس وامليش، والنظافة والنظام، واآلداب املتعلقة باألناقة وإصالح 
 مظاهر اجلسد؛ كتنظيف الشعر وترجيله، وتقليم األظافر.

هو طاعة لألوامر والتكاليف الربانية أو غري الربانية: وقد تكون هذه  ومنه ما -
األوامر والتكاليف ملزمة بسلوك أخالقي، أو ملزمة بأعامل هي من قبيل العبادات 
املحضة، أو بأعامل هي من قبيل اآلداب، أو ملزمة بأعامل حتقق املصالح واملنافع 

 قضه.للناس، أو غري ذلك مما خيالف ما سبق أو ينا
ومنه ما هو من قبيل العادات التي تتأصل يف السلوك: وقد ترجع هذه العادات  -

إىل موجه أخالقي، أو موجه غرزي، أو موجه تكليفي، أو موجه اجتامعي، أو نحو 
 ذلك.
 راد بعاملفسلوك األومنه ما هو من قبيل التقاليد االجتامعية، التي ترسي يف  -

امعي، وقد تكون التقاليد حسنة وقد تر االجـثيوة التأـقـض، أو بـمحـد الـقليـالت
 .(1)«تكون سيئة

ومن خالل التفصيل السابق للمقاصد التحسينية يف الرشيعة واألخالق يظهر 
دور الداعية يف هذا اجلانب املهم والذي يسهل معه الرتبية الوقائية من خالل الدعوة 

 :اأابح أمورً  الدين اإلسالميويبني أن  ،ءإىل بقاء احلسن ونبذ اليسي 
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى﴿ٱٱٹٱٹ
 متهت خت حت جت مبهب خب جبحب هئ مئ خئ
 [.14آل عمران: ] ﴾جح مج حج مث

  ىن نن من زن رن مم ام ىليل مل يك ىك﴿ ٹٱٹٱو 
                                       

 (.1/13انظر: األخالق اإلسالمية وأسسها، امليداين) (1)
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 .الناس اليومية يف وجوه الكسب وغريه
ومنه ما هو من قبيل اآلداب الشخصية أو االجتامعية: كآداب الطعام  -

والرشاب، واللباس وامليش، والنظافة والنظام، واآلداب املتعلقة باألناقة وإصالح 
 مظاهر اجلسد؛ كتنظيف الشعر وترجيله، وتقليم األظافر.

هو طاعة لألوامر والتكاليف الربانية أو غري الربانية: وقد تكون هذه  ومنه ما -
األوامر والتكاليف ملزمة بسلوك أخالقي، أو ملزمة بأعامل هي من قبيل العبادات 
املحضة، أو بأعامل هي من قبيل اآلداب، أو ملزمة بأعامل حتقق املصالح واملنافع 

 قضه.للناس، أو غري ذلك مما خيالف ما سبق أو ينا
ومنه ما هو من قبيل العادات التي تتأصل يف السلوك: وقد ترجع هذه العادات  -

إىل موجه أخالقي، أو موجه غرزي، أو موجه تكليفي، أو موجه اجتامعي، أو نحو 
 ذلك.
 راد بعاملفسلوك األومنه ما هو من قبيل التقاليد االجتامعية، التي ترسي يف  -

امعي، وقد تكون التقاليد حسنة وقد تر االجـثيوة التأـقـض، أو بـمحـد الـقليـالت
 .(1)«تكون سيئة

ومن خالل التفصيل السابق للمقاصد التحسينية يف الرشيعة واألخالق يظهر 
دور الداعية يف هذا اجلانب املهم والذي يسهل معه الرتبية الوقائية من خالل الدعوة 

 :اأابح أمورً  الدين اإلسالميويبني أن  ،ءإىل بقاء احلسن ونبذ اليسي 
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى﴿ٱٱٹٱٹ
 متهت خت حت جت مبهب خب جبحب هئ مئ خئ
 [.14آل عمران: ] ﴾جح مج حج مث

  ىن نن من زن رن مم ام ىليل مل يك ىك﴿ ٹٱٹٱو 
                                       

 (.1/13انظر: األخالق اإلسالمية وأسسها، امليداين) (1)
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 حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين
 [.4املائدة: ] ﴾هت مت خت حت هبجت مب
 خص حص مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج﴿ ٹٱٹٱو 
 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص

 مل خل حل مكجل لك خك حك جك مق حق مف
 [.5املائدة: ] ﴾خن حن جن مم خم حم جم هل
 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب﴿ ٹٱٹٱو 
 [.87املائدة: ] ﴾يث ىث نث مث زث يترث
 يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ ٹٱٹٱو 
  [.96املائدة:] ﴾حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جن

         م أخرى:                                                                                      وحر  
 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف﴿ ٹٱٹٱ 
 [.173البقرة: ] ﴾يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه﴿ٱٹٱٹٱو 
 ﴾زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 [.93آل عمران: ]

 :وسكت حلكمة ابلغة عن أمور أخرى

 جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب﴿ٱٱٹٱٹ
 ﴾مض خض حض مصجض خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح

 [.1٠1ة: املائد]

وللرشيعة اإلسالمية جانب تربوي، يتضح يف تعرضها للرتبية عن طريق 

الرتغيب والرتهيب أو أخذ العربة من التاريخ، أو احلض عىل التقوى وخمالفة اهلل، 
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فالرشيعة ضابط خلقي للفرد، حياكم املرء نفسه إليه، عندما يقف أمام أمور 

و الداعية من خالل الرتبية الوقائية مشتبهات، كبعض أساليب البيع والرشاء، فيدع

من خالل العمل بأوامره وترك نواهيه، وخلق التعامل ،إىل خلق التعامل مع اخلالق

وخلق  ،ا يف هالكهاويكون سبب   اهيالنفس مما يؤذمع النفس من خالل احلفاظ عىل 

التعامل مع الغري من خالل احلفاظ عىل األرسة واألقارب وترك إيذاء الناس 

 .(1)ف درجات قرهبم أو بعدهمبمختل

 :املطلب الثالث: مثرات الرتبية الوقائية على الدعوة
وكل عمل له  ، من أعامل الدعوة اإلسالميةالرتبية الوقائية هلا ثمرات كوهنا عمال  

 :نتائج مرجوة منه
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ﴿ ٹٱٹٱ
 [.123النساء: ] ﴾نب
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱ﴿ٱٹٱٹو
 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
 [.62البقرة: ] ﴾مي
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج﴿ ٹٱٹٱو
 [.69املائدة: ] ﴾جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص

 فالعمل الصالح جيزى صاحبه بالثواب وعكسه صواب.
وهي  ،وللرتبية الوقائية يف الدعوة إىل اهلل ثمرات ونتائج حيصلها املدعو والداعية

 منها: ،ثمرات أخروية ودنيوية
بية الوقائية أسلوب دعوي يعود عىل الداعي باإلعذار بتبليغ الدعوة إىل الرت -
 جت هب خبمب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي﴿ ٹٱٹٱ ،اهلل

                                       
 .(692-1٠2ص)  الرشيعة اإلسالمية، أمحد عليانانظر: األخالق يف (1)
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 .(692-1٠2ص)  الرشيعة اإلسالمية، أمحد عليانانظر: األخالق يف (1)
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 [.2٠آل عمران: ] ﴾حت
يقلل من  مما ،هئوتقلل من زلل املدعو وأخطاكام أهنا تسهل الدعوة عىل الداعي  -

لسرت منذ الصغر تربية فعىل سبيل املثال تربية الطفل عىل ا ،اجلهد املبذول يف الدعوة

 .وقائية له من الوقوع يف خمالفات اللباس عند الكرب

عن طريق الرتبية الوقائية يسهل اختيار وسائل وأساليب دعوية تتناسب وحال  -

خاطب الصغري والكبري واملرأة الرجل بأحاديث كثرية  × فرسول اهلل ،املدعو

 عذاب اهلل. توجيهية حتذرهم من الوقوع يف املعايص وتنذرهم من

يمكن للداعي اختيار موضوعات عدة عن طريق الرتبية الوقائية فيدعو  -

 للتمسك بالعقيدة والرشيعة واألخالق.

من ثمرات الدعوة بالرتبية الوقائية قدرة الداعية عىل الدعوة هبا يف ميادين  -

 .خمتلفة منها البيت واملدرسة واملسجد

 ىهٱ﴿ ٹٱٹٱ ع فيام حرم اهلل،وهو عىل املدعو وقاية لدينه من الوقو -
 ﴾ٍَّّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي يهجي

 [.9غافر: ]

وهبا حفظ املدعو عقله إذ التزم بعدم رشب أو أكل أو شم ما حرم اهلل عليه من  -

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني﴿ ٹٱٹ ،مذهبات العقل ومسببات اهلالك
ه فقليل   ،هكثري    ر  ك  ما أس  »: × وقال رسول اهلل، [195البقرة: ] ﴾خب حب جب هئ

 .(1)«محرا

 مس خس﴿ٱٱٹٱٹٱ،وهبا حيفظ الداعية ماله من الربا والتدليس ونحوها
 ﴾ مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص

 [.16النساء: ]
                                       

 .(3681)رقم  ،(4/58) اب األرشبة، باب النهي عن املسكررواه أبو داود يف سننه، سنن أيب داود، كت (1)
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 -كم: وأعراض  حسبه قالأوقال حممد -كم كم وأموال  ء  افإن دم»:×وقال النبي 
أال ليبلغ الشاهد منكم  ،يف شهركم هذا ،رمة يومكم هذاكح    عليكم حرام  

 .(1) «...الغائب،
بالرتبية الوقائية تبقى الصالت املجتمعية مستمرة فال قطيعة رحم وال رسقات  -

وال حتاسدوا، وال »: ×وال حتاسد وال كراهية وبغض وتقاطع. فقد قال رسول اهلل 
 .(2) «تقاطعوا، وال تدابروا

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                       
 .(1٠5) ، رقم(1/33) اب ليبلغ الشاهد الغائبرواه البخاري، كتاب العلم، ب (1)
 .(2559)قم ر( 8/8)رواه مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حتريم التحاسد والتباغض والتدابر (2)
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 ةـــمـاخلـــات

لشكر هلل الكبري املتعال والذي يرس يل وا ،احلمد هلل الذي بحمده تتم الصاحلات
والذي  ،وهيتم به الدعاة واملربون ،البحث يف موضوع هيم مجيع طبقات املجتمع

عن  أحدمهاكوهنام علامن ال جيب أن ينفك  ،هيدف إىل ربط علم الدعوة بعلم الرتبية
 .ألمهية ترابطهام يف سبيل حتقيق مصالح عامة للدعوة ؛اآلخر

 هذا البحث بعدة نتائج وتوصيات نوردها عىل النحو التايل:هذا وقد خلصت من 
 : النتائج:أواًل 

الرتبية الوقائية هلا أثرها الفاعل يف الدعوة إىل اهلل متى ما عرف الدعاة متى  -
 وكيف تستخدم.

 .للرتبية الوقائية مفهوم خاص هبا -
حذير من والت ،الدعوة إىل اهلل بالرتبية الوقاية تعني الصيانة لليشء واحلامية -

 الوقوع يف الرضر.
 .الرتبية الوقائية هلا تأصيل رشعي -
 عقدية ورشعية وأخالقية. ،االت الدعوة إىل اهلل عن طريق الرتبية الوقائيةجم -
 الرتبية الوقائية تؤيت ثمرات رائعة عىل الداعي واملدعو. -

 ا: التوصيات:اثنيً 
 .رضورة ربط علم الدعوة بالعلوم التطبيقية األخرى -
وض جمال الرتبية اإلسالمية ومعرفة سبل الرتبية السليمة للتوصل إىل أمهية خ -

 جيل معاىف من مشاكل العرص.
 مراعاة التنشئة عىل حماسبة النفس قبل حماسبة الغري. -

 



د. خولة بنت يوسف المقبل الدعوة إلى ا� تعالى من خالل التربية الوقائية
٢م

٠١
س ٨

مار
ق 

واف
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
رة 

�خ
ى ا

ماد
 ج

العدد الخامس

٥

253

 ه1439مجادى اآلخرة    (5العدد )      جملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز

31 

 

 املراجعاملصادر وفهرس  
 القرآن الكرمي.  -1
 (.ـه1423،6قلم، دمشق، ط)دار ال الرمحن امليداين، ، عبداألخالق اإلسالمية وأسسها  -2
، 1ط )دار النرش الدويل، الرياض، ، أمحد عليان،األخالق يف الشريعة اإلسالمية  -3

 (.ـه142٠
مفاهيمها النظرية وتطبيقاهتا العملية، جودت عطوي، )دار  ،اإلدارة املدرسية احلديثة  -4

 (.ـه1435، 8الثقافة والنرش، األردن، ط
، 2)دار احلضارة، ط الرحيم املغذوي، عبد ،ميةاألسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسال  -5

 (.ـه1431
، أمحد توفيق، ندوة خرباء أسس الرتبية اإلسالمية، )جامعة اإلنسان يف القرآن الكرمي  -6

 .هـ(14٠٠الدول العربية، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، مكة املكرمة، 
 هـ(.1419،1حممد احليزان )ط ،البحوث اإلعالمية، أسسها، أساليبها، جماالهتا  -7
 ، صالح آل الشيخ،أتصيل املنهج الدعوي يف ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف الصاحل  -8

 (.ـه1431)الرياض، 
 م(.3٠٠9، حازم حسني، )جامعة النجاح،الرتبية الوقائية يف القرآن الكرمي -9

لد عوض، )رسالة ، خاالرتبية الوقائية وأساليبها يف سورة احلجرات وتطبيقاهتا الرتبوية -10
 هـ(.1421جامعة أم القرى،  ،ماجستري

 .(ـه14٠1، 1)مكتبة الثقافة، ط ، ابن مسكويه،هتذيب األخالق  -11
الرمحن السعدي، )مؤسسة الرسالة،  عبد ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  -12

 هـ(.1418، 9بريوت، ط
 .(ـه1419، 2الرياض، ط ، حممد اجليفان، )دار مسلم،الدعوة إىل هللا يف البيوت  -13
 )مكتبة الرشد، الرياض(. الرحيم املغذوي، عبد ،الدعوة وصلتها ابحلياة  -14
 هـ(.1419،4ط )دار الدعوة، األسكندرية، ،، مجعة أمنيالدعوة قواعد وأصول  -15
 .(ـه1424)مدار الوطن، الرياض،  ، حممد بن عثيمني،دور املرأة يف إصالح اجملتمع  -16
، سهيل جبرائم تقنية املعلومات واحلد منها، الواقع واملأمول دور املسجد يف التبصري  -17

 (.جامعة امللك سعود ،)كلية الرتبية ،العتيبي



د. خولة بنت يوسف المقبل الدعوة إلى ا� تعالى من خالل التربية الوقائية

٢م
٠١

س ٨
مار

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

رة 
�خ

ى ا
ماد

 ج

العدد الخامس

٥

254

                                                                    الدعوة إىل هللا من خالل الرتبية الوقائية.    

32 

 

 ملتطلبات احلصول عىل ، دراسة مقدمة استكامال  دور إمام املسجد يف الوقاية من اجلرمية  -18
ختصص العدالة  درجة املاجستري يف جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا

 .(ـه1427اجلنائية، فالح الدورسي، )
 (.143٠،1)دار الرسالة العاملية، ط ،أبو داود ،سنن أيب داود  -19
، حممد بن إسامعيل البخاري، حتقيق: حمب الدين اخلطيب، )املكتبة صحيح البخاري  -20

 (.14٠٠، 1السلفية، القاهرة، ط
الباقي، )دار إحياء الكتب  د، مسلم بن احلجاج، حتقيق: حممد فؤاد عبصحيح مسلم  -21

 (.ـه1374، 1العربية، ط
 )دار القلم، دمشق، الرمحن امليداين، ، عبدضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة  -22
 هـ(.1414،4ط

 (.ـه1432، 2ط )دار السالم، القاهرة، الوهاب طويلة، ، عبدفقه األلبسة والزينة  -23
، 1ط الدمام، )دار ابن القيم، ن حريفي،، احلسالكليات الشرعية يف القرآن الكرمي  -24

 (.ـه1423
 هـ(.1417، 2ط ابن منظور، )دار الرتاث العريب، بريوت، ،لسان العرب  -25
 .(3طلعت لطفي، )جامعة امللك سعود، ط ،مبادئ علم االجتماع -26
فهد نارص السليامن، )دار ،جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد صاحل العثيمني  -27

 (1413الوطن،
 هـ.1/5/1438يف  صيد الفوائد، ،الرمحن اهلريف ، عبداعيةاملدرس الد -28

 .htm57http://www.saaid.net/afkar/school/ 
 .(هـ14٠9، 1ط )مكتبة لينه، ، عيل املرشد،مستلزمات الدعوة يف العصر احلاضر  -29
، 1صالح الدين حممد، )دار حنني، عامن، ط امة"،"الصحة الع مقدمة يف صحة اجملتمع  -30

 هـ(.1416
، 1)دار البشري، طنطا، ط ، عطية حممد،منهج اإلسالم العلمي يف دعوة الرسل  -31

 (.ـه1418
 .ـ(ه143٠)دار الرواد، ، أمحد عسال وآخرون،ميثاق األسرة يف اإلسالم  -32
ر النرش الدويل، )دا ، حممد أمحد وآخرون،النظام االجتماعي واخللقي يف اإلسالم  -33

 .(ـه1423، 1ط الرياض،



د. خولة بنت يوسف المقبل الدعوة إلى ا� تعالى من خالل التربية الوقائية
٢م

٠١
س ٨

مار
ق 

واف
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
رة 

�خ
ى ا

ماد
 ج

العدد الخامس

٥

255

 

 

 فهرس املوضوعات

 الصفحة املوضــوع 
 224  ................................................................................................. امللخص

 225 ................................................................................................... املقدمة
 227 املبحث األول: أتصيل مفهوم الرتبية الوقائية

 227 .................................................بالرتبية الوقائية قصودامل املطلب األول:
 228 ....................مرشوعية الرتبية الوقائية يف القرآن الكريم املطلب الثاين:

 233 املبحث الثاين: امليادين الدعوية للرتبية الوقائية
 233 ........................................................................... املدرسة املطلب األول:
 235 ............................................................................. األرسة املطلب الثاين:

 238 .......................................................................... املسجد املطلب الثالث:
 240 املبحث الثالث: جماالت ومثرات الرتبية الوقائية يف الدعوة إىل هللا

 240 ...................................... الرتبية الوقائية يف جمال العقيدة املطلب األول:
 241 .................... الرتبية الوقائية يف جمال الرشيعة واألخالق املطلب الثاين:

 249 .............................. ثمرات الرتبية الوقائية عىل الدعوة املطلب الثالث:
 252 .................................................................................................... اخلامتة

 253 ............................................................................ فهرس املصادر واملراجع
 255  ................................................................................... فهرس املوضوعات

 
 



٦

القرى)،  (أم  بجامعة  العربية)  (اللغة  كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصل   •
وكانت أطروحته بعنوان  (النهاية في شرح الكفاية البن الخباز).

• حصل على درجة الدكتوراه من كلية (اللغة العربية) بجامعة (أم القرى)، وكانت 
أطروحته بعنوان  (شرح ألفية ابن معط – المجلد السابع).

E : ahajj@kfupm.edu.sa

ا�ستاذ بكلية الدراسات المساندة والتطبيقية
 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

أ.د. عبد ا¦ بن عمر الحاج إبراهيم

( رُبَّ ) و أحكامها في العربية


