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ىبدمىاللهىالرحمنىالرحوم
كسيئات  ،كنستغفره، كنعكذ باهلل مف شركر أنفسناإف الحمد هلل نستعينو، 

أعمالنا، فمف ييده اهلل فال مضؿ لو، كمف يضمؿ فال ىادم لو، كأشيد أف ال 
 . كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو ،إلو إال اهلل
  ؽَّ تيقىاًتًو كىالى تىميكتيفَّ ًإالَّ كىأىٍنتيـٍ ميٍسًمميكفى  يىاأىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اتَّقيكا المَّوى حى


(ُ). 

 يىا ٍكجى مىؽى ًمٍنيىا زى خى ـٍ ًمٍف نىٍفسو كىاًحدىةو كى مىقىكي ـي الًَّذم خى بَّكي يىاأىيُّيىا النَّاسي اتَّقيكا رى
االن  بىثَّ ًمٍنييمىا ًرجى ـى ًإفَّ المَّوى  كى ا ًنسىاءن كىاتَّقيكا المَّوى الًَّذم تىسىاءىليكفى ًبًو كىاٍْلىٍرحى كىًثيرنا كى
ًقيبنا ـٍ رى مىٍيكي  . (ِ) كىافى عى

  ٍـ الىكي ـٍ أىٍعمى قيكليكا قىٍكالن سىًديدنا * ييٍصًمٍح لىكي يىاأىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اتَّقيكا المَّوى كى
ـٍ ذيني  يىٍغًفٍر لىكي رىسيكلىوي فىقىٍد فىازى فىٍكزنا عىًظيمناكى مىٍف ييًطًع المَّوى كى ـٍ كى  (.ْ)(.ّ) كبىكي

                                                                              
 ( .ٕٓٔآ٠خ )( ٍٛهح آي ػّواْ ، ٔ)

 (.ٔ(  ٍٛهح إٌَبء ، آ٠خ )ٕ)

 ( .0ٔ، 0ٓ( ٍٛهح األؽياة ، آ٠خ )ٖ)

وض١وا  ِٓ فطجٗ، أفوعٙب ثٙنا اٌٍفع  ٘نٖ فطجخ اٌؾبعخ اٌزٟ وبْ ثٙب ٠َزًٙ إٌجٟ ( ٗ)

( عيءا  ِٓ 2ٕٙ/ ٖاٌزوِنٞ فٟ ٍٕٕٗ، وزبة إٌىبػ، ثبة ِب عبء فٟ فطجخ إٌىبػ )

جل هللا ثٓ َِؼٛك، لبي اٌزوِنٞ: ؽل٠ش ػجل هللا ؽل٠ش ( ثَٕلٖ ئٌٟ ػ٘ٓٔٔؽل٠ش هلُ )

،  ؽَٓ هٚاٖ األػّش،ػٓ أثٟ ئٍؾك، ػٓ أثٟ األؽٛص ػٓ ػجل هللا ، ػٓ إٌجٟ 

، ٚوال  ٚهٚاٖ شؼجخ، ػٓ أثٟ ئٍؾك ػٓ أثٟ ػج١لح، ػٓ ػجل هللا، ػٓ إٌجٟ 

ٚأثٟ  اٌؾل٠ض١ٓ طؾ١ؼ، ألْ ئٍوائ١ً عّؼّٙب، فمبي: ػٓ أثٟ ئٍؾك، ػٓ أثٟ األؽٛص

. أظو: ٍٕٓ اٌزوِنٞ، ؽ. كاه اٌؾل٠ش  ػج١لح، ػٓ ػجل هللا ثٓ َِؼٛك، ػٓ إٌجٟ 

َ )األٌٚٝ(. ٚأفوعٙب أثٛ كاٚك فٟ إٌىبػ ،ثبة فٟ فطجخ 111ٔ٘ـ / 1ٔٗٔثبٌمب٘وح 

( ثٕؾٖٛ، ٚموو ف١ٗ عيء  ِٓ آ٠خ إٌَبء، ٚللِٗ ػٍٟ آ٠خ آي 2ٕٔٔ( )ٕ٘ٗ/ ٕإٌىبػ )

٘ـ ٚأفوعٙب 2ٕٓٗٔٓ اثٟ كاٚك، ك. كاه اٌو٠بْ ثبٌمب٘وح ػّواْ، ٍٚىذ ػ١ٍٗ. أظو: ٍ

( ثٍفع ِمبهة ٌوٚا٠خ ٓٔ – ٗٓٔ/ ٖإٌَبئٟ فٟ وزبة اٌغّؼخ، ثبة و١ف١خ اٌقطجخ )

اٌزوِنٞ. ٚلبي ػمجخ: )أثٛ ػج١لح ٌُ ٠َّغ ِٓ أث١ٗ ش١ئب ، ٚال ػجل  اٌوؽّٓ ثٓ ػجل هللا 

ٓ إٌَبئٟ ثشوػ ا١ٌَٛؽٟ، ثٓ َِؼٛك، ٚال ػجل اٌغجبه ثٓ ٚائً ثٓ ؽغو(. أظو: ٍٕ

ٚؽبش١خ إٌَلٞ ، ؽ. كاه اٌو٠بْ ثبٌمب٘وح. ٚأفوعٙب اثٓ ِبعٗ فٟ وزبة إٌىبػ، ثبة 

( ثٕؾٖٛ، 21ٖٔ( ثٕؾٖٛ. ِٚٓ ؽل٠ش اثٓ ػجبً )21ٕٔ( )0ٔٔ/ ٕفطجخ إٌىبػ )

ٚثلْٚ موو ا٠٢بد، أظو: ٍٕٓ اثٓ ِبعٗ، رؾم١ك اٌش١ـ/ ِؾّل فإاك ػجل اٌجبلٟ ، 

  ىبػ،ثبة فٟ فطجخ إٌىبػ ٘ـ . ٚأفوعٙب اٌلاهِٟ فٟ وزبة ا1ٌٕٔٗٔؽ.كاه اٌؾل٠ش 



  

  علي حافظ السيذ سليمانعلي حافظ السيذ سليماند.د.                    كما تصورها الّسنة النبوية المباركةكما تصورها الّسنة النبوية المباركة  المعالجة المثلى لخطأ الطفلالمعالجة المثلى لخطأ الطفل

    

  ُُٔٔٗٔٔٗ          ـ ـ   ََُُِِْْكالثالثكف كالثالثكف   الثانيالثانيمجمة كمية أصكؿ الديف بأسيكط ،العدد مجمة كمية أصكؿ الديف بأسيكط ،العدد 
  

  

  

  

  

  

  

 ،--خير الحديث كتاب اهلل كخير اليدم ىدم محمد  فإفٌ  ) :أما بعد
 .(ُ)اْلمكر محدثاتيا، ككؿ بدعة ضاللة (  كشرٌ 

 .(ِ)يو في الديف ( ) مف يرد اهلل بو خيران يفقٌ 
كعممنا التأكيؿ يا رب العالميف، سبحانؾ ال عمـ لنا  الميـ فقينا في الديف،

نا نسألؾ أف تعممنا مف عممؾ، كنستكدعؾ ما تعممنا، فذكرنا  إال ما عممتنا كا 
 .بو كقت الحاجة يا أكـر اْلكرميف

ٍيري اٍلفىاًتًحيفى "  ؽّْ كىأىٍنتى خى بىٍيفى قىٍكًمنىا ًباٍلحى بَّنىا اٍفتىٍح بىٍينىنىا كى  .(ُ) "رى

                                                                                                                                                                                    
. ٚأفوعٙب أؽّل  ٘ـ0ٓٗٔ ( ثٕؾٖٛ. ٍٕٓ اٌلاهِٟ ؽ.كاه اٌو٠بْ ٕٕٕٓ) (1ٔٔ/ ٕ)=

( ؽ. اٌّىزت اإلٍالِٟ ث١وٚد، ٚأفوعٙب فٟ ِٛاػغ ػلح ِٓ 1ٕٖ/ ٔفٟ إٌَّل )

، ٚأفوط اإلِبَ ؽوق ػٓ اثٓ َِؼٛك طؾؼ ثؼؼٙب اٌّؾمك اٌش١ـ أؽّل شبوو. ٘نا 

( 2ٙ2( )1ٔٗ/ ٍَُِٖ عيءا  ِٕٙب فٟ وزبة اٌغّؼخ، ثبة رقف١ف اٌظالح ٚاٌقطجخ) 

هػٝ هللا ػّٕٙب . أظو: طؾ١ؼ ٍَُِ ثشوػ إٌٛٚٞ  –فٟ ؽل٠ش ؽ٠ًٛ ػٓ اثٓ ػجبً 

 ٘ـ. ٘ٔٗٔؽ. كاه اٌؾل٠ش ثبٌمب٘وح )أٌٚٝ( 

ّظٕف ٍّبٖ: " فطجخ ث –هؽّٗ هللا  –لٍذ: ٌٚمل أفوك٘ب اٌش١ـ ٔبطو اٌل٠ٓ األٌجبٟٔ 

٠ؼٍّٙب أطؾبثٗ" ؽجؼزٗ ِىزجخ اٌّؼبهف ثبٌو٠بع، ؽ١ش  اٌؾبعخ اٌزٟ وبْ هٍٛي هللا 

 عّغ ف١ٗ ؽوق اٌؾل٠ش ٚأٌفبظٗ.

      ثبة رقف١ف اٌظالح ٚاٌقطجخ  –( عيء ِٓ ؽل٠ش أفوعٗ ٍَُِ فٟ وزبة اٌغّؼخ ٔ)

طالح اٌؼ١ل٠ٓ، ( ػٓ عبثو ثٓ ػجل هللا. ٚأفوعٗ إٌَبئٟ فٟ وزبة 2ٙ0( )2ٔٗ/ ٖ)

( ِٓ ؽل٠ش عبثو ثٓ ػجل هللا ثٕؾٖٛ. ٚأفوعٗ اثٓ 21ٔ -22ٔ/ ٖثبة و١ف اٌقطجخ )

( ِٓ ؽل٠ش عبثو ٘ٗ( )0ٗ – ٙٗ/ ِٔبعٗ فٟ اٌّملِخ، ثبة اعزٕبة اٌجلع ٚاٌغلي )

( 2ٓ/ٔثٍفع ِمبهة. ٚأفوعٗ اٌلاهِٟ فٟ اٌّملِخ، ثبة فٟ ووا١٘خ أفن اٌوأٞ )

 ( ػٓ عبثو ثٕؾٖٛ. ٕٙٓ)

ثبة ِٓ ٠وك هللا ثٗ ف١وا  ٠فمٙٗ فٟ  –ء ِٓ ؽل٠ش أفوعٗ اٌجقبهٞ فٟ وزبة اٌؼٍُ ( عيٕ)

( ِٓ ؽل٠ش ِؼب٠ٚخ ثٓ أثٟ ٍف١بْ ، ٚفٟ وزبة فوع اٌقٌّ، 0ٔ( )10ٔ/ ٔاٌل٠ٓ  )

( ، ٚفٟ وزبة ٖٙٔٔ( )ٕٓ٘/ ٙثبة لٛي هللا رؼبٌٝ " فاْ هلل فَّٗ ٌٍٚوٍٛي " )

وزبة االػزظبَ ثبٌىزبة ٚإٌَخ، ثبة (، ٚفٟ ٖٔٗٙ( )0ٖٔ/ ٙ(، )2ٕإٌّبلت، ثبة )

     " ال رياي ؽبئفخ ِٓ أِزٝ ظب٘و٠ٓ ػٍٟ اٌؾك، ُٚ٘ أً٘ اٌؼٍُ "  لٛي إٌجٟ 

( ٚفٟ وزبة اٌزٛؽ١ل، ثبة لٛي هللا رؼبٌٝ " ئّٔب لٌٕٛب ٌشئ ئما 0ٖٕٔ( )ٖٙٓ/ ٖٔ)

( أظو: طؾ١ؼ اٌجقبهٞ ثشوػ فزؼ اٌجبهٞ ؽ. اٌّىزجخ 0ٗٙٓ( )ٔ٘ٗ/ ٖٔأهكٔبٖ" )

٘ـ، رؾم١ك/ ِؾت اٌل٠ٓ اٌقط١ت. ٚأفوعٗ ٍَُِ فٟ 0ٍَٓٗٔف١خ ثبٌمب٘وح )اٌضبٌضخ( اٌ

( فٟ ؽل٠ش ؽ٠ًٛ ػٓ 0ٖٓٔ( )0ٖٔ/ ٗوزبة اٌيوبح، ثبة إٌٟٙ ػٓ اٌَّأٌخ )

" ال رياي ؽبئفخ ِٓ أِزٝ ظب٘و٠ٓ ػٍٟ اٌؾك  ِؼب٠ٚخ. ٚفٟ وزبة اإلِبهح ، ثبة لٌٛٗ 

 ( ػٓ ِؼب٠ٚخ ثٕؾٖٛ.0ٖٓٔ/ 0٘ٔ( )0ٙ/ 0ال ٠ؼوُ٘ ِٓ فبٌفُٙ " ، )
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كمحاسف  ،إف  تربية المسمـ كتنشأتو عمى جميؿ الخصاؿ :كؿبداية أق
كطرائؽ  ،إلى تحقيقو بكسائؿ متعددة ----ىدؼ شرعي سعى النبي  الخالؿ

رشيدان  إصالحيا كمنيجان  ،سديدان  ان نبكي متنكعة ليترؾ لممربيف كالمصمحيف إرثان 
  .الفرد المسمـ :في بناء أىـ دعائـ اإلسالـ

 :قكؿكباْلحرل أ ،ذران لغرسولبنياف اإلنساف كج كلما كانت الطفكلة أساسان 
كالعناية  ،كاف االىتماـ بيا أكلى !!  إنيا المادة الخاـ التي يتـ منيا تشكيمو

 بيا أحرل.
يت ىذه الشريحة الميمة مف المجتمع المسمـ كامؿ العناية كمف ثـ لق
ماـ المصمحيف  ،مف قدكة المربيفككافر الرعاية   .----كا 

معالجة أخطائيـ،  :العناية بيـتربيتيـ ك  نيج النبكم فيكمف جممة الم
كأساليب  ،..بطرائؽ متنكعة.كتصحيح ىناتيـ كزالتيـ ،كتقكيـ اعكجاجيـ

كما سنعرؼ مف خالؿ  كتتناغـ مع مرحمتيـ ، متغايرة تتناسب مع طبيعتيـ
  .البحث إف شاء اهلل تعالى 

الذيف القاىـ  اؿطاء اْلطفإدراؾ المنيج النبكم في التعامؿ مع أخإف 
 ،مؤيد مف ربو ---- ْلنو ،النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف اْلىمية بمكاف

فأساليبو عميو الصالة كالسالـ  ،كتصحيحان  ،كأقكالو رافقيا الكحي إقراران  ،كأفعالو
 .ستعماليا أدعى الستجابتيـكا ،كأنجع ،أحكـ

 ،سديدان  يوفي التكج كالطرائؽ يجعؿ أمره ،كاتباع المربي ليذه اْلساليب
ْلنو استقى منيجو مف الذم ال ينطؽ عف  ،كسمككو في التربية مستقيمان 
 .اليكل صمى اهلل عميو كسمـ

ى:أهموظىالموضوع
إف ىذا المكضكع الذم نطرقو جدير بالطرح كالدراسة لتعمقو بأىـ مراحؿ 

                                                                                                                                                                                    
 ( .21( ٍٛهح األػواف ِٓ ا٠٢خ )ٔ)
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كاستدعاء المنيج النبكم في ذلؾ قبؿ أف  ،كالتشكيؿ ،اإلنساف القابمة لمتغيير
ف تعرفان عمى الكسائؿ الفضمى، كالطرائؽ المثمى في معالجة أخطاء يكك

لىقىٍد  لقكلو تعالى " امتثاالن  ،تأصيؿ شرعي ال يسع المربي جيمو ىك ،الصغار
ذىكىرى  ك المَّوى كىاٍليىٍكـى اٍْلًخرى كى سىنىةه ًلمىٍف كىافى يىٍرجي ـٍ ًفي رىسيكًؿ المًَّو أيٍسكىةه حى كىافى لىكي

)"رنا المَّوى كىًثي
ُ) 

رىسيكليوي أىٍمرنا كقكلو سبحانو "  ى المَّوي كى مىا كىافى ًلميٍؤًمفو كىالى ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضى كى
رىسيكلىوي  مىٍف يىٍعًص المَّوى كى ـٍ كى ـي اٍلًخيىرىةي ًمٍف أىٍمرًًى الن  أىٍف يىكيكفى لىيي الى ؿَّ ضى فىقىٍد ضى

ًبيننا  (ِ")مي
ى:الدراداتىالدابػظ
 ،مكضكع اجتيدت في التعرؼ عمى الدراسات السابقةكأثناء اختيارم لم

، أك بحث فمـ أجد _ فيما تسنى لي _ ما يخصو بكتاب ،كالكتابات المشابية
حتى القارمء  أك ،، أك يشبع نيـ الميتـ المتابععممي يقنع المتخصص

الميـ إال مقاالت مكجزة ىنا كىناؾ في بعض مكاقع اإلنترنت  ،المطالع
  .كمنتدياتو

ى:جيىفوهمنىمنؼ
 كتكثيقيا مف مظانيا ، استدعاء النصكص الشرعية المتعمقة بالمكضكع . 
 كالتعرؼ عمى أحكاـ  ،الحكـ عمى الركايات الحديثية بدراسة أسانيدىا

 .كذلؾ في غير الصحيحيف عمييا، المحدثيف
  ثيـ ك عرض أقكاؿ الشراح كاستنباطاتيـ لألحاديث لالستفادة مف مكر

 العممي التميد.
  ٌبت عمى السابؽ مف النصكص في اجتياد أسأؿ اهلل كعقٌ  الحؽ،ممت لقد

 فيو التكفيؽ كالسداد.

                                                                              
 (ٕٔ( األؽياة ، آ٠خ ) ٔ

 (ٖٙ( األؽياة ، آ٠خ ) ٕ
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 بكية في جممة مف اْلحاديثالفكائد التر بعض  بذلت جيدم في إبراز. 
ى:خطظىالموضوع

 ،كبعكف اهلل تعالى سأتناكؿ المكضكع في فصميف تسبقيما مقدمة
 :كتعقبيما خاتمة
كالدراسات  ،كأىميتو ،المكضكع فكرة: بعد االستفتاح كفييا :المػدمظ

 كخطتو. يو، العمؿ ف كمنيج ،السابقة
ىاألول كيأتي في ، الطفكلة،تعريفيا،مدتيا،عناية اإلسالـ بيا :الغصل

 :مبحثيف
 كبياف مدتيا. ،تعريؼ الطفكلة :كؿ*المبحث اْل         
 : إطاللة عمى عناية اإلسالـ بيا.*المبحث الثاني        

اليدم النبكم في معالجة أخطاء الصبي.كيأتي في مف  الغصلىالثاني:
 :أربعة مباحث

 كالتعميـ ،التكجيوبالنصح، ك  المعالجة :*المبحث اْلكؿ        
 المعالجة باستثمار اْلكقات المناسبة. :*المبحث الثاني        

 المعالجة بالتجاكز،كغض الطرؼ. :*المبحث الثالث        
 عالجة بالممازحة،كالمداعبة.الم :*المبحث الرابع        
ثـ أعقبتيا بثبت  ،كفييا خالصة البحث كنتائج الدراسة ،الخاتمظ

 المصادر، كالمراجع.
 َىذا !! كاهلل مف كراء القصد، كىك نعـ المكلى كنعـ النصير          

ىوصلىاللؼمىودلمىوباركىعلىىدودناىمحمدىوعلىىآلهىوصحبهىودلم
ىد/ىعليىحافظىالدودىدلومان

كمية أصكؿ الديف جامعة اْلزىر  –رس بقسـ الحديث كعمكمو المد
جامعة المجمعة بالمممكة  –مساعد بكمية التربية  كحاليان أستاذ  بأسيكط

 العربية السعكدية
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 الفصل األول
 الطفىلة،تعرٌفها،مدتها،عناٌة اإلسالم بها

 :كيأتي في مبحثيف
 كبياف مدتيا. ،تعريؼ الطفكلة :*المبحث اْلكؿ

 إطاللة عمى عناية اإلسالـ بيا. :حث الثاني*المب  
 

ىولمبحثىاألال
ىوبوانىمدةىالطغولظى،تطروفىالطغل

ة د إلى أىؿ الصنعة مف عمماء المغعك ن جدير بنا أففي تعريفنا لمطفؿ 
 لنتعرؼ عمى أقكاليـ فيو.

ٍنسىاًف كىالدَّكىابّْ قىاؿى  :الطٍّْفؿي  يقكؿ الفيكمي: ًغيري ًمٍف اإلًٍ لىدي الصَّ اٍبفي  اٍلكى
ٍمعً  يىكيكفي الطٍّْفؿي ًبمىٍفظو كىاًحدو ًلٍمميذىكًَّر كىاٍلميؤىنًَّث كىاٍلجى }أىًك :قىاؿى تىعىالىى ،اٍْلىٍنبىاًرمّْ كى

مىى عىٍكرىاًت النّْسىاًء{ ]النكر:  كا عى ـٍ يىٍظيىري يىجيكزي اٍلميطىابىقىةي ُّالطٍّْفًؿ الًَّذيفى لى [ كى
ٍمًع كى  ته كىأىٍطفىمىٍت كيؿُّ أيٍنثىى إذىا ًفي التٍَّثًنيىًة كىاٍلجى ًطٍفالى التٍَّأًنيًث فىييقىاؿي ًطٍفمىةه كىأىٍطفىاؿه كى

ـٍ  يي لىدىٍت فىًييى ميٍطًفؿه قىاؿى بىٍعضي يّْزى ثيَـّ الى ييقىاؿي  :كى تَّى ييمى لىًد حى ـي ًلٍمكى يىٍبقىى ىىذىا ااًلٍس كى
ره كى  كَّ زى حى ًبيّّ كى ًفي التٍَّيًذيًب ييقىاؿي لى لىوي بىٍعدى ذىًلؾى ًطٍفؿه بىٍؿ صى بىاًلغه كى ميرىاًىؽه كى وي يىاًفعه كى

 ( ُ)ى  ًطٍفؿه إلىى أىٍف يىٍحتىًمـ
، كالجمع  :كقاؿ الجكىرم : المكلكدي. ككلدي كؿّْ كحشيَّةو أيضان ًطٍفؿه الًطٍفؿي

نيًب. قاؿ تعالى: )أك الًطٍفًؿ  . كقد يككف الًطٍفؿي كاحدان كجمعان، مثؿ الجي أىٍطفاؿه
ـٍ يىٍظيىركا( الذيف : الظبيةي معيا ًطٍفمييا  .لى يقاؿ منو: أىٍطفىمىًت المرأةي. كالميٍطًفؿي

                                                                              
٘ـ( 00ٓ( ألؽّل ثٓ ِؾّل اٌف١ِٟٛ)0ٖٗ/ٕ( اٌّظجبػ ا١ٌّٕو فٟ غو٠ت اٌشوػ اٌىج١و)ٔ

 ؽ.اٌّىزجخ اٌؼ١ٍّخ ث١وٚد
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 (ُ)كىي قريبة عيدو بالنىتاج، ككذلؾ الناقة. كالجمع مىطاًفؿ كمطافيؿ. 
، ييقىاؿ: جاريةي طىٍفمىة ًإذا  :كجاء في تيذيب المغة : البىنافي الرٍَّخصي الطٍَّفؿي

ًبيُّ ييٍدعىى ًطٍفالن كىانىت رىٍخصةن. كالًطٍفؿي  قىاؿى أىبيك اليىٍيثـ: الصَّ غيراف.كى كالًطٍفمة: الصَّ
ـٍ  كي مىقىةو ثيَـّ ييٍخًرجي  ًحيف يسقيط مف أٌمًو ًإلىى أىف يىٍحتمـ، قىاؿى اهلل جٌؿ كعٌز: }عى

مىى عىٍكرىاًت النّْ  ،(ٕٔ{ )غىاًفر: ًطٍفالن  كٍا عى ـٍ يىٍظيىري : }أىًك الطٍّْفًؿ الًَّذيفى لى قىاؿى سىآًء{ كى
كىارو  ،(ُّ)النُّكر:  ، كجى : كىاٍلعرب تىقكؿ: جاريةه ًطٍفؿه كًطٍفمىةه. كجاريتاف ًطٍفؿه قىاؿى

، كًطفمتىاف، كًطٍفالته  ، كأطفاؿي ، كًطٍفمىةه، كًطٍفالفه ييقىاؿ: ًطٍفؿه ًطٍفؿه كغالـه ًطٍفؿه كى
: ًإذا كىافى رىٍخصى الٍ ، اٍلقيىاسًفي  قىاؿى المٍَّيث: غيالـه طىٍفؿه ٍيًف كىاٍليىدىٍيًف. كىاٍمرىأىة كى قىدىمى

قد طىفيؿى طفالة أىٍيضا. تيىا ًفي بىيىاض، بيّْنةي الطفكلة. كى  طفمة البىناف رٍخصى
د، لمٌناس كىالدَّكىاب. كأىطفمت المرأةي كالظٍَّبيىةي  : الصغيري مف اٍْلىٍكالى : كالطّْفؿي قىاؿى

ـي: ًإذا كىافى مىعيىا كلد ًطٍفؿ  (ِ)كالنَّع
 ،الذم لـ يبمغ سف الرشدىك ذلكـ اإلنساف  :ف ذلؾ أف الطفؿفتحصؿ م

 .كمميزة إلى كقت بمكغو ،كيعامؿ في اإلسالـ معاممة خاصة ،مكمؼالغير 
يتكقؼ صالح  جماؿ الحاضر، كشباب الغد، كأمؿ المستقبؿ، كىك

 .كسر قكتو ،نيضتو المجتمع عمى صالح أطفالو الذيف ىـ عماد
ىى.مدةىالطغولظى:ىثانوا

بينما يرل آخركف أف  ،البعض أف الطفكلة مف الكالدة حتى البمكغ يرل 
ًبيُّ ييٍدعىى ًطٍفالن ًحيف يسقيط  مدتيا مف الكالدة إلى التمييز. قىاؿى أىبيك اليىٍيثـ: الصَّ

 (ّمف أٌمًو ًإلىى أىف يىٍحتمـ..)
ـى نىاًعمنا رخصا كىالٍ  :)الطٍّْفؿ(:جاء في المعجـ الكسيط ٍكليكد مىا دىا كلد اٍلمى

                                                                              
 –ٍُ ٌٍّال١٠ٓ ٘ـ( ؽ .كاه اٌؼ1ٖٖ(ألثٟ ٔظو اٌغٛ٘وٞ)0٘ٔٔ/٘أظو:اٌظؾبػ ) ٔ)

 0ٖٓٗٔث١وٚد 

ؽ .كاه ئؽ١بء اٌزواس  ٘ـ(0ٖٓ( ٌّؾّل ثٓ أؽّل األى٘وٞ )ٖٕ٘/ٖٔ( رٙن٠ت اٌٍغخ ) ٕ

 َٕٔٓٓاٌؼوثٟ ،ث١وٚد 

 (ٖٕ٘/ٖٔرٙن٠ت اٌٍغخ) (ٕ)
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ذا بمغ  ًفي التٍَّنًزيؿ اٍلعىًزيز }كىاً  تَّى اٍلبميكغ كىىيكى لممفرد اٍلميذكر )ج( أىٍطفىاؿ كى حى
قد يىٍستىًكم ًفيًو اٍلميذكر كالمؤنث كىاٍلجمع فىًفي  اٍْلىٍطفىاؿ ًمٍنكيـ اٍلحمـ فميستأذنكا{ كى

ًفيو }أىك الطٍّْفؿ الَّذ َـّ نخرجكـ طٍفال{ كى يف لـ يظيركا عمى التٍَّنًزيؿ اٍلعىًزيز }ث
 (ُعكرات النّْسىاء{)
لىًد :المصباح المنيركجاء في  ـي ًلٍمكى يىٍبقىى ىىذىا ااًلٍس ـٍ كى يي ........  قىاؿى بىٍعضي

ميرىاًىؽه  يىاًفعه كى ره كى كَّ زى حى ًبيّّ كى تَّى ييمىيّْزى ثيَـّ الى ييقىاؿي لىوي بىٍعدى ذىًلؾى ًطٍفؿه بىٍؿ صى حى
بىاًلغه   (ِ).......كى

ىي المرحمة العمرية الممتدة مف الكالدة حتى البمكغ قاؿ اهلل  إذا لةالطفك 
( كقاؿ  ُّتعالى ) أك الطفؿ الذيف لـ يظيركا عمى عكرات النساء ( ) النكر

ذا بمغ اْلطفاؿ منكـ الحمـ فميستأذنكا كما استأذف الذيف مف  اهلل تعالى ) كا 
  (. ٗٓقبميـ ( ) النكر

البمػكغ قػب الػكالدة مباشػرة، كتسػتمر حتػى فالطفكلة: ىي المرحمػة التػي تع
 .كالقياـ بالمسؤكليات ،تخاذ القرارالكعي الكامؿ، كاحيث 

ى
ىالمبحثىالثاني

ىبالطغولظىعناوظىاإلدالمإطاللظىعلىى
 ،كالتقكيـ ،لإلنساف مف حيث اإلصالح راحؿ العمريةمتعد الطفكلة أىـ ال

كفي ضكئيا  ،احؿ عمرهمة التي تتكئ عمييا كؿ مر نيا المرحكذلؾ ْل  كالتأديب،
كف الطفؿ في ىذه الفترة مف حيث يك ،كأخالقو ،كطباعو ،تتحدد مالمحو
فحيث  ،مبدأ الغرس لطفكلةاف ،لمتعمـ، شديد القابمية التشكؿ العمر، سيؿ

كالعناية الصحيحة السميمة بيا نشأ  ،أحسف اْلكلياء كالمعممكف التعامؿ معيا

                                                                              
 (  ِغّغ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ثبٌمب٘وحٓٙ٘/ ٕ( اٌّؼغُ ا١ٌٍٛؾ ٔ)

  (0ٖٗ/ٕ( اٌّظجبػ ا١ٌّٕو فٟ غو٠ت اٌشوػ اٌىج١و)ٕ)
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 ،كآتى أكمو ،جميؿ الفركع الطمعة،بيي  ،قكم الساؽ ،الغراس ثابت اْلصكؿ
 .كثماره الطيبة بإذف ربو

ككاف كباال  ،سيئان  ،مزعزعان  ،كأىممكا نشأ الغراس ضعيفان ،قصركاكحيث 
 ،كعمى مجتمعاتيـ في الدنيا قبؿ أف يككف حسرة عمييـ يـك القيامة.عمييـ
يقع عمى عاتؽ اْلسرة في الدرجة لألطفاؿ سؤكلية التربكية ف عظـ المإ

إلى تربيتيـ  ----كمف ثـ كجو النبي  ْلنيا المحضف التربكم اْلكؿ لىك اْل 
مىى أىٍىًؿ بىٍيًتًو، كىىيكى مىٍسئيكؿه " :اْلب كحسف رعايتيـ فقاؿ مخاطبان  ؿي رىاعو عى كىالرَّجي

،"كقاؿ مخاطبان اْلـ ـٍ ٍنيي لىًدًه، كىًىيى مىٍسئي :عى كى مىى بىٍيًت بىٍعًميىا كى ٍرأىةي رىاًعيىةه عى كلىةه " كىاٍلمى
، ـٍ ٍنيي  (ُ)"عى

معنى الراعي ىينا الحافظ المؤتمف عمى ما  :يقكؿ الخطابي رحمو اهلل
يميو يأمرىـ بالنصيحة فيما يمكنو كيحذرىـ أف يخكنكا فيما ككؿ إلييـ منو أك 

 (ِيضيعكا كأخبر أنيـ مسؤكلكف عنو كمؤاخذكف بو.)
يو أداء كؿ مف جعمو اهلل أميننا عمى شىء، فكاجب عم :كقاؿ ابف بطاؿ

النصيحة فيو، كبذؿ الجيد فى حفظو كرعايتو؛ ْلنو ال يسأؿ عف رعيتو إال 
 (ّ.)مف يمزمو القياـ بالنظر ليا كصالح أمرىا

صنيع أـ  ----كلشدة تأثر الصغار بمكاقؼ الكبار كتقميدىـ ْلبائيـ راقب 
: دىعى فعف يو كىي تناد مع إبنيا ، أىنَّوي قىاؿى ٍبًد المًَّو ٍبًف عىاًمرو ٍتًني أيمّْي يىٍكمنا عى

 ، ـى قىاًعده ًفي بىٍيًتنىا، فىقىالىٍت: ىىا تىعىاؿى أيٍعًطيؾى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رىسيكؿي المًَّو صى كى
 : ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىا أىرىٍدًت أىٍف تيٍعًطيًو؟»فىقىاؿى لىيىا رىسيكؿي المًَّو صى قىالىٍت: « كى

                                                                              
 (21ٖ) (٘/ٕ) ١ٍٗ ،أفوعٗ اٌجقبهٞ فٟ اٌغّؼخ ،ثبة اٌغّؼخ فٟ اٌموٜ ٚاٌّلْ( ِزفك ػٔ

ٌَْؼبِكِي،......) ، َِ  ا ب َِ ( ِٓ ؽل٠ش 2ٕ1ٔ()1٘ٗٔ/ٍَُِٖٚ فٟ اإلِبهح ،ثَبُة فَِؼ١ٍَِخ اإْلِ

 اثٓ ػّو هػٟ هللا ػّٕٙب، ٚاٌٍفع ٌٍَُّ. 

 (ٕ/ٖ( ِؼبٌُ إٌَٓ)ٕ

 (ٕٕٖ/0( شوػ طؾ١ؼ اٌجقبهٜ الثٓ ثطبي)ٖ



  

  علي حافظ السيذ سليمانعلي حافظ السيذ سليماند.د.                    كما تصورها الّسنة النبوية المباركةكما تصورها الّسنة النبوية المباركة  المعالجة المثلى لخطأ الطفلالمعالجة المثلى لخطأ الطفل

    

  ُُْْٕٕٗٗ          ـ ـ   ََُُِِْْكالثالثكف كالثالثكف   الثانيالثانيمجمة كمية أصكؿ الديف بأسيكط ،العدد مجمة كمية أصكؿ الديف بأسيكط ،العدد 
  

  

  

  

  

  

  

: أيٍعًطيًو تىٍمرنا، فىقى  ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـٍ تيٍعًطًو »اؿى لىيىا رىسيكؿي المًَّو صى أىمىا ًإنًَّؾ لىٍك لى
مىٍيًؾ كٍذبىةه   (ُ)«شىٍيئنا كيًتبىٍت عى

عمى المعاممة المثمى مع  ----حرص النبي  -حفظؾ اهلل-فتأمؿ
كذلؾ ، كمراعاة مشاعرىـ ،القائمة عمى احتراـ عقكليـ تمكـ المعاممة ،الصغار
كمكضع دعائميا فيي  ،الطفكلة منبت بذكر الشخصيةف ،فييـ مفضائؿل غرسان 

أرض بكر خصبة يمكف أف تنبت فييا بذكر الشخصية المتصفة بالسكاء 
كيمعب المحضف  ،أك الشخصية المتصفة باالنحراؼ كاالضطراب ،كاالتزاف
 دكران كبيران مؤثران في ذلؾ. )اْلسرة( التربكم

 كذلؾ مف ،كرعايتيا، كأدبيا ،ْلباء عمييـ صكنياإف اْلبناء أمانة عند ا
ـٍ  :في كصفيـ كتعالى قاؿ سبحانو ،صفات المؤمنيف ـٍ ًْلىمىانىاًتًي "كىالًَّذيفى ىي
" ـٍ رىاعيكفى ٍيًدًى  (ِ) كىعى

كاْلمانة العيد تجمع كؿ ما تحممو اإلنساف مف أمر  :يقكؿ ابف عطية
  (ّس كالمكاعيد كغير ذلؾ.)دينو كدنياه قكال كفعال، كىذا يعـ معاشرة النا

ـٍ لما يؤتمنكف عميو كيعاىدكف  :كقاؿ البيضاكم ٍيًدًى ـٍ كىعى ـٍ ًْلىماناًتًي كىالًَّذيفى ىي
صالحيا   (ْ)مف جية الحؽ أك الخمؽ. راعيكفى قائمكف بحفظيا كا 

رضي اهلل عف عىاًئشىةى ف ،كيكصي الشارع الحكيـ بالبنات كصية خاصة
اءىٍتًني عنيا  ـٍ تىًجٍد ًعٍنًدم شىٍيئنا قىالىٍت: جى مىعىيىا اٍبنىتىاًف لىيىا، فىسىأىلىٍتًني فىمى اٍمرىأىةه، كى

ـٍ تىٍأكيٍؿ  لى ذىٍتيىا فىقىسىمىٍتيىا بىٍيفى اٍبنىتىٍييىا، كى ٍيرى تىٍمرىةو كىاًحدىةو، فىأىٍعطىٍيتييىا ًإيَّاىىا، فىأىخى غى

                                                                              
ٌَْىِنِة)( ٔ (، ٚاثٓ أثٟ 11ٔٗ( )12ٕ/ٗأفوعٗ أثٛكاٚك فٟ األكة، ثَبٌة فِٟ اٌزَّْشِل٠ِل فِٟ ا

( 2ٖ1ٕٓ( )ٖٖ٘/ٓٔ(، ٚاٌج١ٙمٟ فٟ اٌىجوٜ)1ٕٓٙ٘( )ٖٕٙ/٘ش١جخ فٟ اٌّظٕف )

ٚاٌؾل٠ش ػؼ١ف ٌغٙبٌخ ٌِٛٝ ػجلهللا ثٓ ػبِو، ٌىٓ أزٙٝ اٌش١ـ األٌجبٟٔ هؽّٗ هللا 

 ( .0ٗ2()0ٖٖ/ٕ٘لٖ .أظو:اٌظؾ١ؾخ) ئٌٝ رؾ١َٕٗ ثّغّٛع ؽولٗ ٚشٛا

 (2( ٍٛهح اٌّإِْٕٛ، آ٠خ )ٕ

 (0ٖٔ/ٗ( اٌّؾوه اٌٛع١ي)ٖ

 (2ٖ/ٗ( أٔٛاه اٌزٕي٠ً ٚأٍواه اٌزأ٠ًٚ)ٗ
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ٍت كىاٍبنىتىاىى  رىجى ـى ًمٍنيىا شىٍيئنا، ثيَـّ قىامىٍت فىخى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىيَّ النًَّبيُّ صى ؿى عى ا، فىدىخى
 : ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًديثىيىا، فىقىاؿى النًَّبيُّ صى دٍَّثتيوي حى مىًف اٍبتيًميى ًمفى اٍلبىنىاًت »فىحى

، فىأىٍحسىفى ًإلىٍيًيفَّ كيفَّ لىوي ًسٍترنا ًمفى النَّارً   (ُ)«ًبشىٍيءو
قاؿ اهلل  ،نما سماه ابتالء ْلف الناس يكرىكنيف في العادةإ :قاؿ النككم

دِّا كىىيكى كىًظيـه  ":تعالى ٍجييوي ميٍسكى ـٍ ًباٍْليٍنثى ظىؿَّ كى ديىي ذا بيشّْرى أىحى كقكلو ( ِ) "كىاً 
لكره الناس عادة ليف كْلنو يغمب أف ال  "ابتمي" أم اختبر كامتحف كعبر بذلؾ

 (ّ)يكف مكرد كسب كعيش
ؽّْ اٍلبىنىاًت ًلمىا ًفيًيفَّ ًمفى  :حجرابف  قاؿ الحافظ ًديًث تىٍأًكيدي حى ًفي اٍلحى كى

ـٍ ًمٍف قيكًَّة  ًؼ الذُّكيكًر ًلمىا ًفيًي اًلًح أىٍنفيًسًيفَّ ًبًخالى اًلبنا عىًف اٍلًقيىاـً ًبمىصى ٍعًؼ غى الضَّ
رًُّؼ ًفي اٍْليميكًر الٍ  ٍمكىاًف التَّصى زىالىًة الرٍَّأم كىاً  جى ميٍحتىاًج ًإلىٍييىا ًفي أىكثر اٍلبىدىًف كى

 (ْاٍْلىٍحكىاؿ.)
ييفَّ ًإلىى  :كقاؿ القارم في المرقاة  ٍجوى تىٍخًصيًصًيفَّ أىفَّ اٍحًتيىاجى لىعىؿَّ كى كى

كًؽ اٍلعىاًر  ٍف ليحي ٍحسىاًف عى ٍبيىاًف، فىمىٍف سىتىرىىيفَّ ًباإلًٍ ٍحسىاًف يىكيكفي أىٍكثىرى ًمفى الصّْ اإلًٍ
ازىل ًبالسٍَّترً  ًء ىىٍؿ ىيكى نىٍفسي  ييجى زىاءن ًكفىاقنا، كىاٍختيًمؼى ًفي اٍلميرىاًد ًبااًلٍبًتالى عىًف النَّاًر جى

كىذىا اٍختيًمؼى ًفي  ؟ كى مىٍيًيفَّ ٍنفىاؽي عى ، أىًك اإلًٍ دىرى ًمٍنًيفَّ ءي ًبمىا صى ، أىًك ااًلٍبًتالى كًدًىفَّ جي كي
مىى قىٍدرً  ٍحسىاًف ىىٍؿ يىٍقتىًصري عى مىٍيًو؟ كىالظَّاًىري  اٍلميرىاًد ًباإلًٍ اٍلكىاًجًب، أىٍك مىا زىادى عى

ٍحسىاًف أىٍف ييكىاًفؽى الشٍَّرعى، كىالظَّاًىري أىفَّ الثَّكىابى اٍلمىٍذكيكرى ًإنَّمىا  الثَّاًني، ثيَـّ شىٍرطي اإلًٍ
ؿى اٍسًتٍغنىاؤيىيفَّ عىنٍ  مىٍيًو ًإلىى أىٍف يىٍحصي ؿي ًلفىاًعًمًو ًإذىا اٍستىمىرَّ عى ٍكجو أىٍك يىٍحصي وي ًبزى

                                                                              
ٔ( ِٗ َؼبَٔمَزِ ُِ َٚ  ِٗ رَْمج١ٍِِ َٚ ٌَِل  َٛ ِخ اٌ َّ (، ٍَُِٚ 11٘٘()2/0( أفوعٗ اٌجقبهٞ فٟ األكة ثَبُة َهْؽ

 ََ ْؽ ًِ اإْلِ ٌْجََٕبِد )فٟ اٌجو ٚاٌظٍخ ثَبُة فَْؼ ِْ ئٌَِٝ ا (،ٚأؽّل فٟ إٌَّل 1ٕٕٙ()0ٕٕٓ/ٗب

 (0ٖ٘٘ٔ( )0/02٘(، ٚاٌج١ٙمٟ فٟ اٌىجوٜ )0ٕٕ٘ٗ()ٕٓٔ/ٔٗ)

 (2٘( إٌؾً آ٠خ)ٕ

 ( ثزظوف.01ٔ/ٙٔ( شوػ إٌٛٚٞ ػٍٝ ٍَُِ )ٖ

 ( 1ٕٗ/ٓٔ( فزؼ اٌجبهٞ ) ٗ
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ٍيرًًه)  (ُغى
كيفَّ لىوي ًسٍترنا ًمفى النَّاًر" " ثكاب اإلحساف إلييف - تعالىكتأمؿ _حفظؾ اهلل

 ،كفي الدنيا يقطؼ الكالداف ثمار حسف التربية لألبناء بران  ،ىذا في اْلخرة
 .كغير ذلؾ، كحسف عشرة ،كصمةن 
: قىاؿى ك  ، قىاؿى مَّى اهللي  ركل مسمـ مف حديث أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو رىسيكؿي اهلًل صى

 : ـى مَّ سى مىٍيًو كى ًة أىنىا كىىيكى »عى اءى يىٍكـى اٍلًقيىامى تَّى تىٍبميغىا، جى اًريىتىٍيًف حى َـّ « مىٍف عىاؿى جى ضى كى
اًبعىوي)  (ِأىصى

ٍعنىى عىالىييمىا :قاؿ النككم ـى  :مى نىٍحًكًىمىا مىٍأخي  قىا مىٍيًيمىا ًباٍلميٍؤنىًة كىالتٍَّرًبيىًة كى كذه عى
اءى يىٍكـى اٍلًقيىامىًة أىنىا كىىيكى  ٍعنىاهي جى مى ًمٍنوي اٍبدىٍأ ًبمىٍف تىعيكؿي كى ًمفى اٍلعىٍكًؿ كىىيكى اٍلقيٍربي كى

  (ّكىيىاتىٍيًف)
بؿ يشمؿ أيضا اإلماء حيث أرشد  عمى الحرائر، بؿ ال يقتصر اْلمر
 :كتربيتيف كرتب اْلجر عمى ذلؾ ،الشارع إلى حسف تأديبيف

: النًَّبيُّ فعند الب ٍنوي، قىاؿى خارم مف حديث أبي ميكسىى اْلىٍشعىًرمّْ رىًضيى المَّوي عى
ـى:  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًريىةه، فىأىدَّبىيىا فىأىٍحسىفى تىٍأًديبىيىا، »صى ؿو كىانىٍت لىوي جى أىيُّمىا رىجي

ٍبدو  يىا فىمىوي أىٍجرىاًف، كىأىيُّمىا عى كَّجى تىزى ؽَّ المًَّو كىحؽ مىكىاًليًو فىمىوي  كىأىٍعتىقىيىا، كى أىدَّل حى
 رط تصدر الشركط كسبؽ العتؽ فتدبر !!!!!!فحسف التأديب ش. (ْ«)أىٍجرىافً 

ىٍف ييؤىدّْبى **ك  : " ْلى ـى قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًبًر ٍبًف سىميرىةى، أىفَّ النًَّبيَّ صى عىٍف جى
                                                                              

 (ٖٓٓٔ/0( ِولبح اٌّفبر١ؼ )ٔ

ًِ إ ٌْجََٕبِد )( طؾ١ؼ ٍَُِ وزبة اٌجو ٚاٌظٍخ ثبُة فَْؼ ِْ ئٌَِٝ ا ب ََ ْؽ ( ٖٕٔٙ()0ٕٕٓ/ٗإْلِ

اِد ) َٛ األََف َٚ ب َعبَء فِٟ إٌَّفَمَِخ َػٍَٝ اٌجََٕبِد  َِ  (1ٖٔ/ٗٚاٌزوِنٞ فٟ اٌجو ٚاٌظٍخ ثبُة 

ٌَْؼْطِف  ( ٚلبي:1ٔٗٔ) ؽَٓ غو٠ت.،ٚاثٓ أثٟ ش١جخ فٟ اٌّظٕف ،وزبة األكة ثبة فِٟ ا

ٌْجََٕبِد ) (، ٚاٌج١ٙمٟ 0٘٘()0ٙٔ/ٔفٟ األٍٚؾ ) (، ٚاٌطجوا1ٟٖٕٔٗ٘()ٕٕٕ/َ٘ػٍَٝ ا

 ( 2ٕٙٔ()22ٔ/ٙ(، ٚاٌجغٛٞ فٟ شوػ إٌَخ )2ٖٓ0( )ٔٗٔ/ٔٔفٟ شؼت اإل٠ّبْ )

 (2ٓٔ/ٙٔ( شوػ إٌٛٚٞ ػٍٝ ٍَُِ ) ٖ

١َِّلُٖ ٗ ٍَ ََٔظَؼ  َٚ  ِٗ َٓ ِػجَبَكحَ َهثِّ ََ  (1ٗٔ/ٖ) ( اٌغبِغ اٌظؾ١ؼ، وزبة اٌؼزك،ثبة اٌَؼْجِل ئَِما أَْؽ

(، ٚاثٓ ِٕلٖ فٟ اإل٠ّبْ 100ٕ( )2/0اه فٟ َِٕلٖ )،ٚأفوعٗ اٌجي (0ٕٗ٘)

 (0ٖ1ٖٔ()0ٕٓ/0(، ٚاٌج١ٙمٟ فٟ اٌىجوٜ)1ٖ٘( )ٗٓ٘/ٔ)
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ـٍ كى  ديكي لىدىهي، أىٍك أىحى ؿي كى دَّ الرَّجي ٍيره لىوي ًمٍف أىٍف يىتىصى اعو لىدىهي، خى  (ُ")ؽى كيؿَّ يىٍكـو ًبًنٍصًؼ صى
ٍيرنا لىوي  قاؿ القارم: نَّمىا يىكيكفي خى الىةى  كىاً  مًّْو الى مىحى ؿى كىاًقعه ًفي مىحى ًْلىفَّ اٍْلىكَّ

ؿى ًإفىا ًؼ الثَّاًني  فىًإنَّوي تىٍحتى ااًلٍحًتمىاًؿ، أىٍك ًْلىفَّ اٍْلىكَّ اًليَّةه، كىالثَّاًني ًبًخالى دىةه ًعٍمًميَّةه حى
ًؿ طىًكيمىةي اٍلبىقىاًء، أىٍك  ةى اٍْلىكَّ نىًتيجى اًليَّةه، أىٍك ًْلىفَّ أىثىرى الثَّاًني سىًريعي اٍلفىنىاًء، كى ًميَّةه مى عىمى

ـٍ ييعىاقىٍب،  ًبتىٍرًؾ الثَّاًني لى ، كى ًؿ قىٍد ييعىاقىبي ؿى ًبتىٍرًؾ اٍْلىكَّ .)ًْلىفَّ الرَّجي      (ِكىأىٍمثىاؿي ذىًلؾى
: سىًمٍعتي عف أنىسو ك  :  ، قىاؿى ـى يىقيكؿي مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى أىٍكًرميكا »رىسيكؿى المًَّو صى

ـٍ  ـٍ كىأىٍحًسنيكا أدىبيي دىكي  (ّ«)أىٍكالى
مَّى اهللي ك  : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى دًّْه، قىاؿى  عىٍف أىيُّكبى ٍبًف ميكسىى،عىٍف أىًبيًو، عىٍف جى

ؿى ًمٍف أىدىبو حىسىفو ") لىدىهي نيٍحالن أىٍفضى ؿى كىاًلده كى : " مىا نىحى ـى مَّ سى مىٍيًو كى  (ْعى

                                                                              
ٌَلِ ٔ َٛ ب َعبَء فِٟ أََكِة اٌ َِ  (1٘ٔٔ) (0ٖٖ/ٗ) (أفوعٗ اٌزوِنٞ فٟ اٌجو ٚاٌظٍخ ، ثَبُة 

ٌَ ػِ  ١ٌَْ  ٌّٟ ٌَْؼاَلِء ُوٛفِ ُٓ ا َٛ اْث ُ٘ َٔبِطٌؼ  َٚ ََ٘نا َؽِل٠ٌش َغِو٠ٌت  اَل ٚلبي: َٚ  ِّٞ ِٛ ًِ اٌَؾِل٠ِش ثِبٌمَ ْ٘ َْٕل أَ

ِٗ،ٚأفوعٗ أؽّل )ٚاٌٍفع ٌٗ( ) ْع َٛ ََ٘نا اٌ  ْٓ ِِ ََ٘نا اٌَؾِل٠ُش ئاِلَّ  ( 1ٕٓٓٓ()0ٖٖ/٠ُْٗؼَوُف 

ُ َػِؼ١ٌف فِٟ  ًِ َٔبِطٍؼ أِلََّٔٗ ْٓ أَْع ِِ  ِٖ َِٕل َْ ُِ ْعُٗ أَثِٟ فِٟ  ُْ ٠َُقوِّ ٌَْؾِل٠ُش ٌَ ََ٘نا ا َٚ لَبَي َػْجُل هللاِ: " 

اِكِه" ٚأفوعٗ اٌج١ٙمٟ فٟ شؼت اإل٠ّبْاٌْ  َٛ َّٟ فِٟ إٌَّ اَلُٖ َػٍَ ِْ أَ َٚ  (ٕٖٔ/ٔٔ) َؾِل٠ِش، 

( ٚاٌؾل٠ش ػؼ١ف، ف١ٗ ٔبطؼ ثٓ اٌؼالء ػّؼفٗ اثٓ ِؼ١ٓ ٚإٌَبئٟ ٚاٌجقبهٞ 2ٕ1ٓ)

( لبي اٌمبهٞ فٟ ٕٓٗ/ٗٚاٌلاهلطٕٟ ٚاثٓ ؽجبْ ٚغ١وُ٘ .أظو:١ِياْ االػزلاي)

َػٍَٝ رَ  0ٖٔٔ/ٖاٌّولبح) َٚ اَل َشهَّ (  َٚ ب،  بػ  َّ بِي ئِْع َّ ًِ اأْلَْػ ِٗ فِٟ فََؼبئِ ًُ ثِ َّ ِٗ ٠َْؼ ْمِل٠ِو َػْؼفِ

َٓ اأْلَِكٌَِّخ اٌْ  ِِ زَفَبٌك  َْ ُِ ْؼَٕٝ  َّ ٌْ ََ٘نا ا َٚ ْوِػ١َِّخ،  ُُ ا٢َْكاِة اٌشَّ َُٕ٘ب رَْؼ١ٍِ َواَك ثِبٌزَّأِْك٠ِت  ُّ ٌْ َّْ ا مُْوآ١َِِّٔخ أَ

ٌَْؾِل٠ض١َِِّخ، ا َٚ 

 ( 0ٖٔٔ/ٖؼ )( ِولبح اٌّفبر١ٕ

ٌْجََٕبِد)ٖ ِْ ئٌَِٝ ا ب ََ ْؽ اإْلِ َٚ اٌِِل،  َٛ ٌْ ( ، 0ٖٔٙ)(ٕٔٔٔ/ٕ( أفوعٗ اثٓ ِبعٗ فٟ األكة، ثَبُة ثِوِّ ا

( ُْ ُٙ ُٕٛا آَكاثَ َِ أَْؽ َٚ  ُْ اَلَكُو ْٚ ٛا أَ ُِ ( ٘ٙٙ()21ٖ/ٔٚاٌمؼبػٟ فٟ َِٕل اٌشٙبة، ثبة أَْوِو

ٌٔ ٚاٌؾل٠ش ػؼ١ف أفوعبٖ ِٓ ؽو٠ك ٍؼ١ل ثٓ ػّبهح ػٓ اٌؾبهس ثٓ إٌؼّبْ ػٓ أ

علا، ٍؼ١ل ثٓ ػّبهح اٌىالػٟ، لبي ػٕٗ األىكٞ: ِزوٚن، ٚلبي اثٓ ؽيَ: ِغٙٛي. 

(، ٚاٌؾبهس ثٓ إٌؼّبْ ، لبي ػٕٗ أثٛ ؽبرُ ١ٌٌ ثمٛٞ فٟ 0ٙ/ ٗ)رٙن٠ت اٌزٙن٠ت

اٌؾل٠ش ٚلبي اٌجقبهٞ ِٕىو اٌؾل٠ش ٚلبي اٌؼم١ٍٟ أؽبك٠ضٗ ِٕبو١و ٚلبي األىكٞ ِٕىو 

(  لٍذ: ٚاٌؾل٠ش ِغ ٓٙٔ/ٕ(، .)رٙن٠ت اٌزٙن٠ت 1ٕٔ/٘بي)اٌؾل٠ش. )رٙن٠ت اٌىّ

ػؼف ئٍٕبكٖ ِمجٛي ِزٕٗ وّب شٙلد ثنٌه هٚا٠بد ػلح ٍمذ ثؼؼٙب فٟ ٘نا اٌّجؾش 

 ٚهللا رؼبٌٝ أػٍُ. 

 (،ٚاٌؾبوُ فٟ اٌَّزلهن0ٔٓٙٔ()ٖٓٗ٘ٔ()2ٕٔ/ٕٗ( أفوعٗ أؽّل فٟ إٌَّل )ٗ

ََ٘نا َؽِل٠ٌش َطِؾ١ُؼ اإْلِ 0ٙ01) (1ٕٕ/ٗ) َعبُٖ، ٚرؼمجٗ اٌن٘جٟ (،ٚلبي:  ُْ ٠َُقوِّ ٌَ َٚ َٕبِك  ٍْ



  

  علي حافظ السيذ سليمانعلي حافظ السيذ سليماند.د.                    كما تصورها الّسنة النبوية المباركةكما تصورها الّسنة النبوية المباركة  المعالجة المثلى لخطأ الطفلالمعالجة المثلى لخطأ الطفل

    

  ُُٖٕٖٕٗٗ          ـ ـ   ََُُِِْْكالثالثكف كالثالثكف   الثانيالثانيمجمة كمية أصكؿ الديف بأسيكط ،العدد مجمة كمية أصكؿ الديف بأسيكط ،العدد 
  

  

  

  

  

  

  

قاؿ المناكم: قكلو )ما نحؿ كالد كلده( كفي ركاية كلدا أم ما أعطاه 
عطية )أفضؿ مف أدب حسف( أم مف تعميمو ذلؾ كمف تأديبو بنحك تكبيخ 

أم ال يعطي كلده عطية  ،حكتيديد كضرب عمى فعؿ الحسف كتجنب القبي
كىذا مما يتكجو عمى اْلباء مف بر اْلكالد  ،أفضؿ مف تعميمو اْلدب الحسف

فأىـ اْلداب أدبو مع اهلل باطنا بآداب  (ُ)قاؿ تعالى: }قكا أنفسكـ كأىميكـ نارا{
كظاىرا لمحافظة الحدكد كالحقكؽ كالتخمؽ  ،اإليماف كالتعظيـ كالحياء كالتككؿ

في متابعة سننو في كؿ صغير  ----كآدابو مع المصطفى  ،بأخالؽ اإلسالـ
صحبة القرآف باالنقياد لو عمى غاية  يثـ أدبو ف ،ككبير كجميؿ كحقير

ثـ أدبو مع الخمؽ بنحك  ،ميع اْلدابجثـ يتعمـ عمـك الديف ففييا  ،التعظيـ
كثكاب اْلدب في تعميـ الكلد بقدر  ،مداراة كرفؽ كمكاساة كاحتماؿ كغير ذلؾ

 (ِ)ما عمـ شأف
أكلى الناس ببرّْؾ، كأحقيـ بمعركفؾ: أكالديؾ؛ فإنيـ أمانات جعميـ اهلل إف 

عندؾ، ككصاؾ بتربيتيـ تربية صالحة ْلبدانيـ كقمكبيـ، ككؿ ما فعمتو معيـ 
مف ىذه اْلمكر، دقيقيا كجميميا، فإنو مف أداء الكاجب عميؾ، كمف أفضؿ ما 

بو عند اهلل، فكما أنؾ إذا أطعمتيـ يقربؾ إلى اهلل، فاجتيد في ذلؾ، كاحتس
بؿ أعظـ  -ككسكتيـ كقمت بتربية أبدانيـ، فأنت قائـ بالحؽ مأجكر. فكذلؾ 

إذا قمت بتربية قمكبيـ كأركاحيـ بالعمـك النافعة، كالمعارؼ  -مف ذلؾ 
 الصادقة، كالتكجيو لألخالؽ الحميدة، كالتحذير مف ضدىا.

داب الحسنة خير لألكالد حاالن كمآالن ك"النحؿ": ىي العطايا كاإلحساف. فاْل
مف إعطائيـ الذىب كالفضة، كأنكاع المتاع الدنيكم ْلف باْلداب الحسنة، 

                                                                                                                                                                                    
(، ٚاٌج١ٙمٟ فٟ 1ٕ٘ٔ( )ٕٔ٘/ٕلبئال : ثً ِوًٍ ػؼ١ف، ٚاٌمؼبػٟ فٟ اٌشٙبة )=

 (2ٕ2ٙ( ) 2ٕ2٘( )ٖٓٔ/ٔٔشؼت اإل٠ّبْ )

 (ٙ( اٌزؾو٠ُ آ٠خ)ٔ

 (ٖٓ٘/٘( ف١غ اٌمل٠و شوػ اٌغبِغ اٌظغ١و )ٕ
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كاْلخالؽ الجميمة، يرتفعكف، كبيا يسعدكف، كبيا يؤدكف ما عمييـ مف 
حقكؽ اهلل كحقكؽ العباد، كبيا يجتنبكف أنكاع المضار، كبيا يتـ برىـ 

 لكالدييـ.
د: فضرره كبير، كخطره خطير. أرأيت لك كاف لؾ بستاف أما إىماؿ اْلكال

فىنمَّيتو، حتى استتمت أشجاره، كأينعت ثماره، كتزخرفت زركعو كأزىاره. ثـ 
أىممتو فمـ تحفظو، كلـ تىسًقو كلـ تينىقّْو مف اْلفات، كتعده لمنمكّْ في كؿ 

ىـ اْلكقات، أليس ىذا مف أعظـ الجيؿ كالحمؽ؟ فكيؼ تيمؿ أكالدؾ الذيف 
كالقائمكف مقامؾ حيان كميتان، الذيف ًفمذة كبدؾ، كثمرة فؤادؾ، كنسخة ركحؾ،

 (ُبسعادتيـ تتـ سعادتؾ، كبفالحيـ كنجاحيـ تدرىؾ بو خيران كثيران.)
 ،كشركر اْلثاـ تضييع الصغار ،مف عظيـ اْلكزار إف :كأخيران أقكؿ
ىماؿ تربيتيـ   كا 

ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمًرك ٍبًف الٍ ف مىٍيًو عىٍف عى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى عىاًص، قىاؿى
 : ـى مَّ سى يّْعى مىٍف يىعيكؿي »كى ٍرًء ًإٍثمنا أىٍف ييضى  (ِ)«كىفىى ًباٍلمى

كالتقكيـ  ،كالتأديب ،كالتكجيو ،بؿ التربية كليس ىذا قاصرا عمى النفقة،

                                                                              
 ِغ األفجبه.ألثٟ ػجلهللا اٌَؼلٞ( ثٙغخ لٍٛة األثواه ٚلوح ػ١ْٛ األف١به فٟ شوػ عٛأ

 ثزظوف. ( ٘٘ٔ/ٔ)

ٕ( ُِ ِؽ َوبِح ،ثَبٌة فِٟ ِطٍَِخ اٌوَّ ( ثٍفع "ِٓ ٠مٛد 1ٕٙٔ()ٖٕٔ/ ٕ( أفوعٗ أثٛكاٚك فٟ اٌيَّ

(،ٚإٌَبئٟ فٟ اٌىجوٜ ِوزَبُة ِػْشَوِح ٓٔٙ()2ٓ٘/ٔ"ٚاٌؾ١ّلٞ فٟ َِٕلٖ )

ْٓ َػ١ََّغ ِػ١َبٌَُٗ) َِ  ُُ بِء،ثبة ئِْص ََ (،ٚاٌؾبوُ فٟ اٌَّزلهن 1ٖٔٔ()2ٕٙ/2إٌِّ

( ٚلبي:ػٍٝ شوؽ اٌجقبهٞ ٍَُِٚ ٚٚافمٗ اٌن٘جٟ.، ٚاٌقوائطٟ فٟ 2ٕ٘ٙ()٘ٗ٘/ٗ)

( ٖٔٗٔ()ٖٗٓ/ٕ(، ٚاٌمؼبػٟ فٟ اٌشٙبة )01٘( هلُ )1ِٔٔىبهَ األفالق ص)

٘نا ٚاٌؾل٠ش ف١ٗ:ٚ٘ت ثٓ عبثو اٌق١ٛأٟ، لبي ػٕٗ اثٓ اٌّل٠ٕٟ ٚإٌَبئٟ: ِغٙٛي ، 

١ٓ،ٚلبي اٌن٘جٟ:ف١ٗ عٙبٌخ، ٚمووٖ اثٓ ؽجبْ فٟ ٚٚصمٗ اٌؼغٍٟ ٚاثٓ ِؼ

اٌضمبد.لٍذ:اٌمٛي ثزؼل٠ٍٗ أٌٚٝ ِٓ رغ١ٍٙٗ فٙٛ ئْ عٍٙٗ ثؼؼُٙ ٚصمٗ آفوْٚ ٚاٌّٛصك 

ػٕلٖ ى٠بكح ػٍُ ثٗ ػٓ غ١وٖ ٘نا ٍٚجك ٌٍؾبوُ رظؾ١ؼ اٌؾل٠ش ػٍٝ شوؽّٙب ٚٚافمٗ 

          ٕٟ ٌٍن٘جٟ( ٚاٌّغٖٕ/1اٌن٘جٟ ،ٚلبي األٌجبٟٔ:ؽَٓ ....أظو:اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً )

( ٚطؾ١ؼ أثٟ ٔٙٔ/ٔٔ( ٚرٙن٠ت اٌزٙن٠ت ) 21ٗ/٘ٚاٌضمبد الثٓ ؽجبْ)  (0ٕٙ/ٕ) 

 (2٘ٗٔكاٚك ٌألٌجبٟٔ) 
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 .آكد كأكلي
ر مف بيـ، كحذٌ كأرشد إلى حسف تأدي ،باْلطفاؿ ----كىكذا عني النبي 
كتجنبان  ،تفاديان العكجاجيـك  ،طمبان الستقامتيـ كذلؾ،التفريط في تنشأتيـ

 قدر المستطاع..ْلخطائيـ 
لكف ! ماذا عف صدكر الخطأ منيـ ؟! ككيؼ السبيؿ إلى معالجة     

 أخطائيـ ؟!
 .!!!!! بمباحثو يجيب عف ذلؾالقادـ  الفصؿ لعؿٌ 
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 الفصل الثانً
 األطفالمعاجلة أخطاء  من اهلدي النبىي يف

 :كيأتي في أربعة مباحث
 .كالتعميـ ،كالتكجيو ،المعالجة بالنصح :المبحث اْلكؿ*   
 المعالجة باستثمار اْلكقات المناسبة. :*المبحث الثاني   
 كغض الطرؼ.، المعالجة بالتجاكز :*المبحث الثالث          
 .ةكالمداعب ،المعالجة بالممازحة :*المبحث الرابع          
ى:توطئظ

ال يعرل مف ذنب فيك  ،شٍي طبيعي جبمي صدكر الخطأ مف اإلنسافإف 
ـي  -كىمىا قىاؿى  كتقصير ةي كىالسَّالى الى مىٍيًو الصَّ كا -عى لىٍف تيٍحصي  (ُ)"....." اٍستىًقيميكا، كى

صمى اهلل عميو  قكلو": رحمو اهلل في شرحو ليذا الحديث لسندميقكؿ ا
االستقامة اتباع الحؽ كالقياـ بالعدؿ كمالزمة المنيج ( ....)استقيمكا كسمـ

كذلؾ  ،المستقيـ مف اإلتياف بجميع المأمكرات كاالنتياء عف جميع المناىي
كتخمص عف  ،ال يطيقو إال مف استضاء قمبو باْلنكار القدسية ،خطب عظيـ

ر فأخبر بعد اْلم ،كقميؿ ما ىـ ،كأيده اهلل تعالى مف عنده ،الظممات اإلنسية
 ،كالبمكغ إلى غايتو بقكلو )كلف تحصكا( ،بذلؾ أنكـ ال تقدركف عمى إيفاء حقو

                                                                              
(، ٚأؽّل فٟ 00ٕ()ٔٓٔ/ٔ( أفوعٗ اثٓ ِبعٗ فٟ اٌطٙبهح ثبة اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌٛػٛء)ٔ

02ُٖٕٕٛٙ()ٓٙ/0ٖإٌَّل ) ب َعبَء فِٟ اٌطُّ َِ  هِ (، ٚاٌلاهِٟ فٟ اٌطٙبهح ثَبُة 

(، ٚاٌجغٛٞ فٟ شوػ ٖٔٔ/ٖ، ٚاثٓ ؽجبْ فٟ طؾ١ؾٗ وّب فٟ اإلؽَبْ ) (2ٔٙ/ٔ)

( لبي اٌجغٛٞ: ٘نا ِٕمطغ، ٠ٚوٜٚ ِزظال ػٓ ؽَبْ ثٓ ٘٘ٔ( )0ٕٖ/ٔإٌَخ )

( ٔٓٔ/ٕػط١خ، ػٓ أثٟ وجشخ اٌٌٍَٟٛ، ػٓ صٛثبْ. ٚأفوعٗ اٌطجوأٟ فٟ اٌىج١و)

ٝ شوؽّٙب ٚٚافمٗ ( ٚطؾؾٗ ػ1ٍٗٗ( )ٕٕٔ/ٔ( ٚاٌؾبوُ فٟ اٌَّزلهن )ٗٗٗٔ)

(ِٓ ؽل٠ش صٛثبْ ثٓ ثغلك هػٟ 2ٖٗ()ٕٖٔ/ٔاٌن٘جٟ. ٚأفوعٗ اٌج١ٙمٟ فٟ اٌىجوٜ )

 هللا ػٕٗ. 

٘نا ٚاٌؾل٠ش ثّغّٛع ؽولٗ طؾ١ؼ اإلٍٕبك فاْ وبْ ٍبٌُ ثٓ أثٟ اٌغؼل ٌُ ٠َّغ ِٓ صٛثبْ 

وّب فٟ هٚا٠خ اثٓ ِبعٗ ٚأؽّل فمل عبء اٌؾل٠ش ِزظال ػٓ ؽَبْ ثٓ ػط١خ، ػٓ أثٟ 

 اٌٌٍَٟٛ، ػٓ صٛثبْ وّب فٟ هٚا٠خ اثٓ ؽجبْ ٚاٌطجوأٟ.وجشخ 
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فال  ،العدؿ كاإلحاطة بو لئال يغفمكا عنو :كأصؿ اإلحصاء .كلف تطيقكا :أم
كال ييأسكا مف رحمتو فيما يذركف عجزا كقصكرا ال  ،يتكمكا عمى ما يكفكف بو

 (ُ) الى أعمـمعناه لف تحصكا ثكابو كاهلل تع :كقيؿ ،تقصيرا
: ك  ـى قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، أىفَّ النًَّبيَّ صى طَّاءه »عىٍف أىنىسو ـى خى كيؿُّ اٍبًف آدى

طَّاًئيفى التَّكَّابيكفى  ٍيري الخى خى  ( ِ«)كى
كىك مف أبنية ارؾ ليا ف مالزما لمخطايا، غير تيقاؿ: رجؿ خطاء، إذا كاك 

أم: الرجاعكف إلى اهلل بالتكبة مف ( )التكابكف :---- قكلوك  ،(ّ)المبالغة
المعصية إلى الطاعة، أك باإلنابة مف الغفمة إلى الذكر، أك باْلكبة مف الغيبة 

 (ْ.)إلى الحضكر
 : ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ٍيرىةى، قىاؿى كىالًَّذم »كعىٍف أىًبي ىيرى

ـٍ تيٍذًنبيكا كفى اهللى  نىٍفًسي ًبيىًدًه لىٍك لى ، فىيىٍستىٍغًفري اءى ًبقىٍكـو ييٍذًنبيكفى لىجى ، كى ـٍ لىذىىىبى اهللي ًبكي

                                                                              
 ( 1ٔٔ/ٔ( ؽبش١خ إٌَلٞ ػٍٝ ٍٕٓ اثٓ ِبعٗ )ٔ

َهِع )ٕ َٛ ٌْ ا َٚ لَبئِِك  ََ٘نا َؽِل٠ٌش َغِو٠ٌت اَل »( ٚلبي: 11ٕٗ( )1٘ٙ/ٗ( أفوعٗ اٌزوِنٞ فٟ اٌوَّ
ْٓ لَزَبَكحَ  َؼَلحَ َػ َْ َِ  ِٓ ِّٟ ْث ْٓ َؽِل٠ِش َػٍِ ِِ ِل، ثَبُة ِمْوِو «َْٔؼِوفُُٗ ئاِلَّ  ْ٘ ، ٚاثٓ ِبعٗ فٟ ِوزَبُة اٌيُّ

ثَِخ ) ْٛ ( 01ٖٔ/ٖ(، ٚاٌلاهِٟ فٟ اٌولبق، ثبة فٟ اٌزٛثخ )ٕٔ٘ٗ( )ٕٓٗٔ/ٕاٌزَّ

(، ٚاٌجياه فٟ َِٕلٖ ) 1ٕٖٕ()ٖٔٓ/٘، ٚأثٛ ٠ؼٍٝ اٌّٛطٍٟ فٟ َِٕلٖ )  (0ٙ1ٕ)

ََ٘نا ؽَ 0ٙٔ0()0ٕٕ/ٗ، ٚاٌؾبوُ فٟ اٌَّزلهن )  (0ٕٖٙ( )1٘ٗ/ٖٔ ِل٠ٌش ( ٚلبي: 

َعبُٖ، لبي اٌن٘جٟ: ػٍٟ ثٓ َِؼلح ١ٌٓ. ٚأفوعٗ اٌج١ٙمٟ فٟ  ُْ ٠َُقوِّ ٌَ َٚ َٕبِك  ٍْ َطِؾ١ُؼ اإْلِ

َؼَلحَ  0ٕ٘ٙ( )ٖٖٔ/1شؼت اإل٠ّبْ)  َْ َِ  ُٓ ُّٟ ْث ِٗ َػٍِ َك ثِ : ٚاٌؾل٠ش ِٓ .،لٍذ(ٚلبي: رَفَوَّ

ٞ: لبي ػٕٗ اٌجقبهٚػٍٟ ثٓ َِؼلح اٌجبٍٟ٘ ؽو٠ك ػٍٟ ثٓ َِؼلح ػٓ لزبكح ػٓ أٌٔ .

ف١ٗ ٔظو. ٚلبي اثٓ ػلٞ: أؽبك٠ضٗ غ١و ِؾفٛظخ. ٚلبي أثٛ ؽبرُ: ال ثأً ثٗ. ٚلبي اثٓ 

َوَنا  َٚ  ِٗ ْٔفَوك ثِ ب ا َّ ِؼ١ٓ: طبٌؼ. ٚلبي إٌَبئٟ: ١ٌٌ ثبٌمٛٞ. ٚلَبَي اْثٓ ؽجَبْ اَل ٠ْؾزَظ ثِ

ٙل لَبَي أَثُٛ َؽبرُِ. فزؾظً أْ اٌؾل٠ش ػؼ١ف ثٙنا اإلٍٕبك ٚئْ وبْ ِزٕٗ ِمجٛال  وّب ٠ش

 ثنٌه ؽل٠ش أثٟ ٘و٠وح ػٕل ٍَُِ ٚغ١وٖ.

( ٚاٌّغٕٟ ٖٖ٘/ٙ( ٚاٌىبًِ الثٓ ػلٞ )ٕٗٓ/ٙأظو: روعّزٗ فٟ اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً )

 (2ٕٖ/0( ٚرٙن٠ت اٌزٙن٠ت )ٙ٘ٔ/ٙ( ١ِٚياْ االػزلاي )٘٘ٗ/ٌٍٕن٘جٟ )

 (ٙٔ/٘( ف١غ اٌمل٠و شوػ اٌغبِغ اٌظغ١و.ٌي٠ٓ اٌل٠ٓ إٌّبٚٞ )ٖ

 (ٕٕٙٔ/ٗبح اٌّظبث١ؼ. ٌّال ػٍٟ اٌمبهٞ )( ِولبح اٌّفبر١ؼ شوػ ِشىٗ
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ـٍ  قاؿ الطيبي: ليس الحديث تسمية لممنيمكيف في كالمعنى كما ، (ُ)«فىيىٍغًفري لىيي
صمكات اهلل كسالمو  -الذنكب، كما يتكىمو أىؿ الغرة باهلل، فإف اْلنبياء 

 -اس عف غشياف الذنكب، بؿ بياف لعفك اهلل إنما بعثكا ليردعكا الن -عمييـ 
كتجاكزه عف المذنبيف ليرغبكا في التكبة، كالمعنى المراد مف الحديث  -تعالى 

ىك أف اهلل كما أحب أف يعطي المحسنيف أحب أف يتجاكز عف المسيئيف، كقد 
دؿ عمى ذلؾ غير كاحد مف أسمائو: الغفار، الحميـ، التكاب، العفك، كلـ يكف 

لعباد شأنا كاحدا، كالمالئكة مجبكليف عمى التنزه مف الذنكب، بؿ ليجعؿ ا
بما يقتضيو، ثـ يكمفو  إلى اليكل متمبسان  يخمؽ فييـ مف يككف بطبعو مياالن 

التكقي عنو، كيحذره عف مداناتو، كيعرفو التكبة بعد االبتالء، فإف كفى فأجره 
ف أخطأ الطريؽ فالتكبة بيف يديو، فأراد ال بو أنكـ لك  ----نبي عمى اهلل، كا 

كنتـ مجبكليف عمى ما جبمت عميو المالئكة لجاء اهلل بقـك يتأتى منيـ الذنب، 
فيتجمى عمييـ بتمؾ الصفات عمى مقتضى الحكمة، فإف الغفار يستدعي 

 (ِ).، كما أف الرزاؽ يستدعي مرزكقان مغفكران 
أحد كال يستثنى مف الكقكع فيو  ،إف الخطأ كالتقصير ال ينفؾ عنو إنساف

 ،فميست المشكمة في الكقكع في الخطأ ،إال المعصـك صمى اهلل عميو كسمـ
كلكف المشكمة تكمف في معالجة الخطأ كالتكبة منو بعد ذلؾ كالعـز عمى عدـ 

كيتعذر  ،يصبح الخطأ ديدنان كعادة يصعب الخالص منوحتي ال  ،العكدة إليو
 االنفكاؾ عنو.

ذا كانت معالجة اْلخطاء لمكبار في  فيي لمصغار  ،غاية اْلىميةكا 
 ،كذلؾ ْلف الصغار إف لـ تصحح أخطاؤىـ ،كأشد خطران  ،كاْلطفاؿ أكثر أىمية

                                                                              
ثَخ  )ٔ ْٛ زِْغفَبِه رَ ٍْ ُِٔٛة ثِباِل ٍُمُِٛؽ اٌنُّ (، 0ٗ1ٕ()ٕٙٓٔ/ٗ( أفوعٗ ٍَُِ فٟ اٌزٛثخ، ثَبُة 

(، ٚاٌج١ٙمٟ 2ٓٔٔ(   ٚاٌطجوأٟ فٟ اٌلػبء )2ٓ2ٕ( )٘ٗٗ/ٖٔٚأؽّل فٟ إٌَّل )

 (1ٖ(، ٚفٟ األٍّبء ٚاٌظفبد)0ٓٓٙ( )ٖٔٔ/1فٟ شؼت اإل٠ّبْ )

 (٘ٔٙٔ/ٗ( ِولبح اٌّفبر١ؼ )ٕ
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فإنيـ قد يظنكف أف ىذه  ،كتراقب تصرفاتيـ ،كتعالج زالتيـ ،كتقـك ىفكاتيـ
كعادية ال شيء  ،اْلخطاء كتمؾ اليفكات أفعاالن سميمة ما دامت لـ تصحح

حتى يصبح الخطأ فيما بعد  ،ذلؾ تتكرر لدييـكعند  ،فييا ما دامت لـ تقـك
كيتعذر  ،كسجية في حياتيـ يصعب عالجو ،في نفكسيـعادة متأصمة 

 .كيشؽ تصحيحو ،تقكيمو
 صحابو،أكسمـ حريصان كؿ الحرص عمى تربية  لقد كاف صمى اهلل عميو

لعممو  كالصغار كخاصة الغمماف منيـ، كتعيدىـ بالنصيحة، كتكجيييـ،
 ،مؤمنة التي تحمؿ أعباء ىذا الديفـ في بناء الجماعة البأىمية مرحمتي

يصالو لمعالميف.  كا 
ذا كاف تكجيو الكبار، كتقكيـ سمككيـ ليس باْلمر اليسير، فإف تقكيـ  كا 

ْلف الطفؿ يحتاج في  ؛كتصحيح أخطائيـ أصعب كأخطر ،سمكؾ اْلطفاؿ
كىذا  ،يةإلى أسمكب خاص يتناسب مع عمره كمداركو العقمية كالنفسالتقكيـ 

لمعالـ الصكرة المثمى  ليعطي ،ما راعاه صمى اهلل عميو كسمـ كانفرد بو
 كالمنيج اْلقـك في معاجة أخطاء اْلطفاؿ.

ىاؾ قبسات مف الكسائؿ النبكية في اإلصالح  ،كبعد ىذه التكطئة  
 كالتقكيـ:

ىالمبحثىاألول
ىوالتطلوم.المطالجظىبالنصح،والتوجوه،

 كعدـ معرفة حكمو، ،الجيؿ بو اؿ في الخطأمف أكثر أسباب كقكع اْلطف
فيحتاج في مثؿ ىذه الحالة  ،كعندئذ يقع في الخطأفيتصرؼ الطفؿ مف نفسو 

كدكنؾ بعضان مف  ،----كىذا ما كاف يفعمو النبي  إلي التنبيو كالتكجيو،
 اْلمثمة عمى ذلؾ:
ىالمثالىاألول:ى

: أىخى ف أبي ع ٍنوي، قىاؿى ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى ًميٍّ رىًضيى المَّوي ىيرى سىفي ٍبفي عى ذى الحى
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مىٍيًو  مَّى اهللي عى عىمىيىا ًفي ًفيًو، فىقىاؿى النًَّبيُّ صى دىقىًة، فىجى ٍنييمىا، تىٍمرىةن ًمٍف تىٍمًر الصَّ عى
 : ـى مَّ سى : « ًكٍخ ًكخٍ »كى يىا، ثيَـّ قىاؿى دىقىةى »ًليىٍطرىحى  (ُ)«أىمىا شىعىٍرتى أىنَّا الى نىٍأكيؿي الصَّ

فجاء  ،ىنا تصرؼ تصرؼ صبي يجيؿ ما يفعمو رضي اهلل عنو سففالح
ثـ التعميـ  ،بعدـ الفعؿ كىك اْلكؿ مف تمر الصدقة الزجر كالتنبيو )كخ كخ (

ال يحؿ ليـ أف  يأكمكا مف  تمر  ----كىك اإلرشاد إلى أف آؿ بيت النبي 
 .الصدقة
رى  قكلو صمي اهلل عميو كسمـ )كخ كخ (ك  بي كى ييقىاؿي ًعٍند ىيكى زىٍجر لمصَّ ٍدع. كى

اءي  ا، فكأنَّو أمىرىه بإٍلقائيا ًمٍف ًفيًو، كتيٍكسىر اٍلكىاؼي كتيفتح، كتيسىكَّف اٍلخى التَّقىذُّر أىٍيضن
: ىي أعجمية عيرّْبت. كتيٍكسىر، بتٍنكيف كغىٍير تىٍنكيف.  (ِ)ًقيؿى

 ،كفي الحديث جكاز إدخاؿ اْلطفاؿ المساجد قاؿ الحافظ ابف حجر:ك 
ف كانكا  ،كمنعيـ مما يضرىـ ،بما ينفعيـكتأديبيـ  كمف تناكؿ المحرمات كا 

كاستنبط بعضيـ منو منع كلي الصغيرة إذا اعتدت  ،غير مكمفيف ليتدربكا بذلؾ
كمخاطبة مف ال يميز لقصد إسماع  ،كفيو اإلعالـ بسبب النيي ،مف الزينة
كفي  ،"أما شعرت" :---- كأما قكلو. ْلف الحسف إذ ذاؾ كاف طفال ؛مف يميز

فيك شيء يقاؿ  ،"أما عممت "كلمسمـ ،"أما تعرؼ" ركاية البخارم في الجياد
ف لـ يكف المخاطب بذلؾ عالما أم كيؼ خفي عميؾ  ،عند اْلمر الكاضح كا 

                                                                              
ٔ ِٗ ِّٟ َطٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ َللَِخ ٌٍَِّٕجِ ب ٠ُْنَوُو فِٟ اٌظَّ َِ ( ِزفك ػ١ٍٗ، أفوعٗ اٌجقبهٞ فٟ اٌيوبح، ثَبُة 

 ( ِٗ آٌِ َٚ  َُ ٍَّ ٍَ َوبِح 0ٕٖٓ( )1ٔٗٔ( )0ٕٔ/َٕٚ ُِ اٌيَّ ( ٚأفوعٗ ٍَُِ فٟ اٌيوبح، ثَبُة رَْؾِو٠

ٍُِٛي هللاِ َطٍَّٝ هللاُ  ُْ َػٍَٝ َه ِ٘ َْ َغ١ِْو ِِت ُكٚ طٍَّ ُّ ٌْ ثَُٕٛ ا َٚ  ٍُ َ٘بِش ُْ ثَُٕٛ  ُ٘ َٚ  ِٗ َػٍَٝ آٌِ َٚ  َُ ٍَّ ٍَ َٚ  ِٗ  َػ١ٍَْ

(، 10ٕ2(، )1ٖٓ2( ) 00ٔ/٘ٔ( ٚأؽّل فٟ إٌَّل )1ٙٓٔ( )0٘ٔ/ٕ)

( ، 2٘1ٔ( )0ٖ/2(، ٚإٌَبئٟ فٟ اٌىجوٜ ،وزبة ا١ٌَو ثبة هؽبٔخ اٌؼغُ )0ٖٔٓٔ)

ِٗ ٚاٌلاهِٟ فٟ اٌيوبح، ثَبُة اٌظَّ  ًِ ث١َْزِ ْ٘ اَل أِلَ َٚ  َُ ٍَّ ٍَ َٚ  ِٗ ِّٟ َطٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ ًُّ ٌٍَِّٕجِ َللَِخ اَل رَِؾ

(، ٚاثٓ ؽجبْ وّب فٟ  ٕٗٓٙ( )ٕٕ٘/ٗ(ٚأثٛ كاٚك اٌط١بٌَٟ ) 2ٕٙٔ()ٖٕٓٔ/ٕ)

ٍل 1ٕٖٗ( )2/21اإلؽَبْ) َّّ َؾ ُِ (، ٚاٌج١ٙمٟ فٟ اٌىجوٜ، وزبة لَُ اٌظللبد، ثَبُة آِي 

 َٚ  ِٗ ْفُوَٚػبِد )َطٍَٝ هللا َػ١ٍَْ َّ ٌْ َللَبِد ا َٓ اٌظَّ ِِ  َْ ْٛ َُ اَل ٠ُْؼطَ ٍَّ ٍَ0/ٗٙ( )ٖٕٖٔٔ) 

 (002/ٕ(،ٚاٌّؼغُ ا١ٌٍٛؾ )ٗ٘ٔ/ٗ( أظو: إٌٙب٠خ فٟ غو٠ت اٌؾل٠ش )ٕ
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 (ُ).كىك أبمغ في الزجر مف قكلو ال تفعؿ ،ىذا مع ظيكره
قاؿ ابف الممؾ: كىذا يدؿ عمى أنو كجب عمى اْلباء نيي اْلكالد عما ال 

 (ِ)يجكز في الشرع اىػ
 ،اـ لينشأ عميو كيتمرفكفيو أف الطفؿ يجنب الحر  :كقاؿ المناكم

كأخذ منو ندب  ،كمخاطبة مف ال يميز لقصد إسماع المميز إعالما بالنيي
  (ّ).مخاطبة نحك العجمي بما يفيمو مف لغتو

كفى الحديث أف الصغير مف أبناء المسمميف ييكقى  :كقاؿ القاضي عياض
ف كاف غير مخاطب فكليو مخاطب  ،المحاذير كالخبائث ى الكبير مفكما يكق كا 

 (ْ)بحراستو مف ذلؾ.
بزجر  ----ما أجمؿ ىذه المعالجة النبكية التي لـ يكتؼ فييا النبي 

إنما ذكر لو السبب كالعمة مف  ،عف اْلكؿ مف تمر الصدقة الصبي كتحذيره
كمف ىنا غر سنو.. ، لصال يفيـ التعميؿ كالسببمع أف الطفؿ قد  ،النيي

كجب عمى اْلباء كالمربيف إذا ما قامكا بتصحيح أخطاء اْلطفاؿ أف يككف ىذا 
 ...ال عمى القير كالتسمط ،التصحيح مبنيان عمى اإلقناع كالتعميؿ

   ىى
ى  :ىنيثاالمثالىالىىىى   

كقمة الخبرة كالدراية  ما يقع الطفؿ في الخطأ بسبب عدـ المعرفة،كثيرا 
كما في ىذا  ،حح لو خطأهكيص ،تاج إلى مف يرشده عمميان فيح ،بالفعؿ
 :الحديث
ـو ف مىٍيًو كسمـ، مىرَّ ًبغيالى مَّى المَّوي عى ، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو، صى ٍدًرمّْ عىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي

                                                                              
 (ٖ٘٘/ٖ( فزؼ اٌجبهٞ )ٔ

 (ٖٔٓٔ/ٗ( ِولبح اٌّفبر١ؼ )ٕ

 ( 1ٗ٘/ٗ( ف١غ اٌمل٠و )ٖ

 (ٕٗٙ/ٖ( ئوّبي اٌّؼٍُ )ٗ
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، فىًإنّْي الى أىرىاؾى تيٍحًسفي تىٍسميخي  تَّى أيًريىؾى : يىٍسميخي شىاةن، فىقىاؿى لىوي: "تىنىحَّ حى ". قىاؿى
، فىدىحىسى  ، يىدىهي بىٍيفى اٍلًجٍمًد كىالمٍَّحـً ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ؿى رىسيكؿي المًَّو، صى  (ُ) فىأىٍدخى

ـي  : "ىىكىذىا يىا غيالى ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍبًط، ثيَـّ قىاؿى صى تَّى تىكىارىٍت ًإلىى اإلًٍ ًبيىا حى
ـٍ يىمىسَّ ماءثيَـّ اٍنطىمى  ،فىاٍسميٍخ" لى ٍأ، كى ضَّ ـٍ يىتىكى لى مَّى، كى  (ِ)ؽى فىصى

كخطأه في السمخ  ،ـ بطريقة عممية خمؿ الغالـ----لقد صحح النبي 
 عممية السمخ ليعمـ الغالـ الطريؽ المثمى في ذلؾ.  ----حيث باشر 

إف الذيف يكتفكف بالتكجيو كالتنظير في تربية اْلطفاؿ كال يعطكف القدكة 
يبذلكف جيدىـ في التصحيح العممي يبعدكف النجعة في  كال مف أنفسيـ،

 .التربية، كيحيدكف عف الجادة في التقكيـ كاإلصالح
 

ىالمثالىالثالثى:
ـه،   اًر، كىأىنىا غيالى : كيٍنتي أىٍرًمي نىٍخالن ًلأٍلىٍنصى ، قىاؿى ك اٍلًغفىاًرمّْ عىٍف رىاًفًع ٍبًف عىٍمرو

مىيٍ  مَّى اهللي عى : فىرىآًني النًَّبيُّ صى ـى فىقىاؿى مَّ سى ؟»ًو كى ـى تىٍرًمي النٍَّخؿى ـي، ًل : « يىا غيالى فىقيٍمتي
 : . قىاؿى كيٍؿ ًممَّا يىٍسقيطي ًفي أىٍسفىًميىا»آكيؿي ، كى ، ثيَـّ مىسىحى رىٍأًسي، «فىالى تىٍرـً النٍَّخؿى

 : قىاؿى َـّ أىٍشًبٍع بىٍطنىوي »كى و إنما أجاز ل:  -رحمو اهلل  –قاؿ الطيبي  (ّ)« المَّيي

                                                                              
ٔ ْٞ ََّالَّؿ..أظو: إٌٙب٠خ فٟ ( لٌٛٗ" فلؽٌ ثٙب" أَ ًُ اٌ ب ٠َْفَؼ َّ ٍِْل ٚاٌٍَّؾُ َو ٌِْغ َٓ ا ٍَّٙب ث١َْ ك

 (ٗٓٔ/ٕغو٠ت اٌؾل٠ش)

ٕ (ِٗ ٍِ َْ َغ َٚ ِء  ُِ إٌِّٟ ٌِّ اٌٍَّْؾ َِ  ْٓ ِِ ُػِٛء  ُٛ ٌْ ( 0ٗ/ٔ( أفوعٗ أثٛ كاٚك فٟ اٌطٙبهح، ثَبُة ا

فٟ  (، ٚاثٓ ؽجب01ْٖٔ( )ٔٙٓٔ/ٕ(، ٚاثٓ ِبعٗ فٟ اٌنثبئؼ ،ثبة اٌٍَـ )2٘ٔ)

( ٚاٌٍفع ٌٗ ، ٚاٌج١ٙمٟ فٟ اٌىجوٜ ٖٙٔٔ()2ٖٗ/ٖطؾ١ؾٗ وّب فٟ اإلؽَبْ )

( ، ع١ّؼب  ِٓ ؽو٠ك  ِوٚاْ ثٓ ِؼب٠ٚخ لبي: ؽلصٕب ٘الي ثٓ ١ِّْٛ 0ٖ( )ٖٗ/ٔ)

اٌغٕٟٙ ، ػٓ ػطبء ثٓ ٠ي٠ل ا١ٌٍضٟ ، ػٓ أثٟ ٍؼ١ل اٌقلهٞ.....اٌؾل٠ش( لٍذ: اٌؾل٠ش 

اثٓ ِؼ١ٓ، ٚلبي إٌَبئٟ: ١ٌٌ ثٗ ثأً ، فٟ ئٍٕبكٖ ٘الي ثٓ ١ِّْٛ اٌغٕٟٙ.. ٚصمٗ 

ٚلبي أثٛ ؽبرُ: ١ٌٌ ثمٛٞ ٠ىزت ؽل٠ضٗ، ٚلبي اٌن٘جٟ: طلٚق ، ٚلبي اثٓ اؽغو: 

طلٚق. لبي األٌجبٟٔ هؽّٗ هللا: ٘نا ئٍٕبك طؾ١ؼ هعبٌٗ وٍُٙ صمبد، ٚفٟ ٘الي ثٓ 

 (01ٔ( )1ٖٖ/١ِّْٔٛ اٌغٕٟٙ والَ ال ٠ؼو . طؾ١ؼ أثٟ كاٚك  )

مَؾَ)( أفوعٗ أثٛكاٚك فٖ ٍَ ب  َّّ ِِ  ًُ ُ ٠َأُْو ْٓ لَبَي ئَِّٔٗ َِ ( ٚاٌٍفع ٌٗ، ٕٕٕٙ()1ٖ/ٖٟ اٌغٙبك، ثَبُة 

 ُْٕٗ ِِ ًْ ٠ُِظ١ُت  َ٘ ْٚ َؽبئٍِؾ  ، أَ ٍَ ْٛ بِش١َِخ لَ َِ وَّ َػٍَٝ  َِ  ْٓ َِ ٚاثٓ ِبعٗ فٟ ِوزَبُة اٌزَِّغبَهاِد، ثَبُة 
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ال لـ يجز لو أف يأكؿ   ----رسكؿ اهلل  أف يأكؿ مما سقط لالضطرار، كا 
السقط أيضان؛ ْلنو ماؿ الغير كالرطب عمي رأس النخؿ. أقكؿ: لك كاف مضطرا 
ف لـ يكف عمي اْلرض شيء. كقكلو: ))الميـ  لجاز لو أف يأكؿ ما رماه، كا 

 (ُ)أشبع بطنو(( يدؿ عمي أنو لـ يكف مضطران 
ال لما  : قيؿ: ىذا دليؿ عمى أنوو اهلل رحم-كقاؿ السندم لـ يكف مضطرا كا 

خصو بما سقط، ككذا الدعاء بقكلو: أشبع بطنو؛ فمقتضاه أف ال يخص ما 
جاء مف حديث مف دخؿ حائطا فميأكؿ، أم: مما سقط كال يتخذ خبنة بحالة 

 (ِ)االضطرار كما قالكا.
 عكجان لغالـ صغير: سمككان م  ----في ىذا المثاؿ تأمؿ كيؼ عالج النبي قمت: 
ثـ قٌدـ  -ّثـ نياه عنو.     -ِبدأ أكال بسؤالو عف سبب الرمي.   -ُ

كيٍؿ ًممَّا يىٍسقيطي ًفي أىٍسفى لو بديالن: " ثـ مسح رأسو، كفي ىذا ما  -ْ ميا".كى
َـّ أىٍشًبٍع بىٍطنىوي ثـ دعى لو " -ٓفيو مف معاني الشفقة كالرحمة !!    ".المَّيي

                                                                                                                                                                                    
( ٍٚىذ ػٕٗ 20ٗ٘( )ٕٓ٘/ٖ(، ٚاٌؾبوُ فٟ اٌَّزلهن ) 11ٕٕ()00ٔ/ٕ)

(،ٚاٌطجوأٟ فٟ ٕٓٓٔ()ٕٗٙ/ٕٟ.ٚاثٓ أثٟ ػبطُ فٟ ا٢ؽبك ٚاٌّضبٟٔ)اٌن٘ج

( ٚاٌؾل٠ش ِٓ ؽو٠ك ِؼزّو ثٓ ١ٍٍّبْ، لبي: ٍّؼذ اثٓ أثٟ 1٘ٗٗ()1ٔ/٘اٌىج١و)

ؽىُ اٌغفبهٞ، ٠مٛي: ؽلصزٕٟ علرٟ، ػٓ ػُ أثٟ هافغ ثٓ ػّوٚ اٌغفبهٞ 

ب َعبَء فِ  َِ ًِ لبي:....اٌؾل٠ش. ٚأفوعٗ اٌزوِنٞ فٟ اٌج١ٛع ثبة ثَبُة  ْفَظِخ فِٟ أَْو ٟ اٌوُّ

 ْٓ ِٗ، َػ ْٓ أَث١ِ ِٓ أَثِٟ ُعج١ٍَْو، َػ ْٓ َطبٌِِؼ ْث ٍَٝ، َػ ٛ ُِ  ُٓ ًُ ْث َٙب ِٓ ؽو٠ك اٌفَْؼ بهِّ ثِ َّ ٍْ َوِح ٌِ َّ اٌضَّ

ٍوٚ لَبَي:...ثٕؾٖٛ.) ّْ ِٓ َػ ٌٓ َطِؾ١ٌؼ َغِو٠ٌت.22ٕٔ()0٘٘/َٕهافِِغ ْث ََ ََ٘نا َؽِل٠ٌش َؽ  ( ٚلبي: 

غّٛع ؽولٗ ، فاْ وبْ اإلٍٕبك األٚي ػؼ١فب  ٌغٙبٌخ اثٓ أثٟ لٍذ: اٌؾل٠ش ؽَٓ ٌغ١وٖ  ث

اٌؾىُ اٌغفبهٞ ٚعلرٗ، ٌىّٕٙب ِزبثؼبْ وّب فٟ ئٍٕبك اٌزوِنٞ، ربثؼّٙب طبٌؼ ثٓ أثٟ 

عج١و ػٓ أث١ٗ، ٚطبٌؼ ثٓ أثٟ عج١و اٌغفبهٞ، لبي ػٕٗ اثٓ اٌمطبْ ٚأثٛ ؽبرُ: ِغٙٛي، 

أثٖٛ فال ٠ؼوف، ٚلبي فٟ اٌىبشف: ٚلبي اٌن٘جٟ فٟ ا١ٌّياْ: ٘نا ش١ـ ِؾٍٗ اٌظلق ٚ

ٚصك .ٚلبي اثٓ ؽغو فٟ اٌزمو٠ت: ِمجٛي .،، فزؾظً أْ اٌوعً ِقزٍف ف١ٗ ، ٚهٚا٠زٗ 

رؼؼل اٌوٚا٠خ األٌٟٚ ف١ظ١و اٌؾل٠ش وّب طلهد آٔفب  ؽَٕب  ٌغ١وٖ ٚهللا أػٍُ . أظو: 

(، ٚاٌىبشف 1ٕٔ/ٕ(، ١ِٚياْ االػزلاي)1ٕٔ/ٔ(، ٚاٌضمبد )ٕٙ/ٖٔرٙن٠ت اٌىّبي )

 ( 2ٖ٘/ٔ(، ٚاٌزمو٠ت )2ٖٗ/ٗ(، ٚرٙن٠ت اٌزٙن٠ت )1ٖٗ/ٔ)
ٔ

 (1ٕٙٔ/0( اٌىبشف )
ٕ

 (ٙٗ/ٕ( ؽبش١خ إٌَلٞ ػٍٝ ٍٕٓ اثٓ ِبعٗ )
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     لى ىذا السمكؾ القكيـ !!!!!!!فما أحكج المربيف إ
 

ىالمثالىالرابعى:
قاؿ: شىًيٍدتي معى رسكًؿ اهلل  -ككاف مكلى مف أىؿ فارس-عف أبي عيقبة 

----   ٍذىا مني كأنا الغالـي : خي دان، فضربتي رجالن مف المشركيف، فقمتي أيحي
، فالتفىتى إلى رسكؿي اهلل  ٍذىا منّْي،   ----الفارسيُّ كأنا فقاؿ: "فيال قمت: خي

"  (ُ)الغالـي اْلنصارمُّ
خطأ افتخار أبي عقبة بعصبٌيتو   ----كفي ىذا المثاؿ صٌحح النبي 

 الفارسية، مع تقديـ البديؿ لو، كىك االفتخار بالجماعة المؤمنة: اْلنصار.
بكسر الراء، كالجممة حاؿ، كىذا «  كأنا الغالـ الفارسي»قاؿ القارم: قكلو 

ر الضارب المضركب باسمو كنسبو إظيارا عمى عادتيـ في المحاربة أف يخب
فقاؿ: ىال قمت( أم: لـ ال قمت   ----لشجاعتو )فالتفت إلي رسكؿ اهلل 

أم: إذا افتخرت عند الضرب، فانتسب « ( خذىا مني كأنا الغالـ اْلنصارم)»
في ذلؾ الزماف  (فارس) تإلى اْلنصار الذيف ىاجرت إلييـ كنصركني، ككان

إلى  ليككف منتسبان  لييـ، كأمره باالنتساب إلى اْلنصارفكره االنتساب إ ،كفاران 
عدا المياجريف قد يطمؽ عمييـ  أىؿ اإلسالـ، كفيو إشعار بأف الصحابة مما

اْلنصار، كليسكا بمخصكصيف بأىؿ المدينة كما يتكىـ، كبيذا يحصؿ العمـك 

                                                                              
ٔ( ّ (، ٚاثٓ ِبعٗ فٟ ٖٕٔ٘( )ٗٗٗ/0( أفوعٗ أثٛ كاٚك فٟ وزبة األكة، ثبة فٟ اٌَؼظج١َِّٗ

ٌْمِزَبِي ) ( 1ٖٔ/0ٖإٌَّل )(، ٚأؽّل فٟ 02ٕٗ( )0ٗ/ٗاٌغٙبك، ثَبُة ا١ٌَِِّّٕخ فِٟ ا

(، ع١ّؼب  ِٓ ؽو٠ك ػجل 01ٖٖ٘( )ٖٓ٘/ٙ(، ٚاثٓ أثٟ ش١جخ فٟ ِظٕفٗ )ٕٕ٘ٔ٘)

اٌوؽّٓ ثٓ أثٟ ػمجخ، ػٓ أثٟ ػمجخ...اٌؾل٠ش. ٚػجل اٌوؽّٓ ثٓ أثٟ ػمجخ ٘نا ِغٙٛي 

اٌؾبي ٌُ ٠إصو رٛص١مٗ ػٓ غ١و اثٓ ؽجبْ، لبي ػٕٗ اثٓ ؽغو: ِمجٛي. فزؾظً أْ 

خ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ أثٟ ػمجخ .أظو: رٙن٠ت اٌىّبي اٌؾل٠ش ػؼ١ف اإلٍٕبك ٌغٙبٌ

(، ٚرٙن٠ت اٌزٙن٠ت 01٘/ٕ(، ١ِٚياْ االػزلاي )ٔٓٔ/٘(، ٚاٌضمبد )1ٕٓ/0ٔ)

 .1ٕٗ/ٔ(، ٚاٌزمو٠ت)ٕٖٕ/ٙ)
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 (ُ)كالشمكؿ لمصحابة في قكلو تعالى: }مف المياجريف كاْلنصار{
 لقنو الصكاب دكف تعنيؼ كزجر.    ----الممفتة ىنا أف النبي إف المطيفة 

إف النيي عف الخطأ إذا جٌرد عف تقديـ البديؿ مف الصكاب أضحى بعيدان 
 عف الجادة في التربية المثمى.

 
ىالمبحثىالثاني

ىاألوقاتىالمنادبظ.بادتثمارىالمطالجظى
اسبة مراعاة اْلكقات المن :اْلطفاؿ في معالجة أخطاء  ----مف ىديو 
كطبعو في بعض اْلكقات  ،ذلكـ أف الصغير ينطمؽ بسجيتو ،ليـ في ذلؾ
 فتبدر منو أخطاء، ،كغير ذلؾ ،كعند تناكؿ الطعاـ أكقات النزىة،كاْلعماؿ ك

يستثمر ىذه اْلكقات في التصحيح   ----فكاف  ،كركية ،كىفكات بال قصد
 كالتقكيـ، كىاؾ أمثمة عمى ذلؾ:

ى:المثالىاألول
مىمىةى أىبً  عف عيمىرى ٍبفى  مَّى اهللي  ان قاؿ: كيٍنتي غيالىم ي سى ٍجًر رىسيكًؿ المًَّو صى ًفي حى

مَّى اهللي  ٍحفىًة، فىقىاؿى ًلي رىسيكؿي المًَّو صى كىانىٍت يىًدم تىًطيشي ًفي الصَّ ، كى ـى مَّ سى مىٍيًو كى عى
 : ـى مَّ سى مىٍيًو كى كيٍؿ »عى ، كى كيٍؿ ًبيىًميًنؾى ْـّ المَّوى، كى ـي، سى فىمىا زىالىٍت ًتٍمؾى « ًممَّا يىًميؾى يىا غيالى
 (ِ)«ًطٍعمىًتي بىٍعدي 
مان  قىٍكلو: ) ًبٌي مف ًحيف ييكلد ًإلىى  كنت غيالى ( أىم: دكف اٍلبميكغ، ييقىاؿ لمصَّ

                                                                              
 (0ٖٙٓ/0( ِولبح اٌّفبر١ؼ) ٔ

ًِ ثِ ٕ األَْو َٚ  َِ ١َِخ َػٍَٝ اٌطََّؼب ِّ َْ ِٓ ( ِزفك ػ١ٍٗ أفوعٗ اٌجقبهٞ فٟ وزبة األؽؼّخ،ثَبُة اٌزَّ ١ ِّ  ب١ٌَ

اٌشََّواِة 0ٖٙ٘) (2ٙ/0) َٚ  َِ ( ٚاٌٍفع ٌٗ ، ٍَُِٚ فٟ األشوثخ، ثَبُة آَكاِة اٌطََّؼب

ب ) َّ ِٙ ِِ أَْؽَىب ( ، ٚاثٓ ِبعٗ فٟ األؽؼّخ، ثبة األوً ثب١ّ١ٌٓ ٕٕٕٓ( )11٘ٔ/َٖٚ

( ، ٚإٌَبئٟ فٟ ٕٖٖٙٔ( )ٕٕ٘/ٕٙ( ، ٚأؽّل فٟ إٌَّل )0ٕٖٙ( )20ٓٔ/ٕ)

ًُ ) اٌىجوٜ وزبة ا١ٌٌّٛخ، ثبة ْٓ ٠َأُْو َِ َؼُٗ  َِ  َْ ِٗ ئَِما َوب ب ١ٍَِ٠ َّّ ِِ  ِْ ب ََ ْٔ ًُ اإْلِ ( ٖٕٙ/ٙأَْو

( ٕ٘ٗ/0(، ٚاٌج١ٙمٟ فٟ اٌىجوٜ )2ٕ11( )0ٕ/1(، ٚاٌطجوأٟ فٟ اٌىج١و)0ٕٙٙ)

(ٕٔٗٙٔ) 
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ـ ـى  قكلو: )ك   .أىف يبمغ غيالى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍجًر رىسيكًؿ المًَّو صى  ،( ًفي حى
الجيـ، أم: في تربيتو كتحت نظره، كأنو ضبطو بعضيـ بفتح الحاء كسككف 

بفتح : صر عميو، كقاؿ الكرماني: في حجرهيربيو في حضنو تربية الكلد كاقت
كقاؿ   ،بؿ اْلصكب بالكسر عمى ما تقكؿ ،الميممة ككسرىا كىك الصكاب

فيجكز فيو الفتح  ،عياض: الحجر يطمؽ عمى الحضف كعمى الثكب
 (ُ.)كالكسر

كىانىٍت يىًدم »قكلو  ٍحفىًة  كى أم تخؼ كتتناكؿ مف كؿ « تىًطيشي ًفي الصَّ
 (ِ)جانب.
اًع ك ـي اٍلًقصى : أىٍعظى ( قىاؿى اٍلًكسىاًئيُّ اؼه ٍمعي )ًصحى ٍحفىةي( كىاٍلقىٍصعىًة كىاٍلجى )الصَّ

ٍفنىةي ثيَـّ اٍلقىٍصعىةي تىًمييىا ٍمسىةى  ،تيٍشًبعي اٍلعىشىرىةى  ،اٍلجى ٍحفىةي تيٍشًبعي اٍلخى  ثيَـّ  ،ثيَـّ الصَّ
ثىةى  مىٍيًف كىالثَّالى ؿى  ،اٍلًمٍئكىمىةي تيٍشًبعي الرَّجي ٍيفىةي( تيٍشًبعي الرَّجي حى  (ّ)ثيَـّ )الصُّ

التيىنتطلمؼاى ظمنىالغوائدىالتربووونالحظىفيىهذاىالحدوثىجملظى**ى
ى:منىالنبيىصلىىاللهىعلوهىودلم

 ،كمعالجة أخطائيـ كمعايشتيـ لمراقبة أعماليـ، مخالطة الصغار، -ُ
نفسي ال جكىذا يدؿ عمى قكة االمتزا ،يـيأكؿ مع  ----رسكؿ اهلل  كاف فمقد

فيستطيع أف يفتح الحكار معيـ كيناقشيـ كيصحح  ،بيف المربي كالمتعمـ
كليذا ما أحرل أف يجمس اْلب كاْلـ مع أبنائيـ أثناء الطعاـ حتى  ،أخطاءىـ

ما يمميو لء كىذا مما يؤدم إلى تقبؿ اْلبنا ،شعر اْلبناء بأىمية الكالديف ليـي
يمانيةك  ،عمييـ كالدييـ مف تكجييات سمككية  .كتربكية ،ا 

كاف يخطيء  ةابف أبي سممف ،خطأالالمناسب لعالج  التكقيتاستغالؿ  -ِ
 عمى المربي فيجب ،الخطأ في مستمرك  كىك تناكؿ الطعاـ، ،في أمر مكرر

                                                                              
 ( ثزظوف.1ٕ/ٕٔ( ػّلح اٌمبهٞ )ٔ

 (ٖ٘ٔ/ٖ( إٌٙب٠خ فٟ غو٠ت اٌؾل٠ش )ٕ

 (0ٖٔ( ِقزبه اٌظؾبػ ص)ٖ
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 ،يتعذر تصحيحياإلى عادة مكتسبة  ؿمباشرة قبؿ أف يتحك يح الخطأتصح
أثناء بادر بتصحيح الخطأ   ----ليذا نالحظ أف رسكؿ اهلل  ،لجتياكمعا

كالمربكف في  ،يستفيد منيا اْلباء تربكية يجب أف ةكىذه لفت ،استمراريتو
 .كقتنا الحاضر

ابف أبي سممة كىك بمناداة " المعمـكىك "   ---- اهلل بدأ رسكؿ -ّ
كالتكدد  مف شأنيا االستمالةكىذه المناداة  بصيغة )يا غالـ( "المتعمـ"

يخطىء لذلؾ  ،لمنصيحة ككف ذلؾ أدعى النتباىو كاستجابتوفي ،لممخاطب
اْلميات كالمعممكف عندما يركف سمككان غير سكم مف ك  مف اْلباء الكثير
 ،كينادكنيـ بأقبح أسمائيـ ،فإنيـ يغضبكف أشد الغضب ،كطالبيـ ،أبنائيـ

 .كمعممييـ ،يـاْلبناء مف تقبؿ نصائح آبائ كىذا بال شؾ يؤدم إلى نفكر
في تكجيو الغالـ عمى طيشاف يده في   ----النبي  يقتصر لـ -ْ

 ،أف يمقنو جممة مف آداب الطعاـ فبدأ بالتسمية  ----إنما أراد  ،الصحفة فقط
كليذا يجب عمى اْلباء  ،ثـ اْلكؿ باليد اليمنى كتناكؿ ما يميو مف الطعاـ

مييـ اْلبناء فعمتعمميف ك أرادكا معالجة أخطاء الكالمربيف في كقتنا الحاضر إذا 
 امعالجة أساس المشكمة كجذكرى

كىذا  ،سبحانو كتعالى عمى المربي دائمان أف يربط المتربي بخالقو-ٓ
..." كىذا تكجيو فطرم لمغالـ بأف ."يا غالـ سـٌ اهلل :  ----مستفاد مف قكلو 

كلكاله لما  ،ىك اهلل تبارؾ كتعالى صاحب ىذه النعمة ) نعمة الطعاـ (
 .تحصمت
عمي الغالـ ، تأمؿ أثر تمؾ التربية النبكية الممزكجة بالحنك كالعطؼ -ٔ

فىمىا زىالىٍت ًتٍمؾى  حيث أثمرت جناىا ، كتحقؽ مبتغاىا كما ىك كاضح مف قكلو:)
 ( ًطٍعمىًتي بىٍعدي 

ى:المثالىالثاني
مىيٍ      مَّى اهللي عى : كىافى رىسيكؿي المًَّو صى ، قىاؿى ـى ًفي عىٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو مَّ سى ًو كى
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دي ييقىاؿي لىوي أىٍنجىشىةي، يىٍحديك، فىقىاؿى لىوي رىسيكؿي المًَّو  كىافى مىعىوي غيالىـه لىوي أىٍسكى ، كى سىفىرو
ـى:  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيدىؾى ًبالقىكىاًريرً  »صى كى شىةي ري ؾى يىا أىٍنجى ٍيحى  (ُ)«كى

كقكلو صمى اهلل عميو ، (ِ)ًبؿً اٍلغناء ًلإٍلً  كىكالحداء مف  (يحدككقكلو ) 
ٍيدىؾى  كسمـ  كى أركد بو إركادا: أم  :أم أميؿ كتأف، كىك تصغير ركد. يقاؿ" " ري
 (ّ)رفؽ

ك" القكارير" النساء، شبييف بالقكارير مف الزجاج؛ ْلنو يسرع إلييا 
الكسر، ككاف أنجشة يحدك كينشد القريض كالرجز. فمـ يأمف أف يصيبيف، أك 

الغناء رقية  حداؤه، فأمره بالكؼ عف ذلؾ. كفي المثؿ:يقع في قمكبيف 
 (ْ)الزنا.

كقيؿ: أراد أف اإلبؿ إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي كاشتدت 
فأزعجت الراكب كأتعبتو، فنياه عف ذلؾ ْلف النساء يضعفف عف شدة الحركة. 

 (ٓ)ككاحدة القكارير: قاركرة، سميت بيا الستقرار الشراب فييا.
بؿ، أمره عمى اإل تيالقكارير ىنا كناية عف النساء الؿ: قاؿ ابف بطا

ذا إبالرفؽ فى الحداء كاإلنشاد؛ ْلف الحداء يحث اإلبؿ حتى تسرع السير، ف
مشت اإلبؿ ركيدا أمف عمى النساء السقكط، كتشبييو النساء بالقكارير مف 

ا مف االستعارة البديعة؛ ْلف القكارير أسرع اْلشياء، فأفادت االستعارة ىاىن
الحض عمى الرفؽ بالنساء فى السير ما لـ تفده الحقيقة؛ ْلنو لك قاؿ لو 

                                                                              
٠ٍََْه)( ِزفك ػ١ٍٗ، أٔ َٚ  ًِ ُع ِي اٌوَّ ْٛ ب َعبَء فِٟ لَ َِ ( 2ٖ/2فوعٗ اٌجقبهٞ فٟ األكة ، ثَبُة 

ِو ٔٙٔٙ) ِْ أَ َٚ بِء  ََ ٌٍِِّٕ َُ ٍَّ ٍَ َٚ  ِٗ ِّٟ َطٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ ِخ إٌَّجِ َّ (، ٍَُِٚ فٟ اٌفؼبئً  ثَبُة فِٟ َهْؽ

( َّٓ ِٙ ْفِك ثِ َّٓ ثِبٌوِّ ُ٘ طَب٠َب َِ اِق  َّٛ ََّ ؽّل فٟ إٌَّل ( ، ٚأفوعٗ أٖٕٖٕ( )2ٔٔٔ/ٗاٌ

( ، ٚإٌَبئٟ فٟ ػًّ ا١ٌَٛ ٚا١ٌٍٍخ ٗٗٓٗٔ(، )00ٖٖٔ(، )1ٖٖٕٔ( )ٕٙٙ/ٕٓ)

( ٚاٌج١ٙمٟ فٟ اٌىجوٜ 2ٓ1ٕ()1ٔٔ/٘( ٚأثٛ ٠ؼٍٝ فٟ َِٕلٖ )2ٕٕٓٔ) (1ٗٔ/1)

(ٔٓ/ٖ2ٖ( )ٕٖٔٓٔ) 

 (ٕٙٔ/ٔ( اٌّؼغُ ا١ٌٍٛؾ)ٕ

 (0ٕٙ/ٕ( إٌٙب٠خ فٟ غو٠ت اٌؾل٠ش)ٖ
ٗ

 ( ؽ. اٌّؼوفخ.ث١وٚد.0ٙ/ٕ٘ـ )2ٔ٘بثٛهٞ د.( ِغّغ األِضبي. ألثٟ اٌفؼً ا١ٌَٕ

 (1ٖ/ٗ( إٌٙب٠خ )٘
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عميو السالـ: ارفؽ فى مشيتؾ بيف أك ترسؿ ليـ يفيـ مف ذلؾ أف التحفظ 
بالنساء كالتحفظ بالقكارير كما فيـ ذلؾ مف االستعارة لتضمنيا مف المبالغة 

عميو  -سكد لمنبي فى الرفؽ ما لـ تضمنو الحقيقة. كأنجشة: اسـ غالـ أ
  (ُ)السالـ.

كفيو أنو إذا ، جكاز الحداء :في ىذا الحديث مف الفقو قاؿ ابف ىبيرة : 
كقكلو: )سكقؾ ،  ، فإنو يشار إلى الحادم بالرفؽأراد الحداء الحث بجيد اإلبؿ

بالقكارير( يعني بالنساء يشير بذلؾ إلى أنو ينبغي أف يككف السير عمى قدر 
الرفاؽ النساء؛ فإف كف حامالت، فينبغي أف يزيد  كأضعؼ، سير اْلضعؼ 

نما سماىف قكارير؛ ْلف الحمؿ يستقر في بطف المرأة.  (ِ)في الرفؽ بيف، كا 
لمناسبة السفر، كتكجيو   ----كيظير مف ىذا المثاؿ استثماره  قمت:**

 .-كما تقدـ-الغالـ بترؾ الحداء في ىذا المكطف خكفان عمى النساء
 

ى:المثالىالثالث
مَّى اهللي  عىفٍ  ـي النًَّبيَّ صى : كىافى غيالىـه يىييكًدمّّ يىٍخدي أىنىسو رىًضيى المَّوي عىٍنوي، قىاؿى

ـى يىعيكديهي، فىقىعىدى ًعٍندى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، فىأىتىاهي النًَّبيُّ صى ، فىمىًرضى ـى مَّ سى مىٍيًو كى عى
ى أىًبيًو كىىيكى ًعٍندىهي فىقىاؿى لىوي: أىًطٍع أىبىا القىاًسـً ، فىنىظىرى ًإلى «أىٍسًمـٍ »رىٍأًسًو، فىقىاؿى لىوي: 

ـى كىىيكى يىقيكؿي:  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رىجى النًَّبيُّ صى ، فىخى ـى ، فىأىٍسمى ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى صى
ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم أىٍنقىذىهي ًمفى النَّارً »  (ّ)«الحى

                                                                              
ٔ

 ( ثزظوف.ٕٖٗ/1( شوػ طؾ١ؼ اٌجقبهٞ الثٓ ثطبي )
ٕ

 ( ثزظوف.٘٘ٔ،ٗ٘ٔ/٘( اإلفظبػ ػٓ ِؼبٟٔ اٌظؾبػ )

( أفوعٗ اٌجقبهٞ فٟ اٌغٕبئي، ثبة ئما أٍٍُ اٌظجٟ فّبد، ً٘ ٠ظٍٝ ػ١ٍٗ، ًٚ٘ ٠ؼوع ٖ

ٚاٌٍفع ٌٗ ، ٚأفوعٗ أثٛكاٚك فٟ اٌغٕبئي ، ثبة  (ٖٙ٘ٔ( )1ٗ/ٕػٍٝ اٌظجٟ اإلٍالَ )

( 01ٖٕٔ( )20ٔ/ٕٓ( ، ٚأؽّل فٟ إٌَّل )1ٖ٘ٓ()2٘ٔ/ٖفٟ ػ١بكح اٌنِٟ )

( ، ٚأفوعٗ اثٓ ؽجبْ فٟ طؾ١ؾٗ ٕٗ٘)2٘ٔٚأفوعٗ اٌجقبهٞ فٟ األكة اٌّفوك ص 

( ، ٚأفوعٗ أثٛ ٠ؼٍٝ اٌّٛطٍٟ فٟ َِٕلٖ 22ٖٗ( )ٕٕٗ/ٔٔوّب فٟ اإلؽَبْ )
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ىالتيىتدتغادىمنىهذاىالحدوث:**ىومنىالغوائدىالتربووظىى
عمى عيادة غالـ ييكدم   ----التبسط مع الصغار، تأمؿ حرص النبي  -ُ

ىذا مف التكاضع، كليف الجانب ما فيو. لكف !!! ال عجب يخدمو، كفي 
ميؽو عىًظيـو  ممف قاؿ فيو ربو: نَّؾى لىعىمىى خي  .  ----(، ُ") " كىاً 

 ". فىقىعىدى ًعٍندى رىٍأًسوً د مف قكلو"الدنك مف المريض،كالقرب منو، كىذا مستفا -ِ 
البدأ بأكجب الكالـ كأىـ النصائح ال سيما في مثؿ ىذا المكطف: المرض -ّ 

 «أىٍسًمـٍ »فىقىاؿى لىوي: إلى اإلسالـ،   ----!! مظٌنة المكت، حيث دعاه 
نعمة التأثير كالتغيير في المخاطبيف بالخير كالرشد شكر اهلل تعالى عمى -ْ 

ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم أىٍنقىذىهي ًمفى النَّارً »:   ----، كما قاؿ   «الحى
 

ىالمثالىالرابعى:
 : ـى »عىًف اٍبًف عىبَّاسو قىاؿى الىًتي مىٍيميكنىةى، فىمىمَّا كىافى بىٍعضي المٍَّيًؿ قىا ًبتُّ ًعٍندى خى

مّْي فىأىتىى شىنِّا ميعىمَّقنا ـى ييصى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًفيفنا،  رىسيكؿي المًَّو صى كءنا خى ضي أى كى ضَّ فىتىكى
نىعى، ثيَـّ قيٍمتي عىٍف يىسىارًًه،  نىٍعتي ًمٍثؿى الًَّذم صى صى ٍأتي كى ضَّ مَّى، فىقيٍمتي فىتىكى ـى فىصى ثيَـّ قىا
، ثيَـّ أىتىاهي  تَّى نىفىخى ـى حى عى فىنىا مَّى مىا شىاءى المَّوي، ثيَـّ اٍضطىجى لىًني عىٍف يىًميًنًو، فىصى كَّ فىحى

مَّىاٍلميؤى  رىجى فىصى ًة، فىخى الى  (ِ)«ذّْفي ييٍؤًذنيوي ًبالصَّ
 ----كفي الحديث تصحيح عممي لمكضع صالة الغالـ مع اإلماـ ** 

 اف الصالة.إبٌ 

                                                                                                                                                                                    
( ٚاٌجغٛٞ فٟ شوػ 10٘ٙ( )0ٖ٘/ٖ، ٚاٌج١ٙمٟ فٟ اٌىجوٜ ) (ٖٖٓ٘( )1ٖ/ٙ)

 (0٘( )٘ٓٔ/ٔإٌَخ )

 (ٗ( اٌمٍُ ، آ٠خ )ٔ

( ٚاٌٍفع ٌٗ ، ٚثٕؾٖٛ ػٕل اٌجقبهٞ فٟ ٖٖ٘ٔ()0ٔ/ٖ( أفوعٗ اثٓ في٠ّخ فٟ طؾ١ؾٗ )ٕ

 َ٠ َٚ  ، ُْ ِٙ َػٍَٝ ُعُٕٛثِ َٚ ا  لُُؼٛك  َٚ ب   ِ َ ل١َِب َْ هللاَّ َٓ ٠َْنُوُوٚ ٍِْك اٌزف١َو، ثَبُة }اٌَِّن٠ َْ فِٟ َف زَفَىَُّوٚ

األَْهِع{) َٚ اِد  َٛ َّ ََّ (، 0ٕٖٖ( )0ٖٙ/٘(، ٚػٕل أؽّل فٟ إٌَّل )0ٓ٘ٗ( )ٔٗ/ٙاٌ

 (ٕٙٓ٘( )0ٖ٘/ٔٔٚاٌجياه )
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ى:خامسىالمثالىال
: بىعىثىٍتًني أيمّْي ًإلىى عف  ٍنوي قىاؿى ، رىًضيى المَّوي عى ٍبدى المًَّو ٍبفى بيٍسرو اٍلمىاًزًنيَّ عى

، فىأىكىٍمتي ًمٍنوي قىٍبؿى أىٍف أيبىمّْغىوي رىسيكًؿ المًَّو  ـى ًبًقٍطؼو ًمٍف ًعنىبو مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى صى
 : قىاؿى ذى أيذيًني كى  (ُ)«يىا غيدىري »ًإيَّاهي، فىمىمَّا ًجٍئتي ًبًو أىخى

كاف مداعبة كمالطفة منو صمى لمغالـ   ----أف تقكيـ النبي إخالؾ معي 
 .اهلل عميو كسمـ

ى
ىثالثالمبحثىال

ىبعضىالطرفىعنهىمطالجظىالخطأ
لصدكر اْلخطاء مف الغمماف حسب لما كانت الطفكلة مرحمة طبيعية 

 كاف مف الحكمة ،التككيف النفسي كالجسدم ليـ في ىذه الفترة مف حياتيـ
المتعمقة بشئكف  كزالتيـ غض الطرؼ عف بعض ىناتيـفي بعض المكاطف 

 كالعقاب المتالحؽ. ،ررةحتى ال يسأـ الطفؿ النصيحة المتك الدنيا

                                                                              
( ، ٚأثٛ ٔؼ١ُ األطجٙبٟٔ ٔٓٗ( ػ )ٖٙ٘( أفوعٗ اثٓ إٌَٟ فٟ ػًّ ا١ٌَٛ ٚا١ٌٍٍخ ص )ٔ

ألؽبك٠ش اٌّقزبهح (، ٚػ١بء اٌل٠ٓ اٌّملٍٟ فٟ ا2ٓٙ( )0ٔٙ/ٕفٟ اٌطت إٌجٛٞ )

( ... ٚاٌؾل٠ش ػؼ١ف اإلٍٕبك ٌؼؼف ػجل هللا ثٓ ثَو اٌؾجوأٟ ٘ٗ،ٙٗ( )ٖٙ/1)

اٌزبثؼٟ، ػّؼفٗ أثٛ ؽبرُ اٌواىٞ ، ٠ٚؾ١ٝ ثٓ ٍؼ١ل اٌمطبْ، ٚاٌلاهلطٕٟ ، ٚلبي اٌن٘جٟ 

 فٟ اٌّغٕٟ: ػّؼفٖٛ ...

 (ٖٖٖ(، ٚاٌّغٕٟ فٟ اٌؼؼفبء ص)ٓٗ٘/ٔ(، ٚاٌىبشف )ٕٔ/٘أظو: اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً )

 َٞ ِل ْ٘ ِٓ ثَِش١ٍو، لَبَي: أُ ِْ ْث ب َّ *٘نا ٌٍٚؾل٠ش هٚا٠خ أفوٜ ػٕل اثٓ ِبعٗ ٚغ١وٖ ِٓ ؽل٠ش إٌُّْؼ

 ِّٟ َُ  -ٌٍَِّٕجِ ٍَّ ٍَ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ْٕمَُٛك فَأَْثٍِْغُٗ  -َطٍَّٝ هللاَّ ٌُْؼ ََ٘نا ا ْٓ اٌطَّبئِِف، فََلَػبِٟٔ فَمَبَي: "ُفْن  ِِ ِػٌَٕت 

ٍْزُُٗ لَجْ  َه" فَأََو َِّ ًْ أَْثٍَْغزَُٗ أُ َ٘ ْٕمُُٛك؟  ٌُْؼ ًَ ا ب فََؼ َِ َْ ثَْؼَل ١ٌََبٍي لَبَي ٌِٟ: " ب َوب َّّ َ٘ب، فٍََ ْْ أُْثٍَِغُٗ ئ٠َِّب ًَ أَ
بِٟٔ ُغَلَه( ٟٚ٘ هٚا٠خ ػؼ١فخ اإلٍٕبك أ٠ؼب  ٌغٙبٌخ ػجل  َّّ ََ ٍُْذ: اَل. لبي: فَ َه؟ " لُ َِّ أُ

 َّّ ك ثبٌوٚا٠خ ػٕٗ اثٕٗ ِؾ ل، ٌُٚ ٠إصو رٛص١مٗ ػٓ غ١و اثٓ اٌوؽّٓ ثٗ ِػوق، فمل رفوَّ

(  ٠مٛي اٌّيٞ: 1ٕٕ/ٙ( ، ٚرٙن٠ت اٌزٙن٠ت )01٘/ٕؽجبْ.أظو: ١ِياْ االػزلاي )

ِٗ، ػٓ إٌؼّبْ ْثٓ ثش١و ِٓ األَٚ٘بَ،  ٚػل طبؽت "األؽواف" ؽل٠ش اْثٓ ػوق، َػٓ أَث١ِ

ْٓ َػجل هللاَّ ْثٓ ثَو، ٌُٚ ٠أد ػٍٝ مٌه لَبي: اٌّؾفٛظ ِٓ ؽل٠ش اثٓ ػوق، َػ ثؾغخ،  َٚ

. هاعغ: رٙن٠ت  ُُ ٠ٚؾزًّ أْ ٠ىٛٔب طؾ١ؾ١ٓ، فاْ ٘نٖ اٌمظخ غ١و رٍه  اٌمظخ، ٚهللا أَْػٍَ

 (2ٕٕ/0ٔاٌىّبي)
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ي التقكيـ كاإلصالح دلت لو السنة النبكية كىذا اْلسمكب الراقي ف 
 :أمثمة ذلؾ مفك  كالمسيرة المحمدية،

 
ى:المثالىاألول

 ، ـى عىٍشرى ًسًنيفى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى دىٍمتي النًَّبيَّ صى : خى عىٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو قىاؿى
ده ًمٍف أىٍىًؿ أىمىرىًني ًبأىمٍ  فىمىا مىًني أىحى مىًني، فىًإٍف الى يٍَّعتيوي، فىالى رو فىتىكىانىٍيتي عىٍنوي، أىٍك ضى

: " دىعيكهي، فىمىٍك قيدّْرى   (ُ)أىٍف يىكيكفى كىافى " - لىٍك قيًضيى  :أىٍك قىاؿى  - بىٍيًتًو ًإالَّ قىاؿى
قاؿ أنس_ رضى اهلل  ،كلبعده صمى اهلل عميو كسمـ عف المـك كالمعاتبة

، كىاهلًل مىا قىاؿى  نو_:ع ـى عىٍشرى ًسًنيفى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى دىٍمتي رىسيكؿى اهلًل صى " خى
ـى فىعىٍمتى كىذىا؟ كىىىالَّ فىعىٍمتى كىذىا؟ " : ًل  (ِ)ًلي: أيفِّا قىطُّ، كىالى قىاؿى ًلي ًلشىٍيءو

كترؾ المـك كالعتاب لألطفاؿ فيما يتعمؽ بأخطائيـ في شئكف  !! ىذا
أما ما يتعمؽ بأمكر الديف كأحكامو فال يغض الطرؼ عنيا ْلجؿ  ،دنياال

                                                                              
 (، ٚاٌلٚالثٟ فٟ اٌىٕٝ ٚاألٍّبء2ٖٔٗٔ( )ٕٓٔ/ٕٔأفوعٗ أؽّل فٟ إٌَّل ) ٔ)

 ( ، ٘نا ٚاٌؾل٠شٖ٘٘(، )ٙ٘ٔ/ٔ(، ٚاثٓ أثٟ ػبطُ فٟ إٌَخ )1ٔ2) (0ٓ٘/ٕ)

أْ ػّواْ ثٓ ٍَُِ اٌجظوٞ ٌُ ٠َّغ ِٓ أٌٔ ثٓ ِبٌه ػٍٝ اٌواعؼ هعبٌٗ صمبد غ١و 

، ٚػٍٝ وً فأٗ ٌُ ٠ٕفوك ثٙنا اٌؾل٠ش فمل (ٖٔ٘/ٕٕ)رٙن٠ت اٌىّبيئّٔب هآٖ هؤ٠خ 

( 2ٖٗٔ( ، ٚاٌؼ١بء فٟ "اٌّقزبهح" )2ٓ0ٓأفوعٗ اٌج١ٙمٟ فٟ "شؼت اإل٠ّبْ " )

ثٓ صبثذ، ػٓ َػْيهحَ أثٟ ش١جخ، ػٓ ٚو١غ، ػٓ  ِٓ ؽو٠ك أثٟ ٠ؼٍٝ، ػٓ أثٟ ثىو ثٓ

)رؾم١ك صُّبِخ ثٓ ػجل هللا، ػٓ أٌٔ ثٓ ِبٌه. ٚ٘نا ئٍٕبك طؾ١ؼ ػٍٝ شوؽ اٌش١ق١ٓ.

 (ٕٓٔ/ٕٔاألهٔبؤؽ ػٍٝ َِٕل أؽّل 

: ئٍٕبكٖ طؾ١ؼ ػٍٝ شوؽ ٍَُِ ٌُٚ ٠قوعٗ . أظو: ظالي اٌغٕخ -هؽّٗ هللا-لبي األٌجبٟٔ  

 (ٖ٘٘()0٘ٔ/ٔفٟ رقو٠ظ إٌَخ )

َٓ ( ِزفك ػ١ٍٗ، أفوعٗ إ ِِ ب ٠ُْىَوُٖ  َِ َٚ َََّقبِء،  اٌ َٚ ِٓ اٌُقٍُِك  َْ ٌجقبهٞ فٟ األكة ، ثَبُة ُؽ

( ًِ ِٗ 2ٖٙٓ()ٗٔ/2اٌجُْق ٍُُٛي هللاِ َطٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ َْ َه ( ، ٍَُِٚ فٟ اٌفؼبئً ،  ثَبُة َوب

ًِ ُفٍُم ب) َٓ إٌَّب ََ َُ أَْؽ ٍَّ ٍَ ( ، ٚأفوعٗ أثٛ كاٚك فٟ األكة ، ثَبٌة فِٟ 1ٖٕٓ()2ٓٗٔ/َٗٚ

)ا َُ ٍَّ ٍَ َٚ  ِٗ ِّٟ َطٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ أَْفاَلِق إٌَّجِ َٚ  ُِ ٍْ (، ٚاٌزوِنٞ فٟ اٌجو 00ٗٗ()0ٕٗ/ٌِْٗؾ

( َُ ٍَّ ٍَ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِّٟ َطٍَّٝ هللاَّ ب َعبَء فِٟ ُفٍُِك إٌَّجِ َِ ( ، ٕ٘ٔٓ( )2ٖٙ/ٗٚاٌظٍخ ، ثَبُة 

ىاق فٟ ( ٚػجل اٌؤٕٖٓٔ( )ٖٕٖ/ٕٓ( ٚأؽّل فٟ إٌَّل )ٖٙ( )ٕ٘ٓ/ٔٚاٌلاهِٟ )

( ، ٚاٌجياه 11ٕٕ( )2ٖٗ/٘( ، ٚاٌّٛطٍٟ فٟ َِٕلٖ )01ٗٙٔ( )ٖٗٗ/1اٌّظٕف )

 (1ٕٕٓ()1/1ٔ( ، ٚاٌطجوأٟ فٟ األٍٚؾ)2ٖٙٙ( )ٓٙ/ٖٔفٟ َِٕلٖ )
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 .كالقياـ بالنصيحة الكاجبة ،التربية الدينية
كيستفاد مف  :في شرحو لمحديث -رحمو اهلل –يقكؿ الحافظ ابف حجر 

ىذا ترؾ العتاب عمى ما فات ْلف ىناؾ مندكحة عنو باستئناؼ اْلمر بو إذا 
كاستئالؼ خاطر الخادـ  ،يو المساف عف الزجر كالذـكفائدة تنز  ،احتيج إليو

كأما اْلمكر  ،ككؿ ذلؾ في اْلمكر التي تتعمؽ بحظ اإلنساف ،بترؾ معاتبتو
 فال يتسامح فييا ْلنيا مف باب اْلمر بالمعركؼ كالنيي عف الالزمة شرعان 

 (ُ)المنكر
) اسـ فعؿ بمعنى أتضجر كأكره، كحرؼ التحضيض (أيؼٍّ  ):كقاؿ الطيبي

في الماضي أفاد التنديـ كما في المضارع يفيد التحريض، كاعمـ أف ترؾ  (اٌل ى
عمى أنس رضي اهلل عنو فيما خالؼ أمره إنما يفرض   ----اعتراض النبي 

فيما يتعمؽ بالخدمة كاْلداب، ال فيما يتعمؽ بالتكاليؼ الشرعية، فإنو ال يجكز 
يتكجو إليو  كب أمران مدح أنس، فإنو لـ يرت :ترؾ االعتراض فيو، كفيو أيضا

 (ِ)اعتراض ما.  ----مف النبي 
ى

ى:المثالىالثاني
كما زلنا مع سيدنا أنس بف مالؾ الذم احتبس عف أمو في الكقت الذم 

كقابمت ذلؾ منو بغض الطرؼ كالتجاكز سيما بعد معرفتيا  ،يأتييا فيو
 .  ----بقضاءه حاجة لمنبي 

دىٍمتي رىسيكؿى و رضي اهلل عنو عىنٍ ف : خى ـى يىٍكمنا، قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اهلًل صى
مىٍيًو  مَّى اهللي عى : يىًقيؿي رىسيكؿي اهلًل صى ًتًو،قيٍمتي تَّى ًإذىا رىأىٍيتي أىنّْي قىٍد فىرىٍغتي ًمٍف ًخٍدمى حى

: فىًجٍئتي أى  رىٍجتي ًإلىى ًصٍبيىافو يىٍمعىبيكفى قىاؿى ، فىخى ـى مَّ سى ، قىاؿى كى ـٍ اءى :ٍنظيري ًإلىى لىًعًبًي " فىجى

                                                                              
 (ٓٙٗ/ٓٔ( فزؼ اٌجبهٞ )ٔ

 ( 0ٖٔٓ/1ِوفبح اٌّفبر١ؼ )أظو : ( ٕ
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، فىدىعىاًني  ـٍ يىٍمعىبيكفى ٍبيىاًف كىىي مىى الصّْ ـى عى مَّ ـى فىسى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رىسيكؿي اهلًل صى
مىسى رىسيك جى ةو لىوي، فىذىىىٍبتي ًفييىا، كى اجى ، فىبىعىثىًني ًإلىى حى ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ؿي اهلًل صى

مى أيمّْي  تَّى أىتىٍيتيوي "، كىاٍحتىبىٍستي عى ، ًفي فىٍيءو حى ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رىسيكؿي اهلًل صى
بىافً  : بىعىثىًني الًَّذم كيٍنتي آًتييىا ًفيًو، فىمى  عىًف اإلًٍ ؟ قيٍمتي بىسىؾى مَّا أىتىٍيتييىا، قىالىٍت: مىا حى

: ىيكى ًسرّّ ًلرىسيكًؿ اهلًل قىالىٍت:  ؟ قيٍمتي مىا ًىيى ةو لىوي، قىالىٍت: كى اجى رىسيكؿي اهلًل ًفي حى
مىى رىسيكًؿ اهلًل ًسرَّهي، قى  :فىاٍحفىٍظ عى : قىاؿى ًلي أىنىسه دن اؿى ثىاًبته دٍَّثتي ًبًو أىحى ا ًمفى " لىٍك حى

دٍَّثتيؾى ًبًو يىا ثىاًبتي " دّْثنا ًبًو لىحى  (ُ)النَّاًس أىٍك كيٍنتي ميحى
 

ى:الحدوثىهذاىىمنىالغوائدىالتربووظىفيو**ى
مكررة  ،أمكر طبيعية، كاقعة مف اْلطفاؿ ،كالخطأ ،كالغفمة ،المعب  -ُ
 .كثيران  عنياباْلباء كالمربيف التجاكز يجمؿ  ،لدييـ
كما جاء في  ،، كغرس القدكة لدييـلمصغار  ----تقدير النبي   -ِ
ـٍ يىٍمعىبيكفى "  :الحديث ٍبيىاًف كىىي مىى الصّْ ـى عى مَّ  " فىسى
 فتأمؿ !!! ،عمييـ  ----يمنع لعب الصغار سالـ النبي لـ   -ّ
كمعرفة أسباب  ،ىـ كالسؤاؿ عنيـ إذا غابكاأبناء تعيد اْلباء  -ْ
 كما فعمت أـ أنس رضي اهلل عنيا. ،غيابيـ
"  :كما قالت أـ أنس لصغيرىاٌسر عند اْلطفاؿ غرس قيمة حفظ ال -ٓ

مىى رىسيكًؿ اهلًل ًسرَّهي   " فىاٍحفىٍظ عى
 

                                                                              
ٟ َِٕلٖ ( ٚاٌٍفع ٌٗ، ٚػجل ثٓ ؽ١ّل فٕٕٖٓٔ()ٕٖٗ/ٕٓ( أفوعٗ أؽّل فٟ إٌَّل )ٔ

( 1ٖ٘( ٚاٌجقبهٞ فٟ األكة اٌّفوك ص.)0ٕٓٔ( هلُ )02ٖوّب فٟ إٌّزقت ص. )

( ٚاٌؾل٠ش طؾ١ؼ 2ٖٖٔ()1/2، ٚاٌطؾبٚٞ فٟ شوػ ِشىً ا٢صبه) (ٗ٘ٔٔ) هلُ

 اإلٍٕبك ..
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ىالمبحثىالرابع
ىوالممازحظ.ىبالمداعبظ،مطالجظىالخطأى

 (ُ)يـ ال سيما الصغار منيـ...أصحابو كداعب  ----مازح النبي 
كالمداعبة المطيفة مع الصبياف كسيمة  ،كجعؿ مف الممازحة الخفيفة

كذلؾ لميؿ اْلطفاؿ  ،كتأديبيـ في بعض المكاقؼ ،كأداة لتربيتيـ ،ميـلتقكي
 :، كمف أمثمة ذلؾالفطرم لممداعبة، كحبيـ الغريزم لممزاح

ى:المثالىاألول
ميقػػان.  عػػف أنػػس بػػف مالػػؾ قػػاؿ: كػػاف رسػػكؿ اهلل  مػػف أحسػػف النػػاس خي

: كاهلل ال أذىػب، كفػى نفسػى أٍف أذىػبى لمػا أمرنػى  فأرسمنى يكمان لحاجة، فقمتي
فخرجتي حتى أىميرَّ عمػى صػبياف كىػـ يمعبػكف فػى السػكؽ، فػإذا  بو نبى اهلل 
،  رسػػكؿي اهلل  قػػد قػػبضى بقفػػالى مػػف كرائػػى. قػػاؿ: فنظػػرتي إليػػو كىػػك يضػػحؾي

: نعػػـ. أنػػا أذىػػب يػػا رسػػكؿ  ؟ " قػػاؿ: قمػػتي فقػاؿ: "يػػا أينىػػيسي أذىبػػتى حيػػثي أمرتيػػؾى
  (ِ)اهلل".

فمػـ ينيػر كلػـ يعنػؼ، بػؿ لػـ ينصػح  ، كما أحسنو،  ----ما أعظـ خمقو 
ىػك ك  ،إنما مازح كالطؼ عندما أمسؾ بالقفا كصػٌغر اسػمو )يػا أنػيس( كيؤدب،

 ذلؾ ضاحكان مبتسمان.  كؿ مع
يقكؿ اإلماـ القرطبى فػى المفيػـ: كقػكؿ أنػس )كاهلل ال أذىػب كفػى نفسػى 

إذ ال  ،أف أذىب( ىذا القكؿ صدر مف أنػس فػى حػاؿ صػغره كعػدـ كمػاؿ تميػزه
بػؿ داعبػو كأخػذ  ؛عمى ىػذا الفعػؿ فمـ يؤدبو  ،در مثمو ممف كمؿ تمييزهيص

حيػث  تذىبأ)يا أنس  :بقفاه كىك يضحؾ رفقا بو كاستمطافان لو، ثـ قاؿ لو 
                                                                              

( ٚثزٛف١ك هللا ٚػٛٔٗ وزجذ ثؾضب  فٟ ِياؽٗ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ِغ غ١وٖ ، ثؼٕٛاْ "ِٓ ٔ

 1َٕٓٓٚاالٍزوٚاػ" ٔشو ػبَ  اٌٙلٞ إٌجٛٞ فٟ اٌّياػ

{ ٖٕٓٔ( }2/00أؽَٓ إٌبً فٍمب  ) (  هٚاٖ ٍَُِ فٝ اٌفؼبئً ثبة وبْ هٍٛي هللا ٕ)

{، ٚأٚهكٖ اثٓ  (ٗ/ٕٗ0{ )ٗ00ٖٚأثٛ كاٚك فٝ األكة ثبة فٝ اٌؾٍُ ٚأفالق إٌجٝ 

 . ( ثبة موو أفاللٗ ٚشّبئٍٗ اٌطب٘وح 2ٖ/ٙوض١و فٝ اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ )
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  (ُ)أمرتؾ( كىذا كمو مقتضى خمقو الكريـ كحممو العظيـ. 
كحسػػف  ،كيقػػكؿ اإلمػػاـ النػػككل: كفػػى ىػػذا الحػػديث: بيػػاف كمػػاؿ خمقػػو 

 (ِ)كصفحو.  ،مموكح ،عشرتو
ليؾ مثاالن آخر عمي ذلؾ  :كا 

 
ى:المثالىالثاني

 عػػػف ابػػػف عبػػػاس قػػػاؿ: كنػػػتي ألعػػػبي مػػػع الصػػػبياف، فجػػػاء رسػػػكؿ اهلل 
فتكارٍيتي خمؼى باب. قاؿ: فجاء فحطأنى، كقاؿ: "اذىب كادعي لػى معاكيػة" قػاؿ: 
: ىك يأكؿ. قاؿ: ثـ قاؿ لى: "اذىب فادع لػى معاكيػة" قػاؿ: فجئػت  فجئتي فقمتي
فقمت: ىػك يأكػؿ. فقػاؿ: "ال أشػبعى اهلل بطنػو".قاؿ ابػف المثنػى: قمػتي ْلميػة: مػا 

 (3) حطأنى؟ قاؿ: قفدنى قفدة.
قكلػػو )حطػػأنى( فبحػػاء ثػػـ طػػػاء  :ػػػ يقػػكؿ اإلمػػاـ النػػككل ػ رحمػػػو اهلل 

سكاف الطاء بعدىا ىمػزة، كىػك  ،كالىحٍطأة بفتح الحاء ،ميممتيف كبعدىا ىمزة كا 
نمػػا فعػػؿ ىػػذا بػػابف عبػػاس مالطفػػة الضػػرب باليػػد مبسػػكطة بػػي ف الكتفػػيف، كا 

 كتأنيسان.
كأما دعاؤه عمى معاكية أال يشبع حيف تأخر، ففيو جكابػاف، أحػدىما: أنػو 
جرل عمى المساف بال قصد. كالثػانى: أنػو عقكبػة لػو لتػأخره. كقػد فيػـ مسػمـ ػ 
رحمو اهلل ػ مػف ىػذا الحػديث أف معاكيػة لػـ يكػف مسػتحقان لمػدعاء عميػو فميػذا 
أدخمو فى ىذا الباب، كجعمو غيره مف مناقب معاكية، ْلنو فى الحقيقػة يصػير 

                                                                              
 (.ٗٓٔ/ٙاٌّفُٙ ٌّب أشىً ِٓ رٍق١ض وزبة ٍَُِ )(  أظو: ٔ)

 (.2/01(  شوػ إٌٜٛٚ ػٍٝ ٍَُِ )ٕ)

أٚ ٍجّٗ أٚ كػب ػ١ٍٗ ١ٌٌٚ ٘ٛ  (  هٚاٖ ٍَُِ فٝ اٌجو ٚاٌظٍخ ثبة ِٓ ٌؼٕٗ إٌجٝ ٖ)

( ٓ٘/ٗ{، ٚأؽّل فٝ إٌَّل )ٕٗٓٙ( }11ٖ/2أ٘ال  ٌنٌه وبْ ٌٗ ىوبح ٚأعوا  ٚهؽّخ )

{ٕٔ٘ٓ.} 

 (.0ٕٗٙ( ٚأفوعٗ أثٛ كاٚك اٌط١بٌَٝ هلُ )ٖٖٔٔ(، )ٖٗٓٔ(، )ٕٓ٘ٙٚأظو: )
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 دعاءن لو.
ثـ قاؿ ػ رحمو اهلل ػ: كفػى ىػذا الحػديث: جػكاز تػرؾ الصػبياف يمعبػكف بمػا 
ليس بحراـ. كفيو: اعتماد الصبى فيما يرسؿ فيو مف دعاء إنساف كنحػكه مػف 

 (ُ)أشباىو. ك  ،كطمب حاجة ،حمؿ ىدية
 

ى:ثالثالمثالىال
مػع أبػى،  عػف أيـٌ خالػد بنػًت خالػد بػف سػعيد قالػت: )أتيػتي رسػكؿى اهلل  

، قػػاؿ رسػػكؿ اهلل  "سىػػنىو سىػػنىٍو" قػػاؿ عبػػد اهلل: كىػػى  :كعمػػٌى قمػػيصه أصػػفري
ػػاتـ الٌنبيػػكة، فزبرنػػى  سىػػنة. قالػػت فػػذىبتي ألعػػبي بخى أبػػى. قػػاؿ  ((22))بالحبشػػية: حى

بمى كأٍخًمقى، ثػـ أبمػى كأخمقػى. "أ :"دعيا" ثـ قاؿ رسكؿ اهلل  :رسكؿ اهلل 
  ((33))ثـ أبمى كأخمقى." قاؿ عبد اهلل: فبقيت حتى ذكر.. يعنى مف بقائيا( 

"أبمػػى كأخمقػػى" أبمػػى: بفػػتح اليمػػزة كسػػككف المكحػػدة ككسػػر  :قكلػػو  -
الػالـ أمػػر بػػاإلبالء ككػذا قكلػػو "أخمقػػى" بالمعجمػػة كالقػاؼ أمػػر بػػاإلخالؽ كىمػػا 

يد الدعاء بطكؿ البقاء لممخاطب بذلؾ، أل أنيا بمعنى. كالعرب تطمؽ ذلؾ كتر 
 (ْ)تطكؿ حياتيا حتى يبمى الثكب كيخمؽ. 

يقكؿ الحػافظ فػى الفػتح إبػاف تناكلػو لعنػكاف البػاب فػى كتػاب اْلدب بػاب: 
 أك مازحيا. ،مف ترؾ صبية غيره حتى تمعب بو، أك قبَّميا

                                                                              
 (.ٕٓٗ/2(  أظو: شوػ إٌٜٛٚ ػٍٝ ٍَُِ )ٔ)

ىثؤٝ: أٜ أزٙؤٝ ٚىعؤٝ، ٚأغٍع ٌٝ فٝ اٌمٛي. إٌٙب٠خ فٝ غو٠ت اٌؾل٠ش ( ٕ)

(ٕ/0ٓٙ.) 

{، ٚفٝ 0ٖٔٓ( }ٕٕٔ/ٙ(  هٚاٖ اٌجقبهٜ فٝ اٌغٙبك ثبة ِٓ رىٍُ ثبٌفبه١ٍخ ٚاٌوؽبٔٗ )ٖ)

{ ٚفٝ األكة 2ٗ٘٘( }ٖٙٔ/ٓٔثبة ِب ٠ُلػٝ ٌّٓ ٌجٌ صٛثب  عل٠لا  )اٌٍجبً 

{ ٚغ١و مٌه. ٚهٚاٖ أثٛ كاٚك فٝ اٌٍجبً ثبة ف١ّب ٠لػٝ ٌّٓ ٌجٌ 11ٖ٘( }1ٖٗ/ٓٔ)

{ ٚاٌطجوأٝ 0ٓ٘0ٕ( }ٔٔٙ/ ٗٗ{ ٚأؽّل فٝ إٌَّل )ٕٗٓٗ(  }ٔٗ/ٗصٛثب  عل٠لا  )

{ ٚفٝ شوػ 1ٕٕٙ}( 2ٕٔ/٘{ ٚاٌج١ٙمٝ فٝ اٌشؼت )2ٔٔٗ( }1ٗٔ/ٗفٝ اٌىج١و )

 (.0ٕ0ٙ(، )0ٕ0٘(، ٚأثٛ ٔؼ١ُ فٝ ِؼوفخ اٌظؾبثخ ؽل٠ش )ٕٗ/ٙإٌَخ )

 (. 1ٕٕ/ٓٔ(  أظو: فزؼ اٌجبهٜ )ٗ)
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"أك قبميػا أك  قكلػو )يعنػى اإلمػاـ البخػارل رحمػو اهلل( :يقػكؿ ػ رحمػو اهلل ػ
مازحيػػا" قػػاؿ ابػػف التػػيف: لػػيس فػػى الخبػػر المػػذككر فػػى البػػاب لمتقبيػػؿ ذكػػر، 

لى ذلؾ أشار  فيحتمؿ أف يككف لما لـ ينييا عف مس جسده صار كالتقبيؿ، كا 
ابف بطاؿ، كالذل يظير لى أف ذكر المزح بعد التقبيػؿ مػف العػاـ بعػد الخػاص، 

كالتقبيػؿ مػف  ،ما يقصد بو التأنيسكأف الممازحة بالقكؿ كالفعؿ مع الصغيرة إن
 (ُ)جممة ذلؾ. 

كفػى الحػديث جػكاز الممازحػة مػع الصػغيرة إذا  :يقكؿ العينى ػ رحمو اهلل ػ
 كأما إذا كاف بغير حؽ فال يجكز. ،كاف المزح حقان 

حيث لـ ينير أـ خالػد عػف المعػب بخػاتـ  ،كحممو ،كفيو: تكاضع النبى 
 (ِ)النبكة.

 صغار !!!!مع ال  ----** كىكذا كاف 
ممازحػػػان بػػػال  ،مقكمػػػان بػػػال قسػػػكة ،مؤدبػػػان بػػػال تعنيػػػؼ ،معممػػػان بػػػال تشػػػديد

 ............،خدعة
 .كسمـ ،كصحبو ،كعمى آلو ،كبارؾ عميو ،كسٌمـ ،صؿ الميـ

                                                                              
 (.1ٖٗ/ٓٔ(  فزؼ اٌجبهٜ )ٔ)

 ( ثزظوف.0ٖٔ/ٕٖ(  ػّلح اٌمبهٜ )ٕ)
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 الخاتمـــظ
نعاـ ،الحمد هلل كلٌي كؿ حمد  ،كالصػالة ،كالختػاـ ،كالشكر لو فػي البػدء ،كا 

أىػؿ  كالتػابعيف ،كأصػحابو ،كعمػى آلػو ،نػاـكالسالـ عمى سػيدنا محمػد خيػر اْل 
 َكاإلكراـ  ،الفضؿ

 كبعػػد                                     
فمػا   ،كالكصكؿ إلى نيايتو ،فقد جرل تكفيؽ اهلل تعالى بإتماـ ىذا البحث

 ،كزلػؿ ،كما كاف فيو مػف زيػغ ،كرشاد فمف الكريـ الرحمف ،كاف فيو مف سداد
 .كمف الشيطاف ،فمني
طمػؽ لػو العنػاف أ ،كيجٌؼ عمى القرطاس مداده ،مكانوالقمـ يبرح  قبؿ أفك 

 :كأراىا مستحسنة مميحة ،القريحةالنتائج التي جادت بيا  ليسطر أىـ
كىي تبدأ  ،مرحمة الطفكلة :كتشكالن  ،أىـ مراحؿ اإلنساف تأثران  :أكالن  

 كتنتيي بالبمكغ عمي اْلرجح. ،بالكالدة
كأكالىا رعاية فائقة لخصائصيا  ،فكلة عناية كبيرةعني اإلسالـ بالط :ثانيان 

 ،كالتغيير ،كالطٌيعة عمى التشكيؿ ،البنياف أساسك  ،داية الغرسب :فيي
 .كالمراف

حفمت السنة المطيرة بجممة مستكثرة مف اْلحاديث التي تأمر  :ثالثان 
 كرتبت ،كاْلخالقية فييـ ،القيـ اإليمانية  كغرس ،اْلباء بحسف تربية اْلبناء
كالتغافؿ  ،في تربيتيـ كما حذرت السنة مف التقصير ،اْلجر كالمثكبة عمى ذلؾ

كما رأينا في المبحث الثاني  ،ذلؾ مف تضييع اْلمانة اعتبرتك  ،عف تأديبيـ
  .الفصؿ اْلكؿ مف

 نو ليس مستغربان مستيجنان مفه عصدكر ك كقكع الخطأ مف الطفؿ،  :رابعان 
 العمرية.و كمرحمت ،طبيعتو مثؿ

في السنة النبكية كالمسيرة المحمدية منيج سديد يقتدل بو في  :ان خامس
معصـك مف  ،كىك منيج مؤيد بالكحي كلما ال ؟! ،معالجة أخطاء اْلطفاؿ
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 ال يسع المربي جيمو !!! ،الزلؿ
في تيذيب كطرائؽ متعددة  ،في اليدم النبكم كسائؿ متنكعة :سادسان 

المعالجة  :ىيمى أربع منيا، عالصغار، كتصحيح أخطائيـ تعرفنا في البحث 
كالمعالجة ، المناسبة، كالمعالجة باستثمار اْلكقات بالنصح،كالتكجيو،كالتعميـ

   .كأخيرٌا المعالجة بالممازحة كالمداعبة ،بغض الطرؼ كالتجاكز عف الخطأ
فتخرج فيو مف حمؿ  ،كأينع ثماره ،المنيج النبكم أكمولقد آتى  :سابعان   

كمف حمؿ راية اإلصالح كطٌكؼ بيا في أرجاء  ،ميفمشاعؿ اليداية لمعال
كمف جكر  ،رب العباد المعمكرة ليخرج العباد مف عبادة العباد إلى عبادة

 .كما قاؿ ربعي بف عامر لرستـ قائد الفرس ،إلى عدؿ اإلسالـاْلدياف 
لقد جرب الناس المناىج الشرقية كالغربية فما حصدكا منيا إال   :ثامنان 

 .كال دنيا أصمح ،خمؼ شيكاتو كنزكاتو، ال دينان أقاـ ضطربان يركضجيالن قمقان م
كىداية شبابنا إال  ،ال سبيؿ إلى إصالح جيمنا، كتأديب أكالدنا :تاسعان 

ٍف تيًطيعيكهي تىٍيتىديكا) :تعالى  قاؿ ،القكيـبالمنيج النبكم   (ْٓالنكر) ..(..كىاً 
 :** كفي النياية أقكؿ

 ،فممػو الحمػد ،فػإف حػالؼ تكفيقػان  ،عمػؿ لػوكعمػؿ مػف ال  ،ىذا جيد المقؿ
ال َة كالمنٌ   .كيستر عيبي ،فاهلل أسأؿ أف يغفر زلمي  !! كا 
ٍْزَُٗ )  َّ ب َؽ َّ ًْ َػ١ٍََْٕب ئِْطوا  َو ِّ ال رَْؾ َٚ َب  ْٚ أَْفطَأَْٔب َهثَّٕ ١َٕب أَ َِ َٔ ْْ َب ال رَُإاِفْنَٔب ئِ َهثَّٕ

ال رُ  َٚ َاب  ْٓ لَْجٍَِٕاب َهثَّٕ ِِ  َٓ اْغفِاْو ٌََٕاب َػٍَٝ اٌَِّن٠ َٚ اْػاُف َػَّٕاب  َٚ  ِٗ اب ال ؽَبلَاخَ ٌََٕاب ثِا َِ ٍَْٕاب  ِّّ َؾ

 َٓ ٌَْىبفِِو٠ َِ ا ْٛ ٌْمَ ُْٔظْؤَب َػٍَٝ ا الَٔب فَب ْٛ َِ َْٔذ  َٕب أَ ّْ اْهَؽ  (ِٖٔ( )البقرة: َٚ
 .كأتكب إليؾ ، أنت أستغفرؾكبحمدؾ أشيد أف ال إلو إالٌ  ،سبحانؾ الميـ

 ،،،كالتابعيف، كصحبو ،آلوكعمى  ،عمى سيدنا محمد الميـٌ  كصؿٌ 
 ككتبو

ىدى/ىعليىحافظىالدودىدلومان
 -عفا اهلل عنو  -
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 ومراجعه ،مصادر البحث
 القرآف الكريـ )جٌؿ مف أنزلو(. -ُ
إتحػػػاؼ الخيػػػرة الميػػػرة بزكائػػػد المسػػػانيد العشػػػرة. المكتبػػػة الشػػػاممة  -ِ

 اإلصدار الثالث.
مزبيػػدل، ط. دار إتحػاؼ السػادة المتقػيف شػرح إحيػاء عمػـك الػديف. ل -ّ

 الكتب العممية بيركت. 
ٍعًمـً بفىكىاًئًد ميٍسًمـ.لمقاضي عياض ت -ْ ق، ط.دار ًْْٓإكمىاؿي المي

 قُُْٗمصر، أكلى  ،الكفاء
ق،ط. دار َٔٓاإلفصػػاح عػػف معػػاني الصػػحاح.ليحيى بػػف ىبيػػرة ت -ٓ

 ق،تحقيؽ/ فؤاد عبد المنعـ.ُُْٕبالرياض الكطف
. دار الصػػػػػديؽ بالسػػػػػعكدية، تحقيػػػػػؽ اْلدب المفػػػػػرد. لمبخػػػػػارل، ط -ٔ

 ـ.َََِ -ىػ ُُِْاْللبانى، ط. الثانية 
إركاء العميػػػػػؿ فػػػػػى تخػػػػػريج أحاديػػػػػث منػػػػػار السػػػػػبيؿ. لأللبػػػػػانى ت  -ٕ

 -ىػػػػ َُْٓىػػػػ، ط. المكتػػػب اإلسػػػالمى، بيػػػركت، الثانيػػػة َُِْ
 ـ، تحقيؽ: زىير الشاكيش.ُٖٓٗ

 ،ػىػػػّٕٗالبػػػف بمبػػػاف ت  –اإلحسػػػاف بترتيػػػب صػػػحيح ابػػػف حبػػػاف  -ٖ
 َتحقيؽ / كماؿ الحكت  ،ىػَُْٕدارالكتب العممية 

دارالفكػػػر  ،ىػػػػّٓٔ البػػػف عػػػدم ت  –الكامػػػؿ فػػػي ضػػػعفاء الرجػػػاؿ  -ٗ
 ىػ َُْٗبيركت 

ىػػػ( ُّٕٔ)المتػػكفى:  بيجػػة قمػػكب اْلبرار..ْلبػػي عبػػد اهلل السػػعدم -َُ
 قُِِْط.الرشد أكلى 

ث بالقػػاىرة، ىػػػ، ط. دار الحػػديْٕٕالبدايػػة كالنيايػػة. البػػف كثيػػر ت  -ُُ
 ـ، تحقيؽ: أحمد عبد الكىاب فتيح.ُٖٗٗىػ/ ُُْٖالخامسة 
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 الشاممة. –تاج العركس مف جكاىر القامكس. لمرتضى الزبيدل  -ُِ
ىػػػػ ط. دار الكتػػػب العمميػػػة بيػػػركت، أكلػػػى  َُّتػػػاريخ الطبػػػرل ت -ُّ

 ىػَُْٕ
 تاريخ دمشؽ البف عساكر. المكتبة الشاممة اإلصدار الثالث. -ُْ
دار  ،لمػذىبي –لكاشؼ في  معرفة مف لو ركايػة فػي الكتػب السػتة ا -ُٓ

 / محمد عكامة  :تحقيؽ ،ىػُُّْالقبمة بالسعكدية 
ىػػػػ، ط. دار الفكػػػر، تحقػػػؽ:  ٔٓٔالترغيػػػب كالترىيػػػب لممنػػػذرل ت  -ُٔ

 مصطفى عمارة.
دار إحيػػػاء .ط ىػػػػ(َّٕتيػػػذيب المغػػػة لمحمػػػد بػػػف أحمػػػد اْلزىػػػرم ) -ُٕ

 ـََُِبيركت  ،التراث العربي
 تفسير البيضاكل. المكتبة الشاممة اإلصدار الثالث. -ُٖ
 تفسير القرآف العظيـ. البف كثير، ط. دار التراث بالقاىرة. -ُٗ
ىػػػ، ط. دار ابػػف ِٖٓتقريػػب التيػػذيب. البػػف حجػػر العسػػقالنى ت  -َِ

، بيركت أكلى   ـ. تحقيؽ: محمد عكامة.ُٗٗٗ -ىػ َُِْحـز
، ط. مكتبػػػة انصػػػر ْٖٕفظ الػػػذىبى ت تمخػػػيص المسػػػتدرؾ. لمحػػػا -ُِ

 بالرياض بيامش مستدرؾ الحاكـ.
ىػػػ، ط. مؤسسػػة  ِٖٓتيػػذيب التيػػذيب. البػػف حجػػر العسػػقالنى ت  -ِِ

ـ، تحقيػؽ: إبػراىيـ الزيبػؽ، ُٔٗٗىػػ ُُْٔالرسالة، بيركت أكلى 
 كعادؿ مرشد.

ىػػ،  ُُّْىػ، ط. الرسالة، بيركت  ِْٕتيذيب الكماؿ. لممزل ت  -ِّ
 بشار عكاد.تحقيؽ: 

ىػػ َُِْجامع البياف فى تأكيؿ القرآف. لمطبرل، ط. الرسالة، أكلى  -ِْ
 ـ.َََِ -
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ىػػػ، كىػػك مطبػػكع ِٔٓالجػػامع الصػػحيح. ْلبػػى عبػػد اهلل البخػػارل ت  -ِٓ
ىػػ. َُْٕبيامش فتح البارل، ط. المكتبة السمفية بالقاىرة، الثاثة 
 تحقيؽ: محب الديف الخطيب، كمحمد فؤاد عبد الباقى.

الجامع ْلحكػاـ القػرآف. لمقرطبػى، ط. دار الكتػب المصػرية بالقػاىرة،  -ِٔ
 ـ. كط. عالـ الكتب بالرياض.ُْٔٗالثانية 

الجامعػػة الصػػغير فػػى أحاديػػث البشػػير النػػذير. لمحػػافظ السػػيكطى ت  -ِٕ
 ىػ ط. مكتبة المشيد الحسينى بالقاىرة.ُُٗ

 –كتب العممية ق دار ال َّٔالدعاء ْلبي القاسـ الطبراني ت  -ِٖ
 ق تحقيؽ مصطفى عطا.ُُّْبيركت اْلكلى، 

دار الكتػػب  ،ىػػػِّٕالبػػف أبػػي حػػاتـ الػػرازم ت  -الجػػرح كالتعػػديؿ  -ِٗ
 َىػ ُِّٕ ،العممية

ىػػػػػػ، ط. دار النصػػػػػر بالقػػػػػاىرة  ْٖٓدالئػػػػػؿ النبػػػػػكة. لمبييقػػػػػى ت  -َّ
ـ تحقيػؽ: السػيد صػقر، ط. دار الكتػب العمميػة َُٕٗ -ىػ ُّٖٗ
 .ىػَُْٓبيركت 

 َالمكسكعة الشاممة اإلصدار الثالث –لمدكالبي  –الكنى كاْلسماء  -ُّ
ىػػ، ط. ُٕٓالبف قيـ الجكزية ت  –زاد المعاد فى ىدل خير العباد  -ِّ

ـ، تحقيػػؽ: ََِّ -ىػػػ ُِْْمؤسسػػة الرسػػالة بيػػركت، الرابعػػة 
 شعيب اْلرنؤكط، كعبد القادر اْلرنؤكط.

ىػػػ، ط. المجمػػس اْلعمػػى  ِْٗسػػبؿ اليػػدل كالرشػػاد. لمصػػالحى ت  -ّّ
 لمشئكف اإلسالمية بالقاىرة تحقيؽ: مصطفى عبد الكاحد.

سمسمة اْلحاديث الصحيحة. لأللبانى، ط. مكتبة المعػارؼ بالريػاض  -ّْ
 ـ.ُٓٗٗىػ / ُُْٓ

 تحقيػػػػؽ /  ،دار الكتػػػػب العمميػػػػة ،المغنػػػػي فػػػػي الضػػػػعفاء لمػػػػذىبي -ّٓ
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 َحاـز القاضي 
ىػػػ، ط. دار الحػػديث بالقػػاىرة، ِٕٓت سػػنف ابػػف ماجػػو القزكينػػى  -ّٔ

 ـ، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقى.ُٖٗٗىػ / ُُْٗأكلى 
ىػػػ، ط. دار الريػػػاف بالقػػػاىرة  ِٕٓسػػنف أبػػػى داكد السجسػػػتانى ت  -ّٕ

 ـ.ُٖٖٗىػ/ َُْٖ
 ُُْٗىػ، ط. دار الحػديث بالقػاىرة، أكلػى  ِٕٗسنف الترمذل ت  -ّٖ

 ـ، تحقيؽ: أحمد شاكر.ُٗٗٗ -ىػ 
ىػػػ، ط. دار الكتػػاب العربػػى، بيػػركت، أكلػػى  ِٓٓنف الػػدارمى ت سػػ -ّٗ

 ـ. تحقيؽ: فكاز أحمد، كخالد السبع.ُٕٖٗىػ/ َُْٕ
، ط. دار المعرفػػػػػػة، بيػػػػػػركت ْٖٓالسػػػػػػنف الكبػػػػػػرل. لمبييقػػػػػػى ت  -َْ

 ىػ.ُُّْ
ط. دار الريػػاف  كمعيا حاشػػية السػػندمىػػػ، َّّسػػنف النسػػائى ت  -ُْ

 لمتراث بالقاىرة.
 ف منصكر. المكتبة الشاممة اإلصدار الثالث.سنف سعيد ب -ِْ
)كمعو ظالؿ الجنة في تخريج قِٕٖالبف أبي عاصـ تالسنة  -ّْ

ط.المكتب اإلسالمي  السنة بقمـ: محمد ناصر الديف اْللباني(
 قََُْبيركت أكلى 

مكتبة النصر  –ط  ،ىػْٖٕلمحافظ الذىبي ت  –تمخيص المستدرؾ  -ْْ
 َحاكـ بالرياض بيامش المستدرؾ لم

ىػػػػ، ط. دار التػػػراث العربػػػى ُِّالبػػػف ىشػػػاـ ت  -السػػػيرة النبكيػػػة -ْٓ
بالقػػاىرة، تحقيػػؽ: الػػدكتكر/ أحمػػد حجػػازل السػػقا، كط. دار الكتػػب 

 العممية، بيركت، أكلى.
 ، الرياض ، ق، ط. الرشدْْٗشرح صحيح البخارل البف بطاؿ ت  -ْٔ
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 ق، تحقيؽ/ ياسر إبراىيـُِّْالثانية 
كل عمى مسمـ، المسمى: المنياج فى شرح صحيح مسػمـ شرح النك  -ْٕ

ىػػػ، ط. دار الحػػديث بالقػػاىرة، ٕٔٔبػػف الحجػػاج. لإلمػػاـ النػػككل ت 
 ـ. تحقيؽ: عصاـ الصبابطى كرفاقو.ُْٗٗىػ / ُُْٓأكلى 

المكتب اإلسالمي بيػركت الثانيػة  ،ىػُٔٓلمبغكم ت  –شرح السنة  -ْٖ
 تحقيؽ / زىير الشاكيش. ،ىػَُّْ

ىػػػ تحقيػػؽ/ َُُْاإليمػػاف. لمبييقػػى، ط. دار الكتػػب العمميػػة شػػعب  -ْٗ
 محمد السعيد زغمكؿ.

 الشمائؿ المحمدية لمترمذل. ط، دار الحديث بالقاىرة. -َٓ
الصػػػػػحاح. لمجػػػػػكىرل، ط. دار العمػػػػػـ لمماليػػػػػيف، بيػػػػػركت، الثالثػػػػػة  -ُٓ

 ـ. تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر.ُْٖٗىػ/ َُْْ
ىػػ.  ُُِْط. المكتػب اإلسػالمى ىػػ،  ُُّصحيح ابف خزيمة ت  -ِٓ

 تحقيؽ: محمد مصطفى اْلعظمى.
لأللبػػػػػانى، ط. المكتػػػػػب اإلسػػػػػالمى  –صػػػػػحيح سػػػػػنف إبػػػػػف ماجػػػػػو  -ّٓ

 ىػ.َُْٖ
صػػػحيح سػػػنف أبػػػى داكد. لأللبػػػانى ط. المكتػػػب اإلسػػػالمى، بيػػػركت  -ْٓ

 ىػ، كمكتب التربية  العربى بالرياض.َُْٗ
ط. دار الكتػػػاب العربػػػى  الصػػػمت كآداب المسػػػاف. البػػػف أبػػػى الػػػدنيا، -ٓٓ

 ىػ تحقيؽ: أبك إسحؽ الحكينى.َُُْبيركت اْلكلى 
ضػػعيؼ الجػػامع الصػػغير كزياداتػػو لأللبػػانى، ط. المكتػػب اإلسػػالمى  -ٔٓ

 ىػَُُْبيركت 
ضػػعيؼ سػػنف ابػػف ماجػػو، كضػػعيؼ سػػنف أبػػى داكد، كضػػعيؼ سػػنف  -ٕٓ

الترمػػػذل، كضػػػعيؼ سػػػنف النسػػػائى جميعػػػان لأللبػػػانى، ط. المكتػػػب 
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 مى بيركت.اإلسال
 ىػ، ط. دار صادر، بيركت. َِّالطبقات الكبرل. البف سعد ت  -ٖٓ
ىػػ، َٔٔالنياية فى غريػب الحػديث كاْلثػر البػف اْلثيػر الجػزرل ت  -ٗٓ

ط. دار البػػػػاز بمكػػػػة المكرمػػػػة، تحقيػػػػؽ: طػػػػاىر الػػػػزاكل، كمحمػػػػكد 
 الطناحى.

 ىػ. ٓٓٗعمدة القارل بشرح صحيح البخارل. لمعينى ت  -َٔ
ف المعبػػكد شػػرح سػػنف أبػػى داكد. لمعظػػيـ آبػػادل، ط. دار الكتػػب عػػك -ُٔ

 ىػ، تحقيؽ: عبد الرحمف محمد عثماف. ُُِْالعممية، بيركت 
ق،ط.الرسالة َّّعمؿ اليـك كالميمة.لمنسائي ت -ِٔ

 قَُْٔبيركت.الثانية
 ِٖٓفتح البارل بشرح صحيح البخػارل. البػف حجػر العسػقالنى ت  -ّٔ

 ة.ىػ. ط. المكتبة السمفي
لعبػػػد الػػػرؤكؼ المنػػػاكل ت  -فػػػيض القػػػدير شػػػرح الجػػػامع الصػػػغير -ْٔ

ىػػػػػػ/  ُّٔٓىػػػػػػ ط. المكتبػػػػػة التجاريػػػػػة بالقػػػػػاىرة، أكلػػػػػى  َُُّ
 ـ.ُّٖٗ

القيـ الخمقية كاإلنسانية فى الغزكات. لحسف فتح البػاب، ط. مجمػع  -ٓٔ
 ـ.ُُٕٗ -ىػ  ُُّٗالبحكث اإلسالمية بالقاىرة 

دارالكتػػػػب  ،ىػػػػػِٖٓالعسػػػػقالني ت  البػػػػف حجػػػػر –لسػػػػاف الميػػػػزاف  -ٔٔ
 تحقيؽ / عادؿ عبد المكجكد ،ىػُُْٔ ،العممية

ىػػ، ٕٓٗكنز العماؿ فػى سػنف اْلقػكاؿ كاْلفعػاؿ. لممتقػى الينػدل ت  -ٕٔ
 بيركت. –ط. مؤسسة الرسالة 

ىػ، ط. دار المعارؼ بالقاىرة.  َّٔت  البف منظكر –لساف العرب  -ٖٔ
 كط. دار صادر بيركت، اْلكلى.
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ىػػػ، ط. دار الكتػػاب َٕٖمجمػػع الزكائػػد كمنبػػع الفكائػػد. لمييثمػػى ت  -ٗٔ
 ـ.ُٕٔٗبيركت 

ىػ. المكتبة الشاممة  ِْٓالمحرر الكجيز. البف عطية اْلندلسى ت  -َٕ
 اإلصدار الثالث.

مختػػػار الصػػػحاح. لمحمػػػد بػػػف أبػػػى بكػػػر الػػػرازل، ط. دار اليػػػالؿ،  -ُٕ
 ـ.ُّٖٗبيركت، أكلى 

، ط. دار إحيػػاء التػػراث العربػػى ػ بيػػركت المخصػػص ػ البػػف سػػيده -ِٕ
 اْلكلى، تحقيؽ: خميؿ إبراىيـ. ُٔٗٗ -ىػ ُُْٕ

ْلحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد .المصػػػػباح المنيػػػػر فػػػػي غريػػػػب الشػػػػرح الكبيػػػػر -ّٕ
 ىػ( ط.المكتبة العممية بيركتَٕٕالفيكمي)

ىػ( ْْٓالقضاعي المصرم )المتكفى:  مسند الشياب.ْلبي عبد اهلل -ْٕ
عبػػػد المجيػػػد تحقيػػػؽ: حمػػػدم  ،قَُْٕانيةالث،ط.الرسػػػالة،بيركت

 السمفي.
ىػػػػ، ط. َْٓالمسػػػتدرؾ عمػػػى الصػػػحيحيف. لمحػػػاكـ النيسػػػابكرل ت  -ٕٓ

 مكتبة اؿ نصر الحديثة بالرياض.
ىػػػػػ، ط. حيػػػػدر آبػػػػاد، الينػػػػد َِْمسػػػػند أبػػػػى داكد الطيالسػػػػى ت  -ٕٔ

 ىػ.ُُِّ
ىػػػػ، ط. دار الثقافػػػة العربيػػػة، َّٕمسػػػند أبػػػى يعمػػػى المكصػػػمى ت  -ٕٕ

 ىػ تحقيؽ حسيف سميـ أسد.ُُّْمشؽ د
ىػػػػ، ط. مؤسسػػػة الرسػػػالة، ُِْمسػػػند اإلمػػػاـ أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ ت  -ٖٕ

ىػ تحقيؽ: شعيب اْلرنؤكط كرفاقو، كط. دار الحديث ُُِْبيركت 
ـ. تحقيػؽ: أحمػد شػاكر، كحمػزة ُٓٗٗىػػ / ُُْٔبالقاىرة، أكلػى 

 الزيف.
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ىػػػػػ، َُْٗىػػػػػ، ط. دار الفكػػػػر ِّٓمصػػػػنؼ ابػػػػف أبػػػػى شػػػػيبة ت  -ٕٗ
 بيركت.

ىػػػ، ط. المكتػػب اإلسػػالمى، ُُِمصػػنؼ عبػػد الػػرازؽ الصػػنعانى ت  -َٖ
 ىػ. تحقيؽ: حبيب الرحمف اْلعظمى.َُّْبيركت 

 -ىػػػػػػ ُُْٕمعػػػػػالـ التنزيػػػػػؿ. لمبغػػػػػكل، ط. دار طيبػػػػػة، الرابعػػػػػة  -ُٖ
 ـ.ُٕٗٗ

ىػػػ، ط. المكتػػب العمميػػة،  ّٖٖمعػػالـ السػػنف. لمخطػػابى البسػػتى ت  -ِٖ
 ىػ. َُُْبيركت 

ىػػػ، ط. مطبعػػة الزىػػراء الحديثػػة َّٔالمعجػػـ الكبيػػر. لمطبرانػػى ت  -ّٖ
 بالمكصؿ، تحقيؽ: حمدل عبد المجيد السمفى.

إعػػداد: مجمػػػع المغػػة العربيػػة بالقػػػاىرة، ط. كزارة  -المعجػػـ الػػكجيز -ْٖ
 ـ.ُْٗٗىػ/ ُُْٓالتربية كالتعميـ 

 ية.المعجـ الكسيط، ط. دار الدعكة، تحقيؽ مجمع المغة العرب -ٖٓ
دار اْلفاؽ    .ط قِّٕمكاـر اْلخالؽ. لمخرائطي ت -ٖٔ

 ىػ، تحقيؽ أيمف البحيرم ُُْٗالعربية،القاىرة اْلكلى، 
 تحقيػػػػؽ  ،دار الكتػػػػب العمميػػػػة ،لمػػػػذىبي –المغنػػػػي فػػػػي الضػػػػعفاء  -ٕٖ

 َحاـز القاضي 
أكلػى  ،دار الكتػب العمميػة ،لمذىبي –ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ  -ٖٖ

  َحقيؽ / عمي معكض ىػ تُُْٔ
ق،ط. دار ُٖٓمجمع اْلمثاؿ. ْلبي الفضؿ الميداني النيسابكرم ت -ٖٗ

 تحقيؽ/محمد محي الديف عبد الحميد. -بيركت-المعرفة
ىػػ، ط. دار الحػديث بالقػاىرة، الثالثػة  ُٕٗالمكطأ. لإلماـ مالؾ ت  -َٗ

 ـ، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقى.ُٕٗٗىػ/ ُُْٖ
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، صبحي السامرائي،مكتبة السػنة ،مسند عبد بف حميد المنتخب مف -ُٗ
 قَُْٖأكلى ،بالقاىرة

مرقػػػػاة المفػػػػاتيح شػػػػرح مشػػػػكاة المصػػػػابيح لمػػػػال عمػػػػي القػػػػارم ت  -ِٗ
 قُِِْأكلى  ،ق، ط. دار الفكر، بيركتَُُْ

  www.almoslim.netمكقع المسمـ عمى شبكة اإلنترنت -ّٗ

  تـ بحمد اهلل تعالى


