
ِّ المثوبة، وما فيها من• لذَّة ونعيم؛ فََطَر هللا اإلنسان على حب 

أيًضا -ره فإنه يَْرَغب في ذلك ويعمل من أجل تحقيقه، كما فط

م وشقاء، فإنه على بُغض العقاب، وما يَتََرتَّب عليه من أَلَ -

.يرهبه وينفر منه



الترغيب ولهذا ُعنِّي القرآن الكريم والسنة النبوية ب

.ة والترهيب، كأسلوب مهم ٍّ من أساليب التربي
ؤكدة، وْعد يصحبه تحبيب وإغراء بمصلحة أو لذة أو متعة آجلة، م: الترغيب•

عن لذَّة خي ِّرة، خالصة من الشوائب، مقابل القيام بعََمل صالح، أو االمتناع
ه .ضارة أو عمل سيئ؛ ابتغاَء مْرضاة هللا، وذلك رحمة من هللا بعبادِّ

ما نهى هللا وعيد وتهديد بعقوبة تترتَّب على اقتراف إثْم أو ذنب، م: الترهيب•
عنه، أو على التهاون في أداء فريضة مما أَمَر هللا به، أو هو تهديد من هللا
ية؛ يقصد به تخويف عباده، وإظهار صفة من صفات الجبروت والعظمة اإلله

[.1]ليكونوا دائًما على حذر مَن ارتكاب الَهفَوات والمعاصي

ية، عن ويمتاز أُسلوب الترغيب والتْرهيب في القرآن الكريم والسنة النبو•
أنه يعتمد ب-َغْيره من أساليب الثواب والعقاب في المناهج التربويَّة األخرى 
ٍّ رائع للثو اب المرغَّب على اإلقناع والبرهان، ويكون مصحوبًا بتصوير فني 
أعاذنا هللا -م فيه، المتَمث ِّل في الجنة، وكذلك للعقاب المنتظر، المتمثل في جهن

إثارة على-أيًضا -كما يعتمد الترغيب والترهيب في القرآن والسنة –منها 
التذلُّل االنفعاالت وتربية العواطف الربانية؛ كعاطفة الخوف من هللا تعالى، و

[ . 2]والطََّمع في رحمته، واألََمل في ثوابه-سبحانه –والخشوع له 



تنبط ومن أساليب الثواب والعقاب التي يمكن أن تس

:  من السنة النبوية ، ما يلي 

ا من أساليب اإلثاب• ة؛ وذلك ألنَّ للقُبلة تُعَدُّ القُبلة للطفل الصغير أسلوبًا مهمًّ
يًرا في دوًرا فعَّاالً في تحريك مشاعر الطفل وعاطفته، كما أن لها دوًرا كب
في تشييد تسكين ثََورانه وغضبه، باإلضافة إلى الشعور باالرتباط الوثيق

ا الطفل عالقة الحب بين الكبير والصغير، وهي دليُل رحمة القلب والفؤاد بهذ
الذي الناشئ، وهي برهان على تواُضع الكبير للصغير، وهي النور الساطع
هي أوالً يبهر فؤاد الطفل، ويشرح نفسه، ويزيد من تفاعله مع َمْن حوله، ثم

.مع األطفال -صلى هللا عليه وآله وسلم -وأخيًرا السُّنة الثابتة عن المصطفى

م ناس من: قالت-رضي هللا عنها -أخرج البخاري ومسلم عن عائشة • قَدِّ
ن صبيانكم؟ أتُقَب ِّلو: فقالوا-صلى هللا عليه وسلم -األعراب على رسول هللا 

هللا عليه وسلم صلى-لكنا وهللا ال نُقَب ِّل، فقال رسول هللا : ، قالوا((نعم: ))فقال
[ .3!(( ]أََوأَْملِّك إن كان هللا نزع من قلوبكم الرحمة؟: ))-



يبًا، إحساس الفرح والسرور يلعب في نفس الطفل شيئًا عج•
عم البراءة وهم برا-ويؤث ِّر في نفسه تأثيًرا قويًّا، فاألطفال 

بون يحبُّون الفرح، بل هم أداة الفرح للكبار، ويح-والصفاء 
.  االبتسامة حين يشاهدونها على ُوُجوه الكبار 

ث االنطالق وبالتالي فإن تحريك هذا المؤث ِّر في نفس الطفل سيور•
تلق ِّي أي والحيوية في نفسه، كما يجعله على أُْهبَة االستعداد ل

.أْمر، أو ُمالَحظة، أو إْرشاد

لى نُفُوس يُْدخل الفََرح والسرور ع-صلى هللا عليه وسلم -وكان •
َرح من األْطفال؛ لما للسرور من بَراعة في إسعاد الطفل، ولما للفَ 

ة في التأثير  [ .4]قوَّ



اإلثابة بالمْدح والثناء-3

ن أكثر األُُمور ا• ل مْدح المرب ِّي للصغير وثناؤه عليه مِّ لتي تدخِّ
ح م ن السرور على قْلبه، وتشعره بأهمية هذا العمل الذي ُمدِّ
لنبوية ما أْجله، وتدفعه إلى تَكراره واالستكثار منه؛ وفي السنة ا
ة يدلُّ على أهمية المدح والثناء، كوسيلةٍّ من وسائل اإلثاب

-رة عن أبي هريوالتشجيع على َطلَب العلم؛ من ذلك ما ُروي 
: -صلى هللا عليه وسلم-أنه سأل رسول هللا : -رضي هللا عنه 

لقد : ))-صلى هللا عليه وسلم -َمن أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال 
 من ظننُت أالَّ يسألني أحٌد عن هذا الحديث أول منك؛ لما علمتُ 

[ .5...(( ]حرصك على الحديث
قيق يستثير الرسول – -ليه وسلم صلى هللا ع-فبهذا المْدح والثناء الرَّ

ا ألن في أبي هريرة الرغبة والحرص على َطلَب الحديث، ويدفعه دائمً 
.يكون سبَّاقًا في السؤال عنه



(الهدية)اإلثابة بالمكافَأة المادية -4

محبة الهديَّة تُدخل السرور على النفوس، وتزيد أواصر ال•

ي والُمْهَدى إليه، وهو ما أرشد إليه النب صلى -ي بين الُمْهدِّ

[ .6(( ]تهادوا تحابُّوا: ))بقوله-هللا عليه وسلم 

 الهدايا ومن ثَم؛ فإن مَن الوسائل التربوية الُمفيدة تقديمَ •

قين من الناشئ ِّ ة والمكافآت المادية للمجيدين والمتفو 

ث فيه والمتعل ِّمين؛ فإن ذلك يثير نشاط المتعل ِّم، ويبع

زيمة، الحماس، ويفجر فيه ينابيع الطموح والتنافُس والع

[ .7]ويحرك فيه الجد واالجتهاد، واإلخالص واالستقامة 



ن وسائل العقاب: ثانيًا مِّ

ْرمان مَن التشجيع -1• إليها من وسائل العقاب التي أرشدت:الحِّ
ْرمان مَن التشجيع؛ حيث يعمد المرب ِّي إ: السنة النبوية لى حرمان َمن الحِّ

ده من تشجيع، أو مدح، أو ثناء، وما شابه ذ لك؛ يعاقبه مما كان قد عوَّ
ما ترويه أم المؤمنين -صلى هللا عليه وسلم -يدل لهذا من سنته 

هللا صلى-في قصة اإلفك من موقف الرسول -رضي هللا عنها -عائشة 
ف كي: ))منها حين مرضْت، وأنه لم يكن يزيد على قوله-عليه وسلم 

ما كانت تراه -صلى هللا عليه وسلم -، دون أن ترى منه [8((]تِّيُكم؟
.من اللُّْطف الذي كانْت تعرفه منه حين تْمرض 

أمام -م صلى هللا عليه وسل-وبهذه الطريقة في المعاَملة يضع الرسول •
نواع المرب ِّين وسيلة من وسائل العقاب التربوي، قد تكون من أجدى أ
يته في العقوبات التي يُمكن أن يعاقب بها الطفل، وأكثرها مالءمة لنفس

[ .9]المراحل األولى من دراسته 



اللَّوم والتوبيخ-2

طأ خطأ ال بأس أن يلجأ المَرب ِّي إلى توبيخ الناشئ أو المتعلم إذا ما أخ•
. يستوجب العقاب، ويمكن الزْجر عنه بالتوبيخ 

ث دعت أسلوب التوبيخ حي-صلى هللا عليه وسلم -وقد استخدم الرسول •
: -رضي هللا عنه -الحاجة إلى ذلك؛ حيث يُروى عن أبي ذر الغفاري 

ه، فوبَّخه رسول هللا  - عليه وسلم صلى هللا-أنه َعيَّر رجالً بسواد أم ِّ
[ .10(( ]إنك امُرٌؤ فيك جاهلية: ))قائالً 

ن ذلك قد يكون له لكن ينبغي للمرب ِّي أالَّ يُْفرط في استخدام التوبيخ؛ أل•
ب حال الصغ ار، تأثير سلبي على الناشئ، فال بد أن يراعي المؤد ِّ

إشعاره والفروق بينهم في الطباع واألخالق، فمنهم َمن يكفي في لومه و
ن ال بخطئه نظرةٌ قاسية، ومنهم من يرتجف فؤاده بالتلميح، ومنهم مَ 

َد الطريقة يردعه إال التصريح باللوم والتوبيخ، وعلى المرب ِّي أن يحد ِّ 
.المالئمة للتوبيخ مع كل منهم 



الهْجر والمقاطعة-3

للثالثة إلى هذا األسلوب في عقابه-صلى هللا عليه وسلم -وقد لجأ رسول هللا •
-ليه وسلم صلى هللا ع-الذين ُخل ِّفوا في غزوة تبوك؛ حيث أََمَر رسول هللا 

الثالثة؛ حتى صحابته أالَّ يكل ِّموهم، فجرت المقاطعة بين المسلمين وبين هؤالء
﴿ : ؛ قال تعالى[11]ضاقت عليهم أنفسهم، وضاقت عليهم األرض بما رحبت

يَن َواألَ  رِّ ِّ َواْلُمَهاجِّ يَن اتَّبَعُوهُ فِّي سَ لَقَْد تَاَب هللاُ َعلَى النَّبِّي  اَعةِّ اْلعُْسَرةِّ نَصارِّ الَّذِّ
ْنُهْم ثُ  يقٍّ مِّ يُغ قُلُوُب فَرِّ ن بَْعدِّ َما َكاَد يَزِّ ْم رَ مِّ ْم إِّنَّهُ بِّهِّ يٌم مَّ تَاَب َعلَْيهِّ * ُؤوٌف َرحِّ
يَن ُخل ِّفُوا َحتَّى إِّذَا ضَ  ُم األَْرُض بَِّما َرُحبَ َوَعلَى الثَّالَثَةِّ الَّذِّ ْت َوَضاقَْت اقَْت َعلَْيهِّ

 ِّ َن ّللاَّ ْم أَنفُُسُهْم َوَظنُّوا أَْن ال َمْلَجأَ مِّ َ  إِّالَّ إِّلَْيهِّ ثُمَّ تَاَب َعلَيْ َعلَْيهِّ ْم لِّيَتُوبُوا إِّنَّ ّللاَّ هِّ
يُم ﴾  حِّ اُب الرَّ [ .118-117: سورة التوبة]ُهَو التَّوَّ

ئِّين يحق له • يَحرم أن-بل يجب عليه أحيانًا -وهذا يدل على أن مؤدب الناشِّ
َمن؛ عقوبة وردًعا لهم، حتى المخطئين من ُمعاَشرة زمالئهم فترة من الزَّ

ك، يشعر بندمهم وتوبتهم ورجوعهم إلى الصواب، أو يأخذ عليهم العْهد بذل
م فيهم شريطة أن يعرفوا أخطاءهم، وسبب إنزال هذه العقوبة بهم، وأن يتوسَّ 

[ .12]االستفادة من هذه العقوبة 



العقاب البدني-4

ت السنة النبوية العقاب البََدني كوسيلة من وسائل ُمعالجة األخطاء، إذا توقَّف العالالج• علالى ذلالك؛ فقالد قالال أقرَّ

أبنالاء ُمروا أوالدكم بالصالة وهالم أبنالاء سالبع، واضالربوهم عليهالا وهالم: ))-صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 

[ .13(( ]عشر

ي لكالالن ال بالالد مالالَن الَحالالذَر مالالن المبالغالالة فالالي العقالالاب البالالدني؛ بالالل ال بالالد أن يقتصالالَر المرب ِّالالي منالاله علالالى أ• قالالل ِّ مالالا يالالؤد ِّ

: الغرض؛ ومن ثم ينبغي أن يراعي المربي عند إقدامه على العقاب البدني ما يلي 

د رؤيالتهم االكتفاء بإظهار أداة العقاب إن تم الزْجر بذلك؛ ألن كثيًرا من الصغار واألطفال يرتدعون وينزجالرون بم: أوالً • جالرَّ

ى اإليقالاع للعصا أو السوط، ونحو ذلك من أدوات العقاب البََدني، فإذا ارتدعوا وانزجروا، فقد حصل المقصود؛ فال داعالي إلال

د إظهالار أداة العقالاب، وهالو فالي حالد ِّ ذاتاله وساليلة مالن و.الفعلي للضَّْرب سالائل التأديالب؛ وقد أرشدت السنة النبوية إلالى مجالرَّ

[ .14(( ]عل ِّقوا السوط حيث يراه أهل البيت؛ فإنه أدب لهم: ))مرفوًعا-رضي هللا عنهما -حيث يروى عن ابن عباس 

ف بذلك على االقتصار على شد ِّ األذن ونحو ذلك، دون لجوء إلى الضرب، حيث كان ذلك مجديًا؛ ألن الصغير يتعرَّ : ثانيًا •

ينا في كتاب ":األذكار"ألم المخالفة، وعذاب الفعل الشنيع الذي ارتكبه، واستحقَّ عليه شدَّ أذنه؛ فقد قال النووي في  ِّ رو 

 عليه وسلم صلى هللا-بعثتني أمي إلى رسول هللا : قال-رضي هللا عنه -ابن السني عن عبدهللا بن بسر المازني الصحابي 

[ .15(( ]يا ُغَدر: ))بقِّْطف من عنب، فأكْلُت منه قبل أن أبلغه إياه، فلما جئت أخذ بأذني وقال-

في أمر -ليه وسلم صلى هللا ع-عند اللجوء إلى الضْرب ينبغي أالَّ تقلَّ سنُّ المضروب عن عشر سنين؛ لقوله : ثالثًا •

ال يجوز الضرب عليها قبل -وهي عماد الدين -، فإذا كانت الصالة [16]((واضربوهم عليها وهم أبناء عشر: ))الصالة

.سن العاشرة، فما عداها من األمور أهون وأيسر؛ فال يعاقب عليه الطفل بالضرب قبل العاشرة أيًضا 



كما ينبغي أن يتراوح عدد الضربات بين واحدة وثالث فقط؛ فقد كان عمر بن•
ن المعلم فوق ثالث؛: "يكتب إلى األمصار-رحمه هللا -عبدالعزيز  فإنها مخافة ال يَْقرِّ

".                                              للغالم

اك قال• حَّ [ .17]"ما ضرب المعل ِّم غالًما فوق ثالث، فهو قصاص: "وعن الضَّ

معلم بين إذا لم يعدل ال: "وال بد من العدل في الضْرب بين الصبيان؛ فعن الحسن قال•
[.18"]الصبيان ُكتِّب من الظَّلَمة

ضرب بأداة أن تكوَن أداة الضرب أداة مناسبة لسن ِّ الصغير؛ فال ي-أيًضا -وال بدَّ •
؛ ألن الغر أوالً -َض تؤلِّمه إيالًما شديًدا، أو تُحدث له كسوًرا، أو جروًحا، أو عاهاتٍّ

.من هذا الضْرب هو التأديب، وليس التشف ِّي واالنتقام -وأخيًرا 

ة من ويجتنب المرب ِّي عند الضرب الوْجه والرأس بما حوى، والمناطق الحسَّاس•
ي إلى حدوث عاهات للصغير، وق د نَبَّه الجسم؛ ألن الضرب في هذه المواضع قد يؤد ِّ

[19]((الوجهإذا ضرب أحدكم فليتَّقِّ :))إلى ذلك بقوله-صلى هللا عليه وسلم -النبي 

ن ُحْسن األََدب مع هللا • أن يرفع : -لم صلى هللا عليه وس-ورسوله -عزَّ وَجلَّ -ومِّ
ب يده عن الصغير إذا ذكر اسم هللا  -ه وسلم صلى هللا علي-أو النبي -تعالى -المؤد ِّ

ضهم للعقاب؛ يدل لذلك ما روي عن الن -بي كما هو عادة كثير من الصغار عند تعرُّ
مه فذَكر هللا، فا: ))حيث يقول-صلى هللا عليه وسلم  رفعوا إذا ضَرب أحدكم خادِّ

ب من إن الطفل إذا علم بهذا قد يتخذها وسيلة للتهرُّ : وقد يقول قائل [ .20((]أيديكم
.د فِّْعلَهالعقوبة، والعَْود إلى الخطأ، أو يتخذها حيلة للتخلُّص من الضرب، ويعاو



ه صالاللى هللا عليالال-أنالاله يجالالب االقتالالداء بحالالديث رسالالول هللا :فالالالجواب عالالن ذلالالك•
الج فالي نفالس الطفالل، وهالو كالذلك عال-تعالالى -لما فيه مالن تعظاليم هللا -وسلم 

كالر هللا للضارب من أن حالته الغضبية كبيرة جالدًّا؛ ممالا اسالتدعى مالن الطفالل ذ
ثل هالذه ولن نتكلم مع ضعاف اإليمان الذين إذا سمعوا م. تعالى واالستغاثة به

الالالفًا وضالالالْربًا، فهالالالؤالء بحاجالالالة أن يالالالذكروا االسالالالتغاثات، ازدادوا حمقاًلالالا وتعسُّ
لم هللا  لاليهم علاليهم، مالع قدرتاله ع-تعالالى -ذنوبهم، وتقصيرهم مع ربهم، وحِّ

[ .21]في كل آنٍّ 

لالى عمليالة وهذا يقودنا إلى أمر مهم، وهالو أناله يجالب علالى المرب ِّالي أالَّ يُْقالدَم ع•
-يز الضرب والتأديب وهو في حال غضب شديد؛ فقد كتب عمالر بالن عبالدالعز

ه ال تعاقالب رجالالً عنالد غضالبك علياله؛ بالل احبسال: "إلى أحد عمالاله-رحمه هللا 
".  حتى يسكن غضبك، فإن سكن فأخرجه، فعاقبه على قدر ذنبه

ء هالالالالذه قاعالالالالدة تربويالالالالة يجالالالالب أالَّ يحيالالالالد عنهالالالالا المربُّالالالالون، وال ينسالالالالاها ا بالالالالا•
ب وأنالالت غضالالبان: "واألمهالالات مالالة ؛ ألن الغضالالب يفقالالد صالالاحبه الحك"ال تالالؤد ِّ

يَّة في الحكم، واألناة في بْحث األمالور بحثاًلا ع قليًّالا مالن جميالع والبصيرة والروِّ
الالالة جوانبهالالا، وحينئالالذ يالالأتي الخطالالأ، ويحالالدث الظُّلالالم، ويعالالي  صالالاحبه فالالي ح

ض كالاره، غضبية، ال يفرق بالين االنتقالام والتأديالب، فاالنتقالام يصالدر عالن مالبغ
[.22]والتأديب يصدر عن قلب رحيم



التشهير -5
د على أهمية ستْر العيوب• لمسلمين ، والستر على امع أن اإلسالم يؤك ِّ

ون على ، فإنه في بعض األحيان يوجد َمن يصرُّ وعدم التشهير بهم
؛ ارتكاب األخطاء، وال يرتدعون إال بفْضح أْمرهم والتشهير بهم
-ول فحينئذ يجوز ذلك؛ ألن الضرورة قد دعت إليه؛ وقد لََجأ الرس

ن فيما يروى عإلى هذا األسلوب من العقاب، -صلى هللا عليه وسلم 
يا رسول هللا، إن لي : قال رجل: قال-رضي هللا عنه -أبي هريرة 
طلق فان، ((انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق: ))فقال، جاًرا يؤذيني

ر لي جا: ما شأنك؟ قال: فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا
انطلق : ))فقال-صلى هللا عليه وسلم -يؤذيني، فذكرت ذلك للنبي 
م اللهم العنه، الله: "، فجعلوا يقولون((فأخرج متاعك إلى الطريق

ه [23]((كارجع إلى منزلك، فوهللا ال أؤذي: ))، فبلغه فأتاه، فقال"أْخزِّ

ة وفي هذا دليل على أن النقد االجتماعي الالذع من أساليب التربي•
لقصوىالضرورة ااالجتماعية في اإلسالم؛ ولكن ال يُلَجأ إليه إال عند 

[24.]



والمراجعالمصادر 

ــــــــــــــــــــــــ

-هـ 1425؛ عبدالرحمن النحالوي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثالثة، "أصول التربية اإلسالمية، وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع"[1]–
(.231، 230)ص م 2004

(.237-231)المرجع السابق، ص [2]–

ار ابن كثير، ؛ محمد نور بن عبدالحفيظ سويد، د"منهج التربية النبوية للطفل، مع نماذج تطبيقية من حياة السلف الصالح وأقوال العلماء العاملين"[3]–
رحمة الولد وتقبيله : ، كتاب األدب، باب(10/440)، والحديث أخرجه البخاري (311، 310)م، ص 1998-هـ 1419دمشق، بيروت، الطبعة األولى، 

(.65/2318)صلى هللا عليه وسلم -رحمته : كتاب الفضائل، باب( 1809-4/1808)، ومسلم (5997)

، 238)م، ص 2001هـ، 1422، عطا هللا بن قسيم الحايك، دار هجر للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، "قبسات من التأديب التربوي عند المسلمين"[4]–
239.)

(.2/373" )المسند"، وأحمد في (6570، 99)الحرص على الحديث : كتاب العلم، باب( 1/233)أخرجه البخاري [5]–

، (125" )األمثال"، وأبو الشيخ في (1/143" )الكنى"، والدوالبي في (4/121" )نصب الراية"كما في " األوسط"أخرجه الطبراني في [6]–
ة، ، كلهم من طريق المثنى أبي حاتم العطار عن عبيدهللا بن العيزار عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائش(653" )مسند الشهاب"والقضاعي في 

((.تهادوا تحابُّوا، وهاجروا تورثوا أبناءكم مجًدا، وأقيلوا الكرام عثراتهم: ))-صلى هللا عليه وسلم -قال رسول هللا : قالت

.وفيه المثنى أبو حاتم ولم أجْد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كالم: ، وقال(4/149" )مجمع الزوائد"وذكره الهيثمي في –

، والعسكري في "الهدايا"، والحربي في "األوسط"، وعزاه للطبراني في (165)ص " المقاصد الحسنة"ومن هذا الوْجه ذكره السخاوي في –
.وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة، وعبدهللا بن عمرو، وعبدهللا بن عمر، وعطاء مرسالً ". األمثال"

(.271)، مرجع سابق ص "قبسات من التأديب التربوي عند المسلمين"[7]–

:  كتاب التوبة، باب( 2138-4/2129)، ومسلم (2661)تعديل النساء بعضهن بعًضا : ، كتاب الشهادات، باب(604-5/601)أخرجه البخاري [8]–
(.56/2270)في حديث اإلفك وقبول توبة القاذف 

(.12)هـ، ص 1418، شوال سنة (31)مجلة المعرفة، وزارة المعارف السعودية، العدد [9]–

إطعام المملوك مما يأكل : كتاب اإليمان، باب( 3/1282)، ومسلم (30)المعاصي من أمر الجاهلية : كتاب اإليمان، باب( 1/114)أخرجه البخاري [10]–
(1661.)

ةِّ ﴿ َوَعلَى الثَّاَلثَ : -عز وجل -حديث كعب بن مالك، وقول هللا : كتاب المغازي، باب( 455-8/452)أخرجه البخاري : وهو حديث كعب بن مالك[11]–
يَن ُخل ِّفُوا ﴾  كتاب ( 1/670)، وأبو داود (2769)حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه : كتاب التوبة، باب( 2128-4/2120)، ومسلم (4418)الَّذِّ
.الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صالة: كتاب المساجد، باب( 2/53)، والنسائي (2202)فيما عنى به الطالق والنيات : الطالق، باب



المصادر والمراجع

(.146)، مرجع سابق، ص "أصول التربية اإلسالمية وأساليبها"[12]–

األمر : كتاب الصالة، باب( 1/230)، والدارقطني (2/187)، وأحمد (495)متى يؤمر الغالم بالصالة، حديث : كتاب الصالة، باب( 1/334)أخرجه أبو داود [13]–
2/167" )الضعفاء"، والعقيلي في (1/159" )الكنى"، والدوالبي في (1/347)، وابن أبي شيبة (1/197)، والحاكم (2،3)بتعليم الصلوات والضرب عليها، حديث 

.من حديث عبدهللا بن عمرو بن العاص( 2/278" )تاريخ بغداد"، والخطيب في (10/26" )الحلية"، وأبو نعيم في (168-

نا عيسى بن علي وعبدالصمد بن علي، : ، من طريق سالم بن سليمان قال(10673)رقم ( 10/345" )الكبير"، و(4382" )األوسط"أخرجه الطبراني في [14]–
.عن أبيهما علي بن عبدهللا بن عباس عن ابن عباس به

بن علي بن عبدهللا بن عباس عن أبيه عن جده ، من طريق داود(10670)رقم ( 10/345" )الكبير"، والطبراني في (17963)رقم ( 9/447)وأخرجه عبدالرزاق –
.به

، (256)م، ص 1979-هـ 1399، األذكار، للنووي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، (192)، مرجع سابق، ص "منهج التربية النبوية"[15]–
والحكم بن الوليد هذا ليس له رواية إال اليسير، وروى عنه : في ترجمة الحكم بن الوليد الوحاظي، وقال( 214، 2/213" )الكامل"والحديث أخرجه ابن عدي في 

أورد له ابن عدي حديثًا : في ترجمة الحكم بن الوليد( 2/349" )ميزان االعتدال"يحيى الوحاظي؛ فهذا الحديث ال أعرفه إال عنه عن عبدهللا بن بسر، وقال الذهبي في 
.استنكره

.تقدم تخريجه[16]–

(.1/532" )العيال"أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب [17]–

(.195)، مرجع سابق، ص "منهج التربية النبوية"[18]–

كتاب البر والصلة وا داب، ( 4/2016)، ومسلم ((إذا قاتل: ))بلفظ( 2559)إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه، رقم : كتاب العتق، باب( 5/215)أخرجه البخاري [19]–
" الكبرى"، والنسائي في (4493)في ضرب الوجه في الحد، رقم : كتاب الحدود، باب( 2/574)بنحوه، وأبو داود ( 112/2612)النَّهي عن ضْرب الَوْجه، رقم : باب

(.251، 2/244)، وأحمد (7350)األمر باجتناب الوجه في الضْرب، رقم : كتاب الرجم، باب( 4/325)

، وفي (3423)عظم ذكر هللا : باب( 3/257" )المطالب العالية"، وابن حجر في (1950)في أدب الخادم : كتاب البر والصلة، باب( 4/297)أخرجه الترمذي [20]–
دق في ضعيف ال يص: ليس بشيء، وقال ابن معين: كذ به حماد بن سلمة، وقال أحمد": الميزان"إسناده أبو هارون العبدي، واسمه عمارة بن جوين، قال الذهبي في 

.متروك، ومنهم من كذبه، شيعي": التقريب"حديثه، وقال الحافظ في 

(.2/49" )التقريب"، (3/173" )الميزان: "انظر–

(.  201)، مرجع سابق، ص "منهج التربية النبوية"[21]–

(.  105)، مرجع سابق ص "قبسات من التأديب التربوي"[22]–

"  األدب المفرد"، وصححه الشيخ األلباني كما في (5153)، كتاب األدب باب في حق الجوار (2/760)، وأبو داود (124" )األدب المفرد"أخرجه البخاري في [23]–
(.71)ص 

(.145)، مرجع سابق ص "أصول التربية اإلسالمية وأساليبها"[24]–


