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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
صددهب  علددمح هلدد  ال احلمددد ر را العدداملال الالوددالة الالىددالب علددمح املبعددو، رمدد  للعدداملال حممددد  ال 

 أمجعا.
 البعد :

ا  دددا للبادددري   ي عل ددد  ال فددد اهلل ار ادددبها   بعدددد  بيددد  حممدددد  ندددام أمدددور هادي دددا المبادددر ا ال دددلير ال معلم 
فيدد   لفيدد  يرونددوا بددأوالل؛  الاددلوف؛   لفيدد  يتعدداملوا مددع اخللدد   عبدددالا ارلديددن؛   فيدد  ي

 .يتعاملوا مع املنو ر الاملخطئ
 )رالاه الرتمدلي بىدند  : ))فد  ابدآ هب وطهللداء((   المما ال شك في  أاهلل اإل ىاا م عر ض للخطأ فما لال

  الجد  عليد  التوبد  فاا صادر ا مند  امآ غريهل ف  أالالاخص  فى   ودر مآيالاخلطأ لد ل  حىدآ(
الاالاتغفارل الإا فاا صادر ا مآ غريه الجد  عليد  ارمدر بداملعرالل الالن؛دي عدآ املنددر الالددعوة إ  

 ار علمح لدر ااتطاعت .
 أخواتي الكريمات :

إذ  ةري أمهيدد  فبدد أا ودددوا حماضددرونا عددآ موضددو  لدد مددا أحوجنددا ف التعلددي جيمعنددا صددر  مددآ صددرال  
الد  اوبع؛دا  ل الارادالي  الرتبويد  املريب الناجح صفات هو : رتبي الا   م؛  مآ جوا     جبتعلي

مراعاهتدددا عندددد وودددهيح  يف معاجلددد  أوطددداء مدددآ حولددد ل الالنواعدددد الددد  جيددد  علدددمح املدددريب  الندددي
المعيدار ادا  املدريب يف وربيتد   اروطاءل ف  ذلك حتت عنواا )اهلددي النبدوي يف معاجلد  اروطداء(

يف  بار الدعائ  الاوبا   بي  مىتعين ا يف ذلك ل إبدا   إ  ا الالنج ل ا اإ  ل الفا  هو أا حيو 
عاا مآ أعا   ار.ل الاملوف  مآ الف  وربيت  رصهاب 

 
 ن  ارل الامل

 الأبدأ مىتعين  بار.
  الناجح صفات عديدة ل أبرهها :للمريب   ي الناجح :أوالً : صفات المرب  

 اإلخالص : – 7
الج  ار الالدار اآلورةل أال فما  ن  ابآ الني  عآ بعض الىل  : أا  الهو أا ينود العبد بعمل 

اهي ا اواه. ا غري ار الال ُم   ال وطل  علمح عملك شاهد 
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فالرتبيدد  عبددادة يدديجر علي؛ددا العبدددل الي سدداا علددمح إحىددا   في؛ددال لددلا البددد في؛ددا مددآ  ريددد النيدد  ر 
إال  مددا فدداا لدد  والو ددا الابت غددي بدد  الج؛دد (( وعددا  ال ينبدد  مددآ العمدد   :))إاهلل ار  اددبها  ل لددال

 )رالاه النىائي الصهه (.
النيددد  يتهدددول العمددد  املبدددا  مدددآ عدددادة إ  باعددد  الل ربددد ل لدددال ابدددآ الندددي  : إاهلل ودددوا   بددد  بودددال 

مدددآ  باعدددات الل ربدددات بالنيددد ل فمدددا مدددآ شددديءيف حن؛ددد  إ   املباحدددات املنددربا هددد  الدددليآ ا نلبدددت
ل الإمندا وتيىدر ات حىن  ووري هبدا ل ربدات الي ندال هبدا معدار الددرجاتال  ي    أاملباحات إال  الحيتم   ي  

 يف الغال  ملآ للب  ميي  إ  الديآ دالا الد يا.
اللدي  التعدار  لالددار اآلودرةال  عند النياب بتوهيح اروطاء أا ينودد بدللك الجد  ار فعلمح املريب  
أحب دد  ارل   ذا صددلت مددآ املدريب الناصدحل فدد ا  النيد  إاملخلدولاي الال الىدعي لنيدد  رضدا الال التادف  

 الفتح علي ل الجع  ل  وأثري ا اللبوال .
 ا ِ ظ؛رْت علي  مواه   الفت    بابآ عبِده ار إذا أح   ال 

 ليدِ  باررالا ِ إماَل العباد     ي   مولح   الإذا صفْت رِ 
 سالمة العقيدة : – 2

آمَاانَ  مَاانْ وَأَمََّاا صددال  الددد يا الاآلوددرة ال  الددلي يدددوا بدد  ارمدآ الالىددعادة العنيددة هددي أاددام اإلميدداا

 .[88:  الد؛ ]   ۖ   فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ وَعَمِلَ صَ لِحً 
حدد ال شدريك لد ل فتودرل لد  الحدده مجيدع العبداداتل فدال ي ددعمح إال  امآ ذلك االعتناد بأا ار ال 

ال وول الىر إال  من ...ل الفدلا االعتنداد بدأا  هول الال  يلبح إال  ل ل الال ي توف  إال  علي ل الال ُي 
ل اليتفدر  عدآ [56:  النمد ]  السََّامَ وَاِِ وَالْارَضْ ا الْيَيْاإَ  الََّا  اللََّاهُ      مَن فِا   قُل لََّ  يَعْلَمُ الغي  مآ اوتودا  ار 

معرفددد  )هددلا عدددب التعلدد  بدددالنجوب الاربددراج )حوددك هدددلا اراددبو ( )مددآ ا دددك وعددرل حوددك(ل 
 ( الغري ذلك مآ االعتنادات البابل .اربراج أالصال الاخوي  عآ بري 

ريب  اددب  الاددتنارة للبدد  بددالعل  بددار العمرا دد  بددأ وا  العبددادات المددآ    ادديو؛ر فىددالم  عنيدددة املدد 
 أثر ذلك يف وعلي  الووجي  املرتيب.
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 تقوى اهلل سبحانه وحسن الخلق : – 4
مِان قَالْلُِِمْ وَ ايََّا ُْمْ أَ ا     صََّيْنَ  الََّذِينَ أُوتُااا الََِِْا  َ  وَلَقَدْ وَلا الاآلوريآ هي الصي  ار لألال  : ونوى ار 

رمتد  : ))اود  ار حيسمدا فندتل الودال  الندام  الهدي الصدي  الرادول  ل[131:  النىداء]  ۚ  اتََّقُاا اللََّاهَ  
أي : حيدددد يدددراس النددام الحيدددد ال يرال دددك )اوددِ  ار( :  )رالاه الرتمددلي اللدددال حددديد حىدددآ(خبلدد  حىدددآ( 

 .[1:  النىاء]  ۚ    ا ََّ اللََّهَ َْ  َ عَلَيُِْمْ ضَقِيلً فتفاء  بنور ار إليك فما لال وعا  : ا 
 : عالم  فمال اإلمياا ونوى ار يف الىر.  –رم  ار  – لال ابآ رج 

مجددع بعمدد؛  عالمددات ح ىددآ اخل لدد  فنددال : هددو أا يدددوا فسددري ىددآ( : )الوددال  النددام خب لدد   حَ 
ل بَدددددرهللا ل الصددددوال ل اللددددور ال صددددبور ال شدددددور ال ال لليدددد  الدددددالبل فسددددري العمدددد الق اللىدددداد  الوددددال ل َصدددد

ددددال ال لعا  ددددال الال اددددب اب ال الال من ام ددددال الال م غتاب ددددال الال حنددددود ال الال خبدددديال ل الال  ددددال رفين ددددال عفيف  حديم 
 .اش احىود ال با اش ال هاهلل 

.  فتنوى ار الح ىآ اخل ل  اب  لفال  املريب 
 حلم واألناة :ال – 3

الندي  : ))إا  فيدك وودلتاا حيب؛مدا ار عبدد رشج بآ  المها صفتاا حممودواا عند ارل لال 
ل المها دلي  علمح رجاحد  العند  الاود اا الدنف ل فدد  مدآ ا دفاعد  رالاه مىدل الراول  : احلل  الار اة(( 

 يف غري موضع؛ا أالرثت ح   ا بويال .
 همر  فيما ي فرمبا عج  الفىت آ  لال وعج

 ه  وىدر  أمدر ا عوالبَ  هَ درِ اللرمبدا فَ 
 إال  ما فاا مآ أمر اآلورة.  ي يف ف  أمر  وري: الرتال   لال عمر 
فمدا لدال ابدآ الندي  : فعليد    إا ع ددمت عندده أال ضدع فتمح هباوا الوفتال ال  أا يتهل  فعلمح املريب  

ه يمبن ل  الطبائع )المآ  يتدل  العبد احلل  الالولار الالىدين  الالسبات حىت ووري أوالل ا تودر  يودر 
 يف احلديد املتف  علي . ار( فما لال 
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 مطابقة القول العمل : – 5
وَمَااا  أُضايااادُ أَ ْ   الهدددو شدددعار ار بيددداء الاملدددربا النددداجهال لدددال ادددبها   عدددآ شدددعي  عليددد  الىدددالب :

يأمر النام بداخلري الهدو أالل مدآ يأويد ل  بينا الفاا  ل [88:  هدود]  ۖ    الَىٰ مَ  أَنْهَ ُْمْ عَنْهُ أُخَ لِفَُِمْ
 جيتنب . آْ الين؛مح عآ الار الهو أالل مَ 

تدلى بد ل البالبد  الأبندانه يأودلالا عند  ملريب  اال   هو أحوج الندام إ  التد اب هدله الودف  ر د  لددالة حي 
وبدأ ب  ا أالالد اخلليف  الرشيد : ليدآ أالل ما د  يَ وصي ا م  العل  الاروالق الاردال لال الاافعي م  

بعينددددكل فاحلىددددآ عنددددده  مددددا    معنددددودة  ؛  ندَ يد ددددمددددآ إصددددال  أالالد ارمددددري إصددددال   فىددددكل فدددد ا  أعْ 
 ااتهىنت ل الالنبيح عنده  ما ودره .

يف أداء عملددك لدددالة يف لولددك الفعلددكل  أا ودددوق لدددالة –أيت؛ددا املربيدد  الفاضددل   – كِ بِدد فجدددير  
  لبااك الحجابك الىاور الغري ذلك.يف وعاملك مع اآلوريآل لدالة يف ل لدالةب وناا الأما  

 في معالجة أخطاء من حوله : ثانًيا : األساليب التي اتبعها النبي 

يف إصدددددال  اروطددددداء يبعدددددد يف الدددددنف  الطمأ ينددددد  أ دددددا وىدددددري يف الطريددددد   اوبدددددا  برينتددددد  إاهلل 
 اهلداي .الوهيحل  اهيك عآ أا اوباع  يف هلا اجملال ج ء مآ التأاي الالطاع ل امليذا بارجر ال 

مع العل  أاهلل هله اراالي  النبوي  لدد اهتددى إ  بعمد؛ا علمداء الرتبيد  يف بدالد الغدرال الينىدب؛ا 
 بعض أبناء املىلما إلي؛  عآ ج؛  اللل  عل .

 -من هذه األساليب النبوية :
 أسلوب اإلقناع واالحتواء النفسي :  – 7

عدآ أيب  ذلك ما الرد مآحد، معال  هو أالوا ي؛دل إ  وغيري مول  أال الوس  اهاإللنا  
فنال : يا راول ار! ائلا ر بال  ا! فألب  النوب علي   فىت شاب ا أومح الني  لال : إاهلل  أ مام  

: أحتب د  رمدكق لدال :   ندالف: اد   ل فد ا من  لريب ال فجلد ل  ف جراله اللالوا : م  م ! فنال 
الندام حيبو د  رم؛داهت ل لدال : أحتب د  البنتدكق لدال : ال الار ال الارل جعلين ار فداسل لدال : الال 

يددا راددول ارل جعلددين ار فددداسل لددال : الال النددام حيبو دد  لبندداهت ل لددال : أحتب دد  روتددكق لددال : ال 
الار ل لددال : الال النددام حيبو دد  روددواهت ل لددال : أحتب دد  لعمتددكق لددال : ال الار ل لددال : الال النددام 

لدددال : أحتب ددد  خلالتدددكق لدددال : ال الارل لدددال : الال الندددام حيبو ددد  خلددداالهت ل لدددال : عمددداهت ل حيبو ددد  ل
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فوضددع يددده عليدد  اللددال : الل؛دد  اغفددر ذ بدد  الب؛ددر للبدد  الحو ددآ فرجدد ( فلدد  يدددآ بعددد ذلددك الفددىت 
 .رالاه أمد الصهه  ارلباقيلتفت إ  شيء( 

لادداا الدددلي فىدددر حدداج  احليددداء المه ددد   مدددع هدددلا ا العودددي  مدددآ راددول ار    هدددلا املولدد لنتأم دد
العنوبد  املرتوبد  علدمح  املعوي ل العنده وول مآ الرتاف؛ال للا يريد اإلذال فل  يدلفر لد  الرادول 

ليرل ب  عاجل املول  النوري بعدة الاائ  يو؛ر في؛دا تهالتوبيخ أال المن  هله املعوي ل المل حيو  
جوارهل أجلى   ال  –االحتواء الارماا النفىي هبلا الااا : بل  لرب  فاعر الااا ب اهتمام  

 ودددت     لالضدددع يددده عليدد ل ال أالا فلمتدد ل ال ألنعدد ف؛دد   عابفتددد ل فحدداالره ثدد  بالدلمدد  الطيبددد ل ال حدهلل ال 
 ك الىاع !.وي  مآ ويعبدعوات بيب  هللا الااا اللي أبغض امل حواره

باهتددا راهلل ذلددك مدددعاة إ  جلددوئ؛  ؛ددا البالئإاهلل املربي دد  املوفندد  هددي مددآ ودد يح احلددواج  بين؛ددا البددا أبنا
 ارماا. إلي؛ا الااتاارهتا عند حدال، مادل  ما فتأوله  برحاب  صدر إ  بر  

  أسلوب الموعظة الموجزة : – 2
الهلا ارالوا ي ىتخدب مع مآ ارود  اخلطأ اليعل  أ   خمطئ اللدآ غلبت   فى  ارمارة بالىوءل 

 ميثرة. ةوا موج  العبار ر بالتنوى المرالب  ار بأالف؛لا ي لف  
لدددال : فندددت  أضدددرا  غالم دددا بالىدددوم فىدددمعت  صدددوو ا مدددآ   مدددآ ذلدددك أا  أبدددا مىدددعود البددددري 

ل فىنط الىدوم مدآ يددي مدآ هيبتد ل فندال : )اعلد  أبدا مىدعود أا   ولفيل إذ هو راول ار 
 .رالاه مىل ار ألدر عليك منك علمح هلا الغالب( 

الدددالب ي نىددي بعمدد  بعم ددا فيندد  التددأثريل فلددو افتفددمح املددريب  ةف سددر   فلمددات بليغدد  مدديثرة لوددريةل را  
حلودلت الفائددة  مدوج  ا بليغ دا مديثر ابتالالة ج ء مآ هي  فرميد  أال برف دا مدآ حدديد  شدري ل أال لدوال  

 .ب ذا ار املرجوة
ىن ال مآ ذلك ما الرد يف فت  الىري ل يف ووب  التابعي اجللي  هاذاا الدنديل اللد أ عطي صوو ا ح

هل  مآ هالت العد ل  –ذات يوب الهو ي غين  مع صاح  ل ل المع  )الطنبور(  فمر  ابآ مىعود 
هاذاا   ممددمح يف بريندد  إ  البيددت فنددال  ل(فنددال : )مددا أحىددآ هددلا الوددوت لددو فدداا بددالنرها –

ي أبدد فىدعيت   لرصهاب  : مدآ هدلاق لدالوا : هدلا ابدآ مىدعودل يندول : فدألنمح ار يف للدي التوبد 
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  ارل اجلددد    دوددد  بيتددد  بسوبددد  فألبددد  علدددي  فددداعتننين البددددمحل اللدددال : مرحب دددا مبدددآ أحب ددد الأودددلت  
 (.ينالأفرم

حيدد أصدبح مدآ   – أبدو عمدر الدنددي – د في؛ا هلا الرج  هاذاا احلديد أاا يد ا مآ فسري  إاهلل  
 فلم  صادل ل الموعو  موج ة.   حياو  تممآ غري   وفبار رالاة احلديدل ف؛

ال الول دت ذفر ا.فل  ف  مآ  م  أثرت فأينعت الأمثرتل أصلهت ألوام ال الصنعت ُمد 
 أسلوب التعزيز أو التدعيم : – 4

مددآ أهدد  مبددادا الإجددراءات وعدددي  الىددلوس لدو دد  يعمدد  علددمح ونويدد  النتددائج  الهددلا اراددلوا ي عددد  
  الرجدد  لددال : ) عدد املرغوبدد  الياددعره  باإل وددالل فنددد أالرد البخدداري يف صددهيه  : أا  النددي 

 عبدار لو فاا يولي مآ اللي ( لالت حفو  : فداا بعد  ال يناب إال  لليال .
ادب  بلبد  لعلد  احلدديد   المآ هلا أيم ا مدا الرد عدآ اإلمداب الدلهي اإلمداب احلدافث ا دد ، يف أاهلل 

لدددال ر  فلمدد  الاحدددةل شدددهلت مهتدد  المددألت للبددد  العنلدد ل لدددال : ملددا رأى اإلمدداب الدددِرهار وطددي
 د.  ار ر عل  احلديفهب   (وطك هلا ياب  وط ا دثا إاهلل )ا : ىن  مىته

 هلدا ودأثري فبدري يف حيداة املدرتيب ليىدلك الطريد  إا  الدلمات التهفي ي  التاجيعي  اليىدرية مدآ املدريب  
عليد  هبدلا  ثدينأ  فد ا  –مسال   –% 33ب  اا  ىحين   ال عمال   املرتيبل فعندما يعم  دالم اارفم  

يد  الطالد   الفدلال الهادت عندده النجاحدات  الحث أ   ختطمح هله النىبي  الوواال فى عنددما جي 
مددآ الوددواال في سددين عليدد  معلمدد ل اليدددعو لدد ل اليطلدد  مندد  امل يددد مددآ اجلددد   )الدىددول( إجابدد  لريبدد 

حىدددي ا  العنددددما ي ادددجع الوالدددداا الاملعلددد  الاالجت؛ددداد  فددد اهلل ذلدددك اي هىدددآ مدددآ مىدددتواه الدرااددديل
إ  أا ي دت   بريد    –بد ذا ار  –المعنوي ا الطال  اللي حيفث جد ء ا مدآ الندرها الددرإ  فد ا  ذلدك 

حفودد  فددامال ل أال يدددوا حريو دددا علددمح صددالة الفريمدد  في ادددجع علددمح صددالة الرالاودد  الالتطوعدددات  
 ب .ارجر الاملسو  –ب ذا ار  –فوالة المهمح الالوور مع بياا فم  أدائ؛مال فينال اجلميع 

 يف جدددوار را  لدددال ابدددآ الندددي  : ر اهلل فلمددد  ال ي لندددي العبدددد هلدددا بددداال ل ودددرفض بددد  إ  أعلدددمح عليدددا  
 العاملا.
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 أسلوب اإلعراض والهجر : – 3
 –رضددي ار عددن؛   –مسددال ذلددك : مددا حودد  لدعدد  بددآ مالددك الصدداحبي  الهددو مددآ أاددالي  التأديدد ل 

اددبب ا يف  ذلددك اهلجددراا مددآ راددول ار  وبددوس بددال عددلر شددرعيل فددداا الددليآ ختلفددوا عددآ غدد الة
 هيادة  دم؛  الصدق ووبت؛ .

فددداا يف   إاالاملدددريب  املوفددد  يىدددتعم  هدددلا ارادددلوا مدددع أهددد  املعاصدددي إذا مل   ْدددِد فدددي؛  النوددديه  
 فما ال موله  في  : ورف    هو املوله .  هجره  موله ل أما إذا مل يدآ يف هجره  موله 

 غي على المربي مراعاتها أثناء تصحيح الخطأ :ثالًثا : القواعد التي ينب

 أن نتائج الرفق في معالجة الخطأ أكثر وأعظم من نتائج الشدة : – 7
ل الاهلددا  رالاه مىددل : )إا الرفدد  ال يدددوا يف شدديء  إال  ها دد ل الال   دد   مددآ شدديء  إال  شددا  ((  لددال 

ددر ب علددمح النددار فدد   هددا   اللددا  لدد  فمدديل  عويمدد ل لددال  رالاه  لددا ادد؛  لريدد  مددآ النددام(( : ))ح 

 .أمد
وَلَاْ ُْنتَ فَظ َّ  غَلِيظَ الْقَلْإا لَ نفَضَُّاا مِانْ   ۚ  لِنتَ لَهُمْ  اللََّهِ مَِّنَ فَلامَ  ضَحْمَةٍبالرف  الالرم   اللد الص  ار  بي  

  [161:  هل عمراا]   ۚ  حَاْلِكَ 
يندد  مدديثرةل فمددسال  حددا  نددول للمخطددئ : بددألط  عبددارة الأحىددآ إشددارة بطر  ح اخلطددأه  َوددفددالرف  ي  

)فيك وري عوي  ما فاا أا حيو  هلا منك( )ما رأيدك لدو فعلدت فدلاق( )هدلي الج؛د   ودر مدا 
بدسري مما لو للدت لد  : )أال وفند ( )أال أفم  ل المما ال شك في  أ ا …رأيك لو وفعل؛اق( الغريها

 اال نياد. النفور الرفض راهلل الاد ة الالِغْلو  لد حتمل  علمح( ف؛ و
 معرفة خصائص المرحلة العمرية التي يمر بها المخطئ : – 2

وطداء مري  ال  مير هبا املخطدئ ففيد  بتنليد  اروطداء يف معاجلد  ارعإا  معرف  ووائص املرحل  ال
 علمح التفوي  التار :

  مرحلة الطفولة  : –أ 
يف بناء الودويآ شخودي  الطفد ل الهي املرحل  ارال  مآ حياة اإل ىاا ر ا وعتر حجر اراام 

الهدددي أرض وودددب  لتعليمددد  أمدددور الدددديآ الارودددالق الفاضدددل ل الهلدددله املرحلددد  وودددائص : احلرفددد  
الفسددرة  لالعدددب النددرة علددمح التمييدد  بددا الوددواا الاخلطددأ لالعدددب االاددتنرار يف مددداا معددا لالدسدرية
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ىددتعم  معدد  ي  مددآ اخلطددأ أا اراددةل ل فمددآ اخلطددأ أا وطلدد  مندد  ارب أا يدددوا منمددبط ا مسالي ددال ال 
لو عبد ببعض ارثدا، أال أاداء إ  أحدد إووا د  الودغار أال رفدع صدوو ا أال  ل فماالعتاا الالعناا

 إخل.… بدمح
ا  الفلا املعلم  ختطئ عندما ورى أا الطالب  البد أا ولت ب اردا التاب  فدال ونادغ  عدآ الددرم أبدد 

 إخل.….الال وتأور عآ أداء الواج 
ل ارالوا اهلا  اللا  يف ااتعمالا ر مااعر احل   الالعابف  هل لاإظ؛الاملعلم   ب  جي  علمح ارب
مددع أوطدداء الغلمدداا يف غايدد   فمددآ وددالل الىددرية النبويدد   ددرى وعامدد  النددي  لووددوي  أوطددائ؛ 

مآ أحىآ النام و لن ال فأرالين   النيأ   لال : فاا  الى؛ول  الالليو  ل فند الرد عآ أ   
فد ذا رادول ار  –أي فلعبدت  مع؛د   – علمح صبياال اله  يلعبدوا يف الىدوق فمررت  ل حلاج يوم ا 
 ددي  أذهبددت حيددد  مددآ الرائدديل لددال: فنوددرت إليدد  الهددو يمددهكل فنددال : ))يددا أ  ينلددد لبمدد 

 رالاه مىل . يعين : أذه   اآلال أمروكق للت:  ع  أ ا أذه  يا راول ار((

 مرحلة المراهقة : –ب 
 يتهدول اإل ىدداا مددآ الطفولدد  إ  الرشدددل الوتغددري رنيتدد  صددعوب  حيددد    العمددر مراحدد الهدي مددآ أشددد  

تغددري العديددد مددآ ارشددياء فاملادداعر الاملدد اج الارفدددار الالىددلوس وفي؛ددا  للهيدداةل فددرتة ميددر  هبددا اإل ىدداا
الاال فعدددال الادددديد الالدددرفض الالعنددداد ل هلدددلا حيتددداج املراهددد  إ  أادددلوا وربدددوي منااددد  خلوائوددد  

الاالعدرتال مبدا تد ل  معد ل ر مدآ الوددال  الاالحدرتابىد مير هبال الذلك عآ بري  بنداء جالعمري  ال 
الإشددعاره باحلدد  الالسندد ل في اددرس يف حدد  املادددل  الي يوددل برأيدد  يف معاجلدد  الفددتح بدداا احلددوار معدد ل 

اخلطددأل فنجعلدد  يدتادد  اخلطددأ   يدتادد  احلدد  الالوددواال الي دددع  الي عدد ه الو بدد  السندد  يف  فدد  
خطددئ  

 
ف  اعدد  بعددض العبددارات مسدد  : ااددتعآ بددار علددمح التغيددري الادديعينك ار عدد   الجدد ل أ ددت امل

 لادر ب ذا ار علمح أا ودوا أفم  مآ الىاب ل الغري ذلك مآ العبارات ال  حتف ه الوع هه.
دد العلددمح املددريب أا ي ددددرس ددد  أا  هددله املرحلدد  مرحلددد  حتم    العطددداء الودمدد  للددديآ الاجملتمدددع إذا مددا ال ج 

علمح جدي   أمهللره  راول ار  التوجي  الىلي  ل اللني الرتبي  الواحل ل فأاام  بآ هيد  املراه 
 !عام ال العمره ه لاس مثا ي  عار في  فبار الوهاب 
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 عند تزاحم األخطاء يُقّدم في العالج األهم فالمهم:  – 4
ا أراددل  إ  أهدد  عندددم ملعدداذ     بويدد ل فنددد لددال اددن   ج يف الدددعوة الاإلصددال إا لمددي  التدددر  

 ؛ علمأفدد لددللك سهدد  أجددابو  فدد ا لالدديمآ : )لدديدآ أالل مددا ودددعوه  إليدد  شدد؛ادة أا ال إلدد  إال  ار
 .متف  علي  أا  ار افرتض علي؛  مخ  صلوات يف اليوب الالليل ....(

لفدرائض فاروطداء يف االعتنداد أال ا التدرج يف التعلي  مدع املدرتيبل فيبددأ بداره  فدامل؛ ل فعلمح املريب  
 الواجب  ينبغي أا و ند ب يف اإلصال  علمح أوطاء الىلوس الاآلداا.

 عنه وتكرار التذكير بالذنب :عدم إقصاء الُمخطئ واالحتفاظ بصورة سلبية  – 3
املددرتيب مددآ صددورة اددلبي  اددابن ل العدددب وددلفريه بل بدد  إذا ودداال  عليدد  أا ينىددمح مددا فدداا علددمح املددريب  

 بددننص البددداياتل المددآ ودداا الوغددري حالدد  إ  ارحىددآ فددال ينبغددي فدد ا  العددرة بدمددال الن؛ايددات ال
 ه أال حتبيط  أال ولفريه بل ب .ن إلوا

 انتقد الخطأ ال الُمخطئ : – 5 
ددد حدددا يواجددد  املخطدددئ أا يوَ ينبغدددي علدددمح املدددريب   تنددداده للخطدددأ ال للمخطدددئل إذ هدددو فالطبيددد     اج 

ددارا املددرض ال املددريضل ف؛ددو حيدداالل إ ندداذه العال جدد  ال أا ينمددي عليدد  مددع مرضدد ل لددلا الددلي حي 
ينبغددي أا  ددددره اخلطدددأ ال املخطدددئل ال دددبغض املعودددي  ال ددرح  العاصددديل ال نتندددد الفعددد  اللددددآ  دددرتب 

 الفاع .
ْىدِدراللد الرد يف الىن  النبوي  أ    أ يت برجد   

 
أود اه  !فندال رجد  : مدا لد  فدأ لي  عليد  احلدد   َشدِرَا امل

أاهلل رجددال  لعندد ل  ل اليف رالايدد رالاه البخدداريادديطاا علددمح أودديد (( ال ا: ))ال ودو ددوا عددو  فنددال ل ار
دد  ار الراددول ((ل: ))ال و فنددال  بالعودداة  فنددد  ل الهنددا وتجلددمح رمدد  راددول ار عندد  ف   دد  حي 

لفوي ددا لددد وفددتح أبواب ددا مددآ  املخطددئإها دد     أاهلل ال ب ددألدداب علددمح العاصددي احلددد ل الحددافث علددمح فرامتدد ل 
 .مادي يف اخلطأ أال و ننط  مآ لبول ووبت حتمل  علمح الت الار  

طدئ الطالد  أال االبدآ مدسال  فاملريب   خطدئ  عندما ُي 
 
: مدسال  فدال يندول لد  فعليد  أا ينتندد اخلطدأ ال امل

 ...... أفره فعلك هلا(.( )أ ا أ حب ك اللدين  رفك هلاوو أ ا ال أح   )كل ب  ينول : أ ا ال أحب  
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 الجدال :ترك الجدال أكثر إقناًعا من  – 6
: )أ دا هعدي  بيدت يف  لدال اجلددال يف معاجلد  اروطداء وووص دا مدع املعا ددل    ند علمح املدريب  

ن  اجلن  ملآ ورس املِرَ  )*(ربض  .رالاه أبو داالدا( اء الإا فاا حم 
دد    –وددرس  املِددَراء يف أمددور الددد يا فددأا ينددول ) الاملددراد باحلددديد : رأيددت  فال  ددا يف الىددوقل  – الهددو حم 

هدد   اآلوددر : بدد  رأيتدد  يف املىددجدل الحيودد  بين؛مددا جدددال  فينددول
 
 الِوودداب. فدد ذا وددرس الاددخص امل

 مبهدد    املِددَراء حودد  علددمح السددواا الددلي يف احلددديدل أمددا وددرس  املِددَراء يف الددديآ ال  وددرة احلدد ل فلددي 
  . (1)(إبالل ا الال يدو  يف احلديد راهلل هلا ه مي  لله 

 وتعليمه لمن جهل :ه ئإرشاد المخطئ إلى تصحيح خط – 1
)ودالد بدآ رافدع(  الذلك أثبت يف التعلي  الأاللع يف النفومل اللد الرد يف حديد املىيء يف صالو 

محل : )ارجددع فودد   ف   ددك مل و ودد  ( فرجددع فوددل   مح المل يطمددةآ في؛ددال فنددال لدد  راددول الددلي صددل  
الالدلي بعسدك بداحل  : )ارجدع فود   ف   دك مل و ود  ( فعد  ذلدك ثالث دال فندال :  فنال لد  رادول 

: )إذا لمت إ  الودالة فددر  الالدرأ مدا ويىدر معدك مدآ الندرها  فما أ حىآ غريه فعلمينل فنال 
الج   هلا الوهايب إ  فيفيد  أداء الودالةل المدا  ففي احلديد أا  الني ل متف  عليد ...( ..  ارفع
وب الأالل مدا ي ىدأل عن؛دا العبدد يد للِعو  شأا الوالة ال  هي هفد العبدادات بعدد التوحيدد ذاس إال  

  لتدوا ل   ور ا الاعادة الااة الفالح ا. ها ب ونااالنيام ل الأا  علمح املىل  أداء
 تحمل رّدة فعل المخطئ : – 1

علدمح املدريب أا ي راعددي أحدوال الندام يف رد ة فعل؛دد  عندد ونبددي؛؛  علدمح أوطدائ؛ ل مددآ ذلدك مددا الرد 
: ))اوددِ  ار الاصددري(( فنالددت : هلددا لددي صددي  هلددال فنددال مددرهلل علددمح امددرأة وبدددي عمل ددا  النددي  عددآ

)إليك عينل ف  ك مل و و  مبويب ( المل وعرف ل   لي  هلا : إ    راول ار صلمح ار عليد  الادل ل 
دا الودر عندد الوددم  ارال ((  فندمت الجاءت إ  بيت  لائلد  : مل أعرفدكل لدال هلدا  رالاه : ))إمن 

 .البخاري

                                                 

 اجلن  : ظاهرها الما حوهلا.ربض  )*( 

 .181فتاا العل  للايخ حممد بآ عسيما    ( 1)
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أ  دد  مل ينددتن  لنفىدد  عندددما لالددت لدد  )إليددك عددين( ر  دد  عددرل أا  احلدد ا بلدد   ندد  فمددآ ح ىددآ و ل
دا الودر عندد الوددم  ارال ( فالودر  م يدد علد  الفائددة يف لولد  : بد  أعطاهدا من؛ا مبلغ ل  )إمن 

الددلي فيدد  السددواا الارجددر هددو مددا حيودد  عنددد أالل املودديب  مددآ مددوت لريدد  أال مددرض أال  ددوه فددال 
صدددوو ا بالنياحددد  الال ياددد  ثوب دددا الال غدددري ذلدددك مدددآ وىدددخطل بددد  يىدددرتجعل اليتدددلفر يرفدددع املوددداا 

: ))ما مآ مىل  يويب  أذى إال  حات ار عن  وطاياه فما  للمواا فنول    العويم جورار
 .رالاه مىل حتات الرق الاجر(( 

  ختَِ   ِإَذا َرَجْوَت هَلَا ثَدَوابَا.  َعو َمْت الَجلهللت ٍ   َفد    م ِويب 
 عدم المبالغة في العقوبة : – 9

فيىددلك املددريب يف ووجي؛دد  للمددرتيب بأاددلوا جيمددع بددا الرتغيدد  الالرتهيدد ل الالسددواا لبدد  العندداال 
حرما ددد  مدددآ التادددجيع إ  اللدددوب إ  اإلعدددراض إ  البنددددر اخلطدددأ ال بنددددر الغمددد ل فيتددددرج مدددآ 

ددامددا اددب ل فالمددرا غددري  فدد ذا مل جيدددِ االفتفدداء ب ظ؛ددار هلدد  المددرال 
 
إليدد  إال  عنددد  يلجددأر ل الال مل

 المرالرةل الالنود من   ونوإ اعوجاجل ال إبراه النوة الإظ؛ار اال تناب الالتافي.
فدالتفري  بدا ينبغدي مراعاهتدا عندد وودهيح اخلطدأ  هناس لواعد أودرى  –أووايت املبارفات  –أيم ا 

جداهر هبدا مآ اللدع مند  اخلطدأ مدرار ا البدا مدآ اللدع مند  رالل مدرةل الالتفريد  بدا 
 
املىدترت باملعودي  الامل

 الغري ذلك.
يف وودهيح  المدن؛ج الندي  لصفات املريب النداجح هله :  –أخواتي الكريمات  – ختاًما

فمدآ فداا لديد  فند  الأراد االلتدداء لدام النودري  الالنواعد اراااي  يف ووهيح اروطاء لاروطاء
الأحددا، ليتوصد  إ  ارادلوا املنااد  علمح النوري الالابي  علمح الابي  فيما ميدر بد  مدآ موالد  

 ل الال يىتعج  السمرة فلع  أثر هله الرتبي  الىليم  يو؛ر اللو بعد حا.للهال  املعني 
 ، وصلِّ اللهم وسلم على نأسرل اهلل أ  جيعلن  ممن يسَمعا  القال فيَلعا  أحسنه، وا  يُعلمن  م  ينفع

 نلين  حممدٍ وعلى آله وصحله أمجعني.


