• فَ َ
حب المثوبة ،وما فيها من لذَّة ونعيم؛
ط َر هللا اإلنسان على ِّ
فإنه يَ ْر َ
غب في ذلك ويعمل من أجل تحقيقه ،كما فطره  -أي ً
ضا
 على بُغض العقاب ،وما يَت َ َرتَّب عليه من أَلَم وشقاء ،فإنهيرهبه وينفر منه .

عنِّي القرآن الكريم والسنة النبوية بالترغيب
ولهذا ُ
مهم من أساليب التربية .
والترهيب ،كأسلوب ٍّ
• الترغيب :وعْد يصحبه تحبيب وإغراء بمصلحة أو لذة أو متعة آجلة ،مؤكدة،
خيرة ،خالصة من الشوائب ،مقابل القيام بعَ َمل صالح ،أو االمتناع عن لذَّة
ِّ
مرضاة هللا ،وذلك رحمة من هللا بعبا ِّده.
ضارة أو عمل سيئ؛ ابتغا َء ْ
• الترهيب :وعيد وتهديد بعقوبة تترتَّب على اقتراف إثْم أو ذنب ،مما نهى هللا
عنه ،أو على التهاون في أداء فريضة مما أ َم َر هللا به ،أو هو تهديد من هللا
يقصد به تخويف عباده ،وإظهار صفة من صفات الجبروت والعظمة اإللهية؛
ليكونوا دائ ًما على حذر َ
من ارتكاب ال َهفَوات والمعاصي[.]1
والترهيب في القرآن الكريم والسنة النبوية ،عن
• ويمتاز أُسلوب الترغيب
ْ
َ
غ ْيره من أساليب الثواب والعقاب في المناهج التربويَّة األخرى  -بأنه يعتمد
على اإلقناع والبرهان ،ويكون مصحوبًا بتصوير فني ٍّ رائع للثواب المر َّ
غب
فيه ،المت َم ِّثل في الجنة ،وكذلك للعقاب المنتظر ،المتمثل في جهنم  -أعاذنا هللا
منها –كما يعتمد الترغيب والترهيب في القرآن والسنة  -أي ً
ضا  -على إثارة
االنفعاالت وتربية العواطف الربانية؛ كعاطفة الخوف من هللا تعالى ،والتذلُّل
والخشوع له – سبحانه  -وال َّ
ط َمع في رحمته ،واأل َ َمل في ثوابه[. ]2

ومن أساليب الثواب والعقاب التي يمكن أن تستنبط
من السنة النبوية  ،ما يلي :
• تُعَ ُّد القُبلة للطفل الصغير أسلوبًا مه ًّما من أساليب اإلثابة؛ وذلك َّ
ألن للقُبلة
يرا في
دورا كب ً
دورا فعَّاالً في تحريك مشاعر الطفل وعاطفته ،كما أن لها ً
ً
تسكين ث َ َورانه وغضبه ،باإلضافة إلى الشعور باالرتباط الوثيق في تشييد
عالقة الحب بين الكبير والصغير ،وهي دلي ُل رحمة القلب والفؤاد بهذا الطفل
الناشئ ،وهي برهان على توا ُ
ضع الكبير للصغير ،وهي النور الساطع الذي
يبهر فؤاد الطفل ،ويشرح نفسه ،ويزيد من تفاعله مع َم ْن حوله ،ثم هي أوالً
سنة الثابتة عن المصطفى -صلى هللا عليه وآله وسلم  -مع األطفال .
وأخيرا ال ُّ
ً
• أخرج البخاري ومسلم عن عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت :قَ ِّدم ناس من
األعراب على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فقالوا :أتُقَ ِّبلون صبيانكم؟
فقال(( :نعم)) ،قالوا :لكنا وهللا ال نُقَ ِّبل ،فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم
(( :-أ َ َوأ َ ْم ِّلك إن كان هللا نزع من قلوبكم الرحمة؟!)) [. ]3

• إحساس الفرح والسرور يلعب في نفس الطفل شيئ ًا عجيبًا،
تأثيرا قويًّا ،فاألطفال  -وهم براعم البراءة
ويؤثر في نفسه
ِّ
ً
والصفاء  -يحبُّون الفرح ،بل هم أداة الفرح للكبار ،ويحبون
االبتسامة حين يشاهدونها على ُو ُجوه الكبار .
المؤثر في نفس الطفل سيورث االنطالق
• وبالتالي فإن تحريك هذا
ِّ
تلقي أي
والحيوية في نفسه ،كما يجعله على أ ُ ْهبَة االستعداد ل ِّ
إرشاد.
ْ
أمر ،أو ُمال َحظة ،أو ْ
• وكان  -صلى هللا عليه وسلم  -يُدْخل الفَ َرح والسرور على نُفُوس
األ ْطفال؛ لما للسرور من بَراعة في إسعاد الطفل ،ولما للفَ َرح من
قوة في التأثير [. ]4
َّ

 -3اإلثابة بالم ْدح والثناء
تدخل
• مدْح
المربي للصغير وثناؤه عليه ِّمن أكثر األ ُ ُمور التي ِّ
ِّ
السرور على ق ْلبه ،وتشعره بأهمية هذا العمل الذي ُم ِّدح من
أجله ،وتدفعه إلى تَكراره واالستكثار منه؛ وفي السنة النبوية ما
ْ
يد ُّل على أهمية المدح والثناء ،كوسيل ٍّة من وسائل اإلثابة
والتشجيع على َطلَب العلم؛ من ذلك ما ُروي عن أبي هريرة -
رضي هللا عنه  :-أنه سأل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-
َمن أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال  -صلى هللا عليه وسلم (( :-لقد
علمت من
ظننت أالَّ يسألني أح ٌد عن هذا الحديث أول منك؛ لما
ُ
ُ
حرصك على الحديث. ]5[ ))...
الرقيق يستثير الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -
– فبهذا المدْح والثناء َّ
في أبي هريرة الرغبة والحرص على َطلَب الحديث ،ويدفعه دائ ًما ألن
يكون سبَّاقًا في السؤال عنه.

 -4اإلثابة بالمكافَأة المادية (الهدية)
• الهديَّة تُدخل السرور على النفوس ،وتزيد أواصر المحبة
بين ال ُم ْه ِّدي وال ُم ْهدَى إليه ،وهو ما أرشد إليه النبي  -صلى
هللا عليه وسلم  -بقوله(( :تهادوا تحابُّوا)) [. ]6
• ومن ثَم؛ فإن َ
من الوسائل التربوية ال ُمفيدة تقدي َم الهدايا
والمتفوقين من الناشئة
والمكافآت المادية للمجيدين
ِّ
المتعلم ،ويبعث فيه
والمتعلمين؛ فإن ذلك يثير نشاط
ِّ
ِّ
الحماس ،ويفجر فيه ينابيع الطموح والتنافُس والعزيمة،
ويحرك فيه الجد واالجتهاد ،واإلخالص واالستقامة [. ]7

ثانيًاِّ :من وسائل العقاب
الح ْرمان َ
من التشجيع  :من وسائل العقاب التي أرشدت إليها
• ِّ -1
الح ْرمان َ
المربي إلى حرمان َمن
من التشجيع؛ حيث يعمد
السنة النبويةِّ :
ِّ
عوده من تشجيع ،أو مدح ،أو ثناء ،وما شابه ذلك؛
يعاقبه مما كان قد َّ
يدل لهذا من سنته  -صلى هللا عليه وسلم  -ما ترويه أم المؤمنين
عائشة  -رضي هللا عنها  -في قصة اإلفك من موقف الرسول  -صلى هللا
عليه وسلم  -منها حين مرضتْ  ،وأنه لم يكن يزيد على قوله(( :كيف
تِّيكُم؟))[ ،]8دون أن ترى منه  -صلى هللا عليه وسلم  -ما كانت تراه
تمرض .
من اللُّ ْطف الذي كانتْ تعرفه منه حين ْ
• وبهذه الطريقة في المعا َملة يضع الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -أمام
المربين وسيلة من وسائل العقاب التربوي ،قد تكون من أجدى أنواع
ِّ
العقوبات التي يُمكن أن يعاقب بها الطفل ،وأكثرها مالءمة لنفسيته في
المراحل األولى من دراسته [. ]9

 -2اللَّوم والتوبيخ
المر ِّبي إلى توبيخ الناشئ أو المتعلم إذا ما أخطأ خطأ
• ال بأس أن يلجأ َ
الزجر عنه بالتوبيخ .
يستوجب العقاب ،ويمكن
ْ
• وقد استخدم الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -أسلوب التوبيخ حيث دعت
الحاجة إلى ذلك؛ حيث يُروى عن أبي ذر الغفاري  -رضي هللا عنه :-
أمه ،فوبَّخه رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -
أنه َ
عيَّر رجالً بسواد ِّ
امر ٌؤ فيك جاهلية)) [. ]10
قائالً(( :إنك ُ
للمربي أالَّ يُ ْفرط في استخدام التوبيخ؛ ألن ذلك قد يكون له
• لكن ينبغي
ِّ
تأثير سلبي على الناشئ ،فال بد أن يراعي المؤدِّب حال الصغار،
والفروق بينهم في الطباع واألخالق ،فمنهم َمن يكفي في لومه وإشعاره
بخطئه نظرةٌ قاسية ،ومنهم من يرتجف فؤاده بالتلميح ،ومنهم َمن ال
يحد َد الطريقة
يردعه إال التصريح باللوم والتوبيخ ،وعلى
المربي أن ِّ
ِّ
المالئمة للتوبيخ مع كل منهم .

الهجر والمقاطعة
-3
ْ
• وقد لجأ رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -إلى هذا األسلوب في عقابه للثالثة
الذين ُخ ِّلفوا في غزوة تبوك؛ حيث أ َ َم َر رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -
يكلموهم ،فجرت المقاطعة بين المسلمين وبين هؤالء الثالثة؛ حتى
صحابته أالَّ ِّ
ضاقت عليهم أنفسهم ،وضاقت عليهم األرض بما رحبت[]11؛ قال تعالى﴿ :
اج ِّر َ
ص ِّار الَّ ِّذ َ
اب هللاُ َ
س َر ِّة
سا َ
ين َواأل َن َ
ع ِّة ا ْلعُ ْ
ين اتَّبَعُو ُه ِّفي َ
لَقَ ْد ت َ َ
علَى النَّ ِّبي ِّ َوا ْل ُم َه ِّ
ُوف َر ِّحي ٌم *
اب َ
علَ ْي ِّه ْم ِّإنَّهُ ِّب ِّه ْم َرؤ ٌ
يق ِّم ْن ُه ْم ث ُ َّم ت َ َ
ِّمن بَ ْع ِّد َما كَا َد يَ ِّزي ُغ قُلُ ُ
وب فَ ِّر ٍّ
علَى الثَّالَث َ ِّة الَّ ِّذ َ
ض ِّب َما َر ُحبَتْ َو َ
ين ُخ ِّلفُوا َحتَّى ِّإذَا َ
ضاقَتْ
ضاقَتْ َ
َو َ
علَ ْي ِّه ُم األ َ ْر ُ
اب َ
َ
علَ ْي ِّه ْم ِّليَتُوبُوا ِّإ َّن َّ
س ُه ْم َو َظنُّوا أ َ ْن ال َم ْل َجأ َ ِّم َن َّ
علَ ْي ِّه ْم أَنفُ ُ
ّللاِّ ِّإالَّ ِّإلَ ْي ِّه ث ُ َّم ت َ َ
ّللاَ
الر ِّحي ُم ﴾ [سورة التوبة. ]118 - 117 :
ُه َو الت َّ َّو ُ
اب َّ
شئِّين يحق له  -بل يجب عليه أحيانًا  -أن يَحرم
• وهذا يدل على أن مؤدب النا ِّ
المخطئين من ُمعاشَرة زمالئهم فترة من َّ
الز َمن؛ عقوبة وردعًا لهم ،حتى
يشعر بندمهم وتوبتهم ورجوعهم إلى الصواب ،أو يأخذ عليهم الع ْهد بذلك،
سم فيهم
شريطة أن يعرفوا أخطاءهم ،وسبب إنزال هذه العقوبة بهم ،وأن يتو َّ
االستفادة من هذه العقوبة [. ]12

 -4العقاب البدني
•

أقرت السنة النبوية العقاب ال َبدَني كوسيلة من وسائل ُمعالجة األخطاء ،إذا توقَّف العالالج علالى ذلالك؛ فقالد قالال
َّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ُ (( :-مروا أوالدكم بالصالة وهالم أبنالاء سالبع ،واضالربوهم عليهالا وهالم أبنالاء
عشر)) [. ]13
لكالالن ال بالالد مال َ
الل مالالا يالالؤدِّي
الن ال َحالذَر مالالن المبالغالالة فالالي العقالالاب البالالدني؛ بالالل ال بالالد أن يقتصال َالر المربِّالالي منالاله علالالى أقال ِّ
الغرض؛ ومن ثم ينبغي أن يراعي المربي عند إقدامه على العقاب البدني ما يلي :

•

كثيرا من الصغار واألطفال يرتدعون وينزجالرون بمج َّالرد رؤيالتهم
أوالً  :االكتفاء بإظهار أداة العقاب إن تم الزجْ ر بذلك؛ ألن ً
للعصا أو السوط ،ونحو ذلك من أدوات العقاب البَدَني ،فإذا ارتدعوا وانزجروا ،فقد حصل المقصود؛ فال داعالي إلالى اإليقالاع
الفعلي لل َّ
ض ْرب .وقد أرشدت السنة النبوية إلالى مج َّالرد إظهالار أداة العقالاب ،وهالو فالي ح ِّالد ذاتاله وساليلة مالن وسالائل التأديالب؛
علقوا السوط حيث يراه أهل البيت؛ فإنه أدب لهم)) [. ]14
حيث يروى عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -مرفوعًاِّ (( :
يتعرف بذلك على
ثانيًا  :االقتصار على ِّ
شد األذن ونحو ذلك ،دون لجوء إلى الضرب ،حيث كان ذلك مجديًا؛ ألن الصغير َّ
روينا في كتاب
ألم المخالفة ،وعذاب الفعل الشنيع الذي ارتكبه ،واستح َّ
ق عليه ش َّد أذنه؛ فقد قال النووي في "األذكار"ِّ :
ابن السني عن عبدهللا بن بسر المازني الصحابي  -رضي هللا عنه  -قال :بعثتني أمي إلى رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم
 ب ِّق ْطف من عنب ،فأك ْلتُ منه قبل أن أبلغه إياه ،فلما جئت أخذ بأذني وقال(( :يا ُغدَر)) [. ]15
الضرب ينبغي أالَّ تق َّل ُّ
سن المضروب عن عشر سنين؛ لقوله  -صلى هللا عليه وسلم  -في أمر
ثالثًا  :عند اللجوء إلى
ْ
الصالة (( :واضربوهم عليها وهم أبناء عشر)) [ ،]16فإذا كانت الصالة  -وهي عماد الدين  -ال يجوز الضرب عليها قبل
سن العاشرة ،فما عداها من األمور أهون وأيسر؛ فال يعاقب عليه الطفل بالضرب قبل العاشرة أيضًا .

•

•

•

•

•
•
•
•
•

كما ينبغي أن يتراوح عدد الضربات بين واحدة وثالث فقط؛ فقد كان عمر بن
عبدالعزيز  -رحمه هللا  -يكتب إلى األمصار" :ال يَ ْق ِّرن المعلم فوق ثالث؛ فإنها مخافة
للغالم".
وعن ال َّ
المعلم غال ًما فوق ثالث ،فهو قصاص"[. ]17
ض َّحاك قال" :ما ضرب
ِّ
الضرب بين الصبيان؛ فعن الحسن قال" :إذا لم يعدل المعلم بين
وال بد من العدل في
ْ
الصبيان ُكتِّب من ال َّ
ظلَمة"[.]18
َ
وال ب َّد  -أي ً
لسن الصغير؛ فال يضرب بأداة
تكون أداة الضرب أداة مناسبة
ضا  -أن
ِّ
ض  -أوالً
تؤ ِّلمه إيال ًما شديدًا ،أو تُحدث له
كسورا ،أو جرو ًحا ،أو عاهاتٍّ؛ ألن الغر َ
ً
التشفي واالنتقام .
الضرب هو التأديب ،وليس
وأخيرا  -من هذا
ِّ
ْ
ً
ساسة من
المربي عند الضرب
ويجتنب
ْ
الوجه والرأس بما حوى ،والمناطق الح َّ
ِّ
الجسم؛ ألن الضرب في هذه المواضع قد يؤدِّي إلى حدوث عاهات للصغير ،وقد نَبَّه
ق الوجه))[]19
النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -إلى ذلك بقوله((:إذا ضرب أحدكم فليت َّ ِّ
سن األَدَب مع هللا َّ -
عز و َج َّل  -ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم  :-أن يرفع
ِّ
ومن ُح ْ
المؤدِّب يده عن الصغير إذا ذكر اسم هللا  -تعالى  -أو النبي  -صلى هللا عليه وسلم -
تعرضهم للعقاب؛ يدل لذلك ما روي عن النبي -
كما هو عادة كثير من الصغار عند ُّ
ضرب أحدكم خادِّمه فذكَر هللا ،فارفعوا
صلى هللا عليه وسلم  -حيث يقول(( :إذا َ
للتهرب من
أيديكم))[ . ]20وقد يقول قائل  :إن الطفل إذا علم بهذا قد يتخذها وسيلة
ُّ
العقوبة ،والعَ ْود إلى الخطأ ،أو يتخذها حيلة للتخلُّص من الضرب ،ويعاود ِّف ْعلَه.

• فالالالجواب عالالن ذلالالك :أنالاله يجالالب االقتالالداء بحالالديث رسالالول هللا  -صالاللى هللا علي اله
وسلم  -لما فيه مالن تعظاليم هللا  -تعالالى  -فالي نفالس الطفالل ،وهالو كالذلك عالالج
للضارب من أن حالته الغضبية كبيرة جالدًّا؛ ممالا اسالتدعى مالن الطفالل ذكالر هللا
تعالى واالستغاثة به .ولن نتكلم مع ضعاف اإليمان الذين إذا سمعوا مثل هالذه
سالالالفًا وضالال ْالربًا ،فهالالالؤالء بحاجالالالة أن يالالالذكروا
االسالالالتغاثات ،ازدادوا حمقًالالالا وتع ُّ
وحلم هللا  -تعالالى  -علاليهم ،مالع قدرتاله علاليهم
ذنوبهم ،وتقصيرهم مع ربهمِّ ،
آن [. ]21
في كل ٍّ
المربالي أالَّ يُ ْقالد َم علالى عمليالة
• وهذا يقودنا إلى أمر مهم ،وهالو أناله يجالب علالى
ِّ
الضرب والتأديب وهو في حال غضب شديد؛ فقد كتب عمالر بالن عبالدالعزيز -
رحمه هللا  -إلى أحد عمالاله" :ال تعاقالب رجالالً عنالد غضالبك علياله؛ بالل احبساله
حتى يسكن غضبك ،فإن سكن فأخرجه ،فعاقبه على قدر ذنبه".
• هالالالذه قاعالالالدة تربويالالالة يجالالالب أالَّ يحيالالالد عنهالالالا المربُّالالالون ،وال ينسالالالاها ا بالالالاء
واألمهالالات" :ال تالالؤدِّب وأنالالت غضالالبان"؛ ألن الغضالالب يفقالالد صالالاحبه الحكمالالة
بحث األمالور بحثًالا عقليًّالا مالن جميالع
والبصيرة والر ِّويَّة في الحكم ،واألناة في ْ
جوانبهالالا ،وحينئالالذ يالالأتي الخطالالأ ،ويحالالدث ال ُّ
ظلالالم ،ويعالالي صالالاحبه فالالي حالالالة
غضبية ،ال يفرق بالين االنتقالام والتأديالب ،فاالنتقالام يصالدر عالن مالبغض كالاره،
والتأديب يصدر عن قلب رحيم[.]22

 -5التشهير
يؤكد على أهمية ستْر العيوب  ،والستر على المسلمين
• مع أن اإلسالم ِّ
يصرون على
وعدم التشهير بهم  ،فإنه في بعض األحيان يوجد َمن
ُّ
ارتكاب األخطاء ،وال يرتدعون إال بف ْ
أمرهم والتشهير بهم؛
ضح ْ
فحينئذ يجوز ذلك؛ ألن الضرورة قد دعت إليه؛ وقد لَ َجأ الرسول -
صلى هللا عليه وسلم  -إلى هذا األسلوب من العقاب ،فيما يروى عن
أبي هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال رجل :يا رسول هللا ،إن لي
جارا يؤذيني ،فقال(( :انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق)) ،فانطلق
ً
فأخرج متاعه ،فاجتمع الناس عليه فقالوا :ما شأنك؟ قال :لي جار
يؤذيني ،فذكرت ذلك للنبي  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال(( :انطلق
فأخرج متاعك إلى الطريق)) ،فجعلوا يقولون" :اللهم العنه ،اللهم
ْ
أخ ِّزه" ،فبلغه فأتاه ،فقال(( :ارجع إلى منزلك ،فوهللا ال أؤذيك))[]23
• وفي هذا دليل على أن النقد االجتماعي الالذع من أساليب التربية
االجتماعية في اإلسالم؛ ولكن ال يُل َجأ إليه إال عند الضرورة القصوى
[.]24
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