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 ٧٥

  
  تأدیب الطفل باستخدام العقوبة في الفقه اإلسالمي

  :صملخال
التأصــیل ، إلــى جانــب ب عقوبــة الطفــل فــي اإلســالملــى أســلو ا وقــوف ع الدراســة تلــكهــدفت  

بیـــان ضـــوابط  ، مـــعالشـــرعي لوســـیلة العقوبـــة كواحـــدة مـــن وســـائل تربیـــة الطفـــل فـــي اإلســـالم
، ومــن أهمهــا عـدم لجــوء المربــي إلــى الضــرب إال بعــد فشــل العقوبــة عنــد تربیــة الطفــل خداماسـت

ة األخـــرى، وال بــد مـــن التــدرج فـــي اســتعمال العقوبـــة بحیــث ال یســـتعمل جمیــع الوســـائل التربویــ
 .األشد إلى عند استنفاد األقل شدة

  
  

Abstract: 
 This study aimed at  understanding child punishment 
approach in Islam.  In addition to that it aimed  at authentication child 
punishment in Islam as one mean of upbringing child. The study also 
explained some punishment regulations in relation to child upbringing 
such as not beating children unless all the educational methods failed.  
It is important to punish children in steps  . 



    
 

 ٧٦

  : المقدمة
رب العالمین، والصالة والسالم علـى سـید المرسـلین، وقـدوة المـربین سـیدنا محمـد، الحمد هللا 

  :وعلى آله وصحبه، ومن سار على هدیهم إلى یوم الدین، وبعد
 ،األمـــم واألجیـــالُ ألنهـــا أســـاس بنـــاء  ،إن التربیـــة مـــن أهـــم ركـــائز بنـــاء األمـــم والمجتمعـــات 

م  ،وتبنــى المجتمعــات ،تقــام الحضــارات :وعلیهــا ّ  ،وتوضــح األهــداف ،و تُزكــى النفــوس ،األخــالقوتقــو
ة وفتــرة، ومــن ثــم كــان المــنهج التربــوي و  ،وتجنــى الغایــات ّ دبــار، وفیهــا شــر ٕ الــنفس البشــریة فیهــا إقبــال وا

والتــي تعتبــر وســیلة مــن  العقوبــة،االعتبــارات، ومــن ذلــك  تلــكالــنفس بكــل  تلــكاإلســالمي یتعامــل مــع 
المربـــي؛ لتحقیـــق أهـــداف الشـــرع مـــن إصـــالح الســـلوك، وتقـــویم الوســائل التربویـــة التـــي قـــد یلجـــأ إلیهـــا 

ـــهاالعوجـــاج،  میـــة،  :وبنـــاء اإلنســـان فـــي جمیـــع جوانب ـــة، والعقلیـــة، والقیّ اإلیمانیـــة، والروحیـــة، والخلقی
  .والجسدیة، واإلبداعیة

   :أهمیة البحث
  :تكمن أهمیة البحث في النقاط التالیة

ُ إلــى وقـت. ١ ٕ ، وهـي مهمــٌة لیسـت جدیـدة ، وهــي عمـٌل فاضــلالتربیـُة عمـٌل شــاق، وجهـد یحتـاج ن ، وا
 ،البنـاء اإلنسـاني المنشـودمن الروافد التي تحقـق   ً رافدالتي تعتبر تربویة ال من الوسائلالعقوبة التربیة ب

  .إذا ما استخدمت وفق ضوابطها المعتبرة
ُ الحــالي لألمــة . ٢ فهــم تربـــوي  خاصـــة مــع غیــاب، وضــعًا ســیئاً  النــاظر لواقـــع األمــة یجــدف: الوضــع

  .في المحاضن التربویة المتعددة إسالمي الستخدام العقوبة
كثرة الحدیث فـي المؤسسـات التربویـة عـن الجـدوى فـي اسـتخدام العقوبـة وخاصـة الضـرب كوسـیلة . ٣

  .من وسائل التربیة
خاصــة ســبب التقصــیر فــي التربیــة أو إهمالهــا، ب ،وجــود بعــض األمــراض التــي انتشــرت فــي األمــة. ٤

  .ة بالعقوبةالتربی
  : أهداف البحث

  :یهدف البحث إلى تحقیق ما یلي
 ،للمشاركة في مؤتمر الطفل الفلسطیني بـین تحـدیات الواقـع وطموحـات المسـتقبلورقة عمل  تقدیم. ١

  .لتنشئة أطفال المسلمین تنشئة صالحة تقوم على الكتاب والسنة لتكون مرشداً 
  :من خالل بیان لتعرف على كیفیة تربیتنا ألوالدنال ،لعقوبةالعودة إلى المنهج الرباني في التربیة با. ٢
  .الوقوف على أسلوب العقوبة في اإلسالم، وتأصیلها الشرعي. أ



    
 

 ٧٧

  .بیان أنواع العقوبة المستخدمة في تأدیب الطفل، وضوابط استخدامها. ب
  :الجهود السابقة

ــیس هــذا البحــث أول مــن تنــاول موضــوع العقوبــة كوســیلة تربویــة فــي اإل ــد ســبق ل ســالم، فق
ن كــالغزالي وابـن تیمیــة وابــن خلـدون وغیــرهم، ومــن و وكتـب فــي ذلــك العدیـد مــن العلمــاء مـنهم المتقــدم

المتأخرین كعبداهللا ناصح علوان، ومحمد قطـب، وعبـد الـرحمن الـنحالوي وغیـرهم، كمـا أن العدیـد مـن 
ذا البحــــث قــــد أخــــرج تناولــــت هــــذا الموضــــوع، إال أن هــــ )اإلنترنــــت(المواقـــع اإلســــالمیة علــــى شــــبكة 

  . الموضوع في ثوب جدید من خالل لم شتات الموضوع بتأصیله ووضع ضوابطه
   :منهج البحث وخطته

ــي االســتنباطي مــن خــالل النصــوص الشــرعیة مــن القــرآن ــى المــنهج التحلیل  یقــوم البحــث عل
  :كما یليبعد المقدمة السابقة والسنة وأقوال العلماء، وقد تم إعداد خطة البحث 

  .وتأصیلها الشرعي في اإلسالم مفهوم العقوبة: حث األولالمب
  .العقوبة كوسیلة لتأدیب الطفل في اإلسالم: المبحث الثاني
   .أنواع العقوبة المستخدمة في تأدیب الطفل :المبحث الثالث
  .خدام العقوبة في تأدیب الطفلضوابط است: المبحث الرابع

   .وتتضمن أهم النتائج والتوصیات: الخاتمة
  



    
 

 ٧٨

  المبحث األول
  في اإلسالم وتأصیلها الشرعي مفهوم العقوبة

  

  :تعریف العقوبة:  وًال 
قـال :العقوبة في اللغة .١ ُ : اسم من العقاب، وهوالجزاء الـذي ینـال اإلنسـان علـى فعـل السـوء، ی
ن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به{: قال تعالى، )١(أخذه به: وعقاباً بذنبه معاقبة  عاقبه ٕ   )٢(}وا

 )٣("هي األلم الذي یلحق اإلنسان مستحقًا على الجنایة" :لعقوبة في الشرعا .٢

  )٤("أمر الشارع المقرر لمصلحة الجماعة على عصیانهي الجزاء : "وعرفها عبد القادر عودة
ــه ــدنیا یقــال ل ــین العقوبــة وبــین العقــاب، فمــا یلحــق اإلنســان إن كــان فــي ال : وفــرق بعضــهم ب

ن كان في اآلخرة ٕ قال له العقوبة، وا ُ   )٥(العقاب: ی
  :األلفاظ ذات الصلة: ثانیاً 

قـال: من معاني الجزاء: الجزاء .١ ُ ً أي: الكفایة والغناء، ی ، )٦(كفـى وأغنـى: جـزي الشـيء جـزاء
ــه جــزاء الحســنى{:قــال تعــالى  ، وقــال تعــالى )٨(}وجــزاء ســیئة ســیئة مثلهــا{:، وقــال تعــالى )٧(}فل

 )٩(}واتقوا یومًا ال تجزي نفس عن نفس شیئاً {:
الضـرب، ثــم  :، وأصـل العـذاب فــي كـالم العــرب)١٠(شـق علــى الـنفس وآلمهــاكــل مـا وهو : العـذاب .٢

 )١١(.استعمل في كل عقوبة مؤلمة، واستعیر في األمور الشاقة، فقیل السفر قطعة من العذاب

  :العالقة بین العقوبة والجزاء والعذاب
ــة، أمــا   ــى مــن ارتكــب ســیئة أو مخالف ــى الفعــل  إن العقوبــة ال تكــون إال عل الجــزاء فیكــون عل

، فالجزاء إذن أعم من العقوبة، وبالنسبة للعذاب فالعقوبة أخـص منـه  ءالسي وعلى الفعل الحسن أیضًا
ألنها تطلق على ما یتم إیقاعـه مـن ألـم معنـوي أو بـدني علـى مـن یرتكـب خطـًأ أو سـیئة، أمـا العـذاب 

  . ها، كألم السفر وألم األمور الشاقةیشمل األلم الحاصل من العقوبة ومن غیر  ألنهفأعم من ذلك 
  :أقسام العقوبة: ثالثاً 

نقســم بحســب الجــرائم التــي تتنقسـم العقوبــة إلــى تقســیمات كثیــرة باعتبــارات مختلفــة، والعقوبــة   
  :فرضت علیها إلى

  .وهي العقوبة المقررة  لجرائم الحدود :عقوبة الحد .١
 .لقصاص والدیةوهي العقوبة المقررة لجرائم ا :عقوبة القصاص والدیة .٢
 .العقوبة المقررة لبعض جرائم القصاص والدیة، وبعض جرائم التعازیروهي  :عقوبة الكفارة .٣



    
 

 ٧٩

وهي العقوبة المقـررة لجـرائم التعـازیر، وهـي عقوبـة غیـر مقـدرة شـرعت حقـًا  :عقوبة التعزیر .٤
صـالحه وتأدیبـه، وهـ ٕ ذا القسـم هـو هللا تعالى أو األفراد، والغرض من مشـروعیتها ردع الجـاني وزجـره وا

مرادنا في هذا البحث، وهو من سلطة القاضي أو المربي، والعقوبة التعزیریة مشروعة كما سنرى فـي 
یختــار منهــا القاضــي أو المربــي مــا یــراه مناســبًا لحالــة الجــاني للوصــول إلــى أهــداف  ةحــث القادمــاالمب

الهجــر أو التعزیـــر بالمـــال التعزیــر مـــن اإلصــالح والتأدیـــب، كعقوبـــة الجلــد أو الحـــبس أو التـــوبیخ أو 
  )١٢(ونحوها 

  .التأصیل الشرعي للعقوبة: رابعاً 
قصد منها االنتقـام مـن ی الو  ة،هادفة وموجه تعتبر وسیلةالعقوبة في مفهوم التربیة اإلسالمیة إن 
كمــا أنهــا لیســت الوسـیلة الوحیــدة فــي تقــویم اعوجــاج  ،أو إقامــة الحـد علیــه ،ر بــهاضــر أو اإل ،المخطـئ

  .واحدة من وسائل التربیة اإلسالمیة المتعددةل هي ، بوالداأل
تكـــون مشـــفوعة بالرحمـــة والشـــفقة ینبغـــي أن و  ،وصـــالحهم والدتســـتهدف خیـــر األ العقوبـــةو  

   .ومنضبطة بضوابط مشروعة ال تنفصل عنها
دبـار، وفیهـا  ةبو العقو  ٕ أمر تقتضیه الفطرة اإلنسانیة، خاصـة وأن الـنفس البشـریة فیهـا إقبـال وا

فأقم وجهك للدین حنیفًا فطرة اهللا التي فطر  {: ة، واإلسالم هو دین الفطرة، یقول اهللا تعالىشرة وفتر 
؛ ومـن هنـا جـاء المـنهج التربـوي فـي اإلسـالم )١٣(}الناس علیها ال تبدیل لخلق اهللا ذلـك الـدین القـیم

  .االعتبارات تلكالنفس البشریة  بكل  تلكلیتعامل مع 
أنها جمعت بین الترغیب والترهیب، وبـین الثـواب والعقـاب؛ والمتتبع للنصوص الشرعیة یجد 

ــه الشــر والســلبیة،  ــه ســلوك اإلنســان نحــو الخیــر واالیجابیــة، وتجنیب ــالغ فــي توجی لمــا لــذلك مــن أثــر ب
یحتاجهـا المربــي  التـي قــد مــن وسـائل التربیــةوالتربیـة بالعقوبـة ال تخــرج عـن هــذا السـیاق، فهــي وسـیلة 

  .إلنساني، خاصة عند األطفال؛ لتقویم السلوك اأحیاناً 
وباستقراء نصوص الشریعة ومقاصد التشـریع اإلسـالمي نجـد أنهـا إنمـا جـاءت لتحـافظ علـى 

عـــرف  ُ مجمـــوع " :، وقـــد أشـــار إلیهـــا الشـــاطبي بقولـــه)بالضـــروریات الخمـــس(الكلیـــات الخمـــس أو مـــا ی
  )١٤("حفظ الدین والنفس والنسل والمال والعقل: الضروریات خمسة وهي

الضـروریات مـن خـالل مراعاتهـا مـن جانـب الوجـود،  تلـكعة اإلسالمیة حافظت على والشری  
ــات  ــذلك قــررت عقوب ــدرأ عنهــا االخــتالل الواقــع أو المتوقــع فیهــا؛ ول ومراعاتهــا مــن جانــب العــدم بمــا ی

  . زاجرة وألیمة لكل من تسول له نفسه التعدي علیها، أو انتهاك حرماتها
  :تقریر العقوبة الدنیویة  مسلكین ظاهرین هما وقد سلكت الشریعة اإلسالمیة في  



    
 

 ٨٠

  )١٥("یوجبه عن ارتكاب ما مقدرة وجبت زجراً عقوبة ":الحد ): الحد(العقوبة النصیة. ١

  )١٦(.وال كف رة في كل معصیة ال حد فیهالتأدیب ا): التفویضیة( العقوبة التعزیریة. ٢
عـدى فسـادها وخطرهـا إلـى المجتمـع والعقوبة النصیة المحددة جاءت محصورة في جرائم معینة یت

اإلنسـاني، ومنفعــة عقوبتهـا تعــود أیضــًا علـى المجتمــع اإلنســاني، وقـد أشــار الــدكتور أبـو الحمــد أحمــد 
تعتبر بمنزلة األم لبقیة الجرائم غیرها؛ نظرًا إلى داللتهـا علـى تأصـل الشـر "الجرائم  تلكموسى إلى أن 

لــى شـدة حرمـة مــا وقعـت عل ٕ یـه فــي الفطـرة البشـریة وخطــر ضـررها فـي المجتمــع فـي نفـس مرتكبهـا، وا
  )١٧("اإلنساني

  :والجرائم التي اختصت بها العقوبات النصیة هي  
غســل وال  :اـلـردة .١ ُ ذا مــا قُتــل فإنــه ال ی ٕ ســتتاب، وا ُ ــد عــن اإلســالم عقوبتــه القتــل بعــد أن ی إن مــن یرت

دفن في مقابر المسلمین ُ كفن وال یُصلى علیه وال ی ُ   .ی
  :لكوالدلیل على ذ

ثـم ال یحـل دم امـرئ مسـلم یشـهد أن  :" rقـال رسـول اهللا  :قـال  t عبد اهللا بن مسعود ما رواه -أ
والتـارك لدینـه المفــارق  ،والـنفس بـالنفس ،ال إلـه إال اهللا وأنـي رسـول اهللا إال بإحـدى ثـالث الثیـب الزانـي

  .حدیث حسن صحیح عنه وقال ،)١٨("للجماعة
ألن  ؛لـو كنـت أنـا لـم أحـرقهم :فقـال  y بـن عبـاسامـا فبلـغ حـرق قو   t أن علیـاً مـا روي مـن  -ب

  )١٩("من بدل دینه فاقتلوه:" rولقتلتهم كما قال النبي  ،ال تعذبوا بعذاب اهللا"  :قال  rالنبي 
الحـدیثین یقـرر عقوبـة القتـل فـي  األحادیث نص فـي الموضـوع، فكـال: وجه الداللة من األحادیث

جعلـه حـالل الـدم " التـارك لدینـه المفـارق للجماعـة" r ول بقولـهحق المرتد عن اإلسـالم، فالحـدیث األ
  ".فاقتلوه" :  r وال یعني ذلك سوى القتل، والحدیث الثاني صرح بذلك في قوله

یســتوجب عقوبــة  ،إن قتــل الــنفس المعصــومة عمــداً  :قتــل الــنفس التــي حــرم اهللا إال بــالحق. ٢
العقوبة فـي القصـاص  تلكتلك الجریمة، وتتمثل  تكافئ الجرم؛ ومن ثم قرر الشارع عقوبة تتناسب مع

  .وهي قتل القاتل إذا ما طلب أولیاء الدم ذلك
  :العقوبة ما یلي تلكوالدلیل على 

أیها الذین آمنوا كتـب علـیكم القصـاص فـي القتلـى الحـر بـالحر والعبـد بالعبـد ی{:قول اهللا تعالى -أ
   )٢٠(}.....باألنثى ىواألنث

  .ة الداللة في تقریر عقوبة القصاص في القتل العمداآلیة واضح: وجه الداللة
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ثم ال یحل دم امرئ مسلم یشـهد أن  :" rقال رسول اهللا  :قال  t عبد اهللا بن مسعود ما رواه -ب
والتـارك لدینـه المفــارق  ،والـنفس بـالنفس ،ال إلـه إال اهللا وأنـي رسـول اهللا إال بإحـدى ثـالث الثیـب الزانـي

  .حسن صحیح حدیث عنه وقال)٢١("للجماعة
الحدیث صریح في داللته على عقوبة قاتل النفس عمدًا وهي عقوبة القتـل، وذلـك فـي : وجه الداللة

  . الجنایة حالل الدم تلك، فقد جعله ب"فسالنفس بالن: " rقوله 
الزاني إما أن یكون غیر محصن فتكون عقوبتـه الجلـد مائـة، والتغریـب عـام، علـى مـا هـو : الزنا. ٣

لفقهـاء فـي وجـوب التغریـب عامـًا كـامًال أو عدمـه، أو فـي التفریـق فـي ذلـك  بـین الزانـي الخالف بـین ا
ما أن یكون محصنًا فتكون عقوبته الرجم حتى الموت ٕ   .والزانیة، وا

  :والدلیل على ذلك هو
  )٢٢(}الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة{:قوله تعالى  -أ

ــة اآلیــة صــریحة فــي دال: وجــه الداللــة لتهــا علــى كــون عقوبــة الزانــي هــي مائــة جلــدة، ومــع أن اآلی
  .جاءت مطلقة في حق كل زان، إال أن الحدیث اآلتي خصها بغیر المحصن

ــالغ البكــر وكــذلك الزانیــة البالغــة البكــر الحــرة وثبــت بالســنة  :"یقــول القرطبــي هــذا حــد الزانــي الحــر الب
   )٢٣("تغریب عام على الخالف في ذلك

  rإن رجــال مــن األعــراب أتــى رســول اهللا  :"رة وزیــد بــن خالــد الجهنــي أنهمــا قــاال عــن أبــي هریــ -ب
فقـال الخصـم اآلخـر وهـو أفقـه منـه نعـم  ،أنشـدك اهللا إال قضـیت لـي بكتـاب اهللا ثم یـا رسـول اهللا :فقال

فزنــى  ،هــذا نـدع إن ابنـي كــان عســیفاً  :قــل قــال rفقــال رسـول اهللا  ،فـاقض بیننــا بكتـاب اهللا وأذن لــي
نـــي أخبـــرت أن علـــى ابنـــي الـــرجم ،رأتـــهبام ٕ ـــم ،فافتـــدیت منـــه بمائـــة شـــاة وولیـــدة ،وا  ،فســـألت أهـــل العل

: r فقـال رســول اهللا  ،وأن علــى امـرأة هـذا الــرجم ،فـأخبروني إنمـا علــى ابنـي جلـد مائــة وتغریـب عـام
، ب عـ مالولیـدة والغـنم رد وعلـى ابنـك جلـد مائـة وتغریـ ،والـذي نفسـي بیـده ألقضـین بینكمـا بكتـاب اهللا"

 rقـال فغـدا علیهـا فاعترفـت فـأمر بهـا رسـول اهللا  ،واغد یا أنیس إلى امرأة هذا فإن اعترفـت فارجمهـا
   )٢٤("فرجمت

ــة : وجــه الداللــة ــر المحصــن هــي جلــد مائ ــة الزانــي غی ــه علــى كــون عقوب الحــدیث واضــح فــي داللت
  .وتغریب عام، وعقوبة الزاني المحصن هي الرجم

أن علیــه جلـــد مائـــة  rالتصــریح فـــي قصــة العســـیف مـــن لفــظ النبـــي  قـــعیشــیر العســـقالني أنــه قـــد و 
فـان آیـة  ،وفي الحدیث جـواز الجمـع بـین الجلـد والنفـي فـي حـق الزانـي الـذي لـم یحصـن ،وتغریب عام

وال یلــزم مــن خلــو آیــة النــور عــن  لمحصــن،حــدیث االالجلــد مطلقــة فــي حــق كــل زان فخــص منهــا فــي 
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ومـن الحجـج القویـة أن قصـة العسـیف  ،خلوهـا مـن الـرجم ذلـك كما لم یلـزم مـن ،النفي عدم مشروعیته
ألن أبـا هریــرة  ؛ألنهـا كانـت فـي قصــة اإلفـك وهـي متقدمـة علــى قصـة العسـیف ؛كانـت بعـد آیـة النــور

t نما ،حضرها ٕ    )٢٥(.هاجر بعد قصة اإلفك بزمن وا
  .الجریمة تستوجب الجلد ثمانین جلدة، وعدم قبول شهادة القاذف تلكإن  :القذف. ٤

  :واألصل في ذلك هو
والذین یرمـون المحصـنات ثـم لـم یـأتوا بأربعـة شـهداء فاجلـدوهم ثمـانین جلـدة وال {:قول اهللا تعـالى

   )٢٦(}تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون
أقـیم علیــه حــد القــذف أن مــن قـذف محصــنا ولــم یـأت بأربعــة شــهداء  اهللا تعــالى أخبـر :وجــه الداللــة

    )٢٧(.عدم قبول الشهادة وهو ثمانون جلدة مع
إن من یعتدي على مال معصوم للغیر بالسرقة من غیر حاجة أو اضـطرار، فـإن ذلـك  :السرقة. ٥

  .یستدعي إقامة الحد وهو قطع ید السارق من الرسغ
ً بما كسـبا نكـاًال مـن {:قول اهللا تعالى :والدلیل على ذلك هو السارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما جزاء

   )٢٨(.}عزیز حكیماهللا  اهللا 
أخـذ مـال الغیـر خفیـة وجـب القطـع إذا كـان ت  ي التي سـرق وأالذي سرق أن المعنى  :وجه الداللة

   )٢٩(.األخذ من حرز
الجریمـة أكثـر مـن عقوبـة القتـل، أو  تلـكوهي اإلفساد في األرض أو قطع الطریـق، ول  :الحرابة. ٦

  .األرضالصلب، أو قطع األیدي واألرجل من خالف، أو النفي من 
  :العقوبة هو تلكواألصل في 

قتلـوا أو {: قول اهللا تعالى ُ إنما جـزاء الـذین یحـاربون اهللا ورسـوله ویسـعون فـي األرض فسـادًا أن ی
نفوا من األرض، ذلك لهم خزي في الدنیا ولهم في  ُ صلبوا أو تُقطع أیدیهم وأرجلهم من خالف أو ی ُ ی

  )٣٠(}اآلخرة عذاب عظیم
 تلـــكوعقوبـــة مرتكـــب  ،قطـــع الطریـــقو  الـــواردة فـــي اآلیـــة یـــراد بهـــا الســـلبمحاربـــة ال :وجـــه الداللـــة

أو یصـلبوا مـع القتـل إن قتلـوا وأخـذوا  ،من غیر صلب إن أفـردوا القتـل أن یقتلوا أي قصاصاً : الجریمة
تقطـع أو  ،أو یصـلب حیـا ویتـرك أو یطعـن حتـى یمـوت ،وللفقهاء خالف في أنه یقتل ویصلب ،المال

ینفـوا مـن بلـد إلـى بلـد بحیـث ال یتمكنـون  أو ،لهم الیسرى إن أخذوا المـال ولـم یقتلـواأیدیهم الیمنى وأرج
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وأو فـي اآلیـة علـى هـذا للتفصـیل وقیـل إنـه للتخییـر  ،من القرار في موضـع إن اقتصـروا علـى اإلخافـة
    )٣١(.العقوبات تلكواإلمام مخیر بین 

الـذین آمنـوا إنمـا الخمـر والمیسـر  یأیهـا{:إن اإلسالم حرم الخمر بقوله تعـالى  :شرب الخمر. ٧
   وعاقب)٣٢(}واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

  .شارب الخمر بجلده ثمانین جلدة
  :العقوبة هو تلكواألصل في 

 ،أربعـین tوجلـد أبـو بكـر ،جلد في الخمـر بالجریـد والنعـال  rأن النبي  t أنس بن مالك ما رواه
وقـــال مســدد مـــن القـــرى  ،إن النـــاس قـــد دنــوا مـــن الریــف :دعـــا النــاس فقـــال لهــم tفلمــا ولـــي عمــر 

نرى أن تجعلـه كـأخف الحـدود   t فقال له عبد الرحمن بن عوف ؟فما ترون في حد الخمر ،والریف
  )٣٣("فجلد فیه ثمانین

ولى ، ولما تـ tقد جلد أربعین، وكذلك أبو بكر rالحدیث واضح في داللته أن النبي  :وجه الداللة
 .الخالفة استشار الصحابة فأشاروا علیه أن یجعلهـا ثمـانین، ولـم یعـارض أحـد فكـان إجماعـاً  tعمر

  أما العقوبة التعزیریة فقد ثبتت مشروعیتها بالقرآن الكریم والسنة
   :من القرآن الكریم:  وًال 

والالتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن {: قوله تعالى
  )٣٤(}طعنكم فال تبغوا علیهن سبیال إن اهللا كان علیًا كبیراً أ

إن اهللا تعالى أمر الزوج فـي حالـة تـرك الزوجـة ألمـره، والخـروج عـن طاعتـه، أن یقـوم  :وجه الداللة
ذا لـم ترتـدع فبالضـرب  ٕ ال فبالهجران فـي المضـاجع، وا ٕ بتأدیبها وتهذیبها بالموعظة أوًال فإن هي قبلت وا

  .غیر المبرح
  :من السنة النبویة:  ً ثانی

   )٣٥("ال ترفع العصا عن أهلك وأخفهم في اهللا عز وجل rقال رسول اهللا : قال tبن عمر اعن . ١
  )٣٦("علقوا السوط  حیث یراه أهل البیت:" rقال رسول اهللا  :قال y بن عباساعن . ٢
حالـه وحـالهم أن للرجل ضرب نسائه فیما یصـلحهم وتصـلح بـه  األحادیث تدل على :وجه الداللة  

  )٣٧(.امتناعها علیه ونشوزها عند معه كما له أن یضرب امرأته
ال یجلــد  فــوق عشــر جلــدات إال فــي حــد مــن  : "یقــول  rكــان النبــي  :قــال  tعــن أبــي بــردة . ٣

  )٣٨("حدود اهللا
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یدل الحدیث داللة واضـحة علـى أن العقوبـة للتأدیـب والتعزیـر ـ وهـذا ال یكـون إال فـي  :وجه الداللة
  . الحد ـ ال تتجاوز عشر جلداتغیر 

بالصــالة لســبع مــروا أوالدكــم  rقــال رســول اهللا  :عمــرو بــن شــعیب عــن أبیــه عــن جــده قــالعــن . ٤
  )٣٩("وفرقوا بینهم في المضاجع ،سنین واضربوهم علیها في عشر

جعل لآلباء الحق في تأدیب أوالدهـم ومعـاقبتهم علـى تـركهم الصـالة إذا  rإن النبي  :وجه الداللة
بلغــوا عشــر ســنین، وهــذا دلیــل صــریح فــي مشــروعیة العقوبــة باعتبارهــا وســیلة مــن وســائل التربیــة  مــا

  .إلصالح سلوك األوالد عند اعوجاجه
  

  المبحث الثاني
  كوسیلة تربویة لتأدیب الطفل في اإلسالمالعقوبة 

وهـذا البد من التأكیـد علـى أن الشـریعة اإلسـالمیة قـد أباحـت ضـرب األوالد للتأدیـب والـتعلم 
، واألدلة التي أوردناها على مشـروعیة عقوبـة التعزیـر تصـلح أن )٤٠(حق لألب والجد والوصي وللمعلم

ــد فشــل  ــة عن ــة فــي حــق الطفــل باعتبارهــا وســیلة مــن وســائل التربی ــى مشــروعیة العقوب ــیًال عل تكــون دل
الة فـي سـن الوسائل األخرى، بل قد ورد النص جلیًا في جواز معاقبة الطفل بالضـرب عنـد تركـه الصـ

قـــوم  ُ ـــل ألن ی ـــه الطف ـــاج فی ـــرك یحت ـــرك الصـــالة أي فعـــل أو ت ـــى ت ـــاس عل العاشـــرة، كمـــا ویمكـــن أن یق
ألن یـؤدب  :"ولـهق  rعـن النبـي  tجابر بـن سـمرة اعوجاجه ویُحسن سلوكه؛ خاصة وأنه قد روى 

   )٤١("أحدكم ولده خیر له من أن یتصدق كل یوم بنصف صاع
  .أو بالموعظة أو باألحداث، فقد یكون أیضًا بالعقوبة بأنواعها المختلفةوتأدیب الولد كما  یكون بالقدوة 

وللمعلـم أیضـا  ،عـن سـوء األدب علـى الـتعلم ورداً  وحمـالً  لكن لألب الضرب تأدیباً  "....ویقول الغزالي
   )٤٢("ذلك بإذن األب

 :فــي مســألة عقوبــة الضــرب بــین مؤیــد ومعــارض یتراوحــون نوبــالرغم مــن ذلــك فــإن التربــویی  
والمـنهج التربــوي اإلســالمي  ،علــى ا طــالقفمـنهم مــن یمنـع الضــرب ویعارضــه، ومـنهم مــن یأخــذ بـه 

ویعطـي  ،فهـو ال یقـر ضـرب األوالد إال فـي حـدود ضـیقة وبضـوابط معلومـة ،أولئـك وأولئـكوسط بـین 
قــال علمــاء التربیــة فــي وـقـد  ،المربــي حــق اســتخدام هــذا األســلوب عنــدما ال یغنــي غیــره مــن األســالیب

وذلـك بعـد سـن العاشـرة  ،لـم تنفـع الوسـائل األخـرى اإذ ،ً خفیفا یجوز للمربي أن یضرب ضرباً : اإلسالم
بالصـالة لسـبع سـنین مـروا أوالدكـم  "علـى الحـدیث الصـحیح  ال ضرب للطفل قبل العاشرة قیاسـاً  حیث

  )٤٤)(٤٣("وفرقوا بینهم في المضاجع ،واضربوهم علیها في عشر
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ض اتجاهــات التربیــة الحدیثــة تنفــر مــن العقوبــة وتكــره ذكرهــا علــى اللســان، ": یقــول األســتاذ محمــد قطــبو  وبعــ
  )٤٥("ولكن الجیل الذي ُأرید له أن یتربى بال عقوبة ـ في أمریكا ـ جیل متمیع مفكك الكیان

ذا أرفقـت بنفســك رفقـًا زائـدًا فلـم تحملهـا أبــدًا علـى مـا تكـره، فالنتیجـة أنهــا : "ویقـول فـي موضـع آخـر  ٕ وا
وفضــًال عـن ذلــك فإنهــا تشـقي صــاحبها؛ ألنهـا ال تــدع لـه فرصــة یتعــود  ...تنحــرف وال تسـتقیمتتمیـع و 

فیصــطدم بــالواقع األرضــي الــذي ال یعطــي النــاس قــط كــل مــا .. فیهــا علــى ضــبط مشــاعره وشــهواته
ومــن هنــا كــان البــد مــن شــيء مــن الحــزم فــي تربیــة األطفــال وتربیــة الكبــار؛ لصــالحهم هــم . یشــتهون

  )٤٦("استخدام العقوبة أو التهدید باستخدامها في بعض الحیانالح اآلخرین، ومن الحزم أنفسهم قبل ص
ندرك أن تربیة الطفل بالعقوبة مشروعة في اإلسالم ولكن وفـق ضـوابط  ،من خالل ما سبق  

وشروط عدیدة؛ ألن العقوبات التي ینتهجها المربون في البیت أو في المدرسة تختلف فـي النـوع والكـم 
  .، وهذا ما سنوضحه في المطالب الالحقة)٤٧(ة عن عقوبة عامة الناس،والطریق

  

  الثالث بحثالم
  أنواع العقوبة المستخدمة في تأدیب الطفل

ن عقوبة التأدیب أو التعزیر قد تكون بالعبوس، وقد تكون بفـرك األذن وقـد تكـون بـالتوبیخ، إ
لعقوبــة المناســبة التــي تتحقــق بهــا وقــد تكــون بالضــرب وغیــر ذلــك، واألمــر متــروك للمربــي أن یختــار ا

المصلحة وتندفع بها المفسدة؛ ألن هناك تفاوت بین الناس فیما یصلحهم ویردهم إلى جـادة الصـواب، 
قرع بالعصا                والحر تكفیه اإلشارة    :وقد أحسن من قال ُ   العبد ی

ــى أن عقوبــة  ــذنوب وصــغرهاالتعزیــر تختلــف مقادیرهــا وصــفاتها بحویشــیر ابــن تیمیــة إل  ،ســب كبــر ال
ومنه مـا یكـون  ،ومنه ما یكون بالحبس ،فمنه ما یكون بالتوبیخ والزجر بالكالم، وبحسب حال المذنب

ــالنفي ــى تــرك  ، عــن ال ـوطن ب ــك لتــرك واجــب مثــل الضــرب عل ــان كــان ذل ــه مــا یكــون بالضــرب ف ومن
یــــه أو علــــى تــــرك رد تــــرك أداء الحقــــوق الواجبــــة مثــــل تــــرك وفــــاء الــــدین مــــع القــــدرة عل أو ،الصــــالة

أهلهــا فانــه یضــرب مــرة بعـد مــرة حتــى یــؤدى الواجــب ویفــرق الضــرب  إـلـى األمانــةالمغصـوب أو أداء 
  )٤٨(."علیه یوما

  األنواع لها أثرها التربوي، تلكمما سبق نالحظ أن العقوبة أنواع، والشك أن كل 
    :وأنواع العقوبة هي

والالتــي  {:قــال اهللا تعــالى عقوبــات المشــروعة، العقوبــة مــن ال تلــك :توجیــهواإلرشــاد وال وعظالــ. ١
ن كانـت  ،)٤٩(}تخــافون نشــوزهن فعظــوهن ٕ اآلیــة دلیــل علــى التــدرج فــي اســتخدام العقوبــة فهــي  تلــكوا

تشیر إلى أن الوعظ هو أول عقوبة، خاصة إذا كان الوعظ  مصاحبًا ببلیغ القول في الـنفس مـع شـدة 
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عمـر بــن  أنثبـت  أحــد األبنـاء فقـد ا األسـلوب تجـاههـذ rاســتعمل النبـي وقـد الصـوت وتغیـر نبراتـه، 
فقـال لـي  ،وكانت یدي تطـیش فـي الصـحفة rفي حجر رسول اهللا  كنت غالماً : لاق  t أبي سلمة

  )٥٠("یا غالم  سم اهللا وكل  بیمینك وكل مما یلیك:" rرسول اهللا 
   . أنها تصلحه وتؤثر فیه اعتقدالعقوبة ال تُوقع إال مع من  تلكو 
یجلـب دفع اإلنسـان إلـى فعـل مـا تـإن النفس البشریة بما فُطرت علیه من الرجـاء والخـوف  :وسعبال .٢ 

عبـرًا عنـه بابتسـامة أو بنظـرة حانیـة ومشـرقة،  ُ اجتنـاب مـا إلـى  كمـا تدفعـهله المدح والثناء حتى لـو كـان ذلـك م
عبرًا عنه بنظرة عابسة تشعره بأنه قد ارتكب خطـًأ ال  ُ ینبغـي لـه؛ فتتولـد لدیـه یجلب له الخوف حتى لو كان م

فیـد بعـض تقـد العقوبة  تلكوالبد من اإلشارة إلى أن . د یردعه عن ذلك الخطأ فال یكررهالخشیة مما ق
   . ن غیرها، وقد تُمارس مع بعض األخطاء دو النفوس فیردعها عن أخطائها

ذلك فـق  ورد عـن  rواإلعراض عقوبة قد تصلح معها بعض النفوس، وقد فعل النبي : اإلعراض .٣ 
كـان إذا یتحقـق علـى أحـد مـن أهـل بیتـه ثـم كـذب كذبـة لـم یـزل معرضـا  rأن رسـول اهللا  tعائشـة 

   )٥١("عنه حتى یحدث توبة
لحسـن بـن اأخذ  :لاق tا هریرة أب فقد صح أن rالرسول العقوبة وردت عن  تلكل ومث :الزجر. ٤

أرم بهـا أمـا علمـت أنـا  كـخ كـخ :" r اهللا فقـال رسـول ،تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فیه yعلي 
كـف  ": قـائال لـه طلب من الشخص الذي تجشـأ فـي حضـرته  rكما أن النبي  ،)٥٢("ال نأكل الصدقة

   )٥٣("الدنیافي  ار  یوم القیامة أكثركم شبعاً  فإن أطولكم جوعاً 
عتبــر التهدیــد مــن العقوبــات التعزیریــة ال :التهدیــد. ٥ ُ معلمــًا أن  مشــروعة، ویمكــن للمربــي أبــًا كــان أمی

ــكیســتعمل  ، وأن یغلــب علــى  تل ــًا ــد كاذب ــادهالوســیلة بشــرط أال یكــون التهدی ــه  اعتق وـقـد  )٥٤(صــالحه ب
ا بآیاتنــا ســوف إن الــذین كفــرو {:وردت نصــوص شــرعیة كثیــرة تتنــاول الوعیــد والتهدیــد كقولــه تعــالى 

   )٥٥(}نصلیهم نارًا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودًا غیرها لیذوقوا العذاب
مـــن العقوبـــات التـــي تـــؤثر فـــي توجیـــه ســـلوك الطفـــل نحـــو  تلـــكمـــن الممكـــن أن تكـــون  :الحرمـــان. ٦

ــأثرون بهــذا النــوع مــن  ــال یت ــالكثیر مــن النــاس وخاصــة األطف ــدًا عــن الســلبیة، ف اإلیجابیــة، وتدفعــه بعی
بالحرمـان لعقوبة؛ فإذا كان اإلنسان یتأثر ویتعظ ویخشـى التهدیـد بالحرمـان، فمـن بـاب أولـى أن یـتعظ ا

الحقیقي، والطفل الذي یرتكب خطًأ أو سلوكًا مشینًا یمكن أن یعاقب بحرمانه من مصروفه الذي اعتاد علیـه، 
 .ینأو بحرمانه من مشاهدة بعض البرامج التي یتابعها حتى یكف عن سلوكه المش

ــــــه تعــــــالى  :الهجــــــر .٧ ــــــات المشــــــروعة؛ لقول ــــــر الهجــــــر مــــــن العقوب عتب ُ ــــــي ... {:ی واهجــــــروهن ف
لفــوا عنــه فــي غــزوة تبــوك فهجــرهم خمســین  r، كمــا أن النبــي )٥٦(}المضــاجع عاقــب الثالثــة الــذین خُ

لفــوا حتــى إذا ضــاقت علــیهم {:یومـًا ال یكلمهــم أحـد، ونــزل فـیهم قولــه تعـالى  وعلــى الثالثــة الـذین خُ
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ض بما رحبت وضاقت علیهم أنفسهم وظنوا أن ال ملجأ من اهللا إال إلیه، ثم تاب علیهم لیتوبوا األر 
   )٥٧(}إن اهللا هو التواب الرحیم

أن یكـــون محققـــًا للهـــدف  الســـتعمال هـــذا األســـلوب فینبغـــي  احتـــاج المربـــيمـــا إذا وعلیـــه فـــ
ادى المربي فـي اسـتعمالها إذا العقوبة، وأال یتم تلكالتربوي خاصة وأن هناك من ال یجدي معهم مثل 

  .ما أقلع الطفل عن الخطأ

یقبـل ال إن التوبیخ عقوبة من العقوبات المشروعة، وهي شدة في القول یسلكها المربي مـع مـن  :التوبیخ. ٨
إنـي ســاببت :"قــال  tالنصـح، فـإذا وجــد المربـي أن الطفـل یصــلحه التـوبیخ اكتفــى بـه، وقـد ثبــت أن أبـا ذر 

    )٥٨("إنك امرؤ فیك جاهلیة ؟یا أبا ذر أعیرته بأمه:  rالنبي فقال لي  ،أمهفعیرته ب ،رجالً 
 یكـون زجـرًا لهــم، كـي ؛الجـدار لیــراه األوالد یسـتحب للمربــي أن یعلـق السـوط علـى :تعلیـق العصـا. ٩
  )٥٩("علقوا السوط  حیث یراه أهل البیت:" rقال رسول اهللا  :قال y بن عباسا فعن

والالتــي تخــافون  {:ة كنــا قــد أقمنــا الــدلیل علــى مشــروعیتها بقولــه تعــالى العقوبــ تلــكو  :الضــرب. ١٠
، )٦٠(}نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فـإن أطعـنكم فـال تبغـوا علـیهن سـبیالً 

وفرقـوا بیـنهم  ،بالصالة لسبع سنین واضربوهم علیها في عشـرمروا أوالدكم :"قوله  rوورد عن النبي 
ن الضـــرب مــن أقســـى العقوبــات فـــال یلجــأ إلیـــه المربــي إال عنـــد فشــل وســـائل وأل، )٦١("فــي المضــاجع

  )٦٢(.اإلصالح والتقویم األخرى
عاقب أمامه مـن قبـل األب  :العقوبة الوعظیة. ١١ ُ من الممكن أن یرى الطفل أحد أخوته أو زمالئه ی

ــم فیتــأثر بــذلك، وقــد یكــون ذلــك المشــهد أبلــغ وأقــوى مــن أي عقوبــة أخــرى، ومــ ن هنــا شــرع أو المعل
الزانیة والزاني فاجلدوا كـل واحـد منهمـا {:اإلسالم مثل هذا النوع من العقوبات الوعظیة بقوله تعـالى 

؛ ألن النفس البشریة تتألم عند مشـاهدتها؛ )٦٣(}ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین ...مائة جلدة 
  .فترتدع عن الوقوع فیما یجلب تلك العقوبة

  :أثر العقوبة التربوي
الوســائل التربویــة األخــرى؛ خاصــة إذا مــا علمنــا أن  خاصــة عنــد فشــل  ً عظیمــ  ً تربویــ  ً أثــر لعقوبـة ا

طبیعة النفس البشریة تجتمع فیها خطوط متقابلة كالخوف والرجاء والحب والكره، یقـول األسـتاذ محمـد 
ماقـه یوجهـان والخوف والرجاء بقوتهما تلك وتشابكهما واختالطهما بالكیان البشـري كلـه فـي أع:"قطب 

في الواقع اتجاه الحیاة، ویحددان لإلنسان أهدافه وسلوكه ومشاعره وأفكاره، فعلى قـدر مـا یخـاف ونـوع 
مــا یخــاف وعلــى قــدر مــا یرجــو ونــوع مــا یرجــو یتخــذ لنفســه مــنهج حیاتــه ویوفــق بــین ســلوكه وبــین مــا 

   )٦٤("یرجو وما یخاف



    
 

 ٨٨

مـــع  حكمــة تتناســـبلـــه فــي العقوبـــة األســـالیب  تلـــكتنویــع مــن خـــالل مـــا ســبق یمكـــن القـــول إن 
الزجـر وال  وأخـرى یردعهـا ،وال یجـدي معهـا الزجـر وتنوعها فنفس ینفع معهـا النصـح ، اختالف النفوس

 وهـكـذا ،إال بــالتخویف والترهیــب والضــرب ترعــوي عــن الشــر ال ونفــس ال تنصــاع للحــق و  ،الهجــر تقبـل
  .وكل میسر لما خلق له، الناس مشارب مختلفة

  

  ابعالمبحث الر 
  خدام العقوبة في تأدیب الطفلضوابط است

ــة معالجــة ســلوكیاتهم    ــأثرهم بطریق ــاوتون فــي درجــة ت ــا قــد أشــرنا ســابقًا إلــى أن النــاس متف كن
ــالنظرة، ومــنهم مــن یتــأثر بــالتوبیخ، ومــنهم مــن یتــأثر بــالهجر والحرمــان،  الخاطئــة، فمــنهم مــن یتــأثر ب

ي أن یكـون المربــي حكیمـًا فـي اسـتعمال العقوبــة ومـنهم مـن ال یجـدي معـه إال الضــرب، ومـن ثـم ینبغـ
  .المالئمة التي تتفق مع نفسیة الطفل وسنه ومزاجه، كما یجب أال یلجأ إلى الضرب إال كحل أخیر

إن استعمال عقوبة الضرب فقط كعالج وحید یترتب علیه مفاسـد سـلوكیة عدیـدة، یقـول ابـن   
ین أو الممالیـك أو الخـدم سـطا بـه القهـر وضـیق ومن كان مرباه بالعسف والقهر مـن المتعلمـ:"خلدون 

ــنفس فــي انبســاطها ــى الكــذب والخبــث ،ودعــاه إلــى الكســل ،وذهــب بنشــاطها ،عــن ال وـهـو  ،وحمــل عل
 ،مــه المكــر والخدیعــة لــذلك علّ  ،مــن انبســاط األیــدي بــالقهر علیــه التظــاهر بغیــر مــا فــي ضــمیره خوفــاً 

   )٦٥("عادة وخلقاً  تلكوصارت له 
ــى كــل مــا ســبق ن ومــن ــات یجــب أن یســیر علیهــا المربــي قبــل اللجــوء إل فهــم أن هنــاك عقوب

  :الضرب، وعلیه فنحن أمام ضابطین من ضوابط العقوبة هما
   :التدرج في تقویم االعوجاج من األخف إلى األشد:  والًَ◌ 

یشیر ابن جماعة إلى أنه یجب التدرج في تقویم المخطئ، فإذا صدرت منه إساءة أو خطأ أخالقي 
، فـإذا لـم ینتـه أغلـظ لـه القـول نهـى ال مربـي عـن ذلـك بحضـور المخطـئ دون إهانـة لـه، فـإن لـم ینتـه نهـاه  سـرًا

  )٦٦(.جهرًا بما یناسب الموقف
  :والعقوبات التربویة تتدرج على النحو اآلتي

  .توجیهواإلرشاد وال وعظال .١
 .العبوس .٢

 .اإلعراض .٣

 .الزجر .٤

 .التهدید .٥



    
 

 ٨٩

 .التوبیخ .٦

 .الهجر .٧

 .الحرمان .٨

 .تعلیق العصا .٩

  .العقوبة الوعظیة. ١٠
  .الضرب. ١١

  :ضوابط عقوبة الضرب: ثانیاً 
إن اإلســالم حینمــا أقــر عقوبــة الضــرب لــم یجعلهــا منفلتــة مــن أي شــروط أو ضــوابط، بــل   

العقوبة عن غایتها وهـي  اإلصـالح والتقـویم، وضـوابط  تلكال تخرج  كيأحاطها بسیاج من الضوابط 
  :عقوبة الضرب في الشریعة اإلسالمیة هي

  .عدم لجوء المربي إلى الضرب إال بعد فشل جمیع الوسائل التربویة األخرى .١
بالصــالة لســبع  مــروا أوالدكــم:"  rأن یكــون ابتــداء الضــرب بعــد ســن العاشــرة؛ لحــدیث النبــي  .٢

، وقــد یمتــد اســتعمال عقوبــة )٦٧("وفرقــوا بیــنهم فــي المضــاجع ،ســنین واضــربوهم علیهــا فــي عشــر
مــروهم بالصــالة لســبع " :قــال rأن النبــي  t لمــا رواه أنــسالضــرب حتــى ســن الثالثــة عشــرة؛ 

 .)٦٨("سنین واضربوهم علیها   لثالث عشرة
رشاد، فاألصل أن یتدرج المربـي فـي المعالجـة فیبـدأ  .٣ ٕ استخدام الضرب مع أول زلة أو خطأ دون توجیه وا

خصـیة الطفـل باألخف إلى األشد؛ ألن المراد إصالح سلوك الطفل وتقویم اعوجاجه مع الحفـاظ علـى ش
 .سویة

ال تبلــد  .٤ ٕ اســتعمال الضــرب فــي أي خطــأ، فاألصــل أن یكــون لكــل خطــأ مــا یناســبه مــن العقوبــة، وا
، فضــًال عـن أثرهــا فـي توریــث الطفــل  تلــكاإلحسـاس عنــد الطفـل ومــا عـادت  العقوبـة تجــدي نفعـًا

 .الخوف والجبن  وضعف الشخصیة وغیر ذلك من صفات الكذب والخبث

توبــة وصـالح الحــال؛ ألن هـذا النــوع مـن العقوبــة إذا مـا اســتمر بعـد تقــدیم اسـتمرار الهجــر بعـد ال .٥
الطفل اعتذاره وبعـد صـالح حالـه لـه آثـار عكسـیة وخیمـة، إذ قـد تقنـع الطفـل بعـدم جـدوى تغییـر 
ن كــان  ٕ ــؤثر الســیر وفــق ســلوكه الــذي یشــبع رغباتــه حتــى وا ســلوكه مــا دام العقــاب لــم یتوقــف، فی

   )٦٩(.ن موقف المربي لم یتغیر اتجاههخطًأ على السلوك القویم؛ أل

 .أقصى الضرب للتأدیب ثالثة، وللقصاص عشرة .٦

علیهمـا فـي یسـتبدا  الَّ أوالوا ـد  ـي ولـده  ،فینبغـي للمعلـم فـي متعلمـه:"یقول ابن خلـدون فـي مقدمتـه 
مــؤدب ال ینبغـي ل :وقـد قـال محمـد بــن أبـي زیـد فـي كتابــه الـذي ألفـه فـي حكـم المعلمــین والمتعلمـین ،التأدیـب



    
 

 ٩٠

  tبـردة  اأبـ ، وقـد ثبـت أن)٧٠("على ثالثـة أسـواط شـیئاً  إلیهالصبیان أن یزید في ضربهم إذا احتاجوا 
  )٧١("ال یجلد  فوق عشر جلدات إال في حد من حدود اهللا:"یقول  rكان النبي  :قال

ضـرب أحـدكم  إذا:" rكالرأس والوجه والصدر؛ لقوله  :یجب أن یتجنب ضرب األماكن المؤذیة .٧
 .أفضل مكان للضرب والتأثیر الیدین والرجلین، و )٧٢("الوجه فلیتق

ال :" rأال یضـرب وهــو فــي حالــة الغضــب؛ خشــیة أن یلحــق األذى والضــرر بالطفــل؛ وقــد قــال  .٨
  )٧٤)(٧٣("غضبان بین اثنین وهو حكم یقضین

مـــن الطفـــل ألول مـــرة فیُعطـــى لـــه الفرصـــة حتـــى یتـــوب ویعتـــذر عمـــا فعـــل دون  قـــد  قـــعإذا كــان الخطـــأ  .٩
  .عقوبةال

أن یقـوم المربـي بنفسـه بضـرب الطفــل وال یعهـد ألحـد مـن أخوتـه أو رفاقــه فعـل ذلـك؛ لمـا یترتــب  .١٠
 )٧٥(.علیه من أحقاد وضغائن

ــه، وال شــدید  .١١ ــة؛ حتــى ال یشــق الجلــد لثقل أن تكــون آلــة الضــرب معتدلــة الحجــم، ومعتدلــة الرطوب
 .الیبوسة؛ فال یؤلم لخفته

فــدعا  r علــى عهــد رســول اهللا بالزنــاعتــرف بنفســه أن رجــال أ: عــن زیــد بــن أســلم وـق د روي 
: تي بسـوط جدیـد لـم تقطـع ثمرتـه فقـالفـأ) فوق ذلك: (بسوط فأتي بسوط مكسور فقال  rرسول اهللا 

 )٧٦(.به فأمر به فجلد فأتي بسوط قد الن وركب) بین هذین(

 .أن یكون الضرب مفرقًا ال مجموعًا في موضع واحد .١٢

 .به ألم األول أن یكون بین الضربتین زمن یخف  .١٣
  .لئال یعظم ألمه أال یرفع الضارب ذراعه لینقل السوط ألعضده حتى یرى بیاض إبطه فال یرفعه  .١٤
 :rرســول اهللا قـال : قـال tعـن أبـي سـعید الخـدري ف ؛ویقـف عـن الضـرب أذا ذكـر الطفـل اهللا  .١٥

  )٧٨(.الطفلوفي هذا تعظیم هللا تعالى في نفس )٧٧("فلیرفع عنهإذا ضرب أحدكم خادمه فذكر اهللا "
  

  الخـاتمـة
  :یلي فیمادراسة، ال تلكخالل الباحثان یمكن تلخیص أهم النتائج التي توصل إلیها 

  .إن العقوبة تعتبر وسیلة ناجعة من وسائل التربیة في اإلسالم .١
  .إذا نجح في إصالح السلوك بغیرها ،الضربعقوبة على المربي أال یلجأ إلى  .٢
  .استنفاد األقل شدة بحیث ال یستعمل األشد إال عندال العقوبة، البد من التدرج في استعم. ٣
یجب على المربي أال یسرف في عقوبة الضرب؛ لئال تترتب على ذلك خالف المقصود، ومـن ثـم . ٤

  .لزامًا علیه أن یتقید بضوابط استعمال العقوبة
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  :أهم التوصیات
م قدر معتبر من المعرفة التربویة، ممـا دهضرورة عقد دورات تربویة لألولیاء والمربین؛ لیتحقق عن. ١

  .یساعدهم في النجاح في مهمتهم
صـالح ) األسرة، المدرسـة، المسـجد وغیرهـا(التعاون بین المحاضن المختلفة  أهمیة .٢ ٕ فـي تصـحیح وا

  .في معالجة الخطأ  ً سلوك الطفل بحیث ال یكون هناك تناقض
ى الشــــریعة اإلســـالمیة باعتبارهـــا المصــــدر عنـــد اعتمـــاد أي وســــائل تربویـــة البـــد مــــن الرجـــوع إلـــ .٣

مــن الوالـدة بولــدها، وهــو العـالم بخبایــا النفــوس ومــا  هعبــداس، خاصــة وأن اهللا تعــالى أرحـم باألسـ
  .یصلحها، ومع ذلك فال یمنع اعتماد وسائل تربویة أخرى ال تنافي مبادئ اإلسالم

                                                
  الهوامش والتوثیقات

المعجـــم الوســـیط، : ؛ أنـــیس وغیـــره)١٨٦ص(مختـــار الصـــحاح، : ؛ الـــرا ي)٩/٣٠٤(لســـان العـــرب، : ابـــن منظـــور) ١( 
  ).٣١٦ص(معجم لغة الفقهاء، : ؛ قلعةجي)٢/٦١٣(

  ).١٢٦(اآلیة : النحل) ٢(
  ).٣٠/٢٦٩(، من كتاب الموسوعة الفقهیة الكویتیة )٢/٣٨٨(حاشیة على الدر المختار، : يالطحطاو ) ٣(
  ).١/٦٠٩(التشریع الجنائي، : عودة) ٤(
  ).٣٠/٢٦٩(، من كتاب الموسوعة الفقهیة الكویتیة )٢/٣٨٨(حاشیة على الدر المختار، : الطحطاوي) ٥(
  ).١٦٣ص(عجم لغة الفقهاء، م: ؛ قلعةجي)١٢٢/١(المعجم الوسیط، : أنیس وغیره) ٦(
  ).٨٨(اآلیة : الكهف ) ٧(
  ).٤٠(اآلیة : الشورى ) ٨(
  ).٤٨(اآلیة : البقرة ) ٩(
  ).٢/٥٨٩(المعجم الوسیط، : ؛ أنیس وغیره)٩/١٠١(لسان العرب، : ابن منظور) ١٠(
الموسوعة الفقهیة : ؛ وزار  األوق ف)٢/٥٨٩(المعجم الوسیط، : ؛ أنیس وغیره)٩/١٠١(لسان العرب، : ابن منظور) ١١(

  ).٣٠/٢٦٩(الكویتیة، 
  ).٣٠/٢٧١(الموسوعة الفقهیة الكویتیة، : ؛ وزار  األوق ف)١/٦٣٤(التشریع الجنائي، : عودة) ١٢(
  ).٣٠(سورة الروم اآلیة ) ١٣(
  ).٢/٤(الموافقات : الشاطبي) ١٤(
  ).٢/٥٢٠(اإلقناع : الشربیني) ١٥(
  ).٢٣١ص(زاد المستقنع : المقدسي) ١٦(
  ).٢٤ص(الجرائم والعقوبات في الشریعة اإلسالمیة : ى وغیرهموس) ١٧(
  ).٤/١٩(، ١٤٠٢، حباب ما جاء ال یحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالثسنن الترمذي، كتاب الدیات، : الترمذي) ١٨(
  ). ٣/١٠٩٨(، ٢٨٥٤صحیح البخاري؛ كتاب الجهاد والسیر، باب ال یعذب بعذاب اهللا،ح : البخاري) ١٩(



    
 

 ٩٢

                                                                                                                       
  ).١٧٨(اآلیة : البقرة ) ٢٠(
  ).٤/١٩(، ١٤٠٢، حما جاء ال یحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث سنن الترمذي، كتاب الدیات، باب: الترمذي) ٢١(
  ).٢(اآلیة : النور) ٢٢(
  ).١٢/١٥٩(تفسیر القرطبي، : القرطبي ) ٢٣(
  ).٣/١٣٢٤(، ١٦٩٧بالزنا، ح باب من اعترف على نفسه صحیح مسلم، كتاب الحدود، : مسلم ) ٢٤(
  ). ١٢/١٥٩(فتح الباري، : العسقالني) ٢٥(
  ).٤(اآلیة : النور) ٢٦(
  ).١٢/١٩٠(تفسیر القرطبي، : القرطبي) ٢٧(
  ).٣٦(اآلیة : المائدة) ٢٨(
  ).٣/٣٤(تفسیر أبي السعود، : أبو السعود) ٢٩(
  ).٣٣(اآلیة : المائدة ) ٣٠(
    ).٢/٣٢٠(تفسیر البیضاوي، : البیضاوي ) ٣١(
  ).٩٠( اآلیة: المائدة ) ٣٢(
  ).٤/١٦٣(، ٤٤٧٩سنن أبو داود، كتاب الحدود، باب الحد في الخمر،ح: أبو داود ) ٣٣(
  ).٣٤(اآلیة : النساء ) ٣٤(
  ).١/٨٦(، ١١٤المعجم الصغیر، ح: الطبراني ) ٣٥(
  ).١٠/٢٨٤(، ١٠٦٦٩المعجم الكبیر، ح: الطبراني ) ٣٦(
  ).١٩/١٦٠(التمهید البن عبد البر، : ابن عبد البر ) ٣٧(
  ).٦/٢٥١٢(، ٦٤٥٦، باب كم التعزیر واألدب، حالمحاربین من أهل الكفر والردةصحیح البخاري، كتاب : البخاري ) ٣٨(
  ).٦/٣٨٩(، ٨٦٥٠شعب اإلیمان، باب في حقوق األوالد واألهلین،ح: البیهقي ) ٣٩(
  ).٥٧٧ص(اإلسالم، : حوى ) ٤٠(
  ).٦/٣٩٩(، ٨٦٥٥حشعب اإلیمان، باب في حقوق األوالد واألهلین، : البیهقي ) ٤١(
  ).٦/٥١٣(الوسیط، : الغزالي) ٤٢(
  ).٦/٣٩٨(، ٨٦٥٠شعب اإلیمان، باب في حقوق األوالد واألهلین،ح: البیهقي ) ٤٣(
)٤٤ (http://alsanam.net/media/0/2/15/15.doc( ـــــة صـــــالحة، : حمـــــد حســـــن رقـــــیط كیـــــف نربـــــي أبناءنـــــا تربی

  . موقع شبكة السنام على الشبكة العنكبوتیة) ٤٢ص(
  ).١٨٩ص(مناهج التربیة اإلسالمیة، : قطب  )٤٥(
  ).١٩١ص(مناهج التربیة اإلسالمیة، : قطب ) ٤٦(
  ).٢/٧٥٩(تربیة األوالد في اإلسالم، : علوان ) ٤٧(
  ).٢٨/١٠٧(كتب ورسائل وفتاوى : ابن تیمیة) ٤٨(
  ).٣٤(اآلیة : النساء ) ٤٩(

http://alsanam.net/media/0/2/15/15.doc
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؛ )٥/٢٠٥٦(،٥٠٦١،حالطعــام واألكــل بــالیمینالتســمیة علــى  صــحیح البخــاري، كتــاب األطعمــة، بــاب: البخــاري ) ٥٠(

  ).٣/١٥٩٩(، ٢٠٢٢صحیح مسلم، كتاب األشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، ح: مسلم 
  ).٩٤ص(،١١٦الجامع الصغیر، كتاب الفرج بعد الشدة، ح: السیوطي ) ٥١(
ــذكر فــي الصــدقة للنبــي : البخــاري ) ٥٢( ُ : ؛ مســلم )٢/٥٤٢(، ١٤٢٠، ح rصــحیح البخــاري، كتــاب الزكــاة، بــاب مــا ی

  ).٢/٧٥١(، ١٠٦٩، ح rصحیح مسلم، كتاب الزكاة، باب تحریم الزكاة على الرسول 
  ).٢/١١١١(، ٣٣٥٠، حاالقتصاد في األكل وكراهة الشبعسنن ابن ماجه، كتاب األطعمة، باب : ابن ماجه ) ٥٣(
  ).٦٢٦ص(اإلسالم، : حوى ) ٥٤(
  ).٥٦(اآلیة : النساء ) ٥٥(
  ).٣٤(اآلیة :  النساء) ٥٦(
  ).١١٨(اآلیة : التوبة ) ٥٧(
صـحیح مسـلم، كتـاب : ؛ مسـلم )١/٢٠(، ٣٠، حباب المعاصي مـن أمـر الجاهلیـةصحیح البخاري، كتاب اإلیمان، : البخاري ) ٥٨(

لباسه مما یلبس وال یكلفه ما یغلبهاألیمان،  ٕ   ).٣/١٢٨٢(، ١٦٦١، حباب سنان المملوك مما یأكل وا
  ).١٠/٢٨٤(، ١٠٦٦٩جم الكبیر، حالمع: الطبراني ) ٥٩(
  ).٣٤(اآلیة : النساء ) ٦٠(
  ).٦/٣٩٨(، ٨٦٥٠شعب اإلیمان، باب في حقوق األوالد واألهلین،ح: البیهقي ) ٦١(
  ).٢/٧٦٦(تربیة األوالد في اإلسالم، : علوان ) ٦٢(
  ).٢(اآلیة : النور ) ٦٣(
  ).١٢٨-١٢٧ص(منهج التربیة اإلسالمیة، : قطب ) ٦٤(
  ).٥٤١ص(مقدمة ابن خلدون، : ابن خلدون ) ٦٥(
  ).٢٠٢ص(تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، آداب المتعلمین، : ابن جماعة ) ٦٦(
  ).٦/٣٩٨(، ٨٦٥٠شعب اإلیمان، باب في حقوق األوالد واألهلین،ح: البیهقي ) ٦٧(
  ).١/٢٣١(،٦لضرب علیها، حسنن الدارقطني، كتاب الصالة، باب األمر بتعلیم الصالة وا: الدارقطني ) ٦٨(
)٦٩ (http://saaid.net/tarbiah/128.htm (موقع صید الفوائد على الشبكة العنكبوتیة.  
  ).٥٤٠ص(مقدمة ابن خلدون، : ابن خلدون ) ٧٠(
ــــــــاب : البخــــــــاري ) ٧١( ــــــــر واألدب، المحــــــــاربین مــــــــن أهــــــــل الكفــــــــر والــــــــردةصــــــــحیح البخــــــــاري، كت ، بــــــــاب كــــــــم التعزی

  ).٦/٢٥١٢(،٦٤٥٦ح
  ).٤/١٦٧(، ٤٤٩٣سنن أبو داود، كتاب الحدود، باب في ضرب الوجه في الحد، ح: ود أبو دا) ٧٢(
  ).٦/٢٦١٦(، ٦٧٣٩صحیح البخاري، كتاب األحكام، باب هل یقضي القاضي أو یفتي وهو غضبان، ح: البخاري ) ٧٣(
ــــي اإلســــالم،: علــــوان ) ٧٤( ــــد علــــى الشــــبكة موقــــع صــــی http://saaid.net/tarbiah/46.htm؛ )٢/٧٦٩(تربیــــة األوالد ف د الفوائ

  .العنكبوتیة
  ).٢/٧٧٠(تربیة األوالد في اإلسالم،: علوان ) ٧٥(
  ).٨/٣٢٦(سنن البیهقي الكبرى، كتاب األشربة والحد فیها، باب ما جاء في صفة السوط،: البیهقي ) ٧٦(
  ).١/٢٩٧(، ١١٧١الفردوس بمأثور الخطاب، ح: ابن شیرویه ) ٧٧(
)٧٨ (http://saaid.net/tarbiah/46.htm موقع صید الفوائد على الشبكة العنكبوتیة.  

http://saaid.net/tarbiah/128.htm
http://saaid.net/tarbiah/46.htm
http://saaid.net/tarbiah/46.htm
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  المراجعو  قائمة المصادر

  .أنیس إبراهیم وآخرون، المعجم الوسیط، ط الثانیة: أنیس. ١
. ، الجامع الصـحیح المختصـر، تحقیـق د)هـ٢٥٦ـ  ١٩٤(محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، : البخاري. ٢

  .م، دار ابن كثیر، الیمامة ـ بیروت١٩٨٧ه  ـ ١٤٠٧مصطفى دیب البغا، ط الثالثة 
عبــد اهللا بـن عمــر أبــو سـعید البیضــاوي، أنــوار التنزیـل وأســرار التأویـل، تحقیــق عبــد القـادر عرفــات العشــا : البیضـاوي. ٣

  .م، دار الفكر ـ بیروت١٩٩٦ه  ـ ١٤١٦حسونة، ط 
سنن البیهقي الكبرى، تحقیق محمد عبد القـادر عطـا،  ،)هـ٤٥٨ـ  ٣٨٤(أحمد بن الحسین أبو بكر البیهقي، : البیهقي. ٤

  .م، مكتبة دار الباز ـ مكة المكرمة١٩٩٤ه  ـ ١٤١٤ط 
، شــعب اإلیمــان، تحقیــق محمــد الســعید بســیوني ) هـــ٤٥٨ـ  ٣٨٤(أحمــد بــن الحســین أبــو بكــر البیهقــي، : البیهقــي . ٥

  .هـ، دار الكتب العلمیة ـ بیروت١٤١٠زغلول، ط األولى 
، سـنن الترمـذي، تحقیـق أحمـد محمـد شـاكر )هــ٢٧٩ـ ٢٠٩(محمد بن عیسى أبـو عیسـى الترمـذي السـلمي، : يالترمذ. ٦

  .وآخرون، دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت
، كتب ورسائل وفتـاوى فـي الفقـه، تحقیـق )هـ٧٢٨ـ  ٦٦١(أحمد عبد الحلیم بن تیمیة الحراني أبو العباس، : ابن تیمیة. ٧

  .عاصمي النجدي، مكتبة ابن تیمیةعبد الرحمن محمد ال
  .تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، آداب المتعلمین: ابن جماعة . ٨
  .، دار السالم للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة ـ  بیروت)م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨(سعید حوى، اإلسالم، ط الثانیة : حوى. ٩

  .م، دار القلم ـ بیروت١٩٨٤ط الخامسة لدون الحضرمي، مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خ: ابن خلدون. ١٠

، ســـنن الـــدارقطني، تحقیـــق الســـید عبـــد اهللا المـــدني، ط )هــــ٣٨٥ـ  ٣٠٦(علـــي بـــن عمـــر الـــدارقطني، : الــدارقطني. ١١
  .م، دار المعرفة ـ بیروت١٩٦٦ه  ـ ١٣٨٦

، سنن أبي داود، تحقیق محمـد محیـي )هـ٢٧٥ـ  ٢٠٢(دي، سلیمان بن األشعث أبو داود السجستاني األز : أبو داود. ١٢
  .الدین عبد الحمید، دار الفكر ـ بیروت

  .١٩٨٥محمد ابن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، مكتبة لبنان : الرازي. ١٣
الكـریم، دار  ، إرشـاد العقـل السـلیم إلـى مزایـا القـرآن)هــ٩٥١ت(محمد بـن محمـد العمـادي أبـو السـعود، : أبو السعود. ١٤

   .إحیاء التراث العربي ـ بیروت
، الجـامع الصـغیر، )هــ٩١١ـ  ٨٤٩(عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر بـن محمـد ابـن سـابق الـدین الخضـیري، : السیوطي . ١٥

  .تحقیق محمد عبد الرؤوف المناوي، دار طائر العلم ـ جدة
دار إحیـاء الكتـب العربیـة لفیصـل عیسـى ول األحكـام، أبـو إسـحاق إبـراهیم بـن موسـى اللخمـي، الموافقـات فـي أصـ: الشاطبي. ١٦

  .الحلبي
محمــد الخطیــب الشــربیني، اإلقنـاع فــي حــل ألفــاظ أبـي شــجاع، تحقیــق مكتــب البحـوث والدراســات ـ دار : الشـربیني. ١٧

  .هـ، دار الفكر ـ بیروت١٤١٥الفكر، ط 
، الفــردوس بمــأثور الخطــاب، )هـــ٥٠٩ـ  ٤٤٥(أبــو شــجاع شــیرویه بــن شــهردار الــدیلمي الهمــذاني، : ابــن شــیرویه . ١٨

  .م، دار الكتب العلمیة ـ بیروت١٩٨٦تحقیق السعید بسیوني زغلول، ط األولى 
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تحقیـق محمـد شـكور محمـود  ر،صـغی، المعجـم ال)هــ٣٦٠ـ  ٢٦٠(سـلیمان بـن أحمـد بـن أیـوب الطبرانـي، : الطبرانـي. ١٩

  .، دار عمان ـ بیروت، عمانم، المكتب اإلسالمي١٩٨٥ه  ـ ١٤٠٥الحاج أمریر، ط األولى 
، المعجـم الكبیـر، تحقیـق حمـدي بـن عبـد المجیـد )هــ٣٦٠ـ  ٢٦٠(سـلیمان بـن أحمـد بـن أیـوب الطبرانـي، : الطبرانـي. ٢٠

  .م، مكتبة العلوم والحكم ـ الموصل١٩٨٣ه  ـ ١٤٠٤السلفي، ط الثانیة 
، التمهید البن عبد البر، تحقیق مصطفى بـن )هـ٤٦٣ـ  ٣٦٨(أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن عبد البر النمري، : ابن عبد البر. ٢١

  .هـ، وزارة عموم األوقاف والشئون اإلسالمیة ـ المغرب١٣٨٧أحمد العلوي ومحمد عبد الكبیر البكري، ط 
تحقیـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ومحـب ، فـتح البـاري، )هــ٨٥٢ـ  ٧٧٣(أحمد بـن علـي بـن حجـر العسـقالني، : العسقالني. ٢٢

   .هـ، دار المعرفة ـ بیروت١٣٧٩، ط الخطیبالدین 
، دار الســـالم )م١٩٨١ -هــــ ١٤٠١(عبـــداهللا ناصـــح علـــوان، تربیـــة األوالد فـــي اإلســـالم، ط الثالثـــة المزیـــدة : عـلــوان. ٢٣

  .للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة ـ  بیروت
  .الوضعيالتشریع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون : عبد القادر عودة: عودة. ٢٤
، الوســیط فـي المــذهب، تحقیــق أحمـد إبــراهیم و محمــد محمــد )هـــ٥٠٥ـ  ٤٥٠(محمــد بــن محمـد الغزالــي، : الغزالـي. ٢٥

  .هـ، دار السالم ـ القاهرة١٤١٧ط األو ى  ،تامر
، الجــامع ألحكــام القــرآن، تحقیــق أحمــد عبــد العلــیم )هـــ٦٧١ت(محمــد بــن أحمــد أبــو عبــد اهللا القرطبــي، : القرطبــي. ٢٦

  .هـ، دار الشعب ـ القاهرة١٣٧٢بردوني، ط الثانیة ال
  .، دار الشروق ـ بیروت)م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢(محمد قطب، منهج التربیة اإلسالمیة، ط السادسة : قطب. ٢٧
  .، دار النفائس ـ بیروت)م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥(قلعةجي وقنیبي، معجم لغة الفقهاء، ط األولى : قلعةجي. ٢٨
، سنن ابن ماجه، تحقیق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، )هـ٢٧٥ـ  ٢٠٧(د أبو عبد اهللا القزویني، محمد بن یزی: بن ماجها. ٢٩

  .دار الفكر ـ بیروت
، صحیح مسلم، تحقیـق محمـد فـؤاد عبـد )هـ٢٦١ـ  ٢٠٦(أبو الحسین بن الحجاج القشیري مسلم النیسابوري، : مسلم .٣٠

   .الباقي، دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت
علــي محمــد عبــد ، زاد المســتقنع، تحقیـق )هـــ٦٩٠(موســى بــن أحمــد بـن ســالم المقدســي الحنبلــي أبـو النجــا، : المقدسـي .٣١

   .النهضة الحدیثة ـ مكة المكرمة العزیز الهندي، مكتبة
ط الثالثـة، دار إحیـاء ، لسـان العـرب، )هــ٧١١ـ  ٦٣٠(محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصـري، : ابن منظور. ٣٢

  .ربي ـ بیروت لبنانالتراث الع
 -هـــ ١٣٩٥(أبــو الحمــد أحمــد موســى وغیــره، الجــرائم والعقوبــات فــي الشــریعة اإلســالمیة، ط األولــى : موسـى وغیــره. ٣٣

  .، دار االتحاد العربي للطباعة)م١٩٧٥
  .ةـ دار الصفو ) م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤(وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة الكویت، الموسوعة الفقهیة، ط األولى . ٣٤
٣٥ .http://alsanam.net/media/0/2/15/15.doc ) موقــع شـــبكة ]) ٤٢ص[كیــف نربـــي أبناءنــا تربیــة صــالحة، : حمــد حســن رقــیط

  .السنام على الشبكة العنكبوتیة
٣٦ .http://saaid.net/tarbiah/46.htm موقع صید الفوائد على الشبكة العنكبوتیة.  
٣٧ .http://saaid.net/tarbiah/128.htm الفوائد على الشبكة العنكبوتیة صید موقع.    
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