نّبي الباحثان يف درا�ستهما التايل:
٭ تعريف الت�أديب :ال�رضب اخلفيف والتوبيخ ونحوه من ذي الوالية بُغية الإ�صالح.
٭ نّبي البح���ث م�رشوعية الت�أديب للزوج على زوجته ول�ل��أب واملعلم على ال�صغار
وللحاكم على الرعية؛ لإ�صالح احلال.
٭ الفرق بني الت�أديب وبني امل�صطلحات امل�شابهة مثل :التعزير واحلد.
٭ و�سائ��ل ت�أديب الزوجة وهي :املوعظة احل�سن���ة ،والهجر يف امل�ضجع ،وال�رضب
غري امل ّربح.
٭ �رشوط �إباحة ال�رشيعة للزوج ت�أديب الزوجة بال�رضب.
٭ بني البحث �أن تلف الزوجة ب�سبب الت�أديب م�ضمون على املذهب الراجح.
٭ �شروط ت�أديب الوالدين لل�صغري بال�ضرب.
٭�إثب���ات احل���ق للوالدين يف ت�أديب �أوالده���م حتى ولو بعد البل���وغ ،وهذا مذهب
احلنابلة الراجح.
٭ �شروط ت�أديب املعلم لل�صغري بال�ضرب.
٭بني البحث م���ا ي�ؤدب فيه ال�صغار ،و�أن تلف ال�صغري ب�سبب الت�أديب امل�رشوع غري
م�ضمون على املذهب الراجح وم�ضمون بتجاوز امل�ؤدب حدود الت�أديب امل�رشوع باتفاق
الفقهاء.
٭ �شروط ت�أديب احلاكم لرعيته.
تعي �سببه،
رجح البحث وجوبه �إذا نّ
٭ حك��م ت�أديب احلاكم لرع ّيته :خمتلف في���هّ ،
وهو ما ذهب �إليه املالكية واحلنابلة.
٭ نّبي البحث �أن تلف ت�أديب احلاكم غري م�ضمون وهو مذهب اجلمهور الراجح.
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املبحث الأول
مفهوم الت�أديب وم�شروعيته
املطلب الأول :تعريف الت�أديب ً
لغة وا�صطالح ًا
�أو ًال  -الت�أديب لغ ًة:

م�صد ٌر من �أَ ُد َب و�أَ َدب ،والت�أديب له عدة معانٍ  ،منها:
-1مبعنى التعلي���م والتهذيبُ :يقال �أَ َّدبه� ،أي علمه ريا�ضة النف�س وحما�سن الأخالق
بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي(((.
-2العقوب���ةُ :يقال �أَ َّدب ُت ُه ت�أديب���اً مبالغة ً وتكثرياً� ،أي :عاقبته عل���ى �إ�ساءته؛ لأنه �سبب
يدعو �إلى حقيقة الأدب(((.
عزر ُه� ،أي :منعه ورده و�أَ َّدبه ،والتعزير :الت�أديب دون احلد(((.
-3التعزيرُ :يقال َّ
اخلال�صة :نالحظ مما �سبق �أن للت�أديب معاين متعددة ،تدور كلها حول حت�سني � ٍ
أخالق،
ٍ
انحراف.
وت�صحيح

ثانياً  -الت�أديب ا�صطالحاً:
يع�ت�ن الفقهاء على ح�سب اطالعنا بتعري���ف الت�أديب ،وبعد البحث والتق�صي مل
مل ِ
جند �سوى تعريفني للعلماء الأوائل:
((( �أحم ��د ب ��ن حمم ��د بن علي الفيومي تويف 770هـ ،املعجم الو�سيط ،باب الهمزة�� � ،ص  ،9الفيومي ،امل�صباح املنري يف غريب
ال�شرح الكبري ،مكتبة الإميان ،املن�صورة ،م�صر2008 ،م ،مادة «�أدب» �ص.
((( الفيوم ��ي ،امل�صب��اح املن�ير ،م ��ادة «�أدب» � ��ص  .11جم ��ال الدي ��ن حممد بن مك ��رم ابن منظ ��ور تويف 711هـ ،ل�س��ان العرب،

الريا�ض ،دار املعارف ،بدون تاريخ ،باب الهمزة.43/1 ،
((( الفيومي ،املعجم الو�سيط� ،ص  ،598ابن منظور ،ل�سان العرب ،باب العني ،2924/4 ،الفيومي ،امل�صباح املنري ،مادة «�أدب،
وعزر»� ،ص.260
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-1عرف���ه اجلرجاين بقول���ه :الأدب عبارة ع���ن معرفة ما ُيحرتز به ع���ن جميع �أنواع
اخلط�أ(((.
-2عرفه الغزايل بقوله :الت�أديب �إمنا نعني به �أن ير ِّو�ض غريه(((.

تعريفات العلماء املعا�صرين:

-1عرفه حممد روا�س بقوله :الت�أديب هو ال�رضب اخلفيف والتوبيخ ونحوه من ذي
الوالية بغية الإ�صالح(((.
-2عرفه ابن عثيمني بقوله :الت�أديب هو التقومي �أو فعل ما يح�صل به التقومي(((.
اخلال�ص��ة :بعد �إيراد التعاريف ال�سابقة للت�أديب تبني لنا �أنها جميعاً تدور حول تقومي
أخالق امل�ؤ َّد ِب.
و�إ�صالح
ِ
انحراف � ِ
ٌ
�شام���ل ملعنى الت�أديب
التعري���ف املختار :نرى � َّأن تعري���ف حممد روا�س موفقٌ ؛ لأنه
تناول كل مفرداته.

ن�ص التعريف املختار:
الت�أديب هو ال�رضب اخلفيف والتوبيخ ونحوه من ذي الوالية بغية الإ�صالح.

�شرح مفردات التعريف وحمرتزاته:

قوله ال�رضب اخلفيف :خرج بهذا القيد ال�رضب ال�شديد.قوله التوبيخ� :ضم الت�أديب الأدبي �إلى جانب الت�أديب البدين.قوله ونحوه :ليُدخل �صوراً �أخرى كالت�أديب بالإ�شارة �أو النظرة �أو مقاطعة الكالم.-قول���ه من ذي الوالية :مثل احلاكم والأب واملعل���م والزوج ونحوهم ،وخرج بهذا

((( علي بن حممد بن علي اجلرجاين احلنفي تويف 816هـ ،التعريفات ،القاهرة� ،شركة القد�س2007 ،م ،ط � ،1ص .32
((( �أبو حامد حممد بن حممد الغزايل تويف 505هـ� ،إحياء علوم الدين ،بريوت ،دار املعرفة1402 ،هـ1982/م.339/2 ،
((( حممد روا�س قلعجي ،معجم لغة الفقهاء ،بريوت ،دار النفائ�س1408 ،هـ1988/م� ،ص .86
((( حممد بن �صالح العثيمني ،ال�شرح املمتع على زاد امل�ستقنع ،اجلزائر ،دار الإمام مالك1426 ،هـ2005/م ،ط .215/6 ،1
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حق له يف الت�أديب.
القيد من لي�س له والية ،فمن لي�س له والية ال َّ
أغرا�ض
قوله بغية الإ�صالح :فالت�أديب يك���ون لإ�صالح امل�ؤ َّدب ،ال للت�شفي فيه �أو � ٍ�أخرى ال عالقة لها بتهذيب الأخالق.

املطلب الثاين :م�شروعية الت�أديب وحكمة م�شروعيته
�أو ًال – م�شروعية الت�أديب:
م�رشوع دل عليه القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية والأثر.
أديب
ٌ
الت� ُ

�أو ًال  -القر�آن الكرمي:

-1قوله �سبحانه وتعالى  :ﮁﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﮀ

التحرمي. ٦ :
وج��ه الداللة :يقول اجل�صا�ص :يف قول���ه :ﮁﯞﯟﯠﮀ داللة على �أنه يتوجب
علينا تعليم �أوالدن���ا و�أهلينا الدين واخلري ،وما ال ي�ستغنى عنه من الآداب ،وي�شهد لذلك
راع ،و ُك ُّل ُكم َم�سئو ٌل عن رع ّيَتِه»((( ،ومعلو ٌم �أن الراعي
قوله �صلى اهلل عليه و�سلمُ « :ك ُّل ُكم ٍ
كما عليه حفظ ما ا�سرتعى وحمايته والتما�س م�صاحله فكذلك عليه ت�أديبه وتعليمه(((.
-2قوله � -سبحانه وتعالى  : -ﮁﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮀالبقرة.٢٢٨ :

((( �أب ��و عب ��د اهلل حمم ��د ب ��ن �إ�سماعيل البخ ��اري تويف 256هـ� ،صحيح البخ��اري ،كتاب العتق  ،49ب ��اب كراهية التطاول على
الرقيق  ،17القاهرة ،املطبعة ال�سلفية1400 ،هـ ،ط  ،1احلديث رقم  ،222/2 ،2554وم�سلم� ،صحيح م�سلم ،كتاب الإمارة
 ،33باب ف�ضيلة الإمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق بالرعية والنهي عن �إدخال امل�شقة عليهم  ،5احلديث
رقم .886/2 ،1829
((( �أبو بكر �أحمد بن علي الرازي اجل�صا�ص تويف 370هـ� ،أحكام القر�آن ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي1412 ،هـ 1992/م،
265/4؛ وانظ ��ر يف نف� ��س املعن ��ى� :أبو بكر حممد بن عبد اهلل املعروف بابن العرب ��ي تويف 543هـ� ،أحكام القر�آن ،بريوت،
دار الكتب العلمية 1424 ،هـ2003 /م ،ط � ،301 – 300/4 ،2شم�س الدين ابن قيم اجلوزية تويف 751هـ ،بدائع التف�سري،
الريا�ض ،دار ابن اجلوزي1427 ،هـ ،ط 167/3 ،1؛ عماد الدين �إ�سماعيل بن كثري الدم�شقي تويف 774هـ ،تف�سري القر�آن
العظيم ،القاهرة ،م�ؤ�س�سة قرطبة1421 ،هـ2000/م ،ط .58/14 ،1
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وج��ه الدالل��ة :ذكر ابن العربي يف تف�سريه �أن من املع���اين امل�ستفادة من قوله تعالى:
ﮁﮞ ﮟ ﮠ ﮀ جواز الأدب له فيها(.((1
قوله � -سبحانه وتعالى  : -ﮁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮀ الن�ساء.٣٤ :
وج��ه الداللة :يقول اجل�صا����ص :ت�ضمن قول���ه ﮁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮀ قيامهم
عليه���ن بالت�أديب والتدبري واحلفظ وال�صيانة ملا ف�ض���ل اهلل به الرجل على املر�أة يف العقل
والر�أي ،ومبا �ألزمه اهلل تعالى م���ن الإنفاق عليها ،فدلت الآية على معانٍ �أحدها تف�ضيل
الرجل على املر�أة يف املنزلة و�أنه هو الذي يقوم بتدبريها وت�أديبها(.((1
-3قوله � -سبحانه وتعالى  : -ﮁ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﮀ �ص.٤٤ :
وجه الداللة :يف الآية �أم ٌر من اهلل – عز وجل – لنبيه �أيوب عليه ال�سالم ملا �شفاه �أن
ي�أخذ ِ�ضغْ ثا( ((1في�رضب زوجته ب���ه ،ف�أخذ �شماريخ قدر مائة ف�رضبها �رضب ًة واحدةً ،ويف
ه���ذا داللة عل���ى �أن للزوج �أن ي�رضب امر�أته ت�أديب���اً ،و�إال مل يكن �أيوب ليحلف عليه،
وي�رضبها وملا �أمره اهلل ب�رضبها(.((1
( ((1ابن العربي� ،أحكام القر�آن.257/1 ،
( ((1اجل�صا� ��ص� ،أح ��كام الق ��ر�آن149-148/3 ،؛ وانظر يف نف�س املعنى :ابن العرب ��ي� ،أحكام القر�آن536-530/1 ،؛ ابن كثري،
تف�س�ي�ر الق ��ر�آن العظي ��م ،29-20/4 ،حمم ��د ب ��ن �إبراهيم ب ��ن املنذر الني�ساب ��وري تويف 318ه� �ـ ،تف�سري الق ��ر�آن ،املدينة
املنورة ،دار امل�آثر1423 ،هـ2002/م.693/2 ،
(�ِ ((1ض ْغثاً� :أي ال�شمراخ فيه مائة ق�ضيب ،انظر يف :الفيومي ،امل�صباح املنري� ،ص .230
( ((1انظ ��ر يف :اجل�صا� ��ص� ،أح ��كام الق ��ر�آن260 – 258/5 ،؛ اب ��ن العرب ��ي� ،أحكام الق ��ر�آن71/4 ،؛ ابن كث�ي�ر ،تف�سري القر�آن
العظيم. 101/12 ،
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ثاني ًا  -من ال�سنة النبوية:

-1ع���ن جابر ب���ن عبد اهلل – ر�ضي اهلل عنهما -عن ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
وج ُه َّن ِب َك ِل َم ِة
ق���ال« :ا َّتقُوا اللهَّ َ فيِ الن َِّ�س���اءِ َ ،ف ِ�إ َّن ُك ْم �أَخَ ْذ مُتُو ُه َّن ِب�أَ َمانَ��� ِة اللهَّ َِ ،و ْا�س َت ْح َل ْل ُت ْم ُف ُر َ
هَّ
�ضبًا
اللَِ ،ولَ ُك ْ
���م َع َل ْيه َِّن �أَال ُيوطِ ْئ َن ُف ُر�شَ ُك ْم �أَ َحدًا ت َْك َر ُهونَ ُه ،ف َِ�إنْ َف َع ْل َن َذل َِكَ ،فا�ضرْ ِ بُو ُه َّن رَ ْ
َغيرْ َ ُمبرَ ِّ ٍح»(.((1
وج��ه الداللة :يق���ول الإمام النووي :معناه ا�رضبوهن �رضب���اً لي�س ب�شديد وال �شاق
وال�ب�رح امل�شقة ،واملربح ب�ضم امليم وفتح املوحدة وك�رس الراء ،ويف هذا احلديث �إباحة
�رضب الرجل امر�أته للت�أديب(.((1
-2ع���ن عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص – ر�ض���ي اهلل عنهما -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
ني َوا�ضرْ ِ بُو ُه ْم َع َل ْي َها َو ُه ْم �أَ ْب َنا ُء
ال�ص�ل�ا ِة َو ُه ْم �أَ ْب َنا ُء َ�س ْب ِع �سِ ِن َ
عليه و�سلمُ « :م ُروا �أَ ْوال َد ُك ْم ِب َّ
َع�شرْ ٍ َو َف ِّر ُقوا بَ ْي َن ُه ْم فيِ المْ َ َ�ضاجِ ِع»(.((1
وجه الدالل��ة :يقول الإمام حممود بدر العيني :الأمر يف م���روا للإر�شاد والت�أديب،
عي
ولي�س للوجوب� ،إذ ال�صبي مرفوع عنه القلم ،فال يكلف بالأوامر والنواهي ،و�إمنا نَّ

( ((1م�سل ��م� ،صحي ��ح م�سل ��م ،كتاب احلج  ،15باب حج ��ة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  ،19احلديث رق ��م 558/1 ،1218؛ وابن
ماجه� ،سنن ابن ماجه ،كناب املنا�سك  ،25باب حجة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  ،84احلديث رقم � ،3074ص .521
( ((1يحيى بن �شرف النووي تويف 676هـ� ،شرح �صحيح م�سلم ،املطبعة امل�صرية بالأزهر1347 ،هـ 1929 /م.183/8 ،
(� ((1سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاين الأزدي تويف 275هـ� ،سنن �أبي داود ،الريا�ض ،مكتبة املعارف ،الريا�ض1417 ،هـ1997/م،
ط  ،1كتاب ال�صالة  ،2باب متى ي�ؤمر الغالم بال�صالة؟ 144/26،1؛ �أحمد بن حنبل تويف 241هـ ،امل�سند ،عن عمرو بن
�شعيب عن �أبيه عن جده قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم مروا �صبيانكم بال�صالة �إذا بلغوا �سبعاً ،وا�ضربوهم
عليه ��ا �إذا بلغ ��وا ع�ش ��راً ،وفرق ��وا بينهم يف امل�ضاج ��ع» ،حديث رق ��م 284/11 ،6689؛ �أبو بكر �أحمد ب ��ن احل�سني بن علي
البيهق ��ي ت ��ويف 458ه� �ـ ،ال�س�ن�ن الكربى ،كتاب ال�ص�ل�اة  ،4باب عورة الرج ��ل  ،309احلديث رق ��م 323/2 ،3233؛ بريوت،
دار الكت ��ب العلمي ��ة1424 ،ه� �ـ2003/م ط  ،3قال احلاكم :عمرو بن �شعيب ثقة ،حممد بن عبد اهلل احلاكم الني�سابوري
تويف 405هـ ،امل�ستدرك على ال�صحيحني ،القاهرة ،دار احلرمني للطباعة1417 ،هـ1997/م ط 299/1 ،1؛ �أبو بكر �أحمد
ب ��ن احل�س�ي�ن البيهق ��ي تويف 458هـ ،اجلامع ل�شعب الإميان ،حقوق الأوالد عل ��ى الأهلني ،احلديث رقم ،129/11 ،8283
الريا�ض ،مكتبة الر�شد1423 ،هـ2003/م ،ط 1؛ قال عنه الألباين :حديث ح�سن �صحيح.
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ال�سنة ال�سابعة؛ لأنها �سنة التمييز؛ و�أمر بال�رضب عند ع�رش �سنني ،لأنه حينئذٍ يقرب �إلى
البلوغ ،وال�رضب قبل البلوغ بطريق الت�أديب وبعده بطريق الزجر والتعزير(.((1
-3ع���ن �أيوب بن مو�سى القر�شي عن �أبيه ع���ن جده عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
قالَ « :ما ن ََح َل(َ ((1وا ِل ٌد َولَدًا �أَف َْ�ض َل م ِْن َ�أ َد ٍب َح َ�س ٍن»(.((1
“لَنْ ُي����ؤَ ِّد َب ال َّر ُج ُل َولَ َد ُه خَ يرْ ٌ م ِْن �أَنْ
-4ع���ن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال َ :أ
َي َت َ�ص َّدقَ ِب َ�ص ٍاع»(.((2
-5ع���ن �أن�س بن مال���ك ر�ضي اهلل عنه عن ر�س���ول اهلل �صلى اهلل علي���ه و�سلم قال”:
�أَ ْك ِر ُموا �أَ ْوال َد ُك ْم َو َ�أ ْح�سِ ُنوا �أَ َدبَ ُه ْم»(.((2
-6ق���ال ر�سول اهلل �صلى اهلل علي���ه و�سلم�“ :إِ َذا �أَ َّد َب ال َّر ُج ُل َ�أ َم َت � ُه َف َ�أ ْح َ�س َن َت�أْ ِدي َب َها
يم َهاُ ،ث َّم َ�أ ْع َت َق َها َف َت َز َّو َج َها َكا َن َل ُه �أَ ْج َر ِان»(.((2
َو َع َّل َم َها َف�أَ ْح َ�س َن َت ْع ِل َ
وج��ه الدالل��ة من الأحادي��ث ال�سابقة :ت���دل الأحاديث ال�سابق���ة والتي حتث على
( ((1حممود بن �أحمد بن مو�سى بدر الدين العيني تويف 855هـ� ،شرح �سنن �أبي داود ،الريا�ض مكتبة الر�شد1420 ،هـ1999/م،
ط .414-413/2 ،1
( ((1النح ��ل :العطي ��ة والهب ��ة ابت ��دا ًء من غري عو� ��ض ال ا�ستحقاق ،انظر يف :اب ��ن منظور ،ل�سان الل�س ��ان ،601/2 ،احلاكم،
امل�ستدرك على ال�صحيحني. 396/4 ،
( ((1حمم ��د ب ��ن عي�س ��ي ين �س ��ورة الرتمذي تويف 279هـ� ،سنن الرتمذي ،كتاب الرب وال�صل ��ة  ،25باب ما جاء يف �أدب الولد
 ،33احلديث رقم  ،361/2 ،1952الريا�ض ،مكتبة املعارف1420 ،هـ2000/م ،ط  ،1والبيهقي ،ال�سنن الكربى ،باب ما جاء
على الآباء والأمهات من تعليم ال�صبيان �أمر الطهارة وال�صالة ،حديث رقم 120/3 ،5097؛ واحلاكم ،امل�ستدرك ،كتاب
الأدب  ،41احلديث رقم  ،396/4 ،7760وقال عنه :حديث �صحيح الإ�سناد ومل يخرجاه.
( ((2الرتم ��ذي� ،س�ن�ن الرتم ��ذي ،كن ��اب ال�ب�ر وال�صل ��ة  ،25ب ��اب ما ج ��اء يف �أدب الولد  ،33حدي ��ث رق ��م  ،361/2 ،1951قال
عن ��ه الرتم ��ذي :حدي ��ث �ضعيف؛ والبيهقي ،اجلامع ل�شعب الإميان ،حق ��وق الأوالد على الأهلني ،احلديث رقم ،8288
132/11؛ عالء الدين علي املتقي بن ح�سام الدين الهندي تويف 975هـ ،كنز العمال يف �سنن الأفعال والأقوال ،بريوت،
م�ؤ�س�سة الر�سالة1407 ،هـ1986 /م ط  ،2احلديث رقم .461/16 ،45437
( ((2اب ��ن ماج ��ه� ،س�ن�ن ابن ماجه ،كتاب الأدب  ،33باب بر الوالد والإح�سان �إلى البنات  ،3حديث رقم � ،3671ص  ،609وقال
عنه� :ضعيف ،الهندي ،كنز العمال ،حديث رقم .456/16 ،45410
( ((2البخ ��اري� ،صحي��ح البخ��اري ،كت ��اب �أحادي ��ث الأنبي ��اء  ،60ب ��اب ﮁﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭽﮀم ��رمي، ١٦ :
احلديث رقم .490/2 ،3446
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الت�أديب على م�رشوعية الت�أديب و�إباحة ال�رشع له.

ثالثاً  -من الأثر:

-1عن عبد الرحمن بن القا�سم عن �أبيه عن عائ�شة – ر�ضي اهلل عنها -قالتَ « :عاتَ َبنِي
ِ���ن ال َّت َح ُّر ِك ِ�إ اَّل َم َك ُان َر ُ�سولِ اللهَّ ِ
�أَبُ���و بَ ْك ٍر َو َج َع َل َي ْط َع ُننِي ِبيَدِ هِ فيِ خَ ا�صرِ َتِي َفلاَ مَ ْي َن ُعنِي م ْ
�صلى اهلل عليه و�سلم َورَ�أْ ُ�س ُه َع َلى َفخِ ذِ ي»(.((2
وج��ه الداللة من الأثر :الأثر فيه داللة على �أن للأب �أن يعاتب ابنته بح�ضور زوجها
ب�رضب وتهديدٍ وغري ذلك مباح له(.((2
ويتناولها بيده
ٍ
-2ع���ن عبدالرحمن بن القا�سم عن �أبيه عن عائ�شة – ر�ضي اهلل عنها  -قالت�« :أقبل
�أب���و بكر فلكزين لكزة �شديدة ،وق���ال :حب�ست النا�س يف قالدة فبي املوت ملكان ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وقد �أوجعني»(.((2
وجه الداللة من احلديثني :جاء يف فتح الباري :قال ابن بطال :يف هذين احلديثني
دالل����ة على جواز ت�أديب الرجل �أهله بح�رضة ال�سلط����ان ولو مل ي�أذن له �إذا كان ذلك
يف حق(.((2
-3ما ا�شتهر عن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �أنه كانت له درة ي�ؤدب بها النا�س(،((2
( ((2البخ ��اري� ،صحي��ح البخ��اري ،كتاب النكاح  ،67باب قول الرج ��ل ل�صاحبه ،هل �أعر�ستم الليل ��ة؟ وطعن الرجل ابنته يف
اخلا�صرة عند العتاب  ،125احلديث رقم .399/3 ،5250
(� ((2أب ��و احل�س ��ن عل ��ي ب ��ن خلف بن عبد امللك بن بطال ت ��ويف 944هـ� ،شرح �صحيح البخاري ،الريا� ��ض مكتبة الر�شد ،بدون
تاريخ.376/7 ،
( ((2البخاري� ،صحيح البخاري ،كناب احلدود  ،86باب من �أدب �أهله دون ال�سلطان  ،39حديث رقم .262-261/4 ،6845
(� ((2أحمد بن علي بن حممد بن حجر الع�سقالين تويف 852هـ ،فتح الباري �شرح �صحيح البخاري ،كناب احلدود ،باب من
�أدب �أهله دون ال�سلطان ،مكتبة امللك فهد الوطنية1421 ،هـ2001/م ط .180/12 ،1
(� ((2أحم ��د ب ��ن عل ��ي ب ��ن حج ��ر الع�سقالين ت ��ويف 852هـ ،تلخي� ��ص احلبري يف تخري ��ج �أحادي ��ث الرافعي الكبري ،ب ��اب �أدب
الق�ضاء ،بريوت ،م�ؤ�س�سة قرطبة1416 ،هـ1995/م ط 359/4 ،1؛ �أبو �إ�سحاق �إبراهيم بن علي بن يو�سف الفريوز �آبادي
ال�شريازي تويف 476هـ ،املهذب يف فقه الإمام ال�شافعي ،بريوت ،دار الكتب العلمية1416 ،هـ1995/م ط .384/3 ،1
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والدرة التي كانت ل�سيدنا عمر ر�ضي اهلل عنه �إمنا كانت للت�أديب ال للحد( ،((2وكانت من
جلد مركب بع�ضه فوق بع�ض(.((2
-4ع���ن �سفيان الثوري -رحمه اهلل – عن علـي ر�ضي اهلل عنه يف تف�سري قوله تعالى:
ﮁﯛﯜﯝﯞﯟﯠﮀعلموه���م و�أدبوهم ،وق��ال احل�سن الب�صري رحمه
اهلل :مروهم بطاعة اهلل ،وعلموهم اخلري(.((3
لرجل� :أ ِّدب
-5عن عثمان احلاطبي ،قال �سمعت ابن عمر – ر�ضي اهلل عنهما -يقول ٍ
ٌ
ٌ
م�سئول عن برك وطواعيته
م�سئ���ول عن ولدك ماذا �أدبته وماذا علمته؟ وهو
ابنك ف�إنك
لك(.((3
-6ع���ن �أ�سماء بنت �أبي بكر – ر�ضي اهلل عنهما -قالت :كنت رابعة �أربع ن�سوة حتت
الزب�ي�ر ،فكان �إذا عت���ب على �إحدانا فك عوداً من عيدان امل�شج���ب( ((3ف�رضبها به حتى
يك�رسه عليها(.((3
وجه الداللة� :أن الآثار ال�سابقة الواردة عن �سلفنا ال�صالح ت�ؤكد لنا م�رشوعية الت�أديب
(� ((2أبو الربكات �أحمد بن حممد بن �أحمد الدردير تويف 1201هـ ،ال�شرح ال�صغري على �أقرب امل�سالك ،القاهرة ،دار املعارف،
ب ��دون التاري ��خ271/4 ،؛ �شم� ��س الدين حممد عرف ��ة الد�سوقي تويف 1230هـ ،حا�شية الد�سوقي عل��ى ال�شرح الكبري ،دار
�إحياء الكتب العربية ،بدون تاريخ.354/4 ،
(� ((2أبو الربكات �أحمد بن حممد بن �أحمد الدردير تويف 1201هـ ،ال�شرح الكبري ،بريوت ،دار الكتب العلمية1417 ،هـ1996/م
ط .354/4 ،1
( ((3انظر يف :ابن كثري ،تف�سري القر�آن العظيم58/14 ،؛ ابن قيم اجلوزية ،بدائع التف�سري.167/3 ،
( ((3البيهق ��ي ،ال�س�نن الك�برى ،حدي ��ث رق ��م 120/3 ،5098؛ �أبو عبداهلل �شم� ��س الدين حممد بن �أي ��وب الزرعي الدم�شقي
ال�شهري بابن قيم اجلوزية تويف 751هـ ،حتفة املودود ب�أحكام املولود ،باب يف وجوب ت�أديب الأوالد  ،15القاهرة ،مكتبة
ال�صفا1426 ،هـ2005/م ط � ،1ص 155؛ البيهقي ،اجلامع ل�شعب الإميان ،احلديث رقم . 135/11 ،8295
( ((3امل�شج ��ب :عي ��دان ي�ض ��م ر�ؤو�سه ��ا ،ويف ��رج ب�ي�ن قوائمها ،وتو�ضع عليه ��ا الثياب .انظ ��ر يف :ابن منظور ،ل�س ��ان العرب،
.2196/4
(� ((3أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد الطربي تويف 310هـ ،تهذيب الآثار وتف�صيل الثابت عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم من الأخبار ،م�سند عمر بن اخلطاب  ،tحديث رقم  ،414/4 ،688القاهرة ،مطبعة امليداين1402 ،هـ1982/م.
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وم�سئولي���ة رب البيت عن ت�أديب زوجت���ه و�أوالده ،وهذه امل�سئولية تبيح له ا�ستعمال ما
هو منا�سب من و�سائل الت�أديب معهم.

ثانياً  -حكمة م�شروعية الت�أديب:

�إن الت�أديب يف الإ�سالم يتفق يف توجهه وغايته مع ما تتجه �إليه ال�رشيعة يف �أهدافها
أذى ملن ينزل به �إال
وغاياته���ا وهي �إ�صالح حال الب�رش ،فالت�أديب و�إن كان يف ظاهره � ً
�أن���ه يف �آثاره رحمة بامل�ؤ َّدب وباملجتمع؛ لذلك جند �أن ال�شارع احلكيم قد بَ نَّي للإن�سان
امل�س���ار وال�سلوك الق���ومي ،و�رشع �أحكام الت�أديب ب�شتى �ص���وره؛ للأخذ على يد من
يخرج عن هذا امل�سار وال�سلوك ،فطبيعة النف�س الإن�سانية �أمارةٌ بال�سوءِ لذا هي بحاجة
دائم���ة �إلى الت�أدي���ب ،يقول املاوردي يف كتاب���ه �أدب الدنيا والدي���ن :اعلم �أن النف�س
جمبول���ة على �شي���م مهملة ،و�أخالق مر�سلة ،ال ي�ستغن���ي حممودها عن الت�أديب وال
يكتفى باملر�ضى منها عن التهذيب؛ لأن حممودها �أ�ضداداً مقابلة ي�سعدها هوى مطاع
و�شهوة غالبة(.((3
و�إذا نظرن���ا �إلى ال�رضب يف �أ�صله جنده �أنه حمرم عل���ى اجلميع ك�أي اعتداء ،ولكن
ا�ستثن���ى امل�رشع من ه���ذا الأ�صل الت�أديب مل���ن توفرت فيهم �صف���ات خا�صة ،كاحلاكم
والأب واملعل���م والزوج؛ لأن طبيعة الأ�شي���اء و�صالح الأفراد واجلماعة ،وحتقيق غايات
ال�شارع ا�ستوج���ب كل هذا �أن يعطي لبع�ض الأفراد حق ارتكاب الأفعال املحرمة على
الكافة ،ولكن يجب �أن ال ي�ؤتى هذا الفعل �إال لتحقيق امل�صلحة التي �أبيح من �أجلها(.((3
(� ((3أب ��و احل�س ��ن عل ��ي ب ��ن حممد بن حبيب املاوردي ت ��ويف 450هـ� ،أدب الدنيا والدين ،ب ��اب �أدب النف�س  ،5بدون تاريخ� ،ص
.208
( ((3عبدالق ��ادر ع ��ودة ،الت�شري��ع اجلنائ��ي الإ�سالم��ي مقارن�� ًا بالقان��ون الو�ضع��ي ،القاه ��رة ،دار ال�ت�راث1424 ،ه� �ـ2003/م،
407 -406/1؛ يون� ��س عب ��د الق ��وي ال�سيد ال�شافع ��ي ،اجلرمية والعقاب يف الفقه الإ�سالمي ،ب�ي�روت ،دار الكتب العلمية،
1424هـ2003/م ط � ،1ص .199
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املطلب الثالث :الفرق بني التعزير والت�أديب واحلد
الفرع الأول  -تعريف احلد والتعزير لغ ًة وا�صطالحاً:
�أو ًال  -تعريف احلد لغة وا�صطالح ًا:
-1تعريف احلد لغ ًة:

وح ُّد كل �شيء منتهاه ،لأنه
ُّ
احل���د هو الف�صل بني ال�شيئني لئال يختلط �أحدهما بالآخر َ
يرده ومينعه عن التمادي ،واحلد املنع ومنه قيل للبواب :حدا ٌد و�سبحان� ،إما لأنه مينع من
اخلروج �أو لأنه يعالج احلديد من القيود(.((3

-2تعريف احلد ا�صطالح ًا:

احلد عقوب ٌة مقدرةٌ واجب ٌة حقاً هلل تعالى(.((3
�أ) عرفه احلنفية بقولهمُّ :
ب) وعرفه املالكية بقولهم :ا َ
ملثل فعل ِه وزجر
ملنع اجلاين من عودهِ ِ
حل ُّد ما ُو�ضع ِ
غريه(.((3
ج) وعرفه ال�شافعية بقوله :ا َحل ُّد عقوب ٌة مقدرةٌ وجبت زجراً عن ارتكاب ما يوجبه(.((3

( ((3اب ��ن منظ ��ور ،ل�س��ان الل�س��ان237/1 ،؛ جمد الدين حممد بن يعق ��وب الفريوز �آبادي ال�شريازي ت ��ويف 817هـ ،القامو�س
املحيط ،م�صر ،املطبعة الأمريية1301 ،هـ ،ط 284/1 ،3؛ حممد بن �أبي بكر بن عبد القادر الرازي تويف 666هـ ،خمتار
ال�صحاح ،املن�صورة ،دار الغد اجلديد ،القاهرة  -املن�صورة1430 ،هـ2009/م ،ط � ،1ص 77؛ الفيومي ،امل�صباح املنري� ،ص

.83
( ((3ع�ل�اء الدي ��ن ب ��ن م�سع ��ود الكا�س ��اين ت ��ويف 587ه� �ـ ،بدائ��ع ال�صنائ��ع يف ترتي��ب ال�شرائع ،ب�ي�روت ،دار الكت ��ب العلمية،
1406ه� �ـ1986/م ،ط 33/7 ،2؛ فخ ��ر الدي ��ن عثم ��ان ب ��ن علي الزيلع ��ي تويف 743ه� �ـ ،تبيني احلقائق �شرح كن��ز الدقائق،
ب ��والق ،الطبع ��ة الأمريي ��ة1313 ،هـ ط 163/3 ،1؛ حممد �أم�ي�ن ال�شهري بابن عابدين تويف 1252ه� �ـ ،حا�شية رد املحتار
على الدر املختار �شرح تنوير الأب�صار ،الريا�ض ،دار عامل الكتب1423 ،هـ2003 /م.3/6 ،
(� ((3أبو بكر بن ح�سن الك�شناوي� ،أ�سهل املدارك �شرح �إر�شاد ال�سالك يف فقه مالك ،بريوت ،دار الفكر ،بدون تاريخ.156/3 ،
(� ((3شم�س الدين حممد بن حممد اخلطيب ال�شربيني تويف 977هـ ،الإقناع يف حل �ألفاظ �أبي �شجاع ،القاهرة ،دار العلوم،
القاه ��رة ن ب ��دون تاري ��خ402/2 ،؛ �سليم ��ان بن حمم ��د بن عمر البجريمي ت ��ويف 1221هـ ،حا�شي��ة البجريمي على �شرح
اخلطيب وامل�سماة بتحفة احلبيب ،بريوت ،دار الكتب العلمية1417 ،هـ1996/م ط .3/5 ،1
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للمنع من الوقوع
د) وعرف���ه احلنابلة بقولهم :ا َحل ُّد عقوب��� ٌة مقدرةٌ �رشعاً يف مع�صي ٍة ِ
يف مثلها(.((4
اخلال�صة :التعريفات ال�سابق���ة يف جمملها ال تخرج عن � َّأن ا َحل َّد عقوب ٌة مقدرةٌ �رشع ًا
وجبت حقاً هلل تعالى.

مانع.
التعريف املختار� :أرى �أن تعريف احلنفية للحدِّ
جامع ٌ
ٌ
ن�ص التعريف املختار :ا َحل ُّد عقوب ٌة مقدرةٌ واجب ٌة حقاً هلل تعالى.
�شرح مفردات التعريف وحمرتزاته:
قوله عقوبة :وتعني اجلزاء ،وتكون بال�رضب �أو القطع �أو الرجم �أو القتل.قوله مقدرة� :أي حم���ددة مبينة من القر�آن وال�سنة وعليه فال يجوز النق�صان فيها �أوالزيادة عليها ،وخرج بهذا القيد التعزير لعدم تقديره.

قوله واجبة :هذا حكم احلدود ،فال يجوز لأحدٍ �أن يحكم فيها تبعاً لهواه.-قول����ه حقاً هلل تعالى :وهذا يعني � َّأن احلدود �رشعت مل�صلحة تعود على املجتمع حلماية

الدين والأعرا�ض والأن�ساب والأموال والعقول ،وخرج بهذا القيد الق�صا�ص؛ لأنه اجتمع
فيه احلقان ،حق اهلل وحق العبد ،وحق العبد فيه �أغلب ،ويكون فيه العفو وال�صلح.
(� ((4شم� ��س الدي ��ن حمم ��د ب ��ن عب ��داهلل الزرك�شي تويف 772ه� �ـ� ،ش��رح الزرك�شي على خمت�ص��ر اخلرقي ،ب�ي�روت ،دار الكتب
العلمي ��ة1423 ،ه� �ـ2002 /م ط 99/3 ،1؛ ع�ل�اء الدي ��ن ب ��ن �سليم ��ان امل ��رداوي تويف 855ه� �ـ ،الإن�ص��اف يف معرفة الراجح
م��ن اخل�لاف ،ب ��دون دار الطب ��ع1375 ،ه� �ـ1956 /م ،ط 150/10 ،1؛ �إبراهيم بن حممد بن عب ��د اهلل بن حممد بن مفلح
احلنبلي تويف 884هـ ،املبدع �شرح املقنع ،بريوت ،دار الكتب العلمية1418 ،هـ1997 /م ،ط 365/7 ،1؛ من�صور بن يون�س
ب ��ن �إدري� ��س البهوت ��ي ت ��ويف 1051ه� �ـ� ،شرح منته��ى الإرادات امل�سم��ي دقائ��ق �أويل النهى ل�ش��رح املنتهى ،ب�ي�روت ،م�ؤ�س�سة
الر�سال ��ة1421 ،ه� �ـ2000/م ،ط 165/7 ،1؛ من�ص ��ور ب ��ن يون�س البهوت ��ي تويف 1051هـ ،الرو�ض املربع �ش��رح زاد امل�ستقنع،
بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بدون تاريخ� ،ص .662
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ثاني ًا  -تعريف التعزير لغ ًة وا�صطالح ًا:
-1التعزير لغة(:((4

�أ�ص���ل التعزير م�أخوذ من العزر ،وهو من �أ�سم���اء الأ�ضداد ،يطلق على الرد والردع
واملن���ع واللوم ،كما يطلق عل���ى التعظيم ،والن�رصة والتوق�ي�ر ،قال تعالى :ﮁ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮀ املائدة.١٢ :

-2التعزير ا�صطالح ًا:

ذنوب مل ت�رشع فيها حدود وال
�أ) عرفه احلنفي���ة بقولهم :ت�أديب و�إ�صالح وزَج ٌر عن ٍ
كفارات ،من الإمام �أو من له قدرة على ذلك(.((4
ذنوب مل ت�رشع فيها حدود وال كفارات(.((4
أديب وزج ٌر عن ٍ
ب) عرفه املالكية بقولهم :ت� ٌ
ج) عرفه ال�شافعية بقولهم :ت�أديب على ذنوب مل ت�رشع فيها احلدود(.((4
حد فيها(.((4
د) عرفه احلنابلة بقولهم :العقوبة امل�رشوعة على جناي ٍة ال َّ
أديب وزج ٌر على
اخلال�صة :التعريفات ال�سابقة ال تخرج يف جمملها عن �أن التعزير ت� ٌ
ذنوب مل ت�رشع فيها احلدود.
ٍ
مانع.
جامع ٌ
التعريف املختار� :أرى �أن تعريف ال�شافعية ٌ
( ((4ل�س ��ان الع ��رب ،ابن منظور2924/4 ،؛ الفريوز �آبادي ،القامو���س املحيط87-86/2 ،؛ الرازي ،خمتار ال�صحاح� ،ص 288؛
الفيومي ،امل�صباح املنري� ،ص .260
(� ((4شم� ��س الدي ��ن حمم ��د بن �أحم ��د ال�سرخ�سي تويف 483هـ ،املب�سوط ،ب�ي�روت ،دار املعرفة1414 ،ه� �ـ1993/م ط 36/9 ،1؛
الزيلعي ،تبيني احلقائق207/3 ،؛ ابن عابدين ،حا�شية رد املحتار.103/6 ،
( ((4بره ��ان الدي ��ن �إبراهي ��م �شم� ��س الدي ��ن حممد بن فرح ��ون تويف 799ه� �ـ ،تب�صرة احل ��كام يف �أ�صول الأق�ضي ��ة ومناهج
الأحكام ،بريوت ،دار الكتب العلمية1428 ،هـ2007/م ط 217/2 ،2؛ الك�شناوي� ،أ�سهل املدارك.192/3 ،
(� ((4أب ��و احل�س ��ن عل ��ي ب ��ن حممد بن حبي ��ب املاوردي ت ��ويف 450هـ ،الأح ��كام ال�سلطانية والوالي ��ات الديني ��ة ،القاهرة ،دار
احلديث1427 ،هـ2006 /م� ،ص344؛ املاوردي ،احلاوي الكبري �شرح خمت�صر املزين ،بريوت ،دار الفكر1414 ،هـ1994 /م
ط .331/17 ،1
( ((4موف ��ق الدي ��ن اب ��ن قدام ��ة املقد�سي تويف 620ه� �ـ ،املغني �شرح خمت�صر اخلرق ��ي ،الريا�ض ،دار ع ��امل الكتب1417 ،هـ /
1997م523/12 ،؛ املرداوي ،الإن�صاف يف معرفة الراحج من اخلالف239/10 ،؛ البهوتي ،الرو�ض املربع� ،ص.671
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ت�رشع فيها احلدود.
أديب على ٍ
ذنوب مل ْ
ن�ص التعريف املختار :التعزي ُر هو ت� ٌ
�شرح مفردات التعريف وحمرتزاته:
املعزر وتهذيبه.
قوله ت�أديب� :إ�شارة �إلى ال�صفة الغالبة على التعزير ب�إ�صالح َّمعا�ص ،وخرج بهذا القيد غري املعا�صي فال ُيعزر عليها
قول��ه على ذنوب� :أي عن ٍلعدم تكليفهم.
فاعلها ،وخرج الأطفال ومن يف حكمهم؛ لأن �أفعالهم ال تعترب مع�صي ًة ِ
مل ت�ش��رع فيه��ا احلدود� :أي لي�ست مقدرة ،فهي مرتوك���ة لتقدير احلاكم ح�سب مايراه من م�صلحة ،وخرج بهذا القيد احلدود؛ لأنها م�رشوعة مقدرة.

الفرع الثاين  -الفرق بني الت�أديب واحلد والتعزير:
�أو ًال  -الفرق بني التعزير والت�أديب(:((4

كل من الت�أديب والتعزير ميكننا �إيراد الفروق التالية بينهما:
بعد تعريف ٍ
-1التعزير عقوبة يفر�ضها الإمام �أو من ينوب عنه على من ارتكب مع�صية مل يرد لها
يف ال�رشع عقوبة مقدرة� ،أما الت�أديب ف�إنه عقوبة ينزلها الويل �سوا ًء كان زوجاً �أو والداً
�أو و�صياً �أو معلماً �أو �سيداً مبن له الوالية عليه لت�صحيح انحراف له.
حد فيها وال كفارة� ،أما الت�أديب فهو ي�شمل الت�أديب
-2التعزير يكون على مع�صية ال َّ
عل���ى ارتكاب مع�صية ،وقد يكون من ب���اب اعتياد اخلري ومن باب التعليم والإ�صالح،
فالت�أديب �أع���م من التعزير ،يقول ابن حجر :التعزير يك���ون ب�سبب املع�صية والت�أديب
( ((4ال�سرخ�س���ي ،املب�س���وط36/9 ،؛ كم ��ال الدين حممد بن عبد الواحد بن الهمام ت ��ويف 681هـ� ،شرح فتح القدير ،بريوت،
دار الفك ��ر ،ب ��دون تاري ��خ3/5 ،؛ اب ��ن عابدين ،حا�شي ��ة رد املحتار103/6 ،؛ �شه ��اب الدين �أحمد بن �إدري� ��س القرايف تويف
684ه� �ـ ،الذخ�ي�رة ،ب�ي�روت ،دار الغ ��رب الإ�سالم ��ي1994 ،م ط 120-118/12 ،1؛ اب ��ن فرح ��ون ،تب�صرة احل ��كام218/2 ،
وم ��ا بعده ��ا؛ املاوردي ،احلاوي الكبري331/17 ،؛ �أبو يعل ��ى حممد بن احل�سني الفراء تويف 458هـ ،الأحكام ال�سلطانية،
بريوت ،دار الكتب العلمية1403 ،هـ1983/م� ،ص 280؛ ابن قدامة ،املغني.526/12 ،
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�أعم منه ومنه ت�أديب الوالد وت�أديب املعلم(.((4
-3بع�ض علماء املالكية وال�شافعية �أجاز الزيادة يف �رضب التعزير على ع�رشة �أ�سواط،
ومنعوا ذلك يف الت�أديب لقوله �صلى اهلل عليه و�سلمَ “ :ال ُي ْج َلدُ َف ْو َق َع�شْ ِر َج َلدَ ٍ
ات �إِ َّال
فيِ َح ٍّد م ِْن ُحدُ ود ا ِهلل»( ،((4فحملوا املنع من الزيادة يف �رضب الت�أديب دون التعزير.
-4التعزير جت���وز فيه النيابة� ،أما الت�أديب فال جتوز في���ه النيابة يف كث ٍري من الأحوال،
كت�أديب املعلم لطالبه.
�-5أن كثرياً من علماء املالكية وال�شافعية ن�صوا على �أن ال�صبي �أو الزوجة �إذا مل ُيجدِ
يف ت�أديبهم���ا �إال ال�رضب املربح ،امتنع امل�ب�رح وغري املربح ،بخالف التعزير ف�إنه �إذا مل
ُيجدِ �إال املربح فلي�س للمعزر فعل املربح ،وله فعل غري املربح ،يقول اخلر�شي :بخالف
ال�رضب فال يفعله �إال �إذا ظن �إفادته ل�شدته(.((4
ثاني ًا  -الفرق بني التعزير واحلد(:((5

بعد �أن عرفنا معنى التعزير واحلد لغ ًة وا�صطالحاً ميكننا �إيراد الفروق التالية:

( ((4ابن حجر الع�سقالين ،فتح الباري �شرح �صحيح البخاري ،باب كم التعزير والأدب  ،42حديث رقم .183/12 ،6848
( ((4البخ ��اري� ،صحي ��ح البخاري ،باب كم التعزي ��ر والأدب؟  ،42حديث رقم 262/4 ،6848؛ وم�سلم� ،صحيح م�سلم ،بلفظ:
«ع�شرة �أ�سواط» ،كتاب احلدود  ،29باب قدر �أ�سواط التعزير  ،9حديث رقم .816/12 ،1708
( ((4علي بن �أحمد ال�صعيدي العدوي تويف 1189هـ ،حا�شية العدوي على �شرح اخلر�شي ،م�صر ،املطبعة اخلريية1307 ،هـ
ط .158/3 ،1
( ((5ال�سرخ�س���ي ،املب�س���وط36/9 ،؛ اب ��ن الهم ��ام� ،ش ��رح فت ��ح القدي ��ر113/5 ،؛ الزيلع ��ي ،تبيني احلقائ ��ق163/3 ،؛ زي ��ن الدين بن
�إبراهي ��م املع ��روف باب ��ن جنيم احلنفي تويف 970هـ ،الأ�شباه والنظائر ،دم�ش ��ق ،دار الفكر1426 ،هـ2005/م ط � ،4ص218-217؛
اب ��ن عابدي ��ن ،حا�شي ��ة رد املحتار103/6 ،؛ القرايف ،الذخرية120/12 ،؛ ابن فرح ��ون ،تب�صرة احلكام ،225-221/2 ،الك�شناوي،
�أ�سهل املدارك156/3 ،؛ �شهاب الدين �أحمد بن �إدري�س القرايف تويف 684هـ ،الفروق ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة1424 ،هـ2003/م
ط 283-274/4 ،1؛ ال�ش�ي�رازي ،امله ��ذب374/3 ،؛ عزالدي ��ن عبدالعزي ��ز ب ��ن عبدال�سالم تويف 660هـ ،القواع ��د الكربي امل�سماة
بقواع ��د الأح ��كام يف م�صالح الأنام ،دم�ش ��ق ،دار القلم1421 ،هـ2000 /م ط 293/1 ،1؛ امل ��اوردي ،الأحكام ال�سلطانية� ،ص-344
348؛ املاوردي ،احلاوي الكبري331/17 ،؛ اخلطيب ال�شربيني ،الإقناع ،431 -411/2 ،ابن قدامة ،املغني526-523/12 ،؛ الفراء،
الأح ��كام ال�سلطاني ��ة�� � ،ص  .284-279كتب حديثه� :أحم ��د فتحي بهن�سي ،نظريات يف الفقه اجلنائ ��ي الإ�سالمي ،القاهرة ،دار
ال�شروق1409 ،هـ1988/م ط � ،5ص182-173؛  :د .وهبة الزحيلي ،الفقه الإ�سالمي و�أدلته ،دم�شق ،دار الفكر1405 ،هـ1985/م
ط 22-18/6 ،2؛ حمم ��د �ش�ل�ال الع ��اين وعي�سي العمري ،فقه العقوبات ،عمان ،دار امل�سرية1418 ،هـ1998/م ط � ،1ص35-32؛
�أحمد فتحي بهن�سي ،التعزير يف الإ�سالم ،القاهرة ،م�ؤ�س�سة اخلليج العربي1408 ،هـ1988/م ط � ،1ص .11-10
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-1م���ن حيث التقدير� :سلطة القا�ض���ي :فاحلد مقدر �رشعاً ال جت���وز الزيادة عليه وال
النق�ص���ان ،بخالف التعزي���ر فالعقوبة فيه �أم���ر اجتهادي يرجع تقدي���ره �إلى احلاكم �أو
امل�ؤ ِّدب.
-2م���ن حيث التنفيذ :فاحلدود يجب على الإم���ام �إقامتها وتنفيذها� ،أما التعازير ف�إن
كان���ت من حقوق العباد فال جت���ب �إقامتها ،بل يجوز العفو عنها م���ن �أ�صحابها� ،أما �إن
كانت حقاً هلل تعالى فللإمام �إ�سقاطها �أو �إ�سقاط بع�ضها ،يقول اخلطيب ال�رشبيني :للإمام
ُ
تعزير حلق اهلل تعالى؛ لإعرا�ضه �صلى اهلل عليه و�سلم عن جماع ٍة ا�ستحقوه ،كالغال
ترك ٍ
يف الغنيمة(.((5
-3م���ن حيث العفو :فالعفو يج���وز يف التعزير ،وال يجوز يف احل���دود بعد بلوغها
ال�سلطان ،لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم“ :تَ َعا ُفوا الحْ ُدُو َد فِي َما بَ ْي َن ُك ْم َف َما بَ َل َغنِي م ِْن َح ٍّد َفق َْد
َو َج َب»(.((5
-4م���ن حيث �إثب���ات اجلرمية :فال�رشيعة ت�ش�ت�رط عدداً معيناً م���ن ال�شهود يف �إثبات
جرائ���م احلدود ،فجرمية الزنا مث ًال ال تثبت �إال ب�شهادة �أربعة �شهود ،وبقية جرائم احلدود
ال تثبت �إال ب�شهادة �شاهدين� ،أما التعازير فتثبت ب�شهادة �شاهدٍ واحدٍ .
-5م���ن حيث املوجب لهما :فالتعزير ت�أديب يتبع املفا�سد ،وقد ال ي�صحبها الع�صيان
يف كث ٍري من ال�صور كت�أديب ال�صبيان واملجانني ا�ست�صالحاً لهم مع عدم املع�صية ،لعدم
اعتبار الق�صد منهم� ،أما احلدود فلم توجد يف ال�رشع �إال على مع�صية عم ًال باال�ستقراء.
-6التعزي���ر ي�سقط بالتوب���ة �إن مل يتعلق به حق �آدمي� ،أما احل���دود فال ت�سقط بحال،
( ((5اخلطيب ال�شربيني ،الإقناع.412/2 ،
(� ((5أب ��و داود� ،س�ن�ن �أب ��و داود ،كت ��اب احل ��دود  ،32باب العفو عن احلدود م ��ا مل تبلغ ال�سلطان  ،5حدي ��ث رقم ،48/3 ،4376
قال عنه الألباين� :صحيح.
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يق���ول املاوردي� :إن احل���د و�إن مل يجز العفو عنه وال ال�شفاعة في���ه ،فيجوز يف التعزير
العف���و عنه ،وت�سوغ ال�شفاعة فيه ،ف�إن تفرد التعزي���ر بحق ال�سلطنة وحكم التقومي ،ومل
يتعلق به حقٌ لآدمي ،جاز لويل الأمر �أن يراعي الأ�صلح يف العفو �أو التعزير(.((5
-7التعزير قد ي�سقط و�إن قلن���ا بوجوبه ،كما �إذا كان اجلاين من ال�صبيان �أو املكلفني
�إذا جن���ى جناية حقرية ال حتقق العقوب���ة فيها الردع ،ولعدم �إيج���اب العقوبة ال�شديدة
لعدم موجبهما� ،أما احلد فال ي�سقط بعد وجوبه بحال بالن�سبة للمكلفني.
-8التخيري يدخ���ل يف التعازير مطلقاً ،حيث يختار الإم���ام العقوبة املنا�سبة� ،أما يف
احل���دود فيجب على الإم���ام �إقامة احلد على من ي�ستحقه ،وال خي���ار للإمام فيه �إال حد
احلرابة عند املالكية(.((5
-9التعزير يختلف باختالف الأع�صار والأم�صار ،بخالف احلد فال يختلف باختالفها.
-10احلدود تندرئ بال�شبهات ،والتعزير يجوز معها.
-11احلد ال ي�رشع على ال�صبي� ،أما التعزير في�رشع عليه.
-12التعزي���ر يوقعه احلاكم والزوج والأب والو�صي واملعل���م وال�سيد� ،أما احلد فال
ميلك �إقامته �إال الإمام �أو من ينوب عنه.
-13التعزي����ر يتنوع �إلى ما هو خال�ص حق اهلل تعال����ى كاجلناية على كتاب اهلل و�إلى حق
العبد كال�شتم ونحوه� ،أما احلدود فال تتنوع ،فكل حد فهو حق اهلل �إال القذف ففيه خالف(.((5
( ((5املاوردي ،الأحكام ال�سلطانية� ،ص .346
( ((5ابن ر�شد ،بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ،593-592/2 ،ابن فرحون ،تب�صرة احلكام.207/2 ،
( ((5ذهب �أبو حنيفة �إلى عدم �سقوط حد القذف بعفو املقذوف؛ لأنه حد مل ي�سقط بعفو ك�سائر احلدود� ،إذ �أن احلدود من
حقوق اهلل تعالى فلي�س للفرد �أو اجلماعة �إ�سقاطها ،وذهب ال�شافعية واحلنابلة �إلى �سقوط حد القدف بعفو املقذوف
ع ��ن الق ��ادف؛ لأن ح ��د القذف ح ��ق للمقذوف ،ول�صاح ��ب احلق �أن يعفو عن حق ��ه .انظر :الكا�ساين ،بدائ ��ع ال�صنائع،
61/7؛ زين الدين بن �إبراهيم بن جنيم احلنفي تويف 970هـ ،البحر الرائق �شرح كنز الدقائق ،املطبعة العلمية ،بدون
تاري ��خ39/5 ،؛ حمم ��د �أم�ي�ن ال�شهري باب ��ن عابدين تويف 1252هـ ،منح ��ة اخلالق على البحر الرائ ��ق ،املطبعة العلمية،
ب ��دون تاري ��خ39/5 ،؛ ال�ش�ي�رازي ،املهذب349/3 ،؛ ال�شربيني ،الإقناع418/2 ،؛ امل ��اوردي ،الأحكام ال�سلطانية� ،ص 335؛
ابن قدامة ،املغني386/12 ،؛ املرداوي ،الإن�صاف200/12 ،؛ الفراء ،الأحكام ال�سلطانية� ،ص .270
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-14التعزير يختلف باختالف اجلنايات� ،أما احلدود فال تختلف باختالف اجلنايات،
فحد الزنا لغري املح�صن جلد مائة ،وحد ال�رسقة القطع ف�سوى ال�شارع بني �رسقة ع�رشة
دنانري و�رسقة �ألف دينار ،و�شارب ك� ٍأ�س من اخلمر و�شارب جر ٍة يف احلدِّ .
�-15أن م���ا يتلف باحلد فهو هدر� ،أما يف التعزير فيج���ب ال�ضمان عند ال�شافعية(،((5
و�سي�أتي تف�صيله يف مبحث ت�أديب احلاكم رعيته.
-16الرجوع عن الإقرار ُيعمل به يف احلد ،وال ُيعمل به يف التعزير.

املبحث الثاين
ت�أديب الزوجــــــة
املطلب الأول :م�شروعية ت�أديب الزوجة
م�رشوع دل عليه القر�آن وال�سنة والأثر.
حق
ت�أديب الزوجة ٌّ
ٌ

�أو ًال  -من القر�آن الكرمي:

-1قوله تعالى :ﮁ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮀ التحرمي. ٦ :
وجه الداللة� :أم���ر اهلل – �سبحانه وتعالى -امل�ؤمنني بال�سعي لوقاية �أهليهم من النار،
والزوجة من الأهل ،ووقايتها تكون بحملها على طاعة اهلل – �سبحانه وتعالى -واجتناب
و�رضب.
هجر
ما نهى عنه ،بالن�صح والإر�شاد ،و�إال فبو�سائل الت�أديب الأخرى من ٍ
ٍ
قال علي ر�ضي اهلل عنه يف تف�سري قوله تعالى ( ُقوا){� ،أي :علموهم و�أدبوهم(.((5
(� ((5أبو عبد اهلل حممد بن �إدري�س ال�شافعي تويف 204هـ ،الأم ،املن�صورة ،دار الوفاء1422 ،هـ2001/م ط  ،429/7 ،1املاوردي،
الأح ��كام ال�سلطاني ��ة�� � ،ص 347؛ �شم� ��س الدين حممد بن �أحم ��د الأ�سيوطي ،جواهر العقود ومع�ي�ن الق�ضاء واملوقعني
وال�شهود ،بريوت ،دار الكتب العلمية1417 ،هـ1996 /م ط .213/2 ،1
( ((5ابن قيم اجلوزية ،بدائع التف�سري.167/3 ،
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-2قوله تعالى :ﮁ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮀ البقرة.٢٢٨ :
وج��ه الداللة :دلت الآية مبنطوقها ال�رصيح( ((5على �أن للرجل درجة على املر�أة ،ومن
�ضمن ذلك حقه يف الت�أديب ،وجاء ما يدل على ذلك يف �أحكام القر�آن ،حيث ذكر ابن
العرب���ي �أن من املعاين امل�ستفادة من قوله تعال���ى :ﮁﮞﮟﮠ ﮀ جواز الأدب له
فيها( ،((5ويف املهذب لل�شريازي� :أن له �رضبها عند الن�شوز(.((6 ((6
ذكر ال�شيخ حممد �أبو زهرة يف كتابه الأحوال ال�شخ�صية ما ن�صه :وقد جعل ال�شارع
للرجل حق ت�أديب املر�أة باملع���روف والالئق مبكانها؛ وذلك لأن طبيعة كل اجتماع جتعل
لواحدٍ منه درجة �أعلى من غريه ،وجتعل له �سلطاناً يف الإ�صالح والتهذيب ،وقد كانت
ه���ذه الدرجة للرجل ،ولذلك ق���ال اهلل تعالى :ﮁ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮀ البق���رة ، ٢٢٨ :وجعلت ه���ذه الدرجة للرجل؛ لأنه �أقدر عل���ى فهم احلياة ،وما
يجب لها بحكم اختالطه يف املجتم���ع العام ،ولأنه �أقدر على �ضبط عواطفه ،وتغليب
حكم عقله ،ولأنه ي�شعر بامل�رضة املالية وغريها� ،إن ف�سدت احلياة الزوجية �أو انقطعت(.((6
-3قوله تعالى :ﮁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮀ الن�ساء. ٣٤ :

( ((5املنطوق ال�صريح :هو ما دل عليه اللفظ باملطابقة �أو الت�ضمن .انظر يف� :سيف الدين �أبو احل�سن علي بن حممد
الآمدي تويف 631هـ ،منتهى ال�سول يف علم الأ�صول ،بريوت ،دار الكتب العلمية1424 ،هـ2003 /م ط � ،1ص .328
( ((5ابن العربي� ،أحكام القر�آن.257/1 ،
( ((6الن�شوز :املر�أة النا�شز هي املرتفعة على زوجها ،التاركة لأمره ،املعر�ضة عنه ،املبغ�ضة له .انظر يف :ابن كثري ،تف�سري
القر�آن العظيم.24/4 ،
( ((6ال�شريازي ،املهذب.487/2 ،
( ((6حممد �أبو زهرة ،الأحوال ال�شخ�صية ،دم�شق ،دار الفكر1377 ،هـ1957/م ط � ،3ص .164 – 163
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-4وج��ه الداللة :يف الآي���ة وجو ٌه عدة للداللة على حقٍّ ال���زوج يف ت�أديب زوجته
�رصيح يف داللته ،ومنها ما هو غري �رصيح.
النا�زش ،منها ما هو
ٌ
�أ)حق القوامة :يقول اجل�صا�ص يف تف�سريه :ت�ضمن قوله ﮁ ﭑﭒﭓ ﭔﮀ
قيامهم عليهن بالت�أدي���ب والتدبري واحلفظ وال�صيانة ملا ف�ضل اهلل به الرجل على املر�أة يف
إنفاق عليها(.((6
العقل والر�أي ومبا �ألزمه اهلل تعالى من ال ِ
وق����د ذكر الدكتور حممد �سمارة يف كتابه �أحكام و�آث����ار الزوجية ما ن�صه� :أعطى اهلل –
�سبحانه وتعالى  -حقَّ القوامة للرجل على املر�أة والأ�رسة ،وهي م�سئولية ال ميكن �أن تن�ضبط
�إال� ،إذا كان مل����ن ل����ه حق القوامة �سلط����ة الت�أديب ،خا�صة و� َّأن النفو�����س الإن�سانية خمتلفة
متباينة يف االلتزام باحلكم ال�رشعي ،فمنها ما يلتزم طواعي ًة ،ومنها ما يلتزم كرهاً(.((6
وا�ضح يف قول���ه تعالى :ﮁ ﭨ
و�رصيح ،وه���ذا
ب�ش���كل مبا� ٍرش
ب)�إباح���ة الت�أدي���ب
ٍ
ٌ
ٍ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﮀ ،فالآي���ة دلت مبنطوقها
ال�رصي���ح على �إباحة �رضب الزوج زوجته النا��ش�ز ،وذلك من خالل الو�سائل املذكورة
يف الآية.
يق���ول ابن كثري يف تف�س�ي�ره :قولهْ :
�ن)� ،أي� :إذا مل يرتدعن باملوعظة وال
(ا�ض ِر ُب ُ
وه� َّ
مربح(.((6
بالهجران ،فلكم �أن ت�ضربوهن �ضرب ًا غري ٍ
ج)العودة عن الن�شوز �إلى الطاعة ترفع الت�أديب :يظهر من قوله � -سبحانه وتعالى:-
ﮁﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭽ ﮀ�أن ع���ودة الزوجة النا�زشة �إلى طاعة زوجها
( ((6اجل�صا�ص� ،أحكام القر�آن.148/3 ،
( ((6حممد �سمارة� ،أحكام و�آثار الزوجية ،بدون دار الطبع والتاريخ� ،ص .252
( ((6اب ��ن كث�ي�ر ،تف�س�ي�ر الق ��ر�آن العظيم26/4 ،؛ وانظ ��ر يف املعنى نف�سه :اب ��ن العربي� ،أحكام الق ��ر�آن535/1 ،؛ اجل�صا�ص،
�أحكام القر�آن.150/3 ،
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ترف���ع عنها الت�أديب ،وهذا يدل مبفهوم املخالف���ة(� ((6أن عدم طاعتها يعطي الزوج احلق
يف ت�أديبها.

ثاني ًا  -من ال�سنة النبوية:

-1ع���ن عبد اهلل بن زمعة ر�ض���ي اهلل عنه �أن الر�سول �صلى اهلل علي���ه و�سلم قال« :لاَ
َي ْج ِلدُ �أَ َحدُ ُك ْم ا ْم َر َ�أ َت ُه َج ْلدَ ا ْل َع ْب ِد ُث َّم ُي َجا ِم ُع َها ف � ِآخ ِر ا ْل َي ْو ِم»(.((6

وجه الداللة :احلديث فيه داللة مبفهومه املخالف على جواز �رضب الزوجة ولكن
لي�����س �إلى حد �رضب العبد ،وقوله �صل����ى اهلل عليه و�سلمُ « :ث � َّم ُي َجا ِم ُع َها ف � ِآخرِ
تقبيح منه� -صلى اهلل عليه و�سلم لل�ضرب كناية عن ال�ضرب املربح(.((6
ا ْل َي ْو ِم»
ٌ
-2ع���ن عمرو بن الأحو�ص ر�ضي اهلل عن���ه �أنه �شهد حجة الوداع مع النبي �صلى اهلل
علي���ه و�سلم فحمد اهلل و�أثنى عليه ،وذكر ووعظ ،ثم قال�« :أَ اَل َو ْا�س َت ْو ُ�صوا ِبالن َِّ�ساءِ خَ يرْ ً ا
َف ِ�إنمَّ َ���ا ُه َّن عِ ْن َد ُك ْم َع َوا ٌن( ،((6لَ ْي َ�س مَ ْت ِل ُك َ
ني ِب َفاحِ َ�ش ٍة ُم َب ِّي َن ٍة
���ون ِم ْن ُه َّن �شَ ْيئًا غَيرَْ َذل َِك ِ�إ اَّل َ �أنْ يَ�أْ ِت َ
���ن فيِ المْ َ َ�ضاجِ ِع َوا�ضرْ ِ بُو ُه َّن �ضرَ ْ بًا َغيرْ َ ُمبرَ ِّ ٍح َف�إِنْ �أَ َط ْع َن ُك ْم َفلاَ تَ ْبغُوا
َف ِ�إنْ َف َع ْل َن َف ْاه ُج ُرو ُه َّ
َع َل ْيه َِّن َ�س ِبيلاً �أَ اَل �إِ َّن لَ ُك ْم َع َلى ن َِ�سا ِئ ُك ْم َحقًّا َو ِلن َِ�سا ِئ ُك ْم َع َل ْي ُك ْم َحقًّا َف�أَ َّما َح ُّق ُك ْم َع َلى ن َِ�سا ِئ ُك ْم
ون َو اَل يَ�أْ َذ َّن فيِ بُ ُيو ِت ُك ْم لمَِ ْن تَ ْك َر ُه َ
فَلاَ ُيوطِ ْئ َن ُف ُر�شَ ُك ْم َم ْن ت َْك َر ُه َ
ون �أَ اَل َو َح ُّق ُه َّن َع َل ْي ُك ْم �أَنْ
تحُ ْ �سِ ُنوا ِ�إلَ ْيه َِّن فيِ كِ ْ�س َو ِته َِّن َو َط َعا ِمه َِّن»(.((7

( ((6مفه��وم املخالف��ة :م ��ا كان امل�سك ��وت عنه خمالفاً للمذك ��ور يف احلكم �إثبات� �اً ونفياً ،فيثبت للم�سك ��وت عنه نقي�ض حكم
املنطوق به ،وي�سمى دليل اخلطاب ،انظر يف� :سيف الدين الآمدي ،منتهى ال�سول يف علم الأ�صول� ،ص .328
( ((6البخاري� ،صحيح البخاري ،كتاب النكاح  ،67باب ما يكره من �ضرب الن�ساء قوله }وا�ضربوهن{ �أي �ضرباً غري مربح
 ،93حديث رقم .390/3 ،5204
( ((6ابن بطال� ،شرح �صحيح البخاري.325/7 ،
( ((6ع ��وان� :أي �أُ�سَ ��راء� ،أو كالأُ�سَ ��راء ،انظ ��ر يف :جم ��د الدي ��ن �أبو ال�سعادات ب ��ن اجلزري بن الأثري ت ��ويف 606هـ ،النهاية يف
غريب احلديث والأثر ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي1383 ،هـ1963/م.314/3 ،
( ((7الرتم ��ذي� ،س�ن�ن الرتم ��ذي ،كتاب الر�ضاع ،باب ما جاء يف حق املر�أة على زوجها  ،11حديث رقم  .594/1 ،1163وقال:
حديث ح�سن �صحيح.
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-3ع���ن جابر بن عبد اهلل – ر�ضي اهلل عنهم���ا – عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
وج ُه َّن ِب َك ِل َم ِة اللهَّ ِ
ق���الَ “ :فا َّتقُوا اللهَّ َ فيِ الن َِّ�سا ِء َف�إِ َّن ُك ْم �أَخَ ْذ مُتُو ُه َّن ِب�أَ َمانِ اللهَّ ِ َو ْا�س َت ْح َل ْل ُت ْم ُف ُر َ
َولَ ُك ْ
�ضبًا غَيرَْ
���م َع َل ْيه َِّن َ�أنْ اَل ُيوطِ ْئ َن ُف ُر�شَ ُك ْم �أَ َحدً ا ت َْك َر ُهونَ ُه ف َِ�إنْ َف َع ْل َن َذل َِك َفا�ضرْ ِ بُو ُه َّن رَ ْ
وف”(.((7
ُمبرَ ِّ ٍح َولَ ُه َّن َع َل ْي ُك ْم ِر ْز ُق ُه َّن َوكِ ْ�س َوتُ ُه َّن ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وج��ه الداللة :احلديث���ان ال�سابقان يدالن مبنطوقهما �رصاح ًة عل���ى �إباحة الت�أديب يف
احل���االت التي ترتكب فيه���ا الزوجة مع�صية من املعا�صي� ،أو تق��ص�ر يف واجباتها نحو
الزوج� ،أو تخرج عن طاعته.
-1ع���ن عبد اهلل بن عمر -ر�ضي اهلل عنهما -ق���ال� :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
���ام َر ٍاع َو َم ْ�س ُئ ٌ
���م َم ْ�س ُئ ٌ
ول َع ْن َرعِ َّي ِت ِه
ول َع ْن َرعِ َّي ِت ِه ْ ِ إ
ال َم ُ
و�سل���م يقولُ « :ك ُّل ُك ْم َر ٍاع َو ُك ُّل ُك ْ
���ل َر ٍاع فيِ �أَ ْه ِل ِه َو ُه َو َم ْ�س ُئ ٌ
َوال َّر ُج ُ
���ر�أَ ُة َراعِ يَ ٌة فيِ بَ ْي ِت ز َْوجِ َها َو َم ْ�س ُئولَ ٌة
ول َع ْن َرعِ َّي ِتهِ؛ َوالمْ َ ْ
َع ْن َرعِ َّي ِت َها َوالخْ َاد ُِم َر ٍاع فيِ َمالِ َ�س ِّيدِ هِ َو َم ْ�س ُئ ٌ
ول َع ْن َرعِ َّي ِتهِ»(.((7
وج��ه الداللة :يقول ابن حجر يف �رشح هذا احلديث� :إن �أهل املرء ونف�سه من جملة
رعيت���ه ،وه���و م�سئول عنهم؛ لأن اهلل تعال���ى �أمره �أن يحر�ص عل���ى وقايتهم من النار،
بحملهم على امتثال �أوامر اهلل ،واجتناب نواهيه(.((7
�أقول وامل�سئولية هنا تعن���ي� :سيا�سته لأمرهم و�إي�صالهم حقوقهم ،بالقيام مب�صاحلهم،
ورعايتهم ،و�إر�شادهم للخري ،ونهيهم عن املعا�صي ،وذلك بالو�سائل امل�رشوعة.

ثالث ًا  -من الأثــــر:

���ت َرا ِب َع �أَ ْربَ ِع ن ِْ�س َو ٍة تحَ ْ َت
-1ع���ن �أ�سماء بنت �أبي بكر– ر�ضي اهلل عنهما -قالتُ :ك ْن ُ

(� ((7سبق تخريجه ،هام�ش رقم .14
(� ((7سبق تخريجة ،هام�ش رقم .8
( ((7ابن حجر الع�سقالين ،فتح الباري �شرح �صحيح البخاري.122/13 ،
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���بَ ،ف�ضرَ َبَ َها ِب ِه َح َّتى
ُّ
الزبَ�ْي�رْ ِ َ ،ف َك َان �إِ َذا َع َت َب َع َل���ى �إِ ْح َدانَاَ ،ف َّك ُعو ًدا م ِْن عِ ي َدانِ المْ ِْ�ش َج ِ
َي ْك�سرِ َ ُه َع َل ْي َها(.((7
وجه الداللة:
الأثر يدل مبنطوقه ال�رصيح على م�رشوعية ت�أديب الزوجة بال�رضب.
-1عن حممد بن عجالن �أنه كان يحدث بهذا احلديث« :ال ت َْر َف ْع َع َ�ص َ
اك َع ْن �أَ ْهل َِك»،
فكان ي�شرتي �سوطاً فيعلقه يف قبته لتنظر �إليه امر�أته و�أهله(.((7
-2ع���ن �أبي الدرداء قال� :أو�ص���اين خليلي �أبو القا�سم وق���ال� :أنفق من طولك على
�أهلك ،وال ترفع ع�صاك عنهم� ،أخِ فهم هلل(.((7
وجه الداللة:
الأثران يدالن مبنطوقهما على جواز ت�أديب الزوجة بالع�صا.
-1ع���ن ع�صام بن لقيط بن �صربة ،ع���ن �أبيه لقيط ،قال :قلت ي���ا ر�سول اهللَّ � :إن يل
ام���ر�أة ،و� َّإن يف ل�سانها �شيئاً يعني البذاء( ،((7قال« :فطلقها �إذاً» ،قال :قلت يا ر�سول اهلل:
� َّإن لها �صحبة ،ويل منها ولد ،قال« :فمرها  -يقول :عِ ظها  -ف�إن كان فيها خري ف�ستقبل،
وال ت�رضب �ضغينتك( ((7ك�رضبك �أُ َم َّيتك»(.((7
وج��ه الداللة :يف قوله �صلى اهلل عليه و�سل����م« :وال ت�رضب �ضغينتك ك�رضبك �أُ َم َّيتك»،
دالل ًة مبفهوم املخالفة على م�رشوعية ت�أديب الزوجة بال�رضب ولكن لي�س ك�رضب الأمة.
(� ((7سبق تخريجه ،هام�ش رقم .33
( ((7الطربي ،تهذيب الآثار.415/4 ،
( ((7امل�صدر ال�سابق.411/4 ،
( ((7البذاء باملد :الفح�ش ،وفالن بذئ الل�سان واملر�أة بذية ،انظر  :الرازي ،خمتار ال�صحاح� ،ص .34
�ضغن على زوجها �إذا �أبغ�ضته ،انظر  :ابن منظور ،ل�سان الل�سان.66/2 ،
(� ((7ضغينتك :امر�أة ذات ٍ
( ((7الطربي ،تهذيب الآثار.410/4 ،
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املطلب الثاين :و�سائل ت�أديب الزوجة
�إنَّ ال�رشيعة الإ�سالمية حتر�ص كل احلر�ص على ا�ستقرار احلياة الزوجية ،واملحافظة
عليها والإبقاء على �سعادة الزوجني ،فالإ�سالم عمل على تفادي وقوع ال�شقاق والفرقة
بني الزوجني ،وت�صفية اخلالفات ،ور�سم ال�سبيل �إلى مكافحة تلك اخلالفات العابرة،
والأ�سباب املن�شئة للكراهية ق����ال تعالى :ﮁ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﮀ الن�ساء. ٣٤ :
هذه الآية بينت لنا نوعني من الن�ساء �صاحلات وغري �صاحلات ،فال�صاحلات لي�س
ب�صالحهن
بلغن
عليهن �سلطان من الت�أديب،
للأزواج
َّ
أنهن َ
فل�سن يف حاجة �إليه ،ل َّ
َ
َّ
وهن الالتي
لهن� ،أما غري ال�صاحلات َّ
بهن عن التعر�ض َّ
وخ�ضوعهن هلل مرتبة ترتفع َّ
َّ
أديب،
إ�صالح
فهن يف حاجة �إلى �
وتهذيب وت� ٍ
ٍ
يحاولن اخلروج على حقوق الزوج َّ
َ
ٍ
إ�صالحهن بثالثة و�سائل ،وهي على النحو التايل:
وقد ر�سم اهلل طريق �
َّ

الو�سيلة الأولى  -املوعظة احل�سنة:
�س���ن ال�صحبة وجمي���ل الع�رشة
وامل���راد بها تذك�ي�ر املر�أة مب���ا �أوجب اهلل عليه���ا من ُح ِ
للزوج( .((8فالعِ ظة تفتح باب التفاهم ،يقول ابن العربي يف كتابه �أحكام القر�آن يف تف�سري
قوله تعالى :ﮁﭫﮀ هو التذكري باهلل يف الرتغيب ملا عنده من ثواب ،والتخويف
أدب يف �إجمال الع�رشة
�س���ن ال ِ
مل���ا لديه من عقاب� ،إلى ما يتب���ع ذلك مما يعرفها به من ُح ِ
والوفاء بال�صحبة ،والقيام بحقوق الطاعة للزوج ،واالعرتاف بالدرجة التي له عليها(.((8
( ((8بدران �أبو العنيني بدران ،الفقه املقارن للأحوال ال�شخ�صية ،بريوت ،دار النه�ضة العربية1386 ،هـ1967/م.276/1 ،
( ((8ابن العربي� ،أحكام القر�آن.532/1 ،
العدد | |62ربيع الأول 1435هـ

187

ويق���ول ابن قدام���ة يف كتابه املغني :فمتى ظهرت منها �أم���ارات الن�شوز مثل �أن
تتثاق���ل وتدافع �إذا دعاها ،وال ت�صري �إليه �إال بتكره ودمدمة ،ف�إنه يعظها فيخوفها اهلل
– �سبحان���ه وتعالى -ويذكر ما �أوج���ب اهلل له عليها من احلق والطاعة ،وما يلحقها
م���ن الإثم باملخالفة واملع�صية ،وما ي�سقط بذل���ك من حقوقها من النفقة والك�سوة،
وما يباح له من �رضبها وهجرها(.((8
وجاء يف احلاوي الكبري ،للماوردي ما ن�صه� :أما العظة :فهو �أن يخوفها باهلل تعالى
وبنف�سه فتخويفها باهلل �أن يقول له���ا :اتقي اهلل وخافيه ،واخ�شي �سخطهِ ،واحذري
عقابه ،ف�إن التخويف باهلل من �أبلغ الزواجر يف ذوي الدين ،وتخويفها من نف�سه �أن
أوجب عليك يل حقاً �إن منعتيه �أباحني �رضبك ،و�أ�سقط
يقول لها� :إن اهلل تعالى قد � ُ
عن���ي حقك فال ت�رضي نف�س���ك مبا �أقابلك على ن�شوزك ،وه���ذه العظة و�إن كانت
عل���ى خوف ن�شوز مل يتحقق فلي�ست ب�ضارة ،لأنه �إن كانت الأمارات التي ظهرت
هم طر�أ عليها� ،أو لفرت ٍة
منها كن�شوزٍ تبديه كفَّها عنه ومنعها منه ،و�إن كان لغريه من ٍ
حدثت منها �أو ل�سهوٍ ِحلقَّها ،مل ي�رضها �أن تعلم ما حكم اهلل به يف الن�شوز(.((8
من خالل تفح�ص �أفوال العلماء يتبني لنا منهج الإ�سالم يف عالج الن�شوز بعدم
الت��س�رع يف �إيقاع العق���اب بالهجر وال�رضب� ،إذ قد ال يك���ون �سبب تدافعها عنه
ٍ
تعب� ،أو
وتثاقلها الن�شوز� ،أي �أنها ال تق�صده و�إمنا حدث لأمرٍ
لهم �أ�صابها �أو ٍ
طارئ ٍّ
�سهوٍ �أو جهلها بالن�شوز وعالماته ،ولذلك كان العالج املوعظة والإر�شاد هو الأنفع
لقوله تعالى :ﮁ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮀ الذاريات.٥٥ :
وعلى هذا املو�ضوع يعقب الدكتور عبد الكرمي زيدان بقوله :وعلى هذا يجب
( ((8ابن قدامة ،املغني.259/10 ،
( ((8املاوردي ،احلاوي الكبري.242-241/12 ،
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على الزوج �أن ي�شعر زوجته يف وعظِ ه �إياها �أنه يريد اخلري لها ،ويقيها ال�رضر وال�رش
ب�سبب تق�صريها فيما �أوجبه اهلل له عليها من حقوق ،كما �أن املوعظة احل�سنة يجب
�أن تثري عواطفها و�أحا�سي�سها نحو زوجها �رشيك حياتها ،و�أنه ال يليق بها �أن ي�صد َر
منها م���ا يزعجه وال ي�رسه ،و�أن الع��ش�رة باملعروف هي �ش����أن الزوجات القانتات
احلافظات للغيب ثم ينبغي �أن يكون الوعظ �رساً فيما بينه وبينها ،ال بح�ضور �أهلها،
وال بح�ض���ور �أهله ،ثم يجب �أن يكون الوع���ظ هيناً لطيفاً رقيقاً ،خالياً من التعنيف
ٌ
مرتوك لفطن ِة
والغلظ���ة وال�شدة وروح اال�ستعالء ،وعلى كل حال فالوع���ظ امل�ؤثر
الزوج ،وح�سن �سيا�سته مع زوجته ،وعدم جرح �شعورها ب�إظهار العنف والت�سلط
عليها ،والتع�سف يف ا�ستعمال حقه عليها يف الت�أديب(.((8
كما وعقب حممد �أبو زهرة بقوله :والوعظِ طبقات� ،أخفها التنبيه الديني� ،أو اخللقي
م���ن غري تنق�ص ،و�أعالها اللوم ،والتنبيه �إلى العي���وب ونتائجها ،ولكل حال نوع من
القول ،وطريق يف اخلطاب ،والعاقل من عرف لكل � ٍأمر عالجه ،ولكل داء دوا�ؤه(.((8

الو�سيلة الثانية  -الهجر يف امل�ضجع:

ُ
بنوع من الغفل ِة والغرور ،فقد تكون الزوج ُة
النفو�س
بع�ض
من امل�ؤكدِ �أن َ
ِ
تت�صف ٍ
مغ���رور ًة ال تتعظ ،فال بد من امل�صري �إلى ما يلف���ت انتباهها ويزيل غرورها ،وذلك
العالج ناجعاً مع الزوجة التي
النوع من
بال ِ
إعرا�ض عنها يف امل�ضجع ،ويكون هذا ُ
ِ
ي�شق عليها الهجر� ،أما كيفية الهجر ففيه �أربعة �أقوال(:((8
الأول :يوليها ظهره يف فرا�شه ،وبه قال ابن عبا�س.
( ((8د.عب ��د الك ��رمي زي ��دان ،املف�ص ��ل يف �أح ��كام امل ��ر�أة والبي ��ت امل�سل ��م يف ال�شريع ��ة الإ�سالمية ،ب�ي�روت ،م�ؤ�س�س ��ة الر�سالة،
1413هـ1993/م ط .313/7 ،1
( ((8حممد �أبو زهرة ،الأحوال ال�شخ�صية� ،ص .164
( ((8ابن العربي� ،أحكام القر�آن.533/1 ،
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الثاين :ال يكلمها و�إن وطئها ،وبه قال عكرمة و�أبو ال�ضحى.
الثال��ث :ال يجمعها و�إياه فرا����ش وال وطء حتى ترجع �إلى الذي يريد ،وبه قال
�إبراهيم وال�شعبي وقتادة واحل�سن الب�رصي.
الرابع :يكلمها ويجامعها ،ولكن بقولٍ فيه غلظ و�شدة ،وبه قال �سفيان.
ومع �إباحة ال�رشع للزوج حق هجر زوجته يف امل�ضجع �إال �أنني �أرى �أنه ال يحق له اتخاذ
الهجر و�سيلة للظلم والتع�سف ،والإ�رضار بزوجته ،خا�ص ًة �إذا علم �أن الهجر �أ�صبح و�سيلة
ال جدوى منها ،فعندئذٍ يحق له االنتقال �إلى الو�سيلة الثالثة �أال وهي ال�رضب غري املربح.

الو�سيلة الثالثة  -ال�ضرب غري املربح:

وال�رضب هو العالج الأخري الذي ميلكه الرجل ،وال ُي�صار �إليه �إال بعد ف�شل الو�سائل
وهجر يف امل�ضجع ،وي�شرتط فيه �أال يكون مربحاً وال م�ؤذياً،
ال�سابقة من موعظ ٍة ح�سنةٍ،
ٍ
�أي ال يظه���ر له �أثر على البدنِ من جرح �أو ك� ٍرس ،ويتجنب املوا�ضع املخوفة واملوا�ضع
امل�ستح�سنة(((8؛ لأن املق�ص���ود الت�أديب ال الإتالف ،ومع �أن ال�رشيعة الإ�سالمية �أحاطت
بال�رضب بجمل ٍة من القيود� ،إال �أنه يبقى ٌ
عمل غري حمبب ،فقد روى ابن نافع
الت�أدي���ب
ِ
ع���ن مالك عن يحيى بن �سعيد �أن ر�سول اهلل �صل���ى اهلل عليه و�سلم ا�ست�ؤذن يف �رضب
الن�س���اء ،فقالْ :
«ا�ض ِر ُبواَ ،و َل ْن َي ْ�ضر َِب ِخ َيا ُر ُك � ْم»( ،((8فالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم مع
�إباحته ال�رضب؛ لكنه ندب وحبب الرتك ،و�إن يف الهجر لغاية الأدب(.((8
( ((8اجل�صا� ��ص� ،أح ��كام الق ��ر�آن150/3 ،؛ اب ��ن العربي� ،أح ��كام القر�آن535/1 ،؛ اب ��ن كثري ،تف�سري الق ��ر�آن العظيم26/4 ،؛
ال�شريازي ،املهذب.487/2 ،
(� ((8أب ��و بك ��ر عب ��د اهلل ب ��ن حممد بن �أبي �شيب ��ة الكويف تويف 235هـ ،م�صنف ابن �أبي �شيبة ،كت ��اب الأدب  ،19باب يف الرجل ي�ؤدب
امر�أته  ،15حديث رقم  ،103 - 102-/13 ،25967بريوت ،دار قرطبة1427 ،هـ2006/م ط 1؛ �أحمد بن احل�سني البيهقي تويف
458ه� �ـ ،معرف ��ة ال�سنن والآث ��ار ،كتاب النكاح  ،23باب ن�شوز املر�أة على الرجل  ،67حديث رق ��م 291/10 ،14555؛ القاهرة ،دار
الوفاء1412 ،هـ1991/م ط 1؛ احلاكم ،امل�ستدرك ،حديث رقم  ،224/2 ،2824البيهقي ،ال�سنن الكربى ،كتاب الق�سم والن�شوز،
ب ��اب م ��ا ج ��اء يف �ضربها  19حديث رق ��م  ،496/7 ،14776قال عنه �شعيب �أرنا�ؤوط :حديث �صحي���ح .انظر :عالء الدين علي
بن بلبان الفار�سي تويف 739هـ� ،صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة1414 ،هـ1993 /م.499/9 ،
( ((8ابن العربي� ،أحكام القر�آن.536/1 ،
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املطلب الثالث� :شروط ت�أديب الزوجة بال�ضرب

(((9

�أباحت ال�رشيعة الإ�سالمية للزوج ت�أديب زوجته النا�زش ،وا�ستخدام ال�رضب كو�سيلة
( ((9اب ��ن عابدي ��ن ،حا�شي ��ة رد املحت ��ار129-128/6 ،؛ الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع334/2 ،؛ الزيلع ��ي ،تبيني احلقائق209/3 ،؛
�أكمل الدين حممد بن حممود البابرتي تويف 786هـ� ،شرح العناية على الهداية ،بريوت ،دار الفكر ،بريوت ،بدون تاريخ،
115/5؛ �شه ��اب الدي ��ن �أحم ��د ال�شلب ��ي ،حا�شية ال�شلبي عل ��ى تبيني احلقائق ،ب ��والق ،املطبعة الأمريي ��ة1313 ،هـ ،بدون
تاريخ ط 209/3 ،1؛ �شم�س الدين حممد عرفة الد�سوقي تويف 1230هـ ،حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري ،دار �إحياء
الكت ��ب العربي ��ة ،ب ��دون تاري ��خ343/2 ،؛ حممد بن عبد اهلل اخلر�ش ��ي تويف 1101هـ� ،شرح اخلر�ش ��ي على خمت�صر خليل،
م�صر ،مطبعة م�صطفي �أفندي1307 ،هـ158/3 ،؛ �أبو الربكات �أحمد بن حممد بن �أحمد الدردير تويف 1201هـ ،ال�شرح
الكب�ي�ر ،ب�ي�روت ،دار الكتب العلمية1417 ،هـ1996/م ط 343/2 ،1؛ حمم ��د عبدالرحمن الطرابل�سي املعروف باحلطاب
ت ��ويف 954ه� �ـ ،مواهب اجللي ��ل �شرح خمت�صر خليل ،بريوت ،دار الكتب العلمية1416 ،هـ1995/م ط 262/5 ،1؛ حممد بن
�أحمد علي�ش تويف 1299هـ� ،شرح منح اجلليل على خمت�صر خليل ،طرابل�س ،ليبيا ،مكتبة النجاح ،بدون تاريخ177/2 ،؛
الع ��دوي ،حا�شي ��ة العدوي ،م�صر ،املطبعة اخلريية1307 ،هـ ط 158/3 ،1؛ الدردير ،ال�شرح ال�صغري على �أقرب امل�سالك،
511/2؛ �أحم ��د ب ��ن حمم ��د ال�ص ��اوي املالك ��ي احللوتي ت ��ويف 1241هـ ،بلغ ��ة ال�سالك لأق ��رب امل�سالك ،ب�ي�روت ،دار الكتب
العلمي ��ة1415 ،ه� �ـ1995 /م ط 331/2 ،1؛ خلي ��ل ب ��ن �إ�سح ��اق بن مو�س ��ى املالكي املعروف باجلندي ت ��ويف 767هـ ،خمت�صر
العالم ��ة خلي ��ل ،القاه ��رة ،دار احلديث1426 ،هـ2005 /م� ،ص 111؛ �أبو الوليد حمم ��د بن �أحمد بن ر�شد القرطبي تويف
520ه� �ـ ،البي ��ان والتح�صي ��ل ،ب�ي�روت ،دار الغرب الإ�سالم ��ي1408 ،ه� �ـ1988/م ط 46/17 ،2؛ ال�شافع ��ي ،الأم493/6 ،؛ �أبو
حام ��د حمم ��د ب ��ن حممد بن حممد الغزايل تويف 505هـ ،الو�سيط يف املذهب ،م�ص ��ر ،دار ال�سالم1417 ،هـ1997/م ط ،1
305/5؛ نور الدين علي بن علي ال�شربامل�سي تويف 1087هـ ،حا�شية ال�شربامل�سي على نهاية املحتاج ،بريوت ،دار الكتب
العلمي ��ة1414 ،ه� �ـ1993/م390/6 ،؛ ال�شريازي ،املهذب486/2 ،؛ اخلطيب ال�شربين ��ي ،الإقناع265/2 ،؛ املاوردي ،احلاوي
الكب�ي�ر241/12 ،؛ �شم� ��س الدي ��ن حمم ��د بن �أحم ��د اخلطيب ال�شربيني ت ��ويف 977هـ ،مغن ��ي املحتاج �إل ��ى معرفة �ألفاظ
املنه ��اج ،ب�ي�روت ،دار املعرف ��ة1418 ،ه� �ـ1997 /م ،ط 342/3 ،1؛ تق ��ي الدي ��ن �أبو بك ��ر بن حممد احل�صن ��ي ،كفاية الأخيار
يف ح ��ل غاي ��ة االخت�ص ��ار ،ب�ي�روت ،دار الكتب العلمي ��ة1422 ، ،ه� �ـ2001 /م�� � ،ص509؛ الأ�سيوطي ،جواهر العق ��ود40/2 ،؛
البيهق ��ي ،معرف ��ة ال�سنن والآثار289/1 ،؛ �شم�س الدين حممد بن �أحمد ب ��ن حمزة بن �شهاب الدين الرملي الأن�صاري
ت ��ويف 1004ه� �ـ ،نهاية املحتاج �إلى �شرح املنهاج ،بريوت ،دار الكت ��ب العلمية1414 ،هـ1993/م390/6 ،؛ حممد بن �أحمد بن
حمم ��د ب ��ن بطال ت ��ويف 633هـ ،النظم امل�ستعذب يف �ش ��رح غريب املهذب ،بريوت ،دار الكتب العلمي ��ة1416 ،هـ1995 /م ط
487/2 ،1؛ امل ��اوردي ،الأح ��كام ال�سلطانية� ،ص344؛ ابن قدامة ،املغن ��ي259/10 ،؛ من�صور بن يون�س بن �إدري�س البهوتي
ت ��ويف 1051ه� �ـ ،ك�ش ��اف القناع عن منت الإقناع ،بريوت ،عامل الكتب1417 ،ه� �ـ1997 /م ط 184/4 ،1؛ املرداوي ،الإن�صاف،
 ،377/8الزرك�ش ��ي� ،ش ��رح الزرك�ش ��ي449/2 ،؛ اب ��ن مفل ��ح ،املب ��دع263/6 ،؛ موفق الدين عبداهلل ب ��ن �أحمد بن حممد بن
قدام ��ة املقد�س ��ي ت ��ويف 620هـ ،عمدة الفقه على مذهب �أحمد ،املن�صورة ،مكتب ��ة الإميان2008 ،م� ،ص149؛ عبد الرحمن
ب ��ن حمم ��د بن قا�سم النجدي تويف 1392هـ ،حا�شية الرو�ض املرب ��ع على زاد امل�ستقنع ،بدون دار الطبع1397 ،هـ،455/6 ،
تق ��ي الدي ��ن �أحم ��د بن عب ��د احلليم بن عب ��د ال�سالم ب ��ن تيمية احلراين ت ��ويف 728هـ ،فت ��اوى الن�ساء ،القاه ��رة ،مكتبة
ال�صف ��ا1423 ،ه� �ـ2002 /م ط �� � ،1ص 247؛ �أبو عبداهلل �شم�س الدين حممد بن �أي ��وب الزرعي ال�شهري بابن قيم اجلوزية
ت ��ويف 751ه� �ـ ،الط ��رق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�شرعية ،القاه ��رة ،املكتبة التوفيقية ،بدون تاريخ�� � ،ص 125؛ �شيخ الإ�سالم
�أحمد بن تيمية تويف 728هـ ،جمموع الفتاوى ،املدينة املنورة ،جممع امللك فهد1425 ،هـ2004/م.108/28 ،
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لتحقيق هذا الأمر كما بيناه �آنفاً( ،((9ولكن �إجازة ال�رشيعة لهذا احلق للزوج لي�س مطلقاً

ولأي �سبب ،بل يجب �أن تتوفر فيه �رشوط وهي على النحو التايل:
ال�ش��رط الأول :وقوع م���ا يوجب الت�أديب ب�أن تكون نا�زشاً .وم���ع �أن الفقهاء اتفقوا
عل���ى م�رشوعية ت�أديب الرجل زوجته النا�زش �إال �أنهم اختلفوا فيما �إذا كان ي�رضبها لأول
خمالفة على مذهبني:
املذهب الأول :ذهب جمهور الفقهاء من احلنفية واملالكية وال�شافعية يف قول مرجوح
وبع����ض احلنابلة(� ((9إلى �أن ال�رضب ال يكون لأول خمالفة ،و�إمنا لتكرار املخالفة ،فقالوا
بوجوب الرتتيب والتدرج يف ا�ستعمال و�سائل الت�أديب م�ستدلني مبا يلي:
-1قوله تعالى :ﮁﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﮀ
الن�ساء.٣٤ :
وجه الدالل��ة� :أن ظاهر الآية؛ و�إن كان بحرف الواو املو�ضوعة للجمع املطلق؛ لكن
املراد منه اجلمع على �سبيل الرتتيب ،والواو حتتمل ذلك( ،((9والرتتيب م�ستفا ٌد من دخول
ال���واو على �أجزا ٍء خمتلفة يف ال�شدة وال�ضعف ،مرتبة على �أم ٍر مدرج ،ف�إمنا الن�ص هو
( ((9انظر� :ص .12
( ((9الكا�س ��اين ،بدائ ��ع ال�صنائ ��ع334/2 ،؛ اب ��ن عابدين ،حا�شي ��ة ابن عابدي ��ن129/6 ،؛ الد�سوقي ،حا�شي ��ة الد�سوقي على
ال�ش ��رح الكب�ي�ر343/2 ،؛ اخلر�ش ��ي� ،ش ��رح اخلر�ش ��ي عل ��ى خمت�ص ��ر خلي ��ل158/3 ،؛ الدردي ��ر ،ال�شرح الكب�ي�ر343/2 ،؛
احلط ��اب ،مواه ��ب اجللي ��ل262/5 ،؛ العدوي ،حا�شية العدوي عل ��ى �شرح اخلر�شي158/3 ،؛ علي� ��ش� ،شرح منح اجلليل
عل ��ى خمت�ص ��ر خلي ��ل177/2 ،؛ الدردي ��ر ،ال�شرح ال�صغري عل ��ى �أقرب امل�سال ��ك511/2 ،؛ ال�صاوي ،بلغ ��ة ال�سالك لأقرب
امل�سالك331/2 ،؛ الغزايل ،الو�سيط305/5 ،؛ ال�شريازي ،املهذب486/2 ،؛ ال�شربيني ،الإقناع265/2 ،؛ املاوردي ،احلاوي
الكب�ي�ر241/12 ،؛ ال�شربين ��ي ،مغن ��ي املحتاج342/3 ،؛ احل�صن ��ي ،كفاية الأخيار� ،ص509؛ الأ�سيوط ��ي ،جواهر العقود،
 ،40/2البيهق ��ي ،معرف ��ة ال�سنن والآثار289/10 ،؛ ابن قدام ��ة ،املغني259/10 ،؛ املرداوي ،الإن�صاف377/8 ،؛ البهوتي،
ك�ش ��اف القن ��اع184/4 ،؛ الزرك�ش ��ي� ،ش ��رح الزرك�ش ��ي449/2 ،؛ ابن مفلح ،املب ��دع263/6 ،؛ ابن قدامة ،عم ��دة الفقه على
مذهب �أحمد� ،ص149؛ النجدي ،حا�شية الرو�ض املربع على زاد امل�ستقنع.455/6 ،
( ((9الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع.334/2 ،
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الدال على الرتتيب(.((9
كم���ا �أن الآية فيها �إ�ضمار تقديره ،والالتي تخافون ن�شوزهن ،ف�إن َ
ن�زشن فاهجروهن
َ
أ�رصرن فا�رضبوهن ،وهذا الإ�ضم���ار يف ترتيبها كامل�ضمرة يف قوله
يف امل�ضاجع ،ف����إن �
تعال���ى :ﮁ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮀ املائدة.٣٣ :
ومعناه���ا امل�ضمر فيه���ا� :أن يقتلوا �إن قتل���وا� ،أو ي�صلبوا �إن قتلوا و�أخ���ذوا املال� ،أو
تقط���ع �أيديهم و�أرجلهم( ((9من خالف �إن �أخذوا امل���ال ومل يقتلوا ،كذلك �آية الن�شوز؛
لأن العقوبات املختلفة يجب �أن تك���ون يف ذنوب خمتلفة ،وال تكون كبائر العقوبات
ل�صغائر الذنوب ،وال �صغائر العقوبات لكبائر الذنوب ،ف�أوجب اختالف العقوبات �أن
تكون على اختالف الذنوب(.((9
يق���ول ابن العرب���ي يف كتابه �أحكام الق���ر�آن :من �أح�سن ما �سمع���ت يف تف�سري هذه
الآي���ة قول �سعيد بن جبري ،قال :يعظها ،ف�إن هي قبلت و�إال هجرها ،ف�إن هي قبلت و�إال
�رضبها ،ف�إن هي قبلت و�إال بعث حكماً من �أهله ،وحكماً من �أهلها(.((9
�-2إن العقوب���ات تختل���ف باختالف اجلرائم ،ولهذا ما ُي�ستح���ق بالن�شوز ال ي�ستحق
بخوف الن�شوز ،وكذلك ما ي�ستحق بتكرار الن�شوز ال ي�ستحق بن�شوز مرة(.((9
َّ �-3إن املق�ص���ود زجره���ا عن املع�صي���ة يف امل�ستقبل ،وم���ا هذا �سبيله يب���د�أ بالأ�سهل
( ((9الألو�سي ،روح املعاين25/5 ،؛ حممد ر�شيد ر�ضا ،تف�سري القر�آن احلكيم امل�شتهر با�سم تف�سري املنار ،القاهرة ،دار املنار،
القاهرة1366 ،هـ1947/م ط .77-76/5 ،2
( ((9ابن قدامة ،املغني.260/10 ،
( ((9املاوردي ،احلاوي الكبري.241/12 ،
( ((9ابن العربي� ،أحكام القر�آن.535/1 ،
( ((9ال�شريازي ،املهذب.487/2 ،
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فالأ�سهل كمن هجم رجل على منزله ف�أراد �إخراجه(.((9
-4قيا����س الت���درج والرتتيب يف ت�أدي���ب الزوجة على الت���درج يف الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،يقول الكا�ساين :و�سبيل هذا �سبيل الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
يف ح���ق �سائر النا�س� ،إذ الأمر يبد�أ باملوعظة على الرفق واللني دون التغليظ يف القول،
ف�إن قبلت و�إال غلظ القول به ،ف�إن قبلت و�إال ب�سط يده فيه(.((10
املذهب الثاين :ذهب ال�شافعية يف الراجح من مذهبهم وبع�ض احلنابلة �إلى عدم وجوب
الرتتيب يف ا�ستخدام و�سائل الت�أديب وللزوج اختيار املنا�سب منها م�ستدلني مبا يلي(:((10
َّ �-1أن ال���واو يف قول���ه – �سبحان���ه وتعال���ى -ﮁ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮀ جاءت ملطلق اجلمع ولي�س للرتتيب(.((10
�-2أنه يجوز �أن يهجرها للن�شوز فجاز �أن ي�رضبها كما لو تكرر منها(.((10
َّ �-3أن عقوب���ات املعا�صي ال تختلف بالتكرار وعدمه كاحلدود ،ف�إنه يتم العقاب عليها
لأول مرة و�إن مل يتكرر(.((10
-4م���ن املعقول؛ لأن املر�أة النا�زش رمبا ال تبايل بالوع���ظِ والهجران لها ،وبالتايل يبد�أ
الزوج ت�أديبها مبا يراه م�صلحاً لها.
( ((9الزرك�ش ��ي� ،ش ��رح الزرك�شي449/2 ،؛ ابن قدام ��ة ،املغني260/10 ،؛ ابن مفلح ،املبدع ،264/6 ،النجدي ،حا�شية الرو�ض
املربع456/6 ،؛ البهوتي ،ك�شاف القناع.185/4 ،
( ((10الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع.334/2 ،
( ((10ال�شافع ��ي ،الأم ،493/6 ،ال�ش�ي�رازي ،امله ��ذب487/2 ،؛ الرمل ��ي ،نهاي ��ة املحت ��اج ،390/6 ،امل ��اوردي ،احل ��اوي الكب�ي�ر،
241/12؛ ال�شربين ��ي ،مغن ��ي املحت ��اج343/3 ،؛ تق ��ي الدي ��ن �أب ��و بكر ب ��ن حممد احل�صن ��ي ،كفاية الأخي ��ار يف حل غاية
االخت�ص ��ار ،ب�ي�روت ،دار الكت ��ب العلمي ��ة1422 ،هـ2001 /م�� � ،ص 511؛ ابن قدام ��ة ،املغني260/10 ،؛ اب ��ن تيمية ،فتاوي
الن�ساء� ،ص  ،247ابن مفلح ،املبدع.264/6 ،
( ((10الغزايل ،الو�سيط305/5 ،؛ ال�شربيني ،مغني املحتاج.343/3 ،
( ((10ال�شريازي ،املهذب،487/2 ،؛ ال�شربيني ،مغني املحتاج343/3 ،؛ الرملي ،نهاية املحتاج.390/6 ،
( ((10املرداوي ،الإن�صاف377/8 ،؛ ابن قدامة ،املغني.260/10 ،
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مناق�شة �أدلة املذهب الثاين:

بعد ا�ستعرا�ض مذاهب الفقهاء و�أدلتهم يف م�س�ألة الرتتيب بني و�سائل ت�أديب الزوجة
من عدمه ميكن مناق�شة �أدلة املذهب الثاين كالآتي:
الدليل الأول :قوله���م �أن الواو جاءت ملطلق اجلمع ولي�س للرتتيب لي�س �صائباً؛ لأن
ال���واو بدخولها على �أجزاءٍ خمتلف ٍة يف ال�ش���دة وال�ضعف ،وترتيبها تدريجياً دليل على
الرتتيب ولي�س اجلمع.
الدلي��ل الث��اين :ت�سويتهم بني املع�صي���ة وتكرارها غري موف���ق؛ لأن العقوبة تختلف
باخت�ل�اف املع�صي���ة ،فما ت�ستحقه امل���ر�أة بخوف الن�ش���وز ،ال يت�ساوى م���ع ما ت�ستحقه
بن�شوزها وتكرار ذلك منها.
قيا�س مع
الدلي��ل الثال��ث :قيا�سهم العقوب���ات التعزيري���ة والت�أديبية على احل���دود ٌ
الف���ارق؛ لأنه ال وج���ه لقيا�س العقوب���ات التعزيرية �أو الت�أديبية عل���ى احلدود ،فاحلدود
�أ�شد خطراً و�أعظم جرم���اً من املعا�صي التي فيها الت�أديب ،فكيف ُيقا�س عليها؟ وكذلك
فاحل���دود مقدرة وال جمال لالجته���اد فيها ،بينما املعا�صي التي فيه���ا الت�أديب يوكل �أمر
تقديرها ،واختيار املنا�سب لها من العقوبات من ِق َبل املُ�ؤ ِّدب :كالزوج لزوجته ،والأب
لولده ،ويفرق فيها بني من يتكرر الذنب منه ،وبني من يفعله لأول مرة.
الدلي��ل الرابع� :إيقاعهم العقوبة مع الظن ال يج���وز ،فالرجل ال ميكنه معرفة �أنها ال
تبايل بالوعظ والهجران �إال بعد جتريبه معها ،فلرمبا يجدي معها الوعظ هذه املرة.
الق��ول الراجح :الراجح يف امل�س�ألة ما ذهب �إلي���ه جمهور الفقهاء بوجوب الرتتيب
يف ا�ستخدام و�سائل الت�أديب و�أن ال�رضب ال يكون لأول خمالفة ،وذلك ملوافقته لظاهر
الآية ،وملا ا�ستدلوا به من �أدلة نقلية وعقلية ،تتفق مع روح ال�رشيعة ومقا�صدها من هذا
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الت�رشي���ع ومراعاتها للم�صلحة ،وامل�صلحة هنا هي احلفاظ على العالقة الزوجية ،فلرمبا
هم بها زوجها بال�رضب رمبا
تكون املر�أة يف حالة �ضيق �أدت بها �إلى مع�صية زوجها؛ ف�إن َّ
يتفاقم الأمر �إلى ما هو �أ�سو�أ منه ،وعليه فالزوج ال يهجر �إذا نفع الوعظ ،وال ي�رضب �إذا
نفع الهجر ،وي�رضب حينما يت�أكد �أن ال�رضب هو الذي يجدي معها.
ال�شرط الثاين� :أن يجتنب املوا�ضع املنهي عن �رضبها كالوجه والر�أ�س واملقاتل ،جاء
يف حا�شية الع���دوي :املنا�سب �أن يقول :ب�أن ي�رضبها �رضب���اً غري خموف؛ لأن ال�رضب
ال���ذي ال يك��س�ر عظم���اً وال ي�شني جارح���ة قد يكون خموف���اً كاللكمة عل���ى القلب �أو
الثديني(.((10
ويقول ال�شريازي يف املهذب :ويتجنب املوا�ضع املخوفة واملوا�ضع امل�ستح�سنة(.((10
وج���اء يف املغني :وعليه �أن يتجنب الوجه واملوا�ضع املخوفة ؛ لأن املق�صود الت�أديب
ال الإتالف(.((10
وج���اء يف ك�شاف القن���اع :ويجتنب الوجه تكرم���ة له ،ويجتنب البط���ن واملوا�ضع
املخوفة ،خوف القتل ،ويجتنب املوا�ضع امل�ستح�سنة لئال ي�شوهها(.((10
مربح.
ال�شرط الثالث � -أن يكون ال�ضرب غري ٍ
ِ،وا�س َت ْح َل ْل ُت ْم
قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :ا َّتقُوا اللهَّ َ فيِ الن َِّ�ساءِ َ ،ف�إِ َّن ُك ْم �أَخَ ْذ مُتُو ُه َّن ِب�أَ َمانَ ِة اللهَّ ْ
���ن ِب َك ِل َم ِة هَّ
اللِ�ِ ،إ َّن لَ ُك ْم َع َل ْيه َِّن �أَال ُيوطِ ْئ َن ُف ُر�شَ ُك ْم �أَ َحدًا ت َْك َر ُهونَ ُه،ف َِ�إنْ َف َع ْل َن َذل َِك،
وج ُه َّ
ُف ُر َ
( ((10العدوي ،حا�شية العدوي على �شرح اخلر�شي.158/3 ،
( ((10ال�شريازي ،املهذب487/2 ،؛ اخلطيب ال�شربيني ،الإقناع424-265/2 ،؛ الأ�سيوطي ،جواهر العقود40/2 ،؛ البيهقي،
معرفة ال�سنن والآثار.290/10 ،
( ((10ابن قدامة ،املغني261-260/10 ،؛ ابن مفلح ،املبدع �شرح املقنع.264/6 ،
( ((10البهوتي ،ك�شاف القناع عن منت الإقناع.184/4 ،
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َفا�ضرْ ِ بُو ُه َّن �ضرَ ْ بًا َغيرْ َ ُمبرَ ِّ ٍح»(.((10
يقول ابن العربي :ف�رس النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ال�رضب ،وبني �أنه ال يكون مربحاً،
جرح �أو ك� ٍرس(.((11
�أي ال يظهر له �أث ٌر على البدن ،يعني من ٍ
وق���ال القرطبي :يف تف�سري قوله تعال���ىَ ( :وا�ضرْ ِ بُو ُه َّن) ،وال�رضب يف هذه الآية هو
أدب غري املربح ،وهو الذي ال يك�رس عظماً وال ي�شني جارحة كاللكزة ونحوها،
�رضب ال ِ
ف�إن املق�صود منه ال�صالح ال غري(.((11
مربح وال �شائن(.((11
ويقول الكا�ساين :ف�إن تركت الن�شوز و�إال �رضبها �رضباً غري ٍ
وج���اء يف حا�شية العدوي :قوله خفيفاً �أي غري مربح ،وهو الذي ال يك�رس عظماً ،وال
يه�شم حلماً ،وال ي�شني جارحة(.((11
مربح(.((11
ويقول ال�شريازي :و�أما ال�رضب فهو �أن ي�رضبها �رضباً غري ٍ
وقال ابن بطال يف النظم امل�ستعذب يف �رشح غريب املهذب :قوله� :رضباً غري مربح� ،أي غري
�ش���اقٍ وال م�ؤذٍُ ،يقال برح به ال�ش���وق �أي ا�شتد به وجهده والربحاء �شدة ال�شوق ،قال �أ�صحابنا
واملدمي الذي يخرج منه الدم(.((11
الفقهاء هو �رضب غري مدمن وال مدمي واملدمن الدائم
ٍ
مربح �أي غري �شديد للخرب ال�صحيح(.((11
وجاء يف ك�شاف القناع :فله �أن ي�رضبها �رضباً غري ٍ
(� ((10سبق تخريجه ،هام�ش رقم .14
( ((11ابن العربي� ،أحكام القر�آن الكرمي.535/1 ،
( ((11حممد بن �أحمد بن �أبي بكر القرطبي تويف 671هـ ،اجلامع لأحكام القر�آن ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة1427 ،هـ2006/م
ط .285/6 ،1
( ((11بدائع ال�صنائع ،الكا�ساين ،334/2 ،وانظر يف نف�س املعنى :ابن عابدين ،حا�شية رد املختار.131/6 ،
( ((11العدوي ،حا�شية العدوي على �شرح اخلر�شي158/3 ،؛ وانظر الن�ص نف�سه يف :الدردير ،ال�شرح ال�صغري.511/2 ،
( ((11املهذب ،ال�شريازي487/2 ،؛ وانظر :اخلطيب ال�شربيني ،كتاب الإقناع265/2 ،؛ الأ�سيوطي ،جواهر العقود.40/2 ،
( ((11ابن بطال ،النظم امل�ستعذب يف �شرح غريب املهذب.487/2 ،
( ((11البهوت ��ي ،ك�ش ��اف القن ��اع عن منت الإقناع184/4 ،؛ وانظر يف نف�س املعنى :املرداوي ،الإن�صاف يف معرفة الراجح من
اخلالف377/8 ،؛ ابن مفلح ،املبدع264/6 ،؛ الزرك�شي� ،شرح الزرك�شي449/2 ،؛ ابن قدامة ،عمدة الفقه� ،ص .149
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ال�ش��رط الرابع� :أن يكون ا�ستخدام ال�رضب متفقاً مع احلكمة املق�صودة من ت�رشيعه
وهو �إ�صالح حال الزوجة و�ضمان عدم خروجها على الطاعة.
جاء يف ال�رشح الكبري :و�أما ال�رضب فال يجوز �إال �إذا ظن �إفادته ل�شدته(.((11
وق���ال ال�رشبيني يف مغني املحتاج� :إمنا يجوز ال�رضب �إن �أفاد �رضبها يف ظنه و�إال فال
ي�رضبها(.((11
ال�شرط اخلام�س  -عدم الزيادة على ع�شر �ضربات :عن �أبي بردة بن نيار ر�ضي اهلل
عنه قال� :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول :اَ«ل ُي ْج َلدُ َف ْو َق َع َ�ش َر ِة �أَ ْ�س َو ٍاط،
�إ اَِّل ف َح ٍّد م ِْن ُحدُ و ِد هَّ ِ
الل»(.((11
ال خ�ل�اف بني الفقهاء يف الت�أديب دون الع�رش؛ لكنهم اختلفوا يف الزيادة على ع�رش
�رضبات على ثالثة مذاهب:
املذه��ب الأول :ذهب �أ�شهب من املالكية وبع�ض ال�شافعية والإمام �أحمد يف امل�شهور
عن���ه(� ،((12إلى عدم ج���واز الزيادة على ع�رشة �أ�سواط م�ستدل�ي�ن بظاهر احلديث ،يقول
اب���ن رجب يف كتابه جامع العل���وم واحلكم :و�أما قول النبي �صل���ى اهلل عليه و�سلم «لاَ
( ((11الدردي ��ر ،ال�ش ��رح الكب�ي�ر343/2 ،؛ وانظ ��ر :الدرير ،ال�شرح ال�صغري عل ��ى �أقرب امل�سال ��ك512/2 ،؛ علي�ش� ،شرح منح
اجللي ��ل176/2 ،؛ ال�ص ��اوي ،بلغة ال�سال ��ك331/2 ،؛ الد�سوقي ،حا�شية الد�سوقي عل ��ى ال�شرح الكبري ،343/2 ،خمت�صر
خليل� ،ص  ،111اخلر�شي� ،شرح اخلر�شي على خمت�صر خليل.157/3 ،
( ((11ال�شربيني ،مغني املحتاج343/3 ،؛ الرملي ،نهاية املحتاج.391/6 ،
( ((11البخ ��اري� ،صحي ��ح البخ ��اري ،كن ��اب احلدود  ،86باب كم التعزي ��ز والأدب؟  ،42احلديث رق ��م 262/4 ،6848؛ وم�سلم،
�صحيح م�سلم ،بلفظ« :ع�شر جلدات» ،كتاب احلدود  ،29باب قدر �أ�سواط التعزير ،9احلديث رقم � ،1708ص .816
( ((12اب ��ن ر�ش ��د ،البيان والتح�صيل46/17 ،؛ اخلطيب ال�شربيني ،مغني املحتاج254/4 ،؛ املاوردي ،احلاوي الكبري350/17 ،؛
اب ��ن قدام ��ة ،املغن ��ي261/ 10 ،؛ املرداوي ،الإن�ص ��اف244/10 ،؛ البهوتي ،ك�شاف القن ��اع184/14 ،؛ البيهقي ،معرفة ال�سنن
والآثار290/10 ،؛ ابن يتمية ،الفتاوي108/28 ،؛ ابن قيم اجلوزية ،الطرق احلكمية� ،ص  ،125الزرك�شي� ،شرح الزرك�شي،
154/3؛ اب ��ن قدام ��ة ،عم ��دة الفقه� ،ص ،209ابن مفلح ،املبدع� ،426/7 ،أبو عب ��داهلل �شم�س الدين حممد بن �أيوب الزرعي
ال�شهري بابن قيم اجلوزية تويف 751هـ� ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،بريوت ،دار الكتب العلمية1417 ،هـ1996/م23/2 ،؛
�شم�س الدين حممد بن مفلح املقد�سي تويف 763هـ ،الفروع ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة1424 ،هـ2003/م ط .109/110
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ُي ْج َلدُ َف ْو َق َع َ�ش َر ِة �أَ ْ�س َو ٍاط ،إِ� اَّل ف َح ٍّد م ِْن ُحدُ و ِد هَّ ِ
الل» فهذا قد اختلف النا�س يف معناه،
فمنهم من ف�رس احلدود ها هنا بهذه احلدود املقدرة ،وقال� :إن التعزير ال يزيد على ع�رش
جلدات ،وال يزاد عليها �إال يف هذه احلدود املقدرة ،ومنهم من ف�رس احلدود هاهنا بجن�س
حمارم اهلل ،ف�أما �رضب الت�أديب على غري حمرم ،فال يتجاوز به ع�رش جلدات(.((12
املذهب الث��اين :جواز الزيادة على ع�رشة �أ�سواط ،ولكن ال يبلغ �أدنى احلدود و�أدنى
حد �رشب اخلمر ،م�ستدلني مب���ا روي مرفوعاً :من بلغ حداً يف غري حدٍ فهو من
احل���دود ُّ
املعتدي���ن( ،((12ولكنهم اختلفوا يف تقدير حده ،فذهب �أب���و حنيفة وحممد بن احل�سن
وبع�ض املالكية وبع�ض ال�شافعية ورواية عن الإمام �أحمد �إلى �أنه ال يتجاوز ت�سعاً وثالثني
جلدة ،وذهب �أبو يو�سف وزفر من احلنفية �إلى �أنه ال يتجاوز به ت�سعاً و�سبعني جلدة(.((12
( ((12زين الدين �أبو الفرج عبد الرحمن بن �شهاب الدين بن رجب احلنبلي تويف 795هـ ،جامع العلوم واحلكم ،القاهرة،
مكتب ��ة ال�صف ��ا1422 ،ه� �ـ2002 /م ط �� � ،1ص299؛ وانظر يف نف� ��س املعنى :ابن قيم اجلوزي ��ة� ،إعالم املوقعني عن رب
العاملني.23/2 ،
( ((12البيهقي ،ال�سنن الكربى ،كتاب الأ�شربة ،باب ما جاء يف التعزير و�أنه ال يبلغ به �أربعني  ،24ح  ،567/8 ،17585حديث
مر�سل.
( ((12الكا�س ��اين ،بدائ ��ع ال�صنائع64/7 ،؛ ابن الهمام ،فتح القدير ،115/5 ،ابن جنيم ،البحر الرائق51/5 ،؛ برهان الدين
عل ��ى املرغين ��اين ت ��ويف 593هـ ،الهداية �ش ��رح بداية املبتدي ،ب�ي�روت ،دار الفكر ،ب ��دون تاري ��خ115/5 ،؛ الزيلعي ،تبيني
احلقائق209/3 ،؛ �أكمل الدين حممد بن حممود البابرتي تويف 786هـ� ،شرح العناية على الهداية ،بريوت ،دار الفكر،
بدون تاريخ115/5 ،؛ ال�شلبي ،حا�شية ال�شلبي209/3 ،؛ قا�ضي زادة ،نتائج الأفكار115/5 ،؛ ابن عابدين ،منحة اخلالق
عل ��ى البح ��ر الرائ ��ق51/5 ،؛ حا�شي ��ة �سعد حلب ��ي115/5 ،؛ القرايف ،الذخ�ي�رة120/12 ،؛ ابن ر�شد ،البي ��ان والتح�صيل،
46/17؛ ال�شافع ��ي ،الأم493/6 ،؛ الرمل ��ي ،نهاي ��ة املحتاج22/8 ،؛ اخلطيب ال�شربيني ،الإقن ��اع422/2 ،؛ زين الدين بن
عبدالعزيز امليلباري تويف 987هـ ،فتح املعني �شرح قرة العني مببهمات الدين ،بريوت ،دار الكتب العلمية1424 ،هـ ط ،2
� ��ص 212؛ امل ��اوردي ،الأحكام ال�سلطانية � ��ص� ،344سليمان بن عمر بن من�صور العجيلي املعروف باجلمل تويف 1204هـ،
حا�شي ��ة اجلم ��ل عل ��ى �شرح املنهج ،ب�ي�روت ،دار الكتب العلمية1417 ،ه� �ـ1996/م ط 51/8 ،1؛ زكريا بن حممد بن �أحمد
الأن�ص ��اري ت ��ويف 926هـ ،منهج الطالب ،بريوت ،دار الكتب العلمية1417 ،ه� �ـ1996/م ط 51/8 ،1؛ اخلطيب ال�شربيني،
مغن ��ي املحت ��اج254/4 ،؛ احلاوي الكبري ،امل ��اوردي349/17 ،؛ ال�شريازي ،املهذب374/3 ،؛ اب ��ن قدامة ،املغني524/12 ،؛
املرداوي ،الإن�صاف247/10 ،؛ الزرك�شي� ،شرح الزرك�شي155/3 ،؛ ابن قيم اجلوزية ،الطرق احلكمية� ،ص 125؛ الفراء،
الأحكام ال�سلطانية� ،ص 281؛ ابن مفلح ،املبدع426/7 ،؛ ابن تيمية ،الفتاوي 108/28 ،ابن مفلح ،الفروع.109/10 ،
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و�أ�سا����س خالف �أ�صحاب هذا املذهب هو؛ هل التقدير على حد العبيد �أو الأحرار؟
فمن قال بالأول ،قال :ال يتجاوز ت�سعاً وثالثني جلدة ،ومن قال بالثاين ،قال :ال يتجاوز
ت�سعاً و�سبعني جلدة.
املذه��ب الثالث :ذه���ب ال�صاحبان م���ن احلنفية و�أبو عب���د اهلل الزبريي من
ال�شافعي���ة و�أحم���د( ((12يف رواي���ة عنه �إلى �أن���ه ال يبلغ بالتعزير ب���كل جناية احلد
امل��ش�روع من جن�سها ،و�إن زاد عن حد جن�س �آخر؛ ف�ل�ا يبلغ بالقذف بغري الزنا
ح���د القذف ،وال يبلغ يف مقدم���ات الزنا حد الزنا ،ويج���وز �أن يزيد على حد
ال�رشب والقذف.

املطلب الرابع:
م�سئولية الزوج اجلنائية يف �ضمان تلف الزوجة
يف حال قيام الزوج بت�أديب زوجته �أدباً �أدى �إلى تلفها ف�إن هناك �صورتني:
ال�صورة الأولى:
يف حالة حدوث تعمد ب�أن اعتدى الزوج على زوجته ك�أن ي�رضبها �رضباً مربحاً �شائناً
متجاوزاً بذلك حدود الت�أديب امل�رشوعة.
( ((12الكا�س ��اين ،بدائ ��ع ال�صنائ ��ع64/7 ،؛ اب ��ن الهمام ،فت ��ح القدير116/5 ،؛ الزيلع ��ي ،تبيني احلقائ ��ق209/3 ،؛ ال�شلبي،
حا�شي ��ة ال�شلب ��ي209/3 ،؛ البابرت ��ي� ،ش ��رح العناي ��ة عل ��ى الهداي ��ة116/5 ،؛ املرغين ��اين ،الهداي ��ة �شرح بداي ��ة املبتدي،
116/5؛ املاوردي ،الأحكام ال�سلطانية� ،ص 345؛ اجلمل ،حا�شية اجلمل51/8 ،؛ ابن قدامة ،املغني524/12 ،؛ املرداوي،
الإن�ص ��اف247/10 ،؛ اب ��ن قي ��م اجلوزي ��ة ،الطرق احلكمية�� � ،ص 125؛ ابن تيمي ��ة ،الفت ��اوي108/28 ،؛ الزرك�شي� ،شرح
الزرك�شي155/3 ،؛ ابن مفلح ،املبدع426/7 ،؛ ابن مفلح ،الفروع.109/10 ،
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اتف���ق الفقهاء من احلنفية واملالكية وال�شافعية واحلنابل���ة( ((12يف هذه ال�صورة على �أن
الزوج ي�ضمن تلف زوجته ،فيقت�ص من الزوج �إذا ماتت الزوجة؛ لأن املق�صود الت�أديب
ال الهالك� ،أما �إذا �أدى اعتدا�ؤه عليها �إلى تلف �أحد �أع�ضائها دون املوت ف�إنه ي�ضمن هذا
ب�رضب �أو
التل���ف؛ لأن املق�ص���ود الت�أديب ال الإتالف ،والقا�ضي يعزره وف���ق اجتهاده
ٍ
توبيخ �أو ما يراه منا�سباً.
ٍ
�سجن �أو ٍ
قال احلنفية واملالكي���ة(� :((12إن القا�ضي يعزره ولو لأول مرة �إذا ثبت �إ�رضاره بالزوجة
دون وجه حق ،وذلك لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال �رضر وال �رضار»(.((12
( ((12اب ��ن جني ��م ،البح ��ر الرائق53/5 ،؛ الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع305/7 ،؛ حممد بن غامن بن حممد البغدادي ،جممع
ال�ضمانات ،بريوت ،عامل الكتب1407 ،هـ1987/م ط � ،1ص 166؛ ابن جنيم ،الأ�شباه والنظائر� ،ص 346؛ ابن عابدين،
حا�شي ��ة رد املحت ��ار131/6 ،؛ اب ��ن عابدين ،منح ��ة اخلالق على البحر الرائق53/5 ،؛ ابن الهم ��ام ،فتح القدير119/5 ،؛
قا�ض ��ي زادة ،نتائ ��ج الأف ��كار119/5 ،؛ ال�سرخ�س���ي ،املب�س���وط48/30 ،؛ الزيلع ��ى ،تبي�ي�ن احلقائ ��ق211/3 ،؛ املرغين ��اين،
الهداي ��ة118-117/5 ،؛ اخلر�ش ��ي� ،شرح اخلر�شي عل ��ى خمت�صر خليل158/3 ،؛ �سليمان بن خلف بن �سعد الباجي تويف
494ه� �ـ ،املنتق ��ى �شرح املوط� ��أ ،القاهرة ،دار الكتاب الإ�سالم ��ي1332 ،هـ ط 79/7 ،2؛ علي�ش� ،ش ��رح منح اجلليل177/2 ،؛
الدردير ،ال�شرح الكبري343/2 ،؛ الد�سوقي ،حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري ،343/2 ،القرايف ،الذخرية119/12 ،؛
احلط ��اب ،مواه ��ب اجلليل262/5 ،؛ جمال الدين بن عم ��ر بن احلاجب املالكي تويف 646هـ ،جامع الأمهات ،دم�شق ،دار
اليمامة1421 ،هـ2000/م ط � ،2ص 525؛ الدردير ،ال�شرح ال�صغري512/2 ،؛ ال�شافعي؛ الأم؛ 217/7؛ الغزايل ،الو�سيط،
306/5؛ احل�صن ��ي ،كفاي ��ة الأخي ��ار� ،ص 511؛ ال�شريازي ،امله ��ذب375/3 ،؛ ال�شربيني ،مغني املحت ��اج263/4 ،؛ الرملي،
نهاية املحتاج31/8 ،؛ املاوردي ،احلاوي الكبري243/12 ،؛ ال�شربامل�سي ،حا�شية ال�شربامل�سي31/8 ،؛ املاوردي ،الأحكام
ال�سلطاني ��ة�� � ،ص 347؛ ابن قدامة ،املغن ��ي524/12 ،؛ ابن مفلح ،املبدع264/6 ،؛ امل ��رداوي ،الإن�صاف53/10 ،؛ البهوتي،
ك�شاف القناع13/5 ،؛ موفق الدين عبداهلل بن �أحمد بن حممد بن قدامة املقد�سي تويف 620هـ ،الكايف ،ال�سعودية ،دار
هج ��ر1417 ،ه� �ـ1997/م ط 199/5 ،1؛ م�صطف ��ى ب ��ن �سعد بن عب ��ده ال�سيوطي الرحيباين ت ��ويف 1243هـ ،مطالب �أويل
النهى يف �شرح غاية املنتهى ،دم�شق ،من�شورات املكتب الإ�سالمي1381 ،هـ1961/م ط .91/6 ،1
( ((12ابن جنيم ،البحر الرائق53/5 ،؛ الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع305/7 ،؛ ابن عابدين ،حا�شية رد املحتار131/6 ،؛ علي�ش،
�ش��رح منح اجلليل177/2 ،؛ الد�سوقي ،حا�شية الد�سوق��ي ،343/2 ،اخلر�شي� ،شرح اخلر�شي على خمت�صر خليل158/3 ،؛
الدردي ��ر ،ال�ش��رح الكبري343/2 ،؛ الع ��دوي ،حا�شية العدوي158/3 ،؛ الدردير ،ال�ش��رح ال�صغري512/2 ،؛ خمت�صر خليل،
�ص .111
( ((12ابن ماجه� ،سنن ابن ماجه ،كتاب الأحكام  ،13باب من بني يف حقه ما ي�ضر جاره  ،17ح� ،2340ص  ،400مالك ،املوط�أ،
كت ��اب الأق�ضي ��ة  ،36ب ��اب الق�ض ��اء يف املراف ��ق  ،26ح �� � ،1424ص 455؛ احلاك ��م ،امل�ست ��درك ،كتاب البيوع ،ب ��اب النهي عن
املحاقلة واملخا�ضرة واملنابذة ،ح  ،2392وقال� :صحيح الإ�سناد.
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وقال ال�شافعي���ة( :((12ال يعزره يف املرة الأولى ل�رضورة الع��ش�رة بينهما؛ ولأن �إ�ساءة
اخللق تكرث ب�ي�ن الزوجني ،والتعزيز عليه���ا يورث وح�شة بينهم���ا ،فيقت�رص �أو ًال على
�سن
وح ِ
النهي لعل احلال يلتئم بينهما؛ ف�إن عاد عزره وحال بينهما حتى يعود �إلى العدل ُ
الع�رشة.
ال�صورة الثانية:
�إذا �أدب الزوج زوجته الأدب امل�رشوع ب�أن مل يخرج عن حدود الت�أديب ،ب�أن �رضبها
�رضب���اً خفيفاً بعد �أن ا�ستنفد الو�سائل الأخرى من وعظٍ وهج ٍر يف امل�ضجع فتلفت على
يديه ،اختلف الفقهاء يف هذه ال�صورة على مذهبني وهي كالآتي:
املذه��ب الأول :ذهب احلنفية وال�شافعية(� ((12إلى �أن الزوج ي�ضمن تلف زوجته �سوا ًء
كان ال�رضب مما يعترب ت�أديباً �أو كان �أ�شد من ذلك وحجتهم يف ذلك:
�-1أن الت�أديب فعل يبقي امل�ؤَّدب بعده حياً ف�إذا �أدى الت�أديب �إلى تلف امل�ؤ َّدب �أو �أحد
�أع�ضائه ،فقد وقع قت ًال �أو قطعاً ال ت�أديباً.
�-2أن الت�أديب لي�س واجباً على الزوج؛ و�إمنا هو حقٌ له وا�ستعمال احلق مقيد ب�رشط
ال�سالمة.
( ((12الغ ��زايل ،الو�سي ��ط306/5 ،؛ ال�شربيني ،مغني املحتاج344/3 ،؛ الرملي ،نهاية املحتاج391/6 ،؛ اخلطيب ال�شربيني،
الإقناع.267 – 266/2 ،
( ((12اب ��ن جني ��م ،البح ��ر الرائ ��ق ،53/5 ،الكا�ساين ،بدائع ال�صنائ ��ع305/7 ،؛ البغدادي ،جمم ��ع ال�ضمانات� ،ص 166؛ ابن
جني ��م ،الأ�شب ��اه والنظائ ��ر�� � ،ص 346؛ اب ��ن الهمام ،فت ��ح القدير119/5 ،؛ اب ��ن عابدي ��ن ،حا�شية ابن عابدي ��ن،131/6 ،
ال�سرخ�س���ي ،املب�س���وط48/30 ،؛ الزيلع ��ي ،تبي�ي�ن احلقائ ��ق ،211/3 ،املرغين ��اين ،الهداي ��ة ،117/5 ،قا�ض ��ي زادة ،نتائ ��ج
الأف ��كار119/5 ،؛ ال�شافع ��ي ،الأم217/7 ،؛ الغ ��زايل ،الو�سي ��ط306/5 ،؛ احل�صن ��ي ،كفاي ��ة الأخيار�� � ،ص 511؛ اخلطيب
ال�شربين ��ي ،مغن ��ي املحت ��اج263/4 ،؛ الرمل ��ي ،نهاي ��ة املحت ��اج31/8 ،؛ امل ��اوردي ،احل ��اوي الكب�ي�ر243/12 ،؛ ال�شريازي،
املهذب375/3 ،؛ البيهقي ،معرفة ال�سنن والآثار290/10 ،؛ املاوردي ،الأحكام ال�سلطانية� ،ص .347
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�-3أن حق الزوج يف الت�أديب متمح����ض لنفعه ال�شخ�صي وحتقيق م�صلحته ،وله �أن
ي�ستعمله �أو يرتكه.
-4لأن ت���رك ال��ض�رب �أول���ى و�أف�ضل ،لقوله �صل���ى اهلل عليه و�سل���م“ :لن ي�رضب
خياركم”(.((13
املذه��ب الثاين :ذهب املالكية واحلنابل���ة(� ((13إلى �أن الزوج ال ي�ضمن تلف زوجته �إذا
كان ال��ض�رب مما يعترب مثله �أدب���اً وحجتهم يف ذلك؛ �أن ال���زوج ا�ستعمل حقه بال تعدِّ ،
وا�ستعمال احلق يف حدوده ٌ
مباح ،وال م�سئولية على عمل مباح.
عمل ٌ
الر�أي الراجح:
�أميل �إلى الأخذ مبا ذهب �إليه احلنفية وال�شافعية من ت�ضمني الزوج تلف زوجته؛
وذل���ك لأن ت�أديب الزوجة �إمن���ا �أبيح لتحقيق م�صلحتها ال الإ��ض�رار بها ،وحتى ال
زمن ف�سدت فيه ذمم النا�س
يكون ا�ستخدام هذا احل���ق ذريعة لظلم الزوجات يف ٍ
وطباعهم ،فت�ضمني الزوج تلف زوجته يجعله �أكرث حذراً واحتياطاً يف ت�أديبه لها.
(� ((13سبق تخريجه ،هام�ش رقم .88
( ((13اخلر�ش ��ي ،حا�شي ��ة اخلر�ش ��ي ،158/3 ،علي� ��ش� ،ش ��رح من ��ح اجللي ��ل ،177/2 ،ابن احلاج ��ب ،جامع الأمه ��ات� ،ص ،525
القرايف ،الذخرية ،336/12 ،الباجي ،املنتقى �شرح املوط�أ79/7 ،؛ ابن قدامة ،املغني524/12 ،؛ ابن مفلح ،املبدع264/6 ،؛
املرداوي ،الإن�صاف53/10 ،؛ البهوتي ،ك�شاف القناع13/5 ،؛ الفراء ،الأحكام ال�سلطانية� ،ص 282؛ موفق الدين عبداهلل
بن �أحمد بن قدامة املقد�سي تويف 620هـ ،املقنع ،ال�سعودية ،دار هجر1414 ،هـ1993 /م ،ط  ،110/4 ،1زين الدين املنجي
ب ��ن عثم ��ان ب ��ن �أ�سع ��د التنوخي ت ��ويف 695هـ ،املمتع يف �ش ��رح املقن ��ع ،ال�سعودية ،مكتب ��ة الأ�سدي1424 ،ه� �ـ2003/م ط ،3
110/4؛ اب ��ن قدام ��ة ،ال ��كايف199/5 ،؛ الرحيب ��اين ،مطال ��ب �أويل النه ��ى91/6 ،؛ �أبو عبد اهلل �شم� ��س الدين حممد بن
�أي ��وب الزرع ��ي ال�شه�ي�ر بابن قيم اجلوزية تويف 751هـ ،الطب النبوي ،القاه ��رة ،دار الفجر للرتاث ،القاهرة1426 ،هـ/
2005م� ،ص 106؛ �أبو عبد اهلل �شم�س الدين حممد بن �أيوب الزرعي الدم�شقي ال�شهري بابن قيم اجلوزية تويف 751هـ،
زاد املع ��اد يف ه ��دي خ�ي�ر العباد ،القاهرة ،دار الفجر لل�ت�راث1431 ،هـ2010/م ط 144/3 ،2؛ النج ��دي ،حا�شية الرو�ض
املرب ��ع456/6 ،؛ زي ��ن الدي ��ن عبد الرحمن بن �أحم ��د بن رجب احلنبلي تويف 795هـ ،تقري ��ر القواعد وحترير الفوائد،
دار ابن عفان ،بدون تاريخ.121/1 ،
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املبحث الثالث
ت�أديب ال�صغـــــار
املطلب الأول :م�شروعية ت�أديب ال�صغار وما ي�ؤدبون فيه
�أو ًال – م�شروعية ت�أديب ال�صغار:
ت�أدي���ب ال�صغار م��ش�روع دل على م�رشوعيت���ه القر�آن الكرمي وال�سن���ة النبوية والأثر
واملعقول:

�أو ًال  -من القر�آن الكرمي:

 :ﮁ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﮀ

قوله �سبحانه وتعال���ى
التحرمي. ٦ :
وج��ه الداللة من الآي��ة :وقاية الأنف�س تك���ون ب�إلزامها �أمر اهلل امتث���ا ًال ونهيه اجتناباً
والتوبة عم���ا ي�سخط اهلل ويوجب العذاب ،ووقاية الأه���ل والأوالد بت�أديبهم وتعليمهم
و�إجباره���م عل���ى �أمر اهلل فال ي�سلم العبد �إال �إذا قام مبا �أم���ر اهلل به يف نف�سه وفيمن حتت
واليته من الزوجات والأوالد(.((13

ثاني ًا  -من ال�سنة النبوية ال�شريفة:

 -1م���ا �صح عن عبد اهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال� :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل
ال َم ُام َر ٍاع َو َم ْ�س ُئ ٌ
عليه و�سلم يقولُ « :ك ُّل ُك ْم َر ٍاع َو ُك ُّل ُك ْم َم ْ�س ُئ ٌ
ول َع ْن َرعِ َّي ِت ِه
ول َع ْن َرعِ َّي ِت ِه ْ ِإ
َوال َّر ُج ُل َر ٍاع فيِ �أَ ْه ِل ِه َو ُه َو َم ْ�س ُئ ٌ
ول َع ْن َرعِ َّي ِت ِه َوالمْ َ ْر�أَ ُة َراعِ يَ ٌة فيِ بَ ْي ِت ز َْوجِ َها َو َم ْ�س ُئولَ ٌة َع ْن
َرعِ َّي ِت َها َوالخْ َاد ُِم َر ٍاع فيِ َمالِ َ�س ِّيدِ هِ َو َم ْ�س ُئ ٌ
ول َع ْن َرعِ َّي ِت ِه َق َال َو َح�سِ ْب ُت �أَنْ َق ْد َق َال َوال َّر ُج ُل

( ((13حممد بن �صالح العثيمني تويف 1421هـ ،تف�سري القر�آن الكرمي ،اليمن ،دار الهداية2009 ،م ،ط .327/10 ،1
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ول َع ْن َرعِ َّي ِت ِه َو ُك ُّل ُك ْم َر ٍاع َو َم ْ�س ُئ ٌ
َر ٍاع فيِ َمالِ �أَ ِبي ِه َو َم ْ�س ُئ ٌ
ول َع ْن َرعِ َّي ِتهِ»(.((13
وج��ه الداللة من احلديث :دل احلديث مبنطوقه على م�رشوعية ت�أديب الوالد لولده؛
وذلك ل َّأن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قد ا�سرتعاه عليه ،ومن لوازم الرعاية الت�أديب.
-2ع��ن �أيوب بن مو�سى القر�شي ع���ن �أبيه عن جده عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
قالَ “ :ما َن َح َل َوا ِلدٌ َو َل ًدا �أَ ْف َ�ض َل م ِْن َ�أ َد ٍب َح َ�س ٍن”(.((13
 -3م��ا جاء يف احلديث عن ر�س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سل��م َ :أ
“لَ ْن ُي�ؤَ ِّد َب ال َّر ُج ُل
َو َلدَ ُه خَ يرْ ٌ ِم ْن �أَ ْن َي َت َ�ص َّد َق ب َِ�ص ٍاع”(.((13
وجه الداللة من احلديثني ال�سابقني :احلديثان يدالن مبنطوقهما على ت�أديب الأوالد.
-4عن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال�« :أَ ْك ِر ُموا
�أَ ْو اَل َد ُك ْمَ ,و�أَ ْح�سِ ُنوا �أَ َدبَ ُه ْم»(.((13
وج��ه الداللة :قوله �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أَ ْح�سِ ُنوا» �صيغة �أم ٍر دالة على الوجوب،
فاحلديث يدل مبنطوقه على وجوب ت�أديب الأوالد.
-5ع���ن عبداهلل بن عمرو بن العا�ص – ر�ضي اهلل عنهما  -قال :قال ر�سول اهلل �صلى
ِ�ي�ن َوا�ضرْ ِ بُو ُه ْم َع َل ْي َها َو ُه ْم
ال�ص َال ِة َو ُه ْم �أَ ْب َنا ُء َ�س ْب ِع �سِ ن َ
اهلل عليه و�سل���مُ « :م ُروا �أَ ْو َال َد ُك ْم ِب َّ
ني َو َف ِّر ُقوا بَ ْي َن ُه ْم فِى المْ َ َ�ضاجِ ِع»(.((13
�أَ ْب َنا ُء َع�شرْ ِ �سِ ِن َ
وج��ه الداللة :يقول حممد ب���ن �أمري بن حيدر �آبادي يف عون املعب���ود� :إذا بلغ ع�رش
�سنني فا�رضبوه عليه���ا؛ �أي فا�رضبوا ال�صبي على ترك ال�صالة .ق���ال العلقمي� :إمنا �أمر
(� ((13سبق تخريجه ،هام�ش رقم .8
(� ((13سبق تخريجه ،هام�ش رقم .19
(� ((13سبق تخريجه ،هام�ش رقم .20
(� ((13سبق تخريجه ،هام�ش رقم .21
(� ((13سبق تخريجه ،هام�ش رقم .16
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بال�رضب لع�رش؛ لأنه حد يتحمل في���ه ال�رضب غالباً ،واملراد بال�رضب �رضباً غري مربح،
و�أن يتقي الوج���ه يف ال�رضب .قال الطيبي :جمع بني الأمر بال�صالة والتفريق بينهم يف
امل�ضاجع يف الطفولة ت�أديباً لهم وحمافظة لأمر اهلل كله وتعليماً لهم(.((13
ثالث ًا  -من الأثـــر:
لرجل� :أَ ِّدب
ع���ن عثمان احلاطبي ،قال� :سمعت ابن عمر -ر�ض���ي اهلل عنهما -يقول ٍ
ابنك ف�إنك م�سئول عن ولدك؛ ماذا �أدبته وماذا علمته؟ وهو م�سئول عن برك وطواعيته
لك(.((13
وج��ه الداللة :الأثر دل مبنطوق���ه على وجوب ت�أديب الأوالد ،فقول���ه� :أَ ِّدب� ،صيغة
أم���ر دالة على الوج���وب ،وكذلك دل احلديث مبفهومه على وج���وب ت�أديب الأوالد،
� ٍ
فال�س�ؤال واملحا�سبة من اهلل ال تكون �إال على واجب.
رابع ًا  -من املعقول:
م���ن امل ُ َ�س َّلم به �أن الأطف���ال لي�سوا على درج ٍة واحد ٍة من الأخ�ل�اق ،فنجد منهم من
يقبل الأدب قبو ًال �سه ًال ،وجند منهم من ال يقبل ذلك ،ومن الأطفال من هو كثري احلياء،
لل�صدق ،ومنه���م من هو معتاد الكذب ،فلو
ومنه���م من هو دون ذلك ،ومنهم املحب
ِ
�أهملن���ا �صاحب الأخالق والطباع املذمومة يف �صغره ،وتركن���اه يعتاد �إلى ما متيل �إليه
طبيعته فيم���ا هو مذموم ،تع�سرَّ عليه ترك ما اعتاده يف الك�ب�ر؛ لذلك �أوجبت ال�رشيعة
علينا ت�أديب ال�صغار ،فلي�س لهم عزمي���ة ت�رصفهم عن تلك الطباع املذمومة ،وعليه ف�إن
ت�أديب ال�صغار من قبل الوالدين واملعلمني �رضورة �رشعية تربوية تهذيبية تقوميية للطفل.
(� ((13أب ��و الطي ��ب حمم ��د �شم� ��س احلق العظيم �آب ��ادي ،عون املعبود �ش ��رح �سنن �أب ��ي داود ،املدينة املنورة ،املكتب ��ة ال�سلفية،
1388هـ1968/م ،ط .162/2 ،2
(� ((13سبق تخريجه ،هام�ش رقم .31
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ثانياً  -ما ي�ؤدب فيه ال�صغــار:

ذه���ب جمهور الفقهاء( ((14من احلنفية واملالكية وال�شافعية واحلنابلة على �أن للوالدين
ومن يف معناهما كالو�صي ت�أديب �أبنائهم على الأمور التالية:
-1على ترك العبادات من �صالة و�صوم� -إذا ا�ستطاعه – وكذلك على الطهارة حتى
يعتاد عليها.
كذب وغيب ٍة و�رسقةٍ.
�-2إذا فعل �شيئاً من املحرمات من ٍ
-3على �سوء الأخالق والآداب وعلى خمالطة �أقران ال�سوء.
-4على التعليم وحفظِ القر�آن وتعلم علومه.
-5على �إهمال الواجبات ،والهروب من املدر�سة وكل ما يتعلق بالدرا�سة.

املطلب الثاين� :شروط ت�أديب ال�صغــــار بال�ضرب

(((14

ي�ش�ت�رط يف ت�أديب ال�صغار ما ي�ش�ت�رط يف ت�أديب الزوجة على اختالف ب�سيط وهي
(� ((14أحم ��د ب ��ن حمم ��د ب ��ن �إ�سماعيل الطحط ��اوي تويف 1231ه� �ـ ،حا�شية الطحطاوي عل ��ى مراقي الفالح ،ب�ي�روت ،دار الكتب
العلمي ��ة1418 ،ه� �ـ1997 /م ط 173/1 ،1؛ اب ��ن عابدي ��ن ،حا�شي ��ة رد املحت ��ار131-129/6 ،؛ ابن جنيم ،البح ��ر الرائق54/5 ،؛
خمت�صر خليل� ،ص27؛ القرايف ،الذخرية119/12 ،؛ الدردير ،ال�شرح ال�صغري35/4 – 264/1 ،؛ اخلر�شي ،حا�شية اخلر�شي،
221/1؛ احلط ��اب ،مواه ��ب اجللي ��ل55-53/2 ،؛ ال�ص ��اوي ،بلغ ��ة ال�سال ��ك265/4 ،؛ اب ��ن ر�ش ��د ،البي ��ان والتح�صي ��ل493/1 ،؛
الع ��دوي ،حا�شي ��ة الع ��دوي221/1 ،؛ �أحم ��د ب ��ن غني ��م النف ��راوي ت ��ويف 1126ه� �ـ ،الفواكه ال ��دواين عل ��ى ر�سالة اب ��ن �أبي زيد
القريواين ،بريوت ،دار الكتب العلمية1418 ،هـ1997 /م ط 187/2 ،1؛ الرملي ،نهاية املحتاج22/8 ،؛ اجلمل ،حا�شية اجلمل
عل ��ى املنه ��ج52/8 ،؛ الغزايل ،الو�سيط513/6 ،؛ ال�شربيني ،مغني املحت ��اج190/4 ،؛ امليلباري ،فتح املعني24/1 ،؛ البجريمي،
حا�شي ��ة البجريم ��ي18/4 ،؛ اب ��ن يتمية ،جممع الفتاوى15/28 ،؛ ابن مفلح ،الفروع107/10 ،؛ بهاء الدين عبد الرحمن بن
�إبراهي ��م املقد�سي ،العدة �ش ��رح العمدة ،بريوت ،املكتبة الع�صرية1417 ،هـ1997/م� ،ص144؛ ابن تيمية� ،شرح العمدة-45/2 ،
46؛ اب ��ن قدام ��ة ،املغن ��ي413- 412/4 -350/2 ،؛ البهوت ��ي ،ك�شاف القن ��اع209/1 ،؛ املرداوي ،الإن�ص ��اف397/1 ،؛ ابن قدامة،
عمدة الفقه� ،ص  ،61ابن قيم اجلوزية ،حتفة املودود ب�أحكام املولود� ،ص 153؛ ابن مفلح ،الفروع.107/10 ،
( ((14اب ��ن عابدي ��ن ،حا�شي��ة رد املحتار130-129/6 ،؛ اب ��ن ر�شد ،بداية املجتهد513/2 ،؛ ال�ص ��اوي ،بلغة ال�سالك268/4 ،؛
الدردير ،ال�شرح ال�صغري264-263/1 ،؛ احلطاب ،مواهب اجلليل54-53/2 ،؛ القرايف ،الذخرية270/11 ،؛ الغزايل،
الو�سي��ط513/6 ،؛ ال�شربين ��ي ،مغني املحتاج ،639/1 ،ابن مفلح ،الفروع ،107/10 ،الفراء ،الأحكام ال�سلطانية� ،ص
282؛ ابن قدامة ،املغني116/8 ،؛ املرداوي ،الإن�صاف.412/9 -377/8 ،
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كالآتي:
لذنب فعله.
ال�شرط الأول :وقوع ما يوجب الت�أديب من ال�صغري ٍ
ال�ش��رط الث��اين� :أال يكون ال��ض�رب مربحاً ،ويتجن���ب فيه الوج���ه والر�أ�س واملقاتل
واملوا�ضع املخوفة كالبطن واملذاكري.
ال�شرط الثالث� :أن يكون ال�رضب بق�صد الت�أديب ،لإ�صالح حال ال�صغري.
ال�ش��رط الرابع� :أهلية امل�رضوب؛ ب����أن يكون ال�صغري قد بلغ ال�سن التي يجوز �رضبه
ِال�ص َال ِة
فيه���ا ،وهي تبد�أ من بلوغه العا�رشة لقوله �صلى اهلل عليه و�سلمُ « :م ُروا َ�أ ْو َال َد ُك ْم ب َّ
���ع ،وا�ضرْ ِ بُو ُه ْم َع َل ْي َها ِل َع�شرْ ٍ »( ،((14فاحلديث يدل مبنطوقه على �إباحة �رضب ال�صغار
ل َِ�س ْب ٍ
من �س���ن العا�رشة وال يكون قبله؛ فالنبي �صلى اهلل علي���ه و�سلم مل ي�أذن ب�رضب الأوالد
عل���ى التق�صري يف �أداء ال�ص�ل�اة التي هي عمود الدين وركن���ه الأ�سا�سي ،والتي �أول ما
يحا�سب عليها امل�سلم يوم القيامة قبل �سن العا�رشة ،فمن باب �أولى عدم �رضب الأوالد
قبل هذه ال�سن يف باقي �أمور احلياة الرتبوية وال�سلوكية التي هي دون ال�صالة �أهمية.
ومع � َّأن الفقهاء اتفقوا على ال�سن التي يبد�أ فيها الت�أديب بال�رضب� ،إال �أنهم اختلفوا
يف انتهاء هذا احلق �إلى بلوغ الأبناء �أم امتداده �إلى ما بعد البلوغ وذلك على مذهبني:
املذهب الأول :ذهب جمهور الفقهاء( ((14من احلنفية واملالكية وال�شافعية �إلى �أنه يحق
للوالدين ت�أديب �أبنائهم ال�صغار دون الكبار يقول ابن عابدين يف حا�شيته :واملراد باالبن
(� ((14سبق تخريجه ،هام�ش رقم .16
( ((14اب ��ن عابدي ��ن ،حا�شي ��ة رد املحت ��ار130-129/6 ،؛ ال�ص ��اوي ،بلغة ال�سال ��ك268/4 ،؛ الدردير ،ال�ش ��رح ال�صغري29/4 ،؛
الق ��رايف ،الذخ�ي�رة119/12 ،؛ اب ��ن احلاج ��ب ،جامع الأمه ��ات� ،ص 525؛ احلط ��اب؛ مواهب اجللي ��ل437/8 ،؛ الغزايل،
الو�سيط513/6 ،؛ الرملي ،نهاية املحتاج22/8 ،؛ البجريمي ،حا�شية البجريمي على اخلطيب18/4 ،؛ اجلمل ،حا�شية
اجلمل على املنهج.52/8 ،
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ال�صغ�ي�ر بقرينة ما بعده� ،أم���ا الكبري فكالأجنبي( ،((14وج���اء يف مواهب اجلليل والأب
ي�ؤدب ال�صغري دون الكبري(.((14
وج���اء يف الو�سيط :الأب ف�ل�ا يعزر البالغ وال�صغري ال يع�ص���ى لكن للأب ال�رضب
ت�أديباً وحم ًال على التعليم ورداً عن �سوء الأدب(.((14
املذهب الثاين :ذهب احلنابلة(� ((14إلى جواز ت�أديب الوالدين �أبناءهم ولو كانوا كباراً
متزوج�ي�ن منفردين يف بيوت ،وا�ستدل���وا مبا فعل �أبو بكر ال�صدي���ق ر�ضي اهلل عنه مع
�أم امل�ؤمن�ي�ن عائ�ش���ة – ر�ضي اهلل عنها – قالت عاتبني �أب���و بكر وجعل يطعنني بيده يف
خا�رصتي ،فال مينعني من التحرك �إال مكان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ور�أ�سه على
فخذي(.((14
جاء يف الإن�صافُ :ي�ؤ َّدب الول���د ،ولو كان كبرياً مزوجاً منفرداً يف بيت ،كفعل �أبي
بكر ال�صديق مع عائ�شة �أم امل�ؤمنني – ر�ضي اهلل عنهما .((14(-
ال��ر�أي الراج��ح :والذي يرتجح لدي ما ذهب �إليه احلنابل���ة يف حق الوالدين ت�أديب
�أبنائهم البالغني وذلك ملا يلي:
-1قوله �سبحانه وتعال���ى :ﮁﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﮀ التحرمي، ٦ :
فالآية مطلقة ومل تقيد الت�أديب ب�سن دون البلوغ.
���ع ،وا�ضرْ ِ بُو ُه ْم َع َل ْي َها
-2قول���ه �صلى اهلل عليه و�سلمُ “ :م��� ُروا �أَ ْو َال َد ُك ْم ب َّ
ِال�ص َال ِة ل َِ�س ْب ٍ
( ((14ابن عابدين ،حا�شية رد املحتار.129/6 ،
( ((14احلطاب ،مواهب اجلليل.437/8 ،
( ((14الغزايل ،الو�سيط.513/6 ،
( ((14ابن مفلح ،الفروع328/9 ،؛ املرداوي ،الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف.413/9 ،
(� ((14سبق تخريجه ،هام�ش رقم .23
( ((14املرداوي ،الإن�صاف.413/9 ،
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ِل َع�شرْ »(.((15
وجه الداللة  :احلديث قيد احلد الأدين للت�أديب بال�رضب دون احلد الأعلى.
�-3صحة الدليل الذي ا�ستن���د �إليه احلنابلة ،فاحلديث �رصيح يف جواز ت�أديب الأبناء
البالغني فقد �أخرجه البخاري.
-4عدم ا�ستناد جمهور الفقهاء يف ر�أيهم �إلى دليل ن�صي ،والن�ص مقدم على الر�أي.
-5حاجة البالغني �إلى الت�أديب �أكرث من غريهم؛ جلريان القلم عليهم.
هذا وقد �أ�ضاف الفقهاء( ((15م���ن احلنفية واملالكية وال�شافعية واحلنابلة �رشطني �آخرين
لت�أديب املعلم لل�صغري وهما:
ال�شرط الأول� :أن يكون ال�رضب ب�إذن الويل.
ال�ش��رط الثاين� :أن يك���ون ال�صغري يعقل الت�أديب فلي����س للمعلم �رضب من ال يعقل
الت�أديب من ال�صغار ،قال الأثرم�ُ :سئل �أحمد عن �رضب املعلم ال�صبيان ،قال :على قدر
ذنوبهم ويتوقى بجهده ال�رضب و�إذا كان �صغرياً ال يعقل فال ي�رضبه.
جاء يف مطالب �أويل النهى( :((15و�إن �أ�رسف امل�ؤدب �أو زاد على ما يح�صل به املق�صود
فتلف ب�سبب ذلك؛ �ضمنه ،لتعديه بالإ�رساف� ،أو �رضب من ال يعقل الت�أديب من �صبي
مل ميي���ز �أو جمنون �أو معتوه ،فتلف �ضم���ن؛ لأن ال�رشع مل ي�أذن يف ت�أديب من ال عقل
له؛ لعدم ح�صول املق�صود بت�أديبه.
(� ((15سبق تخريجه ،هام�ش رقم .16
( ((15اب ��ن عابدي ��ن ،حا�شي ��ة رد املحت ��ار130/6 ،؛ ال�سرخ�س���ي ،املب�س���وط49-48/30 ،؛ الكا�س ��اين ،بدائ ��ع ال�صنائع305/7 ،؛
الباج ��ي ،املنتق ��ى �ش ��رح املوط� ��أ77/7 ،؛ الغ ��زايل ،الو�سي ��ط513/6 ،؛ اجلم ��ل ،حا�شي ��ة اجلم ��ل52/8 ،؛ ال�شربيني ،مغني
املحتاج253/4 ،؛ املغني ،ابن قدامة116/8 ،؛ الرحيباين ،مطالب �أويل النهى يف �شرح غاية املنتهى.91/6 ،
( ((15الرحيباين ،مطالب �أويل النهى �شرح غاية املنتهى.91/6 ،
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املطلب الثالث
امل�سئولية اجلنائية يف �ضمان تلف ال�صغري الناجت عن خط�أ الت�أديب
اتف���ق الفقه���اء( ((15على �أن امل�ؤدب ي�ضم���ن تلف ال�صغري الناجت ع���ن جتاوزه حدوده
امل�رشوعة يف الت�أديب.
�أم���ا �إذا التزم امل����ؤدب ب�رشوط الت�أدي���ب امل�رشوعة يف الت�أديب ؛ ب����أن كان �رضب
ال�صغ�ي�ر على ذنب فعله ،ومل يكن ال�رضب مربحاً ،وكان املق�صود منه ت�أديب ال�صغري
وتعليم���ه وتلف ال�صغري فقد اختلف الفقهاء يف هذه احلالة هل ي�ضمن امل�ؤ ِّدب �أم ال؟
على ثالثة مذاهب:
املذهب الأول :فرق الإمام �أبو حنيفة( ((15بني �رضب الأب واجلد والو�صي للت�أديب
الذي هو حق ومقيد ب�رشط ال�سالمة ،وبني �رضب املعلم – للتعليم – الواجب غري
املقي����د ب�رشط ال�سالمة ،فقال ب�ضم����ان الأب واجلد والو�صي تلف ال�صغري الناجت من
ت�أديبه����م ،وعدم �ضمان املعل����م امل�أذون وذلك ل�رضورة التعلي����م؛ لأن املعلم �إذا علم
�أن����ه يلزمه ال�ضمان بال�رساية ،ولي�س يف و�سعه التحرز عنها ف�إنه �سيمتنع عن التعليم،
فكان يف الت�ضمني �سداً لباب التعليم ،وبالنا�س حاجة �إلى ذلك ف�سقط اعتبار ال�رساية
لهذه ال�رضورة.

( ((15ال�سرخ�س���ي ،املب�س���وط49-48/30 ،؛ اب ��ن جني ��م ،البح ��ر الرائ ��ق392/8 ،؛ الكا�س ��اين ،بدائ ��ع ال�صنائ ��ع305/7 ،؛ اب ��ن
عابدي ��ن ،حا�شي ��ة رد املخت ��ار131/6 ،؛ البغ ��دادي ،جمم ��وع ال�ضمان ��ات� ،ص ،54عثمان ب ��ن ح�سني ب ��ري اجلعلي� ،سراج
ال�سالك �شرح �أ�سهل امل�سالك ،بريوت ،دار �صادر1994 ،م ط � ،1ص478؛ الذخرية ،القرايف257/12 ،؛ ابن احلاجب ،جامع
الأمهات� ،ص ،525الغزايل ،الو�سيط513/6 ،؛ ال�شربيني ،مغني املحتاج263/4 ،؛ ال�شافعي ،الأم429/7 ،؛ الرملي ،نهاية
املحت ��اج31/8 ،؛ اب ��ن مفلح ،املبدع381/7 ،؛ ابن قدامة ،املقنع110/4 ،؛ ابن قدامة ،الكايف199/5 ،؛ املرداوي ،الإن�صاف،
53/10؛ البهوت ��ي ،ك�ش ��اف القن ��اع13/5 ،؛ اب ��ن قدام ��ة ،املغني528/12 ،؛ ابن مفل ��ح ،الف ��روع435/9 ،؛ التنوخي ،املمتع،
 ،110/4الرحبياين ،مطالب �أويل النهى.91/6 ،
( ((15الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع305/7 ،؛ ابن عابدين ،حا�شية رد املحتار ،131/6 ،ال�سرخ�سي ،املب�سوط.49 – 48/30 ،
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املذهب الثاين :ذه���ب املالكية واحلنابلة وال�صاحبان من احلنفية(� ((15إلى �أن امل�ؤ ِّدب ال
ي�ضمن تلف امل�ؤ َّدب ،وحجتهم يف ذلك:
لفعل م�أذون فيه ال يكون
�-1أن الت�أدي���ب فعل م�أذون فيه �رشعاً ،والتلف املتولد نتيجة ٍ
م�ضموناً.
�-2أن الت�أدي���ب والتعليم �أمران �رضوريان ،ف�إن ت�ضم�ي�ن امل�ؤ ِّدب تلف امل�ؤ َّدب ي�ؤدي
�إلى امتناع امل�ؤ ِّدب عن القيام بواجبه خ�شية ال�ضمان.
املذهب الثالث :ذهب ال�شافعية(� ((15إلى �أن امل�ؤ ِّدب ي�ضمن تلف امل�ؤ َّدب يف كل حال
وحجتهم يف ذلك:
ح���ق للم�ؤ ِّدب ولي�س واجباً عليه ،فل���ه �أن يرتكه وله �أن يفعله،
�-3أن الت�أدي���ب ٌ
وه���و مرتوك له ح�سب اجتهاده ،ف����إن فعله فهو م�سئول عن���ه ؛ لأنه مقيد ب�رشط
ال�سالمة.
�-4أن الت�أدي���ب عندهم جائز ب��ش�رط �سالمة العاقبة ف�إن �أدى لله�ل�اك تبني �أنه جاوز
احلدود امل�رشوعة يف الت�أديب.
املذهب الراجح :الذي يرتجح لدي ما ذهب �إليه جمهور الفقهاء من املالكية واحلنابلة
وال�صاحب���ات من احلنفية بع���دم ت�ضمني امل�ؤ ِّدب تلف امل�ؤ َّدب الن���اجت عن خط�أ الت�أديب
( ((15الكا�س ��اين ،بدائ ��ع ال�صنائ ��ع305/7 ،؛ ال�سرخ�س���ي ،املب�س���وط48/30 ،؛ ابن جنيم ،البحر الرائ ��ق392/8 ،؛ ابن جنيم،
الأ�شب ��اه والنظائ ��ر� ،ص  ،346البغدادي ،جمموع ال�ضمانات� ،ص 167 – 54؛ اجلعلي� ،سراج ال�سالك� ،ص  ،478الباجي،
املنتقى �شرح املوط�أ77/7 ،؛ القرايف ،الذخرية257/12 ،؛ ابن قيم اجلوزية ،الطب النبوي� ،ص 106؛ ابن قدامة ،املقنع،
110/4؛ اب ��ن قدام ��ة ،ال ��كايف199/5 ،؛ امل ��رداوي ،الإن�ص ��اف53/10 ،؛ البهوتي ،ك�ش ��اف القن ��اع13/5 ،؛ التنوخي ،املمتع،
110/4؛ اب ��ن مفل ��ح ،الف ��روع435/9 ،177/7 ،؛ الف ��راء ،الأح ��كام ال�سلطاني ��ة�� � ،ص 282؛ اب ��ن قدام ��ة ،املغن ��ي528/12 ،؛
الرحيباين ،مطالب �أويل النهى ،91/6 ،ابن قيم اجلوزية ،زاد املعاد يف هدي خري العباد.144/3 ،
( ((15الغزايل ،الو�سيط513/6 ،؛ الرملي ،نهاية املحتاج31/8 ،؛ ال�شربيني ،مغني املحتاج263/4 ،؛ ال�شافعي ،الأم429/7 ،؛
املاوردي ،الأحكام ال�سلطانية� ،ص 347؛ ال�شريازي ،املهذب يف فقه الإمام ال�شافعي.205/3 ،
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املعتاد وذلك ملا يلي:
-1لأن الأب وم���ن يف معن���اه كاجلد والو�صي ي�ؤ ِّدب ابن���ه وحفيده بهدف �إ�صالحه
وتهذيبه؛ ليكون �إن�سان���اً �صاحلاً ،فوجود العاطفة الأبوية وال�شفقة من ه�ؤالء ينفي �شبهة
العمد عنهم �أو االنتقام.
-2مل�صلحة الطالب ،فلو قلن���ا بت�ضمني املعلم خط�أ ت�أديبه املعتاد فال �شك �أنه �سيمتنع
عن ت�أديب الطالب.
-3لأن الت�أديب �رضورة تربوية ملعاجلة الع�صيان ،وهو م�أذون فيه �رشعاً ،وامل�ؤ ِّدب قد
فعل ما له فعله بال تعدِّ وال زيادة عن املعتاد.

املبحث الرابع
ت�أديب الرعيـــــــة
املطلب الأول :م�شروعية ت�أديب احلاكم لرعيته
ميك���ن اال�ستدالل عل���ى م�رشوعية ت�أديب احلاك���م لرعيته من الق���ر�آن الكرمي وال�سنة
النبوية والآثار.

�أو ًال  -من القر�آن الكرمي:

-1قوله تعال��ى :ﮁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﮀ التوبة.١١٨ :
وج��ه الدالل��ة :ت�أديب النبي �صل���ى اهلل عليه و�سلم لكعب بن مال���ك وهالل بن �أمية
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ومرارة بن الربي���ع بهجرهم و�أمر امل�سلمني بهجرهم وذل���ك لتخلفهم عن غزوة تبوك،
يقول ابن العربي :وفيه ٌ
دليل على �أن للإمام �أن يعاقب املذنب بتحرمي كالمه على النا�س
�أدباً له(.((15
-2قوله �سبحانه وتعالى :ﮁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﮀ احلدي���د ٢٥ :وق���ال تعال���ى :ﮁ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭯ ﮀ
احلديد.٢٥ :
يقول الرازي يف تف�سريه :و�ساد�سها �أن الدين هو �إما بالأ�صول و�إما الفروع ،وبعبارة �أخرى:
�إم���ا املعارف و�إِما الأعمال ،فالأ�صول من الكتاب ،و�أما الف���روع :فاملق�صود الأفعال التي فيها
عدلهم وم�صلحته���م؛ وذلك بامليزان ف�إنه �إ�شارة �إلى رعاية الع���دل ،واحلديد لت�أديب من ترك
ذين���ك الطريقني ،و�سابعها الكتاب �إ�شارة �إلى ما ذكر اهلل يف كتابه من الأحكام املقت�ضية للعدل
والإن�صاف ،وامليزان �إ�شارة على حمل النا�س على تلك الأحكام املبنية على العدل والإن�صاف
وهو �ش�أن امللوك ،واحلديد �إ�شارة �إلى �أنهم لو متردوا لوجب �أن يحملوا عليها بال�سيف(.((15
-1قول���ه تعال��ى :ﮁ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﮀ �ص.٢٦ :
ج����اء يف تف�سري مفاتيح الغيب :ثبت �أن النا�س عند اجتماعهم يف املو�ضع الواحد يح�صل
بينهم منازعات وخما�صمات ،وال بد من �إن�سان قادر قاهر يقطع تلك اخل�صومات ،وذلك هو
ال�سلطان الذي ينفذ حكمه على الكل ،فثبت �أنه ال تنتظم م�صالح اخللق �إال ب�سلطان قاهر(.((15
-2قوله تعال��ى :ﮁ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
( ((15ابن العربي� ،أحكام القر�آن.597/2 ،
( ((15الفخر الرازي ،التف�سري الكبري ومفاتيح الغيب.242/29 ،
( ((15الفخر الرازي ،التف�سري الكبري ومفاتيح الغيب.200/26 ،
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ﯧﯨ ﯴ ﮀ الن�ساء.٥٨ :
وج��ه الداللة :دل قوله تعال���ى :ﮁﯡﯢﯣﯤ ﮀالن�ساء ٥٨ :مبفهومه على �أنه
الب���د للنا�س �أن يوجد فيه���م من يحكم بينهم ،وهذا احلكم لإم���ام امل�سلمني يق�ضي بني
النا�س لف�ض املنازعات مبا يراه موافقاً لل�رشع وذلك بالعدل بينهم.

ثاني ًا  -من ال�سنة النبوية:

-1ما �صح عن عبد اهلل بن عمر -ر�ضي اهلل عنهما -قال� :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل
ول َع ْن َرعِ َّيتِ���هَِ ،فالإِ َم ُام َر ٍاع َو َم ْ�س ُئ ٌ
علي���ه و�سلم يقولُ « :ك ُّل ُك ْم َر ٍاع َو َم ْ�س ُئ ٌ
ول َع ْن َرعِ َّي ِتهِ،
َوال َّر ُج ُل فِى �أَ ْه ِل ِه َر ٍاع َو ْه َو َم ْ�س ُئ ٌ
ول َع ْن َرعِ َّي ِتهَِ ،والمْ َ ْر�أَ ُة فِى بَ ْي ِت ز َْوجِ َها َراعِ يَ ٌة َو ْه َى َم ْ�س ُئولَ ٌة
َع ْن َرعِ َّي ِت َهاَ ،والخْ َاد ُِم فيِ َمالِ َ�س ِّيدِ هِ َر ٍاع َو ْه َو َم ْ�س ُئ ٌ
ول َع ْن َرعِ َّي ِتهِ»(.((16
ومعل���وم �أن الراعي كم���ا عليه حفظ ما ا�سرتعى وحمايت���ه والتما�س م�صاحله فكذلك
عليه ت�أديبه وتعليمه(.((16
-2ع���ن �أبي هري���رة ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل علي���ه و�سلم �أتى برجل قد
��ش�رب َفق َ
ِب
ِب ِب َن ْع ِل ِه َو َّ
ِب ِبيَدِ هِ َو َّ
َال :ا�ضرْ ِ بُو ُهَ ،ق َال �أَبُو ُه َر ْي َرةََ :فمِ َّنا َّ
ال�ضار ُ
ال�ضار ُ
ال�ض���ار ُ
����ض ا ْلق َْو ِم� :أَخْ َز َ
َال َر ُ�س ُ
اك اللهَّ َُ ،فق َ
ِبث َْو ِب���هَِ ،ف َل َّما ا ْن�صرَ َ َفَ ،ق َال بَ ْع ُ
���ول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه
و�سلم :اَل تَقُولُوا َه َك َذا اَل تُعِ ي ُنوا َع َل ْي ِه َّ
ال�ش ْي َط َان(.((16
يق����ول ال�شوكاين :ويف ذلك دليل عل����ى م�رشوعية �أن يكون اجلل����د باجلريد ،و�أنه يتعني
ال�سوط للمتمردين و�أطراف الثياب لل�ضعفاء ومن عداهم بح�سب ما يليق بهم ،واجلمع بني
(� ((16سبق تخريجه ،هام�ش رقم .8
( ((16انظ ��ر :اجل�صا� ��ص� ،أح ��كام الق ��ر�آن264/5 ،؛ وانظر يف نف� ��س املعنى :ابن العربي� ،أحكام الق ��ر�آن301 – 300/4 ،؛ ابن
كثري ،تف�سري القر�آن العظيم58/14 ،؛ ابن قيم اجلوزية ،بدائع التف�سري.167/3 ،
( ((16البخاري� ،صحيح البخاري ،كتاب احلدود  ،86باب ال�ضرب باجلريد و النعال  ،4احلديث رقم .246/4 ،6777
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ال�رضب باجلريد والنعال يف روايات الباب يدل على �أن ال�رضب بهما غري مقدر بحدٍ (.((16
-3ع���ن �أبي بردة بن نيارر�ضي اهلل عنه �أنه �سمع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يقول« :لاَ
ُي ْج َلدُ �أَ َحد َف ْو َق َع َ�ش َر ِة َ�أ ْ�س َو ٍاط� ،إ اَِّل ف َح ٍّد م ِْن ُحدُ و ِد هَّ ِ
الل»(.((16

وجه الداللة :دل احلديث مبنطوقه على م�رشوعية ال�رضب �أكرث من ع�رشة �أ�سواط يف
احل���دود املقدرة عقوبتها ،ومبفهومه على م�رشوعي���ة الت�أديب دون الع�رشة على املعا�صي
غري املقدرة العقوبة.
-4ع���ن معاوية بن حيدة عن ج���ده �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سل���م َح َب َ�س َر ُجلاً ف
ُت ْه َمة( ،((16يقول ال�شوكاين :يندب اتخاذ �سجن للت�أديب وا�ستيفاء احلقوق(.((16
-5ع���ن نافع عن اب���ن عمر – ر�ضي اهلل عنهم���ا – � :أن النبي �صل���ى اهلل عليه و�سلم
�ضرَ َ َب َو َغ َّر َبَ ،و�أَ َّن �أَبَا بَ ْك ٍر �ضرَ َ َب َو َغ َّر َبَ ،و�أَ َّن ُع َم َر �ضرَ َ َب َو َغ َّر َب(.((16
وجه الداللة من احلديث:
دل احلديث مبنطوقه على م�رشوعية ال��ض�رب والتغريب للمخالفني من الرعية ت�أديباً
لهم وذلك لفعل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أبي بكر وعمر – ر�ضي اهلل عنهما.-
-6عن ابن عبا�س – ر�ضي اهلل عنهما -قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إِ َذا َق َال

( ((16حمم ��د ب ��ن عل ��ي ب ��ن حممد ال�ش ��وكاين ت ��ويف 1250هـ ،ني ��ل الأوطار �شرح منتق ��ى الأخب ��ار ،القاهرة ،مكتب ��ة ال�صفا،
1426هـ2005/م.144/7 ،
( ((16م�سلم� ،صحيح م�سلم ،كتاب احلدود  ،29باب قدر �أ�سواط التعزير ،9احلديث رقم � ،1708ص  .816البخاري� ،صحيح
البخاري ،بلفظ« :ع�شر جلدات» ،كتاب احلدود  ،86باب كم التعزيز والأدب؟  ،42احلديث رقم 262/4 ،6848؛
(� ((16أبي داود� ،سنن �أبي داود ،كتاب الأق�ضية  ،18باب احلب�س يف الدين وغريه  ،29احلديث رقم � ،3630ص ،403الرتمذي،
�سنن الرتمذي ،كتاب الديات  ،14باب ما جاء يف احلب�س يف التهمة  ،21احلديث رقم  ،111/2 ،1417قال عنه �أبو عي�سى:
حديث ح�سن.
( ((16ال�شوكاين ،نيل الأوطار.156/7 ،
( ((16الرتم ��ذي� ،س�ن�ن الرتم ��ذي ،كت ��اب احل ��دود  ،15باب ما ج ��اء يف النفي  ،11احلدي ��ث رقم �� � ،1438ص ،127وقال عنه:
حديث ح�سن.
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ال َّر ُج ُل لِل َّر ُج ِلَ :يا َي ُهود ُِّيَ ،ف ْاج ِلدُو ُه عِ �شرْ ِ َينَ .و�إِ َذا َق َالَ :يا مخُ َ ن َُّثَ ،ف ْاج ِلدُو ُه عِ �شرْ ِ َين»(.((16
وجه الداللة:
دل احلديث مبنطوقه على جواز �رضب الرجل على ال�شتم ت�أديباً له.

ثالث ًا  -من الأثــر:

-1ا�شته���ر عن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �أنه كانت له درة ي�ؤدب بها( .((16والدرة
التي كانت ل�سيدنا عمر ر�ضي اهلل عنه �إمنا كانت للت�أديب ولي�س للحد(.((17
-2عن �أبي حرب بن �أبي الأ�سود� :أن ل�صاً نقب بيت قوم ف�أدركه احلرا�س ،ف�أخذوه،
فرفع �إلى �أبي الأ�س���ود فقال :وجدمت معه �شيئاً؟ فقالوا :ال ،فقال :البائ�س �أراد �أن ي�رسق
ف�أعجلتموه ،فجلده خم�سة وع�رشين �سوطاً(.((17
وج��ه الداللة :دل احلديث مبنطوقه على م�رشوعي���ة الت�أديب بال�رضب على املعا�صي
التي ال حد فيها.
-1م���ا روي عن عبد املل���ك بن عمري قال� :سئل علي ر�ض���ي اهلل عنه عن قول الرجل
للرجل يا خبيث يا فا�سق ،قال :لي�س عليه حد معلوم ،يعزره الوايل مبا يرى(.((17
وج��ه الداللة من احلديث :دل احلديث مبنطوقه عل���ى م�رشوعية ت�أديب احلاكم على
ال�سب وال�شتم ،وهما لي�سا من احلدود و�إمنا ي�ؤدب عليها بح�سب تقديره.
( ((16البيهقي ،ال�سنن الكربى ،كتاب احلدود ،باب ما جاء يف ال�شتم دون القذف  ،45احلديث رقم .440/8 ،17148
(� ((16سبق تخريجه ،هام�ش رقم .27
( ((17الدردير ،بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك على ال�شرح ال�صغري271/4 ،؛ الد�سوقي ،حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري.354/4 ،
( ((17اب ��ن �أب ��ي �شيب ��ة ،امل�صنف ،كتاب احل ��دود  ،31يف ال�سارق ي�ؤخذ قبل �أن يخرج من البيت باملتاع  ،5احلديث رقم ،28705
.376-375/14
( ((17البيهق ��ي ،ال�س�ن�ن الك�ب�رى ،كت ��اب احل ��دود ،ب ��اب م ��ا ج ��اء يف ال�شتم دون الق ��ذف  ،45احلدي ��ث رق ��م 440/8 ،17149؛
والهندي ،كنز العمال ،زيادة بلفظ« :يا حمار» ،كتاب احلدود من ق�سم الأفعال ،احلديث رقم .567/5 ،13986
العدد | |62ربيع الأول 1435هـ

217

املطلب الثاين� :شروط ت�أديب احلاكم لرعيته

(((17

-1الت����زام �أحكام الكتاب وال�سنة ،وا�ستخال�ص املعا�صي التي ال حدود فيها وال
كفارة و�إدخالها يف دائرة اجلرائم التعزيرية.
�-2أن يك����ون هدفه م����ن �إقام����ة الت�أديب �إ�ص��ل�اح اجل����اين ،وردع �أمثاله وتطهري
املجتمع.
�-3أال يرتتب على �إقامة الت�أديب �إهانة كرامة اجلاين و�ضياع معاين �آدميته.
�-4أن يكون الدافع �إلى تقنني هذه اجلرائم هو حماية امل�صالح الإن�سانية املقررة،
ولي�س حماية الأهواء وال�شبهات.
�-5أن يك����ون الغر�ض منها الت�أديب والتهذي����ب و�إزالة ال�رشور� ،أو تخفيفها على
�أال يرتتب على تقنني هذه اجلرائم �رضر م�ؤكد� ،أو ف�ساد �أ�شد فتكاً باجلماعات ،و�أال
يكون الهدف منها االنتقام �أو �إهانة الكرامة الإن�سانية.
�-6أن يك���ون هن���اك تنا�سب بني اجلرمي���ة والعقوبة ،فال ب���د يف الت�أديب من
اعتب���ار مقدار اجلناية واجلاين واملجني علي���ه ومراعاة حال املجتمع الذي عا�ش
فيه اجلاين.
-7امل�س����اواة والعدالة بني النا�س ،بحيث يكون �ضاب����ط التجرمي هو نوع اجلرمية
( ((17الكا�س ��اين ،بدائ ��ع ال�صنائ ��ع64-63/7 ،؛ ال�شيخ نظام وجماعة من علماء الهند ،الفتاوى الهندية ،بريوت ،دار الكتب
العلمي ��ة1421 ،ه� �ـ2000/م ط 178-177/2 ،1؛ اب ��ن عابدي ��ن ،رد املحت ��ار عل ��ى ال ��در املخت ��ار105-103/6 ،؛ اب ��ن عرف ��ة
الد�سوقي ،حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري454/4 ،؛ اخلطيب ال�شربيني ،مغني املحتاج �إلى معرفة �ألفاظ املنهاج،
200/4؛ امل ��اوردي ،الأح ��كام ال�سلطانية� ،ص 346؛ ال�شريازي ،املهذب� ،374/3 ،أبو يعلى الفراء ،الأحكام ال�سلطانية� ،ص
282 – 281؛ �أب ��و زه ��رة ،العقوب ��ة� ،ص70؛ حممد �أبو ح�سان� ،أحكام اجلرمية والعقوبة يف ال�شريعة الإ�سالمية ،الأردن،
مكتب ��ة املن ��ار1408 ،ه� �ـ1987/م ط �� � ،1ص 553؛ د .حمم ��د �شالل الع ��اين و د .عي�س ��ي �صالح العمري ،فق ��ه العقوبات يف
ال�شريعة الإ�سالمية� ،ص .91
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وظروف اجلاين ،بغ�ض النظر عن لونه �أو جن�سه �أو ن�سبه �أو مركزه االجتماعي.
�-8أن يراع����ي احلاكم يف عملية الت�أديب الرتتيب والتدرج الالئق باحلال واملقام،
فال يلج�أ �إلى الأ�شد مع علمه بكفاية الأخف.
�-9أن يك����ون املكلف عاملاً بحرمة فعله ،و�أن فعل����ه هذا خمالف لل�رشع ويرتتب
علي����ه العقاب ،فا�شرتاط العلم يقف على قدم امل�س����اواة مع ا�شرتاط التكليف لدى
اجلاين من �أجل حتمل العقوبة التعزيرية.
-10وقوع ما يوجب الت�أديب ،وموجبات الت�أديب ت�ؤول �إلى نوعني:
�أ)التعزير حل����ق اهلل كتعزير من زنا دون الفرج� ،أو �رشب يف نهار رم�ضان ،وهذا
الن����وع يجب تنفيذه و�إقامته عن����د جمهور الفقهاء من احلنفي����ة واملالكية واحلنابلة،
وق����ال ال�شافعي� :إن الإمام خمري �إن �شاء �أقام����ه و�إن �شاء تركه ،و�سي�أتي تف�صيله يف
حكم ت�أديب احلاكم لرعيته.
ب)التعزي����ر حلق العبد كتعزير من �س����ب �شخ�صاً دون حد القذف ،وهذا النوع
يحق ل�صاحبه ترك����ه بالعفو �أو بغريه ويتوقف ذلك على رفع الدعوى �إلى الق�ضاء،
ولكن �إذا طلبه �صاحبه ،وجب على ويل الأمر �إقامته باتفاق الفقهاء.

املطلب الثالث :حكم ت�أديب احلاكم لرعيته
بع���د اتفاق الفقه���اء على م�رشوعية ت�أدي���ب احلاكم ومن ينوب عن���ه لرعيته ،ح�صل
واجب عليه؟ وذلك
خالف بني الفقهاء يف حك���م الت�أديب ،هل هو حقٌ لويل الأمر �أم
ٌ
على ثالثة مذاهب:
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املذه��ب الأول :ذهب جمهور الفقهاء( ((17م���ن احلنفية وبع�ض املالكية وبع�ض احلنابلة
واجب على ويل الأمر ولي�س حقاً له �سوا ًء ما يتعلق بحق اهلل تعالى �أم
�إل���ى �أن الت�أديب
ٌ
بحق العبد.
املذهب الثاين :ذهب ال�شافعية(� ((17إلى �أن الت�أديب حقٌ لويل الأمر له �أن ي�أتيه �أو يرتكه
ولي����س واجباً عليه� ،إال �إذا طلبه �صاحب���ه فحينها يتعني على ويل الأمر �إقامته ،وا�ستدلوا
مبا يلي:
-1ع���ن ابن م�سعود ر�ضي اهلل عنهَّ � :أن رج ًال �أ�ص���اب من امر�أة قبلة ،ف�أتى ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم فذكر ل���ه ،ف�أنزلت عليه :ﮁ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ ﮀهود ، ١١٤ :قال الرجل� :أيل هذه؟ قال:
ملن عمل بها من �أمتي(.((17
أن�س ر�ضي اهلل عنه قال :جاء رجل �إلى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال:
-2وبحديث � ٍ
عل���ي ،قال :وح�رضت ال�صالة و�صلى مع ر�سول اهلل
ي���ا ر�سول اهلل� ،أ�صبت حداً ،ف�أقمه َّ
�صل���ى اهلل عليه و�سلم فلما ق�ضى ال�صالة ،قال يا ر�سول اهلل� ،إنى �أ�صبت حداً ،ف�أقم َّ
يف
( ((17الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع64-63/7 ،؛ ال�سرخ�سي ،املب�سوط65/9 ،؛ املرغيناين ،الهداية �شرح بداية املبتدي113/5 ،؛
الزيلع ��ي ،تبي�ي�ن احلقائ ��ق211/3 ،؛ اب ��ن الهمام� ،ش ��رح فتح القدي ��ر113/5 ،؛ ال�شيخ نظ ��ام وجماعة من علم ��اء الهند،
الفتاوى الهندية178 -177/2 ،؛ قا�ضي زادة ،نتائج الأفكار113/5 ،؛ ابن عابدين ،حا�شية رد املحتار105 -103/6 ،؛ ابن
عرفة الد�سوقي ،حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري454/4 ،؛ الدردير ،ال�شرح ال�صغري504-503/4 ،؛ ابن احلاجب،
جام ��ع الأمه ��ات�� � ،ص 524؛ احلطاب ،مواه ��ب اجلليل ،438/8 ،علي�ش� ،ش ��رح منح اجلليل554/4 ،؛ اب ��ن قدامة ،ال�شرح
الكب�ي�ر447/26 ،؛ البهوت ��ي ،الرو� ��ض املربع�� � ،ص 671؛ ابن قدامة ،املغن ��ي526/12 ،؛ الفراء ،الأح ��كام ال�سلطانية� ،ص
282 – 281؛ املرداوي ،الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف240/10 ،؛ ابن قدامة ،املبدع �شرح املقنع.423/7 ،
( ((17ال�شافع ��ي ،الأم433/7 ،؛ ال�ش�ي�رازي ،امله ��ذب374/3 ،؛ امل ��اوردي ،الأح ��كام ال�سلطاني ��ة�� � ،ص 346؛ ال�شربين ��ي ،مغن ��ي
املحتاج.202/4 ،
( ((17البخ ��اري� ،صحي ��ح البخ ��اري ،كت ��اب مواقي ��ت ال�ص�ل�اة ،ب ��اب ال�صالة كف ��ارة  ،4احلدي ��ث رق ��م 183/1 ،525؛ وم�سلم،
�صحيح م�سلم ،كتاب التوبة  ،49باب قوله تعالى�} :إِ َّن الحْ َ �سَ َن ِات ُي ْذ ِه نْ َ
ب ال�سَّ ِّي َئ ِات{  ،7احلديث رقم � ،2763ص.1266
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كتاب اهلل ،قال :هل ح�رضت ال�صالة معنا؟ قال :نعم ،قال :قد غفر اهلل لك(.((17
ً
حكم حكم به للزبري مل يرقه :
�-3أن
رج�ل�ا قال للر�سول �صلى اهلل عليه و�سل���م يف ٍ
�أن كان ابن عمتك ،فغ�ض���ب ،ومل ُينقل �أنه عزره( .((17رد �أ�صحاب الر�أي الأول على
هذا احلديث� ،أنه حقٌ لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فجاز له تركه ،بخالف حق اهلل
تعالى فال يجوز له تركه ،كقوله تعالى :ﮁﭕﭖﭗ ﮀ الن�ساء ١٣٥ :ف�إذا ق�سط
جتب �إقامته(.((17
املذه��ب الثالث :ذهب بع�ض املالكية وبع�ض احلنابل���ة(� ((18إلى �أن ما كان من التعزير
من�صو�ص���اً عليه كوطء جارية امر�أته� ،أو وطء جاري���ة م�شرتكة فيجب امتثال الأمر فيه،
وم���ا مل يك���ن من�صو�صاً علي���ه �إذا ر�أى احلاكم امل�صلح���ة فيه �أو علم �أن���ه ال ينزجر �إال به
وجب؛ لأنه زاجر م�رشوع حلق اهلل تعالى فوجب كاحلد.
ج���اء يف ��ش�رح منح اجلليل :و��ش�رط التعزير ملع�صية اهلل تعال���ى االتفاق على
حترميه���ا ،ف�إن كان���ت حمرمة عند ال���ذي رفعت �إليه وغري حمرم���ة عند غريه فال
يعزره(.((18
وج���اء يف الإن�صاف� :إن كان التعزير من�صو�صاً عليه كوطء جارية امر�أته �أو امل�شرتكة
( ((17البخ ��اري� ،صحي ��ح البخ ��اري ،كتاب احلدود  ،86باب �إذا �أقر باحلد ومل يبني ،هل للإمام �أن ي�سرت عليه  ،27احلديث
رق ��م  ،255/4 ،6823وم�سل ��م� ،صحي ��ح م�سل ��م ،كت ��اب التوبة  ،49باب قول ��ه تعال ��ى�} :إِ َّن الحْ َ �سَ َن ِات ُي ْذ ِه�ْبلنْ َ ال�سَّ ِّي َئ ِات{ ،7
احلديث رقم � ،2765ص .1267
( ((17البخ ��اري� ،صحي ��ح البخ ��اري ،كت ��اب ال�شرب وامل�ساق ��اة  ،42باب �سكر الأنه ��ار ،6احلديث رق ��م 164/2 ،2360؛ وم�سلم،
�صحيح م�سلم ،كتاب الف�ضائل  ،43باب وجوب اتباعه  ،36احلديث رقم � ،2357ص .1106
( ((17القرايف ،الفروق.279/4 ،
( ((18احلط ��اب ،مواه ��ب اجلليل438/8 ،؛ علي�ش� ،شرح منح اجللي ��ل554/4 ،؛ الدردير ،ال�شرح ال�صغري504-503/4 ،؛ ابن
فرحون ،التب�صرة223/2 ،؛ ابن قدامة ،املغني527/12 ،؛ البهوتي ،الرو�ض املربع� ،ص672؛ البهوتي ،ك�شاف القناع عن
منت الإقناع106/5 ،؛ املرداوي ،الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف.241/10 ،
( ((18علي�ش� ،شرح منح اجلليل.554/4 ،
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وج���ب ،و�إن كان غري من�صو�ص علي���ه :وجب �إذا ر�أى امل�صلحة فيه �أو علم �أنه ال ينزجر
�إال به ،و�إن ر�أى العفو عنه جاز(.((18
ال��ر�أي الراجح :ال����ذي يرتجح لدي ماذهب �إلي����ه املالكية واحلنابلة ب�����أن التعزير
���ب �إذا تع��ي�ن �سببه ،و�أما �إن ت����اب وعمل عم ًال �صاحلاً و�أقلع ع����ن معا�صيه وعاد
واج� ٌ
�إل����ى ر�شده ف�إنه ال موجب للتعزي����ر؛ لأن الغاية من التعزي����ر لي�س ال�رضب يف حد
ذاته ،و�إمنا الغاية منه ه����ي دفع الف�ساد ،و�إ�صالح حال النا�س ،وحملهم على التوبة،
والرجوع �إلى ا َجلا َّدةُ.

املطلب الرابع :مدى م�سئولية احلاكم اجلنائية
يف �ضمان التلف الناجت عن �أعماله الت�أديبية
فهل ي�ضمن احلاكم
�إذا �أدب احلاكم �شخ�صاً ٍ
لذنب اقرتفه فتلف امل�ؤَّدب �أو ع�ضو منه؛ ِ
التلف الناجت عن ت�أديبه �أم ال؟ للفقهاء يف ذلك مذهبان:
املذه��ب الأول :ذهب جمه���ور الفقهاء( ((18من احلنفية وبع����ض املالكية واحلنابلة �إلى
عدم �ضمان احلاكم التلف الناجت عن ت�أديبه ،واحتجوا ب�أن فعل املحكوم عليه ا�ستوجب
واج���ب حلفظ �سالمة الأ�شخا�ص وحفظ
احلك���م بالعقوبة ،وتنفيذها عليه ،و�إن الت�أديب
ٌ
نظام اجلماعة ،والواجب ال يتقيد ب�رشط ال�سالمة �إذا �أداه املكلف به يف حدوده امل�رشوعة
( ((18املرداوي ،الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف.241/10 ،
( ((18الكا�س ��اين ،بدائ ��ع ال�صنائ ��ع306-305/7 ،؛ اب ��ن الهم ��ام ،فت ��ح القدي ��ر118/5 ،؛ الزيلع ��ي ،تبي�ي�ن احلقائ ��ق211/3 ،؛
ال�سرخ�س���ي ،املب�س���وط64/9 ،؛ اب ��ن عابدي ��ن ،حا�شي ��ة رد املحتار131/6 ،؛ اب ��ن عرفة الد�سوقي ،حا�شي ��ة الد�سوقي على
ال�ش ��رح الكب�ي�ر355/4 ،؛ اخلر�ش ��ي ،حا�شي ��ة اخلر�ش ��ي372/5 ،؛ ابن فرح ��ون ،التب�ص ��رة222/2 ،؛ امل ��رداوي ،الإن�صاف،
 ،53/10التنوخ ��ي ،املمت ��ع �ش ��رح املقن ��ع ،110/4 ،الفراء ،الأح ��كام ال�سلطانية� ،ص 282؛ ابن قدام ��ة ،املقنع110/4 ،؛ ابن
قدام ��ة ،ال ��كايف199/5 ،؛ اب ��ن مفلح ،الفروع 433/9 ،وما بعدها؛ الرحيباين ،مطالب �أولى النهى يف �شرح غاية املنتهى،
91/6؛ ابن قيم اجلوزية ،الطب النبوي� ،ص106؛ ابن قيم اجلوزية ،زاد املعاد144/3 ،؛ البهوتي ،ك�شاف القناع.13/5 ،
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ومل يتعمد الزيادة ،ومل يحدث منه خط�أ يف �أدائه.
���د �أو ُعزر فمات
يق���ول الزيلعي يف كتابه تبي�ي�ن احلقائق �رشح كنز الدقائق :ومن ُح َّ
فدمه هدر؛ لأن احلد والتعزير يجب على الإمام �إقامتهما� ،إذ هو م�أمور به والواجب ال
يجامع ال�ضمان(.((18
املذه��ب الثاين :ذهب ال�شافعية وبع�ض املالكي���ة(� ((18إلى وجوب �ضمان احلاكم تلف
�أحد الرعية الناجت عن ت�أديبه ،جاء يف الأم :ف�أما ما عاقب به ال�سلطان يف غري حدٍ وجب
هلل وتلف من���ه املعاقب فعلى ال�سلطان عقل املعاقب وعليه الكفارة ،وحجة ال�شافعية يف
ت�ضمني احلاكم:
�-1أن الت�أديب حقٌ لويل الأمر له �أن ي�أتيه وله �أن يرتكه ولي�س واجباً عليه ،وله اختيار
العقوب���ة املنا�سبة للمخالف���ة ال�رشعية التي ارتكبها امل����ؤَّدب؛ ولأن التعزير املق�صود منه
الت�أديب ال الهالك فكان م�رشوطاً ب�سالمة العاقبة.
�-2أن ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم مل ير التعزي���ر واجباً يف كل حال ،و�أنه ترك
العقوبة يف جرائم التعزير.
-3مب���ا روي عن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �أر�سل �إل���ى امر�أة مغنية كان ُيدخَ ل
عليه���ا ف�أنكر ذلك فقيل لها �أجيبي عمر ،فقالت :يا ويله���ا ما لها ولعمر ،فبينما هي يف
الطري���ق فزعت ف�ضمه���ا الطلق ،فدخلت داراً ف�ألقت ولده���ا ف�صاح �صيحتني فمات،
فا�ست�ش���ار عمر ر�ضي اهلل عنه �أ�صح���اب ر�سول اهلل �صلى اهلل علي���ه و�سلم ف�أ�شار عليه
بع�ضهم �أن لي�س عليك �شيء� ،إمنا �أنت والٍ وم�ؤ ِّدب و�صمت علي ر�ضي اهلل عنه ف�أقبل
( ((18الزيلعي ،تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق.211/3 ،
( ((18ابن فرحون ،التب�صرة ،222/2 ،احلطاب ،مواهب اجلليل439/8 ،؛ ابن احلاجب ،جامع الأمهات� ،ص525؛ ال�شافعي،
الأم430-429/7 ،؛ امل ��اوردي ،احل ��اوي الكبري220/15 ،؛ امل ��اوردي ،الأحكام ال�سلطانية�� � ،ص 347؛ اخلطيب ال�شربيني،
مغني املحتاج ،202/4 ،الأ�سيوطي ،جواهر العقود ومعني الق�ضاة واملوقعني وال�شهود.213/2 ،
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علي���ه عمر ر�ضي اهلل عنه فقال :ما تقول يا �أبا احل�سن؟ فقال� :إن كانوا قالوا بر�أيهم فقد
�أخط����أ ر�أيهم ،و�إن كانوا قالوا يف هواك فلم ين�صحوا لك� ،أرى �أن ديته عليك؛ لأنك
�أن���ت �أفزعتها و�ألقت ولدها يف �سبيل���ك ف�أمر علياً �أن يق�سم عقله على قري�ش يعني �أن
ي�أخذ عقله من قري�ش لأنه �أخط�أ(.((18
ال��ر�أي الراج��ح :والذي �أميل �إلي���ه و�أرجحه مذهب اجلمهور بع���دم ت�ضمني احلاكم
التلف الناجت عن خط�أ ت�أديبه؛ لأن الت�أديب من واجب احلاكم؛ ولأن ت�أديب احلاكم لرعيته
قد يكرث فلو طالبناه بال�ضمان لأدى ذلك �إلى الإجحاف بهم ،فمن املحال �أن يفرت�ض اهلل
�سبحانه وتعالى على احلكام �أمراً �إن مل يفعلوه ع�صوا ثم ي�ؤاخذهم يف ذلك؛ و�أرى �أنه
ميكن �ضمان خط����أ احلكام من بيت املال كتعوي�ض لورثة امل�ؤ َّدب عن عائلهم الذي تلف
من ت�أديب مل ُيق�صد فيه موته.

(� ((18أبو بكر عبد الرزاق بن همام ال�صنعاين تويف 211هـ ،امل�صنف ،كتاب العقول ،باب من �أفزعه ال�سلطان ،بريوت ،املكتب
الإ�سالمي1403 ،هـ1983/م ط  ،2احلديث رقم .459- 458/9 ،18010
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اخلامتـــة
من اهلل علينا باالنتهاء من هذا البحث فقد خل�صنا �إلى النتائج التالية:
بعد �أن َّ
1.1الت�أديب ح���ق �أباحثه ال�شارع لل���زوج على زوجته ول�ل��أب واملعلم على
ال�صغار وللحاكم على الرعية.
�2.2إن الت�أدي���ب و�إن كان ظاه���ره الع���ذاب �إال �أنه يف �آثاره رحم���ة بامل�ؤدب
واملجتمع.
كل من الت�أديب والتعزير واحلد.
3.3هناك فروق وا�ضحة جلية بني ٍ
4.4وجوب الرتتيب يف و�سائل ت�أديب الزوجة وهو مذهب اجلمهور الراجح.
�5.5إذا �أباح���ت ال�رشيعة للزوج ت�أديب زوجته بال�رضب يف حالة عدم جدوى
الو�سائ���ل الأخرى �إال �أنها قي���دت ذلك احلق ب��ش�روط خم�صو�صة ت�ؤدي
الغر�ض املن�شود دون �إحلاق الأذى وال�رضر بالزوجة.
�6.6إن ت�أديب الزوج لزوجته يج���ب �أن يكون على ن�شوز �أو مع�صية اقرتفتها
الزوج���ة و�أال يكون �رضباً مربحاً و�أال يك���ون ال�رضب مربحاً و�أن يتقى فيه
الوجه والر�أ�س واملقاتل و�أن يق�صد به الت�أديب.
�7.7إن تلف الزوجة ب�سبب الت�أديب م�ضمون على املذهب الراجح.
�8.8أن تل���ف ال�صغ�ي�ر ب�سبب الت�أدي���ب امل�رشوع غري م�ضم���ون على املذهب
الراجح وم�ضمون بتجاوز امل�ؤدب حدود الت�أديب امل�رشوع باتفاق الفقهاء.
�9.9إن تل���ف �أحد الرعية ب�سبب ت�أديب احلاكم ل���ه غري م�ضمون على املذهب
الراجح.
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�1010إذا �أباح���ت ال�رشيعة ت�أدي���ب ال�صغار ف�إنها قيدت ذل���ك ب�رشوط البد من
التقيد بها.
�1111إن احل���ق ثابت للوالدين يف ت�أديب �أوالده���م حتى ولو بعد البلوغ وهذا
هو مذهب احلنابلة وهو الراجح.
1212ج���واز ت�أديب املعلم لل�صغار ب�رشط �إذن الويل ،و�أن يكون ال�صغري يعقل
الت�أديب.
1313جواز ت�أديب احلاكم للرعية ب�رشوط يجب �أن يلتزم بها.
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