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بينّ الباحثان يف درا�ستهما التايل:
٭ تعريف الت�أديب: ال�رضب اخلفيف والتوبيخ ونحوه من ذي الولية بُغية الإ�سالح.

٭ بينّ البح���ث م�رضوعية التاأديب للزوج على زوجته ول���الأب واملعلم على ال�سغار 
وللحاكم على الرعية؛ لإ�سالح احلال.

٭ الفرق بني الت�أديب وبني امل�شطلح�ت امل�ش�بهة مثل: التعزير واحلد.

٭ و�ش�ئ��ل ت�أديب الزوجة وهي: املوعظة احل�سن���ة، والهجر يف امل�سجع، وال�رضب 

غري املربنّح.
٭ �رضوط اإباحة ال�رضيعة للزوج تاأديب الزوجة بال�رضب.

٭ بي البحث اأن تلف الزوجة ب�سبب التاأديب م�سمون على املذهب الراجح.
٭ �ضروط تاأديب الوالدين لل�ضغري بال�ضرب.

٭اإثب���ات احل���ق للوالدين يف تاأديب اأولده���م حتى ولو بعد البل���وغ، وهذا مذهب 
احلنابلة الراجح.

٭ �ضروط تاأديب املعلم لل�ضغري بال�ضرب.

٭بي البحث م���ا يوؤدب فيه ال�سغار، واأن تلف ال�سغري ب�سبب التاأديب امل�رضوع غري 
م�سمون على املذهب الراجح وم�سمون بتجاوز املوؤدب حدود التاأديب امل�رضوع باتفاق 

الفقهاء.
٭ �ضروط تاأديب احلاكم لرعيته.

ح البحث وجوبه اإذا تعينّ �سببه،  ٭ حك��م ت�أديب احل�كم لرعّيته: خمتلف في���ه، رجنّ

وهو ما ذهب اإليه املالكية واحلنابلة.
٭بينّ البحث اأن تلف تاأديب احلاكم غري م�سمون وهو مذهب اجلمهور الراجح.
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املبحث الأول
مفهوم الت�أديب وم�شروعيته

املطلب الأول: تعريف الت�أديب لغًة وا�شطالحً�

اأواًل - الت�أديب لغًة: 

م�سدٌر من اأَُدَب واأََدب، والتاأديب له عدة معاٍن، منها:
به، اأي علمه ريا�سة النف�س وحما�سن الأخالق  1-مبعنى التعلي���م والتهذيب: ُيقال اأَدَّ

بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي)1).
بُتُه تاأديب���اً مبالغة ً وتكثرياً، اأي: عاقبته عل���ى اإ�ساءته؛ لأنه �سبب  2-العقوب���ة: ُيقال اأَدَّ

يدعو اإلى حقيقة الأدب)2).
به، والتعزير: التاأديب دون احلد)3). رُه، اأي: منعه ورده واأَدَّ 3-التعزير: ُيقال عزَّ

اخلال�شة: نالحظ مما �سبق اأن للتاأديب معاين متعددة، تدور كلها حول حت�سي اأخالٍق، 

وت�سحيح انحراٍف.

ث�ني�ً - الت�أديب ا�صطالح�ً:

مل يع���ِن الفقهاء على ح�سب اطالعنا بتعري���ف التاأديب، وبعد البحث والتق�سي مل 
جند �سوى تعريفي للعلماء الأوائل:

))) اأحم���د ب���ن حمم���د بن علي الفيومي تويف 770ه�، املعجم الو�شيط، ب�ب الهمزة، ����ص 9، الفيومي، امل�شب�ح املنري يف غريب 
ال�شرح الكبري، مكتبة االإمي�ن، املن�صورة، م�صر، 2008م، م�دة »اأدب« �ص.

)2) الفيوم���ي، امل�شب���ح املن��ري، م����دة »اأدب« ����ص )). جم����ل الدي���ن حممد بن مك���رم ابن منظ���ور تويف ))7ه�، ل�ش���ن العرب، 
الري��ص، دار املع�رف، بدون ت�ريخ، ب�ب الهمزة، )/43.

)3) الفيومي، املعجم الو�شيط، �ص 598، ابن منظور، ل�ش�ن العرب، ب�ب العني، 2924/4، الفيومي، امل�شب�ح املنري، م�دة »اأدب، 
وعزر«، �ص260.
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1-عرف���ه اجلرجاين بقول���ه: الأدب عبارة ع���ن معرفة ما ُيحرتز به ع���ن جميع اأنواع 
اخلطاأ)4).

�س غريه)5). 2-عرفه الغزايل بقوله: التاأديب اإمنا نعني به اأن يروِّ
تعريف�ت العلم�ء املع��صرين:

1-عرفه حممد روا�س بقوله: التاأديب هو ال�رضب اخلفيف والتوبيخ ونحوه من ذي 
الولية بغية الإ�سالح)6).

2-عرفه ابن عثيمي بقوله: التاأديب هو التقومي اأو فعل ما يح�سل به التقومي))).
اخلال�ش��ة: بعد اإيراد التعاريف ال�سابقة للتاأديب تبي لنا اأنها جميعاً تدور حول تقومي 

ِب. واإ�سالح انحراِف اأخالِق املوؤدَّ
التعري���ف املختار: نرى اأنَّ تعري���ف حممد روا�س موفٌق؛ لأنه �شام���ٌل ملعنى التاأديب 

تناول كل مفرداته.
ن�ص التعريف املخت�ر:

 التاأديب هو ال�رضب اخلفيف والتوبيخ ونحوه من ذي الولية بغية الإ�سالح.
�ضرح مفردات التعريف وحمرتزاته:

-قوله ال�رضب اخلفيف: خرج بهذا القيد ال�رضب ال�سديد.
-قوله التوبيخ: �سم التاأديب الأدبي اإلى جانب التاأديب البدين.

-قوله ونحوه: ليُدخل �شوراً اأخرى كالتاأديب بالإ�شارة اأو النظرة اأو مقاطعة الكالم.
-قول���ه من ذي الولية: مثل احلاكم والأب واملعل���م والزوج ونحوهم، وخرج بهذا 

)4) علي بن حممد بن علي اجلرج�ين احلنفي تويف 6)8ه�، التعريف�ت، الق�هرة، �صركة القد�ص، 2007م، ط )، �ص 32.
)5) اأبو ح�مد حممد بن حممد الغزايل تويف 505ه�، اإحي�ء علوم الدين، بريوت، دار املعرفة، 402)ه�/982)م، 339/2.

)6) حممد روا�ص قلعجي، معجم لغة الفقه�ء، بريوت، دار النف�ئ�ص، 408)ه�/988)م، �ص 86.
)7) حممد بن �ص�لح العثيمني، ال�شرح املمتع على زاد امل�شتقنع، اجلزائر، دار االإم�م م�لك، 426)ه�/2005م، ط )، 5/6)2.
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القيد من لي�س له ولية، فمن لي�س له ولية ل حقَّ له يف التاأديب.
-قوله بغية الإ�سالح: فالتاأديب يك���ون لإ�سالح املوؤدَّب، ل للت�سفي فيه اأو اأغرا�ٍس 

اأخرى ل عالقة لها بتهذيب الأخالق.

املطلب الث�ين: م�شروعية الت�أديب وحكمة م�شروعيته

اأواًل – م�صروعية الت�أديب:

التاأديُب م�رضوٌع دل عليه القراآن الكرمي وال�سنة النبوية والأثر.
اأواًل - القراآن الكرمي: 

1-قوله  �سبحانه وتعالى : ڇ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېڇ 
التحرمي: ٦ .

وج��ه الداللة: يقول اجل�سا�س: يف قول���ه: ڇ ۋ ۋ ۅ ڇ دللة على اأنه يتوجب 
علينا تعليم اأولدن���ا واأهلينا الدين واخلري، وما ل ي�ستغنى عنه من الآداب، وي�سهد لذلك 
قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »ُكُلنُّكم راٍع، وُكُلنُّكم َم�سئوٌل عن رعيَنِّته«)))، ومعلوٌم اأن الراعي 

كما عليه حفظ ما ا�سرتعى وحمايته والتما�س م�ساحله فكذلك عليه تاأديبه وتعليمه))).
2-قوله - �سبحانه وتعالى - : ڇ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻڇ البقرة: 22٨.
)8) اأب���و عب���د اهلل حمم���د ب���ن اإ�صم�عيل البخ����ري تويف 256ه�، �شحيح البخ���ري، كت�ب العتق 49، ب����ب كراهية التط�ول على 
الرقيق 7)، الق�هرة، املطبعة ال�صلفية، 400)هـ، ط )، احلديث رقم 2554، 222/2، وم�صلم، �صحيح م�صلم، كت�ب االإم�رة 
33، ب�ب ف�صيلة االإم�م الع�دل وعقوبة اجل�ئر واحلث على الرفق ب�لرعية والنهي عن اإدخ�ل امل�صقة عليهم 5، احلديث 

رقم 829)، 886/2.
)9) اأبو بكر اأحمد بن علي الرازي اجل�ص��ص تويف 370ه�، اأحك�م القراآن، بريوت، دار اإحي�ء الرتاث العربي، 2)4)ه� /992)م، 
265/4؛ وانظ���ر يف نف����ص املعن���ى: اأبو بكر حممد بن عبد اهلل املعروف ب�بن العرب���ي تويف 543ه�، اأحك�م القراآن، بريوت، 
دار الكتب العلمية، 424) ه�/ 2003م، ط 2، 300/4 – )30، �صم�ص الدين ابن قيم اجلوزية تويف )75ه�، بدائع التف�شري، 
الري��ص، دار ابن اجلوزي، 427)هـ، ط )، 67/3)؛ عم�د الدين اإ�صم�عيل بن كثري الدم�صقي تويف 774ه�، تف�شري القراآن 

العظيم، الق�هرة، موؤ�ص�صة قرطبة، )42)ه�/2000م، ط )، 4)/58.
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وج��ه الدالل��ة: ذكر ابن العربي يف تف�سريه اأن من املع���اين امل�ستفادة من قوله تعالى: 

ڇں ں ڻ ڇ جواز االأدب له فيه�)11).

قوله - �سبحانه وتعالى - : ڇ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ الن�ساء: 3٤.
وج��ه الداللة: يقول اجل�سا����س: ت�سمن قول���ه ڇ ٱ ٻ ٻ ٻ ڇ قيامهم 

عليه���ن بالتاأديب والتدبري واحلفظ وال�سيانة ملا ف�س���ل اهلل به الرجل على املراأة يف العقل 
والراأي، ومبا األزمه اهلل تعالى م���ن الإنفاق عليها، فدلت الآية على معاٍن اأحدها تف�سيل 

الرجل على املراأة يف املنزلة واأنه هو الذي يقوم بتدبريها وتاأديبها)11).
3-قوله - �سبحانه وتعالى - : ڇ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹڤ 

ڤ ڤ ڤ ڇ �س: ٤٤.
وجه الداللة: يف الآية اأمٌر من اهلل – عز وجل – لنبيه اأيوب عليه ال�شالم ملا �شفاه اأن 

ْغثا)12) في�رضب زوجته ب���ه، فاأخذ �شماريخ قدر مائة ف�رضبها �رضبًة واحدًة، ويف  ياأخذ �سِ
ه���ذا دللة عل���ى اأن للزوج اأن ي�رضب امراأته تاأديب���اً، واإل مل يكن اأيوب ليحلف عليه، 

وي�رضبها وملا اأمره اهلل ب�رضبها)13).
)0)) ابن العربي، اأحك�م القراآن، )/257.

)))) اجل�ص�����ص، اأح���ك�م الق���راآن، 48/3)-49)؛ وانظر يف نف�ص املعنى: ابن العرب���ي، اأحك�م القراآن، )/530-536؛ ابن كثري، 
تف�ص���ري الق���راآن العظي���م، 20/4-29، حمم���د ب���ن اإبراهيم ب���ن املنذر الني�ص�ب���وري تويف 8)3ه����، تف�صري الق���راآن، املدينة 

املنورة، دار امل�آثر، 423)ه�/2002م، 693/2.
ْغث�ً: اأي ال�صمراخ فيه م�ئة ق�صيب، انظر يف: الفيومي، امل�صب�ح املنري، �ص 230. )2)) �صِ

)3)) انظ���ر يف: اجل�ص�����ص، اأح���ك�م الق���راآن، 258/5 – 260؛ اب���ن العرب���ي، اأحك�م الق���راآن، 4/)7؛ ابن كث���ري، تف�صري القراآن 
العظيم، 2)/)0) .
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ث�نيً� - من ال�شنة النبوية:
1-ع���ن جابر ب���ن عبد اهلل – ر�سي اهلل عنهما- عن ر�س���ول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
ِ، َوا�ْسَتْحَلْلُتْم ُفُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة  َ يِف النِّ�َس���اِء، َفاإِنَُّكْم اأََخْذُتُوُهنَّ ِباأََمانَ���ِة اهللَّ ق���ال: »اتَُّقوا اهللَّ
بًا  ْ بُوُهنَّ �رضرَ ، فرَا�رْضِ ِلكرَ ْلنرَ ذرَ ُهونرَُه، فرَاإِْن فرَعرَ ًدا ترَْكررَ ُكْم اأرَحرَ لرَْيِهنَّ اأرَل ُيوِطْئنرَ ُفُر�شرَ لرَُك���ْم عرَ ِ، ورَ اللَّ

َغرْيَ ُمرَبٍِّح«)14).
وج��ه الداللة: يق���ول الإمام النووي: معناه ا�رضبوهن �رضب���اً لي�س ب�شديد ول �شاق 

وال���ربح امل�سقة، واملربح ب�سم امليم وفتح املوحدة وك�رض الراء، ويف هذا احلديث اإباحة 
�رضب الرجل امراأته للتاأديب)15).

2-ع���ن عبد اهلل بن عمرو بن العا�س – ر�س���ي اهلل عنهما- قال ر�سول اهلل �سلى اهلل 
بُوُهْم َعَلْيَها َوُهْم اأَْبَناُء  ���الِة َوُهْم اأَْبَناُء �َسْبِع �ِسِنَي َوا�رْضِ عليه و�سلم: »ُمُروا اأَْولَدُكْم ِبال�سَّ

اِجِع«)16). ُقوا بَْيَنُهْم يِف امْلَ�سَ َع�رْضٍ َوَفرِّ
وجه الدالل��ة: يقول الإمام حممود بدر العيني: الأمر يف م���روا لالإر�شاد والتاأديب، 

ولي�س للوجوب، اإذ ال�سبي مرفوع عنه القلم، فال يكلف بالأوامر والنواهي، واإمنا عيَّ 
)4)) م�صل���م، �صحي���ح م�صل���م، كت�ب احلج 5)، ب�ب حج���ة النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 9)، احلديث رق���م 8)2)، )/558؛ وابن 
م�جه، �صنن ابن م�جه، كن�ب املن��صك 25، ب�ب حجة ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 84، احلديث رقم 3074، �ص )52.

)5)) يحيى بن �صرف النووي تويف 676ه�، �شرح �شحيح م�شلم، املطبعة امل�صرية ب�الأزهر، 347)ه� / 929)م، 83/8).
)6)) �صليم�ن بن االأ�صعث ال�صج�صت�ين االأزدي تويف 275ه�، �صنن اأبي داود، الري��ص، مكتبة املع�رف، الري��ص، 7)4)ه�/997)م، 
ط )، كت�ب ال�صالة 2، ب�ب متى يوؤمر الغالم ب�ل�صالة؟ )،44/26)؛ اأحمد بن حنبل تويف )24ه�، امل�صند، عن عمرو بن 
�صعيب عن اأبيه عن جده ق�ل: ق�ل ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم مروا �صبي�نكم ب�ل�صالة اإذا بلغوا �صبع�ً، وا�صربوهم 
عليه���� اإذا بلغ���وا ع�ص���راً، وفرق���وا بينهم يف امل�ص�ج���ع«، حديث رق���م 6689، ))/284؛ اأبو بكر اأحمد ب���ن احل�صني بن علي 
البيهق���ي ت���ويف 458ه����، ال�ص���نن الكربى، كت�ب ال�ص���الة 4، ب�ب عورة الرج���ل 309، احلديث رق���م 3233، 323/2؛ بريوت، 
دار الكت���ب العلمي���ة، 424)ه����/2003م ط 3، ق�ل احل�كم: عمرو بن �صعيب ثقة، حممد بن عبد اهلل احل�كم الني�ص�بوري 
تويف 405ه�، امل�صتدرك على ال�صحيحني، الق�هرة، دار احلرمني للطب�عة، 7)4)ه�/997)م ط )، )/299؛ اأبو بكر اأحمد 
ب���ن احل�ص���ني البيهق���ي تويف 458ه�، اجل�مع ل�صعب االإمي�ن، حقوق االأوالد عل���ى االأهلني، احلديث رقم 8283، ))/29)، 

الري��ص، مكتبة الر�صد، 423)ه�/2003م، ط )؛ ق�ل عنه االألب�ين: حديث ح�صن �صحيح.
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ال�سنة ال�سابعة؛ لأنها �سنة التمييز؛ واأمر بال�رضب عند ع�رض �سني، لأنه حينئٍذ يقرب اإلى 
البلوغ، وال�رضب قبل البلوغ بطريق التاأديب وبعده بطريق الزجر والتعزير))1).

3-ع���ن اأيوب بن مو�شى القر�شي عن اأبيه ع���ن جده عن النبي �شلى الل عليه و�شلم 
َدٍب َح�َسٍن«))1). َل ِمْن اأَ قال: »َما نََحَل))1) َواِلٌد َولًَدا اأَْف�سَ

ُجُل َولََدُه َخرْيٌ ِمْن اأَْن  َب الَرنّ ٤-ع���ن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال: “َلأَْن ُي���وؤَِدنّ
اٍع«)21). َق ِب�سَ َدنّ َيَت�سَ

5-ع���ن اأن�س بن مال���ك ر�سي اهلل عنه عن ر�س���ول اهلل �سلى اهلل علي���ه و�سلم قال:” 
ْح�ِسُنوا اأََدبَُهْم«)21). اأَْكِرُموا اأَْولَدُكْم َواأَ

ْح�َشَن َت�أِْديَبَه�  َمَت��ُه َف�أَ ُجُل اأَ َب الَرّ ٦-ق���ال ر�سول اهلل �سلى اهلل علي���ه و�سلم: “اإَِذا اأََدّ
َجَه� َك�َن َلُه اأَْجَراِن«)22). ْعَتَقَه� َفَتَزَوّ َمَه� َف�أَْح�َشَن َتْعِليَمَه�، ُثَمّ اأَ َوَعَلّ

وج��ه الدالل��ة من االأح�دي��ث ال�ش�بقة: ت���دل الأحاديث ال�سابق���ة والتي حتث على 
)7)) حممود بن اأحمد بن مو�صى بدر الدين العيني تويف 855ه�، �صرح �صنن اأبي داود، الري��ص مكتبة الر�صد، 420)ه�/999)م، 

ط )، 3/2)4-4)4.
)8)) النح���ل: العطي���ة والهب���ة ابت���داًء من غري عو����ص ال ا�صتحق�ق، انظر يف: اب���ن منظور، ل�ص�ن الل�ص����ن، 2/)60، احل�كم، 

امل�صتدرك على ال�صحيحني، 396/4 .
)9)) حمم���د ب���ن عي�ص���ي ين �ص���ورة الرتمذي تويف 279ه�، �صنن الرتمذي، كت�ب الرب وال�صل���ة 25، ب�ب م� ج�ء يف اأدب الولد 
33، احلديث رقم 952)، 2/)36، الري��ص، مكتبة املع�رف، 420)ه�/2000م، ط )، والبيهقي، ال�صنن الكربى، ب�ب م� ج�ء 
على االآب�ء واالأمه�ت من تعليم ال�صبي�ن اأمر الطه�رة وال�صالة، حديث رقم 5097، 20/3)؛ واحل�كم، امل�صتدرك، كت�ب 

االأدب )4، احلديث رقم 7760، 396/4، وق�ل عنه: حديث �صحيح االإ�صن�د ومل يخرج�ه.
)20) الرتم���ذي، �ص���نن الرتم���ذي، كن����ب ال���رب وال�صل���ة 25، ب����ب م� ج����ء يف اأدب الولد 33، حدي���ث رق���م )95)، 2/)36، ق�ل 
عن���ه الرتم���ذي: حدي���ث �صعيف؛ والبيهقي، اجل�مع ل�صعب االإمي�ن، حق���وق االأوالد على االأهلني، احلديث رقم 8288، 
))/32)؛ عالء الدين علي املتقي بن ح�ص�م الدين الهندي تويف 975ه�، كنز العم�ل يف �صنن االأفع�ل واالأقوال، بريوت، 

موؤ�ص�صة الر�ص�لة، 407)ه�/ 986)م ط 2، احلديث رقم 45437، 6)/)46.
))2) اب���ن م�ج���ه، �ص���نن ابن م�جه، كت�ب االأدب 33، ب�ب بر الوالد واالإح�ص�ن اإلى البن�ت 3، حديث رقم )367، �ص 609، وق�ل 

عنه: �صعيف، الهندي، كنز العم�ل، حديث رقم 0)454، 6)/456.
)22) البخ����ري، �شحي��ح البخ���ري، كت����ب اأح�دي���ث االأنبي����ء 60، ب����ب ڇ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڇ م���رمي: 6) ، 

احلديث رقم 3446، 490/2.
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التاأديب على م�رضوعية التاأديب واإباحة ال�رضع له.
ث�لث�ً - من االأثر:

1-عن عبد الرحمن بن القا�سم عن اأبيه عن عائ�سة – ر�سي اهلل عنها- قالت: »َعاتََبِني 
 ِ لَّ َمَكاُن َر�ُسوِل اهللَّ ِك اإِ   اأَبُ���و بَْكٍر   َوَجَعَل َيْطَعُنِني ِبيَِدِه يِف َخا�رِضَِتي َفاَل َيَْنُعِني ِم���ْن التََّحرُّ

لرَى فرَِخِذي«)23). اأْ�ُشُه عرَ ررَ  �شلى الل عليه و�شلم   ورَ
وج��ه الداللة من االأثر: الأثر فيه دللة على اأن لالأب اأن يعاتب ابنته بح�سور زوجها 

ويتناولها بيده ب�رضٍب وتهديٍد وغري ذلك مباح له)24).
2-ع���ن عبدالرحمن بن القا�سم عن اأبيه عن عائ�سة – ر�سي اهلل عنها - قالت: »اأقبل 
اأب���و بكر فلكزين لكزة �شديدة، وق���ال: حب�شت النا�س يف قالدة فبي املوت ملكان ر�شول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وقد اأوجعني«)25).
وجه الداللة من احلديثني: جاء يف فتح الباري: قال ابن بطال: يف هذين احلديثي 

دلل����ة على جواز تاأديب الرجل اأهله بح�رضة ال�سلط����ان ولو مل ياأذن له اإذا كان ذلك 
يف حق)26).

3-ما ا�شتهر عن عمر بن اخلطاب ر�شي الل عنه اأنه كانت له درة يوؤدب بها النا�س))2)، 

)23) البخ����ري، �شحي��ح البخ���ري، كت�ب النك�ح 67، ب�ب قول الرج���ل ل�ص�حبه، هل اأعر�صتم الليل���ة؟ وطعن الرجل ابنته يف 
اخل��صرة عند العت�ب 25)، احلديث رقم 5250، 399/3.

)24) اأب���و احل�ص���ن عل���ي ب���ن خلف بن عبد امللك بن بط�ل ت���ويف 944ه�، �شرح �شحيح البخ�ري، الري�����ص مكتبة الر�صد، بدون 
ت�ريخ، 376/7.

)25) البخ�ري، �صحيح البخ�ري، كن�ب احلدود 86، ب�ب من اأدب اأهله دون ال�صلط�ن 39، حديث رقم 6845، 4/)262-26.
)26) اأحمد بن علي بن حممد بن حجر الع�صقالين تويف 852ه�، فتح الب�ري �صرح �صحيح البخ�ري، كن�ب احلدود، ب�ب من 

اأدب اأهله دون ال�صلط�ن، مكتبة امللك فهد الوطنية، )42)ه�/)200م ط )، 2)/80).
)27) اأحم���د ب���ن عل���ي ب���ن حج���ر الع�صقالين ت���ويف 852ه�، تلخي����ص احلبري يف تخري���ج اأح�دي���ث الرافعي الكبري، ب����ب اأدب 
الق�ص�ء، بريوت، موؤ�ص�صة قرطبة، 6)4)ه�/995)م ط )، 359/4؛ اأبو اإ�صح�ق اإبراهيم بن علي بن يو�صف الفريوز اآب�دي 

ال�صريازي تويف 476ه�، املهذب يف فقه االإم�م ال�ص�فعي، بريوت، دار الكتب العلمية، 6)4)ه�/995)م ط )، 384/3.
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والدرة التي كانت ل�سيدنا عمر ر�سي اهلل عنه اإمنا كانت للتاأديب ل للحد))2)، وكانت من 
جلد مركب بع�سه فوق بع�س))2).

٤-ع���ن �سفيان الثوري- رحمه اهلل – عن عل�ي ر�سي اهلل عنه يف تف�سري قوله تعالى: 
ڇۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ڇ علموه���م واأدبوهم، وق���ل احل�شن الب�شري رحمه 

اهلل: مروهم بط�عة اهلل، وعلموهم اخلري)31).

5-عن عثمان احلاطبي، قال �سمعت ابن عمر – ر�سي اهلل عنهما- يقول لرجٍل: اأدِّب 
ابنك فاإنك م�سئ���وٌل عن ولدك ماذا اأدبته وماذا علمته؟ وهو م�سئوٌل عن برك وطواعيته 

لك)31).
٦-ع���ن اأ�سماء بنت اأبي بكر – ر�سي اهلل عنهما- قالت: كنت رابعة اأربع ن�سوة حتت 
الزب���ري، فكان اإذا عت���ب على اإحدانا فك عوداً من عيدان امل�سج���ب)32) ف�رضبها به حتى 

يك�رضه عليها)33).
وجه الداللة: اأن الآثار ال�سابقة الواردة عن �سلفنا ال�سالح توؤكد لنا م�رضوعية التاأديب 

)28) اأبو الربك�ت اأحمد بن حممد بن اأحمد الدردير تويف )20)ه�، ال�شرح ال�شغري على اأقرب امل�ش�لك، الق�هرة، دار املع�رف، 
ب���دون الت�ري���خ، 4/)27؛ �صم����ص الدين حممد عرف���ة الد�صوقي تويف 230)ه�، ح��شية الد�شوقي عل��ى ال�شرح الكبري، دار 

اإحي�ء الكتب العربية، بدون ت�ريخ، 354/4.
)29) اأبو الربك�ت اأحمد بن حممد بن اأحمد الدردير تويف )20)ه�، ال�شرح الكبري، بريوت، دار الكتب العلمية، 7)4)ه�/996)م 

ط )، 354/4.
)30) انظر يف: ابن كثري، تف�شري القراآن العظيم، 4)/58؛ ابن قيم اجلوزية، بدائع التف�شري، 67/3).

))3) البيهق���ي، ال�ش��ن الك��رى، حدي���ث رق���م 5098، 20/3)؛ اأبو عبداهلل �صم����ص الدين حممد بن اأي���وب الزرعي الدم�صقي 
ال�صهري ب�بن قيم اجلوزية تويف )75ه�، حتفة املودود ب�أحك�م املولود، ب�ب يف وجوب ت�أديب االأوالد 5)، الق�هرة، مكتبة 

ال�صف�، 426)ه�/2005م ط )، �ص 55)؛ البيهقي، اجل�مع ل�شعب الإمي�ن، احلديث رقم 8295، ))/35) .
)32) امل�صج���ب: عي���دان ي�ص���م روؤو�صه����، ويف���رج ب���ني قوائمه�، وتو�صع عليه���� الثي�ب. انظ���ر يف: ابن منظور، ل�ص����ن العرب، 

.2(96/4
)33) اأبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد الطربي تويف 0)3ه�، تهذيب االآث�ر وتف�صيل الث�بت عن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 

و�صلم من االأخب�ر، م�صند عمر بن اخلط�ب t، حديث رقم 688، 4/4)4، الق�هرة، مطبعة امليداين، 402)ه�/982)م.
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وم�سئولي���ة رب البيت عن تاأديب زوجت���ه واأولده، وهذه امل�سئولية تبيح له ا�ستعمال ما 
هو منا�سب من و�سائل التاأديب معهم.
ث�ني�ً - حكمة م�صروعية الت�أديب:

اإن التاأديب يف الإ�سالم يتفق يف توجهه وغايته مع ما تتجه اإليه ال�رضيعة يف اأهدافها 
وغاياته���ا وهي اإ�سالح حال الب�رض، فالتاأديب واإن كان يف ظاهره اأذًى ملن ينزل به اإل 
اأن���ه يف اآثاره رحمة باملوؤدَّب وباملجتمع؛ لذلك جند اأن ال�سارع احلكيم قد بَيَّ لالإن�سان 
امل�ش���ار وال�شلوك الق���ومي، و�رضع اأحكام التاأديب ب�شتى �ش���وره؛ لالأخذ على يد من 
يخرج عن هذا امل�شار وال�شلوك، فطبيعة النف�س الإن�شانية اأمارةٌ بال�شوِء لذا هي بحاجة 
دائم���ة اإلى التاأدي���ب، يقول املاوردي يف كتاب���ه اأدب الدنيا والدي���ن: اعلم اأن النف�س 
جمبول���ة على �شي���م مهملة، واأخالق مر�شلة، ل ي�شتغن���ي حممودها عن التاأديب ول 
يكتفى باملر�سى منها عن التهذيب؛ لأن حممودها اأ�سداداً مقابلة ي�سعدها هوى مطاع 

و�شهوة غالبة)34).
واإذا نظرن���ا اإلى ال�رضب يف اأ�سله جنده اأنه حمرم عل���ى اجلميع كاأي اعتداء، ولكن 
ا�ستثن���ى امل�رضع من ه���ذا الأ�سل التاأديب مل���ن توفرت فيهم �سف���ات خا�سة، كاحلاكم 
والأب واملعل���م والزوج؛ لأن طبيعة الأ�شي���اء و�شالح الأفراد واجلماعة، وحتقيق غايات 
ال�سارع ا�ستوج���ب كل هذا اأن يعطي لبع�س الأفراد حق ارتكاب الأفعال املحرمة على 
الكافة، ولكن يجب اأن ل يوؤتى هذا الفعل اإل لتحقيق امل�سلحة التي اأبيح من اأجلها)35).

)34) اأب���و احل�ص���ن عل���ي ب���ن حممد بن حبيب امل�وردي ت���ويف 450ه�، اأدب الدني� والدين، ب����ب اأدب النف�ص 5، بدون ت�ريخ، �ص 
.208

)35) عبدالق����در ع���ودة، الت�شري��ع اجلن�ئ��ي الإ�شالم��ي مق�رن��ً� ب�لق�ن��ون الو�شع��ي، الق�ه���رة، دار ال���رتاث، 424)ه����/2003م، 
)/406- 407؛ يون����ص عب���د الق���وي ال�صيد ال�ص�فع���ي، اجلرمية والعق�ب يف الفقه الإ�شالمي، ب���ريوت، دار الكتب العلمية، 

424)ه�/2003م ط )، �ص 99).
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املطلب الث�لث: الفرق بني التعزير والت�أديب واحلد

الفرع االأول - تعريف احلد والتعزير لغًة وا�صطالح�ً:

اأواًل - تعريف احلد لغة وا�شطالحً�:
1-تعريف احلد لغًة: 

دُّ كل �شيء منتهاه، لأنه  احل���دُّ هو الف�شل بني ال�شيئني لئال يختلط اأحدهما بالآخر وحرَ
يرده وينعه عن التمادي، واحلد املنع ومنه قيل للبواب: حداٌد و�سبحان، اإما لأنه ينع من 

اخلروج اأو لأنه يعالج احلديد من القيود)36).
2-تعريف احلد ا�شطالحً�:

اأ( عرفه احلنفية بقولهم: احلدُّ عقوبٌة مقدرةٌ واجبٌة حقاً هلل تعالى))3).
ب( وعرفه املالكية بقولهم: احَلدُّ ما ُو�سع ملنِع اجلاين من عودِه ملثِل فعلِه وزجر 

غريه))3).
ج( وعرفه ال�سافعية بقوله: احَلدُّ عقوبٌة مقدرةٌ وجبت زجراً عن ارتكاب ما يوجبه))3).

)36) اب���ن منظ���ور، ل�ش���ن الل�ش���ن، )/237؛ جمد الدين حممد بن يعق���وب الفريوز اآب�دي ال�صريازي ت���ويف 7)8ه�، الق�مو�س 
املحيط، م�صر، املطبعة االأمريية، )30)هـ، ط 3، )/284؛ حممد بن اأبي بكر بن عبد الق�در الرازي تويف 666ه�، خمت�ر 
ال�شح�ح، املن�صورة، دار الغد اجلديد، الق�هرة - املن�صورة، 430)ه�/2009م، ط )، �ص 77؛ الفيومي، امل�شب�ح املنري، �ص 

.83
)37) ع���الء الدي���ن ب���ن م�صع���ود الك��ص����ين ت���ويف 587ه����، بدائ��ع ال�شن�ئ��ع يف ترتي��ب ال�شرائع، ب���ريوت، دار الكت���ب العلمية، 
406)ه����/986)م، ط 2، 33/7؛ فخ���ر الدي���ن عثم����ن ب���ن علي الزيلع���ي تويف 743ه����، تبيني احلق�ئق �شرح كن��ز الدق�ئق، 
ب���والق، الطبع���ة االأمريي���ة، 3)3)هـ ط )، 63/3)؛ حممد اأم���ني ال�صهري ب�بن ع�بدين تويف 252)ه����، ح��شية رد املحت�ر 

على الدر املخت�ر �شرح تنوير الأب�ش�ر، الري��ص، دار ع�مل الكتب، 423)ه�/ 2003م، 3/6.
)38) اأبو بكر بن ح�صن الك�صن�وي، اأ�شهل املدارك �شرح اإر�ش�د ال�ش�لك يف فقه م�لك، بريوت، دار الفكر، بدون ت�ريخ، 56/3).

)39) �صم�ص الدين حممد بن حممد اخلطيب ال�صربيني تويف 977ه�، الإقن�ع يف حل األف�ظ اأبي �شج�ع، الق�هرة، دار العلوم، 
الق�ه���رة ن ب���دون ت�ري���خ، 402/2؛ �صليم����ن بن حمم���د بن عمر البجريمي ت���ويف )22)ه�، ح��شي��ة البجريمي على �شرح 

اخلطيب وامل�شم�ة بتحفة احلبيب، بريوت، دار الكتب العلمية، 7)4)ه�/996)م ط )، 3/5.
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د( وعرف���ه احلنابلة بقولهم: احلرَدُّ عقوب���ٌة مقدرةٌ �رضعاً يف مع�شيٍة للمنِع من الوقوع 
يف مثلها)41).

اخلال�شة: التعريفات ال�شابق���ة يف جمملها ل تخرج عن اأنَّ احلرَدَّ عقوبٌة مقدرةٌ �رضعاً 

وجبت حقاً هلل تعالى.

التعريف املخت�ر: اأرى اأن تعريف احلنفية للحدِّ جامٌع مانٌع. 

ن�ص التعريف املخت�ر: احَلدُّ عقوبٌة مقدرةٌ واجبٌة حقاً هلل تعالى.

�ضرح مفردات التعريف وحمرتزاته: 

-قوله عقوبة: وتعني اجلزاء، وتكون بال�رضب اأو القطع اأو الرجم اأو القتل.

-قوله مقدرة: اأي حم���ددة مبينة من القراآن وال�سنة وعليه فال يجوز النق�سان فيها اأو 

الزيادة عليها، وخرج بهذا القيد التعزير لعدم تقديره.

-قوله واجبة: هذا حكم احلدود، فال يجوز لأحٍد اأن يحكم فيها تبعاً لهواه.

-قول����ه حقاً لل تعالى: وهذا يعني اأنَّ احلدود �رضعت مل�شلحة تعود على املجتمع حلماية 

الدين والأعرا�س والأن�ساب والأموال والعقول، وخرج بهذا القيد الق�سا�س؛ لأنه اجتمع 

فيه احلقان، حق اهلل وحق العبد، وحق العبد فيه اأغلب، ويكون فيه العفو وال�سلح.

)40) �صم����ص الدي���ن حمم���د ب���ن عب���داهلل الزرك�صي تويف 772ه����، �ش��رح الزرك�شي على خمت�ش��ر اخلرقي، ب���ريوت، دار الكتب 
العلمي���ة، 423)ه����/ 2002م ط )، 99/3؛ ع���الء الدي���ن ب���ن �صليم����ن امل���رداوي تويف 855ه����، الإن�ش���ف يف معرفة الراجح 
م��ن اخل��الف، ب���دون دار الطب���ع، 375)ه����/ 956)م، ط )، 0)/50)؛ اإبراهيم بن حممد بن عب���د اهلل بن حممد بن مفلح 
احلنبلي تويف 884ه�، املبدع �شرح املقنع، بريوت، دار الكتب العلمية، 8)4)ه�/ 997)م، ط )، 365/7؛ من�صور بن يون�ص 
ب���ن اإدري����ص البهوت���ي ت���ويف )05)ه����، �شرح منته��ى الإرادات امل�شم��ي دق�ئ��ق اأويل النهى ل�ش��رح املنتهى، ب���ريوت، موؤ�ص�صة 
الر�ص�ل���ة، )42)ه����/2000م، ط )، 65/7)؛ من�ص���ور ب���ن يون�ص البهوت���ي تويف )05)ه�، الرو�س املربع �ش��رح زاد امل�شتقنع، 

بريوت، موؤ�ص�صة الر�ص�لة، بدون ت�ريخ، �ص 662.
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ث�نيً� - تعريف التعزير لغًة وا�شطالحً�:
1-التعزير لغة)41): 

اأ�س���ل التعزير ماأخوذ من العزر، وهو من اأ�سم���اء الأ�سداد، يطلق على الرد والردع 
واملن���ع واللوم، كما يطلق عل���ى التعظيم، والن�رضة والتوق���ري، قال تعالى: ڇ ژ 

ژ ڑ ڇ املائدة: 12.

2-التعزير ا�شطالحً�:
اأ( عرفه احلنفي���ة بقولهم: تاأديب واإ�سالح وَزجٌر عن ذنوٍب مل ت�رضع فيها حدود ول 

كفارات، من الإمام اأو من له قدرة على ذلك)42).
ب( عرفه املالكية بقولهم: تاأديٌب وزجٌر عن ذنوٍب مل ت�رضع فيها حدود ول كفارات)43).

ج( عرفه ال�سافعية بقولهم: تاأديب على ذنوب مل ت�رضع فيها احلدود)44).
د( عرفه احلنابلة بقولهم: العقوبة امل�رضوعة على جنايٍة ل حدَّ فيها)45).

اخلال�شة: التعريفات ال�شابقة ل تخرج يف جمملها عن اأن التعزير تاأديٌب وزجٌر على 
ذنوٍب مل ت�رضع فيها احلدود.

التعريف املخت�ر: اأرى اأن تعريف ال�سافعية جامٌع مانٌع. 
))4) ل�ص����ن الع���رب، ابن منظور، 2924/4؛ الفريوز اآب�دي، الق�مو���س املحيط، 86/2-87؛ الرازي، خمت�ر ال�شح�ح، �ص 288؛ 

الفيومي، امل�شب�ح املنري، �ص 260.
)42) �صم����ص الدي���ن حمم���د بن اأحم���د ال�صرخ�صي تويف 483ه�، املب�سوط، ب���ريوت، دار املعرفة، 4)4)ه����/993)م ط )، 36/9؛ 

الزيلعي، تبيني احلق�ئق، 207/3؛ ابن ع�بدين، ح��شية رد املحت�ر، 03/6).
)43) بره����ن الدي���ن اإبراهي���م �صم����ص الدي���ن حممد بن فرح���ون تويف 799ه����، تب�صرة احل���ك�م يف اأ�صول االأق�صي���ة ومن�هج 

االأحك�م، بريوت، دار الكتب العلمية، 428)ه�/2007م ط 2، 7/2)2؛ الك�صن�وي، اأ�صهل املدارك، 92/3).
)44) اأب���و احل�ص���ن عل���ي ب���ن حممد بن حبي���ب امل�وردي ت���ويف 450ه�، االأح���ك�م ال�صلط�نية والوالي����ت الديني���ة، الق�هرة، دار 
احلديث، 427)ه�/ 2006م، �ص344؛ امل�وردي، احل�وي الكبري �صرح خمت�صر املزين، بريوت، دار الفكر، 4)4)ه�/ 994)م 

ط )، 7)/)33.
)45) موف���ق الدي���ن اب���ن قدام���ة املقد�صي تويف 620ه����، املغني �صرح خمت�صر اخلرق���ي، الري��ص، دار ع����مل الكتب، 7)4)ه� / 

997)م، 2)/523؛ املرداوي، االإن�ص�ف يف معرفة الراحج من اخلالف، 0)/239؛ البهوتي، الرو�ص املربع، �ص)67.
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ن�ص التعريف املخت�ر: التعزيُر هو تاأديٌب على ذنوٍب مل ت�رضْع فيها احلدود.

�ضرح مفردات التعريف وحمرتزاته:

ر وتهذيبه. -قوله ت�أديب: اإ�شارة اإلى ال�شفة الغالبة على التعزير باإ�شالح املعزَّ

-قول��ه على ذنوب: اأي عن معا�ٍس، وخرج بهذا القيد غري املعا�سي فال ُيعزر عليها 

فاعلها، وخرج الأطفال ومن يف حكمهم؛ لأن اأفعالهم ل تعترب مع�سيًة لعدِم تكليفهم.
-مل ت�ش��رع فيه��� احلدود: اأي لي�ست مقدرة، فهي مرتوك���ة لتقدير احلاكم ح�سب ما 

يراه من م�سلحة، وخرج بهذا القيد احلدود؛ لأنها م�رضوعة مقدرة.

الفرع الث�ين - الفرق بني الت�أديب واحلد والتعزير:

اأواًل - الفرق بني التعزير والت�أديب)46):
 بعد تعريف كٍل من التاأديب والتعزير يكننا اإيراد الفروق التالية بينهما: 

1-التعزير عقوبة يفر�سها الإمام اأو من ينوب عنه على من ارتكب مع�سية مل يرد لها 
يف ال�رضع عقوبة مقدرة، اأما التاأديب فاإنه عقوبة ينزلها الويل �سواًء كان زوجاً اأو والداً 

اأو و�سياً اأو معلماً اأو �سيداً مبن له الولية عليه لت�سحيح انحراف له.
2-التعزير يكون على مع�سية ل حدَّ فيها ول كفارة، اأما التاأديب فهو ي�سمل التاأديب 
عل���ى ارتكاب مع�سية، وقد يكون من ب���اب اعتياد اخلري ومن باب التعليم والإ�سالح، 
فالتاأديب اأع���م من التعزير، يقول ابن حجر: التعزير يك���ون ب�سبب املع�سية والتاأديب 

)46) ال�سرخ�ســـي، املب�ســـوط، 36/9؛ كم����ل الدين حممد بن عبد الواحد بن الهم�م ت���ويف )68ه�، �صرح فتح القدير، بريوت، 
دار الفك���ر، ب���دون ت�ري���خ، 3/5؛ اب���ن ع�بدين، ح��صي���ة رد املحت�ر، 03/6)؛ �صه����ب الدين اأحمد بن اإدري����ص القرايف تويف 
684ه����، الذخ���رية، ب���ريوت، دار الغ���رب االإ�صالم���ي، 994)م ط )، 2)/8))-20)؛ اب���ن فرح���ون، تب�صرة احل���ك�م، 8/2)2 
وم���� بعده����؛ امل�وردي، احل�وي الكبري، 7)/)33؛ اأبو يعل���ى حممد بن احل�صني الفراء تويف 458ه�، االأحك�م ال�صلط�نية، 

بريوت، دار الكتب العلمية، 403)ه�/983)م، �ص 280؛ ابن قدامة، املغني، 2)/526.
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اأعم منه ومنه تاأديب الوالد وتاأديب املعلم))4).
3-بع�س علماء املالكية وال�شافعية اأجاز الزيادة يف �رضب التعزير على ع�رضة اأ�شواط، 
ومنعوا ذلك يف التاأديب لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: “اَل ُيْجَلُد َفْوَق َع�ْشِر َجَلَداٍت اإِاَلّ 

يِف َحٍدّ ِمْن ُحُدود اهلِل«))4)، فحملوا املنع من الزيادة يف �رضب التاأديب دون التعزير.
٤-التعزير جت���وز فيه النيابة، اأما التاأديب فال جتوز في���ه النيابة يف كثرٍي من الأحوال، 

كتاأديب املعلم لطالبه.
5-اأن كثرياً من علماء املالكية وال�سافعية ن�سوا على اأن ال�سبي اأو الزوجة اإذا مل ُيجِد 
يف تاأديبهم���ا اإل ال�رضب املربح، امتنع امل���ربح وغري املربح، بخالف التعزير فاإنه اإذا مل 
ُيجِد اإل املربح فلي�س للمعزر فعل املربح، وله فعل غري املربح، يقول اخلر�شي: بخالف 

ال�رضب فال يفعله اإل اإذا ظن اإفادته ل�سدته))4).
ث�نيً� - الفرق بني التعزير واحلد)51):

بعد اأن عرفنا معنى التعزير واحلد لغًة وا�سطالحاً يكننا اإيراد الفروق التالية: 
)47) ابن حجر الع�صقالين، فتح الب�ري �صرح �صحيح البخ�ري، ب�ب كم التعزير واالأدب 42، حديث رقم 6848، 2)/83).

)48) البخ����ري، �صحي���ح البخ�ري، ب�ب كم التعزي���ر واالأدب؟ 42، حديث رقم 6848، 262/4؛ وم�صلم، �صحيح م�صلم، بلفظ: 
»ع�سرة اأ�سواط«، كتاب احلدود 29، باب قدر اأ�سواط التعزير 9، حديث رقم 708)، 2)/6)8.

)49) علي بن اأحمد ال�صعيدي العدوي تويف 89))ه�، ح��صية العدوي على �صرح اخلر�صي، م�صر، املطبعة اخلريية، 307)ه� 
ط )، 58/3).

)50) ال�سرخ�ســـي، املب�ســـوط، 36/9؛ اب���ن الهم����م، �ص���رح فت���ح القدي���ر، 3/5))؛ الزيلع���ي، تبيني احلق�ئ���ق، 63/3)؛ زي���ن الدين بن 
اإبراهي���م املع���روف ب�ب���ن جنيم احلنفي تويف 970ه�، االأ�صب�ه والنظ�ئر، دم�ص���ق، دار الفكر، 426)ه�/2005م ط 4، �ص7)2-8)2؛ 
اب���ن ع�بدي���ن، ح��صي���ة رد املحت�ر، 03/6)؛ القرايف، الذخرية، 2)/20)؛ ابن فرح���ون، تب�صرة احلك�م، 2/)22-225، الك�صن�وي، 
اأ�صهل املدارك، 56/3)؛ �صه�ب الدين اأحمد بن اإدري�ص القرايف تويف 684ه�، الفروق، بريوت، موؤ�ص�صة الر�ص�لة، 424)ه�/2003م 
ط )، 274/4-283؛ ال�ص���ريازي، امله���ذب، 374/3؛ عزالدي���ن عبدالعزي���ز ب���ن عبدال�صالم تويف 660ه�، القواع���د الكربي امل�صم�ة 
بقواع���د االأح���ك�م يف م�ص�لح االأن�م، دم�ص���ق، دار القلم، )42)ه�/ 2000م ط )، )/293؛ امل����وردي، االأحك�م ال�صلط�نية، �ص344-

348؛ امل�وردي، احل�وي الكبري، 7)/)33؛ اخلطيب ال�صربيني، االإقن�ع، 2/))4- )43، ابن قدامة، املغني، 2)/523-526؛ الفراء، 
االأح���ك�م ال�صلط�ني���ة، ����ص 279-284. كتب حديثه: اأحم���د فتحي بهن�صي، نظري�ت يف الفقه اجلن�ئ���ي االإ�صالمي، الق�هرة، دار 
ال�صروق، 409)ه�/988)م ط 5، �ص73)-82)؛ : د. وهبة الزحيلي، الفقه االإ�صالمي واأدلته، دم�صق، دار الفكر، 405)ه�/985)م 
ط 2، 8/6)-22؛ حمم���د �ص���الل الع����ين وعي�صي العمري، فقه العقوب�ت، عم�ن، دار امل�صرية، 8)4)ه�/998)م ط )، �ص32-35؛ 

اأحمد فتحي بهن�صي، التعزير يف االإ�صالم، الق�هرة، موؤ�ص�صة اخلليج العربي، 408)ه�/988)م ط )، �ص 0)-)).
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1-م���ن حيث التقدير: �شلطة القا�ش���ي: فاحلد مقدر �رضعاً ل جت���وز الزيادة عليه ول 
النق�ش���ان، بخالف التعزي���ر فالعقوبة فيه اأم���ر اجتهادي يرجع تقدي���ره اإلى احلاكم اأو 

املوؤدِّب.
2-م���ن حيث التنفيذ: فاحلدود يجب على الإم���ام اإقامتها وتنفيذها، اأما التعازير فاإن 
كان���ت من حقوق العباد فال جت���ب اإقامتها، بل يجوز العفو عنها م���ن اأ�سحابها، اأما اإن 
كانت حقاً لل تعالى فلالإمام اإ�شقاطها اأو اإ�شقاط بع�شها، يقول اخلطيب ال�رضبيني: لالإمام 
ترُك تعزيٍر حلق اهلل تعالى؛ لإعرا�سه �سلى اهلل عليه و�سلم عن جماعٍة ا�ستحقوه، كالغال 

يف الغنيمة)51).
3-م���ن حيث العفو: فالعفو يج���وز يف التعزير، ول يجوز يف احل���دود بعد بلوغها 
ال�سلطان، لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: “تََعاُفوا احْلُُدوَد ِفيَما بَْيَنُكْم َفَما بََلَغِني ِمْن َحدٍّ َفَقْد 

َوَجَب«)52).
٤-م���ن حيث اإثب���ات اجلرمية: فال�رضيعة ت�ش���رط عدداً معيناً م���ن ال�شهود يف اإثبات 
جرائ���م احلدود، فجرمية الزنا مثاًل ل تثبت اإل ب�شهادة اأربعة �شهود، وبقية جرائم احلدود 

ل تثبت اإل ب�شهادة �شاهدين، اأما التعازير فتثبت ب�شهادة �شاهٍد واحٍد.
5-م���ن حيث املوجب لهما: فالتعزير تاأديب يتبع املفا�سد، وقد ل ي�سحبها الع�سيان 
يف كثرٍي من ال�سور كتاأديب ال�سبيان واملجاني ا�ست�سالحاً لهم مع عدم املع�سية، لعدم 
اعتبار الق�سد منهم، اأما احلدود فلم توجد يف ال�رضع اإل على مع�سية عماًل بال�ستقراء.

٦-التعزي���ر ي�شقط بالتوب���ة اإن مل يتعلق به حق اآدمي، اأما احل���دود فال ت�شقط بحال، 

))5) اخلطيب ال�صربيني، االإقن�ع، 2/2)4.
)52) اأب���و داود، �ص���نن اأب���و داود، كت����ب احل���دود 32، ب�ب العفو عن احلدود م���� مل تبلغ ال�صلط�ن 5، حدي���ث رقم 4376، 48/3، 

ق�ل عنه االألب�ين: �صحيح.
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يق���ول املاوردي: اإن احل���د واإن مل يجز العفو عنه ول ال�سفاعة في���ه، فيجوز يف التعزير 
العف���و عنه، وت�سوغ ال�سفاعة فيه، فاإن تفرد التعزي���ر بحق ال�سلطنة وحكم التقومي، ومل 

يتعلق به حٌق لآدمي، جاز لويل الأمر اأن يراعي الأ�سلح يف العفو اأو التعزير)53).
7-التعزير قد ي�شقط واإن قلن���ا بوجوبه، كما اإذا كان اجلاين من ال�شبيان اأو املكلفني 
اإذا جن���ى جناية حقرية ل حتقق العقوب���ة فيها الردع، ولعدم اإيج���اب العقوبة ال�سديدة 

لعدم موجبهما، اأما احلد فال ي�شقط بعد وجوبه بحال بالن�شبة للمكلفني.
٨-التخيري يدخ���ل يف التعازير مطلقاً، حيث يختار الإم���ام العقوبة املنا�شبة، اأما يف 
احل���دود فيجب على الإم���ام اإقامة احلد على من ي�ستحقه، ول خي���ار لالإمام فيه اإل حد 

احلرابة عند املالكية)54).
9-التعزير يختلف باختالف الأع�شار والأم�شار، بخالف احلد فال يختلف باختالفها.

10-احلدود تندرئ بال�سبهات، والتعزير يجوز معها.
11-احلد ل ي�رضع على ال�سبي، اأما التعزير في�رضع عليه.

12-التعزي���ر يوقعه احلاكم والزوج والأب والو�سي واملعل���م وال�سيد، اأما احلد فال 
يلك اإقامته اإل الإمام اأو من ينوب عنه.

13-التعزي����ر يتنوع اإلى ما هو خال�س حق اهلل تعال����ى كاجلناية على كتاب اهلل واإلى حق 
العبد كال�ستم ونحوه، اأما احلدود فال تتنوع، فكل حد فهو حق اهلل اإل القذف ففيه خالف)55).

)53) امل�وردي، االأحك�م ال�صلط�نية، �ص 346.
)54) ابن ر�صد، بداية املجتهد ونه�ية املقت�صد، 592/2-593، ابن فرحون، تب�صرة احلك�م، 207/2.

)55) ذهب اأبو حنيفة اإلى عدم �سقوط حد القذف بعفو املقذوف؛ لأنه حد مل ي�سقط بعفو ك�سائر احلدود، اإذ اأن احلدود من 
حقوق اهلل تعالى فلي�س للفرد اأو اجلماعة اإ�سقاطها، وذهب ال�سافعية واحلنابلة اإلى �سقوط حد القدف بعفو املقذوف 
ع���ن الق����دف؛ الأن ح���د القذف ح���ق للمقذوف، ول�ص�ح���ب احلق اأن يعفو عن حق���ه. انظر: الك��ص�ين، بدائ���ع ال�صن�ئع، 
7/)6؛ زين الدين بن اإبراهيم بن جنيم احلنفي تويف 970ه�، البحر الرائق �صرح كنز الدق�ئق، املطبعة العلمية، بدون 
ت�ري���خ، 39/5؛ حمم���د اأم���ني ال�صهري ب�ب���ن ع�بدين تويف 252)ه�، منح���ة اخل�لق على البحر الرائ���ق، املطبعة العلمية، 
ب���دون ت�ري���خ، 39/5؛ ال�ص���ريازي، املهذب، 349/3؛ ال�صربيني، االإقن�ع، 8/2)4؛ امل����وردي، االأحك�م ال�صلط�نية، �ص 335؛ 

ابن قدامة، املغني، 2)/386؛ املرداوي، االإن�ص�ف، 2)/200؛ الفراء، االأحك�م ال�صلط�نية، �ص 270.
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1٤-التعزير يختلف باختالف اجلنايات، اأما احلدود فال تختلف باختالف اجلنايات، 
فحد الزنا لغري املح�سن جلد مائة، وحد ال�رضقة القطع ف�سوى ال�سارع بي �رضقة ع�رضة 

. دنانري و�رضقة األف دينار، و�شارب كاأ�ٍس من اخلمر و�شارب جرٍة يف احلدِّ
15-اأن م���ا يتلف باحلد فهو هدر، اأما يف التعزير فيج���ب ال�سمان عند ال�سافعية)56)، 

و�سياأتي تف�سيله يف مبحث تاأديب احلاكم رعيته.
1٦-الرجوع عن الإقرار ُيعمل به يف احلد، ول ُيعمل به يف التعزير.

املبحث الث�ين
ت�أديب الزوج������ة

املطلب الأول: م�شروعية ت�أديب الزوجة

تاأديب الزوجة حقٌّ م�رضوٌع دل عليه القراآن وال�سنة والأثر.
اأواًل - من القراآن الكرمي: 

1-قوله تعالى: ڇ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ڇ التحرمي: ٦ .
وجه الداللة: اأم���ر اهلل – �سبحانه وتعالى- املوؤمني بال�سعي لوقاية اأهليهم من النار، 

والزوجة من الأهل، ووقايتها تكون بحملها على طاعة اهلل – �سبحانه وتعالى- واجتناب 
ما نهى عنه، بالن�شح والإر�شاد، واإل فبو�شائل التاأديب الأخرى من هجٍر و�رضٍب.

قال علي ر�سي اهلل عنه يف تف�سري قوله تعالى )ُقوا(}، اأي: علموهم واأدبوهم))5).

)56) اأبو عبد اهلل حممد بن اإدري�ص ال�ص�فعي تويف 204ه�، االأم، املن�صورة، دار الوف�ء، 422)ه�/)200م ط )، 429/7، امل�وردي، 
االأح���ك�م ال�صلط�ني���ة، ����ص 347؛ �صم����ص الدين حممد بن اأحم���د االأ�صيوطي، جواهر العقود ومع���ني الق�ص�ء واملوقعني 

وال�صهود، بريوت، دار الكتب العلمية، 7)4)ه�/ 996)م ط )، 3/2)2.
)57) ابن قيم اجلوزية، بدائع التف�صري، 67/3).



 العدد |62| ربيع الأول 1435هـ182

2-قوله تعالى: ڇ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڇ البقرة: 22٨.
وج��ه الداللة: دلت الآية مبنطوقها ال�رضيح))5) على اأن للرجل درجة على املراأة، ومن 

�سمن ذلك حقه يف التاأديب، وجاء ما يدل على ذلك يف اأحكام القراآن، حيث ذكر ابن 
العرب���ي اأن من املعاين امل�ستفادة من قوله تعال���ى: ڇ ں ں ڻ ڇ جواز االأدب له 

.(61 فيه�))5)، ويف املهذب لل�سريازي: اأن له �رضبها عند الن�سوز)61)

ذكر ال�شيخ حممد اأبو زهرة يف كتابه الأحوال ال�شخ�شية ما ن�شه: وقد جعل ال�شارع 
للرجل حق تاأديب املراأة باملع���روف والالئق مبكانها؛ وذلك لأن طبيعة كل اجتماع جتعل 
لواحٍد منه درجة اأعلى من غريه، وجتعل له �سلطاناً يف الإ�سالح والتهذيب، وقد كانت 

ه���ذه الدرجة للرجل، ولذلك ق���ال اهلل تعالى: ڇ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں 
ڻ ڇ البق���رة: 22٨ ، وجعلت ه���ذه الدرجة للرجل؛ لأنه اأقدر عل���ى فهم احلياة، وما 
يجب لها بحكم اختالطه يف املجتم���ع العام، ولأنه اأقدر على �شبط عواطفه، وتغليب 
حكم عقله، ولأنه ي�سعر بامل�رضة املالية وغريها، اإن ف�سدت احلياة الزوجية اأو انقطعت)62).
3-قوله تعالى: ڇ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ 
ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ چ  چ چ چ ڇ الن�ساء: 3٤ .
)58) املنطوق ال�شريح: هو م� دل عليه اللفظ ب�ملط�بقة اأو الت�صمن. انظر يف: �صيف الدين اأبو احل�صن علي بن حممد 

االآمدي تويف )63ه�، منتهى ال�شول يف علم الأ�شول، بريوت، دار الكتب العلمية، 424)ه�/ 2003م ط )، �ص 328.
)59) ابن العربي، اأحك�م القراآن، )/257.

)60) الن�صوز: املراأة الن��صز هي املرتفعة على زوجه�، الت�ركة الأمره، املعر�صة عنه، املبغ�صة له. انظر يف: ابن كثري، تف�صري 
القراآن العظيم، 24/4.

))6) ال�صريازي، املهذب، 487/2.
)62) حممد اأبو زهرة، االأحوال ال�صخ�صية، دم�صق، دار الفكر، 377)ه�/957)م ط 3، �ص 63) – 64).
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4-وج��ه الداللة: يف الآي���ة وجوٌه عدة للدللة على حقٍّ ال���زوج يف تاأديب زوجته 

النا�زش، منها ما هو �رضيٌح يف دللته، ومنها ما هو غري �رضيح.
اأ(حق القوامة: يقول اجل�سا�س يف تف�سريه: ت�سمن قوله ڇ ٱ ٻ ٻ ٻڇ 
قيامهم عليهن بالتاأدي���ب والتدبري واحلفظ وال�سيانة ملا ف�سل اهلل به الرجل على املراأة يف 

العقل والراأي ومبا األزمه اهلل تعالى من الإنفاِق عليها)63).
وق����د ذكر الدكتور حممد �سمارة يف كتابه اأحكام واآث����ار الزوجية ما ن�سه: اأعطى اهلل – 
�شبحانه وتعالى - حقَّ القوامة للرجل على املراأة والأ�رضة، وهي م�شئولية ل ميكن اأن تن�شبط 
اإل، اإذا كان مل����ن ل����ه حق القوامة �سلط����ة التاأديب، خا�سة واأنَّ النفو�����س الإن�سانية خمتلفة 

متباينة يف اللتزام باحلكم ال�رضعي، فمنها ما يلتزم طواعيًة، ومنها ما يلتزم كرهاً)64).
ب(اإباح���ة التاأدي���ب ب�ش���كٍل مبا�رٍض و�رضيٍح، وه���ذا وا�شٌح يف قول���ه تعالى: ڇ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڇ، فالآي���ة دلت مبنطوقها 
ال�رضي���ح على اإباحة �رضب الزوج زوجته النا����زش، وذلك من خالل الو�شائل املذكورة 

يف الآية.
(، اأي: اإذا مل يرتدعن ب�ملوعظة وال  يق���ول ابن كثري يف تف�س���ريه: قوله: )ا�ْشِرُبوُه��َنّ

ب�لهجران، فلكم اأن ت�شربوهن �شربً� غري مربٍح)65).

ج(العودة عن الن�سوز اإلى الطاعة ترفع التاأديب: يظهر من قوله - �سبحانه وتعالى-: 
ڇڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ چ ڇ اأن ع���ودة الزوجة النا�زشة اإلى طاعة زوجها 

)63) اجل�ص��ص، اأحك�م القراآن، 48/3).
)64) حممد �صم�رة، اأحك�م واآث�ر الزوجية، بدون دار الطبع والت�ريخ، �ص 252.

)65) اب���ن كث���ري، تف�ص���ري الق���راآن العظيم، 26/4؛ وانظ���ر يف املعنى نف�صه: اب���ن العربي، اأحك�م الق���راآن، )/535؛ اجل�ص��ص، 
اأحك�م القراآن، 50/3).
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ترف���ع عنها التاأديب، وهذا يدل مبفهوم املخالف���ة)66) اأن عدم طاعتها يعطي الزوج احلق 
يف تاأديبها.

ث�نيً� - من ال�شنة النبوية:
1-ع���ن عبد اهلل بن زمعة ر�س���ي اهلل عنه اأن الر�سول �سلى اهلل علي���ه و�سلم قال: »اَل 

َتُه َجْلَد اْلَعْبِد ُثَمّ ُيَج�ِمُعَه� يف اآِخِر اْلَيْوِم«))6). َيْجِلُد اأََحُدُكْم اْمَراأَ

وجه الداللة: احلديث فيه دللة مبفهومه املخالف على جواز �رضب الزوجة ولكن 

لي�����س اإلى حد �رضب العبد، وقوله �سل����ى اهلل عليه و�سلم: »ُث��َمّ ُيَج�ِمُعَه� يف اآِخِر 
اْلَيْوِم« تقبيٌح منه- �شلى اهلل عليه و�شلم لل�شرب كن�ية عن ال�شرب املربح))6).

2-ع���ن عمرو بن الأحو�س ر�شي الل عن���ه اأنه �شهد حجة الوداع مع النبي �شلى الل 
وا ِبالنِّ�َساِء َخرْيًا  علي���ه و�سلم فحمد اهلل واأثنى عليه، وذكر ووعظ، ثم قال: »اأََل َوا�ْسَتْو�سُ
ٍة ُمبرَيِّنرٍَة  اِح�شرَ ْن يرَاأِْتنيرَ ِبفرَ ِلكرَ اإِلَّ اأرَ رْيرَ ذرَ ْيًئا غرَ ِلُك���ونرَ ِمْنُهنَّ �شرَ ْ َ���ا ُهنَّ ِعْنَدُكْم َعَواٌن))6)، لرَْي�سرَ ترَ َفاإِمنَّ
ٍح َفاإِْن اأََطْعَنُكْم َفاَل تَْبُغوا  بًا َغرْيَ ُمرَبِّ بُوُهنَّ �رَضْ اِجِع َوا�رْضِ َفاإِْن َفَعْلَن َفاْهُجُروُه���نَّ يِف امْلَ�سَ
ُكْم َعَلى ِن�َساِئُكْم  ا َحقُّ ا َفاأَمَّ ا َوِلِن�َساِئُكْم َعَلْيُكْم َحقًّ َعَلْيِهنَّ �َسِبياًل اأََل اإِنَّ لَُكْم َعَلى ِن�َساِئُكْم َحقًّ
لرَْيُكْم اأرَْن  ُهنَّ عرَ قُّ حرَ ُهونرَ اأرَلرَ ورَ رَْن ترَْكررَ نَّ يِف بُيُوِتُكْم مِل لرَ يرَاأْذرَ ُهونرَ ورَ ْن ترَْكررَ ُكْم مرَ فرَالرَ ُيوِطْئنرَ ُفُر�شرَ

.((1(» �ِسُنوا اإِلَْيِهنَّ يِف ِك�ْسَوِتِهنَّ َوَطَعاِمِهنَّ حُتْ
)66) مفه��وم املخ�لف��ة: م���� ك�ن امل�صك���وت عنه خم�لف�ً للمذك���ور يف احلكم اإثب�ت����ً ونفي�ً، فيثبت للم�صك���وت عنه نقي�ص حكم 

املنطوق به، وي�صمى دليل اخلط�ب، انظر يف: �صيف الدين االآمدي، منتهى ال�شول يف علم الأ�شول، �ص 328.
)67) البخ�ري، �شحيح البخ�ري، كت�ب النك�ح 67، ب�ب م� يكره من �صرب الن�ص�ء قوله {وا�صربوهن} اأي �صرب�ً غري مربح 

93، حديث رقم 5204، 390/3.
)68) ابن بط�ل، �شرح �شحيح البخ�ري، 325/7.

)69) ع���وان: اأي اأُ�َص���راء، اأو ك�الأُ�َص���راء، انظ���ر يف: جم���د الدي���ن اأبو ال�صع�دات ب���ن اجلزري بن االأثري ت���ويف 606ه�، النه�ية يف 
غريب احلديث واالأثر، بريوت، دار اإحي�ء الرتاث العربي، 383)ه�/963)م، 4/3)3.

)70) الرتم���ذي، �ص���نن الرتم���ذي، كت�ب الر�ص�ع، ب�ب م� ج�ء يف حق املراأة على زوجه� ))، حديث رقم 63))، )/594. وق�ل: 
حديث ح�صن �صحيح.
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3-ع���ن جابر بن عبد اهلل – ر�سي اهلل عنهم���ا – عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
 ِ ِ َوا�ْسَتْحَلْلُتْم ُفُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة اهللَّ َ يِف النِّ�َساِء َفاإِنَُّكْم اأََخْذُتُوُهنَّ ِباأََماِن اهللَّ ق���ال: “َفاتَُّقوا اهللَّ
رْيرَ  بًا غرَ ْ بُوُهنَّ �رضرَ ِلكرَ فرَا�رْضِ ْلنرَ ذرَ ْن فرَعرَ ُهونرَُه فرَاإِ ًدا ترَْكررَ ُكْم اأرَحرَ ْن لرَ ُيوِطْئنرَ ُفُر�شرَ لرَْيِهنَّ اأرَ لرَُك���ْم عرَ ورَ

ٍح َولَُهنَّ َعَلْيُكْم ِرْزُقُهنَّ َوِك�ْسَوتُُهنَّ ِبامْلَْعُروِف”)1)). ُمرَبِّ
وج��ه الداللة: احلديث���ان ال�سابقان يدلن مبنطوقهما �رضاحًة عل���ى اإباحة التاأديب يف 

احل���الت التي ترتكب فيه���ا الزوجة مع�سية من املعا�سي، اأو تق����رض يف واجباتها نحو 
الزوج، اأو تخرج عن طاعته.

1-ع���ن عبد اهلل بن عمر- ر�سي اهلل عنهما- ق���ال: �سمعت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
َم���اُم َراٍع َوَم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه  ُك���ْم َم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه اْلإِ ُكْم َراٍع َوُكلُّ و�سل���م يقول: »ُكلُّ
ُج���ُل َراٍع يِف اأَْهِلِه َوُهَو َم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه؛ َوامْلَ���ْراأَُة َراِعيٌَة يِف بَْيِت َزْوِجَها َوَم�ْسُئولٌَة  َوالرَّ

اِدُم َراٍع يِف َماِل �َسيِِّدِه َوَم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه«)2)). َعْن َرِعيَِّتَها َواخْلَ
وج��ه الداللة: يقول ابن حجر يف �رضح هذا احلديث: اإن اأهل املرء ونف�شه من جملة 

رعيت���ه، وه���و م�سئول عنهم؛ لأن اهلل تعال���ى اأمره اأن يحر�س عل���ى وقايتهم من النار، 
بحملهم على امتثال اأوامر اهلل، واجتناب نواهيه)3)).

اأقول وامل�سئولية هنا تعن���ي: �سيا�سته لأمرهم واإي�سالهم حقوقهم، بالقيام مب�ساحلهم، 
ورعايتهم، واإر�شادهم للخري، ونهيهم عن املعا�شي، وذلك بالو�شائل امل�رضوعة.

ث�لثً� - من االأث����ر:
َت  1-ع���ن اأ�سماء بنت اأبي بكر– ر�سي اهلل عنهما- قالت: ُكْن���ُت َراِبَع اأَْربَِع ِن�ْسَوٍة حَتْ

))7) �صبق تخريجه، ه�م�ص رقم 4).
)72) �صبق تخريجة، ه�م�ص رقم 8.

)73) ابن حجر الع�صقالين، فتح الب�ري �شرح �شحيح البخ�ري، 3)/22).
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بََها ِبِه َحتَّى  ، َفَكاَن اإَِذا َعَتَب َعَل���ى اإِْحَدانَا، َفكَّ ُعوًدا ِمْن ِعيَداِن امْلِ�ْسَج���ِب، َف�رَضَ بَ���رْيِ الزُّ
ُه َعَلْيَها)4)). َيْك�رِضَ
وجه الداللة: 

الأثر يدل مبنطوقه ال�رضيح على م�رضوعية تاأديب الزوجة بال�رضب.
اَك َعْن اأَْهِلَك«،  1-عن حممد بن عجالن اأنه كان يحدث بهذا احلديث: »ل تَْرَفْع َع�سَ

فكان ي�سرتي �سوطاً فيعلقه يف قبته لتنظر اإليه امراأته واأهله)75(.
2-ع���ن اأبي الدرداء قال: اأو�س���اين خليلي اأبو القا�سم وق���ال: اأنفق من طولك على 

اأهلك، ول ترفع ع�ساك عنهم، اأِخفهم هلل)6)).
وجه الداللة:

 الأثران يدلن مبنطوقهما على جواز تاأديب الزوجة بالع�سا.
1-ع���ن ع�شام بن لقيط بن �شربة، ع���ن اأبيه لقيط، قال: قلت ي���ا ر�شول الل: اإنَّ يل 
ام���راأة، واإنَّ يف ل�شانها �شيئاً يعني البذاء))))، قال: »فطلقها اإذاً«، قال: قلت يا ر�سول اهلل: 
اإنَّ لها �سحبة، ويل منها ولد، قال: »فمرها - يقول: ِعظها - فاإن كان فيها خري ف�ستقبل، 

ول ت�رضب �سغينتك)))) ك�رضبك اأَُميَّتك«)))).
وج��ه الداللة: يف قوله �سلى اهلل عليه و�سل����م: »ول ت�رضب �سغينتك ك�رضبك اأَُميَّتك«، 

دللًة مبفهوم املخالفة على م�رضوعية تاأديب الزوجة بال�رضب ولكن لي�س ك�رضب الأمة.

)74) �صبق تخريجه، ه�م�ص رقم 33.
)75) الطربي، تهذيب االآث�ر، 5/4)4.

)76) امل�صدر ال�ص�بق، 4/))4.
)77) البذاء ب�ملد: الفح�ص، وفالن بذئ الل�ص�ن واملراأة بذية، انظر : الرازي، خمت�ر ال�صح�ح، �ص 34.

)78) �صغينتك: امراأة ذات �صغٍن على زوجه� اإذا اأبغ�صته، انظر : ابن منظور، ل�ص�ن الل�ص�ن، 66/2.
)79) الطربي، تهذيب االآث�ر، 0/4)4.
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املطلب الث�ين: و�ش�ئل ت�أديب الزوجة

اإنَّ ال�رضيعة الإ�سالمية حتر�س كل احلر�س على ا�ستقرار احلياة الزوجية، واملحافظة 
عليها والإبقاء على �سعادة الزوجي، فالإ�سالم عمل على تفادي وقوع ال�سقاق والفرقة 
بي الزوجي، وت�سفية اخلالفات، ور�سم ال�سبيل اإلى مكافحة تلك اخلالفات العابرة، 

والأ�سباب املن�سئة للكراهية ق����ال تعالى: ڇ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ  چ چچ ڇ الن�ساء: 3٤ .
هذه الآية بينت لنا نوعي من الن�ساء �ساحلات وغري �ساحلات، فال�ساحلات لي�س 
لالأزواج عليهنَّ �سلطان من التاأديب، فل�سَن يف حاجة اإليه، لأنهنَّ بلغَن ب�سالحهنَّ 
، اأما غري ال�ساحلات وهنَّ الالتي  وخ�سوعهنَّ هلل مرتبة ترتفع بهنَّ عن التعر�س لهنَّ
يحاولَن اخلروج على حقوق الزوج فهنَّ يف حاجة اإلى اإ�سالٍح وتهذيٍب وتاأديٍب، 

وقد ر�سم اهلل طريق اإ�سالحهنَّ بثالثة و�سائل، وهي على النحو التايل:

الو�صيلة االأولى - املوعظة احل�صنة:

وامل���راد بها تذك���ري املراأة مب���ا اأوجب اهلل عليه���ا من ُح�س���ِن ال�سحبة وجمي���ل الع�رضة 
للزوج)1)). فالِعظة تفتح باب التفاهم، يقول ابن العربي يف كتابه اأحكام القراآن يف تف�سري 
قوله تعالى: ڇڤڇ هو التذكري بالل يف الرغيب ملا عنده من ثواب، والتخويف 
مل���ا لديه من عقاب، اإلى ما يتب���ع ذلك مما يعرفها به من ُح�س���ِن الأدِب يف اإجمال الع�رضة 
والوفاء بال�سحبة، والقيام بحقوق الطاعة للزوج، والعرتاف بالدرجة التي له عليها)1)). 

)80) بدران اأبو العنيني بدران، الفقه املق�رن لالأحوال ال�صخ�صية، بريوت، دار النه�صة العربية، 386)ه�/967)م، )/276.
))8) ابن العربي، اأحك�م القراآن، )/532.
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ويق���ول ابن قدام���ة يف كتابه املغني: فمتى ظهرت منها اأم���ارات الن�سوز مثل اأن 
تتثاق���ل وتدافع اإذا دعاها، ول ت�شري اإليه اإل بتكره ودمدمة، فاإنه يعظها فيخوفها الل 
– �سبحان���ه وتعالى- ويذكر ما اأوج���ب اهلل له عليها من احلق والطاعة، وما يلحقها 
م���ن الإثم باملخالفة واملع�شية، وما ي�شقط بذل���ك من حقوقها من النفقة والك�شوة، 

وما يباح له من �رضبها وهجرها)2)).
وجاء يف احلاوي الكبري، للماوردي ما ن�شه: اأما العظة: فهو اأن يخوفها بالل تعالى 
وبنف�شه فتخويفها بالل اأن يقول له���ا: اتقي الل وخافيه، واخ�شي �شخطِه، واحذري 
عقابه، فاإن التخويف بالل من اأبلغ الزواجر يف ذوي الدين، وتخويفها من نف�شه اأن 
يقول لها: اإن الل تعالى قد اأوجُب عليك يل حقاً اإن منعتيه اأباحني �رضبك، واأ�شقط 
عن���ي حقك فال ت�رضي نف�س���ك مبا اأقابلك على ن�سوزك، وه���ذه العظة واإن كانت 
عل���ى خوف ن�سوز مل يتحقق فلي�ست ب�سارة، لأنه اإن كانت الأمارات التي ظهرت 
ها عنه ومنعها منه، واإن كان لغريه من هٍم طراأ عليها، اأو لفرتٍة  منها كن�سوٍز تبديه كفَّ

ها، مل ي�رضها اأن تعلم ما حكم اهلل به يف الن�سوز)3)). حدثت منها اأو ل�سهٍو حِلقَّ
من خالل تفح�س اأفوال العلماء يتبي لنا منهج الإ�سالم يف عالج الن�سوز بعدم 
الت����رضع يف اإيقاع العق���اب بالهجر وال�رضب، اإذ قد ل يك���ون �سبب تدافعها عنه 
وتثاقلها الن�سوز، اأي اأنها ل تق�سده واإمنا حدث لأمٍر طارٍئ لهمٍّ اأ�سابها اأو تعٍب، اأو 
�شهٍو اأو جهلها بالن�شوز وعالماته، ولذلك كان العالج املوعظة والإر�شاد هو الأنفع 

لقوله تعالى: ڇ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڇ الذاريات: 55.
وعلى هذا املو�سوع يعقب الدكتور عبد الكرمي زيدان بقوله: وعلى هذا يجب 

)82) ابن قدامة، املغني، 0)/259.
)83) امل�وردي، احل�وي الكبري، 2)/)242-24.
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على الزوج اأن ي�سعر زوجته يف وعِظه اإياها اأنه يريد اخلري لها، ويقيها ال�رضر وال�رض 
ب�سبب تق�سريها فيما اأوجبه اهلل له عليها من حقوق، كما اأن املوعظة احل�سنة يجب 
اأن تثري عواطفها واأحا�شي�شها نحو زوجها �رضيك حياتها، واأنه ل يليق بها اأن ي�شدررَ 
منها م���ا يزعجه ول ي�رضه، واأن الع����رضة باملعروف هي �ش���اأن الزوجات القانتات 
احلافظات للغيب ثم ينبغي اأن يكون الوعظ �رضاً فيما بينه وبينها، ل بح�سور اأهلها، 
ول بح�س���ور اأهله، ثم يجب اأن يكون الوع���ظ هيناً لطيفاً رقيقاً، خالياً من التعنيف 
والغلظ���ة وال�سدة وروح ال�ستعالء، وعلى كل حال فالوع���ظ املوؤثر مرتوٌك لفطنِة 
الزوج، وح�شن �شيا�شته مع زوجته، وعدم جرح �شعورها باإظهار العنف والت�شلط 

عليها، والتع�سف يف ا�ستعمال حقه عليها يف التاأديب)4)).
كما وعقب حممد اأبو زهرة بقوله: والوعِظ طبقات، اأخفها التنبيه الديني، اأو اخللقي 
م���ن غري تنق�س، واأعالها اللوم، والتنبيه اإلى العي���وب ونتائجها، ولكل حال نوع من 

القول، وطريق يف اخلطاب، والعاقل من عرف لكل اأمٍر عالجه، ولكل داء دواوؤه)5)).
الو�صيلة الث�نية - الهجر يف امل�صجع:

من املوؤكِد اأن بع�َس النفو�ِس تت�سُف بنوٍع من الغفلِة والغرور، فقد تكون الزوجُة 
مغ���رورًة ل تتعظ، فال بد من امل�سري اإلى ما يلف���ت انتباهها ويزيل غرورها، وذلك 
بالإعرا�ِس عنها يف امل�سجع، ويكون هذا النوُع من العالِج ناجعاً مع الزوجة التي 

ي�سق عليها الهجر، اأما كيفية الهجر ففيه اأربعة اأقوال)6)):
االأول: يوليها ظهره يف فرا�شه، وبه قال ابن عبا�س.

)84) د.عب���د الك���رمي زي���دان، املف�ص���ل يف اأح���ك�م امل���راأة والبي���ت امل�صل���م يف ال�صريع���ة االإ�صالمية، ب���ريوت، موؤ�ص�ص���ة الر�ص�لة، 
3)4)ه�/993)م ط )، 3/7)3.

)85) حممد اأبو زهرة، االأحوال ال�صخ�صية، �ص 64).
)86) ابن العربي، اأحك�م القراآن، )/533.
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الث�ين: ل يكلمها واإن وطئها، وبه قال عكرمة واأبو ال�سحى.
الث�ل��ث: ل يجمعها واإياه فرا����س ول وطء حتى ترجع اإلى الذي يريد، وبه قال 

اإبراهيم وال�سعبي وقتادة واحل�سن الب�رضي.
الرابع: يكلمها ويجامعها، ولكن بقوٍل فيه غلظ و�شدة، وبه قال �شفيان.

 ومع اإباحة ال�رضع للزوج حق هجر زوجته يف امل�شجع اإل اأنني اأرى اأنه ل يحق له اتخاذ 
الهجر و�سيلة للظلم والتع�سف، والإ�رضار بزوجته، خا�سًة اإذا علم اأن الهجر اأ�سبح و�سيلة 

ل جدوى منها، فعندئٍذ يحق له النتقال اإلى الو�سيلة الثالثة األ وهي ال�رضب غري املربح.
الو�صيلة الث�لثة - ال�صرب غري املربح:

وال�رضب هو العالج الأخري الذي يلكه الرجل، ول ُي�سار اإليه اإل بعد ف�سل الو�سائل 
ال�شابقة من موعظٍة ح�شنٍة، وهجٍر يف امل�شجع، وي�شرط فيه األ يكون مربحاً ول موؤذياً، 
اأي ل يظه���ر له اأثر على البدِن من جرح اأو ك�رٍض، ويتجنب املوا�شع املخوفة واملوا�شع 
امل�ستح�سنة))))؛ لأن املق�س���ود التاأديب ل الإتالف، ومع اأن ال�رضيعة الإ�سالمية اأحاطت 
التاأدي���ب بال�رضِب بجملٍة من القيود، اإل اأنه يبقى عمٌل غري حمبب، فقد روى ابن نافع 
ع���ن مالك عن يحيى بن �سعيد اأن ر�سول اهلل �سل���ى اهلل عليه و�سلم ا�ستوؤذن يف �رضب 
الن�س���اء، فقال: »ا�ْشِرُبوا، َوَلْن َي�ْشِرَب ِخَي�ُرُك��ْم«))))، فالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم مع 

اإباحته ال�رضب؛ لكنه ندب وحبب الرتك، واإن يف الهجر لغاية الأدب)))).
)87) اجل�ص�����ص، اأح���ك�م الق���راآن، 50/3)؛ اب���ن العربي، اأح���ك�م القراآن، )/535؛ اب���ن كثري، تف�صري الق���راآن العظيم، 26/4؛ 

ال�صريازي، املهذب، 487/2.
)88) اأب���و بك���ر عب���د اهلل ب���ن حممد بن اأبي �صيب���ة الكويف تويف 235ه�، م�صنف ابن اأبي �صيبة، كت����ب االأدب 9)، ب�ب يف الرجل يوؤدب 
امراأته 5)، حديث رقم 25967، 3)/-02) - 03)، بريوت، دار قرطبة، 427)ه�/2006م ط )؛ اأحمد بن احل�صني البيهقي تويف 
458ه����، معرف���ة ال�صنن واالآث����ر، كت�ب النك�ح 23، ب�ب ن�صوز املراأة على الرجل 67، حديث رق���م 4555)، 0)/)29؛ الق�هرة، دار 
الوف�ء، 2)4)ه�/)99)م ط )؛ احل�كم، امل�صتدرك، حديث رقم 2824، 224/2، البيهقي، ال�صنن الكربى، كت�ب الق�صم والن�صوز، 
ب����ب م���� ج����ء يف �صربه� 9) حديث رق���م 4776)، 496/7، قال عنه �سعيب اأرناوؤوط: حديث �سحيـــح. انظر: عالء الدين علي 

بن بلب�ن الف�ر�صي تويف 739ه�، �صحيح ابن حب�ن برتتيب ابن بلب�ن، بريوت، موؤ�ص�صة الر�ص�لة، 4)4)ه�/ 993)م، 499/9.
)89) ابن العربي، اأحك�م القراآن، )/536.
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املطلب الثالث: �سروط تاأديب الزوجة بال�سرب)1))

اأباحت ال�رضيعة الإ�شالمية للزوج تاأديب زوجته النا�زش، وا�شتخدام ال�رضب كو�شيلة 

)90) اب���ن ع�بدي���ن، ح��صي���ة رد املحت����ر، 28/6)-29)؛ الك��ص�ين، بدائع ال�صن�ئع، 334/2؛ الزيلع���ي، تبيني احلق�ئق، 209/3؛ 
اأكمل الدين حممد بن حممود الب�برتي تويف 786ه�، �صرح العن�ية على الهداية، بريوت، دار الفكر، بريوت، بدون ت�ريخ، 
5/5))؛ �صه����ب الدي���ن اأحم���د ال�صلب���ي، ح��صية ال�صلبي عل���ى تبيني احلق�ئق، ب���والق، املطبعة االأمريي���ة، 3)3)ه�، بدون 
تاريخ ط )، 209/3؛ �صم�ص الدين حممد عرفة الد�صوقي تويف 230)ه�، ح��صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري، دار اإحي�ء 
الكت���ب العربي���ة، ب���دون ت�ري���خ، 343/2؛ حممد بن عبد اهلل اخلر�ص���ي تويف )0))ه�، �صرح اخلر�ص���ي على خمت�صر خليل، 
م�صر، مطبعة م�صطفي اأفندي، 307)ه�، 58/3)؛ اأبو الربك�ت اأحمد بن حممد بن اأحمد الدردير تويف )20)ه�، ال�صرح 
الكب���ري، ب���ريوت، دار الكتب العلمية، 7)4)ه�/996)م ط )، 343/2؛ حمم���د عبدالرحمن الطرابل�صي املعروف ب�حلط�ب 
ت���ويف 954ه����، مواهب اجللي���ل �صرح خمت�صر خليل، بريوت، دار الكتب العلمية، 6)4)ه�/995)م ط )، 262/5؛ حممد بن 
اأحمد علي�ص تويف 299)ه�، �صرح منح اجلليل على خمت�صر خليل، طرابل�ص، ليبي�، مكتبة النج�ح، بدون ت�ريخ، 77/2)؛ 
الع���دوي، ح��صي���ة العدوي، م�صر، املطبعة اخلريية، 307)هـ ط )، 58/3)؛ الدردير، ال�صرح ال�صغري على اأقرب امل�ص�لك، 
2/))5؛ اأحم���د ب���ن حمم���د ال�ص����وي امل�لك���ي احللوتي ت���ويف )24)ه�، بلغ���ة ال�ص�لك الأق���رب امل�ص�لك، ب���ريوت، دار الكتب 
العلمي���ة، 5)4)ه����/ 995)م ط )، 2/)33؛ خلي���ل ب���ن اإ�صح����ق بن مو�ص���ى امل�لكي املعروف ب�جلندي ت���ويف 767ه�، خمت�صر 
العالم���ة خلي���ل، الق�ه���رة، دار احلديث، 426)ه�/ 2005م، �ص )))؛ اأبو الوليد حمم���د بن اأحمد بن ر�صد القرطبي تويف 
520ه����، البي����ن والتح�صي���ل، ب���ريوت، دار الغرب االإ�صالم���ي، 408)ه����/988)م ط 2، 7)/46؛ ال�ص�فع���ي، االأم، 493/6؛ اأبو 
ح�م���د حمم���د ب���ن حممد بن حممد الغزايل تويف 505ه�، الو�صيط يف املذهب، م�ص���ر، دار ال�صالم، 7)4)ه�/997)م ط )، 
305/5؛ نور الدين علي بن علي ال�صربامل�صي تويف 087)ه�، ح��صية ال�صربامل�صي على نه�ية املحت�ج، بريوت، دار الكتب 
العلمي���ة، 4)4)ه����/993)م، 390/6؛ ال�صريازي، املهذب، 486/2؛ اخلطيب ال�صربين���ي، االإقن�ع، 265/2؛ امل�وردي، احل�وي 
الكب���ري، 2)/)24؛ �صم����ص الدي���ن حمم���د بن اأحم���د اخلطيب ال�صربيني ت���ويف 977ه�، مغن���ي املحت�ج اإل���ى معرفة األف�ظ 
املنه����ج، ب���ريوت، دار املعرف���ة، 8)4)ه����/ 997)م، ط )، 342/3؛ تق���ي الدي���ن اأبو بك���ر بن حممد احل�صن���ي، كف�ية االأخي�ر 
يف ح���ل غ�ي���ة االخت�ص����ر، ب���ريوت، دار الكتب العلمي���ة، ، 422)ه����/ )200م، ����ص509؛ االأ�صيوطي، جواهر العق���ود، 40/2؛ 
البيهق���ي، معرف���ة ال�صنن واالآث�ر، )/289؛ �صم�ص الدين حممد بن اأحمد ب���ن حمزة بن �صه�ب الدين الرملي االأن�ص�ري 
ت���ويف 004)ه����، نه�ية املحت�ج اإلى �صرح املنه�ج، بريوت، دار الكت���ب العلمية، 4)4)ه�/993)م، 390/6؛ حممد بن اأحمد بن 
حمم���د ب���ن بط�ل ت���ويف 633ه�، النظم امل�صتعذب يف �ص���رح غريب املهذب، بريوت، دار الكتب العلمي���ة، 6)4)ه�/ 995)م ط 
)، 487/2؛ امل����وردي، االأح���ك�م ال�صلط�نية، �ص344؛ ابن قدامة، املغن���ي، 0)/259؛ من�صور بن يون�ص بن اإدري�ص البهوتي 
ت���ويف )05)ه����، ك�ص����ف القن�ع عن منت االإقن�ع، بريوت، ع�مل الكتب، 7)4)ه����/ 997)م ط )، 84/4)؛ املرداوي، االإن�ص�ف، 
377/8، الزرك�ص���ي، �ص���رح الزرك�ص���ي، 449/2؛ اب���ن مفل���ح، املب���دع، 263/6؛ موفق الدين عبداهلل ب���ن اأحمد بن حممد بن 
قدام���ة املقد�ص���ي ت���ويف 620ه�، عمدة الفقه على مذهب اأحمد، املن�صورة، مكتب���ة االإمي�ن، 2008م، �ص49)؛ عبد الرحمن 
ب���ن حمم���د بن ق��صم النجدي تويف 392)ه�، ح��صية الرو�ص املرب���ع على زاد امل�صتقنع، بدون دار الطبع، 397)ه�، 455/6، 
تق���ي الدي���ن اأحم���د بن عب���د احلليم بن عب���د ال�صالم ب���ن تيمية احلراين ت���ويف 728ه�، فت����وى الن�ص�ء، الق�ه���رة، مكتبة 
ال�صف����، 423)ه����/ 2002م ط )، ����ص 247؛ اأبو عبداهلل �صم�ص الدين حممد بن اأي���وب الزرعي ال�صهري ب�بن قيم اجلوزية 
ت���ويف )75ه����، الط���رق احلكمية يف ال�صي��صة ال�صرعية، الق�ه���رة، املكتبة التوفيقية، بدون ت�ريخ، ����ص 25)؛ �صيخ االإ�صالم 

اأحمد بن تيمية تويف 728ه�، جمموع الفت�وى، املدينة املنورة، جممع امللك فهد، 425)ه�/2004م، 08/28).
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لتحقيق هذا الأمر كما بيناه اآنفاً)1))، ولكن اإجازة ال�رضيعة لهذا احلق للزوج لي�س مطلقاً 
ولأي �شبب، بل يجب اأن تتوفر فيه �رضوط وهي على النحو التايل:

ال�ض��رط الأول: وقوع م���ا يوجب التاأديب باأن تكون نا�زشاً. وم���ع اأن الفقهاء اتفقوا 

عل���ى م�رضوعية تاأديب الرجل زوجته النا�زش اإل اأنهم اختلفوا فيما اإذا كان ي�رضبها لأول 
خمالفة على مذهبي:

املذهب االأول: ذهب جمهور الفقهاء من احلنفية واملالكية وال�سافعية يف قول مرجوح 

وبع����س احلنابلة)2)) اإلى اأن ال�رضب ل يكون لأول خمالفة، واإمنا لتكرار املخالفة، فقالوا 
بوجوب الرتتيب والتدرج يف ا�ستعمال و�سائل التاأديب م�ستدلي مبا يلي: 

1-قوله تعالى: ڇ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڇ 
الن�ساء: 3٤.

وجه الدالل��ة: اأن ظاهر الآية؛ واإن كان بحرف الواو املو�سوعة للجمع املطلق؛ لكن 

املراد منه اجلمع على �سبيل الرتتيب، والواو حتتمل ذلك)3))، والرتتيب م�ستفاٌد من دخول 
ال���واو على اأجزاٍء خمتلفة يف ال�سدة وال�سعف، مرتبة على اأمٍر مدرج، فاإمنا الن�س هو 

))9) انظر: �ص 2).
)92) الك��ص����ين، بدائ���ع ال�صن�ئ���ع، 334/2؛ اب���ن ع�بدين، ح��صي���ة ابن ع�بدي���ن، 29/6)؛ الد�صوقي، ح��صي���ة الد�صوقي على 
ال�ص���رح الكب���ري، 343/2؛ اخلر�ص���ي، �ص���رح اخلر�ص���ي عل���ى خمت�ص���ر خلي���ل، 58/3)؛ الدردي���ر، ال�صرح الكب���ري، 343/2؛ 
احلط����ب، مواه���ب اجللي���ل، 262/5؛ العدوي، ح��صية العدوي عل���ى �صرح اخلر�صي، 58/3)؛ علي����ص، �صرح منح اجلليل 
عل���ى خمت�ص���ر خلي���ل، 77/2)؛ الدردي���ر، ال�صرح ال�صغري عل���ى اأقرب امل�ص�ل���ك، 2/))5؛ ال�ص�وي، بلغ���ة ال�ص�لك الأقرب 
امل�ص�لك، 2/)33؛ الغزايل، الو�صيط، 305/5؛ ال�صريازي، املهذب، 486/2؛ ال�صربيني، االإقن�ع، 265/2؛ امل�وردي، احل�وي 
الكب���ري، 2)/)24؛ ال�صربين���ي، مغن���ي املحت�ج، 342/3؛ احل�صن���ي، كف�ية االأخي�ر، �ص509؛ االأ�صيوط���ي، جواهر العقود، 
40/2، البيهق���ي، معرف���ة ال�صنن واالآث�ر، 0)/289؛ ابن قدام���ة، املغني، 0)/259؛ املرداوي، االإن�ص�ف، 377/8؛ البهوتي، 
ك�ص����ف القن����ع، 84/4)؛ الزرك�ص���ي، �ص���رح الزرك�ص���ي، 449/2؛ ابن مفلح، املب���دع، 263/6؛ ابن قدامة، عم���دة الفقه على 

مذهب اأحمد، �ص49)؛ النجدي، ح��صية الرو�ص املربع على زاد امل�صتقنع، 455/6.
)93) الك��ص�ين، بدائع ال�صن�ئع، 334/2.
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الدال على الرتتيب)4)).
كم���ا اأن الآية فيها اإ�شمار تقديره، والالتي تخافون ن�شوزهن، فاإن ن�زشنرَ فاهجروهن 
يف امل�ساجع، ف���اإن اأ�رضرَن فا�رضبوهن، وهذا الإ�سم���ار يف ترتيبها كامل�سمرة يف قوله 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڇ  تعال���ى: 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ڇ املائدة: 33.

ومعناه���ا امل�سمر فيه���ا: اأن يقتلوا اإن قتل���وا، اأو ي�سلبوا اإن قتلوا واأخ���ذوا املال، اأو 
تقط���ع اأيديهم واأرجلهم)5)) من خالف اإن اأخذوا امل���ال ومل يقتلوا، كذلك اآية الن�سوز؛ 
لأن العقوبات املختلفة يجب اأن تك���ون يف ذنوب خمتلفة، ول تكون كبائر العقوبات 
ل�سغائر الذنوب، ول �سغائر العقوبات لكبائر الذنوب، فاأوجب اختالف العقوبات اأن 

تكون على اختالف الذنوب)6)).
يق���ول ابن العرب���ي يف كتابه اأحكام الق���راآن: من اأح�سن ما �سمع���ت يف تف�سري هذه 
الآي���ة قول �سعيد بن جبري، قال: يعظها، فاإن هي قبلت واإل هجرها، فاإن هي قبلت واإل 

�رضبها، فاإن هي قبلت واإل بعث حكماً من اأهله، وحكماً من اأهلها)))).
2-اإن العقوب���ات تختل���ف باختالف اجلرائم، ولهذا ما ُي�شتح���ق بالن�شوز ل ي�شتحق 

بخوف الن�شوز، وكذلك ما ي�شتحق بتكرار الن�شوز ل ي�شتحق بن�شوز مرة)))).
3-اإنَّ املق�س���ود زجره���ا عن املع�سي���ة يف امل�ستقبل، وم���ا هذا �سبيله يب���داأ بالأ�سهل 

)94) االألو�صي، روح املع�ين، 25/5؛ حممد ر�صيد ر�ص�، تف�صري القراآن احلكيم امل�صتهر ب��صم تف�صري املن�ر، الق�هرة، دار املن�ر، 
الق�هرة، 366)ه�/947)م ط 2، 77-76/5.

)95) ابن قدامة، املغني، 0)/260.
)96) امل�وردي، احل�وي الكبري، 2)/)24.
)97) ابن العربي، اأحك�م القراآن، )/535.

)98) ال�صريازي، املهذب، 487/2.
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فالأ�سهل كمن هجم رجل على منزله فاأراد اإخراجه)))).
٤-قيا����س الت���درج والرتتيب يف تاأدي���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، اإذ الأمر يبداأ باملوعظة على الرفق واللي دون التغليظ يف القول، 

فاإن قبلت واإل غلظ القول به، فاإن قبلت واإل ب�شط يده فيه)111).
املذهب الث�ين: ذهب ال�سافعية يف الراجح من مذهبهم وبع�س احلنابلة اإلى عدم وجوب 

الرتيب يف ا�شتخدام و�شائل التاأديب وللزوج اختيار املنا�شب منها م�شتدلني مبا يلي)111):
ٹ ٹ ڤ ڤ  ڇ  – �سبحان���ه وتعال���ى-  قول���ه  ال���واو يف  1-اأنَّ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڇ جاءت ملطلق اجلمع ولي�س للرتتيب)112).
2-اأنه يجوز اأن يهجرها للن�سوز فجاز اأن ي�رضبها كما لو تكرر منها)113).

3-اأنَّ عقوب���ات املعا�شي ل تختلف بالتكرار وعدمه كاحلدود، فاإنه يتم العقاب عليها 
لأول مرة واإن مل يتكرر)114).

٤-م���ن املعقول؛ لأن املراأة النا�زش رمبا ل تبايل بالوع���ِظ والهجران لها، وبالتايل يبداأ 
الزوج تاأديبها مبا يراه م�سلحاً لها.

)99) الزرك�ص���ي، �ص���رح الزرك�صي، 449/2؛ ابن قدام���ة، املغني، 0)/260؛ ابن مفلح، املبدع، 264/6، النجدي، ح��صية الرو�ص 
املربع، 456/6؛ البهوتي، ك�ص�ف القن�ع، 85/4).

)00)) الك��ص�ين، بدائع ال�صن�ئع، 334/2.
))0)) ال�ص�فع���ي، االأم، 493/6، ال�ص���ريازي، امله���ذب، 487/2؛ الرمل���ي، نه�ي���ة املحت����ج، 390/6، امل����وردي، احل����وي الكب���ري، 
2)/)24؛ ال�صربين���ي، مغن���ي املحت����ج، 343/3؛ تق���ي الدي���ن اأب���و بكر ب���ن حممد احل�صن���ي، كف�ية االأخي����ر يف حل غ�ية 
االخت�ص����ر، ب���ريوت، دار الكت���ب العلمي���ة، 422)ه�/ )200م، ����ص ))5؛ ابن قدام���ة، املغني، 0)/260؛ اب���ن تيمية، فت�وي 

الن�ص�ء، �ص 247، ابن مفلح، املبدع، 264/6.
)02)) الغزايل، الو�صيط، 305/5؛ ال�صربيني، مغني املحت�ج، 343/3.

)03)) ال�صريازي، املهذب، 487/2،؛ ال�صربيني، مغني املحت�ج، 343/3؛ الرملي، نه�ية املحت�ج، 390/6.
)04)) املرداوي، االإن�ص�ف، 377/8؛ ابن قدامة، املغني، 0)/260.
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من�ق�شة اأدلة املذهب الث�ين: 
بعد ا�ستعرا�س مذاهب الفقهاء واأدلتهم يف م�ساألة الرتتيب بي و�سائل تاأديب الزوجة 

من عدمه يكن مناق�سة اأدلة املذهب الثاين كالآتي:
الدليل االأول: قوله���م اأن الواو جاءت ملطلق اجلمع ولي�س للرتتيب لي�س �سائباً؛ لأن 

ال���واو بدخولها على اأجزاٍء خمتلفٍة يف ال�س���دة وال�سعف، وترتيبها تدريجياً دليل على 
الرتتيب ولي�س اجلمع.

الدلي��ل الث���ين: ت�شويتهم بني املع�شي���ة وتكرارها غري موف���ق؛ لأن العقوبة تختلف 

باخت���الف املع�شي���ة، فما ت�شتحقه امل���راأة بخوف الن�ش���وز، ل يت�شاوى م���ع ما ت�شتحقه 
بن�سوزها وتكرار ذلك منها.

الدلي��ل الث�ل��ث: قيا�سهم العقوب���ات التعزيري���ة والتاأديبية على احل���دود قيا�ٌس مع 

الف���ارق؛ لأنه ل وج���ه لقيا�س العقوب���ات التعزيرية اأو التاأديبية عل���ى احلدود، فاحلدود 
اأ�شد خطراً واأعظم جرم���اً من املعا�شي التي فيها التاأديب، فكيف ُيقا�س عليها؟ وكذلك 
فاحل���دود مقدرة ول جمال لالجته���اد فيها، بينما املعا�شي التي فيه���ا التاأديب يوكل اأمر 
تقديرها، واختيار املنا�سب لها من العقوبات من ِقَبل املُوؤدِّب: كالزوج لزوجته، والأب 

لولده، ويفرق فيها بي من يتكرر الذنب منه، وبي من يفعله لأول مرة.
الدلي��ل الرابع: اإيقاعهم العقوبة مع الظن ل يج���وز، فالرجل ل يكنه معرفة اأنها ل 

تبايل بالوعظ والهجران اإل بعد جتريبه معها، فلرمبا يجدي معها الوعظ هذه املرة.
الق��ول الراجح: الراجح يف امل�ساألة ما ذهب اإلي���ه جمهور الفقهاء بوجوب الرتتيب 

يف ا�شتخدام و�شائل التاأديب واأن ال�رضب ل يكون لأول خمالفة، وذلك ملوافقته لظاهر 
الآية، وملا ا�ستدلوا به من اأدلة نقلية وعقلية، تتفق مع روح ال�رضيعة ومقا�سدها من هذا 
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الت�رضي���ع ومراعاتها للم�سلحة، وامل�سلحة هنا هي احلفاظ على العالقة الزوجية، فلرمبا 
تكون املراأة يف حالة �سيق اأدت بها اإلى مع�سية زوجها؛ فاإن همَّ بها زوجها بال�رضب رمبا 
يتفاقم الأمر اإلى ما هو اأ�سواأ منه، وعليه فالزوج ل يهجر اإذا نفع الوعظ، ول ي�رضب اإذا 

نفع الهجر، وي�رضب حينما يتاأكد اأن ال�رضب هو الذي يجدي معها.
ال�ضرط الثاين: اأن يجتنب املوا�سع املنهي عن �رضبها كالوجه والراأ�س واملقاتل، جاء 

يف حا�شية الع���دوي: املنا�شب اأن يقول: باأن ي�رضبها �رضب���اً غري خموف؛ لأن ال�رضب 
ال���ذي ل يك����رض عظم���اً ول ي�سي جارح���ة قد يكون خموف���اً كاللكمة عل���ى القلب اأو 

الثديي)115).
ويقول ال�شريازي يف املهذب: ويتجنب املوا�شع املخوفة واملوا�شع امل�شتح�شنة)116).

وج���اء يف املغني: وعليه اأن يتجنب الوجه واملوا�شع املخوفة ؛ لأن املق�شود التاأديب 
ل الإتالف))11).

وج���اء يف ك�ساف القن���اع: ويجتنب الوجه تكرم���ة له، ويجتنب البط���ن واملوا�سع 
املخوفة، خوف القتل، ويجتنب املوا�شع امل�شتح�شنة لئال ي�شوهها))11).

ال�ضرط الثالث - اأن يكون ال�ضرب غري مربٍح.

ِ،وا�ْسَتْحَلْلُتْم  َ يِف النِّ�َساِء، َفاإِنَُّكْم اأََخْذُتُوُهنَّ ِباأََمانَِة اهللَّ قال �سلى اهلل عليه و�سلم: »اتَُّقوا اهللَّ
 ، ِلكرَ ْلنرَ ذرَ ُهونرَُه،فرَاإِْن فرَعرَ ًدا ترَْكررَ ُكْم اأرَحرَ لرَْيِهنَّ اأرَل ُيوِطْئنرَ ُفُر�شرَ ِ، اإِنَّ لرَُكْم عرَ ِة اللَّ ِلمرَ ُه���نَّ ِبكرَ ُفُروجرَ

)05)) العدوي، ح��صية العدوي على �صرح اخلر�صي، 58/3).
)06)) ال�صريازي، املهذب، 487/2؛ اخلطيب ال�صربيني، االإقن�ع، 265/2-424؛ االأ�صيوطي، جواهر العقود، 40/2؛ البيهقي، 

معرفة ال�صنن واالآث�ر، 0)/290.
)07)) ابن قدامة، املغني، 0)/260-)26؛ ابن مفلح، املبدع �صرح املقنع، 264/6.

)08)) البهوتي، ك�ص�ف القن�ع عن منت االإقن�ع، 84/4).
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بًا َغرْيَ ُمرَبٍِّح«))11). بُوُهنَّ �رَضْ َفا�رْضِ
يقول ابن العربي: ف�رض النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ال�رضب، وبي اأنه ل يكون مربحاً، 

اأي ل يظهر له اأثٌر على البدن، يعني من جرٍح اأو ك�رٍض)111).
(، وال�رضب يف هذه الآية هو  بُوُهَننّ وق���ال القرطبي: يف تف�سري قوله تعال���ى: )َوا�رْضِ
�رضب الأدِب غري املربح، وهو الذي ل يك�رض عظماً ول ي�سي جارحة كاللكزة ونحوها، 

فاإن املق�سود منه ال�سالح ل غري)111).
ويقول الكا�شاين: فاإن تركت الن�شوز واإل �رضبها �رضباً غري مربٍح ول �شائن)112).

وج���اء يف حا�شية العدوي: قوله خفيفاً اأي غري مربح، وهو الذي ل يك�رض عظماً، ول 
يه�سم حلماً، ول ي�سي جارحة)113).

ويقول ال�سريازي: واأما ال�رضب فهو اأن ي�رضبها �رضباً غري مربٍح)114).
وقال ابن بطال يف النظم امل�شتعذب يف �رضح غريب املهذب: قوله: �رضباً غري مربح، اأي غري 
�ش���اٍق ول موؤٍذ، ُيقال برح به ال�ش���وق اأي ا�شتد به وجهده والربحاء �شدة ال�شوق، قال اأ�شحابنا 

الفقهاء هو �رضب غري مدمن ول مدمي واملدمن الدائم واملدمٍي الذي يخرج منه الدم)115).
وجاء يف ك�شاف القناع: فله اأن ي�رضبها �رضباً غري مربٍح اأي غري �شديد للخرب ال�شحيح)116).

)09)) �صبق تخريجه، ه�م�ص رقم 4).
)0))) ابن العربي، اأحك�م القراآن الكرمي، )/535.

))))) حممد بن اأحمد بن اأبي بكر القرطبي تويف )67ه�، اجل�مع الأحك�م القراآن، بريوت، موؤ�ص�صة الر�ص�لة، 427)ه�/2006م 
ط )، 285/6.

)2))) بدائع ال�صن�ئع، الك��ص�ين، 334/2، وانظر يف نف�ص املعنى: ابن ع�بدين، ح��صية رد املخت�ر، 6/)3).
)3))) العدوي، ح��صية العدوي على �صرح اخلر�صي، 58/3)؛ وانظر الن�ص نف�صه يف: الدردير، ال�صرح ال�صغري، 2/))5.

)4))) املهذب، ال�صريازي، 487/2؛ وانظر: اخلطيب ال�صربيني، كت�ب االإقن�ع، 265/2؛ االأ�صيوطي، جواهر العقود، 40/2.
)5))) ابن بط�ل، النظم امل�صتعذب يف �صرح غريب املهذب، 487/2.

)6))) البهوت���ي، ك�ص����ف القن����ع عن منت االإقن�ع، 84/4)؛ وانظر يف نف�ص املعنى: املرداوي، االإن�ص�ف يف معرفة الراجح من 
اخلالف، 377/8؛ ابن مفلح، املبدع، 264/6؛ الزرك�صي، �صرح الزرك�صي، 449/2؛ ابن قدامة، عمدة الفقه، �ص 49).



 العدد |62| ربيع الأول 1435هـ198

ال�ض��رط الرابع: اأن يكون ا�شتخدام ال�رضب متفقاً مع احلكمة املق�شودة من ت�رضيعه 

وهو اإ�سالح حال الزوجة و�سمان عدم خروجها على الطاعة.
جاء يف ال�رضح الكبري: واأما ال�رضب فال يجوز اإل اإذا ظن اإفادته ل�سدته))11).

وق���ال ال�رضبيني يف مغني املحتاج: اإمنا يجوز ال�رضب اإن اأفاد �رضبها يف ظنه واإل فال 
ي�رضبها))11).

ال�ضرط اخلام�س - عدم الزيادة على ع�ضر �ضربات: عن اأبي بردة بن نيار ر�سي اهلل 

عنه قال: �سمعت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يقول: »َل ُيْجَلُد َفْوَق َع�َضَرِة اأَ�ْضَواٍط، 
.(11((»ِ اإِاَلّ يف َحٍدّ ِمْن ُحُدوِد اهلَلّ

ل خ���الف بي الفقهاء يف التاأديب دون الع�رض؛ لكنهم اختلفوا يف الزيادة على ع�رض 
�رضبات على ثالثة مذاهب:

املذه��ب االأول: ذهب اأ�شهب من املالكية وبع�س ال�شافعية والإمام اأحمد يف امل�شهور 

عن���ه)121)، اإلى عدم ج���واز الزيادة على ع�رضة اأ�شواط م�شتدل���ني بظاهر احلديث، يقول 
اب���ن رجب يف كتابه جامع العل���وم واحلكم: واأما قول النبي �سل���ى اهلل عليه و�سلم »اَل 
)7))) الدردي���ر، ال�ص���رح الكب���ري، 343/2؛ وانظ���ر: الدرير، ال�صرح ال�صغري عل���ى اأقرب امل�ص�ل���ك، 2/2)5؛ علي�ص، �صرح منح 
اجللي���ل، 76/2)؛ ال�ص����وي، بلغة ال�ص�ل���ك، 2/)33؛ الد�صوقي، ح��صية الد�صوقي عل���ى ال�صرح الكبري، 343/2، خمت�صر 

خليل، �ص )))، اخلر�صي، �صرح اخلر�صي على خمت�صر خليل، 57/3).
)8))) ال�صربيني، مغني املحت�ج، 343/3؛ الرملي، نه�ية املحت�ج، 6/)39.

)9))) البخ����ري، �صحي���ح البخ����ري، كن����ب احلدود 86، ب�ب كم التعزي���ز واالأدب؟ 42، احلديث رق���م 6848، 262/4؛ وم�صلم، 
�صحيح م�صلم، بلفظ: »ع�صر جلدات«، كت�ب احلدود 29، باب قدر اأ�سواط التعزير9، احلديث رقم 708)، �ص 6)8.

)20)) اب���ن ر�ص���د، البي�ن والتح�صيل، 7)/46؛ اخلطيب ال�صربيني، مغني املحت�ج، 254/4؛ امل�وردي، احل�وي الكبري، 7)/350؛ 
اب���ن قدام���ة، املغن���ي، 0) /)26؛ املرداوي، االإن�ص����ف، 0)/244؛ البهوتي، ك�ص�ف القن����ع، 4)/84)؛ البيهقي، معرفة ال�صنن 
واالآث�ر، 0)/290؛ ابن يتمية، الفت�وي، 08/28)؛ ابن قيم اجلوزية، الطرق احلكمية، �ص 25)، الزرك�صي، �صرح الزرك�صي، 
54/3)؛ اب���ن قدام���ة، عم���دة الفقه، �ص209، ابن مفلح، املبدع، 426/7، اأبو عب���داهلل �صم�ص الدين حممد بن اأيوب الزرعي 
ال�صهري ب�بن قيم اجلوزية تويف )75ه�، اإعالم املوقعني عن رب الع�ملني، بريوت، دار الكتب العلمية، 7)4)ه�/996)م، 23/2؛ 

�صم�ص الدين حممد بن مفلح املقد�صي تويف 763ه�، الفروع، بريوت، موؤ�ص�صة الر�ص�لة، 424)ه�/2003م ط 0))/09).
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ِ« فهذا قد اختلف النا�س يف معناه،  َلاّ يف َحٍدّ ِمْن ُحُدوِد اهلَلّ ُيْجَلُد َفْوَق َع�َضَرِة اأَ�ْضَواٍط، اإِ

فمنهم من ف�رض احلدود ها هنا بهذه احلدود املقدرة، وقال: اإن التعزير ل يزيد على ع�رض 
جلدات، ول يزاد عليها اإل يف هذه احلدود املقدرة، ومنهم من ف�رض احلدود هاهنا بجن�س 

حمارم اهلل، فاأما �رضب التاأديب على غري حمرم، فال يتجاوز به ع�رض جلدات)121).
املذهب الث���ين: جواز الزيادة على ع�رضة اأ�شواط، ولكن ل يبلغ اأدنى احلدود واأدنى 

احل���دود حدُّ �رضب اخلمر، م�شتدلني مب���ا روي مرفوعاً: من بلغ حداً يف غري حٍد فهو من 
املعتدي���ن)122)، ولكنهم اختلفوا يف تقدير حده، فذهب اأب���و حنيفة وحممد بن احل�سن 
وبع�س املالكية وبع�س ال�سافعية ورواية عن الإمام اأحمد اإلى اأنه ل يتجاوز ت�سعاً وثالثي 
جلدة، وذهب اأبو يو�سف وزفر من احلنفية اإلى اأنه ل يتجاوز به ت�سعاً و�سبعي جلدة)123).

))2)) زين الدين اأبو الفرج عبد الرحمن بن �صه�ب الدين بن رجب احلنبلي تويف 795ه�، ج�مع العلوم واحلكم، الق�هرة، 
مكتب���ة ال�صف����، 422)ه����/ 2002م ط )، ����ص299؛ وانظر يف نف����ص املعنى: ابن قيم اجلوزي���ة، اإعالم املوقعني عن رب 

الع�ملني، 23/2.
)22)) البيهقي، ال�شن الكرى، كت�ب االأ�صربة، ب�ب م� ج�ء يف التعزير واأنه ال يبلغ به اأربعني 24، ح 7585)، 567/8، حديث 

مر�صل.
)23)) الك��ص����ين، بدائ���ع ال�صن�ئع، 64/7؛ ابن الهم�م، فتح القدير، 5/5))، ابن جنيم، البحر الرائق، 5/)5؛ بره�ن الدين 
عل���ى املرغين����ين ت���ويف 593ه�، الهداية �ص���رح بداية املبتدي، ب���ريوت، دار الفكر، ب���دون ت�ري���خ، 5/5))؛ الزيلعي، تبيني 
احلق�ئق، 209/3؛ اأكمل الدين حممد بن حممود الب�برتي تويف 786ه�، �صرح العن�ية على الهداية، بريوت، دار الفكر، 
بدون ت�ريخ، 5/5))؛ ال�صلبي، ح��صية ال�صلبي، 209/3؛ ق��صي زادة، نت�ئج االأفك�ر، 5/5))؛ ابن ع�بدين، منحة اخل�لق 
عل���ى البح���ر الرائ���ق، 5/)5؛ ح��صي���ة �صعد حلب���ي، 5/5))؛ القرايف، الذخ���رية، 2)/20)؛ ابن ر�صد، البي����ن والتح�صيل، 
7)/46؛ ال�ص�فع���ي، االأم، 493/6؛ الرمل���ي، نه�ي���ة املحت�ج، 22/8؛ اخلطيب ال�صربيني، االإقن����ع، 422/2؛ زين الدين بن 
عبدالعزيز امليلب�ري تويف 987ه�، فتح املعني �صرح قرة العني مببهم�ت الدين، بريوت، دار الكتب العلمية، 424)هـ ط 2، 
����ص 2)2؛ امل����وردي، االأحك�م ال�صلط�نية ����ص344، �صليم�ن بن عمر بن من�صور العجيلي املعروف ب�جلمل تويف 204)ه�، 
ح��صي���ة اجلم���ل عل���ى �صرح املنهج، ب���ريوت، دار الكتب العلمية، 7)4)ه����/996)م ط )، 8/)5؛ زكري� بن حممد بن اأحمد 
االأن�ص����ري ت���ويف 926ه�، منهج الطالب، بريوت، دار الكتب العلمية، 7)4)ه����/996)م ط )، 8/)5؛ اخلطيب ال�صربيني، 
مغن���ي املحت����ج، 254/4؛ احل�وي الكبري، امل����وردي، 7)/349؛ ال�صريازي، املهذب، 374/3؛ اب���ن قدامة، املغني، 2)/524؛ 
املرداوي، االإن�ص�ف، 0)/247؛ الزرك�صي، �صرح الزرك�صي، 55/3)؛ ابن قيم اجلوزية، الطرق احلكمية، �ص 25)؛ الفراء، 

االأحك�م ال�صلط�نية، �ص )28؛ ابن مفلح، املبدع، 426/7؛ ابن تيمية، الفت�وي، 08/28) ابن مفلح، الفروع، 0)/09).
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واأ�سا����س خالف اأ�سحاب هذا املذهب هو؛ هل التقدير على حد العبيد اأو الأحرار؟ 
فمن قال بالأول، قال: ل يتجاوز ت�سعاً وثالثي جلدة، ومن قال بالثاين، قال: ل يتجاوز 

ت�سعاً و�سبعي جلدة.
املذه��ب الث�لث: ذه���ب ال�ساحبان م���ن احلنفية واأبو عب���د اهلل الزبريي من 

ال�سافعي���ة واأحم���د)124) يف رواي���ة عنه اإلى اأن���ه ل يبلغ بالتعزير ب���كل جناية احلد 
امل����رضوع من جن�شها، واإن زاد عن حد جن�س اآخر؛ ف���ال يبلغ بالقذف بغري الزنا 
ح���د القذف، ول يبلغ يف مقدم���ات الزنا حد الزنا، ويج���وز اأن يزيد على حد 

ال�رضب والقذف.

املطلب الرابع: 
م�شئولية الزوج اجلن�ئية يف �شم�ن تلف الزوجة

يف حال قيام الزوج بتاأديب زوجته اأدباً اأدى اإلى تلفها فاإن هناك �سورتي:

ال�شورة االأولى:

 يف حالة حدوث تعمد باأن اعتدى الزوج على زوجته كاأن ي�رضبها �رضباً مربحاً �شائناً 
متجاوزاً بذلك حدود التاأديب امل�رضوعة.

)24)) الك��ص����ين، بدائ���ع ال�صن�ئ���ع، 64/7؛ اب���ن الهم�م، فت���ح القدير، 6/5))؛ الزيلع���ي، تبيني احلق�ئ���ق، 209/3؛ ال�صلبي، 
ح��صي���ة ال�صلب���ي، 209/3؛ الب�برت���ي، �ص���رح العن�ي���ة عل���ى الهداي���ة، 6/5))؛ املرغين����ين، الهداي���ة �صرح بداي���ة املبتدي، 
6/5))؛ امل�وردي، االأحك�م ال�صلط�نية، �ص 345؛ اجلمل، ح��صية اجلمل، 8/)5؛ ابن قدامة، املغني، 2)/524؛ املرداوي، 
االإن�ص����ف، 0)/247؛ اب���ن قي���م اجلوزي���ة، الطرق احلكمية، ����ص 25)؛ ابن تيمي���ة، الفت����وي، 08/28)؛ الزرك�صي، �صرح 

الزرك�صي، 55/3)؛ ابن مفلح، املبدع، 426/7؛ ابن مفلح، الفروع، 0)/09).
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اتف���ق الفقهاء من احلنفية واملالكية وال�سافعية واحلنابل���ة)125) يف هذه ال�سورة على اأن 
الزوج ي�سمن تلف زوجته، فيقت�س من الزوج اإذا ماتت الزوجة؛ لأن املق�سود التاأديب 
ل الهالك، اأما اإذا اأدى اعتداوؤه عليها اإلى تلف اأحد اأع�سائها دون املوت فاإنه ي�سمن هذا 
التل���ف؛ لأن املق�س���ود التاأديب ل الإتالف، والقا�سي يعزره وف���ق اجتهاده ب�رضٍب اأو 

�سجٍن اأو توبيٍخ اأو ما يراه منا�سباً.
قال احلنفية واملالكي���ة)126): اإن القا�سي يعزره ولو لأول مرة اإذا ثبت اإ�رضاره بالزوجة 

دون وجه حق، وذلك لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »ل �رضر ول �رضار«))12).

)25)) اب���ن جني���م، البح���ر الرائق، 53/5؛ الك��ص�ين، بدائع ال�صن�ئع، 305/7؛ حممد بن غ�من بن حممد البغدادي، جممع 
ال�صم�ن�ت، بريوت، ع�مل الكتب، 407)ه�/987)م ط )، �ص 66)؛ ابن جنيم، االأ�صب�ه والنظ�ئر، �ص 346؛ ابن ع�بدين، 
ح��صي���ة رد املحت����ر، 6/)3)؛ اب���ن ع�بدين، منح���ة اخل�لق على البحر الرائق، 53/5؛ ابن الهم����م، فتح القدير، 9/5))؛ 
ق��ص���ي زادة، نت�ئ���ج االأف���ك�ر، 9/5))؛ ال�سرخ�ســـي، املب�ســـوط، 48/30؛ الزيلع���ى، تبي���ني احلق�ئ���ق، 3/))2؛ املرغين����ين، 
الهداي���ة، 7/5))-8))؛ اخلر�ص���ي، �صرح اخلر�صي عل���ى خمت�صر خليل، 58/3)؛ �صليم�ن بن خلف بن �صعد الب�جي تويف 
494ه����، املنتق���ى �صرح املوط����أ، الق�هرة، دار الكت�ب االإ�صالم���ي، 332)هـ ط 2، 79/7؛ علي�ص، �ص���رح منح اجلليل، 77/2)؛ 
الدردير، ال�صرح الكبري، 343/2؛ الد�صوقي، ح��صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري، 343/2، القرايف، الذخرية، 2)/9))؛ 
احلط����ب، مواه���ب اجلليل، 262/5؛ جم�ل الدين بن عم���ر بن احل�جب امل�لكي تويف 646ه�، ج�مع االأمه�ت، دم�صق، دار 
اليم�مة، )42)ه�/2000م ط 2، �ص 525؛ الدردير، ال�صرح ال�صغري، 2/2)5؛ ال�ص�فعي؛ االأم؛ 7/7)2؛ الغزايل، الو�صيط، 
306/5؛ احل�صن���ي، كف�ي���ة االأخي����ر، �ص ))5؛ ال�صريازي، امله���ذب، 375/3؛ ال�صربيني، مغني املحت����ج، 263/4؛ الرملي، 
نه�ية املحت�ج، 8/)3؛ امل�وردي، احل�وي الكبري، 2)/243؛ ال�صربامل�صي، ح��صية ال�صربامل�صي، 8/)3؛ امل�وردي، االأحك�م 
ال�صلط�ني���ة، ����ص 347؛ ابن قدامة، املغن���ي، 2)/524؛ ابن مفلح، املبدع، 264/6؛ امل���رداوي، االإن�ص�ف، 0)/53؛ البهوتي، 
ك�ص�ف القن�ع، 3/5)؛ موفق الدين عبداهلل بن اأحمد بن حممد بن قدامة املقد�صي تويف 620ه�، الك�يف، ال�صعودية، دار 
هج���ر، 7)4)ه����/997)م ط )، 99/5)؛ م�صطف���ى ب���ن �صعد بن عب���ده ال�صيوطي الرحيب�ين ت���ويف 243)ه�، مط�لب اأويل 

النهى يف �صرح غ�ية املنتهى، دم�صق، من�صورات املكتب االإ�صالمي، )38)ه�/)96)م ط )، 6/)9.
)26)) ابن جنيم، البحر الرائق، 53/5؛ الك��ص�ين، بدائع ال�شن�ئع، 305/7؛ ابن ع�بدين، ح��شية رد املحت�ر، 6/)3)؛ علي�ص، 
�ش��رح منح اجلليل، 77/2)؛ الد�صوقي، ح��شية الد�شوق��ي، 343/2، اخلر�صي، �شرح اخلر�شي على خمت�شر خليل، 58/3)؛ 
الدردي���ر، ال�ش��رح الكبري، 343/2؛ الع���دوي، ح��شية العدوي، 58/3)؛ الدردير، ال�ش��رح ال�شغري، 2/2)5؛ خمت�شر خليل، 

�ص ))).
)27)) ابن م�جه، �صنن ابن م�جه، كت�ب االأحك�م 3)، ب�ب من بني يف حقه م� ي�صر ج�ره 7)، ح2340، �ص 400، م�لك، املوط�أ، 
كت����ب االأق�صي���ة 36، ب����ب الق�ص����ء يف املراف���ق 26، ح 424)، ����ص 455؛ احل�ك���م، امل�صت���درك، كت�ب البيوع، ب����ب النهي عن 

املح�قلة واملخ��صرة واملن�بذة، ح 2392، وق�ل: �صحيح االإ�صن�د.
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وقال ال�سافعي���ة))12): ل يعزره يف املرة الأولى ل�رضورة الع����رضة بينهما؛ ولأن اإ�ساءة 
اخللق تكرث ب���ي الزوجي، والتعزيز عليه���ا يورث وح�سة بينهم���ا، فيقت�رض اأوًل على 
النهي لعل احلال يلتئم بينهما؛ فاإن عاد عزره وحال بينهما حتى يعود اإلى العدل وُح�سِن 

الع�رضة.

ال�شورة الث�نية:

 اإذا اأدب الزوج زوجته الأدب امل�رضوع باأن مل يخرج عن حدود التاأديب، باأن �رضبها 
�رضب���اً خفيفاً بعد اأن ا�ستنفد الو�سائل الأخرى من وعٍظ وهجٍر يف امل�سجع فتلفت على 

يديه، اختلف الفقهاء يف هذه ال�سورة على مذهبي وهي كالآتي: 
املذه��ب االأول: ذهب احلنفية وال�سافعية))12) اإلى اأن الزوج ي�سمن تلف زوجته �سواًء 

كان ال�رضب مما يعترب تاأديباً اأو كان اأ�شد من ذلك وحجتهم يف ذلك: 
1-اأن التاأديب فعل يبقي املوؤَّدب بعده حياً فاإذا اأدى التاأديب اإلى تلف املوؤدَّب اأو اأحد 

اأع�سائه، فقد وقع قتاًل اأو قطعاً ل تاأديباً.
2-اأن التاأديب لي�س واجباً على الزوج؛ واإمنا هو حٌق له وا�شتعمال احلق مقيد ب�رضط 

ال�سالمة.

)28)) الغ���زايل، الو�صي���ط، 306/5؛ ال�صربيني، مغني املحت�ج، 344/3؛ الرملي، نه�ية املحت�ج، 6/)39؛ اخلطيب ال�صربيني، 
االإقن�ع، 266/2 – 267.

)29)) اب���ن جني���م، البح���ر الرائ���ق، 53/5، الك��ص�ين، بدائع ال�صن�ئ���ع، 305/7؛ البغدادي، جمم���ع ال�صم�ن�ت، �ص 66)؛ ابن 
جني���م، االأ�صب����ه والنظ�ئ���ر، ����ص 346؛ اب���ن الهم�م، فت���ح القدير، 9/5))؛ اب���ن ع�بدي���ن، ح��صية ابن ع�بدي���ن، 6/)3)، 
ال�سرخ�ســـي، املب�ســـوط، 48/30؛ الزيلع���ي، تبي���ني احلق�ئ���ق، 3/))2، املرغين����ين، الهداي���ة، 7/5))، ق��ص���ي زادة، نت�ئ���ج 
االأف���ك�ر، 9/5))؛ ال�ص�فع���ي، االأم، 7/7)2؛ الغ���زايل، الو�صي���ط، 306/5؛ احل�صن���ي، كف�ي���ة االأخي�ر، ����ص ))5؛ اخلطيب 
ال�صربين���ي، مغن���ي املحت����ج، 263/4؛ الرمل���ي، نه�ي���ة املحت����ج، 8/)3؛ امل����وردي، احل����وي الكب���ري، 2)/243؛ ال�صريازي، 

املهذب، 375/3؛ البيهقي، معرفة ال�صنن واالآث�ر، 0)/290؛ امل�وردي، االأحك�م ال�صلط�نية، �ص 347.
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3-اأن حق الزوج يف التاأديب متمح����س لنفعه ال�شخ�شي وحتقيق م�شلحته، وله اأن 
ي�ستعمله اأو يرتكه.

٤-لأن ت���رك ال����رضب اأول���ى واأف�سل، لقوله �سل���ى اهلل عليه و�سل���م: “لن ي�رضب 
خياركم”)131).

املذه��ب الث�ين: ذهب املالكية واحلنابل���ة)131) اإلى اأن الزوج ل ي�سمن تلف زوجته اإذا 

 ، كان ال����رضب مما يعترب مثله اأدب���اً وحجتهم يف ذلك؛ اأن ال���زوج ا�ستعمل حقه بال تعدِّ
وا�ستعمال احلق يف حدوده عمٌل مباٌح، ول م�سئولية على عمل مباح.

الراأي الراجح: 

اأميل اإلى الأخذ مبا ذهب اإليه احلنفية وال�سافعية من ت�سمي الزوج تلف زوجته؛ 
وذل���ك لأن تاأديب الزوجة اإمن���ا اأبيح لتحقيق م�سلحتها ل الإ����رضار بها، وحتى ل 
يكون ا�شتخدام هذا احل���ق ذريعة لظلم الزوجات يف زمٍن ف�شدت فيه ذمم النا�س 
وطباعهم، فت�سمي الزوج تلف زوجته يجعله اأكرث حذراً واحتياطاً يف تاأديبه لها.

)30)) �صبق تخريجه، ه�م�ص رقم 88.
))3)) اخلر�ص���ي، ح��صي���ة اخلر�ص���ي، 58/3)، علي����ص، �ص���رح من���ح اجللي���ل، 77/2)، ابن احل�ج���ب، ج�مع االأمه����ت، �ص 525، 
القرايف، الذخرية، 2)/336، الب�جي، املنتقى �صرح املوط�أ، 79/7؛ ابن قدامة، املغني، 2)/524؛ ابن مفلح، املبدع، 264/6؛ 
املرداوي، االإن�ص�ف، 0)/53؛ البهوتي، ك�ص�ف القن�ع، 3/5)؛ الفراء، االأحك�م ال�صلط�نية، �ص 282؛ موفق الدين عبداهلل 
بن اأحمد بن قدامة املقد�صي تويف 620ه�، املقنع، ال�صعودية، دار هجر، 4)4)ه�/ 993)م، ط )، 0/4))، زين الدين املنجي 
ب���ن عثم����ن ب���ن اأ�صع���د التنوخي ت���ويف 695ه�، املمتع يف �ص���رح املقن���ع، ال�صعودية، مكتب���ة االأ�صدي، 424)ه����/2003م ط 3، 
0/4))؛ اب���ن قدام���ة، ال���ك�يف، 99/5)؛ الرحيب����ين، مط�ل���ب اأويل النه���ى، 6/)9؛ اأبو عبد اهلل �صم����ص الدين حممد بن 
اأي���وب الزرع���ي ال�صه���ري ب�بن قيم اجلوزية تويف )75ه�، الطب النبوي، الق�ه���رة، دار الفجر للرتاث، الق�هرة، 426)ه�/ 
2005م، �ص 06)؛ اأبو عبد اهلل �صم�ص الدين حممد بن اأيوب الزرعي الدم�صقي ال�صهري ب�بن قيم اجلوزية تويف )75ه�، 
زاد املع����د يف ه���دي خ���ري العب�د، الق�هرة، دار الفجر لل���رتاث، )43)ه�/0)20م ط 2، 44/3)؛ النج���دي، ح��صية الرو�ص 
املرب���ع، 456/6؛ زي���ن الدي���ن عبد الرحمن بن اأحم���د بن رجب احلنبلي تويف 795ه�، تقري���ر القواعد وحترير الفوائد، 

دار ابن عف�ن، بدون ت�ريخ، )/)2).
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املبحث الث�لث
ت�أديب ال�شغ������ر

املطلب الأول: م�شروعية ت�أديب ال�شغ�ر وم� يوؤدبون فيه

اأواًل – م�صروعية ت�أديب ال�صغ�ر:

تاأدي���ب ال�سغار م����رضوع دل على م�رضوعيت���ه القراآن الكرمي وال�سن���ة النبوية والأثر 
واملعقول:

اأواًل - من القراآن الكرمي:
قوله  �سبحانه وتعال���ى  : ڇ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېڇ 

التحرمي: ٦ . 
وج��ه الداللة من االآي��ة: وقاية الأنف�س تك���ون باإلزامها اأمر اهلل امتث���اًل ونهيه اجتناباً 

والتوبة عم���ا ي�شخط الل ويوجب العذاب، ووقاية الأه���ل والأولد بتاأديبهم وتعليمهم 
واإجباره���م عل���ى اأمر اهلل فال ي�سلم العبد اإل اإذا قام مبا اأم���ر اهلل به يف نف�سه وفيمن حتت 

وليته من الزوجات والأولد)132).
ث�نيً� - من ال�شنة النبوية ال�شريفة:

1- م���ا �سح عن عبد اهلل بن عمر   ر�سي اهلل عنهما  قال: �سمعت ر�سول اهلل �سلى اهلل 
ُكْم َم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه اْلإَِماُم َراٍع َوَم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه  ُكْم َراٍع َوُكلُّ عليه و�سلم يقول: »ُكلُّ
ُجُل َراٍع يِف اأَْهِلِه َوُهَو َم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َوامْلَْراأَُة َراِعيٌَة يِف بَْيِت َزْوِجَها َوَم�ْسُئولٌَة َعْن  َوالرَّ
ُجُل  اِدُم َراٍع يِف َماِل �َسيِِّدِه َوَم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َقاَل َوَح�ِسْبُت اأَْن َقْد َقاَل َوالرَّ َرِعيَِّتَها َواخْلَ

)32)) حممد بن �ص�لح العثيمني تويف )42)ه�، تف�صري القراآن الكرمي، اليمن، دار الهداية، 2009م، ط )، 0)/327.
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ُكْم َراٍع َوَم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه«)133). َراٍع يِف َماِل اأَِبيِه َوَم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َوُكلُّ
وج��ه الداللة من احلديث: دل احلديث مبنطوقه على م�رضوعية تاأديب الوالد لولده؛ 

وذلك لأنَّ النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قد ا�سرتعاه عليه، ومن لوازم الرعاية التاأديب.
2-ع��ن اأيوب بن مو�شى القر�شي ع���ن اأبيه عن جده عن النبي �شلى الل عليه و�شلم 

َدٍب َح�َشٍن”)134). قال: “َم� َنَحَل َواِلٌد َوَلًدا اأَْف�َشَل ِمْن اأَ
ُجُل  َب الَرّ 3- م��� ج�ء يف احلديث عن ر�ش��ول اهلل �شلى اهلل عليه و�شل��م: “اَلأَْن ُيوؤَِدّ

َق ِب�َش�ٍع”)135). َوَلَدُه َخرْيٌ ِمْن اأَْن َيَت�َشَدّ

وجه الداللة من احلديثني ال�ش�بقني: احلديثان يدلن مبنطوقهما على تاأديب الأولد.

٤-عن اأن�س بن مالك ر�سي اهلل عنه عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال: »اأَْكِرُموا 
اأَْوَلَدُكْم، َواأَْح�ِسُنوا اأََدبَُهْم«)136).

وج��ه الداللة: قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »اأَْح�ِسُنوا« �سيغة اأمٍر دالة على الوجوب، 

فاحلديث يدل مبنطوقه على وجوب تاأديب الأولد.
5-ع���ن عبداهلل بن عمرو بن العا�س – ر�سي اهلل عنهما - قال: قال ر�سول اهلل �سلى 
بُوُهْم َعَلْيَها َوُهْم  اَلِة َوُهْم اأَْبَناُء �َسْبِع �ِسِن���َي َوا�رْضِ اهلل عليه و�سل���م: »ُمُروا اأَْوَلَدُكْم ِبال�سَّ

اِجِع«))13). ُقوا بَْيَنُهْم ِفى امْلَ�سَ اأَْبَناُء َع�رْضِ �ِسِنَي َوَفرِّ
وج��ه الداللة: يقول حممد ب���ن اأمري بن حيدر اآبادي يف عون املعب���ود: اإذا بلغ ع�رض 

�سني فا�رضبوه عليه���ا؛ اأي فا�رضبوا ال�سبي على ترك ال�سالة. ق���ال العلقمي: اإمنا اأمر 

)33)) �صبق تخريجه، ه�م�ص رقم 8.
)34)) �صبق تخريجه، ه�م�ص رقم 9).
)35)) �صبق تخريجه، ه�م�ص رقم 20.
)36)) �صبق تخريجه، ه�م�ص رقم )2.
)37)) �صبق تخريجه، ه�م�ص رقم 6).
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بال�رضب لع�رض؛ لأنه حد يتحمل في���ه ال�رضب غالباً، واملراد بال�رضب �رضباً غري مربح، 
واأن يتقي الوج���ه يف ال�رضب. قال الطيبي: جمع بي الأمر بال�سالة والتفريق بينهم يف 

امل�ساجع يف الطفولة تاأديباً لهم وحمافظة لأمر اهلل كله وتعليماً لهم))13).
ث�لثً� - من االأث���ر:

ع���ن عثمان احلاطبي، قال: �سمعت ابن عمر- ر�س���ي اهلل عنهما- يقول لرجٍل: اأَدِّب 
ابنك فاإنك م�سئول عن ولدك؛ ماذا اأدبته وماذا علمته؟ وهو م�سئول عن برك وطواعيته 

لك))13).
وج��ه الداللة: الأثر دل مبنطوق���ه على وجوب تاأديب الأولد، فقول���ه: اأَدِّب، �سيغة 

اأم���ٍر دالة على الوج���وب، وكذلك دل احلديث مبفهومه على وج���وب تاأديب الأولد، 
فال�سوؤال واملحا�سبة من اهلل ل تكون اإل على واجب.

رابعً� - من املعقول:

م���ن املُ�َسلَّم به اأن الأطف���ال لي�سوا على درجٍة واحدٍة من الأخ���الق، فنجد منهم من 
يقبل الأدب قبوًل �سهاًل، وجند منهم من ل يقبل ذلك، ومن الأطفال من هو كثري احلياء، 
ومنه���م من هو دون ذلك، ومنهم املحب لل�سدِق، ومنه���م من هو معتاد الكذب، فلو 
اأهملن���ا �ساحب الأخالق والطباع املذمومة يف �سغره، وتركن���اه يعتاد اإلى ما تيل اإليه 
طبيعته فيم���ا هو مذموم، تع�رضَّ عليه ترك ما اعتاده يف الك���رب؛ لذلك اأوجبت ال�رضيعة 
علينا تاأديب ال�سغار، فلي�س لهم عزي���ة ت�رضفهم عن تلك الطباع املذمومة، وعليه فاإن 
تاأديب ال�شغار من قبل الوالدين واملعلمني �رضورة �رضعية تربوية تهذيبية تقوميية للطفل.

)38)) اأب���و الطي���ب حمم���د �صم����ص احلق العظيم اآب����دي، عون املعبود �ص���رح �صنن اأب���ي داود، املدينة املنورة، املكتب���ة ال�صلفية، 
388)ه�/968)م، ط 2، 62/2).

)39)) �صبق تخريجه، ه�م�ص رقم )3.
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ث�ني�ً - م� يوؤدب فيه ال�صغ���ر:
ذه���ب جمهور الفقهاء)141) من احلنفية واملالكية وال�سافعية واحلنابلة على اأن للوالدين 

ومن يف معناهما كالو�سي تاأديب اأبنائهم على الأمور التالية:
1-على ترك العبادات من �سالة و�سوم- اإذا ا�ستطاعه – وكذلك على الطهارة حتى 

يعتاد عليها.
2-اإذا فعل �شيئاً من املحرمات من كذٍب وغيبٍة و�رضقٍة.

3-على �سوء الأخالق والآداب وعلى خمالطة اأقران ال�سوء.
٤-على التعليم وحفِظ القراآن وتعلم علومه.

5-على اإهمال الواجبات، والهروب من املدر�سة وكل ما يتعلق بالدرا�سة.

املطلب الثاين: �سروط تاأديب ال�سغــــار بال�سرب)141)
ي�ش���رط يف تاأديب ال�شغار ما ي�ش���رط يف تاأديب الزوجة على اختالف ب�شيط وهي 

)40)) اأحم���د ب���ن حمم���د ب���ن اإ�صم�عيل الطحط����وي تويف )23)ه����، ح��صية الطحط�وي عل���ى مراقي الفالح، ب���ريوت، دار الكتب 
العلمي���ة، 8)4)ه����/ 997)م ط )، )/73)؛ اب���ن ع�بدي���ن، ح��صي���ة رد املحت����ر، 29/6)-)3)؛ ابن جنيم، البح���ر الرائق، 54/5؛ 
خمت�صر خليل، �ص27؛ القرايف، الذخرية، 2)/9))؛ الدردير، ال�صرح ال�صغري، )/264 – 35/4؛ اخلر�صي، ح��صية اخلر�صي، 
)/)22؛ احلط����ب، مواه���ب اجللي���ل، 53/2-55؛ ال�ص����وي، بلغ���ة ال�ص�ل���ك، 265/4؛ اب���ن ر�ص���د، البي����ن والتح�صي���ل، )/493؛ 
الع���دوي، ح��صي���ة الع���دوي، )/)22؛ اأحم���د ب���ن غني���م النف���راوي ت���ويف 26))ه����، الفواكه ال���دواين عل���ى ر�ص�لة اب���ن اأبي زيد 
القريواين، بريوت، دار الكتب العلمية، 8)4)ه�/ 997)م ط )، 87/2)؛ الرملي، نه�ية املحت�ج، 22/8؛ اجلمل، ح��صية اجلمل 
عل���ى املنه���ج، 52/8؛ الغزايل، الو�صيط، 3/6)5؛ ال�صربيني، مغني املحت����ج، 90/4)؛ امليلب�ري، فتح املعني، )/24؛ البجريمي، 
ح��صي���ة البجريم���ي، 8/4)؛ اب���ن يتمية، جممع الفت�وى، 5/28)؛ ابن مفلح، الفروع، 0)/07)؛ به�ء الدين عبد الرحمن بن 
اإبراهي���م املقد�صي، العدة �ص���رح العمدة، بريوت، املكتبة الع�صرية، 7)4)ه�/997)م، �ص44)؛ ابن تيمية، �صرح العمدة، 45/2-
46؛ اب���ن قدام���ة، املغن���ي، 350/2- 2/4)4 -3)4؛ البهوت���ي، ك�ص�ف القن����ع، )/209؛ املرداوي، االإن�ص����ف، )/397؛ ابن قدامة، 

عمدة الفقه، �ص )6، ابن قيم اجلوزية، حتفة املودود ب�أحك�م املولود، �ص 53)؛ ابن مفلح، الفروع، 0)/07).
))4)) اب���ن ع�بدي���ن، ح��شي��ة رد املحت�ر، 29/6)-30)؛ اب���ن ر�صد، بداية املجتهد، 3/2)5؛ ال�ص����وي، بلغة ال�ش�لك، 268/4؛ 
الدردير، ال�شرح ال�شغري، )/263-264؛ احلط�ب، مواهب اجلليل، 53/2-54؛ القرايف، الذخرية، ))/270؛ الغزايل، 
الو�شي��ط، 3/6)5؛ ال�صربين���ي، مغني املحت�ج، )/639، ابن مفلح، الفروع، 0)/07)، الفراء، الأحك�م ال�شلط�نية، �ص 

282؛ ابن قدامة، املغني، 6/8))؛ املرداوي، الإن�ش�ف، 377/8- 2/9)4.
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كالآتي:
ال�ضرط الأول: وقوع ما يوجب التاأديب من ال�سغري لذنٍب فعله.

ال�ض��رط الث��اين: األ يكون ال����رضب مربحاً، ويتجن���ب فيه الوج���ه والراأ�س واملقاتل 

واملوا�شع املخوفة كالبطن واملذاكري.
ال�ضرط الثالث: اأن يكون ال�رضب بق�سد التاأديب، لإ�سالح حال ال�سغري.

ال�ض��رط الرابع: اأهلية امل�رضوب؛ ب���اأن يكون ال�شغري قد بلغ ال�شن التي يجوز �رضبه 

اَلِة  ْواَلَدُكْم ِب�ل�َشّ فيه���ا، وهي تبداأ من بلوغه العا�رضة لقوله �شلى الل عليه و�شلم: »ُمُروا اأَ
«)142)، فاحلديث يدل مبنطوقه على اإباحة �رضب ال�سغار  بُوُهْم َعَلْيَها ِلَع�رْضٍ ِل�َسْب���ٍع، وا�رْضِ
من �ش���ن العا�رضة ول يكون قبله؛ فالنبي �شلى الل علي���ه و�شلم مل ياأذن ب�رضب الأولد 
عل���ى التق�سري يف اأداء ال�س���الة التي هي عمود الدين وركن���ه الأ�سا�سي، والتي اأول ما 
يحا�شب عليها امل�شلم يوم القيامة قبل �شن العا�رضة، فمن باب اأولى عدم �رضب الأولد 

قبل هذه ال�سن يف باقي اأمور احلياة الرتبوية وال�سلوكية التي هي دون ال�سالة اأهمية.
ومع اأنَّ الفقهاء اتفقوا على ال�سن التي يبداأ فيها التاأديب بال�رضب، اإل اأنهم اختلفوا 
يف انتهاء هذا احلق اإلى بلوغ الأبناء اأم امتداده اإلى ما بعد البلوغ وذلك على مذهبي:

املذهب االأول: ذهب جمهور الفقهاء)143) من احلنفية واملالكية وال�سافعية اإلى اأنه يحق 

للوالدين تاأديب اأبنائهم ال�شغار دون الكبار يقول ابن عابدين يف حا�شيته: واملراد بالبن 

)42)) �صبق تخريجه، ه�م�ص رقم 6).
)43)) اب���ن ع�بدي���ن، ح��صي���ة رد املحت����ر، 29/6)-30)؛ ال�ص����وي، بلغة ال�ص�ل���ك، 268/4؛ الدردير، ال�ص���رح ال�صغري، 29/4؛ 
الق���رايف، الذخ���رية، 2)/9))؛ اب���ن احل�ج���ب، ج�مع االأمه����ت، �ص 525؛ احلط����ب؛ مواهب اجللي���ل، 437/8؛ الغزايل، 
الو�صيط، 3/6)5؛ الرملي، نه�ية املحت�ج، 22/8؛ البجريمي، ح��صية البجريمي على اخلطيب، 8/4)؛ اجلمل، ح��صية 

اجلمل على املنهج، 52/8.



209 العدد  |62| ربيع الأول 1435هـ    

ال�سغ���ري بقرينة ما بعده، اأم���ا الكبري فكالأجنبي)144)، وج���اء يف مواهب اجلليل والأب 
يوؤدب ال�سغري دون الكبري)145).

وج���اء يف الو�شيط: الأب ف���ال يعزر البالغ وال�شغري ل يع�ش���ى لكن لالأب ال�رضب 
تاأديباً وحماًل على التعليم ورداً عن �سوء الأدب)146).

املذهب الث�ين: ذهب احلنابلة))14) اإلى جواز تاأديب الوالدين اأبناءهم ولو كانوا كباراً 

متزوج���ي منفردين يف بيوت، وا�ستدل���وا مبا فعل اأبو بكر ال�سدي���ق ر�سي اهلل عنه مع 
اأم املوؤمن���ي عائ�س���ة – ر�سي اهلل عنها – قالت عاتبني اأب���و بكر وجعل يطعنني بيده يف 
خا�رضتي، فال ينعني من التحرك اإل مكان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وراأ�سه على 

فخذي))14).
جاء يف الإن�ساف: ُيوؤدَّب الول���د، ولو كان كبرياً مزوجاً منفرداً يف بيت، كفعل اأبي 

بكر ال�سديق مع عائ�سة اأم املوؤمني – ر�سي اهلل عنهما -))14).
ال��راأي الراج��ح: والذي يرتجح لدي ما ذهب اإليه احلنابل���ة يف حق الوالدين تاأديب 

اأبنائهم البالغي وذلك ملا يلي: 
1-قوله �سبحانه وتعال���ى: ڇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ڇ التحرمي: ٦ ، 

فالآية مطلقة ومل تقيد التاأديب ب�سن دون البلوغ.
بُوُهْم َعَلْيَها  اَلِة ِل�َسْب���ٍع، وا�رْضِ 2-قول���ه �سلى اهلل عليه و�سلم: “ُم���ُروا اأَْواَلَدُكْم ِب�ل�َشّ

)44)) ابن ع�بدين، ح��شية رد املحت�ر، 29/6).
)45)) احلط�ب، مواهب اجلليل، 437/8.

)46)) الغزايل، الو�شيط، 3/6)5.
)47)) ابن مفلح، الفروع، 328/9؛ املرداوي، الإن�ش�ف يف معرفة الراجح من اخلالف، 3/9)4.

)48)) �صبق تخريجه، ه�م�ص رقم 23.
)49)) املرداوي، الإن�ش�ف، 3/9)4.
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ِلَع�رْض«)151).
وجه الداللة : احلديث قيد احلد الأدين للتاأديب بال�رضب دون احلد الأعلى.

3-�سحة الدليل الذي ا�ستن���د اإليه احلنابلة، فاحلديث �رضيح يف جواز تاأديب الأبناء 
البالغني فقد اأخرجه البخاري.

٤-عدم ا�ستناد جمهور الفقهاء يف راأيهم اإلى دليل ن�سي، والن�س مقدم على الراأي.
5-حاجة البالغي اإلى التاأديب اأكرث من غريهم؛ جلريان القلم عليهم.

هذا وقد اأ�ساف الفقهاء)151) م���ن احلنفية واملالكية وال�شافعية واحلنابلة �رضطني اآخرين 
لتاأديب املعلم لل�سغري وهما: 

ال�ضرط الأول: اأن يكون ال�رضب باإذن الويل.

ال�ض��رط الثاين: اأن يك���ون ال�سغري يعقل التاأديب فلي����س للمعلم �رضب من ل يعقل 

التاأديب من ال�سغار، قال الأثرم: �ُسئل اأحمد عن �رضب املعلم ال�سبيان، قال: على قدر 
ذنوبهم ويتوقى بجهده ال�رضب واإذا كان �سغرياً ل يعقل فال ي�رضبه.

جاء يف مطالب اأويل النهى)152): واإن اأ�رضف املوؤدب اأو زاد على ما يح�سل به املق�سود 
فتلف ب�سبب ذلك؛ �سمنه، لتعديه بالإ�رضاف، اأو �رضب من ل يعقل التاأديب من �سبي 
مل ميي���ز اأو جمنون اأو معتوه، فتلف �شم���ن؛ لأن ال�رضع مل ياأذن يف تاأديب من ل عقل 

له؛ لعدم ح�سول املق�سود بتاأديبه.

)50)) �صبق تخريجه، ه�م�ص رقم 6).
))5)) اب���ن ع�بدي���ن، ح��صي���ة رد املحت����ر، 30/6)؛ ال�سرخ�ســـي، املب�ســـوط، 48/30-49؛ الك��ص����ين، بدائ���ع ال�صن�ئع، 305/7؛ 
الب�ج���ي، املنتق���ى �ص���رح املوط����أ، 77/7؛ الغ���زايل، الو�صي���ط، 3/6)5؛ اجلم���ل، ح��صي���ة اجلم���ل، 52/8؛ ال�صربيني، مغني 

املحت�ج، 253/4؛ املغني، ابن قدامة، 6/8))؛ الرحيب�ين، مط�لب اأويل النهى يف �صرح غ�ية املنتهى، 6/)9.
)52)) الرحيب�ين، مط�لب اأويل النهى �شرح غ�ية املنتهى، 6/)9.
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املطلب الث�لث
امل�شئولية اجلن�ئية يف �شم�ن تلف ال�شغري الن�جت عن خط�أ الت�أديب

اتف���ق الفقه���اء)153) على اأن املوؤدب ي�سم���ن تلف ال�سغري الناجت ع���ن جتاوزه حدوده 
امل�رضوعة يف التاأديب.

اأم���ا اإذا التزم امل���وؤدب ب�رضوط التاأدي���ب امل�رضوعة يف التاأديب ؛ ب���اأن كان �رضب 
ال�سغ���ري على ذنب فعله، ومل يكن ال�رضب مربحاً، وكان املق�سود منه تاأديب ال�سغري 
وتعليم���ه وتلف ال�سغري فقد اختلف الفقهاء يف هذه احلالة هل ي�سمن املوؤدِّب اأم ل؟ 

على ثالثة مذاهب:
املذهب االأول: فرق الإمام اأبو حنيفة)154) بي �رضب الأب واجلد والو�سي للتاأديب 

الذي هو حق ومقيد ب�رضط ال�شالمة، وبني �رضب املعلم – للتعليم – الواجب غري 
املقي����د ب�رضط ال�شالمة، فقال ب�شم����ان الأب واجلد والو�شي تلف ال�شغري الناجت من 
تاأديبه����م، وعدم �سمان املعل����م املاأذون وذلك ل�رضورة التعلي����م؛ لأن املعلم اإذا علم 
اأن����ه يلزمه ال�سمان بال�رضاية، ولي�س يف و�سعه التحرز عنها فاإنه �سيمتنع عن التعليم، 
فكان يف الت�شمني �شداً لباب التعليم، وبالنا�س حاجة اإلى ذلك ف�شقط اعتبار ال�رضاية 

لهذه ال�رضورة.
)53)) ال�سرخ�ســـي، املب�ســـوط، 48/30-49؛ اب���ن جني���م، البح���ر الرائ���ق، 392/8؛ الك��ص����ين، بدائ���ع ال�صن�ئ���ع، 305/7؛ اب���ن 
ع�بدي���ن، ح��صي���ة رد املخت����ر، 6/)3)؛ البغ���دادي، جمم���وع ال�صم�ن����ت، �ص54، عثم�ن ب���ن ح�صني ب���ري اجلعلي، �صراج 
ال�ص�لك �صرح اأ�صهل امل�ص�لك، بريوت، دار �ص�در، 994)م ط )، �ص478؛ الذخرية، القرايف، 2)/257؛ ابن احل�جب، ج�مع 
االأمه�ت، �ص525، الغزايل، الو�صيط، 3/6)5؛ ال�صربيني، مغني املحت�ج، 263/4؛ ال�ص�فعي، االأم، 429/7؛ الرملي، نه�ية 
املحت����ج، 8/)3؛ اب���ن مفلح، املبدع، 7/)38؛ ابن قدامة، املقنع، 0/4))؛ ابن قدامة، الك�يف، 99/5)؛ املرداوي، االإن�ص�ف، 
0)/53؛ البهوت���ي، ك�ص����ف القن����ع، 3/5)؛ اب���ن قدام���ة، املغني، 2)/528؛ ابن مفل���ح، الف���روع، 435/9؛ التنوخي، املمتع، 

0/4))، الرحبي�ين، مط�لب اأويل النهى، 6/)9.
)54)) الك��ص�ين، بدائع ال�شن�ئع، 305/7؛ ابن ع�بدين، ح��شية رد املحت�ر، 6/)3)، ال�صرخ�صي، املب�سوط، 48/30 – 49.
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املذهب الث�ين: ذه���ب املالكية واحلنابلة وال�ساحبان من احلنفية)155) اإلى اأن املوؤدِّب ل 

ي�سمن تلف املوؤدَّب، وحجتهم يف ذلك:
1-اأن التاأدي���ب فعل ماأذون فيه �رضعاً، والتلف املتولد نتيجة لفعٍل ماأذون فيه ل يكون 

م�سموناً.
2-اأن التاأدي���ب والتعليم اأمران �رضوريان، فاإن ت�سم���ي املوؤدِّب تلف املوؤدَّب يوؤدي 

اإلى امتناع املوؤدِّب عن القيام بواجبه خ�سية ال�سمان.
املذهب الث�لث: ذهب ال�سافعية)156) اإلى اأن املوؤدِّب ي�سمن تلف املوؤدَّب يف كل حال 

وحجتهم يف ذلك:
3-اأن التاأدي���ب ح���ٌق للموؤدِّب ولي�س واجباً عليه، فل���ه اأن يرتكه وله اأن يفعله، 
وه���و مروك له ح�شب اجتهاده، ف���اإن فعله فهو م�شئول عن���ه ؛ لأنه مقيد ب�رضط 

ال�سالمة.
٤-اأن التاأدي���ب عندهم جائز ب����رضط �شالمة العاقبة فاإن اأدى لله���الك تبني اأنه جاوز 

احلدود امل�رضوعة يف التاأديب.
املذهب الراجح: الذي يرتجح لدي ما ذهب اإليه جمهور الفقهاء من املالكية واحلنابلة 

وال�ساحب���ات من احلنفية بع���دم ت�سمي املوؤدِّب تلف املوؤدَّب الن���اجت عن خطاأ التاأديب 

)55)) الك��ص����ين، بدائ���ع ال�صن�ئ���ع، 305/7؛ ال�سرخ�ســـي، املب�ســـوط، 48/30؛ ابن جنيم، البحر الرائ���ق، 392/8؛ ابن جنيم، 
االأ�صب����ه والنظ�ئ���ر، �ص 346، البغدادي، جمموع ال�صم�ن�ت، �ص 54 – 67)؛ اجلعلي، �صراج ال�ص�لك، �ص 478، الب�جي، 
املنتقى �صرح املوط�أ، 77/7؛ القرايف، الذخرية، 2)/257؛ ابن قيم اجلوزية، الطب النبوي، �ص 06)؛ ابن قدامة، املقنع، 
0/4))؛ اب���ن قدام���ة، ال���ك�يف، 99/5)؛ امل���رداوي، االإن�ص����ف، 0)/53؛ البهوتي، ك�ص����ف القن����ع، 3/5)؛ التنوخي، املمتع، 
0/4))؛ اب���ن مفل���ح، الف���روع، 77/7)، 435/9؛ الف���راء، االأح���ك�م ال�صلط�ني���ة، ����ص 282؛ اب���ن قدام���ة، املغن���ي، 2)/528؛ 

الرحيب�ين، مط�لب اأويل النهى، 6/)9، ابن قيم اجلوزية، زاد املع�د يف هدي خري العب�د، 44/3).
)56)) الغزايل، الو�صيط، 3/6)5؛ الرملي، نه�ية املحت�ج، 8/)3؛ ال�صربيني، مغني املحت�ج، 263/4؛ ال�ص�فعي، االأم، 429/7؛ 

امل�وردي، االأحك�م ال�صلط�نية، �ص 347؛ ال�صريازي، املهذب يف فقه االإم�م ال�ص�فعي، 205/3.
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املعتاد وذلك ملا يلي: 
1-لأن الأب وم���ن يف معن���اه كاجلد والو�سي يوؤدِّب ابن���ه وحفيده بهدف اإ�سالحه 
وتهذيبه؛ ليكون اإن�شان���اً �شاحلاً، فوجود العاطفة الأبوية وال�شفقة من هوؤلء ينفي �شبهة 

العمد عنهم اأو النتقام.
2-مل�شلحة الطالب، فلو قلن���ا بت�شمني املعلم خطاأ تاأديبه املعتاد فال �شك اأنه �شيمتنع 

عن تاأديب الطالب.
3-لأن التاأديب �رضورة تربوية ملعاجلة الع�شيان، وهو ماأذون فيه �رضعاً، واملوؤدِّب قد 

فعل ما له فعله بال تعدِّ ول زيادة عن املعتاد.

املبحث الرابع
ت�أديب الرعي�������ة

املطلب الأول: م�شروعية ت�أديب احل�كم لرعيته

يك���ن ال�ستدلل عل���ى م�رضوعية تاأديب احلاك���م لرعيته من الق���راآن الكرمي وال�سنة 
النبوية والآثار.

اأواًل - من القراآن الكرمي:
1-قوله تع�ل��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: 11٨.

وج��ه الدالل��ة: تاأديب النبي �سل���ى اهلل عليه و�سلم لكعب بن مال���ك وهالل بن اأمية 
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ومرارة بن الربي���ع بهجرهم واأمر امل�شلمني بهجرهم وذل���ك لتخلفهم عن غزوة تبوك، 
يقول ابن العربي: وفيه دليٌل على اأن لالإمام اأن يعاقب املذنب بتحرمي كالمه على النا�س 

اأدباً له))15).
2-قوله �سبحانه وتعالى: ڇ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڇ احلدي���د: 25 وق���ال تعال���ى: ڇ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ڦ ڇ 

احلديد: 25.
يقول الرازي يف تف�سريه: و�ساد�سها اأن الدين هو اإما بالأ�سول واإما الفروع، وبعبارة اأخرى: 
اإم���ا املعارف واإِما الأعمال، فالأ�سول من الكتاب، واأما الف���روع: فاملق�سود الأفعال التي فيها 
عدلهم وم�شلحته���م؛ وذلك بامليزان فاإنه اإ�شارة اإلى رعاية الع���دل، واحلديد لتاأديب من ترك 
ذين���ك الطريقني، و�شابعها الكتاب اإ�شارة اإلى ما ذكر الل يف كتابه من الأحكام املقت�شية للعدل 
والإن�شاف، وامليزان اإ�شارة على حمل النا�س على تلك الأحكام املبنية على العدل والإن�شاف 

وهو �شاأن امللوك، واحلديد اإ�شارة اإلى اأنهم لو تردوا لوجب اأن يحملوا عليها بال�شيف))15).
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ڇ  تع�ل��ى:  1-قول���ه 

يئ جب حب خبمب ىب يب جت حت خت مت ڇ �س: 2٦.

ج����اء يف تف�سري مفاتيح الغيب: ثبت اأن النا�س عند اجتماعهم يف املو�سع الواحد يح�سل 
بينهم منازعات وخما�سمات، ول بد من اإن�سان قادر قاهر يقطع تلك اخل�سومات، وذلك هو 
ال�سلطان الذي ينفذ حكمه على الكل، فثبت اأنه ل تنتظم م�سالح اخللق اإل ب�سلطان قاهر))15).
2-قوله تع�ل��ى: ڇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

)57)) ابن العربي، اأحكام القراآن، 597/2.
)58)) الفخر الرازي، التف�شري الكبري ومف�تيح الغيب، 242/29.
)59)) الفخر الرازي، التف�شري الكبري ومف�تيح الغيب، 200/26.
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ېى ۈئ ڇ الن�ساء: 5٨.

وج��ه الداللة: دل قوله تعال���ى: ڇ ۅ ۉ ۉ ې ڇ الن�ساء: 5٨ مبفهومه على اأنه 
لب���د للنا�س اأن يوجد فيه���م من يحكم بينهم، وهذا احلكم لإم���ام امل�سلمي يق�سي بي 

النا�س لف�س املنازعات مبا يراه موافقاً لل�رضع وذلك بالعدل بينهم.

ث�نيً� - من ال�شنة النبوية:
1-ما �سح عن عبد اهلل بن عمر- ر�سي اهلل عنهما- قال: �سمعت ر�سول اهلل �سلى اهلل 
ُكْم َراٍع َوَم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّت���ِه، َفالإَِماُم َراٍع َوَم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه،  علي���ه و�سلم يقول: »ُكلُّ
ُجُل ِفى اأَْهِلِه َراٍع َوْهَو َم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوامْلَْراأَُة ِفى بَْيِت َزْوِجَها َراِعيٌَة َوْهَى َم�ْسُئولٌَة  َوالرَّ

اِدُم يِف َماِل �َسيِِّدِه َراٍع َوْهَو َم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه«)161). َعْن َرِعيَِّتَها، َواخْلَ
ومعل���وم اأن الراعي كم���ا عليه حفظ ما ا�سرتعى وحمايت���ه والتما�س م�ساحله فكذلك 

عليه تاأديبه وتعليمه)161).
2-ع���ن اأبي هري���رة ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل علي���ه و�سلم اأتى برجل قد 
اِرُب  ال�شَّ اِرُب ِبنرَْعِلِه ورَ ال�شَّ ���اِرُب ِبيرَِدِه ورَ ةرَ: فرَِمنَّا ال�شَّ ْيررَ بُوُه، قرَالرَ اأرَبُو ُهررَ : ا�رْضِ الرَ ����رضب فرَقرَ
ِ �سلى اهلل عليه  ُ، َفَقاَل َر�ُس���وُل اهللَّ ا اْن�رَضََف، َقاَل بَْع����سُ اْلَقْوِم: اأَْخَزاَك اهللَّ ِبثَْوِب���ِه، َفَلمَّ

ْيَطاَن)162). و�سلم: َل تَُقولُوا َهَكَذا َل تُِعيُنوا َعَلْيِه ال�سَّ
يق����ول ال�سوكاين: ويف ذلك دليل عل����ى م�رضوعية اأن يكون اجلل����د باجلريد، واأنه يتعي 
ال�شوط للمتمردين واأطراف الثياب لل�شعفاء ومن عداهم بح�شب ما يليق بهم، واجلمع بني 

)60)) �صبق تخريجه، ه�م�ص رقم 8.
))6)) انظ���ر: اجل�ص�����ص، اأح���ك�م الق���راآن، 264/5؛ وانظر يف نف����ص املعنى: ابن العربي، اأحك�م الق���راآن، 300/4 – )30؛ ابن 

كثري، تف�شري القراآن العظيم، 4)/58؛ ابن قيم اجلوزية، بدائع التف�شري، 67/3).
)62)) البخ�ري، �شحيح البخ�ري، كت�ب احلدود 86، ب�ب ال�صرب ب�جلريد و النع�ل 4، احلديث رقم 6777، 246/4.
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ال�رضب باجلريد والنعال يف روايات الباب يدل على اأن ال�رضب بهما غري مقدر بحٍد)163).
3-ع���ن اأبي بردة بن نيارر�سي اهلل عنه اأنه �سمع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يقول: »اَل 

.(164(»ِ �ْضَواٍط، اإَِلاّ يف َحٍدّ ِمْن ُحُدوِد اهلَلّ ُيْجَلُد اأََحد َفْوَق َع�َضَرِة اأَ

وجه الداللة: دل احلديث مبنطوقه على م�رضوعية ال�رضب اأكرث من ع�رضة اأ�شواط يف 

احل���دود املقدرة عقوبتها، ومبفهومه على م�رضوعي���ة التاأديب دون الع�رضة على املعا�سي 
غري املقدرة العقوبة.

٤-ع���ن معاوية بن حيدة عن ج���ده اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سل���م َحَب�َص َرُجاًل يف 
ُتْهَمة)165)، يقول ال�شوكاين: يندب اتخاذ �شجن للتاأديب وا�شتيفاء احلقوق)166).

5-ع���ن نافع عن اب���ن عمر – ر�سي اهلل عنهم���ا – : اأن النبي �سل���ى اهلل عليه و�سلم 
َب))16). َب، َواأَنَّ ُعَمَر �رَضََب َوَغرَّ َب، َواأَنَّ اأَبَا بَْكٍر �رَضََب َوَغرَّ �رَضََب َوَغرَّ

وجه الداللة من احلديث: 

دل احلديث مبنطوقه على م�رضوعية ال����رضب والتغريب للمخالفني من الرعية تاأديباً 
لهم وذلك لفعل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واأبي بكر وعمر – ر�سي اهلل عنهما-.

٦-عن ابن عبا�س – ر�سي اهلل عنهما- قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإَِذا َقاَل 

)63)) حمم���د ب���ن عل���ي ب���ن حممد ال�ص���وك�ين ت���ويف 250)ه�، ني���ل االأوط�ر �صرح منتق���ى االأخب����ر، الق�هرة، مكتب���ة ال�صف�، 
426)ه�/2005م، 44/7).

)64)) م�صلم، �صحيح م�صلم، كت�ب احلدود 29، باب قدر اأ�سواط التعزير9، احلديث رقم 708)، �ص 6)8. البخ�ري، �صحيح 
البخ�ري، بلفظ: »ع�صر جلدات«، كت�ب احلدود 86، ب�ب كم التعزيز واالأدب؟ 42، احلديث رقم 6848، 262/4؛

)65)) اأبي داود، �صنن اأبي داود، كت�ب االأق�صية 8)، ب�ب احلب�ص يف الدين وغريه 29، احلديث رقم 3630، �ص403، الرتمذي، 
�صنن الرتمذي، كت�ب الدي�ت 4)، ب�ب م� ج�ء يف احلب�ص يف التهمة )2، احلديث رقم 7)4)، 2/)))، ق�ل عنه اأبو عي�صى: 

حديث ح�صن.
)66)) ال�صوك�ين، نيل الأوط�ر، 56/7).

)67)) الرتم���ذي، �ص���نن الرتم���ذي، كت����ب احل���دود 5)، ب�ب م� ج����ء يف النفي ))، احلدي���ث رقم 438)، ����ص27)، وق�ل عنه: 
حديث ح�صن.
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يَن«))16). نَُّث، َفاْجِلُدوُه ِع�رْضِ يَن. َواإَِذا َقاَل: َيا خُمَ ، َفاْجِلُدوُه ِع�رْضِ ُجِل: َيا َيُهوِديُّ ُجُل ِللرَّ الرَّ
وجه الداللة:

 دل احلديث مبنطوقه على جواز �رضب الرجل على ال�ستم تاأديباً له.

ث�لثً� - من االأث��ر: 
1-ا�شته���ر عن عمر بن اخلطاب ر�شي الل عنه اأنه كانت له درة يوؤدب بها))16). والدرة 

التي كانت ل�سيدنا عمر ر�سي اهلل عنه اإمنا كانت للتاأديب ولي�س للحد)1)1).
2-عن اأبي حرب بن اأبي الأ�سود: اأن ل�ساً نقب بيت قوم فاأدركه احلرا�س، فاأخذوه، 
فرفع اإلى اأبي الأ�ش���ود فقال: وجدمت معه �شيئاً؟ فقالوا: ل، فقال: البائ�س اأراد اأن ي�رضق 

فاأعجلتموه، فجلده خم�سة وع�رضين �سوطاً)1)1).
وج��ه الداللة: دل احلديث مبنطوقه على م�رضوعي���ة التاأديب بال�رضب على املعا�سي 

التي ل حد فيها.
1-م���ا روي عن عبد املل���ك بن عمري قال: �سئل علي ر�س���ي اهلل عنه عن قول الرجل 

للرجل يا خبيث يا فا�سق، قال: لي�س عليه حد معلوم، يعزره الوايل مبا يرى)2)1).
وج��ه الداللة من احلديث: دل احلديث مبنطوقه عل���ى م�رضوعية تاأديب احلاكم على 

ال�سب وال�ستم، وهما لي�سا من احلدود واإمنا يوؤدب عليها بح�سب تقديره.

)68)) البيهقي، ال�صنن الكربى، كت�ب احلدود، ب�ب م� ج�ء يف ال�صتم دون القذف 45، احلديث رقم 48)7)، 440/8.
)69)) �صبق تخريجه، ه�م�ص رقم 27.

)70)) الدردير، بلغة ال�ش�لك لأقرب امل�ش�لك على ال�شرح ال�شغري، 4/)27؛ الد�صوقي، ح��شية الد�شوقي على ال�شرح الكبري، 354/4.
))7)) اب���ن اأب���ي �صيب���ة، امل�شنف، كت�ب احل���دود )3، يف ال�ص�رق يوؤخذ قبل اأن يخرج من البيت ب�ملت�ع 5، احلديث رقم 28705، 

.376-375/(4
)72)) البيهق���ي، ال�ص���نن الك���ربى، كت����ب احل���دود، ب����ب م���� ج����ء يف ال�صتم دون الق���ذف 45، احلدي���ث رق���م 49)7)، 440/8؛ 

والهندي، كنز العم�ل، زي�دة بلفظ: »ي� حم�ر«، كت�ب احلدود من ق�صم االأفع�ل، احلديث رقم 3986)، 567/5.
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املطلب الثاين: �سروط تاأديب احلاكم لرعيته)3)1)

1-الت����زام اأحكام الكتاب وال�شنة، وا�شتخال�س املعا�شي التي ل حدود فيها ول 
كفارة واإدخالها يف دائرة اجلرائم التعزيرية.

2-اأن يك����ون هدفه م����ن اإقام����ة التاأديب اإ�س����الح اجل����اين، وردع اأمثاله وتطهري 
املجتمع.

3-األ يرتتب على اإقامة التاأديب اإهانة كرامة اجلاين و�سياع معاين اآدميته.
٤-اأن يكون الدافع اإلى تقني هذه اجلرائم هو حماية امل�سالح الإن�سانية املقررة، 

ولي�س حماية الأهواء وال�سبهات.
5-اأن يك����ون الغر�س منها التاأديب والتهذي����ب واإزالة ال�رضور، اأو تخفيفها على 
األ يرتب على تقنني هذه اجلرائم �رضر موؤكد، اأو ف�شاد اأ�شد فتكاً باجلماعات، واأل 

يكون الهدف منها النتقام اأو اإهانة الكرامة الإن�سانية.
٦-اأن يك���ون هن���اك تنا�سب بي اجلري���ة والعقوبة، فال ب���د يف التاأديب من 
اعتب���ار مقدار اجلناية واجلاين واملجني علي���ه ومراعاة حال املجتمع الذي عا�س 

فيه اجلاين.
7-امل�ش����اواة والعدالة بني النا�س، بحيث يكون �شاب����ط التجرمي هو نوع اجلرمية 

)73)) الك��ص����ين، بدائ���ع ال�صن�ئ���ع، 63/7-64؛ ال�صيخ نظ�م وجم�عة من علم�ء الهند، الفت�وى الهندية، بريوت، دار الكتب 
العلمي���ة، )42)ه����/2000م ط )، 77/2)-78)؛ اب���ن ع�بدي���ن، رد املحت����ر عل���ى ال���در املخت����ر، 03/6)-05)؛ اب���ن عرف���ة 
الد�صوقي، ح��صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري، 454/4؛ اخلطيب ال�صربيني، مغني املحت�ج اإلى معرفة األف�ظ املنه�ج، 
200/4؛ امل����وردي، االأح���ك�م ال�صلط�نية، �ص 346؛ ال�صريازي، املهذب، 374/3، اأبو يعلى الفراء، االأحك�م ال�صلط�نية، �ص 
)28 – 282؛ اأب���و زه���رة، العقوب���ة، �ص70؛ حممد اأبو ح�ص�ن، اأحك�م اجلرمية والعقوبة يف ال�صريعة االإ�صالمية، االأردن، 
مكتب���ة املن����ر، 408)ه����/987)م ط )، ����ص 553؛ د. حمم���د �صالل الع����ين و د. عي�ص���ي �ص�لح العمري، فق���ه العقوب�ت يف 

ال�صريعة االإ�صالمية، �ص )9.
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وظروف اجلاين، بغ�س النظر عن لونه اأو جن�سه اأو ن�سبه اأو مركزه الجتماعي.
٨-اأن يراع����ي احلاكم يف عملية التاأديب الرتتيب والتدرج الالئق باحلال واملقام، 

فال يلجاأ اإلى الأ�شد مع علمه بكفاية الأخف.
9-اأن يك����ون املكلف عاملاً بحرمة فعله، واأن فعل����ه هذا خمالف لل�رضع ويرتتب 
علي����ه العقاب، فا�شراط العلم يقف على قدم امل�ش����اواة مع ا�شراط التكليف لدى 

اجلاين من اأجل حتمل العقوبة التعزيرية.
10-وقوع ما يوجب التاأديب، وموجبات التاأديب توؤول اإلى نوعي: 

اأ(التعزير حل����ق الل كتعزير من زنا دون الفرج، اأو �رضب يف نهار رم�شان، وهذا 
الن����وع يجب تنفيذه واإقامته عن����د جمهور الفقهاء من احلنفي����ة واملالكية واحلنابلة، 
وق����ال ال�شافعي: اإن الإمام خمري اإن �شاء اأقام����ه واإن �شاء تركه، و�شياأتي تف�شيله يف 

حكم تاأديب احلاكم لرعيته.
ب(التعزي����ر حلق العبد كتعزير من �ش����ب �شخ�شاً دون حد القذف، وهذا النوع 
يحق ل�ساحبه ترك����ه بالعفو اأو بغريه ويتوقف ذلك على رفع الدعوى اإلى الق�ساء، 

ولكن اإذا طلبه �ساحبه، وجب على ويل الأمر اإقامته باتفاق الفقهاء.

املطلب الث�لث: حكم ت�أديب احل�كم لرعيته

بع���د اتفاق الفقه���اء على م�رضوعية تاأدي���ب احلاكم ومن ينوب عن���ه لرعيته، ح�سل 
خالف بي الفقهاء يف حك���م التاأديب، هل هو حٌق لويل الأمر اأم واجٌب عليه؟ وذلك 

على ثالثة مذاهب:
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املذه��ب االأول: ذهب جمهور الفقهاء)4)1) م���ن احلنفية وبع�س املالكية وبع�س احلنابلة 

اإل���ى اأن التاأديب واجٌب على ويل الأمر ولي�س حقاً له �سواًء ما يتعلق بحق اهلل تعالى اأم 
بحق العبد. 

املذهب الث�ين: ذهب ال�سافعية)5)1) اإلى اأن التاأديب حٌق لويل الأمر له اأن ياأتيه اأو يرتكه 

ولي����س واجباً عليه، اإل اإذا طلبه �ساحب���ه فحينها يتعي على ويل الأمر اإقامته، وا�ستدلوا 
مبا يلي:

1-ع���ن ابن م�سعود ر�سي اهلل عنه: اأنَّ رجاًل اأ�س���اب من امراأة قبلة، فاأتى ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم فذكر ل���ه، فاأنزلت عليه: ڇ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ڇ هود: 11٤ ، قال الرجل: اأيل هذه؟ قال: 

ملن عمل بها من اأمتي)6)1).
2-وبحديث اأن�ٍس ر�سي اهلل عنه قال: جاء رجل اإلى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فقال: 
، قال: وح�رضت ال�سالة و�سلى مع ر�سول اهلل  ي���ا ر�سول اهلل، اأ�سبت حداً، فاأقمه عل���يَّ
�سل���ى اهلل عليه و�سلم فلما ق�سى ال�سالة، قال يا ر�سول اهلل، اإنى اأ�سبت حداً، فاأقم يفَّ 

)74)) الك��ص�ين، بدائع ال�صن�ئع، 63/7-64؛ ال�سرخ�سي، املب�سوط، 65/9؛ املرغين�ين، الهداية �صرح بداية املبتدي، 3/5))؛ 
الزيلع���ي، تبي���ني احلق�ئ���ق، 3/))2؛ اب���ن الهم�م، �ص���رح فتح القدي���ر، 3/5))؛ ال�صيخ نظ����م وجم�عة من علم����ء الهند، 
الفت�وى الهندية، 77/2)- 78)؛ ق��صي زادة، نت�ئج االأفك�ر، 3/5))؛ ابن ع�بدين، ح��صية رد املحت�ر، 03/6)- 05)؛ ابن 
عرفة الد�صوقي، ح��صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري، 454/4؛ الدردير، ال�صرح ال�صغري، 503/4-504؛ ابن احل�جب، 
ج�م���ع االأمه����ت، ����ص 524؛ احلط�ب، مواه���ب اجلليل، 438/8، علي�ص، �ص���رح منح اجلليل، 554/4؛ اب���ن قدامة، ال�صرح 
الكب���ري، 447/26؛ البهوت���ي، الرو����ص املربع، ����ص )67؛ ابن قدامة، املغن���ي، 2)/526؛ الفراء، االأح���ك�م ال�صلط�نية، �ص 

)28 – 282؛ املرداوي، االإن�ص�ف يف معرفة الراجح من اخلالف، 0)/240؛ ابن قدامة، املبدع �صرح املقنع، 423/7.
)75)) ال�ص�فع���ي، االأم، 433/7؛ ال�ص���ريازي، امله���ذب، 374/3؛ امل����وردي، االأح���ك�م ال�صلط�ني���ة، ����ص 346؛ ال�صربين���ي، مغن���ي 

املحت�ج، 202/4.
)76)) البخ����ري، �صحي���ح البخ����ري، كت����ب مواقي���ت ال�ص���الة، ب����ب ال�صالة كف����رة 4، احلدي���ث رق���م 525، )/83)؛ وم�صلم، 

يَِّئ�ِت} 7، احلديث رقم 2763، �ص266). �َصَن�ِت ُيْذِهْبَ ال�صَّ �صحيح م�صلم، كت�ب التوبة 49، ب�ب قوله تع�لى: {اإِنَّ احْلَ
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كتاب اهلل، قال: هل ح�رضت ال�سالة معنا؟ قال: نعم، قال: قد غفر اهلل لك)))1).
3-اأن رج���اًل قال للر�سول �سلى اهلل عليه و�سل���م يف حكٍم حكم به للزبري مل يرقه : 
اأن كان ابن عمتك، فغ�س���ب، ومل ُينقل اأنه عزره)))1). رد اأ�سحاب الراأي الأول على 
هذا احلديث، اأنه حٌق لر�شول الل �شلى الل عليه و�شلم فجاز له تركه، بخالف حق الل 
تعالى فال يجوز له تركه، كقوله تعالى: ڇ ٻ پ پ ڇ الن�ساء: 135 فاإذا ق�شط 

جتب اإقامته)179(.
املذه��ب الث�لث: ذهب بع�س املالكية وبع�س احلنابل���ة)1)1) اإلى اأن ما كان من التعزير 

من�شو�ش���اً عليه كوطء جارية امراأته، اأو وطء جاري���ة م�شركة فيجب امتثال الأمر فيه، 
وم���ا مل يك���ن من�سو�ساً علي���ه اإذا راأى احلاكم امل�سلح���ة فيه اأو علم اأن���ه ل ينزجر اإل به 

وجب؛ لأنه زاجر م�رضوع حلق اهلل تعالى فوجب كاحلد.
ج���اء يف ����رضح منح اجلليل: و����رضط التعزير ملع�شية الل تعال���ى التفاق على 
حتريه���ا، فاإن كان���ت حمرمة عند ال���ذي رفعت اإليه وغري حمرم���ة عند غريه فال 

يعزره)1)1).
وج���اء يف الإن�شاف: اإن كان التعزير من�شو�شاً عليه كوطء جارية امراأته اأو امل�شركة 

)77)) البخ����ري، �صحي���ح البخ����ري، كت�ب احلدود 86، ب�ب اإذا اأقر ب�حلد ومل يبني، هل لالإم�م اأن ي�صرت عليه 27، احلديث 
يَِّئ�ِت} 7،  �َصَن�ِت ُيْذِه���ْبَ ال�صَّ رق���م 6823، 255/4، وم�صل���م، �صحي���ح م�صل���م، كت����ب التوبة 49، ب�ب قول���ه تع�ل���ى: {اإِنَّ احْلَ

احلديث رقم 2765، �ص 267).
)78)) البخ����ري، �صحي���ح البخ����ري، كت����ب ال�صرب وامل�ص�ق����ة 42، ب�ب �صكر االأنه����ر6، احلديث رق���م 2360، 64/2)؛ وم�صلم، 

�صحيح م�صلم، كت�ب الف�ص�ئل 43، ب�ب وجوب اتب�عه 36، احلديث رقم 2357، �ص 06)).
)79)) القرايف، الفروق، 279/4.

)80)) احلط����ب، مواه���ب اجلليل، 438/8؛ علي�ص، �صرح منح اجللي���ل، 554/4؛ الدردير، ال�صرح ال�صغري، 503/4-504؛ ابن 
فرحون، التب�صرة، 223/2؛ ابن قدامة، املغني، 2)/527؛ البهوتي، الرو�ص املربع، �ص672؛ البهوتي، ك�ص�ف القن�ع عن 

منت االإقن�ع، 06/5)؛ املرداوي، االإن�ص�ف يف معرفة الراجح من اخلالف، 0)/)24.
))8)) علي�ص، �شرح منح اجلليل، 554/4.
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وج���ب، واإن كان غري من�سو�س علي���ه: وجب اإذا راأى امل�سلحة فيه اأو علم اأنه ل ينزجر 
اإل به، واإن راأى العفو عنه جاز)2)1).

ال��راأي الراجح: ال����ذي يرتجح لدي ماذهب اإلي����ه املالكية واحلنابلة ب����اأن التعزير 

واج����ٌب اإذا تع����ي �سببه، واأما اإن ت����اب وعمل عماًل �ساحلاً واأقلع ع����ن معا�سيه وعاد 
اإل����ى ر�شده فاإنه ل موجب للتعزي����ر؛ لأن الغاية من التعزي����ر لي�س ال�رضب يف حد 
ذاته، واإمنا الغاية منه ه����ي دفع الف�ساد، واإ�سالح حال النا�س، وحملهم على التوبة، 

ُة.  والرجوع اإلى اجَلادَّ

املطلب الرابع: مدى م�شئولية احل�كم اجلن�ئية 
يف �شم�ن التلف الن�جت عن اأعم�له الت�أديبية

اإذا اأدب احلاكم �شخ�شاً لذنٍب اقرفه فتلف املوؤَّدب اأو ع�شو منه؛ فهِل ي�شمن احلاكم 
التلف الناجت عن تاأديبه اأم ل؟ للفقهاء يف ذلك مذهبان:

املذه��ب االأول: ذهب جمه���ور الفقهاء)3)1) من احلنفية وبع����س املالكية واحلنابلة اإلى 

عدم �سمان احلاكم التلف الناجت عن تاأديبه، واحتجوا باأن فعل املحكوم عليه ا�ستوجب 
احلك���م بالعقوبة، وتنفيذها عليه، واإن التاأديب واج���ٌب حلفظ �شالمة الأ�شخا�س وحفظ 
نظام اجلماعة، والواجب ل يتقيد ب�رضط ال�شالمة اإذا اأداه املكلف به يف حدوده امل�رضوعة 

)82)) املرداوي، االإن�ص�ف يف معرفة الراجح من اخلالف، 0)/)24.
)83)) الك��ص����ين، بدائ���ع ال�صن�ئ���ع، 305/7-306؛ اب���ن الهم����م، فت���ح القدي���ر، 8/5))؛ الزيلع���ي، تبي���ني احلق�ئ���ق، 3/))2؛ 
ال�سرخ�ســـي، املب�ســـوط، 64/9؛ اب���ن ع�بدي���ن، ح��صي���ة رد املحت�ر، 6/)3)؛ اب���ن عرفة الد�صوقي، ح��صي���ة الد�صوقي على 
ال�ص���رح الكب���ري، 355/4؛ اخلر�ص���ي، ح��صي���ة اخلر�ص���ي، 372/5؛ ابن فرح���ون، التب�ص���رة، 222/2؛ امل���رداوي، االإن�ص�ف، 
0)/53، التنوخ���ي، املمت���ع �ص���رح املقن���ع، 0/4))، الفراء، االأح���ك�م ال�صلط�نية، �ص 282؛ ابن قدام���ة، املقنع، 0/4))؛ ابن 
قدام���ة، ال���ك�يف، 99/5)؛ اب���ن مفلح، الفروع، 433/9 وم� بعده�؛ الرحيب�ين، مط�لب اأولى النهى يف �صرح غ�ية املنتهى، 
6/)9؛ ابن قيم اجلوزية، الطب النبوي، �ص06)؛ ابن قيم اجلوزية، زاد املع�د، 44/3)؛ البهوتي، ك�ص�ف القن�ع، 3/5).
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ومل يتعمد الزيادة، ومل يحدث منه خطاأ يف اأدائه.
يق���ول الزيلعي يف كتابه تبي���ني احلقائق �رضح كنز الدقائق: ومن ُح���دَّ اأو ُعزر فمات 
فدمه هدر؛ لأن احلد والتعزير يجب على الإمام اإقامتهما، اإذ هو ماأمور به والواجب ل 

يجامع ال�سمان)4)1).
املذه��ب الث�ين: ذهب ال�سافعية وبع�س املالكي���ة)5)1) اإلى وجوب �سمان احلاكم تلف 
اأحد الرعية الناجت عن تاأديبه، جاء يف الأم: فاأما ما عاقب به ال�سلطان يف غري حٍد وجب 
هلل وتلف من���ه املعاقب فعلى ال�سلطان عقل املعاقب وعليه الكفارة، وحجة ال�سافعية يف 

ت�سمي احلاكم: 
1-اأن التاأديب حٌق لويل الأمر له اأن ياأتيه وله اأن يرتكه ولي�س واجباً عليه، وله اختيار 
العقوب���ة املنا�شبة للمخالف���ة ال�رضعية التي ارتكبها امل���وؤَّدب؛ ولأن التعزير املق�شود منه 

التاأديب ل الهالك فكان م�رضوطاً ب�سالمة العاقبة.
2-اأن ر�س���ول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم مل ير التعزي���ر واجباً يف كل حال، واأنه ترك 

العقوبة يف جرائم التعزير.
3-مب���ا روي عن عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه اأر�سل اإل���ى امراأة مغنية كان ُيدَخل 
عليه���ا فاأنكر ذلك فقيل لها اأجيبي عمر، فقالت: يا ويله���ا ما لها ولعمر، فبينما هي يف 
الطري���ق فزعت ف�سمه���ا الطلق، فدخلت داراً فاألقت ولده���ا ف�ساح �سيحتي فمات، 
فا�شت�ش���ار عمر ر�شي الل عنه اأ�شح���اب ر�شول الل �شلى الل علي���ه و�شلم فاأ�شار عليه 
بع�شهم اأن لي�س عليك �شيء، اإمنا اأنت واٍل وموؤدِّب و�شمت علي ر�شي الل عنه فاأقبل 

)84)) الزيلعي، تبيني احلق�ئق �صرح كنز الدق�ئق، 3/))2.
)85)) ابن فرحون، التب�صرة، 222/2، احلط�ب، مواهب اجلليل، 439/8؛ ابن احل�جب، ج�مع االأمه�ت، �ص525؛ ال�ص�فعي، 
االأم، 429/7-430؛ امل����وردي، احل����وي الكبري، 5)/220؛ امل����وردي، االأحك�م ال�صلط�نية، ����ص 347؛ اخلطيب ال�صربيني، 

مغني املحت�ج، 202/4، االأ�صيوطي، جواهر العقود ومعني الق�ص�ة واملوقعني وال�صهود، 3/2)2.
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علي���ه عمر ر�سي اهلل عنه فقال: ما تقول يا اأبا احل�سن؟ فقال: اإن كانوا قالوا براأيهم فقد 
اأخط���اأ راأيهم، واإن كانوا قالوا يف هواك فلم ين�سحوا لك، اأرى اأن ديته عليك؛ لأنك 
اأن���ت اأفزعتها واألقت ولدها يف �سبيل���ك فاأمر علياً اأن يق�سم عقله على قري�س يعني اأن 

ياأخذ عقله من قري�س لأنه اأخطاأ)6)1).
ال��راأي الراج��ح: والذي اأميل اإلي���ه واأرجحه مذهب اجلمهور بع���دم ت�سمي احلاكم 

التلف الناجت عن خطاأ تاأديبه؛ لأن التاأديب من واجب احلاكم؛ ولأن تاأديب احلاكم لرعيته 
قد يكرث فلو طالبناه بال�سمان لأدى ذلك اإلى الإجحاف بهم، فمن املحال اأن يفرت�س اهلل 
�سبحانه وتعالى على احلكام اأمراً اإن مل يفعلوه ع�سوا ثم يوؤاخذهم يف ذلك؛ واأرى اأنه 
يكن �سمان خط���اأ احلكام من بيت املال كتعوي�س لورثة املوؤدَّب عن عائلهم الذي تلف 

من تاأديب مل ُيق�سد فيه موته.

)86)) اأبو بكر عبد الرزاق بن هم�م ال�صنع�ين تويف ))2ه�، امل�شنف، كت�ب العقول، ب�ب من اأفزعه ال�صلط�ن، بريوت، املكتب 
االإ�صالمي، 403)ه�/983)م ط 2، احلديث رقم 0)80)، 458/9 -459.
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اخل�مت���ة

بعد اأن منَّ اهلل علينا بالنتهاء من هذا البحث فقد خل�سنا اإلى النتائج التالية:
التاأديب ح���ق اأباحثه ال�سارع لل���زوج على زوجته ول���الأب واملعلم على . 1

ال�سغار وللحاكم على الرعية.
اإن التاأدي���ب واإن كان ظاه���ره الع���ذاب اإل اأنه يف اآثاره رحم���ة باملوؤدب . 2

واملجتمع.
هناك فروق وا�سحة جلية بي كٍل من التاأديب والتعزير واحلد.. 3
وجوب الرتتيب يف و�سائل تاأديب الزوجة وهو مذهب اجلمهور الراجح.. ٤
اإذا اأباح���ت ال�رضيعة للزوج تاأديب زوجته بال�رضب يف حالة عدم جدوى . 5

الو�شائ���ل الأخرى اإل اأنها قي���دت ذلك احلق ب����رضوط خم�شو�شة توؤدي 
الغر�س املن�سود دون اإحلاق الأذى وال�رضر بالزوجة.

اإن تاأديب الزوج لزوجته يج���ب اأن يكون على ن�سوز اأو مع�سية اقرتفتها . ٦
الزوج���ة واأل يكون �رضباً مربحاً واأل يك���ون ال�رضب مربحاً واأن يتقى فيه 

الوجه والراأ�س واملقاتل واأن يق�سد به التاأديب.
اإن تلف الزوجة ب�سبب التاأديب م�سمون على املذهب الراجح.. 7
اأن تل���ف ال�سغ���ري ب�سبب التاأدي���ب امل�رضوع غري م�سم���ون على املذهب . ٨

الراجح وم�سمون بتجاوز املوؤدب حدود التاأديب امل�رضوع باتفاق الفقهاء.
اإن تل���ف اأحد الرعية ب�سبب تاأديب احلاكم ل���ه غري م�سمون على املذهب . 9

الراجح.
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اإذا اأباح���ت ال�رضيعة تاأدي���ب ال�شغار فاإنها قيدت ذل���ك ب�رضوط لبد من . 10
التقيد بها.

اإن احل���ق ثابت للوالدين يف تاأديب اأولده���م حتى ولو بعد البلوغ وهذا . 11
هو مذهب احلنابلة وهو الراجح.

ج���واز تاأديب املعلم لل�شغار ب�رضط اإذن الويل، واأن يكون ال�شغري يعقل . 12
التاأديب.

جواز تاأديب احلاكم للرعية ب�رضوط يجب اأن يلتزم بها.. 13


