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 اإلهداء

والحنان، والعناء المتواصل، والدعاء الطاىر، إلى أمي الحنونة التي غمرتني بالحب 
 سمميا اهلل من كل سوء...

إلى أبي الغالي الذي كان سببًا فيما حصمت عميو من عمٍم شرعي، فبذل الغالي 
 والنفيس من أجمي، حفظو اهلل ورعاه...

إلى زوجي المعطاء الذي شدَّ اهلل بو أزري، ووقف بجانبي في السرَّاء والضرَّاء، جزاه 
 اهلل كل خير...

إلى طمبة العمم األبرار، الذين أسيروا الميل، وأظمأوا النيار، وَأَبْوا أن يكونوا رقمًا 
 عمى ثوٍب، أو إناًء فارغًا من الفضل...

 إلى ىؤالء جميعًا أىدي ىذا البحث المتواضع
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 شكر وتقدير

المََّه َمْن اَل َيْشُكُر )اَل َيْشُكُر : اعترافًا بالفضل، وشكرًا ألىمو، متعظًة بقولو 

 .(1)النَّاَس(

و بالشكر إلى الجامعة اإلسالمية، التي أسأل اهلل تعالى أن يبقييا صرح  فإني أتوجَّ
عمم وىداية وتوجيو وبناء، وأخصُّ بالشكر كميَّتي العامرة، كمية الشريعة والقانون بأساتذتيا 

أن فأسأل اهلل تعالى أن يحفظيم بحفظو، و الموقَّرين، الذين غرسوا فيَّ حبَّ العمم واألدب، 
 يبارك في عمميم وعمميم، ويجزييم عني خير الجزاء.

ماىر حامد األستاذ الدكتور:  قدام، فضيمةَ المِ  مَ ام، العالِ مُ أستاذي اليُ  وُأثنِّي بشكر 
، ت فكرينَ يَّ ، زَ اني من عمٍم ودرايةٍ عمى ما أوالني بو من عناية، وغذَّ  –حفظو اهلل – الحولي

 مت رسالتي، فجزاه اهلل عني خير ما جزى أستاذًا عن تمميذه. وأْثَرت ثفافتي، وقوَّ 

 كما وأشكر أستاذّي الفاضمين الَعاِلمين الجميمين:

  -حفظو اهلل–ىنية     إسماعيل فضيمة األستاذ الدكتور: مازن 

  -حفظو اهلل–   قنن     محمد وفضيمة األستاذ الدكتور: خميل 

عمى تفضميما بقبول مناقشة جيدي المتواِضِع ىذا، ممتزمًة بما يبدياه، غير ُمضيعة 
ظاه.   لما ُيَمحِّ

ني أسأل اهلل ضارع بأسمائو أن يرزقني األدب مع السادة العمماء،  ةً ، ومتوسمةً وا 
كرام ُودىم، والدعاء ليم بالخير مدة الحياة.  والتواضع بين أيدييم، وا 

 
 
 

                                 
وقال  (،4811رقم ) (،4/255سننو )كتاب األدب، باب في شكر المعروف() ،أبو داود( أخرجو: 1)

 صحيح. حديث : (2/1276في "صحيح الجامع الصغير وزيادتو" ) األلباني
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 قدمةم                                     

 من ررور ننفسنا وسياا  ونعوذ باهلل ،إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره
 ،إله إال اهللنرهد نن ال ، و ، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي لهنعمالنا

 :وبعد ،نن محمدًا عبده ورسولهو 

ننه سبيل  بيَّنو  ،إن اهلل تعالى نمر بالعدل ونقام عليه نحكام رريعته، ونهى عن الظلم
يغة عن طريق الحق، ولما كان اده ما ُيصلحهم حال االنحراف والز وررع لعب، هالرر كل  

بعضهم يكفيه التذكير بكالم اهلل، كان ر من الفطرة التي ُجبلوا عليها، االختالف بين البر
 صلحه إال العقوبة، نو التهديد بها.والموعظة الحسنة، وبعضهم ال يُ 

فلمثل هؤالء ُرِرع التأديب المرروع بالعقوبة، سواء للزوجة، نو الولد، نو العامل 
 والموظف، نو غير هؤالء من ررااح المجتمع.

ي ب  في حياتهم كثير من الحقوق ولما ابتعد كثير من الناس عن هدي اإلسالم، وغُ 
دعو الجميع للعودة إلى الررع الحنيف، والنظر في األحكام ي والواجبا ، جاء هذا البحث 
  الضوابط التي نحاط  ن  م  التعامل مع هذه الفاا ، وبيَّ التي حفظ  الحقوق، ونظَّ 

ظة، وحتى ال بالتأديب المرروع؛ حتى ال يخرج عن الرحمة، والرفقة، إلى القسوة، والغل
 يصل التأديب إلى مجرد تصرف نابع عن التعسف والقوة.

مسل طة الضوء على اآلثار  ؛هذا الموضوع ساالم في الباحثة للكتابةولقد انررح  
"أحكام   البحث بعنوان : ل  ع  ج  في حال الزيغة والرطط ، و  المرروع المترتبة على التأديب 

واهلل نسأل التوفيق  ،الناشئة عن التأديب المشروع في الفقه اإلسالمي" تجاوزاتال
 .والسداد

 أهمية الموضوع :

، فإن التأديب يتعلق بأهم وضوع في ننه وثيق الصلة بالمجتمعتظهر نهمية الم
 ،والثقافة ،ومرورًا بمحاضن التربية ،باألسرة التي هي اللبنة األهم مكونا  المجتمع بدءاً 

تي هي مساولية كل نحد على وانتهاًء بالرعية ال ،والجامعا  ،والمعاهد ،والمدارس ،والفكر
سهم بجهد علمي تنن  الباحثة ، فحرص ، ومساولية ولي األمر على الخصوصالعموم

 . هذه األمانة بمراعاة جانب العدل، ومجافاة جانب الظلم ، ويحرسةد هذه المسير ر  ير 
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 أسباب اختيار الموضوع : 

 من نسباب اختيار الموضوع. اً مهم اً تعتبر نهمية البحث سبب-1

جهل كثير من الناس بهذه األحكام، وعدم فهمهم للحقوق والواجبا  في محيط -2
المجتمع، واألسرة، مما ندى إلى جنوٍح في الفكر والتصوُّر، يلحق به ضرر كبير في حياة 

 اس على الوجه الصحيح.الناس، مما نوجب العناية بهذه األحكام، وتبيينها للن

مساهمة الباحثة في توضيح نحكام التجاوزا  الناراة عن التأديب المرروع، -3
، فهي موجودة في كتاب الطهارة، من نبواب الفقه ن نحكامها متفرقة في عدة نبوابإحيث 

ع هذه األحكام في بحث واحد، يسه ل م  والصالة، والنفقة، والنروز، والتعزير، وغيرها، فج  
 على القارئ الرجوع إليها في وق  يسير.

موافقة ريخي الكبير، ونستاذي الموقر، فضيلة األستاذ الدكتور: ماهر الحولي، -4
، ولجنة الدراسا  العليا بكلية وريخي ووالدي الحبيب، فضيلة الدكتور: سلمان الداية

ابتهاجًا، وعزيمًة زادني  ، على هذا الموضوع، -حفظهم اهلل جميعاً - الرريعة والقانون
صرارًا نن نمضي في ، رجاء نن ُنسهم في وضع لبنة في صرح المكتبة اإلسالمية هوا 

 الهادفة.

 هود السابقة :الج

الناراة عن إقامة الحد اثة في الكتابة فيما يتعلق بجراام اإلمام انبرى قلم البحَّ 
، فلم نجد موضوعها سا  الوظيفية على اختالفوالمؤس، في رأن األسرة قلَّ ، و والتعازير

بعض الرساال الجامعية، التي إال  ؛عنايته الالاقةم ن نولى هذه الدراسة  في حدود بحثي  
 لم تبحث جميع ما نوردته في رسالتي، ومن هذه الرساال:

رسالة للدكتور: إبراهيم بن صالح التنم، بعنوان: "والية التأديب الخاصة في الفقه -1
ديب الزوجة والولد والتلميذ والعبد، وتأمل  في رسالته اإلسالمي"، وكان  راملة لتأ

بعض اآلثار المترتبة فوجدتها في معظمها تتعلق بذكر ننواع الوالية العامة والخاصة، و 
 على التأديب.

"مخالفا  المعلم  :بعنوان عبد الحميد محمد كالب،رسالة ماجستير للطالب: -2
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فوجدتها  إلى الفوااد المطروقة في رسالته ونظر ، األخالقية والجنااية في تأديب التالميذ"
 . جراام الناراة عن تأديب التالميذفي معظمها تتعلق بركل خاص بأحكام ال

التأديب ، بعنوان: "نحكام حنان عبد الرحمن نبو مخ: ةرسالة ماجستير للطالب-3
استفد  من ونظر  إلى الفوااد المطروحة في رسالتها ف"، بالعقوبة في الرريعة اإلسالمية

 بعضها، لكنها ليس  راملة للمساال التي تطرق  لها في رسالتي.

 في كتابة البحث: الصعوبات التي واجهت الباحثة

صعوبة الحصول على بعض األحكام الفقهية من مصادرها واجه  الباحثة 
يا  البحث كان  فجزايوردها متفرقة في باب التعازير،  ن بعض الفقهاء األصلية، أل

فلم كالطهارة، والصالة، والنروز، والنفقة، والتعازير، وغير ذلك، موزعة في نبواب الفقه، 
تحدث  عن يجمع الفقهاء نبواب التأديب في باب مستقل، كذلك الكتب الحديثة التي 

عالقة الزوج بزوجته، نو الوالد بولده، نو غيرهم، لم تتعرض لذكر نحكام التأديب، بل 
  بذكر ذلك ضمن حقوق كل واحد منهم، سواء من حقوق الزوج، نو من حقوق اكتف

 الوالد، نو من حقوق غيرهم.

 الجهات التي ستستفيد من البحث : 

لما كان البحث يتعلق بأهم مكونا  المجتمع اإلسالمي فإن الدراسة التي سأخطُّها 
ا نمام األحكام الررعية ، وتضعهادة بقدٍر ما لجميع هذه المكونا إن راء اهلل ستحقق فا

 .برأن التأديب ليرر دوا مسيرتهم، وُيعن وا بجانب العدل، ويحذروا جانب الظلم المتعلقة

 خطة البحث :

 :ة فصول، وخاتمة، وهي على النحو التاليثالثقسم  البحث إلى مقدمة، و 

نما المقدمة فقد ارتمل  على ما تم ذكره في الصفحا  السابقة، إضافة إلى خطة 
البحث، ومنهجه، والخاتمة وما ارتمل  عليه من النتااج، والتوصيا ، والفهارس بكل 

  مكوناتها.
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 وفيه مبحثان:، حقيقة وضوابط وأنواع التأديب والتجاوز فيه:الفصل األول

 مشروعيته وأنواعه وضوابطه وطرقه.و المبحث األول: حقيقة التأديب 

 .حقيقة التجاوز وأنواعهالمبحث الثاني: 

وفيه ، رسي  والبربو تأديب األالالناشئة عن تجاوزات ال: ثانيالفصل ال

 :  ثالثة مباحث

 .تأديب الزوج للزوجةالناشئة عن  تجاوزاتال: ألولالمبحث ا

 .تأديب الوالد للولدالناشئة عن  تجاوزات: النيالمبحث الثا

 لعامل.اشئة عن تأديب القيِّم لالمبحث الثالث: التجاوزات الن

، اإلمام أو نائبه لليعيةالناشئة عن تأديب  لتجاوزاتا: الثالثفصل ال

  : مبحثانوفيه 

 .عن تقصير اإلمام في حق الرعيةالناشئة  تجاوزاتال: ولالمبحث األ 

 .باالعتداء على النفس والمال حاصلةال تجاوزات: النيالمبحث الثا

وتوصيا ، وفهارس عامة، على  ،وجعلتها ألهم ما انتهي  إليه من نتااج خاتمة:و 
 النحو التالي:

 فهارس اآليا .-

 فهارس األحاديث.-

 فهارس المصادر والمراجع.-

  فهارس الموضوعا .-

 



5 

 

 منهج البحث : 

الرجوع إلى المصادر األصلية من كتب الفقه ونصوله ، واستقراء النصوص -1
المراد منها ، بغية الوصول  المتعلقة بالموضوع ، واالسترراد بفهم العلماء في فهم المعنى

 .ى األحكام التي تصيب كبد الحقيقةإل

معالجة المسألة الفقهية: وذلك بعرض صورة المسألة، وذكر نقوال العلماء، -2
 وعرض األدلة وصواًل إلى الرني الراجح، مع بيان مسوغا  الترجيح.

مصادرها حرص قدر استطاعتي على توثيق المعلوما  المقتبسة ونسبتها إلى ال-3
 في هوامش الكتاب .

، األربعةاالعتماد في الحارية منهجًا التزم  خالله الترتيب الزمني بين المذاهب -4
 .عية في ذلك ذكر المؤلف ثم الكتابمرا

 .وذلك بنسبتها إلى سورها ونرقامهاعزو اآليا  القرآنية ، -5

ماء هذا الفن رص على بيان نقوال علالحو ج نحاديث الرسالة من مظانها ، تخري-6
 .ف باستثناء ما كان للبخاري ومسلمفي الحكم على الحديث من حيث القوة والضع

معاجم اللغة وغريب الحديث  حرص على بيان معنى األلفاظ الغريبة منال-7
 . رواألث

التركيز على موضوع البحث، وتجنب االستطراد إال إذا كان  الحاجة داعية إلى -8
 توضيح نمر ما.

 العناية بقواعد اللغة العربية، واإلمالء، وعالما  الترقيم.-9
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 ولالفصل األ

 حقيقة وضوابط وأنواع التأديب والتجاوز فيه 

 :مبحثان وفيه

ومشروعيته حقيقة التأديب  المبحث األول:   

 وأنواعه وضوابطه وطرقه.

 .حقيقة التجاوز وأنواعهالمبحث الثاني:    
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 املبحث األول

 ومشيوعيته وأنواعه وضوابطه وطيقهحقيقة التأديب  

 وفيه مخسة مطالب:

حقيقةةة التأديةةب واظلذةةا   ا   المطلببا األول:

 الصلة.

 مشروعية التأديب. المطلا الثاني:

 أنواع التأديب. المطلا الثالث:

 ضوابط التأديب. المطلا الرابع:

 طرق التأديب. المطلا الخامس:
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 المطلب األول

 التأديب واأللفاظ ذات الصلة حقيقة

  :لغةفي ال حقيقة التأديب: أوالا 

 التأديب لغة :

، محاسن األخالق والعادا  علَّمه ، ني:ب فالناً ندَّب، يقال: ندَّ الفعل  مصدر
 .رٌ يكثتمبالغٌة و  يبتأدالو 

 .و إلى حقيقة األدبعيد نه سببأل ؛إذا عاقبته على إساءته :يًباوقيل ندبته تأد

 "تأدَّب بأ د ب القرآن". كقولنا : احتذاه واقتدى بهالنٍ فُ  تأدَّب  بأ د بِ ومنه 

ت ار لتربية النَّاِرئ وتعليمهمن يُ للقب  :بال ُمؤ د  و   .(1)خ 

 :حقيقة التأديب في االصطالح: ثانياا 

 التأديب اصطالحاا:

من خالل استقراء ما نمكنني من كتب الفروع برأن تعريف التأديب، لم نجد 
من تطرق إليه صراحة إال بعض العلماء منهم؛ ابن عابدين من الحنفية، وابن 

حيث عرفوه فرحون من المالكية، والماوردي من الرافعية، وابن قدامة من الحنابلة، 
ليك بيان ما قالوامن خالل تعريفهم للتعزير،   :وا 

 :"التعزير:للتأديب نثناء تعريفه لمصطلح التعزير، فقال ابن عابدين: عرض أوالا 
د  دُ  ت أ ِديبٌ  ، فأرعر بتعريفه هذا نن التأديب والتعزير عنده من قبيل الترادف (2)"ون  ال ح 

 الكلمي الذي يعني اختالفًا في اللفظ واتحادًا في المعنى.

                                 
الفيومي، المصباح ؛ (1/206منظور، لسان العرب )ابن (؛ 1/15الرازي، مختار الصحاح ) (1)

 (.1/9نير)الم
 (.4/60)حاريته على الدر المختارابن عابدين، ( 2)
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المنحى نفسه فعرَّف التعزير بالتأديب، فدل ننهما من قبيل  ابن فرحون نحى ثانياا:
  على ذنوب لم يررع فيها حدود وال رأديب استصالح وزجت :التعزير:"الترادف، فقال

 .(1)"كفارا 

نن التأديب استصالح وزجر على ذنوب لم يررع فيها فإذا كان هذا المعنى وهو 
 كان تعريفًا صحيحًا جامعًا لكل نفراد المعرف. ؛حدود وال كفارا 

على  والتعزير: تأديب ":فقال ؛التأديب لفظًا مرادفًا للتعزيرالماوردي  جعل ثالثاا:
 .(2)"ذنوب لم تررع فيها الحدود

 وهذا تعريف بالسبب ونولى منه نن يكون تعريفًا بالحد كما سيأتي.

 .(3)"الضرب والوعيد والتعنيف" :بأنه التأديب ابن قدامة عرف رابعاا:

تعريف ضعيف؛ ألنه غير جامع لماهية التعريف، حيث قصره على جانب  وهذا
 العقوبة، ولم يرمل الوعظ واإلرراد.

 التعريف المختار:

نن نقرب التعريفا  إلى الصواب والتحقيق  ةرى الباحثتبعد عرض تعريفا  العلماء 
: بأنهتعريف المالكية، وقد اجتهد  الباحثة في صياغة تعريف جامع للتأديب فعرفته 

 .(4)ون الحد والكفارةد أو زجر   بوعظ   استصالح مذنب  

 :(5)شرح التعريف

 وغير مذنب. ،طلب صالح المرء مذنباً : استصالح

 قيد يخرج غير المذنب.: مذنب

                                 
 (.2/288)تبصرة الحكام  ابن فرحون، (1)
 (.1/344الماوردي، األحكام السلطانية )( 2)
 ( .1/440ابن قدامة، المغني )( 3)
 (. 13/423(؛ الماوردي، الحاوي الكبير )2/334، بدااع الصنااع )الكاساني (4)
 انظر: المراجع السابقة. (5)
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لفظ يدل على نن التأديب يرمل التوجيه واإلرراد في حق من يقع في الذنب : بوعظ
 عن جهالة، نو بخطأ، نو كان من ذوي الهياا  والمروءا .

على الزجر بالقول، والزجر بالفعل كالضرب، والحبس، والحرمان، يصدق : زجرأو 
 والغرامة، والهجر، وغيرها.

التي تستوجب العقوبا  المقدرة، قيد ثاٍن نخرج الذنوب دون الحد والكفارة: 
 أديب في حق من يذنب فيما سوى ذلك.والكفارا ، ويقصد الت

 سوغات الترجيح:م

نن التعريف تناول المعرَّف من جهة الماهية والحد، وهو مقدَّم عند العلماء  -1
 عرفون بالرسم نو بالع ر ض.يعندما 

 ننه تعريف جامع لحقيقة المعرَّف، مانع لما سواه. -2

 ارتمل على جانب العقوبة، والوعظ، واإلرراد.ننه  -3

 :األلفاظ ذات الصلة: ثالثاا 

مصطلح التأديب من المصطلحا  الررعية التي قد ترتبه بغيرها كالحد والتعزير 
 :والتربية؛ ولذلك كان البد من بيان معناها والعالقة بينها وبين التأديب على النحو التالي

حد في اللغة التأديب والحد، البد من تعريف ال لبيان العالقة بين :الحدأوالا: 
ليك بيان ذلك  :واالصطالح، وا 

 : الحد لغةا 

 :على عدة معان الحد في اللغة يطلق

ن ع ِني ع نهُ ني ع ن ك ذ ا و  ُيق ال: حدَّ  :المنع-1  ؛اً لبواب حدادا ي  م  ، وبه سُ ك ذ ا ِإذا م 
 .(1)ألنه يمنعه عن المعاودة ؛العاصي سمي حداً  وحد  ، لمنعه الناس من الدخول

                                 
الرازي، مختار  ؛(2/4،3ابن فارس، مقاييس اللغة )(؛ 3/270،269األزهري، تهذيب اللغة ) (1)

 (.143-3/140)(؛ ابن منظور، لسان العرب 1/68الصحاح )
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 .(1)وطرفه حرفهني  ،السيف حد   :يقال :طرف الشيء-2

 .(2)عقوبة مقدرة بالررع عليه نقم ُ  :ني ،الرجل د ُ د  ح   :يقال إقامة العقوبة:-3

 الحد اصطالحاا:

 اً ونذكر من ذلك تعريف بتعريفا  متعددة تدور حول معنى واحد؛ الحد الفقهاء عرف
ى، نكحد الز  ؛ىعالت هلل اً ررًعا وجب  حق رةعقوبة مقد :بأنه للحنفية فقد عرفوا الحد
 .(3).والسرقة، والررب، والردة.

يتفق الحد مع التأديب في القصد والمآل، فإن كاًل منهما  :عالقة التأديب بالحد
 للصالح واالستقامة، واالنكفاف عن العود في مقارفة الممنوع.

 التأديب في األمور التالية:ويختلف الحد عن 

 وقد يكون وعظًا وتعليماً  ،بدنية مقدرة، بينما التأديب قد يكون عقوبةالحد عقوبة -1
ذا كان عقوبة فال يكون مقدرًا، بل هو حسب مقدار الذنب وظروف الجاني ررادًا؛ وا   .(4)وا 

قد تبلغ عقوبته المو ، كحد الردة، وزنا المحصن، والبغي، بينما التأديب  الحد-2
 .(5)دون ذلك

ين كليهما، فيررع تأديب لولده، بينما التأديب يعم األبو  الحد ال يكون من الوالد-3
 . (6)نو نحدهما عند التقصير بالولد ،ينلألبو  اإلمام

                                 
الرازي، مختار  ؛(2/4،3ابن فارس، مقاييس اللغة )(؛ 3/270،269األزهري، تهذيب اللغة ) (1)

 (.143-3/140)(؛ ابن منظور، لسان العرب 1/68الصحاح )
 (.143-3/140)ابن منظور، لسان العرب  (2)
كثير من الفقهاء عرفوا الحد بهذا المعنى ولكن بألفاظ مختلفة، وقد ذكر  الباحثة تعريف الحنفية ( 3)

؛ (9/36سرخسي، المبسوط )المثااًل لذلك؛ وجميع هذه المراجع ذكر  التعريف بهذا المعنى، انظر: 
ح، ابن مفل(؛ 5/460) النووي، مغني المحتاج(؛ 1/113ابن عسكر البغدادي، إرراد السالك )

 (.7/365)المبدع 
 (.9/179(؛ ابن قدامة، المغني )4/60ابن عابدين، حاريته على الدر المختار) (4)
 المراجع السابقة. (5)
 (.5/162على ررح المنهج )العجيلي، حاريته  (6)
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  التعزير:ثانياا: 

والتعزير، البد من تعريف التعزير في اللغة واالصطالح، لبيان العالقة بين التأديب 
ليك بيان ذلك:  وا 

 التعزير لغة:

 يطلق التعزير في اللغة على عدة معان:

ُروهُ  َوَرُسوِلهِ  ِباللَّهِ  ِلُتْؤِمُنواكما جاء في قوله تعالى النصرة:-1  َوُتَوقُِّروهُ  َوُتَعزِّ
َوَأِصيالا  ُبْكَرةا  َوُتَسبُِّحوهُ 

 .(2)لتنصروه ين، (1)

 .(3)به ما يردعه عن القبيح فعل ُ و  هُ ندبتُ  :ني ،فالناً  عزر ُ : كقولنا التأديب:-2

 .(4)المعصية إلىلجاني من المعاودة امنع ن فيه أل: المنع-3

ْرُتُموُهمْ  ...ِإْسرَاِئيلَ  َبِني ِميثَاقَ  اللَّهُ  َأَخذَ  َوَلَقدْ : لقوله تعالىالتوقير والتعظيم-4  َوَعزَّ
ا اللَّهَ  َوَأْقَرْضُتمُ  َسيَِّئاِتُكمْ  َعْنُكمْ  أَلَُكفَِّرنَّ  َحَسناا َقْرضا

 .(6)عظمتموهمني: (5)
 التعزير اصطالحاا:

ومن ذلك تعريف بتعريفا  متعددة تدور حول معنى واحد،  عرف الفقهاء التعزير
دمي في نو آل هلل اً غير مقدرة ررًعا تجب حق وبةقع :بأنه الرافعية؛ حيث عرفوا التعزير

 .(7)ًباغال كفارة وال ا حدهليس في كل معصية

                                 
 (.9سورة الفتح، اآلية )( 1)
 .(4/562،561) ابن منظور، لسان العرب(؛ 4/311ابن فارس، مقاييس اللغة ) (2)
 .(4/562،561) ابن منظور، لسان العرب(؛ 1/207الرازي، مختار الصحاح ) (3)
 .(4/562،561) ابن منظور، لسان العرب (4)
 (.12سورة الماادة، اآلية )( 5)

  ابن منظور، لسان العرب(؛ 1/207الرازي، مختار الصحاح ) (؛4/311) اللغة ابن فارس، مقاييس (6)
(4/562،561.) 

(؛ النجدي، 8/54)(؛ مصطفى الخن وآخرون، الفقه المنهجي 3/163، تبيين الحقااق )الزيلعي (7)
 (.7/345)حارية الروض المربع 
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 عالقة التأديب بالتعزير:

ثمة اتفاق واسع بين التعزير والتأديب، فإن كاًل منهما يرمل القول والفعل، والوعظ 
 والعقوبة غير المقدرة في الررع.

  التربية:ثالثاا: 

العالقة بين التأديب والتربية، البد من تعريف التربية في اللغة واالصطالح،  لبيان
ليك بيان ذلك:  وا 

 التربية لغة:

 منها: وله عدة معانٍ ، ربَّ  مصدر الفعل

 َفَيْسِقي َأَحُدُكَما َأمَّا السِّْجنِ  َياَصاِحَبيِ تعالى قال اهلل السيد المطاع؛ني  :المالك-1
 .(2)واهلل هو الرب ألنه المالك والمطاع والمصلح، سيده ني، (1)اا َخْمر  َربَّهُ 

ني: ، النبا  والثرى وينميه بُّ رُ المطر ي  ف ،القيام على الريءني  :المالزمة-2
 .(3)يالزمه
باب يقال : ضم الشيء إلى الشيء-3  ةً بَّ رِ  ةً بَّ تجمعوا رِ ألنهم  ؛بكسر الراء باباً رِ للر 

 .(4)إلى بعضهم

 التربية اصطالحاا:

 نذكر منها تعريف عاطف السيد حيث عرفها ؛بتعريفا  عديدة علماء التربيةال عرف
 امل للحياة، ونظام متكامل لتربية ورعاية النشء، وتحرص على الفردمنهج كبأنها: 

 .(5)والمجتمع، وعلى األخالق الفاضلة

                                 
 (.41سورة يوسف، اآلية )( 1)
 (.403-1/401ابن منظور، لسان العرب ) (2)
 المرجع السابق. (3)
 (.2/852) العربية المعاصرة (؛ نحمد عمر، معجم اللغة403-1/401ابن منظور، لسان العرب )( 4)
 (.18صالتربية اإلسالمية )عاطف السيد، ( 5)



14 

 

 عالقة التأديب بالتربية:

التربية نعم من وخصوص، ف، وهي عالقة عموم عالقة بين التربية والتأديب ةثمَّ 
والدواء،  ،والرراب، واللباس ،التأديب؛ فإنها ترمل كل مقوما  التربية من توفير الطعام

 ونحوها. ،والمسكن، والتعليم، والوعظ، والعقوبة على الخطأ

بنوعيه وقد ذكرناه آنفًا وال داعي للتكرار، والحاصل  وليس التأديب إال في الوعظ 
 .(1)وليس كل تأديب تربيةنن كل تربية تأديب، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 (.18صالتربية اإلسالمية )عاطف السيد،  (1)
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 المطلب الثاني

 مشروعية التأديب

ليك بيان ذلك:  ثبت  مرروعية التأديب بالكتاب، والسنة، واإلجماع، والمعقول، وا 

 :بمن الكتا: أوالا 

َل اللَُّه َبْعَضُهْم َعَلى قوله تعالى: - َبْعض  الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضَّ
ِتي  اِلَحاُت َقاِنتَاٌت َحاِفَظاٌت ِلْلَغْيِب ِبَما َحِفَظ اللَُّه َوالالَّ َوِبَما َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم َفالصَّ
َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُهنَّ َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفاَل َتْبُغوا 

نَّ َسِبيالا ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليًّا َكِبيرااَعَلْيهِ 
(1). 

 :وجه الداللة

ومنع من  من تأديب وتهذيب، وحفظ للحقوق،  نمر اهلل الرجال بالقيام على النساء
الخروج إذا نب ي ن  الطاعة، وفي المقابل على الزوجة نن تطيع زوجها في ما يأمرها به إال 

 .(2)إذا كان نمر فيه معصية

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناراا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرُة قوله تعالى: -
َعَلْيَها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل َيْعُصوَن اللََّه َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ 

(3). 

 وجه الداللة:

بالذين آمنوا ليؤدوا واجبهم في بيوتهم من التربية والتوجيه والتذكير، يهيب القرآن 
؛ ليحملهم ومن جملة نسباب الوقاية تأديب الرجل نهله ،رلنافيقوا ننفسهم ونهليهم من ا

وجوب وقاية األهل من النار، وكل يفيد وظاهر اآلية  على الفضيلة، ويمنعهم من الرذيلة،
 .(4)ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب هألن ؛واجبةفهي وسيلة تقود إلى ذلك 

                                 
 (.34سورة النساء، اآلية )( 1)
 (.5/169) تفسيرهالقرطبي،  (2)
 (.6سورة التحريم، اآلية )( 3)
 (.8/188(؛ ابن كثير، تفسيره )30/572الرازي، تفسيره ) (4)
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 :من السنة: انياا ث

ُسوُل اللَِّه - : ق ال  ر  د ِه، ق ال  ِرو ب ِن ُرع ي ٍب، ع ن  ن ِبيِه، ع ن  ج  ُمُروا ): ع ن  ع م 
اَلِة َوُهْم َأْبَناُء َسْبِع ِسِنيَن، َواْضِرُبوُهْم َعَلْيَها، َوُهْم  َأْبَناُء َعْشر  َوَفرُِّقوا َبْيَنُهْم َأْواَلَدُكْم ِبالصَّ

 .(1)(ِفي اْلَمَضاِجعِ 

 :وجه الداللة

ررادهم إلى نحكام الدين من إقامة  نفاد الحديث تكليف األولياء بتأديب األوالد وا 
 .(2) الصالة، ومراعاة الحرمة في البيو ، وغلق كل ذريعة تقود إلى فعل الرذيلة

:  النَِّبي   ع نِ  ع ِن اب ِن ُعم ر   - ، َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن )ن نَُّه ق ال  َأاَل ُكلُُّكْم رَاع 
، َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل رَاع  َعَلى َأْهِل  َرِعيَِّتِه، َفاأْلَِميُر الَِّذي َعَلى النَّاِس رَاع 

، َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ  ...َبْيِتِه، َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنُهمْ   .(3)(َأاَل َفُكلُُّكْم رَاع 

 :وجه الداللة

وذلك بأن يقوم  ف م ن دونه ماممسؤولية كل راٍع فيما استرعاه اهلل، من اإل بيَّن الحديث
 .(4)من تح  يده، ونن يرردهم إلى ما فيه صالحهمتأديب  منكل رخص بمساوليته 

 :من اإلجماع :ثالثاا 

ذا (5)اتفق الفقهاء على مرروعية التعزير في كل معصية ال حدَّ فيها وال كفارة ، وا 
وهو كان التأديب نوعًا من ننواع التربية والتهذيب، ووسيلة من وساال اإلصالح والتقويم، 

                                 
( 495(، رقم)1/133)كتاب الصالة، باب متى يؤمر الغالم بالصالة() ، سننهنبو داودنخرجه: ( 1)

 صحيح. حديث حسن: (1/266في "إرواء الغليل" ) وقال األلباني
 (.2/416العيني، ررح سنن نبي داود ) (2)
ونطيعوا الرسول...(( )كتاب األحكام، باب قول اهلل تعالى )ونطيعوا اهلل نخرجه: البخاري، صحيحه  (3)

 .(7138(، رقم)9/62)
 (.6/2402(؛ الهروي، مرقاة المفاتيح )7/296ابن بطال، ررح صحيح البخاري ) (4)
(؛ 20/121(؛ النووي، المجموع )12/118(؛ القرافي، الذخيرة )3/163الزيلعي، تبيين الحقااق ) (5)

 (.4/111ابن قدامة، الكافي في فقه نحمد )
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جماعهم على  مرترك مع التعزير في وجوه كثيرة؛ فإنه يدخل ضمن عموم اتفاق الفقهاء، وا 
  .(1)رمرروعية التعزي

 :من المعقول :رابعاا 

البد من العمل بالتأديب، واألخذ به، كأداة للتقويم، ووسيلة لتحقيق الخير، وطريقة 
 إلكساب الفضاال، وسبياًل للردع من ارتكاب األعمال المرينة.

نما هدف تربوي، ووسيلته تربوية، يلجأ إليه  فإن التأديب ليس عماًل انتقاميًا، وا 
األولياء لإلصالح والتقويم، فعندما ال يجدي نسلوب التربية الهادئ بالتوجيه واإلرراد، وال 
يقبل المؤدَّب ذلك، يلزمنا حيناذ نخذ نسلوب آخر في التأديب بممارسة دور المعاقبة 

والجسدية؛ كالتهديد والضرب، مع مراعاة تطبيق الحكمة في ذلك، بنوعيها النفسية 
 .(2)ن طبيعة التأديب تقتضي ذلكإوتطبيق الضوابط الررعية، حيث 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
(؛ إبراهيم التنم، والية التأديب الخاصة في 2/266ابن القطان الفاسي، اإلقناع في مساال اإلجماع ) (1)

 (.78الفقه اإلسالمي )ص
(؛ إبراهيم التنم، والية التأديب الخاصة 470عبد القادر عودة، الترريع الجنااي اإلسالمي )ص (2)

 (. 79)ص
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 لمطلب الثالثا

 أنواع التأديب

 :لزوجةالزوج لتأديب أوالا: 

والمودة، واسترعار المساولية، والقيام بالواجب؛ لكن  ،الحياة الزوجية قوامها المحبة
عند زوجته  ب  د  ؤ  من حق الزوج في الرريعة اإلسالمية نن يُ إذا حصل ني اختالل ف

التهاون في الحقوق، والتقصير في الواجبا ، واإلخالل باآلداب والمروءا ، كما لو 
نو نحوها، نو نة، ضيع  حق ربها في صالة، نو صيام، نو صدق حديث، نو حفظ نما

قصر  في حق زوجها، وتثاقل  عن حق ولدها وبيتها، فقد ُررع له التأديب بالكتاب 
 والسنة:

 من الكتاب: -أ

َوالالَِّتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع :تعالى قال-
َتْبُغوْا َعَلْيِهنَّ َسِبيالا َواْضِرُبوُهنَّ َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفاَل 

(1). 

 وجه الداللة:

نعطى اهلل تعالى الرجال القوامة على النساء في تأديبهن وتربيتهن على المنهاج 
ل اهلل به الرجال من مقدرتهم على دفع المهور، والنفقة الصحيح، وهذا إنما يكون بما فضَّ 
 .(2)من وساال التأديب تأديب زوجته بما نحله اهلل له على الزوجا ، لذلك على الرجل

 من السنة: -ب

د اِع م ع  - ة  الو  جَّ دَّث ِني ن ِبي، ن نَُّه ر ِهد  ح  : ح  ِص ق ال  و  ِرو ب ِن األ ح  ع ن  ُسل ي م ان  ب ِن ع م 
ُسوِل اللَِّه  ، و و ع ظ ،  ر  ذ كَّر  ل ي ِه، و  ِمد  اللَّه ، و ن ث ن ى ع  :ف ح  ًة، ف ق ال  ِديِث ِقصَّ َأاَل )ف ذ ك ر  ِفي الح 

َواْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء َخْيراا، َفِإنََّما ُهنَّ َعَواٌن ِعْنَدُكْم، َلْيَس َتْمِلُكوَن ِمْنُهنَّ َشْيئاا َغْيَر َذِلَك، 
 ِإالَّ َأْن َيْأِتيَن ِبَفاِحَشة  ُمَبيَِّنة ، َفِإْن َفَعْلَن َفاْهُجُروُهنَّ ِفي الَمَضاِجِع، َواْضِرُبوُهنَّ َضْرباا َغْيرَ 

                                 
 (.34ية )اآلسورة النساء، ( 1)
 (.6/687)تفسيره ي، ر طبال (2)
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، َأاَل ِإنَّ َلُكْم َعَلى ِنَساِئُكْم َحقًّا، َوِلِنَساِئكُ  ، َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفاَل َتْبُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيالا ْم ُمَبرِّح 
ِتُكْم ُفُرَشُكْم َمْن َتْكَرُهوَن، َواَل َيْأَذنَّ ِفي ُبُيو  َعَلْيُكْم َحقًّا، َفَأمَّا َحقُُّكْم َعَلى ِنَساِئُكْم َفاَل ُيوِطْئن

 .(1)(ِلَمْن َتْكَرُهوَن، َأاَل َوَحقُُّهنَّ َعَلْيُكْم َأْن ُتْحِسُنوا ِإَلْيِهنَّ ِفي ِكْسَوِتِهنَّ َوَطَعاِمِهنَّ 

 وجه الداللة:

الحديث مرروعية تأديب الزوج لزوجته إن قصَّر  في حقه، وقد تدرَّج في ذكر  نفاد
 .(2)طرق التأديب فبدن بالوعظ، ثم الهجر في المضجع، ثم الضرب الغير مبرح

ا، ن نَُّه: س ِمع  ر ُسول  اللَِّه  - ب ِد اللَِّه ب ِن ُعم ر  ر ِضي  اللَُّه ع ن ُهم  ُكلُُّكْم ) ي ُقوُل: ع ن  ع 
 رَاع  َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َفاإِلَماُم رَاع  َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل ِفي َأْهِلِه رَاع  َوُهوَ 

: ، (...َمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوالَمْرَأُة ِفي َبْيِت َزْوِجَها رَاِعَيٌة َوِهيَ  ق ال 
ِسُب النَِّبيَّ ُ  ه ؤال ِء ِمن  ر ُسوِل اللَِّه ف س ِمع   :  ، و ن ح  َوالرَُّجُل ِفي َماِل َأِبيِه رَاع  َوُهَو )ق ال 

 .(3)(َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َفُكلُُّكْم رَاع  َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ 

 وجه الداللة:

نن الرجل راٍع في بيته، مرروعية تأديب الزوج لزوجته، وذلك الحديث على دلَّ 
وعلى زوجته، ونوالده، وهو مساول عن هذه الرعية نمام اهلل تعالى، فوجب عليه حفظ هذه 

 .(4) األمانة، والزوجة جزء منها، فعليه نن يركرها إن نحسن ، ويؤدبها إذا نساء 

 :للولد لداتأديب الو : ثانياا 

الوالد مساول وراٍع عمن تح  واليته من نوالد وغيرهم، وعليه نن يقوم بتربيتهم 
مرروعية تأديب الوالد د ثبت  التربية الصالحة، وينراهم النراة اإلسالمية المباركة، وق

 والمعقول: ،قوال الصحابةون ،والسنة ،للولد بالكتاب
                                 

(، 1851(، رقم )1/594نخرجه: ابن ماجه، سننه )كتاب النكاح، باب حق المرنة على زوجها( )( 1)
 .(: حديث حسن7/96وقال األلباني في "إرواء الغليل" )

 .(1/569السندي، حاريته على ابن ماجه ) (2)
العبد راع في مال سيده وال نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب في االستقراض ونداء الديون، باب ( 3)

 .(2409(، رقم )3/120يعمل إال بإذنه( )
 (.13/113ابن حجر، فتح الباري ) (4)
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 من الكتاب: -أ

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناراا َوُقوُدَها النَّاُس تعالى :  قال-
َواْلِحَجاَرُة َعَلْيَها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل َيْعُصوَن اللََّه َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ 

(1). 

 وجه الداللة:

نمر اهلل تعالى األولياء بوقاية األهل والذرية من النار، فاقتضى ذلك تأديب األهل 
ال ُيدرك هذا وطاعة نصحاب الحقوق، و  ،بأن يحملهم على طاعة اهلل ورسوله  ؛والذرية

 .(3)(2)بداللة اإلرارة فكان مرروعاً  ،إال بالتأديب

 من السنة: -ب

ُسوُل اللَِّه - : ق ال  ر  د ِه، ق ال  ِرو ب ِن ُرع ي ٍب، ع ن  ن ِبيِه، ع ن  ج  ُمُروا َأْواَلَدُكْم ): ع ن  ع م 
اَلِة َوُهْم َأْبَناُء َسْبِع ِسِنيَن، َواْضِرُبوُهْم َعَلْيَها، َوُهْم َأْبَناُء َعْشر  َوَفرُِّقوا َبْيَنُهْم ِفي  ِبالصَّ

 .(4)(اْلَمَضاِجعِ 

 :الداللةوجه 

بحث الولد على الصالة  دلَّ الحديث على مرروعية تأديب الولد، فقد نمر النبي 
، فهو ليس اً يكون ضربًا مبرحوال بعة، وضربه عليها في سن العاررة، في سن السا

نما لتأديبه  .(5)إليالمه، وا 

ِن اب ِن ُعم ر-  اَلى َعْبداا َرِعيَّةا، َقلَّتْ َتَباَرَك َوَتعَ اَل َيْسَتْرِعي اهلُل ):ق ال   ن نَّ النَِّبيَّ  ع 
 َوَتَعاَلى  َأْو َكُثَرْت، ِإالَّ َسأََلُه اهلُل َتَباَرَك َوَتَعاَلى َعْنَها َيْوَم اْلِقَياَمِة، َأَقاَم ِفيِهْم َأْمَر اهلِل َتَباَركَ 

                                 
 (.6سورة التحريم، اآلية )( 1)
داللة اللفظ على معنى الزم للمعنى المقصود من السياق، عرف األصوليون داللة اإلرارة بأنها:  (2)

الراطبي، الموافقا  . االقتضاء وداللة اإليماء وهي نحد نقسام المنطوق غير الصريح كداللة
(2/154.) 

 .(30/572الرازي، تفسيره ) (3)
 (.16سبق تخريجه )ص( 4)
 (.2/415العيني، ررح سنن نبي داود ) (5)
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ةا  َأْم َأَضاَعُه؟ َحتَّى َيْسأََلهُ   .(1)(َعْن َأْهِل َبْيِتِه َخاصَّ

 وجه الداللة:

نفاد الحديث مرروعية تأديب كل من قلَّده اهلل منصبًا لمن تح  واليته، ويدخل في 
ذلك الوالد لولده، فإن اهلل سيسأله يوم القيامة عما فعل في هذه األمانة؛ من زوجة ونوالد، 

 .(2)نحفظ هذه األمانة نم ضيَّعها

 أقوال الصحابة: -ج

اِلٍد، - ِرم ة  ب ِن خ  ل ِبس  ع ن  ِعك  ، و  ل  ق د  ت ر جَّ ل ي ِه، و  طَّاِب ع  ل  اب ٌن ِلُعم ر  ب ِن ال خ  : د خ  ق ال 
ُة: ل م  ي ُكن  ف احِ  ف ص  تَّى ن ب ك اُه، ف ق ال    ل ُه ح  ب ُه ُعم ُر ِبالد رَِّة ح  ر  ب ت ُه؟ ِثي اًبا ِحس اًنا، ف ض  ر  ًرا، ِلم  ض 

 : ب ت ُه ف ق ال  ج  غ ر ه ا ِإل ي هِ ر ن ي ُتُه ق د  ن ع  ب ب ُ  ن ن  ُنص   .(3)ن ف ُسُه، ف أ ح 

ُاوٌل ي ُقوُل ِلر ُجٍل: " ننه كان -رضي اهلل عنهما-اب ن ُعم ر  عن - ، ف ِإنَّك  م س  ن د ِب اب ن ك 
ُاوٌل ع ن  ِبر ك  و ط و اعِ  ت ُه؟ و ن نَُّه م س  لَّم  اذ ا ع  م  اذ ا ن دَّب ت ُه؟ و  ، م  ل ِدك   .(4)"ل ك  ي ِتِه ع ن  و 

 وجه الداللة:

 ،وتهذيب نفوسهم ،وتعليمهم ،حرص الصحابة على تأديب نوالدهم نفاد  اآلثار ردة
 إن لزم األمر.غير المبرح الضرب اللجوء إلى ، والصالح، و والبر ،وقيادتها إلى الخير

 :من المعقول -د

 األدب، على لينرأوانمر اهلل تعالى نولياء األمور بتأديب نبنااهم واالهتمام بهم، 
 نال المحبة والكرامة،ي ، فمن يفعل ذلك،الصغر منذ والمذاهب الجميلة واألفعال الحميدة،

                                 
في نفس  (، وقال رعيب األرنؤوط: إسناده صحيح4637(، رقم )8/261نخرجه: نحمد، مسنده )( 1)

 .المصدر
 (.1/446القاضي عياض، إكمال المعلم ) (2)
 (.19548(، رقم )10/416نخرجه: معمر بن رارد، الجامع )( 3)
نخرجه: البيهقي، السنن الكبرى )كتاب الصالة، باب ما على األمها  واآلباء من تعليم...( ( 4)

 (.5098(، رقم )3/120)
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نداه ذلك إلى عظيم  ،وتخلَّى عن العناية به ومن ترك فعل ذلك، بلغ غاية السعادة،يو 
واستدراك ما فاته  تالفيه، ولعله يعرف فضيلة ذلك في وق  ال يمكنه النقص والخساسة،

 .(1)فتحصل له الندامة التي هي ثمرة الخطأ منه،

 :لتلميذالمعلم لتأديب : الثاا ث

لقد فطر اهلل عباده وجبلهم على اإلسالم والخير، وقد تجتال الرياطين المرء عن هذه 
 نخطاءالفطرة التي فطره اهلل عليها، فيميل إلى الرر، فليس من الغريب نن تصدر 

ال بد لهم من اإلصالح  ذلكوال سيما الصغار منهم، ولوالتالميذ، من طلبة العلم  وهفوا 
للتلميذ بالكتاب المعلم  ثبت  مرروعية تأديب، وقد والتأديب والتربية األخالقية والفكرية

 :والسنة

 من الكتاب: -أ

َقاَل َلُه ُموَسى َهْل َأتَِّبُعَك َعَلى َأْن ُتَعلَِّمِن : في قصة موسى والخضر تعالى قال-
َوَكْيَف َتْصِبُر َعَلى َما َلْم ُتِحْط ِبِه ، َقاَل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبراا  ،ُعلِّْمَت ُرْشدااِممَّا 
َقاَل َفِإِن اتََّبْعَتِني َفاَل  ،َقاَل َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء اللَُّه َصاِبراا َواَل َأْعِصي َلَك َأْمراا ، ُخْبراا 

...تَّى ُأْحِدَث َلَك ِمْنُه ِذْكرااَتْسأَْلِني َعْن َشْيء  حَ 
(2). 

  وجه الداللة: 

ررادًا له نفاد  اآليا  مرروعية تأديب المعلم للطالب، إن رنى ن ن في ذلك نفعًا، وا 
الخير، وبعدًا له عن دروب الرر، فإنه إن لم يقم بذلك وقع الطالب في الغرور، إلى 

 . (3)التعلم منومنعه ذلك 

 من السنة: -ب

ب ر ِني س ه ٌل - : ن خ  اِزٍم، ق ال  : ق ال  النَِّبيُّ  ع ن  ن ِبي ح  م   ي ع ِني اب ن  س ع ٍد، ق ال  ي و 
 : ي ب ر  أَلُْعِطَينَّ الرَّاَيَة َغداا َرُجالا ُيْفَتُح َعَلى َيَدْيِه، ُيِحبُّ اللََّه َوَرُسوَلُه، َوُيِحبُُّه اللَُّه )خ 

                                 
 (.10،9صعلي الرحود، األساليب الررعية في تأديب األطفال )( 1)
 (.22سورة الزخرف، اآلية )( 2)
 (.327-15/324الطبري، تفسيره ) (3)
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ل ت ُهم  ن يُُّهم  ُيع ط ى، ف غ د و ا، ف ب ا   (َوَرُسوُلهُ  : النَّاُس ل ي  ُجوُه، ف ق ال  ؟)ُكلُُّهم  ي ر   :، ف ِقيل  (َأْيَن َعِليٌّ
ط اهُ  ٌع، ف أ ع  ا ل ُه، ف ب ر ن  ك أ ن  ل م  ي ُكن  ِبِه و ج  د ع  ي ن ي ِه و  ق  ِفي ع  ي ن ي ِه، ف ب ص  ت ِكي ع  :  ،ي ر  ف ق ال 

تَّى ي كُ  : ُنق اِتُلُهم  ح  َحتَّى َتْنِزَل ِبَساَحِتِهْم، ُثمَّ اْدُعُهْم ِإَلى  اْنُفْذ َعَلى ِرْسِلكَ )وُنوا ِمث ل ن ا؟ ف ق ال 
ُكوَن اإِلْساَلِم، َوَأْخِبْرُهْم ِبَما َيِجُب َعَلْيِهْم، َفَواللَِّه أَلَْن َيْهِدَي اللَُّه ِبَك َرُجالا َخْيٌر َلَك ِمْن َأْن يَ 

 .(1)(َلَك ُحْمُر النََّعمِ 

 وجه الداللة:

ذه الغزوة، ووصيته له هذه حين نرسله في ه لعلي   في الحديث توجيه النبي
العظيمة النافعة؛ إذ إنه ذاهب ألمر عظيم جلل فلزم التوجيه في هذا الموطن الوصية 
 .(2)ع، وهذا دليل على مرروعية تأديب المعلم للطالبمظنة العجلة والتسر  الذي هو

ب ِد اهللِ ع ن  -      ل ف  ر ُسوِل اهلِل    ب ِن ع بَّاسٍ ع  ًما، ف ق ال  ل ُه ر ُسوُل اهلِل  ن نَُّه ر ِكب  خ  ي و 
 :( َاْحَفِظ اهلل : َذا  َيا ُغالُم، ِإنِّي ُمَعلُِّمَك َكِلَمات  َيْحَفْظَك، اْحَفِظ اهلَل َتِجْدُه ُتَجاَهَك، َواِ 

َذا  اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْن ِباهلِل، َواْعَلْم َأنَّ اأْلُمََّة َلِو اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َسأَْلَت فَاْسَأِل اهلَل، َواِ 
وَك، َلْم  َيْنَفُعوَك، َلْم َيْنَفُعوَك ِإال ِبَشْيء  َقْد َكَتَبُه اهلُل َلَك، َوَلِو اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َيُضرُّ

وَك ِإال ِبَشْيء  َقْد َكَتَبُه اهلُل َعَليْ  ُحفُ َيُضرُّ  .(3)(َك، ُرِفَعِت اأْلَْقالُم، َوَجفَِّت الصُّ

 وجه الداللة:    

 يعتني بأصحابه ويوجههم إلى ما فيه صالحهم في الدارين، ويتحين في نن النبي     
مثله  غالم صغير قد يزهد في نصيحة ذلك كل فرصة، فهو ينصح ابن عباس وهو

 ،واإليمان ،التوحيد ويزرع فيه معاني ،الفرصةيغتنم  النبي  ون، لكنبُّ ر  معلمون والمُ ال
 .(4)عليها وترسخ في قلبه إذا كبر حتى يربَّ  ؛عليه والتوكل ،واليقين باهلل

                                 
(، 4/60نسلم على يديه رجل() )كتاب الجهاد والسير، باب فضل مننخرجه: البخاري، صحيحه ( 1)

 (.3009)رقم 
 (.2/367،366ابن عثيمين، ررح رياض الصالحين )(؛ 6/127ابن حجر، فتح الباري )( 2)
 (، وقال رعيب األرنؤوط: إسناده قوي.2669(، رقم )4/409نخرجه: نحمد، مسنده )( 3)
-200صابن عثيمين، ررح األربعين النووية )(؛ 467-1/459ابن رجب، جامع العلوم والحكم )( 4)

204.) 
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 :لعاملالقيم لتأديب : رابعاا 

قبل البدء بالحديث عن مرروعية تأديب العامل، البد من التعرف على حقيقة العامل 
ليك بيان ذلك:  في اللغة واالصطالح، وا 

 العامل في اللغة:-أ

يعمل عماًل فهو عامل، والعمل: المهنة والفعل،  مل  ع  الفعل العامل اسم فاعل، من 
 .(1)والجمع: نعمال

يتولى نمور الرجل في ماله، وملكه، وعمله. ومنه قيل للذي يجمع  من والعامل
 .(2)الزكاة: عامل

 العامل في االصطالح:-ب

ورد اسم العامل عند الفقهاء تح  مسمى األجير الخاص، ولم يذكروا تعريفًا  لقد
 إذ ال يختلف معناه في الفقه عن معناه اللغوي.محددًا للعامل، وذلك لوضوحه، 

 ولكن الفقهاء نوردوا عدة تعريفا  لألجير الخاص، وهي كاآلتي:

 .(3)عرفه الحنفية: بأنه من يعمل لواحد -

بأنه من استحق األجرة نظير قيامه بعمل خالل فترة زمنية  وعرفه المالكية: -

 .(4)معينة

 .(5)أجر مدةتوعرفه الرافعية والحنابلة: بأنه الذي ُيس -

 :التعريف المختار

                                 
 (.4/145ابن فارس، مقاييس اللغة ) (1)
 (.11/474ابن منظور، لسان العرب ) (2)
 (.4/174(؛ الكاساني، بدااع الصنااع )6/355ابن عابدين، حارية رد المحتار ) (3)
 (.7/3الخرري، ررح مختصر خليل ) (4)
 (.12/38(؛ ابن قدامة، المغني )15/100النووي، المجموع ) (5)
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 :فعرفته بأنهبتعريف رامل لتعريفا  الفقهاء،  لعاملرن  الباحثة نن تعر ف ا
الرخص الذي نجَّر منافعه آلخر، سواء كان المستأجر فردًا نو نكثر، وسواء كان رخصًا 

 .نو اإلعتبار ،على الحقيقة

فيكون راماًل العامل  في القطاع الخاص كعامل البناء، والنجارة، والحدادة، 
و ن ،نو البلديا  ،نو الصحية ،والقطاع العام كالعامل في المؤسسة التعليمية والصناعة،

 .(1)غيرها

تأديب العامل على ما  ،نو مؤسسةً  ،ومن حق صاحب العمل إن كان رخصاً 
ص األجرة، نو إيقافه عن ويأذن به العرف، كالوعظ، نو التهديد بنق ،تقتضيه المصلحة

 : ، بما يليالسنة فيمرروعية تأديب العامل   ثبتقد العمل، و 

ِن اب ِن ع  - ن ُهم اع  : ِإل ى الي م ِن، ف ق   ب ع ث  ُمع اًذا  ن نَّ النَِّبيَّ  ،بَّاٍس ر ِضي  اللَُّه ع  ال 
ُهْم اْدُعُهْم ِإَلى َشَهاَدِة َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، َوَأنِّي َرُسوُل اللَِّه، َفِإْن ُهْم َأَطاُعوا ِلَذِلَك، َفَأْعِلمْ )

ُكلِّ َيْوم  َوَلْيَلة ، َفِإْن ُهْم َأَطاُعوا ِلَذِلَك، َأنَّ اللََّه َقِد اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َخْمَس َصَلَوات  ِفي 
َوُتَردُّ َعَلى  َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ اللََّه اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقةا ِفي َأْمَواِلِهْم ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَياِئِهمْ 

 .(2)(ُفَقرَاِئِهمْ 

: ك ان  ر ُسوُل اهلِل - ي د ة ، ع ن  ن ِبيِه، ق ال  ي ٍش، ع ن  ُسل ي م ان  ب ِن ُبر  ل ى ج  ِإذ ا ن مَّر  ن ِميًرا ع 
م ن  م ع ُه ِمن  ال ُمس   ِتِه ِبت ق و ى اهلِل، و  اصَّ اُه ِفي خ  ص  : ن و  س ِريٍَّة، ن و  ي ًرا، ثُمَّ ق ال  اْغُزوا )ِلِمين  خ 

ِبيِل اهلِل، َقاِتُلوا َمْن َكَفَر ِباهلِل، اْغُزوا َواَل َتُغلُّوا، َواَل َتْغِدُروا، َواَل َتْمُثُلوا، َواَل ِباْسِم اهلِل ِفي سَ 
َك ِمَن اْلُمْشِرِكيَن، َفاْدُعُهْم ِإَلى َثاَلِث ِخَصال   َذا َلِقيَت َعُدوَّ  .(3)...(َتْقُتُلوا َوِليداا، َواِ 

 :من الحديثين وجه الداللة

فقد كان  هذه مرروعية تأديب القيم للعامل نو األجير الذي تح  يده، ن الحديثانفاد 
  ،نو قااداً  ،نو والياً  ،كان إذا بعث نميراً ؛ حيث مع صحابته الكرام  سنة النبي 

                                 
 (.4/33؛ البهوتي، كراف القناع )(1/48الكفوي، الكليا  ) (1)
 .(1395(، رقم )2/104جوب الزكاة( )الزكاة، باب و ( نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب 2)
نخرجه: مسلم، صحيحه )كتاب الجهاد والسير، باب تأمير اإلمام األمراء على البعوث( ( 3)

 (.1731(، رقم )3/1357)
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ذا احتاج إلى التأديب ندَّبه وهذَّبهونوصاه بعدة وصايا عظيمة نافعة ،نصحه  .(1)، وا 

 :لرعيةاإلمام لتأديب : خامساا 

مام عام لهم، وال رك نن عليه نن  تهمية المسلمين هو خليفاالذي يتولى رع اإلمام وا 
وتح  مساوليته، فيسير فيهم السيرة الحسنة  ،يحرص على الرعية الذين هم تح  واليته

ذا احتاجوا إلى التأديب ندَّ ، التي هي سيرة النبي  ووجههم إلى ما فيه صالحهم،  ،بهموا 
 :ونفعال الصحابة ،والسنة ،بالكتاب أديب اإلمام للرعيةتثبت  مرروعية وقد 

 من الكتاب: -أ

َيا َأيَُّها النَِّبيُّ َحرِِّض اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى اْلِقتَاِل ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن  قال تعالى:-
ْن َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة   ُهْم َقْوٌم اَل َيْغِلُبوا أَْلفاا ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا ِبَأنَّ َصاِبُروَن َيْغِلُبوا ِماَئَتْيِن َواِ 

 

َيْفَقُهونَ 
(2). 

َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنيَن ُيْدِنيَن َعَلْيِهنَّ ِمْن قال تعالى: -     
َفاَل ُيْؤَذْيَن َوَكاَن اللَُّه َغُفوراا َرِحيماا َجاَلِبيِبِهنَّ َذِلَك َأْدَنى َأْن ُيْعَرْفنَ 

(3). 

 :من اآليات وجه الداللة

كان  ن النبي إ مرروعية تأديب اإلمام لرعيته، حيث   اآليا  السابقة علىدلَّ 
 بما ُنمر هم على ما فيه صالح نفوسهم، وقد قام النبي يدلُّ و  ،مهم، ويعله نصحابهيوج

صحابه في سلمهم وحربهم، وحلهم وترحالهم، وفي نمورهم به خير قيام، فكان يتعاهد ن
إال فعل ذلك  ،ويوجه ،ويررد ،يرى نن عليه نن ينصح فيه ال يترك موطناً  ،وراونهم كلها

 . (4)بما يناسب حال المخاطب والمنصوح

 من السنة: -ب

                                 
 (.12/37النووي، ررحه على مسلم ) (1)
 (.65سورة األنفال، اآلية )( 2)
 (.59سورة األحزاب، اآلية ) (3)
 (.505-15/503الرازي، تفسيره ) (4)
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: س ِمع ُ  النَِّبيَّ - ِص، ع ن  ن ِبيِه، ق ال  و  ِرو ب ِن األ  ح  ، ي ُقوُل ِفي ع ن  ُسل ي م ان  ب ِن ع م 
د اِع:  ِة ال و  جَّ مُ  (َيا َأيَُّها النَّاُس َأاَل َأيُّ َيْوم  َأْحَرُم؟)ح  ث  م رَّاٍ ، ق اُلوا: ي و  ب ِر،  ث ال  ج  األ  ك  ال ح 

 : َفِإنَّ ِدَماَءُكْم، َوَأْمَواَلُكْم، َوَأْعرَاَضُكْم َبْيَنُكْم َحرَاٌم، َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا، ِفي َشْهِرُكْم )ق ال 
َهَذا، ِفي َبَلِدُكْم َهَذا، َأاَل اَل َيْجِني َجان  ِإالَّ َعَلى َنْفِسِه، َواَل َيْجِني َواِلٌد َعَلى َوَلِدِه، َواَل 

اِلِدِه، َأاَل ِإنَّ الشَّْيَطاَن َقْد َأِيَس َأْن ُيْعَبَد ِفي َبَلِدُكْم َهَذا َأَبداا، َوَلِكْن َسَيُكوُن َلُه َمْوُلوٌد َعَلى وَ 
َطاَعٌة ِفي َبْعِض َما َتْحَتِقُروَن ِمْن َأْعَماِلُكْم، َفَيْرَضى ِبَها، َأاَل َوُكلُّ َدم  ِمْن ِدَماِء اْلَجاِهِليَِّة 

لُ  َكاَن ُمْسَتْرِضعاا ِفي َبِني  -َما َأَضُع ِمْنَها َدُم اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب  َمْوُضوٌع، َوَأوَّ
، َفَقَتَلْتُه ُهَذْيٌل  نَّ ُكلَّ ِرباا ِمْن ِرَبا اْلَجاِهِليَِّة َمْوُضوٌع، َلُكْم ُرُءوُس َأْمَواِلُكْم، اَل  -َلْيث  َأاَل َواِ 

ث  م رَّ  (اَل َيا ُأمَّتَاُه َهْل َبلَّْغُت؟َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُموَن، أَ  : ث ال  ، ق ال  اللَُّهمَّ )اٍ ، ق اُلوا: ن ع م 
ث  م رَّا ٍ  (اْشَهدْ   .(1)ث ال 

 وجه الداللة:

نصحابه في  النبي فقد نوصى دلَّ الحديث على مرروعية تأديب اإلمام للرعية، 
، وكأنه رعر هذا الحديث بوصايا جامعة نافعة، وكان ذلك في آخر خطبة خطبها 

وقد عهد إليهم بما يحفظ دينهم ونخالقهم بعده؛  ،ن يرتحل من الدنيافأحب ن ،بدنو نجله
وتضييع  ،والقتل ،والنساء، وحذرهم من الربا ،واألعراض ،واألموال ،فأوصاهم بحفظ الدماء

إال بهذه األخالق الفاضلة التي رسخها  ؛وال بقاء له ،وم نن المجتمع ال حياةالحقوق، ومعل
 (2)في قلوب نصحابه في هذا المحفل العظيم. 

 أفعال الصحابة: -ج

ِن اب ِن ع بَّاسٍ - :   ع  ل ى ع ه ِد ر ُسوِل اهلِل ق ال  ُق ع  س ن ت ي ِن  ،ك ان  الطَّال  ٍر، و  و ن ِبي ب ك 
طَّاِب:  ِث و اِحد ًة، ف ق ال  ُعم ُر ب ُن ال خ  ُق الثَّال  ، ط ال  ف ِة ُعم ر  ُلوا " ِمن  ِخال  ت ع ج  ِإنَّ النَّاس  ق ِد اس 

ل ي ِهم  " اُه ع  ، ف أ م ض  ل ي ِهم  ي ن اُه ع  ٍر ق د  ك ان    ل ُهم  ِفيِه ن ن اٌة، ف ل و  ن م ض  ِفي ن م 
(3). 

                                 
( 3055(، رقم )2/1015( )الخطبة يوم النحر، باب المناسك، سننه )كتاب ابن ماجهنخرجه: ( 1)

 .حديث صحيح: (2/1304في "صحيح الجامع الصغير وزيادته" ) وقال األلباني
 (.3/127ابن عثيمين، ررح رياض الصالحين ) (2)
 (.1472(، رقم )2/1099الطالق، باب طالق الثالث( )نخرجه: مسلم، صحيحه )كتاب ( 3)
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 وجه الداللة:

في هذا األثر بأن الناس قد استعجلوا ما جعل اهلل فيه فسحة عليهم،  نخبر عمر
، ويصعب عليه تدارك ورفقًا بهم، حتى ال يندم رجل طل ق زوجته، فيِعزُّ عليه فراقها

يراجع كل منهما األخر بالذي عليه لة، فع  هلة وس  األمر، فجعل اهلل له في ذلك مُ 
ولكن الناس استعجلوا ذلك، فرنى عمر نن ُيلزمهم بما نرادوا االلتزام به عقوبة بالمعروف، 

 .(1)لهم، وهذا من تأديب عمر لرعيته عندما نكثروا من الطالق الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.5/244ابن القيم، زاد المعاد )( 1)
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 المطلب الرابع

 ضوابط التأديب 

لقد راع  الرريعة في التأديب نن يكون منضبطًا بضابط الررع؛ حتى يتحقق 
، وقبل الرروع  في ذكر هذه الضوابط منه، وال ينعكس فسادًا على المؤدَّبالمقصود 

 نعرف الضابط لغة واصطالحًا.

 :لغةالضابط : أوالا 

ضبط الرجل و ، : حفظه بالحزمضبطاً  الرئ ط  ب  ض  اسم فاعل للفعل ضبط ، يقال: 
ء يضبطه ضبطاً  ُبُط عم له ِإذا عج ز ع ن   ،ر ِديداً  ِإذا ن خذه نخذاً  :الرَّي  ٌن ال  ي ض  ُيق اُل: ُفال  و 

ِلي ه اِبطٌ ، ِواليِة م ا و  ِفي ا ،: ر ِديد ال ب ط ش، و ال ُقوَّةو رجل ض  ِديث: ن نه ُسِال  ع ن والجسم. و  لح 
ِميًعا، يع مل ؟األضبط ا يع مل ِبي ِمي ق ال  ن ُبو عبيد: ُهو  الَِّذي يع مل بيد ي ِه ج   .(1)ِنهِ بيساره ك م 

 :الضابط اصطالحاا : ثانياا 

ويقصد  يجمع الفروع والمساال من باب واحدبأنه ما : الفقهاء الضابط بعض ف عرَّ 
 .(2)منه نظم صور مترابهة

األ  مر ال ُكل ي الَِّتي  :ابأنه ، وقدعرفوا القاعدةبمعنى القاعدةعدَّه بعض نهل العلم و 
ك امه ا ِمن ه ا  .(3)تنطبق على جزايا  ك ِثير ة تفهم ن ح 

 :ضوابط التأديب: ثالثاا 

نواع التي البد من مراعاتها في جميع ن نقصد بالضوابط هنا الضوابط العامة؛
 التأديب، وسأرجئ الحديث عن الضوابط الخاصة عند ذكر موضوعاتها، وباهلل تعالى 

                                 
(؛ ابن منظور، لسان العرب 1/182(؛ الرازي، مختار الصحاح )11/339) ، تهذيب اللغةزهرياأل (1)

(7/340.) 
 (.1/23(؛ الزحيلي، القواعد الفقهية )1/11السبكي، األرباه والنظاار ) (2)
المرداوي، التحبير ررح (؛ 1/23الزحيلي، القواعد الفقهية )(؛ 1/11السبكي، األرباه والنظاار ) (3)

 (.1/17في نصول الررااع ) بدااع(؛ الفناري، فصول ال1/125التحرير )
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 التوفيق.

 أمور: ةفي أربع تتمثلضوابط التأديب 

 اإلصالح:أن يكون بقصد -أ

روع للتوجيه، والتهذيب، ننه مرريع التأديب يجد تر حكمة النظر في الذي يمعنإن 
يحتاج إلى ولي نمره  ، والعامل، والرعية، الكلالولدالزوجة، و نال ترى نن ، واإلصالح
، حسن بالولي تأديبهي  الطريق السوي، إال ننه قد يجانب هذا الطريق، فعندها  ليررده إلى

صالحه، ليرده إلى   .(1)الهدى والررادوا 

:"... إن العقوبا  الررعية كلها ندوية نافعة يصلح اهلل بها مرض يقول ابن تيمية 
َأْرَسْلَناَك ِإالَّ  َوَماالقلوب، وهي من رحمة اهلل بعباده، ورنفته بهم الداخلة في قوله تعالى

َرْحَمةا ِلْلَعاَلِمينَ 
فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرنفة يجدها بالمريض، فهو الذي نعان ، (2)

ن كان ال يريد إال الخير، إذ هو في ذلك جاهل نحمق، كما يفعله  على عذابه، وهالكه، وا 
بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم، وبمن يربونهم من نوالدهم، وغلمانهم، وغيرهم، 

ن من الرر، ويتركونه من الخير، رنفة بهم، في ترك تأديبهم، وعقوبتهم على ما يأتو 
 ـ (3)سبب فسادهم وعدوانهم، وهالكهم"فيكون ذلك 

 :مراعاة ظروف المخالفة وقدرها-ب

وبواعثه على فعل القبيح، فربما كان  ،المؤدَّبب نن يراعي حال حسن بالمؤد  ي  
 الجوع، نو ردة المرض، نو الحرمان.

نو ننه كررها  ،المخالفة قد حصل  لمرة واحدةبه نن يراعي ما إذا كان  حسن وي  
فتح عليه كيف يكون التأديب من جهة يُ  ،واعتادها، فإن المتأمل في مثل هذا ونحوه

 وزمنها. ،الطريقة، وقدر العقوبة

                                 
 (. 3/584،583(؛ الصاوي، حاريته على الررح الصغير)5/153الكاساني، بدااع الصنااع ) (1)
 (.107ية )سورة األنبياء، اآل( 2)
 (.15/290مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 3)
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غارقال ابن تيمية: " ، بقدر ما يراه الوالي، وتأديباً  ، وتنكيالً  ،يعاقبون تعزيراً  الص 
زاد في العقوبة؛ بخالف ما  فإذا كان كثيراً  ،في الناس وقلتهب كثرة ذلك الذنب على حس

د في وعلى حسب حال المذنب؛ فإذا كان من المدمنين على الفجور زي ،إذا كان قليالً 
 .(1)"وعلى حسب كبر الذنب وصغره ،عقوبته؛ بخالف المقل من ذلك

 :تجنب الحيف بزيادة أو نقصان-ج

؛ لفهم خاطئ من يؤدبكثير من والة األمور ال يكترث بضوابط التأديب في حق 
 ن نو قبيح.س  بح   مل مع المؤدَّبصاحب حرية مطلقة في التعابأنه عنده 

في حق  والحق خالف ذلك فإلن كان العدل مطلوبًا في حق العدو، واألجنبي، فهو
لِ الصديق والقريب نولى، ف اِجِب ب ِن ال ُمف ضَّ : س ِمع ُ   ع ن  ح  ب ِن ال ُمه لَِّب، ع ن  ن ِبيِه، ق ال 

ُسوُل اللَِّه  ، (2)(اْعِدُلوا َبْيَن َأْواَلِدُكُم اْعِدُلوا َبْيَن َأْبَناِئُكمْ ): النُّع م ان  ب ن  ب ِريٍر، ي ُقوُل: ق ال  ر 
 .(3)فعلى األولياء الحرص على العدل بين نوالدهم، وتجنب الحيف والظلم

اٌن ِمن  و  ل ي ِه ق ه ر م  ٍرو ف ق ِدم  ع  ب ِد اللَِّه ب ِن ع م  : ُكن ُ  ِعن د  ع  ، ق ال  ي و اِني  اِبٍر ال خ  ع ن  ج 
ِفيهِ  ا ي ك  ب ُد اللَِّه: ه ل  ت ر ك    ِعن د  ن ه ِلي م  ، ف ق ال  ل ُه ع  ان  ل ت اِن ِمن  ر م ض  ق د  ب ِقي    ل ي  ؟ الرَّاِم، و  م 

: ق د  ت   ا ق ال  ع    ف ت ر ك    ل ُهم  م  ل ي ك  ل م ا ر ج  ُ  ع  ب ُد اللَِّه: ع ز م  ُ  ِعن د ُهم  ن ف ق ًة، ف ق ال  ع  ر ك 
، ف ِإن ي س ِمع ُ  ر ُسول  اللَِّه  ِفيِهم  َكَفى ِباْلَمْرِء ِإْثماا َأْن َيْحِبَس، َعمَّْن َيْمِلُك ):ي ُقولُ  ي ك 

ي التقصير في النفقة تكون في التقصير في التأديب ، واإلضاعة كما تكون ف(4)(ُقوَتهُ 
 .(5)والتوجيه واإلرراد

 ة:ال يقود إلى مفسدة راجح-د

                                 
 (.1/91ابن تيمية، السياسة الررعية في إصالح الراعي والرعية )( 1)
(، 3/293نخرجه: نبو داود، سننه )كتاب اإلجارة، باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل( )( 2)

 صحيح.حديث : (1/2في "صحيح وضعيف سنن نبي داود" ) (، وقال األلباني3544رقم )
 (.9/334العظيم آبادي، عون المعبود ) (3)
(، رقم 2/692نخرجه: مسلم، صحيحه )كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك( )( 4)

(996.) 
 (.7/82النووي، ررحه على مسلم ) (5)
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فقه التأديب، فال يبدن بالضرب قبل نن نن يراعي التدرج والمآل في يحسن بالولي 
فإذا تبين ربًا غير مبرح، ض ثم يضرب ،يعظ ويذكر، ثم يعاتب، ثم يغلظ ويوبخ، ثم يهجر

ااد، نو فعل قبيح، فعليه نن إلى جموح ز  فضِ من نساليب التأديب قد تُ له ننه إذا فعل رياًا 
يمسك؛ حتى ال ُيفضي ذلك إلى خروج التأديب عن الهدف الذي ُررع ألجله، وهو 

 .(1)اإلصالح والتهذيب

من األفعال  فباألخ ومهما حصل التأديب" :في ذلك ويقول العز بن عبد السالم
 .(2)"ما دونهبفيه؛ لحصول الغرض  إذ هو مفسدٌة ال فاادة ظلغاألى لم يعدل إل ..واألقوال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
(؛ الرربيني، 2/511(؛ الصاوي، حاريته على الررح الصغير )3/236ابن نجيم، البحر الرااق ) (1)

 (.2/432اإلقناع )
 (.2/88قواعد األحكام في إصالح األنام ) (2)
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 المطلب الخامس

 طرق التأديب

 :التأديب بالوعظ: أوالا 

ن من نعظم مهام  لقد نقام اهلل الوعظ سبياًل إلصالح القلوب والنفوس من فسادها، وا 
األنبياء والمرسلين نن يقوموا بوعظ الناس وتذكيرهم وترغيبهم وترهيبهم لداللتهم إلى 

وقبل البدء بالحديث عن التأديب بالوعظ، ومجاله، وضوابطه، البد من الصراط المستقيم، 
ليك بيان ذلك:تعريف الوعظ لغة واص  طالحًا، وبيان مرروعيته، وا 

 لغة:الوعظ -أ

ل بِ إذا ق   يقال: اتعظ الرجل،، التَّذكير بالعواقبح و النص: ظالوع، و ظ  ع  و  من 
 .مما يرق لذلك قلبه الخير ونحوه حين يذكر ،الموعظة

ِفي الحديث، واالسم: العظة  .(1)ني موعظة وعبرة لغيرك(:أَلْجعلنك ِعظة) :و 

 في االصطالح:الوعظ -ب

كثر  تعريفا  الفقهاء للوعظ اصطالحًا، وجميع هذه التعريفا  مترابهة في 
ليك بعضًا  ن اختلف  في اللفظ، كما ننها ال تخرج عن المعنى اللغوي للوعظ، وا  المعنى، وا 

 من هذه التعريفا :

 .(2)التذكير بالخير ونحوه مما يرق له القلب: وعظ بأنهال عرف الفراهيدي-

 .(3)النووي بأنه: قول المرء اتق اهلل في الحق الواجب عليك، واحذر العقوبة هوعرف-

                                 
(؛ ابن منظور، لسان العرب 1/342(؛ الرازي، مختار الصحاح )1/931ابن فارس، مجمل اللغة ) (1)

(7/466.) 
 (.2/228كتاب العين )الفراهيدي، ( 2)
 (.7/367)وي، روضة الطالبين النو ( 3)
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في  الناس بالمقرون بترغيب نو تخويف، فيرغ  التذكير : ابن عثيمين بأنه وعرفه-
 .(1)فعل الواجبا ، ويحذ رهم من انتهاك الحرما 

 مشروعية التأديب بالوعظ:-ج

ليك بيان ذلك: ،ثبت  مرروعية التأديب بالوعظ بالكتاب  والسنة، وا 

 من الكتاب:  -

ِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهن  :قوله تعالى - َوالالَّ
(2). 

 وجه الداللة:

 نمر األزواج بوعظ زوجاتهم ن اهللإنفاد  اآلية مرروعية التأديب بالوعظ، حيث 
ن عند النروز، وارتكاب ما حرم اهلل من معصية زوجها فيما نوجب عليها  طاعته فيه، وا 

كان  اآلية خاصة في تأديب الزوجا ، لكن الحكم يرمل كل من ُررع التأديب في 
 .(3)حقهم

 من السنة: -

ِميٍس ف ق ال  ل ُه ر ُجٌل: ي ا ن ب ا  ع ن  - ب ُد اللَِّه ُيذ ك ُر النَّاس  ِفي ُكل  خ  : ك ان  ع  ن ِبي و اِاٍل، ق ال 
ن ُعِني ِمن  ذ ِلك  ن ن ي ن ك ر هُ  : ن م ا ِإنَُّه ي م  ٍم؟ ق ال  ت ن ا ُكلَّ ي و  ُ  ن نَّك  ذ كَّر  ِدد  م ِن ل و  ب ِد الرَّح  ،  ع  ن ن  ُنِملَُّكم 

ُلُكم  ِبال م و ِعظ ِة، ك م ا ك ان  النَِّبيُّ  وَّ ن ي ن ت خ  ل ي ن ا و اِ  اف ة  السَّآم ِة ع  ُلن ا ِبه ا، م خ  وَّ  .(4)"ي ت خ 

 وجه الداللة:

كان يتعاهد نصحابه  ن النبي إ مرروعية التأديب بالوعظ، حيث نفاد الحديث
بالوعظ والتذكير، ودرج على ذلك نصحابه من بعده؛ وذلك نن النفوس ال تصلح إال 

                                 
 (.5/203ابن عثيمين، الررح الممتع ) (1)
 (.34سورة النساء، اآلية )( 2)
 (.8/299الطبري، تفسيره ) (3)
(، 1/25نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب العلم، باب من جعل ألهل العلم نيامًا معلومة( )( 4)

 (.70رقم)
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بالوعظ فهي مجبولة على المعصية والمخالفة، فهي والحالة هذه بحاجة إلى من يذكرها 
 .(1)ويخوفها باهلل على الدوام

 مجال التأديب بالوعظ:-د

ُيلجأ إليه لتأديب األرخاص الذين ال  يعد الوعظ من نسهل العقوبا  ونيسرها،
، إضافة إلى كون (2)، والغفلة، من غير قصد وتعمُّديرتكبون األخطاء إال على سبيل الزلة

هؤالء من المعروفين باالستقامة، المبتعدين عن الجراام، ف ُهُم الذين يتعظون بالوعظ، 
 ا وقعوا به.والتذكير على خطأ موينزجرون به، فيكفي في معاقبتهم التنبيه 

كما يراعى في التأديب بالوعظ كون الخطأ الذي يعاقب عليه من صغاار األخطاء، 
نه، لصادر عبل ُينظر إلى المؤدَّب والخطأ االتي ال يترتب على ارتكابها آثار جسيمة، 

على حسب حال المذنب؛ فإذا كان من بل يكون ذلك "فُيعاقب بما يتناسب مع حاله، 
وعلى حسب كبر الذنب  ،د في عقوبته؛ بخالف المقل من ذلكزي المدمنين على الفجور

 .(3)"وصغره

 رتعزي "، فقال: وقد ذكر ابن الهمام صورة للتأديب المتفاو  حسب حال المذنبين
ل عة باإلعالم وهو نن يقول له القاضي بلغني نن ك تفالعلوي  و  وهم العلماء افنرراف األرر 

ر  إلى باب جهاقين باإلعالم والالدراء و ماأل مهو ذا وكذا فينزجر به، وتعزير األرراف ك
  .(4)"...وساط وهم السوقة بالجر والحبساأل رومة في ذلك، وتعزيصالقاضي والخ

 ضوابط التأديب بالوعظ:-ه

عن عبد اهلل بن مسعود ننه قال :  ، لما رويخرية الملل اإليجاز في الموعظة-
ُلُكم  ِبال م و ِعظ ِة، ك م ا ك ان  النَِّبيُّ " وَّ ن ي ن ت خ  اف ة  السَّآم ةِ  و اِ  ُلن ا ِبه ا، م خ  وَّ ل ي ن ا ي ت خ   .(5)"ع 

                                 
 (.1/154ابن بطال، ررح صحيح البخاري ) (1)
 (.4/81ابن عابدين، حاريته على الدر المختار ) (2)
 (.91ابن تيمية، السياسة الررعية في إصالح الراعي والرعية )ص (3)
 (.5/345ابن الهمام، فتح القدير ) (4)
(، رقم 1/25معلومة( ): البخاري، صحيحه )كتاب العلم، باب من جعل ألهل العلم نيامًا هنخرج (5)

(70.) 
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 .للوعظ ختيار الوق  المناسبا-

 تكرار الموعظة عدة مرا .-

 :بالتوبيخالتأديب : ثانياا 

الناس يختلفون فيما يصلحهم ويهذب طباعهم ونخالقهم، فبعض الناس ال يصلحه 
، وقبل البدء بالحديث سبياًل للتأديب واإلصالحإال التوبيخ والتعنيف؛ ولهذا ُررع ويؤدبه 

عن التأديب بالتوبيخ، ومجاله، وضوابطه، البد من تعريف التوبيخ لغة واصطالحًا، وبيان 
ليك بيان   ذلك:مرروعيته، وا 

 ة:التوبيخ في اللغ-أ

ب خ وبَّخ  يوب خ، توبيًخا،من  يقال: وبخ  ، واللوم : التهديد والتأنيبالتوبيخو  ،فهو ُمو 
 .(1)إذا ننبته تأنيباً  ؛بسوء فعله توبيخاً  فالناً 

 التوبيخ في االصطالح:-ب

ذلك من خالل يظهر ال يختلف معنى التوبيخ في االصطالح عن معناه في اللغة، و 
 تعريفا  الفقهاء: 

 .(2)الكالم العنيف :بأنهعرفه بعضهم قد ف

 .(3)رالتقريع على جهة الزجهو  :قال بعضهمو 

 لتوبيخ:مشروعية التأديب با -ج

 من ذلك:السنة، توبيخ بتأديب بالثبت  مرروعية ال

                                 
مجمل اللغة  ابن فارس، ؛(7/246األزهري، تهذيب اللغة )(؛ 4/315كتاب العين )الفراهيدي، ( 1)

 .(3/65لسان العرب )ابن منظور،  (؛1/914)
 (.4/61(؛ ابن عابدين، حاريته على الدر المختار)3/207الزيلعي، تبيين الحقااق ) (2)
 .(112المناوي، التوقيف على مهما  التعاريف )ص (3)
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ي ٍد  ق ال  ع  - ن ا ِبأ ِبي ذ رٍّ ِن ال م ع ُروِر ب ِن ُسو  ر  ل ي ِه بُ : م ر  ب ذ ِة و ع  ل ى ُغال ِمِه ِمث ُلُه، ِبالرَّ ٌد و ع  ر 
م ع  ف ُقل ن ا ب ي ن     ب ي ن ُهم ا ك ان    ُحلًَّة، ف ق ال  : ي ا ن ب ا ذ رٍّ ل و  ج  و اِني  : ِإنَُّه ك ان  ب ي ِني و  ر ُجٍل ِمن  ِإخ 
ُتُه ِبُأم  ، ك ال مٌ  ِميًَّة، ف ع يَّر  ج  ك ان    ُنمُُّه ن ع  ، ف ق ال  : ، ف ل ِقيُ  النَِّبيَّ ، ف ر ك اِني ِإل ى النَِّبي  هِ و 

ال  س  ، ُقل ُ : ي ا ر ُسول  اهللِ ، ِإنََّك اْمُرٌؤ ِفيَك َجاِهِليَّةٌ َيا َأَبا َذر   بُّوا ن ب اُه و ُنمَُّه، ، م ن  س بَّ الر ج 
ْطِعُموُهْم ، َفأَ ُهُم اللَُّه َتْحَت َأْيِديُكمْ ، َجَعلَ ُهْم ِإْخَواُنُكمْ  ،ِفيَك َجاِهِليَّةٌ ، ِإنََّك اْمُرؤٌ ا َأَبا َذر  يَ : ق ال  

 .(1)، َفِإْن َكلَّْفُتُموُهْم َفَأِعيُنوُهمْ ُتَكلُِّفوُهْم َما َيْغِلُبُهمْ ، َواَل ْلِبُسوُهْم ِممَّا َتْلَبُسونَ ، َوأَ ِممَّا تَْأُكُلونَ 

 وجه الداللة:

لما بدر  ذر نبا وبَّخ ن النبي إدلَّ الحديث على مرروعية التأديب بالتوبيخ، حيث 
ذا فيه على كبر سنه، منه تجاه نخيه، حتى قال له ما قال، واستعظم نبو ذر نن يكون ه

ن كان ُيعذر بوجه  قد فعل النبي و  ذلك تحذيرًا له عن معاودة فعل هذا األمر، ألنه وا 
 .(2)يكون نعظم من وقوعه ممن هو دونهمن وجوه العذر، لكن وقوع ذلك من مثله 

 :مجال التأديب بالتوبيخ -د

ال يكاد يخرج منه نحد إال األنبياء والرسل  ،إن مجال التأديب رحب، وميدانه واسع
 عليهم الصالة والسالم.

فهو يرمل األوالد، والزوجا ، والرعية في حق السلطان، ونصحاب الوظااف 
 ، والتأديب بالتوبيخ نحد ننواع التأديب.والمهن، والتالمذة، وغيرهم

ُيعرف عنه إال والتأديب بالتوبيخ يمكن نن يطبَّق في حالة خطأ المؤدَّب الذي ال 
الترفع عن األخطاء، وعدم تعمدها، بل تقع منه سهوًا، فيكون التوبيخ في حقه كافيًا، 
والتوبيخ ليس مقتصرًا على الكالم، بل يرمل بعض األفعال، كإعراض المؤد ب عمَّن 
يؤدبه، نو فرك نذنه، نو اإلرارة بالرنس والوجه؛ تعبيرًا عن الرفض لسلوك نو تصرف 

 .(3)ؤدَّبصدر من الم

                                 
 .(30(، رقم )1/15نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب اإليمان، باب المعاصي من نمر الجاهلية( )( 1)
 (.1/87ابن بطال، ررح صحيح البخاري ) (2)
 (.4/61(؛ ابن عابدين، حاريته على الدر المختار )5/44ابن نجيم، البحر الرااق ) (3)
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 ضوابط التأديب بالتوبيخ: -ه

ومع القول بمرروعية التأديب بالتوبيخ فإن ذلك ليس على إطالقه، بل البد من 
 ضوابط، وهي على النحو التالي: 

 نن ال يقول إال حقًا.-

 براءة اللسان من البذاء والرفث.-

 منه الذنب. االقتصار على من بدن-

 .للتوبيخالحكمة في اختيار الوق  المناسب -

 :بالهجرالتأديب ثالثاا: 

سبياًل للتأديب لما له من نثر بالغ على النفوس في استقامتها  ررع اهلل الهجر
، وردعها عن غي ها وانحرافها، وقد تكاثر  نصوص الكتاب والسنة التي تبين مرروعيته

الهجر قبل البدء بالحديث عن التأديب بالهجر، ومجاله، وضوابطه، البد من تعريف و
ليك بيان ذلك:  لغة واصطالحًا، وبيان مرروعيته، وا 

 الهجر في اللغة: -أ

لوهو الترك  ر  ج  ه   من راناً و ، ضد ال و ص  رًا وِهج  ر ُه ه ج  ، ني: قطعه وتركه، ه ج 
سمي ال ُمه   ،التقاطعُ  والت هاُجُر:  .(1)هم نهلهم ونرضهمتركل ؛اِجُرون  و 

 الهجر في االصطالح:-ب

 بأنه: ابن حجرغة، وقد عرفه معناه في الل قريب منالهجر في االصطالح  معنى
 .(2)"كان نو قوالً  الترك فعالً  وهي في األصل ،ترك الرخص مكالمة اآلخر إذا تالقيا

                                 
 (.2/851الصحاح )الجوهري، (؛ 1/468جمهرة اللغة )األزدي، ( 1)
 (.10/492فتح الباري )ابن حجر، ( 2)
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عراض كل  ،نخيه المؤمن مع تالفيهماالمؤمن مفارقة كالم بأنه: " العيني عرفهو  وا 
 .(1)"واحد منهما عن صاحبه عند االجتماع

 مشروعية التأديب بالهجر:-ج

 :ونفعال الصحابة ،والسنة ،التأديب بالهجر بالكتابثبت  مرروعية 

 من الكتاب: -

ِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجعِ  قوله تعالى: - َوالالَّ
(2). 

 :وجه الداللة

في  زوجتهاآلية مرروعية التأديب بالهجر، فقد ررع اهلل للزوج نن يهجر  نفاد 
 .(3)التأديب والغرض من هذا، ، وال يحدثهاال يجامعها المضجع

 من السنة: -

، فيقول كعب بن مالك : في غزوة تبوك قصة الثالثة الذين تخلفوا عن النبي  -
ن ه ى ر ُسوُل اهلِل "....  ِلِمين   و  ن ُه.ع ن  ك ال ِمن ا، ن يُّه ا الثَّال ث ةُ ال ُمس  لَّف  ع   ، ِمن  ب ي ِن م ن  ت خ 

ت ن ب ن ا النَّاُس : ف  ق ال   ق ال  اج  تَّى ت ن كَّ ، و  ُض : ت غ يَُّروا ل ن ا ح  ، ف م ا ِهي  ر    ِلي ِفي ن ف ِسي  األ ر 
ِرُف، ف ل ِبث ن ا  ِض الَِّتي ن ع  ِسين  ل  ِباأل ر  م  ل ى ذ ِلك  خ  ل ةً ع  ق ع د  ي  ت ك ان ا و  اِحب اي  ف اس  ا ِفي ، ف أ مَّا ص 

ل د ُهم  ، و ن مَّا ن ن ا ف ُكن ُ  ن  ُبُيوِتِهم ا ي ب ِكي انِ  ِم و ن ج  ه ُد الصَّال ة  ر بَّ ال ق و  ُرُج ف أ ر  و ن ُطوُف  ،، ف ُكن ُ  ن خ 
و اقِ  دٌ  ،ِفي األ س   .(4)"...و ال  ُيك ل ُمِني ن ح 

 وجه الداللة:

                                 
 (.22/141عمدة القاري ررح صحيح البخاري )العيني، ( 1)
 (.34سورة النساء، اآلية ) (2)
 (.2/257)(؛ ابن كثير، تفسيره 10/72الرازي، تفسيره )( 3)
: نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك  (4) لَّ ُل اللَِّه ع زَّ و ج  ق و  ل ى )و  و ع 

 .(4418(، رقم )6/3( ( )الثَّال ث ِة الَِّذين  ُخل ُفوا
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هجران ب التأديب بالهجر، حيث نمر النبي نفاد  قصة كعب بن مالك مرروعية 
نهل المعاصي، وهو هجر جااز، ألنه ررع في حق من صدر  منه معصية، فيجوز 

 .(1)لمن اطَّلع عليها نن يهجره؛ حتى يبتعد عنها

 أقوال الصحابة:-

من القرآن في  سأل عن نرياءن صبيغ العراقي جعل ينعن نافع مولى عبد اهلل : -
فلما  ،حتى قدم مصر فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب ،المسلمين نجناد

نبصر نن يكون  :قال عمر ،في الرحل :فقال ؟نين الرجل :فقال ،نتاه الرسول بالكتاب فقرنه
فأرسل إلى  ،تسأل محدثة :فقال عمر ،ذهب فتصيبك مني به العقوبة الموجعة فأتاه به

ثم  ،ثم عادله ،حتى برن ،ثم تركه ،حتى ترك ظهره وبرة ؛فضربه بها ،ريدرطااب من ج
 ن كن  تريد قتلي فاقتلني قتالً إ :فقال صبيغ :قال ،فدعا به ليعود له، حتى برن ،تركه
وكتب إلى نبي  ،نرضهفأذن له إلى  ،ن تداويني فقد واهلل برا نن كن  تريد ا  و  ،جميالً 

فكتب نبو  ،لى الرجلفارتد ذلك ع ،من المسلمينن ال يجالسه نحد ن :موسى األرعري
 .(2)ن يأذن للناس بمجالستهن :فكتب عمر ،ن قد حسن  توبتهن :موسى إلى عمر

 وجه الداللة: 

من السؤال  لما فعل ما فعل اً ن صبيغإنفاد األثر مرروعية التأديب بالهجر، حيث 
ندبه بعراجين  ،وُرفع األمر إلى عمر  ،حدث في ذلك فتنةعلى مترابه القرآن، ون

زجرًا وتأديبًا له، وحتى ال ُيفتح هذا  ؛النخل، ثم نمر به فنفي، ومنع المسلمين من مخالطته
 .(3)الباب على المسلمين بعد ذلك، وقد كان لذلك نثر على صبيغ وعلى من بعده

 :مجال التأديب بالهجر-د

 الهجر في الكالم.-

 والمؤانسة.الهجر في المجالسة -

                                 
 (.10/497ابن حجر، فتح الباري ) (1)
 (.148(، رقم )1/67والتبدع( ) نخرجه: الدرامي، سننه )المقدمة، باب من هاب الفتيا وكره التنطع (2)
 (.2/128الغمري، فتح المنان ) (3)
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 الهجر في بذل المعروف.-

 ضوابط التأديب بالهجر: -ه

؛ فيما إذا تعلق األمر بسبب حظ إلى حصول الفياةبثالثة نيام نن يكون مؤقتًا -
نما معلَّق على لهجر لحق اهلل، فهو غير مؤ النفس، ونما إذا كان ا ق  بوق ، وا 

 .(1)وجود سببه، فإذا زال السبب زال الهجر

، وذلك بأن يقصد المؤد ب في تأديبه العالج واإلصالح، فإذا التعدي والظلم عدم-
خرج التأديب عن هذا المقصد إلى اإلهانة والظلم، فإنه ُيمنع من ذلك؛ ألنه ُينافي 

 .(2)الغرض الررعي للتأديب

 :حرمانالتأديب بال: ابعاا ر 

لغة  حرمانالبد من تعريف ال ،حرمانقبل البدء بالحديث عن التأديب بال
ليك بيان ذلك:  واصطالحًا، وبيان مرروعيته، وا 

 الحرمان في اللغة:-أ

م ، ر  اإِلعطاء  :الحرمان ن قيضو ، المنع والترديد :بمعنىوالحرمان  من الفعل ح 
قُ  ز  ماناً  حرمُه الريء ال:يق ،والرَّ ِرُمُه ِحر  ي ر  ، ع ُه العطيَّةنمني : ي ح  والم حروُم: الذي ُحِرم  الخ 
ماناً  ِحر 
(3). 

 الحرمان في االصطالح:-ب

من بعض الحقوق  رخصال منع :بأنه عبد القادر عودةك تأخرينالمعرفه بعض 
 .(4)والمباحة له، بسبب ما نقدم عليه من فعل منكرالمقررة له ررعًا، 

                                 
 (.16/117(؛ النووي، ررحه على مسلم )9/269ابن بطال، ررح صحيح البخاري ) (1)
 (.8/376(؛ المرداوي، اإلنصاف )3/264ابن مفلح، الفروع ) (2)
(؛ ابن منظور، لسان العرب 2/45اللغة ) (؛ ابن فارس، مجمل3/223العين ) الفراهيدي،( 3)

(12/125.) 
 (.1/705عبد القادر عودة، الترريع الجنااي اإلسالمي )( 4)
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 مشروعية التأديب بالحرمان:-ج

اِلكٍ - ِف ب ِن م  ل ب ُه،   ع ن  ع و  ، ف أ ر اد  س  ي ر  ر ُجاًل ِمن  ال ع ُدو  : ق ت ل  ر ُجٌل ِمن  ِحم  ق ال 
، ف أ ت ى ر ُسول  اهلِل  ل ي ِهم  ك ان  و اِلًيا ع  ِليِد، و  اِلُد ب ُن ال و  ن ع ُه خ  اِلٍك، ف   ف م  ُف ب ُن م  ب ر ُه، ف ق ال  ع و  أ خ 

اِلٍد: ث ر   (َبُه؟َما َمَنَعَك َأْن ُتْعِطَيُه َسلَ )ِلخ  ت ك  : اس  : ق ال  ، ف م رَّ (اْدَفْعُه ِإَلْيهِ )ُتُه ي ا ر ُسول  اهلِل، ق ال 
ُ  ل ك  ِمن  ر ُسوِل اهلِل  ُ  ل ك  م ا ذ ك ر  ز  : ه ل  ن ن ج  رَّ ِبِرد اِاِه، ثُمَّ ق ال  ٍف، ف ج  اِلٌد ِبع و  ، ف س ِمع ُه خ 

:  ر ُسوُل اهلِل  ، ف ق ال  ُتغ ِضب  اَل ُتْعِطِه َيا َخاِلُد، اَل ُتْعِطِه َيا َخاِلُد، َهْل َأْنُتْم تَاِرُكوَن ِلي )ف اس 
، َأْو َغَنماا، َفَرَعاَها، ُثمَّ َتَحيََّن سَ  ْقَيَها، ُأَمرَاِئي؟ ِإنََّما َمَثُلُكْم َوَمَثُلُهْم َكَمَثِل َرُجل  اْسُتْرِعَي ِإِبالا

ا، َفَشَرَعْت ِفيِه   .(1)(َفَشِرَبْت َصْفَوُه، َوَتَرَكْت َكْدَرُه، َفَصْفُوُه َلُكْم، َوَكْدُرُه َعَلْيِهمْ َفَأْوَرَدَها َحْوضا

 وجه الداللة:

نمر في البداية خالدًا  كيف نن النبي حديث مرروعية التأديب بالحرمان، نفاد ال
بإعطاء عوف بن مالك نصيبه من الغناام، ثم لما سمعه ينتقص خالدًا، وينتهك حرمة 

 .(2)الوالي، نراد نن يؤدبه، فأمر خالد نن يمنعه من نصيبه من الغناام تأديبًا له

 ال التأديب بالحرمان:مج-د

، ويكون والمؤانسةب سعة في نن يؤدب بالحرمان من الهدية، والترفيه، للمؤد  
التأديب بالحرمان فيما صغر من األخطاء، وفي حق من يظهر من حاله ننه ينزجر 

 .(3)ن النفس البررية ُجبل  على الندم والتوبة إذا ُحرم  بعض الحقوقإبذلك، حيث 

 ضوابط التأديب بالحرمان: -ه

، بحيث يكون الحرمان متناسبًا مع طبيعة زلَّة المؤدَّب؛ كأن عدم الحيف والظلم-
 ُيحرم من المال إن كان خطؤه متعلقًا بالمال، وكأن ُيحرم من الكالم إن كان خطؤه متعلقًا 

                                 
(، رقم 3/1373نخرجه: مسلم، صحيحه )كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل( )( 1)

(1753.) 
 (.12/6النووي، ررحه على مسلم ) (2)
الرجوع لكتب الفقه األصلية، فقد ذكر الفقهاء نركااًل كثيرة للحرمان، من ذلك؛ حرمان  لالستزادة (3)

الرجل من سل ِبه، وحرمان القاتل من الميراث، وغير ذلك. والباحثة ليس  بصدد التفصيل في ذلك 
 ألن هذا فصل تمهيدي، ال يصح فيه اإلطالة في مثل هذه األمور. 
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 .(1)بالكالم، وغير ذلك

 جهله.المؤ د ب المؤدَّب حقه في السؤال عما ي نن ال ي حِرم-

 :بالنفيالتأديب : خامساا 

بعاد نصحاب المنكرا  والمعاصي  من طرق التأديب التي جاء  بها الرريعة نفي وا 
البدء بالحديث عن  قبلو هذا نبلغ في ردعهم ونصلح لنفوسهم، عن مكان إقامتهم، فإن 

لغة واصطالحًا، وبيان  له، وضوابطه، البد من تعريف النفي، ومجاالتأديب بالنفي
ليك بيان ذلك:  مرروعيته، وا 

 في اللغة: النفي-أ

ته، ف هُ ، يقال: الفعل نفىمن  د  ال ى: ت ع  ق ال   ،و  م ن ِفي  ن ف ي   الرَُّجل  وغير ه ن ف يًا، ِإذا ط ر 
 َِأْو ُينَفْوْا ِمَن ااْلْرض

اه وط ر د ه، ني وان ت ف ى: ت ن حَّى، (2) ن فاُه ِإذا ن حَّ
(3). 

ناً  ويقال: اِكم فال  م ك ان النَّف ي :المنفىو ، نخرجه من ب ل ده وطرده :ني ،نفى ال ح 
(4). 

 في االصطالح: النفي-ب

ال يختلف معنى النفي في االصطالح عن معناه في اللغة، وهذا واضح من 
 تعريفا  الفقهاء:

 .(5)والطردبعاد اإل: هبأن همبعض هفعرَّ ف

                                 
 (.378التأديب الخاصة في الفقه اإلسالمي )صإبراهيم التنم، والية  (1)
 (.33سورة الماادة، اآلية )( 2)
(؛ ابن منظور، لسان العرب 1/596ابن فارس، مجمل اللغة )؛ (13/212زهري، تهذيب اللغة )األ( 3)

(3/267.) 
(؛ ابن منظور، لسان العرب 1/189(؛ الرازي، مختار الصحاح )1/596ابن فارس، مجمل اللغة ) (4)

(3/267.) 
 .(9/151(؛ ابن قدامة، المغني )7/83العيني، البناية ررح الهداية ) (5)
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 .(1)اإلزعاج واإلبعاد على سبيل االستخفافبأنه:  الراغبوعرفه 

 :مشروعية التأديب بالنفي-ج

 ونفعال الصحابة: ،والسنةبالكتاب،  ثبت  مرروعية التأديب بالنفي

 من الكتاب: -

ِإنََّما َجزَاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اأْلَْرِض َفَساداا  قال تعالى:-
َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلف  َأْو ُيْنَفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذِلَك َلُهْم َأْن ُيَقتَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو تَُقطََّع 

ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا َوَلُهْم ِفي اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ 
(2). 

 وجه الداللة:

فقد جعله اهلل جزاًء للذين يحاربون اهلل نفاد  اآلية مرروعية التأديب بالنفي، 
والنفي يكون حتى يرجع المفسد عن معصية ربه،  األرض فسادًا، ورسوله، ويسعون في

 .(3)وتظهر توبته من فسوقه

 من السنة: -

و اِج النَِّبي   رضي اهلل عنها ع ن  ع اِار ة  - ل ى ن ز  ُخُل ع  : ك ان  ي د  نٌَّث ف ك اُنوا ق ال     ُمخ 
ب ِة، ق ال   ر  ل  النَِّبيُّ  :ي ُعدُّون ُه ِمن  غ ي ِر ُنوِلي اإل ِ ًما و ُهو  ِعن د  ب ع ِض ِنس اِاِه، و ُهو   ف د خ  ي و 

ب ر    ِبث م اٍن، ف ق ال  النَِّبيُّ  ب ر    ن د  ذ ا ن د  ب ٍع، و اِ  : ِإذ ا ن ق ب ل    ن ق ب ل    ِبأ ر  ر ن ًة، ق ال  َأاَل ):  ي ن ع ُ  ام 
ُبوهُ  (َعَلْيُكنَّ  َأَرى َهَذا َيْعِرُف َما َهاُهَنا اَل َيْدُخَلنَّ  ج  : ف ح   .(4)ق ال   

 وجه الداللة:

                                 
 (.1/517األصفهاني، المفردا  في غريب القرآن ) (1)
 (.33سورة الماادة، اآلية )( 2)
 (.380-8/372) الطبري، تفسيره( 3)
( ، 4/1716نخرجه: مسلم، صحيحه )كتاب السالم، باب منع المخنث من الدخول على النساء( )( 4)

 (.2181رقم )
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من دخول  النبي  منع النفي واإلبعاد، فقدالتأديب بنفاد الحديث مرروعية 
ن نن لهم حكم الرجال البالغين، وذلك لوصفهم وبيَّ بإبعادهم،  ونمرالمخنثين على النساء، 

 .(1)النساء، ومعرفتهم ما يعرفه الرجال

 الصحابة: أفعال -

ليلة في خالفته  عن عبد اللَّه بن بريدة، قال: بينما عمر بن الخطاب يعس  ذا -
  : فإذا امرنة تقول
اج         هل من سبيل إلى خمر فأرربها ... نو من سبيل إلى نصر بن حج 

ونصبحهم  فلما نصبح سأل عنه، فأرسل إليه، فإذا هو من نحسن الناس رعراً  
، فأمره نن يعتم  فازداد يطم  رعره، ففعل، فخرج  جبهته فازداد حسناً  فأمره عمر نن ،وجهاً 
إلى  ببلد، فأمر له بما يصلحه وصي ره ، فقال عمر: ال وال ذي نفسي بيده ال تجامعنيحسناً 

 .(2)البصرة

 وجه الداللة:

نصر بن  نفى عمر بن الخطاب نفاد األثر مرروعية التأديب بالنفي، حيث 
 .؛ خرية نن يفتتن به النساءجمالهالحجاج إلى البصرة ل

 مجال التأديب بالنفي:-د

الرخص عن حدود البي ، نو موقع العمل، نو الحي وموطن  ب الحق في نفيللمؤد  
 السكنى، نو البلدة كلها.

 :(3)ضوابط النفي -ه

 نن ينفى إلى مكان آمن.-

                                 
طرح التثريب في ررح التقريب (؛ نبو الفضل العراقي، 14/163، ررحه على مسلم )النووي (1)

(8/116.) 
 (.6/382) (، وصحح إسناده ابن حجر في اإلصابة3/285الطبقا  الكبرى ) ابن سعد، نخرجه:( 2)
(؛ ابن ررد، بداية المجتهد 7/95(؛ الكاساني، بدااع الصنااع )9/45السرخسي، المبسوط ) (3)

 (.9/151،150(؛ ابن قدامة، المغني )13/355(؛ الماوردي، الحاوي الكبير )4/240)
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 نن يكون النفي ضمن حدود دار اإلسالم.-

 نن ال تنفى المرنة من غير زوج نو محرم.-

 نن ال ينفى الكبير نو العاجز إال مع معين.-

 :التأديب بالحبس: سادساا 

، ومجاله، وضوابطه، البد من تعريف حبسقبل البدء بالحديث عن التأديب بال
ليك بيان ذلك:حبس ال  لغة واصطالحًا، وبيان مرروعيته، وا 

 الحبس لغة:-أ

ناً و ني: منع،  ،س  ب  ح   من ِبس يكون ِسج  ِبس موضعان للمحبوس، فالم ح  ب س والم ح   ،الح 
ب س ب ُس و ، ويكون فعاًل كالح   .(1)ضد التخليةالمنع، واإلمساك، وهو : الح 

 الحبس اصطالحاا:-ب

 .(2)ف بنفسهر صالت نم منعهو تعويق الرخص : فه ابن تيمية بأنهعرَّ 

إلى  ومنعه من الخروج من مكان ماإمساك الرخص وعرفه بعض العلماء بأنه: 
الخروج لجمعة وجماعة، وحج فرض، وحضور جنازة(،  كمنعه منمهماته الدينية )

واالجتماعية )كمنعه من الخروج لألعياد، والزيارة، والضيافة(، والدنيوية )كمنعه من البيع 
  .(3)والرراء(؛ ليضيق صدره، ويتصرف بنفسه

 مشروعية التأديب بالحبس:-ج

 ، ونفعال الصحابة:والسنة ،الحبس بالكتابب التأديب مرروعيةثبت  

                                 
(؛ ابن منظور، لسان العرب 1/65(؛ الرازي، مختار الصحاح )3/915الجوهري، الصحاح ) (1)

(6/44 .) 
 (؛ 35/398ابن تيمية، مجموع الفتاوى ) (2)
(؛ الرَّصاع، ررح حدود بن 5/44(؛ ابن نجيم، البحر الرااق )7/174الكاساني، بدااع الصنااع ) (3)

 (.241الفقهاء )ص(؛ محمد قلعجي وآخر، معجم لغة 412عرفة )ص
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 من الكتاب:-

ِتي َيْأِتيَن اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم َفاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ َأْرَبَعةا ِمْنُكْم قوله تعالى: - َوالالَّ
اْلَمْوُت َأْو َيْجَعَل اللَُّه َلُهنَّ َسِبيالا َفِإْن َشِهُدوا َفَأْمِسُكوُهنَّ ِفي اْلُبُيوِت َحتَّى َيَتَوفَّاُهنَّ 

(1). 

 وجه الداللة:

ته في البي  يجوز للرجل نن يحبس زوجنفاد  اآلية مرروعية الحبس، وننه 
 .(2)ديبًا لها، وقد كان هذا نول اإلسالم قبل نزول الحدودمن الخروج تأ ويمنعها

 من السنة:-

ِكيٍم، ع ن  - د هِ ن ِبيِه، ع  ع ن  ب ه ِز ب ِن ح  ب س  ر   ن نَّ النَِّبيَّ  : ن  ج  ثُمَّ  ،ُجاًل ِفي ُته م ةٍ ح 
لَّى  .(3)ع ن هُ  خ 

 وجه الداللة:

له     ثبُ لي   ؛لرجل تأديبًا لها حبس النبي  لحديث على مرروعية الحبس، فقددلَّ ا
 .(4)ونخرجه من الحبس  تركه النبي ،البينةبالرجل  صدقه، فلما لم يأتي

 أفعال الصحابة:-

: لما هجا الحطياة الزبرقان استعدى عليه عمر، فدعا حس ان بن - عن األصمعي 
 فحبسه عمر، فقال وهو محبوس:تراه هجاه؟ قال: نعم، ثاب ، فقال: ن
 زغب الحواصل ال ماء وال رجر ...   ماذا تقول ألفراخ بذي مرخ         
 .(5)فأطلقهفبكى عمر فرفع فيه عمرو بن العاص،         

                                 
 (.15سورة النساء، اآلية )( 1)
 .(2/233؛ ابن كثير، تفسيره )(2/181البغوي، تفسيره ) (2)
(، 1417(، رقم)4/28باب ما جاء في الحبس في التهمة() )كتاب الديا ،نخرجه: الترمذي، سننه ( 3)

 حسن. حديث : (8/55في "إرواء الغليل" ) وقال األلباني
 (.4/563تحفة األحوذي )المباركفوري،  (4)
 (.2/151نخرجه: ابن حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة )( 5)
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 وجه الداللة:

 إليه كانوا يلجأون ن الصحابة إمرروعية التأديب بالحبس، حيث على األثر دلَّ 
 .مع الحطياة عندما هجا الزبرقان ، كما فعل عمرألجل التأديب

 :مجال التأديب بالحبس-د

، وفي المسجد، وفي السجن، وهذا بعد نن ال في البي  المؤدَّب ب نن يحبسللمؤد  
 يجدي مع المؤدَّب إال الحبس، فإنه ُيحبس؛ حتى تصلح حاله، وتهذَّب نخالقه.

على حسب  ،الذي يحبسون فيه ،ثم يعدل بمن دون ذلك إلى الحبسوردي: "اقال الم
 وبحسب هفواتهم، فمنهم من يحبس يوًما، ومنهم من يحبس نكثر منه إلى غاية  ،ذنبهم
 .(1)"مقدرة

 :(2)ضوابط التأديب بالحبس-ه

 مراعاة المدة التي تناسب الذنب صغرًا وكبرًا.-

 نن ال يكون المكان موحرًا نو مظلمًا.-

 نن يكون صالحًا لكينونة اآلدمي.-

 نن ال يمنع حقه في العبادة والطعام والرراب.-

 نن ال يحرم من رؤية نهله وقرابته متى نرادهم نو نرادوه. -

 :التأديب بالضرب: سابعاا 

والمجاوزا  التي ال تعالج بالوعظ وغيره، إنما تعالج بالضرب، كثير من األخطاء 
، ضربقبل البدء بالحديث عن التأديب بالو مه اهلل سبياًل من سبل التأديب، ولذا نقا

                                 
 (.344األحكام السلطانية )ص (1)
 (.4/54(؛ الرافعي، األم )2/160(؛ النفراوي، الفواكه الدواني )7/174الكاساني، بدااع الصنااع ) (2)
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ليك ضرب ومجاله، وضوابطه، البد من تعريف ال لغة واصطالحًا، وبيان مرروعيته، وا 
 بيان ذلك:

 الضرب لغة:-أ

بًا بالفتح، ني سار في  ،ضرباً  ضِربي ضربمن  وضرب في األرض ضربًا وم ضر 
بو رجل ضاِرُب ، ابتغاء الرزق ر ب ك ِثيُر الضَّر  ب ة  ،وِمض  ار  ب   الرُجل  ُمض  ار  قد ض  و 

ار ب  القوُم  ،وِضراباً  ر ب  بعُضهم ب ع ًضاني: وت ض  ض 
(1). 

 الضرب اصطالحاا:-ب

َواْضِرُبوُهنَّ : في قوله تعالىالوارد الضرب العلماء فسَّر 
ضرًبا غير ما يكون : (2)

 .(3)حاً مبر 

 .(4)الضرب هو التأديب ال نن يصل إلى حد اإليالم واإليجاععثيمين: وقال ابن 

 مشروعية التأديب بالضرب:-ج

 ونفعال الصحابة: ،والسنة ،ثبت  مرروعية التأديب بالضرب بالكتاب

 من الكتاب:-

 َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمضاِجعِ َوالالَِّتي َتخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ : قوله تعالى-
َواْضِرُبوُهنَّ َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفال َتْبُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيالا ِإنَّ اللََّه كاَن َعِليًّا َكِبيراا 

(5). 

 وجه الداللة:

                                 
الرازي، مختار الصحاح  (؛1/577ابن فارس، مجمل اللغة ) ؛(1/168الجوهري، الصحاح ) (1)

 (.1/107(؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط )1/183)
 (.34سورة النساء، اآلية ) (2)
 (.5/172قرطبي، تفسيره )ال(؛ 6/709الطبري، تفسيره )( 3)
 (.6/297ابن عثيمين، ررح رياض الصالحين )( 4)
 (.34سورة النساء، اآلية )( 5)
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تنزجر بالوساال التي ذكر  نفاد  اآلية مرروعية الضرب تأديبًا للزوجة إن لم 
سابقًا، وينبغي نن يكون الضرب غير مبرحًا، ونن يكون موزعًا على البدن، وال يضرب 

 .(1)الوجه ألنه يجمع المحاسن

 من السنة:-

ِرو ب ِن ُرع ي  - د هِ ع ن  ع م  ُسوُل اللَِّه   ٍب، ع ن  ن ِبيِه، ع ن  ج  : ق ال  ر  ُمُروا ): ق ال 
اَلِة َوُهْم َأْبَناُء َسْبِع ِسِنيَن، َواْضِرُبوُهْم َعَلْيَها، َوُهْم َأْبَناُء َعْشر  َوَفرُِّقوا َبْيَنُهْم َأْواَلَدُكْم  ِبالصَّ

 .(2)(ِفي اْلَمَضاِجعِ 

 وجه الداللة:

الضرب الذي ال يحصل به مرروعية التأديب بالضرب، وهو دلَّ الحديث على 
ن كان البد منه ضرر،  فال يجوز للوالد نن يضرب نبناءه ضربًا متكررًا ال حاجة إليه، وا 

إنما نمر بضربهم ؛ ال إليذااهم، ولكن لتأديبهم  فليكن ضربًا غير مبرح، ألن النبي 
 .(3)وتقويمهم

 أفعال الصحابة:-

ِبيغٌ - أ ُل ع ن   ع ن  ُسل ي م ان  ب ِن ي س اٍر: ن نَّ ر ُجاًل ُيق اُل ل ُه ص  ع ل  ي س  ِدين ة  ف ج  ق ِدم  ال م 
س ل  ِإل ي ِه ُعم ُر  : ن ن ا  ُمت ر اِبِه ال ُقر آِن، ف أ ر  ؟ ق ال  : م ن  ن ن    ِل، ف ق ال  ق د  ن ع دَّ ل ُه ع ر اِجين  النَّخ  و 

ُجوًنا ِمن  ِتل ك  ال ع ر اِجيِن، ف ض   ذ  ُعم ُر ُعر  ِبيٌغ، ف أ خ  ب ُد اللَِّه ص  ب ُد اللَِّه ُعم رُ ع  : ن ن ا ع  ق ال  ب ُه و  ، ر 
تَّى د ِمي  ف ج   ًبا ح  ر  ، ق د  ذ ه ب  الَِّذي ُكن ُ   ،ر ن ُسهُ  ع ل  ل ُه ض  ُبك  س  ، ح  ِمِنين  : ي ا ن ِمير  ال ُمؤ  ف ق ال 

ن ِجُد ِفي ر ن ِسي
(4). 

 

                                 
 .(10/72؛ الرازي، تفسيره )(2/208البغوي، تفسيره )( 1)
( 495(، رقم )1/133نخرجه: نبو داود، سننه )كتاب الصالة، باب متى يؤمر الغالم بالصالة( )( 2)

 صحيح.حديث : (2/7في "إرواء الغليل" ) وقال األلباني
 (.2/415العيني، ررح سنن نبي داود )( 3)
(، 146(، رقم )1/252دمة، باب من هاب الفتيا وكره التنطعوالتبدع( )نخرجه: الدارمي، سننه )المق( 4)

 .سليمان بن يسار لم يدرك عمر بن الخطابألن رجاله ثقا  غير ننه منقطع وقال الداراني: 



51 

 

 وجه الداللة:

 غير مبرحًا، وقد كاندلَّ األثر على مرروعية التأديب بالضرب، وينبغي نن يكون 
مع صبيغ عندما علم ننه يسأل  فعل عمر  يلجأون إليه عند الحاجة، كما لصحابة ا

 .(1)عن مترابه القرآن

 :(2)مجال التأديب بالضرب-د

 ب نن يضرب بالسوط، نو العصا اللينة، نو الثوب، نو السواك.للمؤد  

 :(3)ضوابط التأديب بالضرب -ه

دة   ؛ لما رويال يزيد على ندنى حد من الحدود نن- : ك ان  النَِّبيُّ  ع ن  ن ِبي ُبر  ق ال 
 :(4)(اَل ُيْجَلُد َفْوَق َعْشِر َجَلَدات  ِإالَّ ِفي َحد  ِمْن ُحُدوِد اللَّهِ ) ي ُقوُل. 

: ؛ لقوله ؛ حتى ال تجرح نو ُتدمي المؤدَّبنن تكون اآللة مجردة من الرماريخ-
َر َوَلُكْم َعَلْيِهنَّ َأْن اَل ُيوِطْئَن ُفُرَشُكْم َأَحداا َتْكَرُهوَنُه، َفِإْن َفَعْلَن َذِلَك َفاْضِرُبوُهنَّ َضْرباا َغيْ )

 .(5)(ُمَبرِّح  

ع ن  ، بأن ال يبدو نثناء الضرب بياض إبطه؛ لما روي نن ال يبالغ في رفع يده-
: ن نَُّه ُنِتي    ُعم ر  ب ِن ال خ طَّابِ  ٍط ِفيِه ِردٌَّة ف ق ال  دٍّ ف ُأِتي  ِبس و  ُنِريُد ن ل ي ن  ِمن  " ِبر ُجٍل ِفي ح 

ٍط ِفيِه ِلينٌ "ه ذ ا :  ،، ُثمَّ ُنِتي  ِبس و  ط ي نِ "ُنِريُد ن ر دَّ ِمن  ه ذ ا"ف ق ال  ٍط ب ي ِن السَّو  :  ،، ف ُأِتي  ِبس و  ف ق ال 
، و ال  ُير ى ِإب ُطك  " ِرب  قَّهُ  ،اض  و ح  ِط ُكلَّ ُعض   .(6)"و ن ع 

                                 
 (.6/2327القاري، مرقاة المفاتيح ) (1)
(؛ 12/80الذخيرة )(؛ القرافي، 7/60(؛ الكاساني، بدااع الصنااع )9/72السرخسي، المبسوط ) (2)

(؛ الرربيني، مغني 13/435(؛ الماوردي، الحاوي الكبير)8/109الخرري، ررح مختصر خليل )
 (.7/368(؛ ابن مفلح، المبدع )9/168(؛ ابن قدامة، المغني )5/521المحتاج )

 المراجع السابقة. (3)
 (.6848(، رقم )8/174نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب الحدود، باب كم التعزير واألدب( ) (4)
 (.69)ص سيأتي تخريجه (5)
نخرجه: البيهقي، سننه)كتاب األرربة والحد فيها، باب ما جاء في صفة السوط والضرب(  (6)

 (.17575(، رقم )8/565)
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 نن تكون العقوبة متفقة مع جسامة الذنب صغرًا وكبرًا.-

 نن يراعي زمن الصحة والعافية.-
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 ثانياملبحث ال

 جاوز وأنواعه حقيقة الت 
 

 :مطلبانوفيه 
واظلذا   ا   جاوزحقيقة التالمطلا األول: 

 الصلة.

 

 التجاوز.أنواع المطلا الثاني: 
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 المطلب األول

 حقيقة التجاوز واأللفاظ ذات الصلة

 :حقيقة التجاوز في اللغة: أوالا 

و ز    :زُ والتجاوُ  ،يتجاوز  فو  ،عن تجاوز  و  ،تجاوز  على يقال:، بمعنى تعدَّى من ج 
 تجاوز، و ولم يتقي د به هُ القانون: خالف   ز  تجاو  و ، المباح حدعن  خروجٌ و  ،وتعدي ،مخالفةٌ 

 .(1)سلطاته: تصر ف خارج السُّلطة الممنوحة له

 :حقيقة التجاوز في االصطالح: ثانياا  

عما قدره الررع نو العرف  ،بأنه: خروج في نمر ماعرَّف بعض العلماء التجاوز 
 .(2)من غير عذر

 :األلفاظ ذات الصلة: ثالثاا 

؛ والبغي قد يرتبه مصطلح التجاوز مع غيره من المصطلحا  كالتعدي والتعسف
 لذلك سأوضح معنى كل مصطلح وعالقته بالتجاوز:

 التعدي:-أ

 التعدي لغة:-

نن يقتصر  لمرءما ينبغي لز وهو التعد ي في األمر، وتجاوُ ًا؛ و  د  يعدو ع   عدامن 
 . (3)عليه، والعدوان واإلعتداء والعداء، والعدوى والتعد ي: الظُّل ُم البراح

 التعدي اصطالحاا:-

                                 
 (.15/33(؛ ابن منظور، لسان العرب )1/203الرازي، مختار الصحاح )( 1)
 (.1/584)(؛ الكفوي، الكليا  19/191النووي، المجموع ) (2)
(؛ الرازي، مختار الصحاح 4/249(؛ ابن فارس، مقاييس اللغة )2/213الفراهيدي، العين ) (3)

(1/203.) 
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يخرج معنى التعدي في االصطالح عن معناه في اللغة، وهذا واضح من  ال
 تعريفا  الفقهاء:

 .(1)ةً دعرًفا نو عا وعليه ررًعا ن رن يقتصن  زة ما ينبغي و مجابأنه: ه العيني عرففقد 

 .(2)"دهقوف عنو تجاوز المقدار المأمور به باالنتهاء ِإليه وال"وعرفه الكفوي بأنه : 

 بالتجاوز: عالقة التعدي-

من خالل التأمل والنظر في معنى كل منهما في اللغة واالصطالح لم نجد فرقًا 
 بينهما، مما دعاني إلى القول بأنهما بمعنى واحد، فالتعدي هو التجاوز، والعكس.

 التعسف:-ب

 التعسف لغة:-

: الس ُير على غير ُهدى، وركوب واالعتساف التعسفو  الع س فُ و  ،ف  س  ع   مصدر
 .(3)دبير، وركوب مفازة بغير قصدمن غير تاألمر 

 التعسف اصطالحاا:-

 .(4)" يجوزتكاب ما الر اعرفه الكفوي بأنه: "

بحسب  مناقضة قصد الرارع في تصرف مأذون فيه ررعاً الدريني بأنه: "وعرفه 
 .(5)األصل"

 عالقة التعسف بالتجاوز:-

                                 
 .(7/298العيني، البناية ررح الهداية ) (1)
 (.1/584الكليا  )الكفوي،  (2)
(؛ 4/311اللغة ) مجمل(؛ ابن فارس، 4/1403(؛ الجوهري، الصحاح )1/339الفراهيدي، العين ) (3)

 (.9/245ابن منظور، لسان العرب )
 (.1/294الكفوي، الكليا  ) (4)
 (.87الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق )ص( 5)
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فإن الفرق بين التعسف والتجاوز ظاهر؛ وذلك نن  فه الدرينيوعلى ضوء ما عرَّ 
وزاد اإلثم بخالف التعسف، فإنه مرروع  ،م تأكد المنعظُ التجاوز ممنوع ررعًا، وكلما ع  

 في األصل، وقد نرأ الخلل نثناء استيفااه من ِقب ل المكلفين.

 :البغي-ج

 البغي لغة:-
 يطلق على عدة معان:ال ب غي من ب غ ى، و 

ر ن ة بغي ،ر ن ة و ِهي تبغي بغاء ِإذا فجر ُيق ال: ب غ  ال م   :الفساد-  .(1)ن ي ف اِسد ة و ام 

 .(2)وتعدَّى ب غى الرجل على الرجل: استطال يقال: :التعدِّي-

 .(3)طلبته :ني ،ب غ ي ُ  الر يء ن بغيه ُبغاء وابتغيتهيقال:  الطلب:-

فراط على المقدار  ،الحد وكل مجاوزة فيظلم،  :بغى الوالي ني :يقال الظلم:- وا 
 .(4)ي وظلمالذى هو حد الرئ، فهو بغ

 البغي اصطالحاا:-

ق اقالكفوي بأنه : "عرفه  ِتح  اوز قدر ااِلس   .(5)"طلب تج 

 عالقة البغي بالتجاوز:-

لم نجد فرقًا بين البغي والتجاوز، فكالهما ينرأ عن نمر ممنوع في الررع، فيكون 
 كل منهما بمعنى اآلخر.

                                 
 .(6/2281الجوهري، الصحاح )؛ (1/370األزدي، جمهرة اللغة ) (1)
 .(1/37الرازي، مختار الصحاح )؛ (6/2281الجوهري، الصحاح ) (2)
 (.14/79ابن منظور، لسان العرب ) (؛1/37مختار الصحاح )الرازي،  (3)
(؛ الرازي، مختار الصحاح 6/2281الجوهري، الصحاح )(؛ 8/180األزهري، تهذيب اللغة ) (4)

 (.14/77(؛ ابن منظور، لسان العرب )1/37)
 (.1/584الكفوي، الكليا  ) (5)
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 المطلب الثاني

 (1)أنواع التجاوز

 :تجاوزات في حق اهلل تعالى: أوالا 

عدة نمور منها؛ الررك باهلل، واالبتداع على مل تتر التجاوزا  في حق اهلل تعالى
ليك بيان ذلك:، واإلحداث في الدين بزيادة نو نقصان، وتعطيل حكم اهلل   وا 

 :(2)الشرك باهلل -أ

ِباللَِّه ِإنَّ الشِّْرَك َلُظْلٌم َعِظيمٌ اَل ُتْشِرْك قال تعالى : -
(3). 

 وجه الداللة:

اهلل تعالى الررك في اآلية بأنه ظلم، والظلم يترتب عليه الفساد، والخسران  وصف
الكبير، فقد نمر اهلل تعالى عباده نن يعبدوه وال يرركوا به رياًا، فالعبادة حق اهلل على 

 .(4)عباده مقابل ننه خلقهم، ورزقهم، وحفظهم من كل رر

ِإْسرَاِئيَل اْعُبُدوا اللََّه َربِّي َوَربَُّكْم ِإنَُّه َمْن ُيْشِرْك َوَقاَل اْلَمِسيُح َيا َبِني  قال تعالى :-
ِباللَِّه َفَقْد َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه اْلَجنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن َأْنَصار  

(5). 

                                 
نما دفعني إلى ذكره تعلقه بموضوع التجاوز ونهميته في  هذا (1) المطلب ليس من صلب الرسالة وا 

 تصور مساال البحث.
 الكفر.  : وهو معنى في اللغةله لررك ا (2)

 (. 1/311(؛ الفيومي، المصباح المنير)4/1593انظر: الجوهري، الصحاح )    
لهيته. والغالب اإلرراك في  جعل رريك هلل تعالى: وله معنى في االصطالح وهو     في ربوبيته وا 

من ننواع العبادة: كالذبح والنذر والخوف  األلوهية بأن يدعو مع اهلل غيره، نو يصرف له ريااً 
(؛ صالح آل الريخ، التمهيد 1/10. انظر: الفوزان، التوحيد )والررك نعظم الذنوب ،والرجاء والمحبة

 (.1/44لررح كتاب التوحيد )
 (.13لقمان، اآلية )سورة ( 3)
 (.4/205،204الجزااري، نيسر التفاسير )( 4)
 (.72سورة الماادة، اآلية )( 5)
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 وجه الداللة:

 رياًا، ألنه من يررك باهلل فإن عباده في هذه اآلية نن يعبدوه وال يرركوا به نمر اهلل
 .(1)مأواه النار وباس المصير

ي ر ة  - :   ع ِن النَِّبي   ع ن  ن ِبي ُهر  ل  ، ق اُلوا: ي ا ر ُسو (اْجَتِنُبوا السَّْبَع الُموِبَقاتِ )ق ال 
 : ؟ ق ال  م ا ُهنَّ  الشِّْرُك ِباللَِّه، َوالسِّْحُر، َوَقْتُل النَّْفِس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإالَّ ِبالَحقِّ، َوَأْكُل )اللَِّه و 

َبا، َوَأْكُل َماِل الَيِتيِم، َوالتََّولِّي َيْوَم الزَّْحِف، َوَقْذُف الُمْحَصَناِت الُمْؤِمَناِت الَغاِفاَلتِ   .(2)(الرِّ

 وجه الداللة:

 الررك من السبع الموبقا  التي ُتدخل صاحبها نار جهنم. جعل رسول اهلل 

 :(3)االبتداع -ب

ُسوُل اللَِّه - : ق ال  ر  َمْن َأْحَدَث ِفي َأْمِرَنا َهَذا ): ع ن  ع اِار ة  ر ِضي  اللَُّه ع ن ه ا، ق ال   
 .(4)(َما َلْيَس ِفيِه، َفُهَو َردٌّ 

 وجه الداللة:

كل البدع والمخت ر ع ا االبتداع ، ورد   هذا الحديث صريح في النهي عن 
(5). 

                                 
 (.2/138البيضاوي، ننوار التنزيل ونسرار التأويل )( 1)
(، رقم 4/10نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب الوصايا، باب قوله تعالى"إن الذين يأكلون الربا" ( )( 2)

(2766.) 
د ث ته: اإلحداث؛ يقال: له معنى في اللغة وهواالبتداع ( 3) ته و ن ح  ر ج  ت خ  ته اس  ء  و اب ت د ع   . ن ب د ع   الرَّي 
 (.1/38انظر: الفيومي، المصباح المنير )     

حداثها: وله معنى في االصطالح وهو       العمل الذي ال دليل عليه في ، والبدعة: هي إيجاد البدعة وا 
(؛ سعيد الغامدي، حقيقة البدعة ونحكامها 1/45الراطبي، االعتصام ). انظر: الررع

(1/250،249.) 
نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود( ( 4)

(؛ مسلم، صحيحه )كتاب األقضية، باب نقض األحكام الباطلة( 2697(، رقم )3/184)
 (.1718(، رقم )3/1343)

 (.12/16لنووي، ررحه على مسلم )ا( 5)
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ب اِض ب ِن س اِري ة  - لَّى ل ن ا ر ُسوُل اهلِل   ع ن  ِعر  : ص  ل ي ن ا،  ق ال  ، ُثمَّ ن ق ب ل  ع  ر  ال ف ج 
ُينُ ف و ع ظ ن ا م و ِعظ ًة ب ِليغ   ق اُلوا: ي ا ر ُسول  ، و و ِجل    ِمن ه ا ال ُقُلوُب، ُقل ن ا ن و  ًة، ذ ر ف    ل ه ا األ  ع 

: اهلِل، ك أ نَّ ه ِذِه م و ِعظ ُة مُ  ِصن ا. ق ال  د ٍع، ف أ و  ْن )و  ُأوِصيُكْم ِبَتْقَوى اهلِل َوالسَّْمِع َوالطَّاَعِة َواِ 
ِتي َوُسنَِّة َكاَن َعْبداا َحَبِشيًّا، َفِإنَُّه َمْن َيِعْش ِمْنُكْم َيَرى َبْعِدي اْخِتاَلفاا َكِثيراا، َفَعَلْيُكْم ِبُسنَّ 

يَّاُكْم َوُمْحَدثَاِت اأْلُُموِر، َفِإنَّ  وا َعَلْيَها ِبالنََّواِجِذ، َواِ   ُكلَّ اْلُخَلَفاِء الرَّاِشِديَن اْلَمْهِديِّيَن، َوَعضُّ
نَّ ُكلَّ ِبْدَعة  َضاَلَلةٌ   .(1)(ُمْحَدَثة  ِبْدَعٌة، َواِ 

 وجه الداللة:

األمور، ألن في ذلك مخالفة للررع الحديث النهي عن االبتداع، وعن محدثا   نفاد
 .(2)الحكيم، من سنة، نو نثر، نو إجماع

 :(3)تعطيل حكم اهلل -ج

 .(4)(ُيوِقُنونَ  ِمَن اللَِّه ُحْكماا ِلَقْوم   َأَفُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسنُ )قال تعالى: -
 وجه الداللة:

، فيقول لهم:  يخاطب اهلل تعالى اليهود موبخًا لهم، لعدم قبولهم حكم النبي 
نترضون بحكم الجاهلية، وترفضون حكم اهلل تعالى، وهو ربكم، وخالقكم، إن كنتم موقنين 

 .(5)ومقر ين بذلك

َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبما َأْنَزَل اللَُّه َفُأولِئَك ُهُم اْلكاِفُرونَ قال تعالى: -
(6). 

                                 
 (، وقال رعيب األرنؤوط: حديث صحيح.17144(، رقم )28/373نخرجه: نحمد، مسنده )( 1)
 (.13/253ابن حجر، فتح الباري )( 2)
 (.4/352. انظر: ابن فارس، مقاييس اللغة )التخلية والتركالتعطيل له معنى في اللغة وهو: ( 3)

إنكار ما نثب  اهلل لنفسه من األسماء والصفا ، سواء كان كليًا نو وهو:وله معنى في االصطالح     
انظر: العثيمين، ررح العقيدة . جزايًا، وسواء كان ذلك بتحريف نو بجحود، هذا كله يسمى تعطيالً 

 (.1/91الواسطية )
 (.50سورة الماادة، اآلية )( 4)
 (.10/394الطبري، تفسيره ) (5)
 (.44الماادة، اآلية ) سورة( 6)
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 وجه الداللة:

دلَّ  اآلية على كفر من يخالف حكم اهلل، ويعلن رفضه أللوهية اهلل، ويجعل من 
 .(1)نفسه إلهًا، يحكم بين الناس بحكم نفسه ال بما حكم اهلل به، نو ننزله في كتابه

 :تجاوزات في حق العبد: ثانياا 

منها ما هو متعلق بالنفس، نو  ،نمور عدةعلى مل تتر التجاوزا  في حق العبد
ليك بيان ذلك:بالمال، نو بالنسل، نو بالعقل،   وا 

 في النفس: -أ

يَّاُهْم َواَل َتْقَرُبوا اْلَفَواِحَش : قال تعالى- َواَل َتْقُتُلوا َأْواَلَدُكْم ِمْن ِإْماَلق  َنْحُن َنْرُزُقُكْم َواِ 
اُكْم ِبهِ  َلَعلَُّكْم  َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َواَل َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإالَّ ِباْلَحقِّ َذِلُكْم َوصَّ

 .(2)نَ َتْعِقُلو

 وجه الداللة:

تحريم ما يهدد  مثل بعدة نمور منها؛، وهذا يتفي اإلسالم للنفس حرمة عظيمة
حمايتها من و  ا،وتنميته ااألمر بكل ما يؤدي إلى تعزيزه، و االعتداء عليها ينها، و وجوده

من  لنفس البرريةهذه احفظًا ل كل ما يؤدي إلى هالكها فررع تعالى عقوبة القصاص
 .(3)الهالك

 :في النسل -ب

َواَل َتْقَرُبوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطنَ قال تعالى: -
(4). 

َنا ِإنَُّه َكاَن َفاِحَشةا َوَساَء َسِبيالا وقال تعالى: - َواَل َتْقَرُبوا الزِّ
(5). 

                                 
 (.6/190القرطبي، تفسيره ) (1)
 (.151سورة األنعام، اآلية )( 2)
 (.3/360ابن كثير، تفسيره ) (3)
 (.151سورة األنعام، االية )( 4)
 (.32سورة اإلسراء، اآلية )( 5)
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 وجه الداللة:

والتعمير الستمرار فاإلنسان خليفة اهلل في نرضه والستمرار الخالفة البد من التناسل 
ررع  الرريعة االسالمية رزمة من األحكام الررعية ووضع  ، ولذلك فقد الجنس البرري

ررع  ما يدفع المفاسد عن و من الضوابط مما يكفل المحافظة على هذه المصلحة، 
 .(1)النسل والتناسل بتحريم الزنى والفواحش

 في العقل: -ج

آَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس َيا َأيَُّها الَِّذيَن قال تعالى: -
ِإنََّما ُيِريُد الشَّْيَطاُن َأْن ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة ، ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحونَ 

اَلِة َفَهْل َأْنُتمْ ُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر اللَِّه وَ َواْلَبْغَضاَء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َويَ   َعِن الصَّ
ُمْنَتُهونَ 

(2). 

 وجه الداللة:

لكن علة تحريم الخمر ننه يذهب العقل وبالتالي  ،الخمر ليس لذاته اهلل تعالى حرم 
ويتعذر تنفيذ األحكام الررعية وبالتالي ترتفع الرريعة، ومن المالحظ نن  ،يرتفع التكليف

 .ومحل الخطاب والتكليف ،وحامل األمانة ،ألنه آلة الفهم ؛بقاء العقل مقصود للررع

زالة و  نروة السكر فيه مصلحة رخصية في حين األضرار المترتبة عن السكر وا 
 .(3)ففي إذهاب العقل مضرة عامة ،العقل نعظم، فإذا كان في الخمر مصلحة رخصية

 في المال: -د

َوآُتوا اْلَيتَاَمى َأْمَواَلُهْم َواَل َتَتَبدَُّلوا اْلَخِبيَث ِبالطَّيِِّب َواَل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُهْم قال تعالى: -
ِإَلى َأْمَواِلُكْم ِإنَُّه َكاَن ُحوباا َكِبيراا

(4). 

                                 
 (.17/438(،)12/218الطبري، تفسيره ) (1)
 (.91،90سورة الماادة، اآلية )( 2)
 (.3/179، تفسيره )ابن كثير (3)
 (.2سورة النساء، اآلية )( 4)
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َبا َأْضَعافاا ُمَضاَعَفةا َواتَُّقوا اللََّه َيا َأيَُّها وقال تعالى: - الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَْأُكُلوا الرِّ
َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحونَ 

(1). 

 وجه الداللة:

الحث على حيث من  ،حكام والترريعا  ما يضمن حفظ المال  الرريعة من األسنَّ 
الوساال التي فيها اعتداء على   ثم منع، والسعي في األرض لتحصيل الرزق ،التكسب

 .(2)اليتامى خصوصاً  ،موال الناس بالباطلنونكل  ،والربا ،كالسرقة ؛حقوق اآلخرين

 :الحيوان والطير تجاوزات في حقثالثاا: 

عدة نمور منها: صبر البهاام، على مل تترالتجاوزا  في حق الحيوان والطير 
ليك بيان ذلك:وتجويعها، والتسلي بإيذااها،   وا 

 :(3)صبر البهائم -أ

د ي عن - ل ُ  م ع  ج  : د خ  اِلٍك، ق ال  ي ِد ب ِن ن ن ِس ب ِن م  : س ِمع ُ  ِهر ام  ب ن  ز  ُرع ب ُة، ق ال 
: ف ق ال  ن   ُمون ه ا، ق ال  ًة ي ر  اج  ُبوا د ج  ٌم ق د  ن ص  ، ف ِإذ ا ق و  ك ِم ب ِن ن يُّوب  اِلٍك د ار  ال ح  " ن ٌس: ن ن ِس ب ِن م 

ب ر  ال ب ه اِامُ  ن ه ى ر ُسوُل اهلِل   .(4)"ن ن  ُتص 

 وجه الداللة:

عن صبر البهاام، وعدم جواز نكلها إذا رمي  بالنبل، نو ذبح  من  نهى النبي 
 .(5)دون نن يذكر اسم اهلل عليها، فمن يفعل ذلك فإنه يكون عاصيًا هلل تعالى

                                 
 (.130سورة آل عمران، اآلية )( 1)
 (.7/204(، )529-7/524الطبري، تفسيره ) (2)
وتصير  ،ففيه تعذيب لها ،إليه حتى تمو  ىيرم وتجعل هدفاً البهاام هو نن تمسك  :صبر البهاام (3)

(؛ 13/108انظر: النووي، ررحه على مسلم ) ميتة ال يحل نكلها ويخرج جلدها عن االنتفاع.
 (.2/286السندي، حاريته على ابن ماجه )

(، رقم 3/1549نخرجه: مسلم، صحيحه )كتاب الصيد والذبااح، باب النهي عن صبر البهاام( )( 4)
(1956.) 

 (.5/428ابن بطال، ررح صحيح البخاري )( 5)
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 البهائم: تجويع -ب

ُسوُل اللَِّه - د ف ِني ر  : ن ر  ع ف ٍر، ق ال  ب ِد اللَِّه ب ِن ج  ٍم، ف أ س رَّ ِإل يَّ ع ن  ع  ل ف ُه ذ ا   ي و  خ 
ُسوُل اللَِّه  ت ت ر  ِبِه ر  ا اس  ك ان  ن ح بُّ م  ًدا النَّاِس، و  د ُث ِبِه ن ح  ِديثًا ال  ُنح  ِتِه ه د ًفا، ن و   ح  اج  ِلح 

ٍل، ق ا اِاش  ن خ  اِاًطا ِلر ُجلٍ ح  ل  ح  : ف د خ  م ٌل، ف ل مَّا ر ن ى النَِّبيَّ  من ل  اِر ف ِإذ ا ج  نَّ  األ  ن ص  ح 
ي ن اُه، ف أ ت اُه النَِّبيُّ  ذ ر ف    ع  :  ف م س ح   و  ، ف ق ال  َمْن َربُّ َهَذا اْلَجَمِل، ِلَمْن َهَذا )ِذف ر اُه ف س ك   

اء  ف ًتى ِمن  األ   (اْلَجَمُل؟ : ِلي، ف ج  اِر ف ق ال  :  ن ص  َأَفاَل َتتَِّقي اللََّه ِفي َهِذِه )ي ا ر ُسول  اللَِّه. ف ق ال 
 .(1)(اْلَبِهيَمِة الَِّتي َملََّكَك اللَُّه ِإيَّاَها؟، َفِإنَُّه َشَكا ِإَليَّ َأنََّك ُتِجيُعُه َوتُْدِئُبهُ 

 وجه الداللة:

ثم نهى صاحبه  ،وتهداة حزنه ،وذهابه إليهبالحيوان،  رحمة النبي  بيَّن الحديث
 .(2)الرحمة بالحيوان من تقوى اهلل عز وجل فإنعن إيذااه، 

ن ُهم ا، ع ِن النَِّبي  - ِن اب ِن ُعم ر  ر ِضي  اللَُّه ع  :  ع   َدَخَلِت اْمرََأٌة النَّاَر ِفي ِهرَّة  )ق ال 

 .(3)(تَْأُكُل ِمْن َخَشاِش اأَلْرضِ َرَبَطْتَها، َفَلْم ُتْطِعْمَها، َوَلْم َتَدْعَها 

 وجه الداللة:

بيَّن الحديث حرمة تعذيب الحيوان، وننه يسلَّط على ظالمه يوم القيامة، كالمرنة التي 
 .(4)حبس  هرة، ولم تطعمها حتى مات ، فكان مصيرها نار جهنم

  التسلية بإيذاء البهائم: -ج

                                 
(، رقم 3/23يؤمر به من القيام على الدواب( )نخرجه: نبو داود، سننه )كتاب الجهاد، باب ما ( 1)

 صحيح. حديث :(1/58في "سلسلة األحاديث الصحيحة" ) (، وقال األلباني2549)
 (.6/453البكري، دليل الفالحين ) (2)
(، رقم 4/130نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق( )( 3)

البر والصلة واآلداب، باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها( (؛ مسلم، صحيحه )كتاب 3318)
 (.2619(، رقم )4/2023)

 (.3/522المناوي، فيض القدير )( 4)
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ُسوِل اللَِّه  ع ن  - : ُكنَّا م ع  ر  ب ِد اللَِّه، ع ن  ن ِبيِه، ق ال  ِن ب ِن ع  م  ب ِد الرَّح  ِفي س ف ٍر،  ع 
ع ل    ت ف   اء ِ  ال ُحم ر ُة ف ج  ي ه ا، ف ج  ن ا ف ر خ  ذ  اِن ف أ خ  ِتِه ف ر ن ي ن ا ُحم ر ًة م ع ه ا ف ر خ  اج  ِرُش، ف ان ط ل ق  ِلح 

اء  النَِّبيُّ  :  ف ج   .(َمْن َفَجَع َهِذِه ِبَوَلِدَها؟ ُردُّوا َوَلَدَها ِإَلْيَها)ف ق ال 
ي ة  ن م   : و ر ن ى ق ر  رَّق ن اه ا ف ق ال  َق َهِذِه؟)ٍل ق د  ح  :  (َمْن َحرَّ ُن. ق ال  ِإنَُّه اَل َيْنَبِغي )ُقل ن ا: ن ح 

 .(1)(َأْن ُيَعذَِّب ِبالنَّاِر ِإالَّ َربُّ النَّارِ 

 الداللة:وجه 

نفاد الحديث حرمة تعذيب الحيوان بحرقه بالنار، ألنه يمكن التعذيب بدونه، فإن في 
 .(2)اإلحراق زيادة تعذيب ال حاجة لها، وال يجوز جعل تعذيب البهاام من باب التسلية

 :تجاوزات في حق المال: رابعاا 

عدة نمور منها: اإلسراف، والصدقة بكل على مل تتر التجاوزا  في حق المال
ليك بيان ذلك:المال، والقمار،   وا 

 اإلسراف: -أ

ُكُلوا ِمْن َثَمرِِه ِإَذا َأْثَمَر َوآُتوا َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه َواَل ُتْسِرُفوا ِإنَُّه اَل ُيِحبُّ :قال تعالى-
اْلُمْسِرِفينَ 

(3). 

ِإنَّ  ،يِل َواَل تَُبذِّْر َتْبِذيرااَحقَُّه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَّبِ َوآِت َذا اْلُقْرَبى وقال تعالى:-
اْلُمَبذِِّريَن َكاُنوا ِإْخَواَن الشََّياِطيِن َوَكاَن الشَّْيَطاُن ِلَربِِّه َكُفوراا

(4). 

 وجه الداللة:

                                 
(، رقم 3/55نخرجه: نبو داود، سننه )كتاب الجهاد، باب في كراهية حرق العدو بالنار( )( 1)

 صحيح.حديث : (1/64في "سلسلة األحاديث الصحيحة" ) (، وقال األلباني2675)
 (.8/2502الطيبي، ررحه على مركاة المصابيح ) (2)
 (.141سورة األنعام، اآلية )( 3)
 (.27،26سورة اإلسراء، اآلية )( 4)
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ن النهي عن التبذير واإلسراف، ألن المبذرين إخوان للرياطين، في نفاد  اآليتا
التبذير، واإلسراف، والبعد عن طاعة اهلل، وارتكاب معصيته، ولهذا وصف اهلل تعالى 

 .(1) الريطان بالكفر، ألنه جحد نعمة اهلل عليه، ولم يعمل بطاعته، بل نقبل على معصيته

 الصدقة بكل المال: -ب

َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلوماا َواَل َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلةا ِإَلى ُعُنِقَك َواَل قال تعالى: -
َمْحُسوراا

(2). 

 وجه الداللة:

نهى اهلل تعالى عباده عن البخل في النفقة في حقوق اهلل، ونهاهم عن اإلسراف 
واإلنفاق بكل العطية فال يبقى عندهم ريء، فيقعدوا ال مال لهم وتصيبهم الحسرة على ما 

 .(3)فعلوا

 القمار: -ج

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن قال تعالى: 
َعَمِل الشَّْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحونَ 

(4). 

 وجه الداللة:

فيه إجحاف  نفاد  اآلية عدم جواز القمار وهو األزالم، ووصفته بأنه رجس، ألن
بأرباب األموال، حيث كان الرجل في الجاهلية يخاطر على نهله وماله، ويبقى بعد ذلك 

 .(5)فقيرًا مسكيناً 
 

 
                                 

 (.5/69ابن كثير، تفسيره )( 1)
 (.29سورة اإلسراء، اآلية )( 2)
 (.17/433الطبري، تفسيره ) (3)
 (.90سورة الماادة، اآلية )( 4)
 (.3/52القرطبي، تفسيره )(؛ 12/424الرازي، تفسيره )( 5)
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 ثانيالفصل ال

 رسي  والبربو تأديب األالالناشئة عن تجاوزات ال 

 

 :  ثالثة مباحثوفيه     

التجاوزا  الناشئة عن تأديب  المبحث األول:

 الزوج للزوجة.

 

التجاوزا  الناشئة عن تأديب  المبحث الثاني:

 الوالد للولد.

 

التجاوزا  الناشئة عن تأديب المبحث الثالث:      

 لعامل.لالقي ِّم 
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 املبحث األول 

 اليجل لزوجهالتجاوزات الناشئة عن تأديب 
 

 

 :ثالثة مطالبوفيه 
الحاصلة بالمنع التجاوزا  المطلا األول: 

 .والحرمان

 

حاصةلة باععتةدا  التجةاوزا  الالمطلا الثاني: 

 .على النذس

 

حاصةلة باععتةدا  التجةاوزا  ال: لثالمطلا الثا

 .على المال
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 لمطلب األولا

 التجاوزات الحاصلة بالمنع والحرمان

 :حرمان الزوجة من النفقةالتجاوز الحاصل ب: أوالا 

ل  لها حفظ  لها حقوقها، وتكفَّ  يم الرريعة اإلسالمية للمرنة ننإن من تكر 
نو  ،نو بنتاً  ،نو نماً  ،زوجةلها حال كونها  الذي وجبالنفقة حق بمتطلباتها، ومن ذلك 

بالحديث  وقبل البدء، حق الرعاية متى كان  مستحقة لذلك وكذا ،مذا  رحم محرَّ  قريبةً 
للغة ا ف النفقة فيي؛ نودُّ تعر مان الزوجة من النفقةالتجاوز الحاصل بحر عن 

 :فإليك بيان ذلكوذكر مرروعيتها، واالصطالح، 

 النفقة لغة:-

ابَّة ت ن ُفُق ُنفوقًا، ن ف ق ِ  الدوتطلق على عدة معان منها؛ المو : يقال  ،من الفعل ن ف ق  
 .(1)هوذهب مال رافتقننفق الرجل إذا  :ويقال، ني مات 

 النفقة اصطالحاا:-

من طعاٍم، ومسكن،  وجةلز ما تحتاج إليه افير و ت بأنها: النفقةعرف الفقهاء 
 .(3)فٍ معتاد حال اآلدمي دون سر  امقو  ما بهنو ، (2)وخدمةٍ 

 مشروعية النفقة:-

 ى لم  نفسها إليه علَّ سوجها متى ز  وجة علىز ى وجوب نفقة اللع (4)فقهاءال اتفق
ليك ويرهد ، ًزاارنلم تكن و  مطلوب ررًعالالوجه ا  :ذلك بيانلذلك القرآن والسنة، وا 

                                 
(؛ الرازي، مختار الصحاح 4/1560(؛ الجوهري، الصحاح )9/156،155ي، تهذيب اللغة )ألزهر ا (1)

(1/316). 
  .(3/571(؛ ابن عابدين، الدر المختار )4/188ابن نجيم، البحر الرااق )( 2)
 .(4/183الخرري، ررح مختصر خليل ) (3)

(؛ الماوردي، الحاوي الكبير 2/729(؛ الصاوي، بلغة السالك )5/185السرخسي، المبسوط ) (4)
 (.8/195(؛ ابن قدامة، المغني )11/414)
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  من الكتاب: -

ُيْنِفْق ِممَّا آتَاُه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفلْ  ِلُيْنِفْق ُذو َسَعة  ِمْن َسَعِتهِ تعالى:  هلقو -
اَل ُيَكلُِّف اللَُّه َنْفساا ِإالَّ َما آتَاَها َسَيْجَعُل اللَُّه َبْعَد ُعْسر  ُيْسراا اللَّهُ 

(1). 

 وجه الداللة:

اهلل تعالى األزواج وغيرهم نن ينفقوا على زوجاتهم ونوالدهم قدر ما يستطيعون،  نمر
 .(2)نيطيقو ننفسهم ماال  وال يحم لوا

 .(3)(َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروفِ تعالى: ) قوله-

 وجه الداللة:

تبارك وتعالى في هذه اآلية نن األمها  يتحمَّلن مرقة الحمل واإلنجاب  نبيَّ 
 ،ومسكنٍ  ،ولباسٍ  ،من طعامٍ  عليهنَّ  واإلرضاع، وبعد ذلك فعلى الوالد نن يتكفَّل بالنفقة

 .(4)وغير ذلك

 من السنة: -

ب ِد اهلِل عن - اِبِر ب ِن ع  ط ب  النَّاس   : ِإنَّ ر ُسول  اهلِل ق ال -رضي اهلل عنهما–ج  خ 
 : اتَُّقوا اهلَل ِفي النَِّساِء، َفِإنَُّكْم َأَخْذُتُموُهنَّ ِبَأَماَنِة اهلِل، َواْسَتْحَلْلُتْم ُفُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة )ف ق ال 

نَّ َلُكْم َعَلْيِهنَّ َأْن اَل ُيوِطْئَن ُفُرَشُكْم َأَحداا َتْكَرُهوَن، َفِإْن َفَعْلَن َفاْضرِ  ُبوُهنَّ َضْرباا اهلِل، َواِ 
، َوَلُهنَّ َعَلْيُكْم ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروفِ   .(5)(َغْيَر ُمَبرِّح 

 وجه الداللة:

                                 
 (.7سورة الطالق، اآلية )( 1)
 .(18/170القرطبي، تفسيره ) (2)
 (.233سورة البقرة، اآلية )( 3)
 (.6/458(؛ الرازي، تفسيره )2/105(؛ الجصاص، نحكام القرآن )5/44،43الطبري، تفسيره ) (4)
 (. 1218(، رقم )( )2/886نخرجه: مسلم، صحيحه )كتاب الحج، باب حجة النبي ( 5)
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جمع السلف من فوااد الحديث وجوب نفقة الزوجة وكسوتها على زوجها، وقد ن
 .(1) والخلف على ذلك

ِة - و ج  : ُقل ُ : ي ا ر ُسول  اللَِّه، م ا ح قُّ ز  ، ع ن  ن ِبيِه، ق ال  ِكيِم ب ِن ُمع اِوي ة  ال ُقر ي ِري  ع ن  ح 
 : ل ي ِه؟، ق ال  ِدن ا ع  َأْن ُتْطِعَمَها ِإَذا َطِعْمَت، َوَتْكُسَوَها ِإَذا اْكَتَسْيَت، َأِو اْكَتَسْبَت، َواَل )ن ح 

:  :، ق ال  ن ُبو د اُود : " و ال  تُق ب ح  (ِإالَّ ِفي اْلَبْيتِ  اَل تَُقبِّْح، َواَل َتْهُجرُ وَ َتْضِرِب اْلَوْجَه،  ن ن  ت ُقول 
ِك   .(2)"اللَّهُ ق بَّح 

 وجه الداللة:

، واإلحسان ته وكسوتها، وصون كرامتهازوجالزوج على  إنفاقنفاد الحديث وجوب 
 .(3)إليها حتى في مقام التأديب

، مع اليسار والقدرة، الزوج عن النفقة على زوجته امتنع إذا ضوء ما تقرر: وعلى
 فما هو رني الفقهاء في ذلك؟

من غير عذر كان على زوجته  النفقة امتنع عنعلى نن الزوج إذا (4)اتفق الفقهاء 
 آثمًا.

 واستدلوا لذلك بعدة ندلة إليك بيانها:

ٍرو، س ِمع ُ  ر ُسول  اهلِل - ب ُد اهلِل ب ُن ع م  : ق ال  ع  اِبٍر ق ال  )َكَفى ي ُقوُل:  ع ن  و ه ِب ب ِن ج 
 .(5)(ِباْلَمْرِء ِإْثماا َأْن ُيَضيَِّع َمْن َيقوت

                                 
 (.8/184على مسلم ) هررح ،النووي (1)
(، 2142(، رقم )2/244زوجها( )نخرجه: نبو داود، سننه )كتاب النكاح، باب في حق المرنة على ( 2)

 حسن صحيح.حديث : (7/98في "إرواء الغليل" ) وقال األلباني
 (.1/204(؛ الحريملي، تطريز رياض الصالحين )6/127العظيم آبادي، عون المعبود )( 3)
الخرري، ررح مختصر خليل ؛ (4/29)(؛ الكاساني، بدااع الصنااع 5/181السرخسي، المبسوط ) (4)

الرربيني، مغني (؛ 18/242النووي، المجموع )(؛ 2/517الدردير، الررح الكبير )؛ (4/196)
(؛ البهوتي، كراف 7/162(؛ ابن مفلح ، المبدع )1/498الكلوذاني، الهداية )(؛ 5/155المحتاج )
 (.5/474القناع )

ل (، وقا1692(، رقم )2/132( نخرجه: نبو داود، سننه )كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم( )5)
 (: حديث حسن. 3/406األلباني في "إرواء الغليل" )
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 وجه الداللة:

في الحديث تهديد ووعيد على من ضيع قو  من يعول، وهو رامل لإلنسان وغير 
 .(1)دليل على وجوب رعاية من نلزمك اهلل باإلنفاق عليهاإلنسان، وفي هذا 

، ع ن  ن ِبيِه، ن نَُّه ق ال  ِللنَِّبي   - ِكيِم ب ِن ُمع اِوي ة  ال ب ه ِزي  ن ر ر  ع ن  ح  ل ف ُ  ه ك ذ ا و  : ِإن ي ح 
 : ا الَِّذي ب ع ث ك  اهلُل ِبِه؟ ق ال  ِبر ِني م  تَّى ُتخ  اِبع  ي د ي ِه ح  ْساَلِم()َبعَ ن ص  م ا  َثِني اهلُل ِباإلِْ : و  ق ال 

 : ُم؟ ق ال  س ال  اَلَة، َوُتْؤِتي اإل ِ )َشَهاَدُة َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل َوَأنَّ ُمَحمَّداا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه َوُتِقيُم الصَّ
: ُقل ُ : ي ا ر ُسول   َبْعَد ِإْساَلِمِه( الزََّكاَة، َأَخَواِن َنِصيرَاِن اَل َيْقَبُل اهلُل ِمْن َأَحد  َتْوَبةا َأْشَركَ  ق ال 

 : ل ي ِه؟ ق ال  ِدن ا ع  و ِج ن ح  قُّ ز  )ُتْطِعُمَها ِإَذا َأَكْلَت، َوَتْكُسوَها ِإَذا اْكَتَسْيَت، َواَل َتْضِرِب اهلِل، م ا ح 
 .(2)اْلَوْجَه َواَل تَُقبِّْح، َواَل َتْهُجْر ِإالَّ ِفي اْلَبْيِت(

 وجه الداللة:

دلَّ الحديث على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، ونن النفقة بقدر سعة الزوج ال يكلف 
ذا امتنع عن ذلك يكون آثماً  )إذا أكلت(؛فوق وسعه لقوله    .(3)وا 

ذا و  على ننها (4)فقد اتفق الفقهاء عن النفقة على زوجته وهو موسر،الزوج امتنع ا 
 على ذلك بما يلي: واستدلوا، خذ من ماله كفايتها ولو بغير علمهتأ

: ي ا ر ُسول  اللَِّه ِإنَّ ن ب ا  -رضي اهلل عنها- ع ن  ع اِار ة  - ن نَّ ِهن د  ِبن    ُعت ب ة ، ق ال   
ُ  ِمن هُ  ذ  ا ن خ  ل ِدي، ِإالَّ م  ِفيِني و و  ا ي ك  ل ي س  ُيع ِطيِني م  ل ُم،  ُسف ي ان  ر ُجٌل ر ِحيٌح و  و ُهو  ال  ي ع 

:  .(5)(َوَوَلَدِك، ِباْلَمْعُروفِ  َما َيْكِفيكِ ُخِذي )ف ق ال 
                                 

 (.3/159( ابن عثيمين، ررح رياض الصالحين )1)
في نفس  (، وقال رعيب األرنؤوط: إسناده حسن20011(، رقم )33/213( نخرجه: نحمد، مسنده )2)

 .المرجع

 (.2/207( الصنعاني، سبل السالم )3)
مالك، المدونة الكبرى ؛ (3/52تبيين الحقااق ) (؛ الزيلعي،5/224السرخسي، المبسوط ) (4)

(؛ 10/50الرافعي، العزيز ررح الوجيز )؛ (4/183(؛ الخرري، ررح مختصر خليل )2/180)
  (.5/479(؛ البهوتي، كراف القناع )4/147(؛ الحجاوي، اإلقناع )18/242النووي، المجموع )

ينفق الرجل فللمرنة نن تأخذ بغير علمه( نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب النفقا ، باب إذا لم  (5)
 (.5364(، رقم )7/65)
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 وجه الداللة:

دلَّ الحديث على جواز نخذ الزوجة من مال زوجها بدون علمه ما يكفيها إذا امتنع 
 .(1)عن نفقتها

وقد اختلف  رفع  نمرها إلى السلطان، الزوجة على نخذ نفقتها من مالهإن لم تقدر ف
 الفقهاء في حكم قيام السلطان ببيع مال الزوج الممتنع عن النفقة على زوجته إلى قولين:  

 القول األول:
إلى عدم  جواز بيع مال الزوج الممتنع عن النفقة على زوجته؛  (2)ذهب نبو حنيفة

 .إذا لم يكن من جنس النفقة كالعروض والعقار

 القول الثاني:
سواٌء كان إلى جواز بيع مال الزوج الممتنع عن النفقة على زوجته  (3)رالجمهو ذهب 

 عروضًا نو عقارًا، إذا لم يجد القاضي مااًل من جنس النفقة.

 أدلة القول األول:
ِه، ن نَّ ر ُسول  اهلِل  - ، ع ن  ع م  : ع ن  ن ِبي ُحرَّة  الرَّق اِري  اَل َيِحلُّ َماُل اْمِرئ  ُمْسِلم   )ق ال 

 .(4)(ِإالَّ ِبِطيِب َنْفس  ِمْنهُ 

 وجه الداللة:

دلَّ الحديث على عدم جواز الحجر على مال المسلم، وبيعه في ديونه، ألن مقتضى 
 .(5)الحجر والبيع إخراج المال من غير طيبة من نفسه، ودون رضاه

                                 
 (. 9/509(؛ ابن حجر، فتح الباري )7/542ابن بطال، ررح صحيح البخاري ) (1)
 (.4/401(؛ البابرتي، العناية ررح الهداية )5/198السرخسي، المبسوط ) (2)
(؛ 2/488،487(؛ الصاوي، حاريته على الررح الصغير )4/27، بدااع الصنااع )الكاساني (3)

 (.3/236(؛ ابن قدامة، الكافي في فقه اإلمام نحمد )8/305الهيتمي، تحفة المحتاج )
نخرجه: البيهقي، السنن الكبرى )كتاب الغصب، باب من غصب لوحًا فأدخله في سفينة..(  (4)

 (.11545(، رقم )6/166)
 (.5/378روكاني، نيل األوطار )ال (5)
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 أدلة القول الثاني:

اِلٍك، ع ن  ن ِبيِه،  ع نِ  - َحَجَر َعَلى ُمَعاِذ ْبِن َجَبل  َماَلُه،  َأنَّ النَِّبيَّ اب ِن ك ع ِب ب ِن م 
 .(1)َوَباَعُه ِفي َدْين  َكاَن َعَلْيهِ 

 وجه الداللة:

على مال معاذ، وبيعه في دينه، دليل على جواز  دلَّ الحديث عن نن حجر النبي 
 .(2)بيع مال الرجل في ديونه، سواء كان  نفقته لزوجته نم لغيرها

 الرأي الراجح:

ترى الباحثة ترجيح القول الثاني؛ القاال بجواز بيع عروض وعقار الزوج الممتنع 
ين النفقة كغيره في دينه ود باع مال معاذ  عن النفقة على زوجته؛ وذلك ألن النبي 

من الديون، وألن دين النفقة كغيره من الديون بجامع نن كاًل منهما حق للغير يثب  في 
 .(3)الذمة

ونما ما ننفقته الزوجة على نفسها، عند امتناع زوجها عن اإلنفاق عليها، سواء كان 
 مما استدان ، فقد اختلف الفقهاء في حكمه إلى قولين: من مالها نو ما ننفقته

 القول األول: 

إلى سقوط ما ننفقته زوجة الممتنع  (5)، والحنابلة في قول مرجوح(4)ذهب الحنفية
 على نفسها، من مالها نو مما استدان ، إذا لم تكن النفقة بفرض قاٍض، نو رضا زوج.

 القول الثاني: 

                                 
نخرجه: البيهقي، السنن الكبرى )كتاب التفليس، باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه(  (1)

 (.11260(، رقم )6/80)
 (.2/78الصنعاني، سبل السالم ) (2)
 (.11/255ابن قدامة، المغني ) (3)
 (.3/634عابدين، حاريته على الدر المختار)(؛ ابن 2/294المرغياني، الهداية ررح البداية ) (4)
 (.2/441البهوتي، ررح منتهى اإلرادا  ) (5)
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إلى نن ما ننفقته زوجة  (3)، والحنابلة في المذهب(2)، والرافعية(1)ذهب المالكية
ن لم يكن بالقضاء نو   .التراضيبالممتنع على نفسها هو دين في ذمة الزوج، وا 

 أدلة القول األول:

 استدلوا من المعقول:

نن النفقة تجب يومًا فيومًا، فتسقط بتأخيرها إذا لم يفرضها الحاكم لالستغناء -

 .(4)عنها

إن عجز عن ندااها؛ ألنه ال والية ملزمة نن النفقة ال تصير دينًا في ذمة الزوج  -
من الزوجة على زوجها إال بما ُيلزم الزوج به نفسه، نو ُيلزمه به القاضي، وذلك نن الزوج 

 .(5)له والية إلزام على نفسه، نما القاضي فله والية إلزام عامة

 أدلة القول الثاني:

 استدلوا من المعقول:

النفقة وجب  بالكتاب والسنة واإلجماع، وال يسقط ما ثب  بهذه الحجج إال  نن-
 .(6)عند امتناع الزوج عن اإلنفاق م يثب  نٌص صريٌح يدل على إسقاط النفقةبمثلها، ول

 .(7)قياس د ين النفقة على غيره من الديون المستقرة بجامع نن كاًل منهما حق للغير-

 

                                 
(؛ الدسوقي، حاريته على 5/559(؛ المواق، التاج واإلكليل )5/358القرطبي، البيان والتحصيل ) (1)

 (. 3/273الررح الكبير )
  .(8/336اج )الهيتمي، تحفة المحت ؛(5/98الرافعي، األم ) (2)
 (.7/157ابن مفلح، المبدع ررح المقنع )(؛ 8/209ابن قدامة، المغني ) (3)
 (.8/209،208ابن قدامة، المغني )( 4)

 (.4/26الكاساني، بدااع الصنااع )( 5)
 (.8/208ابن قدامة، المغني )( 6)
 (.5/468البهوتي، كراف القناع )(؛ 18/271النووي، المجموع ) (7)
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 الرأي الراجح:

الباحثة ترجيح القول الثاني القاال بثبو  ما تنفقه زوجة الممتنع على نفسها دينًا  ترى
ألن النفقة ثبت  بالكتاب والسنة واإلجماع، فال تسقط إال بثبو  نص  ؛في ذمة زوجها

  صريح يدل على إسقاطها عند امتناع الزوج عن اإلنفاق.

 :أرحامهامنع الزوجة من صلة التجاوز الحاصل  عن : ثانياا 

صلة األرحام من نعظم الواجبا ، ونفضل الطاعا ، وقطيعتها من نعظم الذنوب 
 قرآنًا وسنةً  دليل الررع وقبل بيان ما يتعلق بهذا النوع من التجاوز، نذكرونخطر اآلفا ؛ 
ليك بيانهو ، الذي يبين ذلك  :ا 

 من الكتاب: -أ

َواْعُبُدوا اللََّه َواَل ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيئاا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناا َوِبِذي اْلُقْرَبى : تعالى ولهق -
اِحِب ِباْلَجْنِب َواْبِن السَِّبيِل  َواْلَيتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصَّ

َفُخورااللََّه اَل ُيِحبُّ َمْن َكاَن ُمْختَاالا َوَما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم ِإنَّ ا
(1). 

 وجه الداللة:

ذا بأن يصل بعضهم بعضاً وي القربى،  إلى ذ دلَّ  اآلية على وجوب اإلحسان ، وا 
 .(2)نحسن نحدهم إلى اآلخر لزم اآلخر نن يحسن إليه، وذلك لتبقى المودة والمحبة بينهم

َحقَُّه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيِل َواَل ُتَبذِّْر َتْبِذيرااَوآِت َذا اْلُقْرَبى قوله تعالى: -
(3). 

 وجه الداللة:

، وحسن اقاً الرحم المحرمة اتفصلة تعالى عباده بأداء حق القرابة، ونوالها نمر 
 .(4)، وهو دليل عام تدخل فيه الزوجة وغيرهاالمعاررة، والبر بهم

                                 
 (.36سورة النساء، اآلية )( 1)
 (.9/481) تفسيرهالرازي،  (2)
 (.26سورة اإلسراء، اآلية )( 3)
 .(3/450(؛ ابن عطية، تفسيره )5/89البغوي، تفسيره )( 4)
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 من السنة: -ب

اِار ة  - : ق ال  ر ُسوُل اهلِل  رضي اهلل عنها ع ن  ع  الرَِّحُم ُمَعلََّقٌة ِباْلَعْرِش َتُقوُل ): ق ال   
 .(1)(َمْن َوَصَلِني َوَصَلُه اهلُل، َوَمْن َقَطَعِني َقَطَعُه اهللُ 

 وجه الداللة:
 د من وصلها بوصل اهلل، ووعيد من قطعهاتعظيم رأن الرحم، ووع دلَّ الحديث على

 .(2)حديث عام تدخل فيه الزوجة وغيرها، وهو قطعهب

ي ر ة  - ِن النَِّبي    ع ن  ن ِبي ُهر  :  ع  َفَرَغ ِمْن  َخَلَق الَخْلَق، َحتَّى ِإَذا ِإنَّ اللَّهَ )ق ال 
َخْلِقِه، َقاَلِت الرَِّحُم: َهَذا َمَقاُم الَعاِئِذ ِبَك ِمَن الَقِطيَعِة، َقاَل: َنَعْم، َأَما َتْرَضْيَن َأْن َأِصَل َمْن 

، َقاَل: َفُهَو َلكِ  َوَصَلِك، َوَأْقَطَع َمْن َقَطَعِك؟ َقاَلْت: َبَلى ُسوُل اللَّهِ  (،َيا َربِّ ا َفاْقَرُءو ): ق ال  ر 
 .(3)(َفَهْل َعَسْيُتْم ِإْن َتَولَّْيُتْم َأْن ُتْفِسُدوا ِفي اأَلْرِض َوُتَقطُِّعوا َأْرَحاَمُكمْ ِإْن ِشْئُتْم: 

 وجه الداللة:

اهلل تعالى للرحم بأن يصل من وصلها، ويقطع من قطعها، وهذا ترغيب لصلة  لتكفَّ 
ذا قصَّر نعطاه اهلل  الرحم، فكلما كان اإلنسان واصاًل لرحمه، كان اهلل له نوصل، وا 

 .(4)جزاءه

  :إذا تبيَّن هذا

نن القعود عن صلة الرحم سواء كان بباعث من النفس والهوى، نو كان  فاعلم
بباعث التعدي في حق الزوج على زوجه، فيمنعها من صلة نرحامها فإنها كبيرة حرام، 

 والدليل على ذلك:، (5)فقهاءوهذا موضع اتفاق عند ال

                                 
نخرجه: مسلم، صحيحه )كتاب البر والصلة واآلداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها( ( 1)

 (.2555(، رقم )4/1981)
 .(16/112النووي، ررحه على مسلم )( 2)
 (.5987(، رقم )8/5نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب األدب، باب من وصل وصله اهلل( )( 3)
 (.9/206،205بطال، ررح صحيح البخاري )ابن  (4)
(؛ الماوردي، الحاوي الكبير 2/353(؛ النفراوي، الفواكه الدواني )2/257الكاساني، بدااع الصنااع )( 5)

 (.2/259م نحمد )(؛ ابن قدامة، الكافي في فقه اإلما12/219)
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 .(1)(ِفي اأْلَْرِض َوُتَقطُِّعوا َأْرَحاَمُكمْ َفَهْل َعَسْيُتْم ِإْن َتَولَّْيُتْم َأْن ُتْفِسُدوا قوله تعالى : )-

 وجه الداللة:

وصًا، ونمرنا نهى اهلل تعالى عن اإلفساد في األرض عمومًا، وعن قطع الرحم خص
وبذل  ،واإلحسان إليهم في القول والفعل ،وتفقد نحوالهم ،والنفقة عليهم ،بصلة األرحام

 .(2)، واألرحام ترمل الزوجة وغيرهااألموال

ِليٍّ - :  ع ِن النَِّبي    ع ن  ع   .(3)(اَل َطاَعَة ِلَمْخُلوق  ِفي َمْعِصَيِة اهلِل َعزَّ َوَجلَّ )ق ال 

 وجه الداللة:

م المحرمة نفاد الحديث وجوب معصية اآلمر بمعصية اهلل، ولما كان  صلة الرح
ألن طاعته في ذلك ، مرًا باإلثم، فال طاعة له في ذلكآ مر بقطعهاواجبة اتفاقًا؛ كان اآل

على ذلك ال يحق للزوج نن ، و وال يقدم على طاعة اهلل نحد ،عصيان اهلل وترك طاعة له
 من صلة نرحامها، وخاصة والديها. يمنع زوجته

 :منع المرأة من العبادةالتجاوز الحاصل عن : ثالثاا 

والتسليم  ،عبادتهينبغي علينا حق واجب  وهو حق اهلل تعالى على عباده، إن العبادة
وكماله، ولو لم تأ   ،ونلوهيته ،واالنقياد ألمره، وهو حق استحقه بمقتضى ربوبيته ،له

د؛ والدليل على ال لريء زاا ،م لذاتهالرسل من عنده آمرة بعبادته الستحق نن ُيعبد وُيعظَّ 
  ذلك:

اَلَة َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه القال تعالى: - دِّيَن ُحَنَفاَء َوُيِقيُموا الصَّ
َوُيْؤُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمةِ 

(4). 

 
                                 

 (.22سورة محمد، اآلية )( 1)
 (.7/318ابن كثير، تفسيره )(؛ 16/248،247القرطبي، تفسيره ) (2)
(، وقال رعيب األرنؤوط: إسناده صحيح على ررط 1095(، رقم )2/333نخرجه: نحمد، مسنده )( 3)

 .، في نفس المصدرالريخين
 (.5سورة البينة، اآلية )( 4)
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 وجه الداللة:

لطاعة، ال يخلطوا مخلصين له الدين، مفردين له ا عباده بعبادتهنمر اهلل تعالى 
 .(1)بالررك طاعته

ِن اب ِن ع بَّاٍس - :  ل مَّا ب ع ث  ُمع اًذا  ن نَّ ر ُسول  اللَِّه  ع  ل ى الي م ِن، ق ال  ِإنََّك )ع 
َل َما َتْدُعوُهْم ِإَلْيِه ِعَباَدُة اللَِّه، َفِإَذا َعَرُفوا اللَّهَ  ، َفْلَيُكْن َأوَّ ، َتْقَدُم َعَلى َقْوم  َأْهِل ِكتَاب 

َيْوِمِهْم َوَلْيَلِتِهْم، َفِإَذا َفَعُلوا، َفَأْخِبْرُهْم  َفَأْخِبْرُهْم َأنَّ اللََّه َقْد َفَرَض َعَلْيِهْم َخْمَس َصَلَوات  ِفي
ُهْم َأنَّ اللََّه َفَرَض َعَلْيِهْم َزَكاةا ِمْن َأْمَواِلِهْم َوُتَردُّ َعَلى ُفَقرَاِئِهْم، َفِإَذا َأَطاُعوا ِبَها، َفُخْذ ِمنْ 

 .(2)(َوَتَوقَّ َكرَاِئَم َأْمَواِل النَّاسِ 

 وجه الداللة:

في  ن األمم السابقة رسواًل، كما بعثفي كل نمة مبعث اهلل تعالى  نن حديثنفاد ال
خالص  نمة محمد رسواًل، فأمرهم بعبادة اهلل وحده ال رريك له، واإلفراد له بالطاعة، وا 
، العبادة، وعليهم نن يبتعدوا عن الطاغو ، ويحذروا غوايته حتى ال يصدهم عن سبيل اهلل

 . (3)وصي سفراءه إلى األمصار في دعوتهم إلى اإلسالموي وبهذا كان يأمر النبي 

نن يمنع نحدًا من نداء حق اهلل تعالى عليه في  فإنه ال يجوز ألحدٍ  وعلى ضوء ذلك
ه من هذا الحق، ولو منعها ال يجوز  نن تطيعه لها العبادة، وال يجوز للزوج نن يمنع زوج 

 ما يلي:، ودليل ذلك الواجبا إذا كان  العبادة من 

َأْن ُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه َوَسَعى ِفي  َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َمَنَع َمَساِجَد اللَّهِ قوله تعالى : -
 َخرَاِبَها ُأوَلِئَك َما َكاَن َلُهْم َأْن َيْدُخُلوَها ِإالَّ َخاِئِفيَن َلُهْم ِفي الدُّْنَيا ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي اآْلِخَرةِ 

َعَذاٌب َعِظيمٌ 
(4). 

                                 
 (.8/493(؛ البغوي، تفسيره )24/540) تفسيرهالطبري،  (1)

(، 2/119نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب الزكاة، باب ال تؤخذ كراام نموال الناس في الصدقة( )( 2)
 (.1458رقم )

 (.17/201) تفسيرهالطبري،  (3)

 (.114سورة البقرة، اآلية )( 4)
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 الداللة: وجه

ُذكر المسجد في القرآن من لوازم الصالة، فإذا كان المنع من المسجد حرامًا لآلية، 
نرد حظرًا؛ ألن  كالحج وغيره فإن منع الزوجة من الصالة وما في رتبتها من الفرااض

  .(1)المساجد ما ُبني  لذاتها بل للصالة والذكر

اَلةِ قوله تعالى : - َواْصَطِبْر َعَلْيَها اَل َنْسأَُلَك ِرْزقاا َنْحُن َنْرُزُقَك  َوْأُمْر َأْهَلَك ِبالصَّ
َواْلَعاِقَبُة ِللتَّْقَوى

(2). 

اَلِة َوالزََّكاِة َوَكاَن ِعْنَد َربِِّه َمْرِضيًّاقوله تعالى : - َوَكاَن َيْأُمُر َأْهَلُه ِبالصَّ
(3). 

 وجه الداللة:

نن يأمر نهله بالطاعة، ويحثهم عليها،  من نعظم واجبا  الزوج ن نننفاد  اآليتا
 .(4)سيما إذا كان  واجبة، األمر الذي يجعل حبسهم عن الطاعة إثمًا عظيماً ال

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.14/244القرطبي، تفسيره )( 1)
 (.132)سورة طه، اآلية ( 2)

 (.55سورة مريم، اآلية )( 3)

 (.13/430(؛ النعماني، اللباب في علوم الكتاب )22/115الرازي، تفسيره )( 4)
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 ثانيالمطلب ال

 على النفس حاصلة باالعتداء التجاوزات ال

 التجاوزا  الحاصلة باالعتداء على النفس كثيرة؛ منها:

 :التعدي بالضرب: والا أ

ضرب الزوجة بال  وال ريب نن في ،على كال الزوجين الظلم والتعديحرَّم اهلل تعالى 
 الحسنة، المعاملةعلى زوجها على حقها، فإن من حقوقها  لها، واعتداءً  مسوغ ررعي نذيةً 

َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِباْلَمْعُروفِ قال تعالى:  ،والمعاررة بالمعروف
وقال جل ، (1)

َوَعاِشُروُهنَّ ِباْلَمْعُروفِ وعال: 
(2).  

، وسمى واإلضرار بها إيذااهاإبقاء الزوجة في العصمة بقصد  تعالىم اهلل رَّ وقد ح  
َواَل ُتْمِسُكوُهنَّ ِضرَاراا ِلَتْعَتُدوا َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َفَقْد َظَلَم اعتداًء وظلمًا، قال جل وعال:  ذلك

َنْفَسهُ 
 .(4)(اَل َضَرَر َواَل ِضرَارَ )ننه قال:  إلى النبي  ثب  مرفوعاً وقد  ،(3)

، والتعسف في استعمال الحقوالظلم  وعليه فضرب الزوجة بال مسوغ من االعتداء
: وقد ثب  عنه  ت ع ال ى ن نَُّه ق ال  ِن اهلِل ت ب ار ك  و  و ى ع  َيا ِعَباِدي ِإنِّي َحرَّْمُت الظُّْلَم )ِفيم ا ر 

 .(5)(َعَلى َنْفِسي، َوَجَعْلُتُه َبْيَنُكْم ُمَحرَّماا، َفاَل َتَظاَلُموا

ر  صفا  اآللة كِ وقد ذُ  ،الضرب غير المبرحهو به في التأديب  الضرب المرخصو 
باب الحدود، وال داعي لذكره دفعًا لإلطالة، وحسبي كتب الفقه في وضوابط الضرب في 

 الحد المأذون به ررعًا.نن نذكر ما ننا بصدده وهو مجاوزة 

                                 
 (.228سورة البقرة، اآلية ) (1)
 (.19سورة النساء، اآلية )( 2)
 (.231سورة البقرة، اآلية )( 3)
 حديث حسن. (، وقال رعيب األرنؤوط:2865(، رقم )5/55نخرجه: نحمد، مسنده )( 4)
(، رقم 4/1994نخرجه: مسلم، صحيحه )كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم الظلم( )( 5)

(2577.) 
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نو يجرح جلدًا،  ،نو يعطبهبه في الضرب هو نن ال يكسر عضوًا، والحد المأذون 
 والدليل على ذلك: ،فإذا زاد على ذلك كان تعديًا وهو حرام

ِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع :قوله تعالى-  َوالالَّ
َواْضِرُبوُهنَّ َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفاَل َتْبُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيالا ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليًّا َكِبيراا

(1). 

 وجه الداللة:

في اآلية طرق تأديب الزوج لزوجته، فإذا لم ترتدع الزوجة بالموعظة ذكر اهلل تعالى 
 .(2)عضوًا، وال يؤثر فيها ريااً  وال بالهجر، فيأتي الضرب الغير مبرح، بأال يكسر فيها

د اِع م ع  - ة  ال و  جَّ دَّث ِني ن ِبي، ن نَُّه ر ِهد  ح  : ح  ِص ق ال  و  ِرو ب ِن األ  ح  ع ن  ُسل ي م ان  ب ِن ع م 
ُسوِل اللَِّه  ذ كَّر  و و ع ظ ، ثُمَّ ق ال   ر  ل ي ِه، و  ِمد  اللَّه ، و ن ث ن ى ع  ِبالنَِّساِء َخْيراا، اْسَتْوُصوا ): ف ح 

، َلْيَس َتْمِلُكوَن ِمْنُهنَّ َشْيئاا َغْيَر َذِلَك، ِإالَّ َأْن َيْأِتيَن ِبَفاِحَشة  ُمَبيِّ  َنة ، َفِإنَُّهنَّ ِعْنَدُكْم َعَوان 
، َفِإْن َأطَ  ْعَنُكْم َفاَل َتْبُغوا َفِإْن َفَعْلَن َفاْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع، َواْضِرُبوُهنَّ َضْرباا َغْيَر ُمَبرِّح 

، ِإنَّ َلُكْم ِمْن ِنَساِئُكْم َحقًّا، َوِلِنَساِئُكْم َعَلْيُكْم َحقًّا، َفَأمَّا َحقُُّكْم َعَلى ِنَسا ِئُكْم، َعَلْيِهنَّ َسِبيالا
، َأاَل َوَحقُُّهنَّ َعَلْيُكْم َأْن َفاَل ُيَوطِّْئنَّ ُفُرَشُكْم َمْن َتْكَرُهوَن، َواَل َيْأَذنَّ ِفي ُبُيوِتُكْم ِلَمْن َتْكَرُهونَ 

  .(3)(ي ِكْسَوِتِهنَّ َوَطَعاِمِهنَّ ُتْحِسُنوا ِإَلْيِهنَّ فِ 

 وجه الداللة:

: بعدة وصايا متعلقة بالزوجة، ومن ذلكنصحابه في خطبة الوداع  نوصى النبي 
بأال يكسر عضوًا، نو  تأديبها عند النروز بالضرب، فارترط فيه نن يكون غير مبرٍح،

  .(4)اد الزوج عن هذا الحد يكون آثماً فإذا ز يجرح جلدًا، 

ذا ضرب الزوج زوجته الضرب المشروع لقصد تأديبها َفتِلفت من الضرب أو و  ا 
 ؟ ال مفهل على الزوج ضمان ذلك أأصيبت 

                                 
 (.34سورة النساء، اآلية )( 1)
 (.2/295ابن كثير، تفسيره ) (2)
(، 1851(، رقم )1/594نخرجه: ابن ماجة، سننه )كتاب النكاح، باب حق المرنة على زوجها( )( 3)

 حديث حسن.(: 7/54في "إرواء الغليل" ) األلبانيوقال 
 (.8/384المباركفوري، تحفة األحوذي )( 4)
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 :ختلف الفقهاء في تضمينه، على قولينا

   :القول األول

ة نو الزوج عند تلف الزوجعلى  يجب الضمانإلى ننه  (2)ةوالرافعي ،(1)ةذهب الحنفي
 .جزٍء منها بالتأديب المرروع

  :القول الثاني

الزوج مطلًقا في جنايته إلى ننه ال يجب الضمان على  (4)والحنابلة، (3)ذهب المالكية
 .على الزوجة في التأديب المرروع، سواء نكان ذلك متعلًقا بالنفس نم دونها

 القول األول: أدلة

 والمعقول: ،والسنة ،أدلة من الكتاباستدلوا ب

 من الكتاب:-أ

َواَل َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإالَّ ِباْلَحقِّ قوله تعالى: -
(5). 

َواَل َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم َرِحيمااوقوله تعالى: -
(6). 

 وجه الداللة:

رمل كل نحد، ت ةعام ندلة كلها، و قتل النفس المعصومةدلَّ  اآليا  على حرمة 
 ، وعلى ذلك فإذا ستثن نحد إال الوالد إذا ندب ولدهوالزوجة من نفراد ذلك العموم، ولم يُ 

                                 
(؛ ابن الرفعة، كفاية النبيه 5/53(؛ ابن نجيم، البحر الرااق )1/243السمرقندي، عيون المساال ) (1)

 (.11/284في ررح التنبيه )
 (.3/480لمحتاج )(؛ الرربيني، مغني ا12/295الماوردي، الحاوي الكبير )( 2)
 (.4/355(؛ الدسوقي، حاريته على الررح الكبير )4/15الرعيني، مواهب الجليل)( 3)
  (.6/16(؛ البهوتي، كراف القناع )9/179ابن قدامة، المغني ) (4)
 (.33، اآلية )سراءسورة اإل( 5)
 (.29سورة النساء، اآلية )( 6)
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 .(1)ضرب الزوج زوجته فتلف ، فعليه الضمان لعموم األدلة

 من السنة: -ب
ِرو ع- و صِ ن  ُسل ي م ان  ب ِن ع م  د اِع م ع  ر ُسوِل ، ب ِن األ  ح  ة  ال و  جَّ د ث ِني ن ِبي: ن نَُّه ر ِهد  ح  ح 
:  اللَِّه  ذ كَّر  و و ع ظ ، ُثمَّ ق ال  ل ي ِه، و  ِمد  اللَّه  و ن ث ن ى ع  اْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء َخْيراا، َفِإنَُّهنَّ )ف ح 

، َلْيَس َتْمِلُكوَن ِمْنُهنَّ  َشْيئاا َغْيَر َذِلَك، ِإالَّ َأْن َيْأِتيَن ِبَفاِحَشة  ُمَبيَِّنة ، َفِإْن  ِعْنَدُكْم َعَوان 
،  .(2)...(َفَعْلَن َفاْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُهنَّ َضْرباا َغْيَر ُمَبرِّح 

 وجه الداللة:

ضرب األزواج للنساء عند تأديبهن بأن يكون ضربًا غير مبرح، بمعنى  قيَّد النبي 
ليس برديد وال راق، بحيث ال يحصل منه النفور التام، فال يفرط في الضرب وال في 

، فإذا ترتب عليه المو  فيكون الزوج قد تعدى على حكم ال يحق له التعدي فيه، التأديب
   .(3)فيجب عليه الضمان

 من المعقول: -ج

نن تأديب الزوجة إذا تعيَّن سبياًل لمنع نروزها، فهو مرروط بأن يكون غير مبرح، 
ذا ترتب عليه قتل نو قطع فال يكون تأديبًا، ويجب على  فإن الضرب نبيح لالستصالح، وا 

  .(4)الزوج الضمان

 أدلة القول الثاني:

 استدلوا من المعقول:

                                 
: ع ن  الدليل على ننه ال يقتل الوالد بولده؛ ( 1) اِهٍد، ق ال  ذ ف  ر ُجٌل اب ًنا ل ُه ِبس ي ٍف ف ق ت ل ُه، ف ُرِفع  ِإل ى  ُمج  ح 

: ل و ال ن ن ي س ِمع ُ  ر ُسول  اهلِل  ، ف ق ال  . ل ق ت ل ُتك  ق ب ل  ن ن  ت ب ر ح   (اَل ُيَقاُد اْلَواِلُد ِمْن َوَلِدهِ )ي ُقوُل:  ُعم ر 
 .(98(، رقم )1/257نخرجه: نحمد، مسنده )

(، رقم 1/594نخرجه: ابن ماجة، سننه )كتاب نبواب النكاح، باب حق المرنة على الزوج( )( 2)
 حسن.حديث : (7/54في "إرواء الغليل" ) (، وقال األلباني1851)

 .(8/384(؛ المباركفوري، تحفة األحوذي )9/303ابن حجر، فتح الباري ) (3)

 (.13/278الجويني، نهاية المطلب )(؛ 13/423الماوردي، الحاوي الكبير )( 4)
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ن التأديب المرروع للزوجة فعل مباح مأذون فيه ررًعا إلصالح الزوجة، فلم ن-
كالتكليف بما ال  فإنه إذا ضمن مع ما ُنمر به يكونيضمن الزوج ما نتج عنه من تلف، 

لعدم وجود التعدي الذي ، وما يترتب على الفعل المأذون فيه ال يكون فيه ضمانيطاق، 
  .(1)ن فيه ررعًا يتنافى مع ثبو  الضمانهو ررط ثبو  الضمان، إذن فالمأذو 

عقوبة مرروعة للردع والزجر، فلم يضمن م ن  تلف بها  عن التأديب المررو ن-
   .(2)نن كاًل منهما قد نذن فيه الررعبجامع  كالحد

  :حجار الالرأي 

ته زوج تلفالزوج إذا ن ضمانب القاال ؛الحنفية والرافعيةمذهب ترجيح  ةالباحث ترى
لعموم األدلة الناهية عن قتل النفس المعصومة، واآلمرة بالرحمة بالتأديب المرروع، 

نما هو حق له، ومتروك الجتهاده  والرفقة بالنساء، وألن التأديب ليس واجبًا على الزوج، وا 
 .(3)فإذا نتلف بالتأديب، فيتحمل نتيجة اجتهاده

 :التعدي بالحبس: ثانياا 

معها نسلوب الوعظ والهجر  ُيجدِ ررع اهلل تعالى للزوج نن يحبس زوجته، إذا لم 
لمنعها من التصرف، بحيث ال تتمكن من  -مثالً -حبس في بيتها وغير ذلك، حيث تُ 

، وقد ورد دليل رجوعها عن عصيانها، وتركها لنروزهايكون سببًا في لعلَّ ذلك الخروج، 
ليك بيانه:   من األثر يفيد ذلك، وا 

ِجه ا ِفي - و  ر ن ًة ن ر ز    ِمن  ز  ل ى س ُمر ة  ن نَّ ام  دَّث ِني ك ِثيٌر م و  : ح  ِتي اِني  ق ال  ع ن  ن يُّوب  السَّخ 
طَّاِب  ب لِ  ،ِإم ار ِة ُعم ر  ب ِن ال خ  ث ة  ن يَّامٍ  ،ف أ م ر  ِبه ا ِإل ى ب ي ٍ  ك ِثيِر الزَّ ثُمَّ  ،ف م ك ث    ِفيِه ث ال 

ر ج   ة  ِإالَّ ِفي ه ِذِه األ  يَّامِ  ؟ه ا ف ق ال  ل ه ا: ك ي ف  ر ن ي  ِ ن خ  ُ  الرَّاح  د  ا و ج  : م   :ف ق ال  ُعم رُ  ،ق ال   
ِطه ان خ   ل و  ِمن  ُقر  ل ُعه ا و 

(4). 

                                 
 (.6/16(؛ البهوتي، كراف القناع )9/179ابن قدامة، المغني )( 1)
 (.6/16(؛ البهوتي، كراف القناع )9/179ابن قدامة، المغني ) (2)
 (.14/276(؛ النووي، المجموع )7/202الماوردي، الحاوي الكبير ) (3)
(، 7/515نخرجه: البيهقي، السنن الكبرى )كتاب الخلع والطالق، باب الوجه الذي تحل به الفدية( ) (4)

 (. 14852رقم )
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 وجه الداللة:
األثر على مرروعية الحبس في حق الزوجة حتى ترجع عن نروزها، كما فعل  دلَّ 

عمر بالمرنة التي نرز  على زوجها، فحبسها نماًل منه في نن ترجع عن نروزها وتترك 
 عصيانها لزوجها، لكنها لم ترجع، فأمر عمر زوجها نن يطلقها.

مراعاة ضوابط  ، فإن الزوج إذا ندب زوجته بالحبس المرروع معوبناء على ذلك
 العقوبة، فتلف  على يديه، فهل يضمن هذا التلف، نم ال؟

 اختلف العلماء في ذلك على قولين:

 القول األول:

بتلف زوجته، إذا حبسها حبسًا ، إلى ضمان الزوج (2)، والرافعية(1)ذهب الحنفية
 مرروعًا.

 القول الثاني:

ًا حبسحبسها إذا بتلف زوجته، عدم ضمان الزوج  ، إلى(4)، والحنابلة(3)ذهب المالكية
 .مرروعاً 

 أدلة القول األول:

 :استدلوا من المعقول

الزوج لزوجته مباح، والمباحا  تتقيد بررط السالمة، والمأذون فيه هو  حبسنن 
ن كان مأذونًا فيه، إال ننه لم يكن مأمورًا به،  التأديب، وليس القتل، كذلك فإن حب س ها، وا 

 .(5)فكان األولى ترك حبِسها
                                 

 .(5/53(؛ ابن نجيم، البحر الرااق )3/211الزيلعي، تبيين الحقااق ) (1)

 (.2/433(؛ الرربيني، اإلقناع )6/190الرافعي، األم ) (2)

 .(3/548(؛ محمد عليش، منح الجليل )4/7الخرري، ررح مختصر خليل ) (3)

 (.7/281(؛ ابن مفلح، المبدع )9/179ابن قدامة، المغني ) (4)

(؛ 6/190الرافعي، األم )(؛ 5/53(؛ ابن نجيم، البحر الرااق )3/211الزيلعي، تبيين الحقااق ) (5)
 (.2/433الرربيني، اإلقناع )
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 أدلة القول الثاني:

 :استدلوا من المعقول

الزوج ندَّب تأديبًا مأذونًا فيه ررعًا، سواء كان بضرب نو حبس نو غيره، فال  نن
 .(1)يضمن ما ينتج عنه

 الرأي الراجح:

ترجيح مذهب المالكية والرافعية القاال بضمان الزوج إذا حبس زوجته  ةرى الباحثت
مم، حبسًا مرروعًا فتلف  نو نصيب  بذهاب جارحة، وذلك ألننا في زمن فسد  فيه الذ

نا بعدم ضمان الزوج ألدى لوصار ضرب وحبس وتعذيب الزوجا  نمرًا منتررًا، فلو ق
 ذلك إلى جعل حقه في التأديب ذريعة لظلم الزوجا ، والتعدي عليهن. 

 :اإلهانة بالقول: ثالثاا 

 عدم إهانتها، ويكونفيه رفقة عليها، و حقها، ورفق بها، و لإكرام الزوجة هو تعظيم 
بحسن معاررة الزوجة حتى في حال نمر تعالى اهلل ف ؛به ذلك بامتثال ما نمر اهلل ورسوله

 .(2)(َوَعاِشُروُهنَّ ِباْلَمْعُروفِ )قال تعالى:  ،كرهها

َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ): ، فقاللها من الحق مثل ما عليهااهلل جعل قد و 
 .(3)(ِباْلَمْعُروفِ 

ِبي ع ن  ن  ، فقد روي لم يرض به بسبب خلقٍ  كره الزوج لزوجتهعن  ونهى النبي 
ي ر ة   : ق ال  ر ُسوُل اهلِل   ُهر  اَل َيْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمَنةا، ِإْن َكرَِه ِمْنَها ُخُلقاا َرِضَي ِمْنَها ): ق ال 
 .(4)(آَخر

 

                                 
(؛ ابن قدامة، المغني 3/548(؛ محمد عليش، منح الجليل )4/7الخرري، ررح مختصر خليل ) (1)

 (. 7/281(؛ ابن مفلح، المبدع )9/179)

 (.19سورة النساء، اآلية ) (2)
 (. 228سورة البقرة، اآلية ) (3)
 (.1469(، رقم )2/1091نخرجه: مسلم، صحيحه )كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء( ) (4)
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رضي اهلل – ع ن  ع اِار ة   ، فقد رويخيرهم ألهله زواجنن خير األ ونخبر النبي 
ُسوُل اللَِّه  -عنها : ق ال  ر   .(1)(َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم أِلَْهِلِه َوَأَنا َخْيُرُكْم أِلَْهِلي) :ق ال   

على عدم جواز التعدي باإلهانة والسب والرتم والنقيصة، استنادًا (2)ءوقد اتفق الفقها
َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسناالعموم قوله تعالى: 

، فلما نمر اهلل تعالى بالوعظ دلَّ على عدم (3)
ب ِد اللَّهِ جواز التعدي من اإلهانة بالسباب والنقيصة، فعن  : ق ال    بن مسعود ع  ق ال 

ُسوُل اللَِّه   .(4)(اللَّعَّاِن َواَل الَفاِحِش َواَل الَبِذيءِ  الُمْؤِمُن ِبالطَّعَّاِن َواَل  َلْيَس ): ر 

ب ِد اللَِّه  ع ن  و  ُعودٍ ع  ُسوُل اللَِّه   ب ِن م س  : ق ال  ر  ِسَباُب الُمْسِلِم ُفُسوٌق، ): ق ال 
 .(5)(َوِقتَاُلُه ُكْفرٌ 

 وجه الداللة من الحديثين:

نفاد الحديثان عدم جواز الرتم والسباب في حق كل مسلم، ومن باب نولى عدم 
 .(6)، وحفظًا لمكانتهامن الزوج لزوجته؛ تكريمًا لها جوازه

 

 

 

 
                                 

(، رقم ( )5/709نخرجه: الترمذي، سننه )كتاب نبواب المناقب، باب في فضل نزواج النبي  (1)
 (: حديث صحيح.1/575(، وقال األلباني في "سلسلة األحاديث الصحيحة" )3895)

(؛ البجيرمي، 2/512الصاوي، حاريته على الررح الصغير )(؛ 2/334الكاساني، بدااع الصنااع )( 2)
  (. 5/209البهوتي، كراف القناع ) (؛3/479الخطيب )حاريته على 

 (.83سورة البقرة، اآلية )( 3)
(، رقم 4/350نخرجه: الترمذي، سننه )كتاب نبواب البر والصلة، كتاب ما جاء في اللعنة( ) (4)

 صحيح.حديث : (4/477في "صحيح وضعيف سنن الترمذي" ) (، وقال األلباني1977)
(، رقم 5/21فسوق( )نخرجه: الترمذي، سننه )كتاب نبواب اإليمان، باب ما جاء سباب المؤمن  (5)

 صحيح.حديث : (6/135في "صحيح وضعيف سنن الترمذي" ) األلباني(، وقال 2635)
  (.6/220،219ابن عثيمين، ررح رياض الصالحين )(؛ 2/53النووي، ررحه على مسلم )( 6)
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 ثالثمطلب الال

 التجاوزات الحاصلة باالعتداء على المال

 التجاوزا  الحاصلة باالعتداء على المال كثيرة؛ منها:

 أوالا: المهر:

ن  سالم للمرنة واحترامه لها، نن نعطاها حقها في التملك، إذ كامن حسن رعاية اإل
في خالص ن وليها كان يتصرف نالجناح، حتى  كسورةم ،في الجاهلية مهضومة الحق

 نها من التصرف.مالها، ال يدع لها فرصة التملك، وال يمك  

على الرجل  ، وفرض لها المهر، وجعله حقاً ظلما هذا السالم عنهفكان نن رفع اإل
إال في حال الرضا  منها نن يأخذ ريااً  ،قرب الناس إليهابيها، وال أللها، وليس أل

 :واستدلوا بعدة ندلة، إليك بيانهاعلى ذلك، (1)، وقد اتفق الفقهاءرواالختيا

َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاِتِهنَّ ِنْحَلةا َفِإْن ِطْبَن َلُكْم َعْن َشْيء  ِمْنُه َنْفساا )تعالى:  قال-
 .(2)(َفُكُلوُه َهِنيئاا َمِريئاا

 وجه الداللة:

نمر اهلل تعالى األزواج نن يعطوا النساء مهورهن، عطاًء مفروضًا من دون عوض، 
فإن نعطين رياًا من المهر بعد ما ملكن من غير إكراه، وال حياء، والخديعة، فخذوه 
سااغًا، ال غصة فيه، ونما إذا نعط  الزوجة رياًا من مالها حياًء، نو خوفًا، فال يحل له 

 .(3)نخذه

ْن َأَرْدُتُم اْسِتْبَداَل َزْوج  َمَكاَن َزْوج  َوآَتْيُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقْنَطاراا َفاَل تَْأُخُذوا ) تعالى: قال- َواِ 
ْثماا ُمِبيناا ِمْنُه َشْيئاا َأتَْأُخُذوَنهُ   َوَكْيَف تَْأُخُذوَنُه َوَقْد َأْفَضى َبْعُضُكْم ِإَلى َبْعض   ،ُبْهتَاناا َواِ 

                                 
(؛ 5/62(؛ الرافعي، األم )3/48(؛ ابن ررد، بداية المجتهد )2/274ااع )الكاساني، بدااع الصن (1)

 (.7/209ابن قدامة، المغني )
 (. 4سورة النساء، اآلية ) (2)
 (.7/553،552الطبري، تفسيره ) (3)
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 .(1)(ِميثَاقاا َغِليظااَوَأَخْذَن ِمْنُكْم 

 وجه الداللة:

، سواء نراد نن منه ريااً ، ومنع الزوج نن يأخذ نفاد  اآلية وجوب المهر للزوجة
وعقد عليها عقدًا  نفضى إليها ، ألنهنن يمسكها، فإذا نخذه يكون ظلماً يستبدلها، نو 

 .(2)صحيحاً 

إذا تعدى الزوج، ونراد نن يأخذ مهر زوجته نو جزءًا منه، بقصد اإلضرار بها،  ونما
 واستدلوا على ذلك بعدة ندلة، منها:، (3)الفقهاء فال يحق له ذلك، وهذا باتفاق

 َواَل َتْعُضُلوُهنَّ ِلَتْذَهُبوا ِبَبْعِض َما آَتْيُتُموُهنَّ ِإالَّ َأْن َيْأِتيَن ِبَفاِحَشة  قال تعالى: -
ُمَبيَِّنة  

(4). 

 وجه الداللة:

اإلضرار بزوجاتهم، من نجل نن تترك الزوجة مهرها نو نهى اهلل تعالى األزواج عن 
 .(5)على وجه القهر لها واالضطهاد، جزءًا منه

َفِإْن ِطْبَن َلُكْم َعْن َشْيء  ِمْنُه َنْفساا َفُكُلوُه َهِنيئاا َمِريئااقال تعالى: -
(6). 

  وجه الداللة:

والزوج ، زوجته إال إذا طاب  نفسها هرنن يأخذ من م اآلية ننه ال يحق للزوجنفاد  
 .(7)في حلٍّ من نخذ ما طاب  نفس الزوجة عنه، ونكله حالاًل طيبًا هنياًا مريااً 

                                 
 (.21،20سورة النساء، اآلية ) (1)
 (.245-2/243ابن كثير، تفسيره ) (2)
رافعي، نحكام القرآن ال(؛ 1/263(؛ ابن العربي، نحكام القرآن )1/475الجصاص، نحكام القرآن ) (3)

 (.7/324ابن قدامة، المغني )(؛ 1/213،214)
 (.19سورة النساء، اآلية )( 4)
 (.2/241ابن كثير، تفسيره ) (5)
 (.4سورة النساء، اآلية )( 6)
 (.1/585سيد قطب، في ظالل القرآن ) (7)
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د اقفسهم الحق فى التصرف بألنيعطون بعض األزواج و  زوجاتهم، ولكن ما  ص 
وال يجوز للزوج األخذ منه  ،حق لها الزوجة هرألن ميه الررع، يرتكبه هؤالء ال يوافق عل

 .وال حتى بسياط الحياء ،اإلكراهال بجبار و ال باإل

 ثانياا: الراتب:

من حق الزوجة على زوجها نن يوفر لها كل ما تحتاج إليه؛ من طعام، وكسوة، 
 .(1)ومسكن، وغير ذلك مما تعارف عليه الناس مما يجب على الزوج تجاه زوجته

د اِع فقد روي  ة  الو  جَّ دَّث ن ا ن ِبي، ن نَُّه ر ِهد  ح  : ح  ِص ق ال  و  ِرو ب ِن األ ح  ع ن  ُسل ي م ان  ب ِن ع م 
ُسوِل اللَِّه  ل ي ِه  م ع  ر  ِمد  اللَّه  و ن ث ن ى ع  :ف ح  ذ كَّر  و و ع ظ  ثُمَّ ق ال  َأاَل َواْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء )...و 

نَّ َحقَُّهنَّ َعَلْيُكْم َأْن ُتْحِسُنوا ِإَلْيِهنَّ ِفي ِكْسَوِتِهنَّ َوَطَعاِمِهنَّ  ...َخْيراا،   .(2)(َأاَل َواِ 

وال يجب على الزوجة ريء من النفقة على نفسها نو بيتها نو نوالدها، بل الزوج هو 
َعَلى النَِّساِء ِبَما  الرَِّجاُل َقوَّاُمونَ ، قال اهلل تعالى : (3)، وهذا باتفاق الفقهاءالمكلف بذلك

َل اللَُّه َبْعَضُهْم َعَلى َبْعض  َوِبَما َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهمْ  َفضَّ
(4). 

وكذلك ال يجب عليها الخروج إلى العمل، وليس للزوج نن يجبرها على ذلك، فإن 
فعل  عن طيب نفس وكان العمل مرروعًا مباحًا في نفسه، وال يرتمل على ني محظور 

 .(5)ذلك فلها

 وما تتقاضاه المرنة من راتب على عملها فهو ملك خاص لها، وليس من حق الزوج 
 

                                 
(؛ 4/467(؛ القرافي، الذخيرة )2/332(؛ الكاساني، بدااع الصنااع )5/181السرخسي، المبسوط ) (1)

(؛ الماوردي، الحاوي الكبير 5/95(؛ الرافعي، األم )2/509الدسوقي، حاريته على الررح الكبير )
 (.7/151(؛ ابن مفلح، المبدع )11/424)

 (.18سبق تخريجه )ص( 2)
(؛ الجويني، نهاية المطلب 3/78(؛ ابن ررد، بداية المجتهد )5/183السرخسي، المبسوط ) (3)

 (.4/220(؛ ابن مفلح، الفروع )15/486)
 (.34سورة النساء، اآلية )( 4)
 (.6/253(؛ ابن مفلح، المبدع )20/168النووي، المجموع ) (5)
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 ، والدليل على ذلك:(1)نن يتسلط على ريء منه إال برضاها

ط ب ن ا ر ُسوُل اهلِل  - : خ  ، ق ال  ِرو ب ِن ي ث ِرِبيٍّ :  ع ن  ع م  ِمْن  َأاَل َواَل َيِحلُّ اِلْمِرئ  )ف ق ال 
 .(2)(َماِل َأِخيِه َشْيٌء، ِإالَّ ِبِطيِب َنْفس  ِمْنهُ 

 وجه الداللة:

نفاد الحديث عدم جواز نن يأخذ المسلم من مال نخيه ريء، إال بطيب نفسه، وهذا 
 .(3)عام في حق جميع المسلمين، ويدخل فيه الزوج في مال زوجته

فيه كيفما راء  في حدود وللزوجة السلطان الكامل على مالها، ولها نن تتصرف 
ن استرار  في ذلك زوجها فهذا حسن، لكنه ليس بالزم ، الررع دون إذن من نحد، وا 

اِرِث فقد روي ، (4)وهذا باتفاق الفقهاء ي ُمون ة  ِبن    الح  بَّاٍس، ن نَّ م  ل ى اب ِن ع  ي ٍب م و  ع ن  ُكر 
ت ق     ت ُه، ن نَّه ا ن ع  ب ر  ن ه ا ن خ  ت أ ِذِن النَِّبيَّ  ر ِضي  اللَُّه ع  ل م  ت س  ِليد ًة و  ُمه ا الَِّذي و  ، ف ل مَّا ك ان  ي و 

: ِليد ِتي، ق ال  ت ق ُ  و  : ن ر ع ر    ي ا ر ُسول  اللَِّه ن ن ي ن ع  ل ي ه ا ِفيِه، ق ال    : (َأَوَفَعْلِت؟) ي ُدوُر ع  ، ق ال   
 : ، ق ال   .(5)(َأْخَواَلِك َكاَن َأْعَظَم أِلَْجِركِ َأَما ِإنَِّك َلْو َأْعَطْيِتَها )ن ع م 

األمور المسامحة على نن الذي ينبغي نن يكون بين الزوج وزوجته في مثل هذه 
ْلُح َخْيرٌ  :، قال  تعالىوالتراضي والصلح َوالصُّ

فإن الذي بين الزوج وزوجته من  (6)
 رباط الزوجية ال يقدر بمال.

 

 

                                 
رافعي، نحكام القرآن ال(؛ 1/263(؛ ابن العربي، نحكام القرآن )1/475الجصاص، نحكام القرآن ) (1)

 (.7/324ابن قدامة، المغني )(؛ 1/213،214)
(، وقال رعيب األرنؤوط: صحيح لغيره، في نفس 21082(، رقم )34/560نخرجه: نحمد، مسنده )( 2)

 المصدر.
 (.5/379الروكاني، نيل األوطار ) (3)
 (.4/300(؛ ابن قدامة، المغني )4/216(؛ الرافعي، األم )6/225القرافي، الذخيرة ) (4)
 (.2592(، رقم )3/158نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب الهبة، باب هبة المرنة لغير زوجها( ) (5)
 (.128سورة النساء، اآلية ) (6)
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 ثانياملبحث ال

  الناشئة عن تأديب الوالد للولدالتجاوزات  
 

 :انوفيه مطلب

حاصلة بالمنع التجاوزا  الالمطلا األول: 

 .والحرمان

 

حاصةلة باععتةدا  التجةاوزا  الالمطلا الثاني: 

 النذس. على
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 المطلب األول

 حاصلة بالمنع والحرمانالتجاوزات ال 

 :حرمان الولد من النفقةالتجاوز الحاصل ب: أوالا 

لما كان األوالد بحاجة إلى النفقة، ألنهم ينرأون وال مال لهم في الغالب، كان األب 
مسؤواًل عن اإلنفاق عليهم ، وذلك بتوفير كل ما يحتاجون إليه عادة من غذاء وكساء 

 ودواء ومأوى.

 بعدة ندلة منعلى ذلك على وجوب النفقة على األوالد، واستدلوا  (1)ءاتفق الفقهاقد و 
 : والسنةاب، تالك

 :الكتابمن  -أ

َفِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ قوله تعالى: -
(2). 

  وجه الداللة:

 الصبي ينفق على ولده حتى يبلغعلى األب نن نن اهلل تعالى نوجب نفاد  اآلية 
ز من ى نفقة لهم عليه إال نن يتطوع، إال نن يكونوا  ، ثم ال، وتبلغ األنثى المحيضالحلم

 .(3)رفينفق عليهم قياسًا على النفقة عليهم، إذا كانوا ال ُيغنون ننفسهم في الصغ

َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروفِ قوله تعالى: -
(4). 

 

                                 
اني، بدااع الصنااع كاس(؛ ال5/222(؛ السرخسي، المبسوط )4/411بن الهمام، فتح القدير) (1)

(؛ 5/94(؛ الرافعي، األم )5/584(؛ المواق، التاج واإلكليل )2/263، المدونة )(؛ مالك4/30)
(؛ ابن مفلح، المبدع 3/239(؛ ابن قدامة، الكافي في فقه اإلمام نحمد )3/158الريرازي، المهذب )

(7/166.) 
 (.6سورة الطالق، اآلية )( 2)
 (.3/1392) الرافعي، تفسيره( 3)
 (.233سورة البقرة، اآلية )( 4)
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 وجه الداللة:

على وجوب نفقة الولد على الوالد لضعفه وعجزه، وقد نجمع العلماء على  دلَّ  اآلية
 .(1)ننه يجب على المرء نفقة نطفاله الذين ال مال لهم

 من السنة: -ب

ُسوُل اللَِّه  -رضي اهلل عنها-ع اِار ة  عن - : ق ال  ر  ِإنَّ َأْطَيَب َما َأَكَل الرَُّجُل ): ق ال   
نَّ َوَلَدهُ   .(2)(ِمْن َكْسِبهِ  َكْسُبُه، َواِ 

ي ر ة  - : ن م ر  النَِّبيُّ   ع ن  ن ِبي ُهر  د ق ِة، ف ق ال  ر ُجٌل: ي ا ر ُسول  اللَِّه، ِعن ِدي  ق ال  ِبالصَّ
 : : (َتَصدَّْق ِبِه َعَلى َنْفِسكَ )ِدين اٌر، ف ق ال  ُر، ق ال  : ِعن ِدي آخ  ، (َتَصدَّْق ِبِه َعَلى َوَلِدكَ )، ق ال 

 : ُر، ق ال  : ِعن ِدي آخ  :  ،(َتَصدَّْق ِبِه َعَلى َزْوَجِتكَ )ق ال  ُر، ق ال  : ِعن ِدي آخ  َتَصدَّْق ِبِه )ق ال 
: ِعن ِدي(َعَلى َخاِدِمكَ  :  ، ق ال  ُر، ق ال   .(3)(َأْنَت َأْبَصرُ )آخ 

 :وجه الداللة

على النفس، فدلَّ بعد اإلنفاق الولد،  على ةقن فالوجوب بفي الحديثين   نمر النبي
على نن التصدق على الغير قبل األهل والولد خالف األولى، واألمر للوجوب ما لم 

 .(4)يصرفه صارف

، فقد على التكسب وعلى هذا فإنه إذا امتنع الوالد عن النفقة على نطفاله وهو قادر
 قولين: إلىعلى التكسبُّ نم ال؛ الوالد اختلف العلماء في ننه ُيجبر 

 

                                 
 (.3/163القرطبي، تفسيره )( 1)
(، رقم 3/269نخرجه: ابن ماجه، سننه )كتاب نبواب التجارا ، باب الحث على المكاسب( )( 2)

 .(: حديث صحيح3/329األلباني في "إرواء الغليل" )(، وقال 2137)
(، وقال 1691(، رقم )2/132في صلة الرحم( ) نخرجه: نبو داود، سننه )كتاب الزكاة، باب( 3)

 .حسنحديث : (3/408في "إرواء الغليل" ) األلباني

(؛ الروكاني، نيل األوطار 8/295؛ العيني، عمدة القاري )(9/329البغوي، ررح السنة )( 4)
(381،380). 
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 األول: القول

إلى ننه يجبر الوالد على التكسب  (3)، والحنابلة(2)، والرافعية في قول(1)ذهب الحنفية
 .، بل إنه ُيحبس إذا امتنع؛ لينفق على نطفالهعلى الكسب إن كان قادراً 

 القول الثاني:

ننه ال ُيجبر الوالد على التكسب؛  إلى (5)، والرافعية في قول آخر(4)ذهب المالكية
ن كان قادرًا على الكسب.  لينفق على نطفاله، حتى وا 

 أدلة الفريق األول:

 :والمعقول ،استدلوا بعدة ندلة من السنة

 من السنة: -أ

ٍرو، إِ - ب ِد اهلِل ب ِن ع م  : ُكنَّا ُجُلوًسا م ع  ع  ي ث م ة ، ق ال  ، ع ن  خ  ل  اٌن ل ُه ف د خ  اء ُه ق ه ر م  ذ  ج 
: ق ال  ر ُسوُل اهلِل  ، ق ال  ِطِهم  : ف ان ط ِلق  ف أ ع  ، ق ال  : ال  ؟ ق ال  ط ي    الرَِّقيق  ُقوت ُهم  : ن ع  : ف ق ال 

 .(6)(َكَفى ِباْلَمْرِء ِإْثماا َأْن َيْحِبَس، َعمَّْن َيْمِلُك ُقوَتهُ )

 وجه الداللة:

من عظاام الذنوب نن يضيع اإلنسان من هو مسؤول عنهم، ومنهم  ن الحديث ننبيَّ 
 .(7)األوالد، ومن تضييعهم تركهم بال نفقة، مع القدرة على التكسب

 

                                 
 (. 4/219(؛ ابن نجيم، البحر الرااق )5/222السرخسي، المبسوط )( 1)
 (.9/83(؛ النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين )9/185الحاوي الكبير ) الماوردي،( 2)
 (.3/241ابن قدامة، الكافي في فقه اإلمام نحمد ) (3)

 (.4/209الرُّعيني، مواهب الجليل )( 4)
 (.9/83(؛ النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين )9/185الماوردي، الحاوي الكبير ) (5)
 (.996(، رقم )2/692صحيحه )كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال( )نخرجه: مسلم، ( 6)
 (.8/139الصنعاني، التنوير ررح الجامع الصغير )( 7)
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 من المعقول: -

ن الكسب إحياء لهم، وفي االمتناع ، وعجزهم عنن اإلنفاق على األوالد عند فقرهم-
  .(1)عن الكسب إتالف لهم، وال يحل لألب ذلك

 القول الثاني: أدلة

 من المعقول: استدلوا

ب لينفق على كسُّ تلقضاء د ينه، فكذلك ال يلزمه الب سَّ كنن اإلنسان ال يلزمه نن يت-
 .(2)ولده

 الرأي الراجح:

القول األول القاال بإجبار األب على التكسب لإلنفاق على  ترى الباحثة ترجيح
 لقوة األدلة التي استندوا إليها.إن كان قادرًا على التكسب والعمل؛ وذلك نطفاله 

 :إلزام الولد ببعض األعمال الشاقةالتجاوز الحاصل ب: ثانياا 

ق، ونصحهم، ورعايتهم، ل  لقد دل  نصوص الرريعة على فضل اإلحسان إلى الخ  
 وتجنب ظلمهم، والحيف عليهم.

كبده، فجاء  النصوص آمرة  ه وفلذةان العبد ولدُ سومن نعظم من يتوجه إليه إح
 الرحمة به، والرفقة عليه، فإن هذا ندعى الستجالب بره وهدايته وصالحه.ب

على منع الولي والدًا نو من دونه بإلزام الولد ما اليطيق، وقد  (3)نجمع الفقهاءوقد 
 استدلوا على ذلك بعدة ندلة منها:

                                 
 (.3/612(؛ ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار )4/219ابن نجيم، البحر الرااق )( 1)
 (.9/84النووي، روضة الطالبين )( 2)

(؛ الهيتمي، تحفة المحتاج 9/207(؛ القرطبي، البيان والتحصيل )3/95الزبيدي، الجوهرة الني رة )( 3)
 (.7/145(؛ العاصمي، حارية الروض المربع )8/369)



97 

 

: ر ني ُ  ن ب ا ذ ٍر - ي ٍد، ق ال  ل ى ُغال ِمِه ِمث ُله ا،  عِن الم ع ُروِر بن ُسو  ل يِه ُحلٌَّة و ع  و ع 
ل ى ع ه ِد رسول اهلل  ، ف ذ ك ر  ننَُّه ق د  س ابَّ ر ُجاًل ع  ِه، ف ق ال   ف س أ ل ُتُه ع ن  ذ ِلك  النبيُّ  ف ع يَّر ُه ِبُأم 

 :(َتْحَت أيديُكْم، َفَمْن َكاَن َأُخوُه  إنََّك اْمُرٌؤ ِفيَك َجاِهليٌَّة ُهْم إْخَواُنُكْم َوَخَوُلُكْم َجَعَلُهُم اهلل
َتْحَت َيِدِه، َفْلُيْطِعْمُه ِممَّا َيأُكُل، َوْلُيْلِبْسُه ِممَّا َيْلَبُس، َواَل ُتَكلُِّفوُهْم َما َيْغِلُبُهْم، َفإْن 

 .(1)(َكلَّْفُتُموُهْم َفَأِعيُنوُهمْ 

ي ر ة  - :  ع ن  ر ُسوِل اهلِل   ع ن  ن ِبي ُهر  ِلْلَمْمُلوِك َطَعاُمُه َوِكْسَوُتُه، َواَل )ن نَُّه ق ال 
 .(2)(ُيَكلَُّف ِمَن اْلَعَمِل ِإالَّ َما ُيِطيقُ 

 وجه الداللة:

في الحديثين بعدم جواز معاملة العبيد والمماليك معاملة قاسية،  صرَّح النبي 
ذا كان هذا في حق العبيد؛ فهو في حق  ونوجب عدم تكليفهم نمورًا ونعمااًل ال يطيقونها، وا 

 .(3)األبناء األحرار من باب نولى

 :منع الولد من اللهو المباحالتجاوز الحاصل عن : ثالثاا 

يدركون به األمور  اللعب، وليس عندهم من العقل ماعلى محبة فطر اهلل األطفال 
به بالدعوة، وطلب العلم،  رغلهلينرغلوا فيها، فليس عند الطفل من العقل ما ي عظامال

 .سعي في حاجا  المسلمين، ونحو ذلكوالجهاد، والقيام بأمور الدين، وال

وقد ورد في  من األلعاب ما يناسبهم، األطفال جعل لهؤالءولذلك كان من السنة نن يُ 
ليك بيانه  :السنة النبوية ما يفيد ذلك، وا 

: ع ن  ع اِار ة  ر  - ِني النَِّبيُّ "ِضي  اللَُّه ع ن ه ا، ق ال    وَّج  ن ا  و ن ن ا ِبن  ُ  ت ز  ، ف ق ِدم  ِس   ِسِنين 
ًة ف أ ت ت ِني ُنم   ف ى ُجم ي م  ُ  ف ت م رَّق  ر ع ِري، ف و  ر ٍج، ف ُوِعك  ز  اِرِث ب ِن خ  ل ن ا ِفي ب ِني الح  ِدين ة  ف ن ز  ي الم 

ر خ    ِبي ف أ ت ي ُته ا، ال   و اِحُب ِلي، ف ص  م ِعي ص  ٍة، و  ُجوح  ن ي ل ِفي ُنر  ، و اِ   ن د ِري م ا ُتِريُد  ُنمُّ ُروم ان 
 

                                 
 (.30(، رقم )1/15نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب اإليمان، باب المعاصي من نمر الجاهلية( )( 1)
 (.1662(، رقم )3/1284يمان، باب إطعام المملوك( )نخرجه: مسلم، صحيحه )كتاب األ( 2)
 (.2/395السندي، حاريته على ابن ماجه )(؛ 11/133النووي، ررحه على مسلم )( 3)
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ل ى ب اِب الدَّارِ  ق ف ت ِني ع  تَّى ن و  ذ    ِبي ِدي ح   .(1)..."ِبي ف أ خ 

: و  - ن ه ا، ق ال    ك ان  ِلي  ُكن ُ  ن ل ع ُب ِبال ب ن اِ  ِعن د  النَِّبي  "ع ن  ع اِار ة  ر ِضي  اللَُّه ع  و 
ُسوُل اللَِّه  و اِحُب ي ل ع ب ن  م ِعي، ف ك ان  ر  ل  ي ت ق مَّع ن ص  ُبُهنَّ  (2)ِإذ ا د خ   ِإل يَّ ف ي ل ع ب ن   (3)ِمن ُه، ف ُيس ر 

 .(4)"م ِعي

 :من األثرين وجه الداللة

 والعرااسكاألرجوحة باأللعاب النافعة المفيدة لدى األطفال، جواز اللعب ن نفاد األثرا
التي يلعب بها الجواري الصغار، لما فيها من المصلحة المتحققة لهن من تدريبهن لتربية 

صالح بيوتهن  .(5)، وغير ذلكاألوالد، وا 

، القاصرين عن اللعب ألنه نمر مباحفإنه ال يحق للولي منع األوالد  وبناءا على ذلك
، وقد نجاز هذا ظلم، وتعسفما دام في حدود ما نباحه الرارع الحكيم، فإذا منعهم ف

  .(6)هذه اللعب واستثنوها من تحريم الصور، وصناعة التماثيل الفقهاء

من  ؛عب من نهمية في بناء رخصية الطفللَّ وقد بيًّن علماء التربية والنفس ما لِ 
في حياة الطفل، فعن طريق اللعب يكترف الطفل العالم حيث كون اللعب عنصر نساسي 

وعن طريق اللعب من حوله، ويكتسب خبرا  عديدة عن نفسه، وعن غيره، وعن العالم، 
نسان اجتماعي كعضو في جماعة صغيرة، إز في ذاته إلى يتحول الطفل من مخلوق مرك  

عضو في جماعة كبيرة، يرارك بما يملك مع غيره من نفرادها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى 
 .(7)والتعاون ،والعطاء ،وبذلك يتعلم الطفل األخذ

                                 
 (.3894(، رقم )( )5/55نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب مناقب األنصار، باب تزويج النبي ( 1)
 (.10/527. انظر: ابن حجر، فتح الباري )يدخلن البي  ويستترن منه ثم يذهبن :عن منهتقمَّ ي   (2)
 (.2/356. انظر: ابن األثير، النهاية في غريب الحديث )يرسلهن واحدة بعد األخرى: ن إلي  هُ بُ سر  يُ ف   (3)
 (.6130(، رقم )8/31نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب األدب، باب االنبساط إلى الناس( )( 4)
 (.4/27السيوطي، الديباج على صحيح مسلم )(؛ 10/527ابن حجر، فتح الباري )( 5)

وهذا مذهب المالكية والرافعية والحنابلة؛ وارترط الحنابلة نن تكون مقطوعة الرنس، نو ني عضو  (6)
(؛ 4/226(؛ مواهب الجليل )10/527آخر، بخالف غيره لم يرترطوا ريء. انظر: فتح الباري )

 (. 7/282(؛ المغني )3/226) نسنى المطالب
 (. 128زكريا الرربيني ويسرية صادق، تنراة الطفل وسبل الوالدين في معاملته )ص (7)
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 ثانيالمطلب ال

 النفس التجاوزات الحاصلة باالعتداء على 

 التجاوزا  الحاصلة باالعتداء على النفس كثيرة؛ منها: 

 :التعدي بالضرب: أوالا 

ال االنتقام  الغرض من العقوبة في التربية اإلسالمية إنما هو اإلرراد واإلصالح، إن
وُيرجع  طبيعة الطفل ومزاجه قبل اإلقدام على معاقبته، ىولهذا ينبغي نن يراع   ؛والترف ي
صالح الخطأ الذي نخطأهتعاون مع يعلى نن   .(1) نفسه في تف هُّم وا 

ليك الهدي األكملفي هذا األمر هو  وهدي النبي  بعضًا من سيرته  واألعظم؛ وا 
  الرنفة والرحمة بالصغار والكبار، عبيدًا كانوا نم نحراراً في: 

:  رضي اهلل عنها ع ن  ع اِار ة  - ر ب  ر ُسوُل اهلِل "ق ال    ر ي ًاا ق طُّ ِبي ِدِه، و ال   م ا ض 
اِهد  ِفي  اِدًما، ِإالَّ ن ن  ُيج  ر ن ًة، و ال  خ  اِحِبِه، ام  ٌء ق طُّ، ف ي ن ت ِقم  ِمن  ص  ا ِنيل  ِمن ُه ر ي  م  س ِبيِل اهلِل، و 

لَّ  اِرِم اهلِل، ف ي ن ت ِقم  ِللَِّه ع زَّ و ج  ٌء ِمن  م ح   .(2)"ِإالَّ ن ن  ُين ت ه ك  ر ي 

 وجه الداللة:

ن كان مباحًا للتأديب، لكن  الحديث صريح في نن ضرب الزوجة والخادم والدابة وا 
 .(3)تركه نفضل، والولد نولى من الخادم والدابة

ِن النَِّبي   ن  ن ِبي ذ رٍّ ع  - :   ع  ت ع ال ى ن نَُّه ق ال  و ى ع ِن اهلِل ت ب ار ك  و  َيا ِعَباِدي (ِفيم ا ر 
َنْفِسي، َوَجَعْلُتُه َبْيَنُكْم ُمَحرَّماا، َفاَل َتَظاَلُموا، َيا ِعَباِدي ُكلُُّكْم َضالٌّ ِإنِّي َحرَّْمُت الظُّْلَم َعَلى 

 .(4)...(ِإالَّ َمْن َهَدْيُتُه، َفاْسَتْهُدوِني َأْهِدُكمْ 

                                 
 (.66علي الرحود، األساليب الررعية في تربية األطفال )ص( 1)
 (.2328(، رقم )4/1814لآلثام...( ) نخرجه: مسلم، صحيحه )كتاب الفضاال، باب مباعدته ( 2)
 (.15/85النووي، ررحه على مسلم )( 3)

(، رقم 4/1994نخرجه: مسلم، صحيحه )كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم الظلم( )( 4)
(2577.) 
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 وجه الداللة:

وقد حرمه اهلل تعالى بين البرر، نن الظلم محال في حق اهلل تعالى، د الحديث نفا
نو   .(1)ممنوعًا من ني نحد، فمن حق الزوجة والولد من باب نولىكان الظلم  ا 

معتاداا، وموافقاا للضوابط الشرعية،  ضرباا األب ابنه  ضربإذا وبناء على ذلك، 
 فتلف االبن أو أصيب بذهاب جارحة، فهل يضمن األب أم ال؟

 اختلف العلماء في ذلك على قولين:

 القول األول:

إلى ضمان األب إذا ندَّب ابنه فتلف نو نصيب  (3)، والرافعية(2)ذهب نبو حنيفة
 .بذهاب جارحة

 القول الثاني:

إلى عدم ضمان األب إذا ندَّب ابنه فتلف نو نصيب  (5)الحنابلة، و (4)ذهب المالكية
 بذهاب جارحة.

 أدلة القول األول:

 استدلوا بعدة أدلة من المعقول:

التأديب فعل مباح مقيد بسالمة العاقبة، ويحصل بالزجر، فالمقصود هو  نن-
 . (6)التأديب وليس الهالك، فإذا حصل الهالك تبين ننه جاوز الحد المرروع

                                 
 (.16/132النووي، ررحه على مسلم ) (1)
 (.1/249(؛ ابن نجيم، األرباه والنظاار )1/264الزبيدي، الجوهرة النيرة )( 2)
 (.7/434) الماوردي، الحاوي الكبير( 3)
 .(9/92محمد عليش، منح الجليل )( 4)
 (.7/281(، ابن مفلح، المبدع )8/257ابن قدامة، المغني )( 5)
 (.8/173(؛ الجويني، نهاية المطلب )16/13السرخسي، المبسوط )( 6)
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بعده فإذا سرى تبيَّن ننَّه قت ل وليس بتأديٍب،  ب حياً داسم لفعٍل يبقى المؤ  يبالتأد نن-
؛ ألنهما جاوزا الحد فوجب عليهما الضمان ،في القتل نذونيأم غير -األب والمعلم–وهما 

 .(1)المسموح به

 أدلة القول الثاني:

 المعقول:من  استدلوا

ه، فإن له النظر في مصالحه، للصبي إنما كان ألجل إصالحنن ضرب الولي -
فعله مأمورًا به، فلم يضمن ما تلف، كضرب المعلم بل نولى؛ ألن المعلم يستمد فكان 

 .(2)ن الوليموالية التأديب 

 الرأي الراجح:

إذا ندب ابنه فتلف  نو الوصي القاال بضمان األب األولترى الباحثة ترجيح القول 
وألن التأديب ليس المقصود منه الهالك،  ،نو نصيب بذهاب جارحة؛ وذلك لقوة ندلتهم

 .والقتل

 :التعدي بالحبس: ثانياا 

، قال عقوبة للبن  إذا قارف  الفاحرة  ؛ن الحبس ررع زمن الوحي إلى وق  ماإ
ِتي َيْأِتيَن اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم َفاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ َأْرَبَعةا ِمْنُكْم َفِإْن )تعالى: َشِهُدوا َوالالَّ

 .(3)(َفَأْمِسُكوُهنَّ ِفي اْلُبُيوِت َحتَّى َيَتَوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت َأْو َيْجَعَل اللَُّه َلُهنَّ َسِبيالا 

وحبسهن فيها في صدر  ،في البيو  البنا  والنساء نمر اهلل تعالى بإمساكحيث 
 .(4)اإلسالم قبل نن تكثر الجناة، فلما كثر الجناة وخري فوتهم اتخذ لهم سجن

                                 
 (.7/305الكاساني، بدااع الصنااع )( 1)

 (.9/180ابن قدامة، المغني )( 2)
 (.15النساء، اآلية ) سورة( 3)
 (.1/461ابن العربي، نحكام القرآن )( 4)



112 

 

وقد نجاز العلماء حبس الصبي ولدًا كان نو بنتًا في بي  نبيه نو في بي  ولي ه، 
 .(1)وحصول الفياة واالستقامةبباعث الزجر والتأديب 

؛ إذا لم يكن في ذلك وعية التأديب بالحبس للصغيروهناك ندلة كثيرة تدل على مرر 
مجاوزة عن الحد المرروع، فحبسهم ليس على وجه العقوبة ألنهم ليسوا نهاًل للتكليف، 

نما على وجه التهذيب والتأديب،  ثمالتعدي لكن و وا  م ك، حكمه كحفي ذلك مجاوزة وا 
 .(2)الفقهاء في الفرع السابق ي بالضرب، وقد بين  الباحثة خالفالتعد

الفاجر على وجه التأديب ال يحق للقاضي نن يحبس الصبي قد نفاد العلماء ننه و 
 على وجه العقوبة، حتى ال يماطل بحقوق العباد، ألن الصبي يؤدب لينزجر عن األفعال 

 

 .(3)الذميمة

 :اإلهانة بالقول: ثالثاا 

َلَقْد َكاَن األصل في معاملة األطفال هي الرفق واللين والرحمة، يقول اهلل تعالى : 
َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َيْرُجو اللََّه َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر اللََّه َكِثيراا

(4). 

قدَّم لنا نروع األمثلة في التعامل مع األطفال، والرحمة بهم، وعدم  ورسولنا الكريم 
ويبين لهم نساليب الرحمة يرد على من قس  قلوبهم على نطفالهم،  هو فهاإهانتهم، 

ليك بيان ذلك:  والرفقة وعدم اإلهانة بالقول وال بالفعل، وا 

ي ر ة   ين ب عن- ُسوُل اللَِّه  ُهر  : ق بَّل  ر  ِليٍّ  ق ال  س ن  ب ن  ع  و ِعن د ُه األ ق ر ُع ب ُن  ،الح 
اِلًسا، ف ق   اِبٍس التَِّميِميُّ ج  ًدا، ف ن ظ ر  ِإل ي ِه ح  ا ق بَّل ُ  ِمن ُهم  ن ح  ل ِد م  ال  األ ق ر ُع: ِإنَّ ِلي ع ر ر ًة ِمن  الو 

ُسوُل اللَِّه  : ر   .(5)(َمْن اَل َيْرَحُم اَل ُيْرَحمُ )ُثمَّ ق ال 

                                 
 (.1/461؛ ابن العربي، نحكام القرآن )(4/292الكيا الهراسي، نحكام القرآن )( 1)
 (.6/315ابن نجيم، البحر الرااق )( 2)
 (.5/426(؛ ابن عابدين، حاريته على الدر المختار )7/64،63الكاساني، بدااع الصنااع ) (3)
 (.21سورة األحزاب، اآلية ) (4)
(، رقم 8/7نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب األدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته( ) (5)

(5997.) 
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ر اِبيٌّ ِإل ى النَِّبي  - اء  ن ع  : ج  ن ه ا ق ال    : تُق ب ُلون   ع ن  ع اِار ة  ر ِضي  اللَُّه ع  ف ق ال 
، ف ق ال  النَِّبيُّ  ا ُنق ب ُلُهم  ؟ ف م  ب ي ان   .(1)(َأَوَأْمِلُك َلَك َأْن َنَزَع اللَُّه ِمْن َقْلِبَك الرَّْحَمةَ ): الص 

 وجه الداللة: 

ن وجوب الرحمة والرفقة على األبناء، ويدخل في ذلك عدم إهانتهم، نفاد الحديثا
والتعرض لهم ال بالقول وال بالفعل، وهذا واضح من فعل النبي 

(2). 

وقد ذكر علماء النفس نن التحقير، واإلهانة، والتعنيف في معاملة األوالد، من نهم 
سية والخلقية في حياة العوامل التي تسبب ظاهرة الرعور بالنقص، واالنحرافا  النف

 .(3)الولد
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                 
(، رقم 8/7نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب األدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته( ) (1)

(5998.) 
 (.22/100العيني، عمدة القاري ) (2)
 (.118محجوب، التربية اإلسالمية ومراحل النمو )ص عباس (3)
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 ثالثاملبحث ال

 لعامللالتجاوزات الناشئة عن تأديب القيم  
 

 :انوفيه مطلب

حاصلة بالمنع التجاوزا  الالمطلا األول: 

 .والحرمان

 

حاصةلة باععتةدا  التجةاوزا  الالمطلا الثاني: 

 النذس. على
 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 المطلب األول

 بالمنع والحرمانحاصلة التجاوزات ال

 :من العبادة التجاوز الحاصل عن منع العامل: أوالا 

ديمًا يحمل معنى الرق واعترف بحقوقه بعد نن كان العمل ق ،نعز اإلسالم العامل
والعبودية والمذلة، فجاء اإلسالم وقرر للعمال حقوقهم الطبيعية كأي فرد من نفراد 

وفرض كثير من الضمانا  لحفظ حقوقهم كعمال؛ قاصدًا بذلك  توفير الحياة المجتمع، 
 الكريمة لهم وأُلس رهم.

ومن نهم هذه الحقوق التي نوجبها اإلسالم للعامل حق العبادة؛ والمقصود حقه في 
  نداء ما افترض اهلل عليه من طاعة؛ كالصالة، والصيام، والحج، وغير ذلك.

والغاية من العمل هي تحقيق سعادة اإلنسان في الدنيا، والعمل الديني غايته سعادة 
ا ِمْن َذَكر  َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن اإلنسان في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:  َمْن َعِمَل َصاِلحا

َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياةا َطيَِّبةا َوَلَنْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهْم ِبَأْحَسِن 
؛ لذلك كان واجبًا (1)

على صاحب العمل نن ُيمك ن العامل من نداء فروض اهلل تعالى؛ حتى يصنع منه عاماًل 
مخلصًا، يؤدي عمله في نمانة وصدق، فالعامل المتدين نقرب الناس إلى اإلخالص في 

عن الصالة، قال و  العمل، وليحذر صاحب العمل نن يكون ممن يصدون عن سبيل اهلل،
 ،َأْو َأَمَر ِبالتَّْقَوى ،َأرََأْيَت ِإْن َكاَن َعَلى اْلُهَدى ،َعْبداا ِإَذا َصلَّى، َأرََأْيَت الَِّذي َيْنَهى): تعالى

 .(2)(أََلْم َيْعَلْم ِبَأنَّ اللََّه َيَرى ،َأرََأْيَت ِإْن َكذََّب َوَتَولَّى

العمل نن يمنع العامل من نداء حقه على ننه ال يحق لصاحب (3)وقد اتفق الفقهاء
 في العبادة، وال ينقصه نجره مقابل ذلك.

                                 
 (.97سورة النحل، اآلية ) (1)
 (.14-9سورة العلق، اآلية ) (2)
(؛ النووي، روضة الطالبين 8/411(؛ القرطبي، البيان والتحصيل )11/159السرخسي، المبسوط )( 3)

 (.7/174(؛ ابن مفلح، الفروع )5/260)
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اَلَة َوآُتوا الزََّكاَة َواْرَكُعوا َمَع قال تعالى: ) ؛الصالة فريضةفمثاًل  َوَأِقيُموا الصَّ
 .(1)(الرَّاِكِعينَ 

يحق فيقوم العامل بالعمل في الوق  المحدد كله، ما عدا وق  الصلوا  الخمس، وال 
تراه لعمٍل مدًة كاولو الرافعية: "قال ؛ مقابل الصالة ينقص من نجرهلصاحب العمل نن 

نقص ريًاا من يالطهارا ، والصلوا  فرااضها وسننها الراتبة مستثنى، وال  فزمن
 .(2)"األجرة

ِإَلْيِه )َوِللَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع  قال تعالى: ؛وكذلك الحج فريضة
 .(3)(اْلَعاَلِمين َسِبيال َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ اللََّه َغِنىٌّ َعنِ 

ُسوُل اللَِّه و  : ق ال  ر  ا ق ال  ن ُهم  ، ر ِضي  اللَُّه ع  ُبِنَي اإِلْساَلُم َعَلى ): ع ِن اب ِن ُعم ر 
: َشَهاَدِة َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأنَّ ُمَحمَّداا َرُسولُ  يتَاِء الزََّكاِة،  َخْمس  اَلِة، َواِ  َقاِم الصَّ اللَِّه، َواِ 

، َوَصْوِم َرَمَضانَ   .(4)(َوالَحجِّ

ويسافر  ،صاحب العملبإذن  االنقطاع عن العمل لعاملجاء اإلسالم ليبيح لوقد 
 .ألنه من الطاعا  التي يحرص المسلم عليها، كونها مرة واحدة في العمر؛ ألداء الحج

 :من اإلجازات الممنوحة له الحاصل عن منع العاملالتجاوز : ثانياا 

قبل البدء ببيان التجاوز الحاصل عن منع العامل من اإلجازا  الممنوحة له، نود 
ليك بيان ذلك:  تعريف اإلجازة في اللغة واالصطالح، وا 

 اإلجازة في اللغة: -أ

 عدة معان: تطلق اإلجازة في اللغة علىمن الفعل نجاز، و اإلجازة 

 

                                 
 (.43سورة البقرة، اآلية )( 1)
 (.2/436(؛ السنيكي، نسنى المطالب )5/260النووي، روضة الطالبين )( 2)
 (.97سورة آل عمران، اآلية )( 3)
 (.8(، رقم )1/11بني اإلسالم..( ) نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب اإليمان، باب قول النبي ( 4)
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 .(1)الطريق قطع -

 .(2)إنفاذ األمر والرني -

 .(3)األعطية والجاازة -

فإذا نظرنا إلى التعريف األول نا في هذا الفرع، وهذه المعاني المذكورة كلها تخدم
منها والذي هو بمعنى قطع الطريق، فهذا يعني نن العامل بإجازته يقطع مروار العمل، 

في نهايته، وهو ما يعطيه قوة بدنية ومعنوية  سواء كان  اإلجازة في منتصف األسبوع نو
 .لمواصلة عمله بعد راحته

نما التعريف اللغوي الثاني والذي هو إنفاذ األمر فيوافق ضرورة التزام العامل 
وصاحب العمل بأوامر واضع القانون الذي هو ولي األمر، وهذه األوامر هي التي قرر  

 .ب العملحق للعامل، وواجب على صاحنن اإلجازة هي 

وفي التعريف الثالث ترسيخ لمضمون اإلجازة التي تجعل منها فترة راحة ومكافأة 
على العمل الذي قام به قبل اإلجازة، وترجيع للعامل على الجد  واالجتهاد بعد العودة إلى 

 .العمل

 اإلجازة في االصطالح: -ب

؛ وضع لها تعريفاً  ء الرريعة نحداً لم نجد من علمافي االصطالح نما تعريف اإلجازة 
لم تكن معروفة لديهم، مع نن الرواهد النبوية ترير إلى ضرورة  مورنظرًا ألن هذه األ

 .ء البدن ما يحتاجه من وق  للراحةإعطا

ع ن  ، فقد روي   ونبي الدرداءبين سلمان الفارسي  مؤاخاة الرسول  ذلكويؤيد  
ي ف ة   ِن ب ِن ن ِبي ُجح  ى النَِّبيُّ ع و  : آخ  د اِء، ف ز ار   ، ع ن  ن ِبيِه، ق ال  ، و ن ِبي الدَّر  ل م ان  ب ي ن  س 

: ن ُخوك  ن ُبو ا د اِء ُمت ب ذ ل ًة، ف ق ال  ل ه ا: م ا ر أ ُنِك؟ ق ال    د اِء، ف ر ن ى ُنمَّ الدَّر  اُن ن ب ا الدَّر  ل م  د اِء س  لدَّر 
ٌة ِفي الدُّن   اج  اِاٌم، ل ي س  ل ُه ح  : ف ِإن ي ص  ؟ ق ال  : ُكل  ن ع  ل ُه ط ع اًما، ف ق ال  د اِء ف ص  اء  ن ُبو الدَّر  ي ا، ف ج 

                                 
 (.5/327ابن منظور، لسان العرب )( 1)
  (.5/327ابن منظور، لسان العرب ) (2)
 (.1/64(؛ الرازي، مختار الصحاح )11/103، تهذيب اللغة )زهرياأل( 3)
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: د اِء ي ُقوُم، ق ال  ، ف ل مَّا ك ان  اللَّي ُل ذ ه ب  ن ُبو الدَّر  : ف أ ك ل  ، ق ال  تَّى ت أ ُكل  ا ن ن ا ِبآِكٍل ح  : م  ،  ق ال  ن م 
لَّي ا ف ق ال  ف ن ام ، ُثمَّ ذ ه ب  ي ُقو  ، ف ص  اُن ُقِم اآلن  ل م  : س  ِل ق ال  ، ف ل مَّا ك ان  ِمن  آِخِر اللَّي  : ن م  ُم ف ق ال 

ِط ُكلَّ ذِ  قًّا، ف أ ع  ل ي ك  ح  قًّا، و أِل ه ِلك  ع  ل ي ك  ح  ِلن ف ِسك  ع  قًّا، و  ل ي ك  ح  ب ك  ع  اُن: ِإنَّ ِلر  ل م  قٍّ ل ُه س  ي ح 
قَُّه، ف أ ت ى النَّ   .(1)(َصَدَق َسْلَمانُ ): ، ف ذ ك ر  ذ ِلك  ل ُه، ف ق ال  النَِّبيُّ ِبيَّ ح 

 وجه الداللة:

نن فيه جواز النهي عن المستحبا  إذا خري نن يفضي إلى  من فوااد الحديث
السآمة والملل، وتفوي  الحقوق المطلوبة الواجبة منها نو المندوبة، وفيه نيضًا كراهة 

 .(2)الحمل على النفس في العبادة

ذا كان  الكراهة قد ورد  على حمل النفس على  العبادة على حساب الصحة وا 
عمال البدن فوق  فمن باب نولى نن، والعافية تكون الكراهة في حمل النفس على العمل، وا 

 .طاقته داخل تح  هذه الكراهة

يمكن تعريف اإلجازة على  (َوِلَنْفِسَك َعَلْيَك َحقًّا)لقاعدة  ومن خالل تقرير الرسول 
 ، فترة انقطاع العامل عن دوامه الرسمي في العمل بإذن صاحب العمل لعوارضننها: 

 .(3)أن العمل دون راحة يول د الملل ؛اعهذا االنقطوالحكمة من 

اإلجازة المرضية، واإلجازة السنوية،  اإلجازات التي تمنح للعامل:أنواع ومن 
جازة األمومة.  واإلجازة األسبوعية، واإلجازة العارضة، وا 

فمن حق صاحب العمل نن يخصص إجازة لراحة العمال، كلٌّ حسب إمكانيا  
عمله، رحمة بهم ورفقة عليهم، ويؤيد ذلك ماورد في السنة النبوية من ندلة، نذكر بعضًا 

 منها:

                                 
(، 3/38نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب الصوم، باب من نقسم على نخيه ليفطر في التطوع..( )( 1)

 (.1968رقم )
 (.4/212ابن حجر، فتح الباري )( 2)
للطالب: سمير العواودة "واجبا  العمال وحقوقهم في الرريعة اإلسالمية"  رسالة ماجستير بعنوان (3)

 (.136)ص
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ب ذ ةِ  - : ل ِقيُ  ن ب ا ذ رٍّ ِبالرَّ ي ٍد، ق ال  ل ى ُغال ِمِه ُحلٌَّة، ع ِن الم ع ُروِر ب ِن ُسو  ل ي ِه ُحلٌَّة، و ع  ، و ع 
ُتُه ِبُأم ِه، ف ق ال  ِلي النَِّبيُّ  : ِإن ي س اب ب ُ  ر ُجاًل ف ع يَّر  ، ف ق ال  َيا َأَبا َذر  ):ف س أ ل ُتُه ع ن  ذ ِلك 

ُكْم، َجَعَلُهُم اللَُّه َتْحَت َأْيِديُكْم، َفَمْن َأَعيَّْرَتُه ِبُأمِِّه؟ ِإنََّك اْمُرٌؤ ِفيَك َجاِهِليٌَّة، ِإْخَواُنُكْم َخَولُ 
ُهْم، َكاَن َأُخوُه َتْحَت َيِدِه، َفْلُيْطِعْمُه ِممَّا َيْأُكُل، َوْلُيْلِبْسُه ِممَّا َيْلَبُس، َواَل ُتَكلُِّفوُهْم َما َيْغِلبُ 

 .(1)(َفِإْن َكلَّْفُتُموُهْم َفَأِعيُنوُهمْ 

 وجه الداللة:

الحديث النهي عن سب العبيد وتعييرهم بآبااهم، والحض على اإلحسان إليهم،  نفاد
والعمال نولى من العبيد، فيكون األمر باإلحسان بهم والرفقة عليهم، وعدم تكليفهم فوق 

 .(2)، وقد نجمع العلماء على ذلكطاقتهم من باب نولى

ي ر ة  - :  ع ن  ر ُسوِل اهلِل   ع ن  ن ِبي ُهر  ِلْلَمْمُلوِك َطَعاُمُه َوِكْسَوُتُه، َواَل )ن نَُّه ق ال 
 .(3)(ُيَكلَُّف ِمَن اْلَعَمِل ِإالَّ َما ُيِطيقُ 

 وجه الداللة:

، ونال يكلف من العمل فوق ما ال نفاد الحديث الحث على إطعام المملوك وكسوته
ذا كان هذا في حق العبد فهو في  ويدخل ضمنًا إعطااه وقتأ للراحة رحمة به، ،يطيق وا 

 .(4)حق الحر من باب نولى

 :حقه في األجرة التجاوز الحاصل عن بخس العامل: ثالثاا 

وفيه يحقق التي يجب نن يلتزم بها صاحب العمل، نجر العامل من نهم األمور 
كبيرًا، فقد وقد نوالها اإلسالم اهتمامًا العامل مطالب حياته، سواء الضرورية، نو الكمالية، 

ونوجب حق العامل في  اعتبر اإلسالم العمل عبادة، ووضعه فوق جميع العبادا ،

                                 
  (.30(، رقم )1/15نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب اإليمان، باب المعاصي من نمر الجاهلية( ) (1)
 (.11/133(؛ النووي، ررحه على مسلم )1/87ابن بطال، ررح صحيح البخاري )( 2)
(، رقم 3/1284ه )كتاب األيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل( )نخرجه: مسلم، صحيح( 3)

(1662.) 
 (.7/6(؛ الروكاني، نيل األوطار )1/208العيني، عمدة القاري )( 4)
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قد ورد  ندلة كثيرة في الررع تذكر و األجر، ونن يعطى كل عامل نجره جزاء عمله، 
 نذكر بعضًا منها:، األجر سواء كان في الحياة العملية في الدنيا، نو في اآلخرة

 .(1)(َدَرَجاٌت ِممَّا َعِمُلوا َوِلُيَوفَِّيُهْم َأْعَماَلُهْم َوُهْم اَل ُيْظَلُمونَ َوِلُكل  قوله تعالى: )-

 وجه الداللة:

، فقد قدَّر هاآلية نن اهلل تعالى يجازي كل إنسان على عمله وال يظلمه حق نفاد 
 .(2)الجزاء على قدر العمل، فجعل الثواب درجا ، والعقاب در كا 

ُسوُل اللَِّه - : ق ال  ر  ، ق ال  ب ِد اللَِّه ب ِن ُعم ر  َأْعُطوا اأْلَِجيَر َأْجَرُه َقْبَل َأْن َيِجفَّ ): ع ن  ع 
 .(3)(َعَرُقهُ 

 وجه الداللة:

نفاد الحديث المبالغة في إسراع إعطاء العامل نو األجير حقه قبل الفراغ من عمله، 
 .(4)وعدم المماطلة في ذلك

ي ر ة   ع ن  ن ِبي - : ق ال  ر ُسوُل اهلِل   ُهر  : َثاَلَثٌة َأَنا ): ق ال  َقاَل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ
َخْصُمُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَمْن ُكْنُت َخْصَمُه َخَصْمُتُه: َرُجٌل َأْعَطى ِبي ُثمَّ َغَدَر، َوَرُجٌل َباَع 

 .(5)(َأِجيراا َفاْسَتْوَفى ِمْنُه َوَلْم ُيَوفِِّه َأْجَرهُ ُحرًّا َفَأَكَل َثَمَنُه، َوَرُجٌل اْستَْأَجَر 

 وجه الداللة:

وهذا من فوااد الحديث النهي عن امتناع صاحب العمل عن إعطاء العامل نجره، 
  ،ع نجيًرا حقه فقد ظلمه حين استخدمهيمن ضفب عظيم ينازع اهلل به فى عباده، ذن

                                 
 (.19سورة األحقاف، اآلية )( 1)
 (.28/23) تفسيرهالرازي، ( 2)
(، وقال 2443) (، رقم2/817نخرجه: ابن ماجه، سننه )كتاب الرهون، باب نجر األجراء( )( 3)

 : حديث صحيح.(5/320في "إرواء الغليل" ) األلباني
 .(2/85،84، حاريته على ابن ماجه )السندي؛ (5/1993القاري، مرقاة المفاتيح )( 4)
(، رقم 3/90نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب اإلجارا ، باب إثم من منع األجير نجره( )( 5)

(2270.) 
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 .(1)فى عبادهاهلل  حكموخالف  ،واستحل عرقه بغير نجر

نمر اإلسالم نن تصل ألنه من األمانا  التي  ؛يجب نداؤه إليه فاألجر حق للعامل
ن من مبادئ اإلسالم العادلة؛ نن كل حق يقابله واجب، إلى نصحابها،  فقد روي عن وا 

ب ِد اهللِ  اِبر ب ن ع  َغْرساا، َواَل  اَل َيْغِرُس َرُجٌل ُمْسِلمٌ (ي ُقوُل: : س ِمع ُ  ر ُسول  اهلِل لاق  ج 
 .(2)(َزْرعاا، َفَيْأُكَل ِمْنُه َسُبٌع َأْو َطاِئٌر َأْو َشْيٌء، ِإالَّ َكاَن َلُه ِفيِه َأْجرٌ 

فينبغي على صاحب العمل نن يعطي العامل حقه كاماًل، ويدفع له ما يستحقه، ألن 
َلى َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيباا َقاَل العامل يبيع جهده ووقته لصاحب العمل، قال تعالى:  َواِ 

اْلِميزَاَن َواَل َياَقْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَله  َغْيُرُه َقْد َجاَءْتُكْم َبيَِّنٌة ِمْن َربُِّكْم َفَأْوُفوا اْلَكْيَل وَ 
ِإْصاَلِحَها َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم  َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َواَل ُتْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض َبْعدَ 

ُمْؤِمِنينَ 
(3). 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.5/353(؛ الروكاني، نيل األوطار )6/399البخاري )ابن بطال، ررحه على صحيح ( 1)
 (.1552(، رقم )3/1188نخرجه: مسلم، صحيحه )كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع( ) (2)
 (.85سورة األعراف، اآلية ) (3)
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 ثانيالمطلب ال

 النفس التجاوزات الحاصلة باالعتداء على

 :التعدي بالقوة والعنف: أوالا 

الرريعة اإلسالمية حرم  مختلف نوجه االعتداء على معصومي الدم، من المسلمين 
ع ن  ف ، وجعلته في نمور محصورة، يكون فيه الدم حالالً وضيق  النطاق الذي وغيرهم، 
ب ِد اللَّهِ  ُسوُل اللَِّه   ع  : ق ال  ر  ، َيْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه ) :ق ال  اَل َيِحلُّ َدُم اْمِرئ  ُمْسِلم 

: النَّْفُس ِبالنَّْفِس، َوال ثَّيُِّب الزَّاِني، َوالَماِرُق ِمَن الدِّيِن َوَأنِّي َرُسوُل اللَِّه، ِإالَّ ِبِإْحَدى َثاَلث 
 .(1)(التَّاِرُك ِلْلَجَماَعةِ 

وهذه األمور التي نحل  فيها الدم لم تجعل تنفيذها منوط لعامة الناس، بل جعلته 
، حفظًا للنظام، وصيانة للدماء، وكل هذا يدل موكواًل إلى والة األمور، نو من ينوب عنهم

 اإلنسانية، وعظيم حرمتها، وخطورة انتهاكها.على نهمية هذه النفس 

ذا كان هذا عامًا في كل نفس إنسانية معصومة الدم، فإن األمر يتأكد إذا كان  وا 
االنتهاك واالعتداء واقعًا على الموظف نو العامل، الذي يكدح في عمل يوفر من خالله 

 .(2)األمن للعامة، نو يكف به نفسه ونهله، ويغنيهم عما في نيدي الناس

وقد ورد في الررع ندلة كثيرة تبين حرمة االعتداء على النفس المعصومة، سواء 
 بالقتل، نو اإلعطاب، نو الجرح، من ذلك:

َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمناا ُمَتَعمِّداا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلداا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه قال تعالى: -
َعَذاباا َعِظيماا َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلهُ 

(3). 

 وجه الداللة:

                                 
(، 9/5نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب الديا ، باب قول اهلل )النفس بالنفس والعين بالعين(( ) (1)

 (.6878رقم )
 (.95رسالة ماجستير بعنوان "االعتداء على الموظف العام" للطالب: إبراهيم بن محمد المفيز)ص (2)
 (.93سورة النساء، اآلية ) (3)
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دلَّ  االية على حرمة قتل النفس التي حرم اهلل إال بالحق، ومن يفعل ذلك فعقابه 
 .(1)نليم عند اهلل تعالى، ومأواه جهنم وباس المصير

ِإنَّ ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم )قال: ننه  النبي ، في خطبة  جابر بن عبد اهلل عن  -
َحرَاٌم َعَلْيُكْم، َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا ِفي َشْهِرُكْم َهَذا، ِفي َبَلِدُكْم َهَذا، َأاَل ُكلُّ َشْيء  ِمْن َأْمِر 

َل  نَّ َأوَّ َدم  َأَضُع ِمْن ِدَماِئَنا اْلَجاِهِليَِّة َتْحَت َقَدَميَّ َمْوُضوٌع، َوِدَماُء اْلَجاِهِليَِّة َمْوُضوَعٌة، َواِ 
 .(2)...(ي َسْعد  َفَقَتَلْتُه ُهَذْيلٌ َدُم اْبِن َرِبيَعَة ْبِن اْلَحاِرِث، َكاَن ُمْسَتْرِضعاا ِفي َبنِ 

 وجه الداللة:

حرمة قتل النفس المعصومة، وهذا عام في جميع الناس، سواء كان  بيَّن النبي 
 .(3)، وسواء كان ساااًل نم مساوالً مسلمًا نم كافرًا، وسواء كان حرًا نم عبداً 

ويتبين مما سبق ننه يجب على المسلم نن يحب إلخوانه ما يحب لنفسه، ويكره لهم 
ما يكرهه لنفسه، ويجب على المسلمين نن يكونوا إخوة متحابين متعاونين على البر 
والتقوى، ونن يتآمروا بالمعروف، ويتناهوا عن المنكر، ونن يكونوا كالبنيان المرصوص 

فإذا طبَّقوا هذه المفاهيم انعدم لظن بإخوانهم المسلمين، يرد بعضهم بعضًا، ونن يحسنوا ا
 اعتداء بعضهم على بعض، ألن من نسباب االعتداء؛ الكراهية، والحقد، وسوء الظن.

إذًا تبين نن حكم االعتداء على الموظف نو العامل بالضرب واإليذاء، هو الحرمة 
اإلخالل بواجباته، وهذا خاصة إذا كان القصد من هذا االعتداء هو حمل الموظف على 

يدل على نن الرريعة اإلسالمية تحيط الموظفين والعاملين، ومن في حكمهم، بحماية 
عالية، بالقدر الذي يسمح لهم بتأدية واجباتهم الوظيفية، ولكي يتمكنوا من التصرف بحرية 

 .(4)تامة، وفق الررع بعيدًا عن ني خوف نو تهديد

االعتداء على الموظف نو العامل، ووضع  الكثير والقوانين الوضعية كذلك حرم  
نن الجراام التي ترتكب ضده تنص على من القوانين التي تنص على حماية الموظف، و 

                                 
 (.2/266البغوي، تفسيره ) (1)
 (.1218(، رقم )( )2/886نخرجه: مسلم، صحيحه )كتاب الحج، باب حجة النبي  (2)
 (.8/183النووي، ررحه على مسلم ) (3)
 (.98رسالة ماجستير بعنوان "االعتداء على الموظف العام" للطالب: إبراهيم بن محمد المفيز)ص (4)
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هي من األمور غير المرروعة، وذلك ألن االعتداء على الموظف قد يصدر بقصد حمله 
ة الالزمة له ألداء على اإلخالل بواجبه، لذلك كان البد من تغليظ العقوبة إليجاد الحماي

، وقد تم وضع قوانين واسعة النطاق؛ جعل  من االعتداء على الموظف نمر محرم واجبه
 .(1)في القانون

 :التعدي بالتهديد واإلكراه: ثانياا 

من المعلوم نن الرريعة اإلسالمية جاء  كاملة ال نقص فيها، راملة لكل ما ينظم 
مرور األزمان، واختالف األوقا ، فتتميز حياة الناس، وجاء  بحيث ال يؤثر عليها 

ا من نن تحكم بكل حالة جديدة، ولذلك نصوصها ه  نُ ك  م  نصوصها بالمرونة والعموم الذي يُ 
 كان  غير قابلة للتعديل والتغيير، كنصوص القوانين الوضعية.

التي ال يكاد يستغني  ،الرضا نساس المعامال  والتصرفا  جعل اإلسالم وقد
ا في حياته، واإلكراه ينافي الرضا، ولما كان اإلنسان عرضة للوقوع في اإلنسان عنه
ننه من  ن ، وبيَّ (2)  الرريعة اإلسالمية عن موضوع اإلكراه بكل عناية ودقةث  اإلكراه؛ بح  

ليك بعضًا من األدلة على ذلك  :الكباار؛ ألنه ظلم، والظلم حرام، وا 

َأْمَواَل اْلَيتَاَمى ُظْلماا ِإنََّما َيْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم َناراا ِإنَّ الَِّذيَن َيْأُكُلوَن : قوله تعالى-
َوَسَيْصَلْوَن َسِعيراا

(3). 

 وجه الداللة:

نن اإلكراه ظلم،  ، ومعلومٌ جهنم نار نن جزاء الظالمبيَّن  و  تحريم الظلم، نفاد  اآلية
 . (4)فيكون حراماً 

ِن النَِّبي   ع ن  ن ِبي ذ رٍّ  - ِن اهلِل ت ب ا، ع  و ى ع  : ِفيم ا ر  ت ع ال ى ن نَُّه ق ال  َيا )ر ك  و 
ْم ِعَباِدي ِإنِّي َحرَّْمُت الظُّْلَم َعَلى َنْفِسي، َوَجَعْلُتُه َبْيَنُكْم ُمَحرَّماا، َفاَل َتَظاَلُموا، َيا ِعَباِدي ُكلُّكُ 

                                 
 (.205عابدين، جراام الموظف العام )ص (1)
 كراه ورروطه ونركانه، ومن نراد االستزادة فيمكنه الرجوع إلى كتب الفقه. لس  بصدد تعريف اإل (2)
 (.10سورة النساء، اآلية ) (3)
 (.2/62البيضاوي، ننوار التنزيل ) (4)
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َضالٌّ ِإالَّ َمْن َهَدْيُتُه، َفاْسَتْهُدوِني َأْهِدُكْم، َيا ِعَباِدي ُكلُُّكْم َجاِئٌع، ِإالَّ َمْن َأْطَعْمُتُه، 
، ِإالَّ َمْن َكَسْوُتُه، َفاْسَتْكُسوِني َأْكُسُكْم، َيا  َفاْسَتْطِعُموِني ُأْطِعْمُكْم، َيا ِعَباِدي ُكلُُّكْم َعار 

ْخِطُئوَن ِباللَّْيِل َوالنََّهاِر، َوَأَنا َأْغِفُر الذُُّنوَب َجِميعاا، َفاْسَتْغِفُروِني َأْغِفْر ِعَباِدي ِإنَُّكْم تُ 
 .(1)...(َلُكمْ 

 وجه الداللة:

   .(2)واإلكراه ظلم، فيكون حراماً بين العباد،  اً نهى اهلل تعالى عن الظلم، وجعله محرم

ذا كان  الرريعة اإلسالمية قد وفر  ألفرادها قدرًا من الحماية، دون تمييز ألحد  وا 
والعمال من صعوبا ،  ،على نحد، فإنها لم تغفل عما يتعرض له نصحاب الوظااف

ومضايقا ، وجراام ترتكب ضدهم نثناء قيامهم بوظاافهم اليومية، ومن هذه االعتداءا  
 التهديد واإلكراه.

هم إذا نساءوا، وال ، ال من نجل رفع العقاب عنفقرر  الرريعة لهم حماية إضافيةً 
من نجل ترديد العقاب على من يسياون إليهم، بل لتمكينهم من نداء واجباتهم الوظيفية 

 بعيدًا عن ني تأثير، نو خوف، نو تردد، نو إكراه.

؛ قال ابن قد يقع على العامل نو الموظف من ِقب ل الرايس، نو من غيره، واإلكراه 
، كل ذلك سواء في اللصوص، نو من ليس سلطاناً  وال فرق بين إكراه السلطان، نو" :حزم

   ."(3)كل ما ذكرنا؛ ألن اهلل تعالى لم يفرق بين ريء من ذلك، وال رسوله

تستنكر الكثير من األفعال التي تقع على الموظف نو  والقوانين الوضعية كذلك
العامل نثناء تأديته لوظيفته، ومن هذه الجراام جريمة إكراه الموظف نو العامل على 

 اإلخالل بواجبا  الوظيفة العامة.

                                 
(، رقم 4/1994نخرجه: مسلم، صحيحه )كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم الظلم( ) (1)

(2577.) 
 (.16/132النووي، ررحه على مسلم ) (2)
 (.7/212ابن حزم، المحلى ) (3)
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وتتميز هذه الجريمة عن بعض الجراام األخرى؛ نن الجاني يستهدف من وراء 
نو العامل دفُعه إلى اإلخالل بواجباته الوظيفية، ألنه  األفعال التي يرتكبها ضد الموظف

 .(1)يرى في نداء هذه الواجبا  ضررًا يمس بعض مصالحه

ومن الصور التي يتحقق فيها إكراه الموظف نو العامل على اإلخالل بواجباته 
الوظيفية؛ منعه من نداء واجبه الوظيفي، وحمله بغير حق على نداء واجب من واجباته 

 .(2)ية، وحمله على تأجيل نداء واجب من واجباته الوظيفيةالوظيف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                 
 (.72للطالب: إبراهيم بن محمد المفيز)ص رسالة ماجستير بعنوان "االعتداء على الموظف العام" (1)
 (.141صباح محمود السليمان، الحماية الجنااية للموظف العام )ص (2)
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 ثالثالفصل ال

 تأديب اإلمام لليعيةالناشئة عن تجاوزات ال 

 

 :  مبحثانوفيه     

تقصير التجاوزا  الناشئة عن المبحث األول: 

 .اإلمام في حق الرعية

 

 حاصةلة باععتةدا التجةاوزا  الالمبحث الثاني: 

 .والمال النذس على
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 املبحث األول 

 اإلمام يف حق اليعية قصريتالتجاوزات الناشئة عن 
 

 :رستة مطالب وفيه

التجاوزا  الناشئة عن تقصير  المطلا األول:

  في حراسة الدين وسياسة الدولة. اإلمام

التجاوزا  الناشئة عن تقصير  :المطلا الثاني

 في تحقيق اظمن اعقتصادي. اإلمام

التجاوزا  الناشئة عن تقصير : المطلا الثالث

 في تحقيق اظمن الثقافي. اإلمام

صير التجاوزا  الناشئة عن تق: المطلا الرابع

 في تحقيق اظمن اعجتماعي. اإلمام

التجاوزا  الناشئة عن : المطلا الخامس

 في تحقيق اظمن الصحي. تقصير اإلمام

التجاوزا  الناشئة عن : المطلا السادس

  اظخالقي.في تحقيق اظمن  قصير اإلمامت
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 المطلب األول

 (1)التجاوزات الناشئة عن تقصير اإلمام في حراسة الدين وسياسة الدولة

 أوالا: واجب اإلمام في حراسة الدين وسياسة الدولة:

قامة حدوده ،الدين على حفظ القياممن نهم واجبا  اإلمام  في  كاملة ورعااره ،وا 
 ؛عليها فعله في رعيته التي استرعاه مال نمام اهلل تعالى عسُيسأ أنهفجميع رؤون الحياة، 

عليه نن يكون حريصًا على تحقيق مصالح الرعية، فيتفقد نحوالهم، ويبارر نمورهم بنفسه و 
 دون الركون إلى نحد. 

فقال:  لدين وحراسته؛نن من نهم واجبا  اإلمام حفظ اوقد ذكر اإلمام الماوردي 
حفظ الدين على نصوله المستقرة، وما نجمع عليه سلف األمة، فإن نجم مبتدع نو زاغ "

ن له الصواب، ونخذه بما يلزمه من الحقوق ذو ربهة عنه، نوضح له الحجة، وبيَّ 
 .(2)"من خلل، واألمة ممنوعة من زلل والحدود؛ ليكون الدين محروساً 

نن يبارر بنفسه مرارفة وقيامه على نمورهم: " وقال فيما يتعلق برعاية اإلمام لرعيته،
األمور، وتصفح األحوال؛ لينهض بسياسة األمة وحراسة الملة، وال يعول على التفويض 

 .(3)"الناصح بلذة نو عبادة، فقد يخون األمين ويغش تراغالً 

، بعض األحاديث التي ترير إلى ننه يجب على اإلمام حفظ الدين وحراسته وهذه
 :على راون الرعية، وتفقدهموالقيام 

                                 
بحراسة الدين: الحرص على نرر الدين، وتقويته، وقيام العمل به، واستمرار كلمته عالية،  المقصود (1)

والدفاع عنه ضد الربها ، والضالال  التي يلقيها نعداء الدين. انظر: الماوردي، األحكام 
 (.40السلطانية )ص

قامة العدل، وتطبيق والمقصود بسياسة الدولة: حراسة البالد، والدفاع عنها، وحفظ األمن الداخل     ي، وا 
 (. 40األحكام الررعية. انظر: الماوردي، األحكام السلطانية )ص

 (.40صالماوردي، األحكام السلطانية )( 2)
 المرجع السابق.( 3)
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- ، ُزوِميَِّة الَِّتي س ر ق    ي ًرا ن ه مَُّهم  ر أ ُن الم ر ن ِة الم خ  اِار ة  ر ِضي  اللَُّه ع ن ه ا، ن نَّ ُقر  ع ن  ع 
م ن  ُيك ل ُم ِفيه ا ر ُسول  اللَِّه  ُة ف ق اُلوا: و  ل ي ِه ِإالَّ ُنس ام  ت ِرُئ ع  م ن  ي ج  ي ٍد، ِحبُّ ؟ ف ق اُلوا: و  ب ُن ز 

ُسوِل اللَِّه  ُسوُل اللَِّه  ر  ُة، ف ق ال  ر  ُه ُنس ام  ، ثُمَّ ق ام  (َأَتْشَفُع ِفي َحد  ِمْن ُحُدوِد اللَّهِ ):ف ك لَّم 
 ، ت ط ب  :ف اخ  الشَِّريُف َتَرُكوُه، ِإنََّما َأْهَلَك الَِّذيَن َقْبَلُكْم، َأنَُّهْم َكاُنوا ِإَذا َسَرَق ِفيِهُم ) ثُمَّ ق ال 

ِعيُف َأَقاُموا َعَلْيِه الَحدَّ، َواْيُم اللَِّه َلْو َأنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمَّد  َسَرَقْت  َذا َسَرَق ِفيِهُم الضَّ َواِ 
 .(1)(َلَقَطْعُت َيَدَها

 جه الداللة:و 

الحديث مرروعية إقامة الحدود، ونن ذلك من واجبا  اإلمام، ألن في ذلك  نفاد
ننه يجب على اإلمام نن يقيم رعاار اإلسالم وليحافظ عليها، لهذا الدين وحراسته، و تعظيم 

 .(2)ويعاقب كل من يعتدي عليها حتى ولو كان نقرب الناس

: ق ال  ِلي ر ُسوُل اهلِل  ع ن  ن ِبي ذ رٍّ - َيا َأَبا َذر  ِإنَُّه َسَيُكوُن َبْعِدي ُأَمرَاُء ):ق ال 
الَّ كُ  اَلَة ِلَوْقِتَها، َفِإْن َصلَّْيَت ِلَوْقِتَها َكاَنْت َلَك َناِفَلةا، َواِ  اَلَة، َفَصلِّ الصَّ ْنَت َقْد ُيِميُتوَن الصَّ

 .(3)(َأْحَرْزَت َصاَلَتكَ 

 وجه الداللة:

حياء رعااره، خصوصًا  دلَّ  الحديث على ننه يجب على اإلمام إقامة الدين، وا 
الصالة، وقد ذم الحديث األامة الذين يميتون الدين وال يحييون رعااره في حياة 

 .(4)المسلمين

ي ر ة   - ِن النَِّبي    ع ن  ن ِبي ُهر  : ع  َماُم ُجنٌَّة، ُيَقاَتُل ِمْن َورَاِئِه، َوُيتََّقى )، ق ال  ِإنََّما اإلِْ
ْن َيْأُمْر ِبَغْيرِِه َكاَن َعلَ   ْيِه ِبِه، َفِإْن َأَمَر ِبَتْقَوى اهلِل َعزَّ َوَجلَّ َوَعَدَل، َكاَن َلُه ِبَذِلَك َأْجٌر، َواِ 

                                 
 (.3475(، رقم )4/175نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب نحاديث األنبياء، باب حديث الغار( )( 1)
(؛ القاضي عياض، إكمال المعلم بفوااد مسلم 8/409،408البخاري )ابن بطال، ررح صحيح ( 2)

(5/501.) 
نخرجه: مسلم، صحيحه )كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب كراهية تأخير الصالة عن وقتها( ( 3)

 (.648(، رقم )1/448)
 (.5/149،148النووي، ررحه على مسلم )( 4)
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 .(1)(ِمْنهُ 

 وجه الداللة:

الحديث ننه يجب على اإلمام نن يمنع األعداء من إيذاء المسلمين، ونن يحمي  نفاد
 به نعداء اهلل من الكفار والبغاة وينصر المسلمين يقاتل بيضة اإلسالم، ونن يكون كالترس 

 .(2)عليهم

ِن اب ِن ُعم ر  - :  ن نَّ النَِّبيَّ  ع  اَل َيْسَتْرِعي اهلُل َتَباَرَك َوَتَعاَلى َعْبداا َرِعيَّةا، َقلَّْت )ق ال 
َوَتَعاَلى  َأْو َكُثَرْت، ِإالَّ َسأََلُه اهلُل َتَباَرَك َوَتَعاَلى َعْنَها َيْوَم اْلِقَياَمِة، َأَقاَم ِفيِهْم َأْمَر اهلِل َتَباَركَ 

ةا َعْن َأْهِل َبيْ  َأْم َأَضاَعُه؟ َحتَّى َيْسأََلهُ   .(3)(ِتِه َخاصَّ

 وجه الداللة:

في األرض، وسوف يسأله اهلل  الحديث على نن اإلمام مطالب بإقامة نوامر اهلل دلَّ 
عن ذلك يوم القيامة، والحديث فيه تهديد ووعيد لإلمام إذا ضيع األمانة التي  تعالى

 .(4)استرعاه اهلل عليها

 وسياسة الدولة: اإلمام في حراسة الدين تجاوزثانياا: 

ذا  اإلمام في تطبيق ررع اهلل تعالى بين الرعية، ولم يقم بالدور الذي كلفه  تجاوزوا 
عن  بعيدةً  ألنها ستصبح نمةً ض األمة للضعف والفرقة والرتا ؛ يعر  سوف اهلل إياه، ف

 منهج اهلل الذي يرسم لها طريق الحق.

ُُموِر ع ن  ه ذ ا " كالمًا جمياًل فقال:الرأن وذكر ابن تيمية في هذا  ُة األ  ر ج  وال  ذ ا خ  و اِ 
ق ع  ب أ ُسُهم  ب ي ن ُهم   و  ا ن ن ز ل  اللَُّه و  ك ُموا ِبغ ي ِر م   .(5)"ف ق د  ح 

                                 
(، رقم 3/1471ي اإلمام إذا نمر بتقوى اهلل( )نخرجه: مسلم، صحيحه )كتاب اإلمارة، باب ف( 1)

(1841.) 
 (.2/174القاضي عياض، إكمال المعلم بفوااد مسلم )( 2)
 (، وقال رعيب األرنؤوط: حديث صحيح.4638(، رقم )8/261نخرجه: نحمد، مسنده )( 3)
 (.1/446القاضي عياض، إكمال المعلم بفوااد مسلم )( 4)
 (.35/388ابن تيمية، مجموع الفتاوى ) (5)
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ل ي ن ا ر ُسوُل روي وخير دليل على ذلك؛ ما  : ن ق ب ل  ع  ، ق ال  ب ِد اللَِّه ب ِن ُعم ر  ، ع ن  ع 
: : َلْم َتْظَهِر َيا َمْعَشَر ) ف ق ال  ، َوَأُعوُذ ِباللَِّه َأْن ُتْدِرُكوُهنَّ اْلُمَهاِجِريَن َخْمٌس ِإَذا اْبُتِليُتْم ِبِهنَّ

اْلَفاِحَشُة ِفي َقْوم  َقطُّ، َحتَّى ُيْعِلُنوا ِبَها، ِإالَّ َفَشا ِفيِهُم الطَّاُعوُن، َواأْلَْوَجاُع الَِّتي َلْم َتُكْن 
الَِّذيَن َمَضْوا، َوَلْم َيْنُقُصوا اْلِمْكَياَل َواْلِميزَاَن، ِإالَّ ُأِخُذوا ِبالسِِّنيَن، َمَضْت ِفي َأْساَلِفِهُم 

ْلَطاِن َعَلْيِهْم، َوَلْم َيْمَنُعوا َزَكاَة َأْمَواِلِهْم، ِإالَّ ُمِنُعوا اْلَقْطَر  ِمَن َوِشدَِّة اْلَمُئوَنِة، َوَجْوِر السُّ
ُم َلْم ُيْمَطُروا، َوَلْم َيْنُقُضوا َعْهَد اللَِّه، َوَعْهَد َرُسوِلِه، ِإالَّ َسلََّط اللَُّه السََّماِء، َوَلْواَل اْلَبَهائِ 

ِه، َعَلْيِهْم َعُدوًّا ِمْن َغْيرِِهْم، َفَأَخُذوا َبْعَض َما ِفي َأْيِديِهْم، َوَما َلْم َتْحُكْم َأِئمَُّتُهْم ِبِكتَاِب اللَّ 
 .(1)(َل اللَُّه، ِإالَّ َجَعَل اللَُّه َبْأَسُهْم َبْيَنُهمْ َوَيَتَخيَُّروا ِممَّا َأْنزَ 

 وجه الداللة:

ي فاة وها إذا ظهر  فذكر الحديث الصفا  التي ينبغي على المسلمين نن يجتنب
جعل فإن اهلل سي ،القرآن والسنة وتركهمبحكم اهلل سبحانه،  عدم حكمهم ، ومنهامنهم

وبهم الخير، وحل  عليهم على الدنيا فنزع من قلبعضهم نعداء لبعض؛ ألنه صار نمرهم 
 .(2)العالمين سبحانه عقوبة رب

 

 

 

 

 

 

                                 
(، وقال األلباني 4019(، رقم )2/1332نخرجه: ابن ماجة، سننه )كتاب الفتن، باب العقوبا ( ) (1)

 (: حديث حسن.1/216في "سلسلة األحاديث الصحيحة" )
 (.2/489السندي، حاريته على سنن ابن ماجه ) (2)
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 المطلب الثاني

 (1)تحقيق األمن االقتصاديالتجاوزات الناشئة عن تقصير اإلمام في 

 أوالا: واجب اإلمام في تحقيق األمن االقتصادي:

من واجبا  اإلمام الحرص على إصالح نحوال الناس في نمور دنياهم ومعارهم، 
قال وتحكيم ررع اهلل في رؤون حياتهم، لتحقيق الغاية التي خلق اهلل الخلق ألجلها، 

َكَما  َواْبَتِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّاَر اآْلِخَرَة َواَل َتْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّْنَيا َوَأْحِسنْ تعالى: 
َأْحَسَن اللَُّه ِإَلْيَك َواَل َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي اأْلَْرِض ِإنَّ اللََّه اَل ُيِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ 

فقد نمر اهلل ؛ (2)
من  لهمفي طاعته، والتقرب إليه مما نباح  من مالوهبهم  تعالى عباده نن يستعملوا ما

المأكل والمررب والملبس وغير ذلك، ونمر باإلحسان إلى الخلق، وعدم اإلفساد في 
  .(3)األرض

جعل اهلل تعالى باألموال قيام نحوال الناس في نمور دينهم ودنياهم، فباألموال  وقد
تقوى دولة اإلسالم، وتوزع األجور والمساعدا  على الناس، وبها تُبنى المساجد 

 والمسترفيا  والمدارس وغير ذلك من المصالح.

اد، والتجارة، ًا بجميع نحكام المعامال ، واالقتصمَّ وينبغي على اإلمام نن يكون ُملِ 
 والزراعة، والصناعة، وغيرها، حتى يكون على بينة من نمرها فيما يحل ويحرم، وعليه نن

ال  ي ِبع  ِفي ُسوِقن ا ِإالَّ  :" قد قال عمر بن الخطاب يأمر الناس بذلك في معامالتهم؛ ف
 .(4)"م ن  ق د  ت ف قَّه  ِفي الد ينِ 

                                 
مما  ؛والموازنة بين إرادتها ونفقاتها ،للميزانية العامة للدولةعداد المقصود باألمن االقتصادي: اإل (1)

يحقق توازًنا للميزانية من غير سرف وال تقتير؛ ألن السرف قد يؤدي إلى التضخم واالفتقار، والتقتير 
، وكذلك تقسيم العطايا والحقوق بين الناس، مه الرريعةقد يؤدي إلى ظلم الرعية، وذلك كله مما تحر 

نصاف. انظر: الماوردي، األحكام السلطانية )ص  (. 40بعدل وا 
 (.77سورة القصص، اآلية )( 2)
 (.6/253ابن كثير، تفسيره )( 3)
( نخرجه: الترمذي، سننه )كتاب نبواب الوتر، باب ما جاء في فضل الصالة على النبي ( 4)

 حديث :(1/487في "صحيح وضعيف سنن الترمذي" ) وقال األلباني(، 487(، رقم )2/357)
 حسن اإلسناد.
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ولين بالعدل في القسم بين الناس، فإن والمسؤ والة من نجل ذلك نمر اهلل تعالى ال
نصاف، وال يحابى  األموال والحقوق من األمانا  التي يجب نن تؤدى إلى نهلها بعدل وا 

لقرابة نو صداقة، فإن اإلمام خازن مؤتمن يجب نن يؤدي الحقوق إلى  فيها نحد
نن هوى، وقد ثب  ما ترتهيه النفس والنصحابها، كما نمره اهلل تعالى، وال يتصرف فيها ب

ِإنَّ اللََّه َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اأْلََماَناِت ِإَلى َأْهِلَهاقوله تعالى:
وفيمن  ،نزل في والة األمر (1)

 .(2)ولي من نمور الناس ريااً 

ِليُّ ب ُن ن ِبي ط اِلبٍ و   ُكم  ِبم ا ن ن ز ل  اللَُّه ":  ق ال  ع  م اِم ن ن  ي ح  ل ى اإل ِ قٌّ ع  ، و ن ن  ُيؤ د ي  ح 
ُيِجيُبوا ِإذ ا ُدُعوا ُيِطيُعوا و  م ُعوا و  ِلِمين  ن ن  ي س  ل ى ال ُمس  قًّا ع  ان ة  ، ف ِإذ ا ف ع ل  ذ ِلك  ك ان  ح   .(3)"األ  م 

وخير  والنصيب من األموال العامة، تساوون مع الرعية في الحق،واألمراء م الوالةو 
اِم ِ  ُعب اد ة  روي عن  دليل على ذلك ما ب ر ًة ق ام  ر ُسوُل اللَِّه  قال:  ب ِن الصَّ ل  و  ، ف ت ن او 
: نَُّه َلْيَس ِلي ِفيَها ِإالَّ َنِصيِبي َمَعُكْم ِإالَّ اْلُخُمُس، )ب ي ن  ُنن ُمل ت ي ِه ف ق ال  ِإنَّ َهِذِه ِمْن َغَناِئِمُكْم، َواِ 

اْلَخْيَط َواْلَمِخيَط َوَأْكَبَر ِمْن َذِلَك َوَأْصَغَر، اَل َتُغلُّوا؛ َفِإنَّ َواْلُخُمُس َمْرُدوٌد َعَلْيُكْم، َفَأدُّوا 
اْلُغُلوَل َناٌر َوَعاٌر َعَلى َأْصَحاِبِه ِفي الدُّْنَيا َواآْلِخَرِة، َوَجاِهُدوا النَّاَس ِفي اللَِّه اْلَقِريَب 

، َوَأِقيُموا ُحُدوَد اللَِّه ِفي اْلَحَضِر َوالسََّفِر، َوَجاِهُدوا  َواْلَبِعيَد، َواَل تَُباُلوا ِفي اللَِّه َلْوَمَة اَلِئم 
ي اللَّهُ  ِبِه ِمَن اْلَهمِّ  ِفي َسِبيِل اللَِّه؛ َفِإنَّ اْلِجَهاَد َباٌب ِمْن َأْبَواِب اْلَجنَِّة َعِظيٌم ُيَنجِّ

  .(4)(َواْلَغمِّ 

 وجه الداللة:

م الباقي بين الحديث على نن اإلمام ال يأخذ من الغنيمة إال الخمس، ويقس   دلَّ 
الغانمين، والخمس الذي يأخذه ليس له وحده، بل يجب عليه نن يرده على المسلمين على 

له اهلل تعالى في كتابه  .(5)حسب ما فصَّ

                                 
 (.58سورة النساء، اآلية )( 1)
 (.8/490(؛ الطبري، تفسيره )2/239البغوي، تفسيره )( 2)
 (.33199(، رقم )17/366نخرجه: ابن نبي ريبة، مصنفه )( 3)
 (، وقال رعيب األرنؤوط: حديث حسن.22699(، رقم )37/372نخرجه: نحمد، مسنده )( 4)
 (.7/306الروكاني، نيل األوطار )( 5)
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 اإلمام في تحقيق األمن االقتصادي: جاوزثانياا: ت

ذا حفظ نموال المسلمين العامة اإلمام في تحقيق العدل االقتصادي، وفي  تجاوز وا 
فسيناله عذاب نماناتهم بالتعدي عليها، نو التفريط في حفظها؛  وفي خيانةمن الضياع، 

: س ِمع ُ  عن روي عظيم عند اهلل تعالى، فقد  ن ه ا، ق ال    اِريَِّة ر ِضي  اللَُّه ع  ل ة  األ ن ص  و  خ 
ُضوَن ِفي َماِل اللَِّه ِبَغْيِر َحق ، َفَلُهُم النَّاُر َيْوَم الِقَياَمةِ )ي ُقوُل: النَِّبيَّ   .(1)(ِإنَّ ِرَجاالا َيَتَخوَّ

 وجه الداللة:

وال يمنعوه لوالة واألمراء نن يأخذوا من مال اهلل ريًاا بغير حقه، اردع  نفاد الحديث
 .(2)مصارفها الررعية، ونال يتصرفوا في نموال المسلمين في غير نهله من

والمصارف الررعية كاإلنفاق إلقامة ررع اهلل تعالى في األرض، ودعوة الناس 
م العطاءا ، واألجور على المسلمين، وتنفيذ المراريع العامة النافعة، يقستوتعليمهم، و 

صالح الطرق وغيرها من المراريع النافعة والمرافق  والخدما  كالمدارس والمسترفيا  وا 
 المسلمين العامة. ومصالح

ومن األمور التي يجب على الوالة منع الناس من ِفعلها؛ احتكار السلع وبيعها بثمن 
نهى عن االحتكار، بل وتوعد  نعلى من ثمنها عند حاجة الناس إليها، وذلك ألن النبي 

: ك ان  المحتكرين بالوعيد الرديد؛ فقد روي  ي ى و ُهو  اب ُن س ِعيٍد، ق ال  س ِعيُد ب ُن ع ن  ي ح 
: ق ال  ر ُسوُل اهلِل  د ُث ن نَّ م ع م ًرا، ق ال  ، ف ِقيل  (َمِن اْحَتَكَر َفُهَو َخاِطئٌ ) :ال ُمس ي ِب، ُيح 

ت ِكرُ  ، ك ان  ي ح  ِديث  د ُث ه ذ ا ال ح  ًرا الَِّذي ك ان  ُيح  ت ِكُر، ق ال  س ِعيٌد: ِإنَّ م ع م  ِلس ِعيٍد: ف ِإنَّك  ت ح 
(3). 

وينبغي على الوالة نن يسدوا حاجا  الفقراء من موارد بي  المال العام، ومن المال 
فيعطون من الزكاة بقدر كفايتهم؛ حتى يحصل لهم الغنى الذي يخرجهم  ،الخاص كالزكاة

                                 
(، رقم 4/85نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب فرض الخمس، باب قوله تعالى )و ن نَّ هلِل ُخُمس ُه(( )( 1)

(3118.) 
لمناوي، التيسير بررح الجامع الصغير (؛ ا5/274ابن بطال، ررحه على صحيح البخاري )( 2)

(1/319.) 
(، رقم 3/1227نخرجه: مسلم، صحيحه )كتاب المساقاة، باب تحريم االحتكار في األقوا ( )( 3)

(1605.) 
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َدَقاُت : قالوقد بيَّن اهلل تعالى مصارف الزكاة، ف، من حالة الفقر والمسكنة ِإنََّما الصَّ
َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الرَِّقاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل ِلْلُفَقرَاِء 

اللَِّه َواْبِن السَِّبيِل َفِريَضةا ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ 
(1). 

لقوله تعالى:  وفي المال حق واجب غير الزكاة، وذلك كإعطاء الساال إذا صدق؛
 َْوَأمَّا السَّاِئَل َفاَل َتْنَهر

نما نطعمه من سألك و  ، ني:(2) وكان ذا حاجة فال تنهره، وا 
 .(3)واقض له حاجته

ومن الحق الواجب في المال إذا نزل  بالمسلمين نازلة كالمجاعة ، فيجب نن يؤخذ 
ُن م ع  ر ُسوِل اللَِّه   ال ُخد ِري  ع ن  ن ِبي س ِعيٍد من األغنياء ما يكفي للفقراء، ف ا ن ح  : ب ي ن م  ق ال 

  ُسوُل اللَِّه ِرم ااًل، ف ق ال  ر  ُفه ا ي ِميًنا و  ر  ع ل  ُيص  ل ى ن اق ٍة ل ُه، ف ج  اء  ر ُجٌل ع  ِفي س ف ٍر، ِإذ  ج 
 :( َفْلَيُعْد ِبِه َعَلى َمْن اَل َظْهَر ، َلُه، َوَمْن َكاَن ِعْنَدُه َفْضُل َمْن َكاَن ِعْنَدُه َفْضُل َظْهر 

، َفْلَيُعْد ِبِه َعَلى َمْن اَل زَاَد َلُه، َحتَّى َظَننَّا َأنَُّه اَل َحقَّ أِلََحد  ِمنَّا ِفي اْلَفْضلِ   .(4)(زَاد 

 وجه الداللة:

الحديث على الصدقة والمواساة واإلحسان إلى اآلخرين، وهذا فيه دعوة للوالة  حثَّ 
 . (5)بمواساة المحتاج، والبذل له دون تعريضه للسؤال

 

 

 

 

                                 
 (.60سورة التوبة، اآلية )( 1)
 (.10سورة الضحى، اآلية )( 2)
 (.24/489الطبري، تفسيره )( 3)
(، وقال 1663(، رقم )2/125الزكاة، باب في حقوق المال( )نخرجه: نبو داود، سننه )كتاب ( 4)

 صحيح.حديث : (2/1107في "صحيح الجامع الصغير وزيادته" ) األلباني
 (.12/33النووي، ررحه على مسلم )( 5)
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 لمطلب الثالثا

 (1)تحقيق األمن الثقافيالتجاوزات الناشئة عن تقصير اإلمام في 

 أوالا: واجب اإلمام في تحقيق األمن الثقافي:

من نخطر األمور التي تستهدف المسلمين في هذا الوق  الغزو الفكري والثقافي، 
الذي تغلغل في المجتمعا  اإلسالمية، من خالل التعليم، ووساال اإلعالم، وغيرها، حيث 

والمسلمين، بهدف رنَّ اليهود والنصارى ونعوانهم حربًا إعالمية عالمية على اإلسالم 
صرف المسلمين عن دينهم، ليسهل عليهم بعد ذلك السيطرة على بالد المسلمين، وقد قال 

ُيِريُدوَن َأْن ُيْطِفُئوا ُنوَر اللَِّه ِبَأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى اللَُّه ِإالَّ َأْن ُيِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو َكرَِه تعالى: 
اْلَكاِفُرونَ 

، الذين يريدون نن ُيبطلوا دين اهلل  رركين ونهل الكتاب، واآلية عامة في الم(2)
 .  (3)بألسنتهم وتكذيبهم له

والواجب على والة األمر نن يقوموا بواجبهم في حفظ األمن الثقافي اإلسالمي، 
ليك بعضًا من األدلة التي تفيد في ذلك: كري،ويتصدوا ألي غزو ثقافي ف  وا 

ي ر ة  - ُسوُل اللَِّه   ع ن  ن ِبي ُهر  ا ُتُوف ي  ر  : ل مَّ ك ف ر  م ن   ق ال  ٍر ب ع د ُه، و  ِلف  ن ُبو ب ك  ُتخ  و اس 
ُسوُل اللَِّه  ق د  ق ال  ر  ؟ و  ٍر: ك ي ف  تُق اِتُل النَّاس  ُأِمْرُت ): ك ف ر  ِمن  الع ر ِب، ق ال  ُعم ُر أِل ِبي ب ك 

اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، َفَمْن َقاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َعَصَم ِمنِّي َماَلُه َأْن ُأَقاِتَل النَّاَس َحتَّى َيُقوُلوا: 
: (َوَنْفَسُه، ِإالَّ ِبَحقِِّه َوِحَساُبُه َعَلى اللَّهِ  ُق اِتل نَّ م ن  ف رَّق  ب ي ن  الصَّال ِة و الزَّك اِة، "، ف ق ال  و اللَِّه أل 

قُّ الم ا ُسوِل اللَِّه ف ِإنَّ الزَّك اة  ح  ن ُعوِني ِعق ااًل ك اُنوا ُيؤ دُّون ُه ِإل ى ر  ل ى  ِل، و اللَِّه ل و  م  ل ق ات ل ُتُهم  ع 
ن ِعهِ  ف ُ  "، ف ق ال  ُعم ُر: "م  ٍر ِلل ِقت اِل، ف ع ر  د ر  ن ِبي ب ك  ف و اللَِّه م ا ُهو  ِإالَّ ن ن  ر ن ي ُ  اللَّه  ق د  ر ر ح  ص 

قُّ   .(4)"ن نَُّه الح 

                                 
المقصود باألمن الثقافي: حماية البالد من كل ما يهدد نمن الناس، واستقرارهم، كانترار األهواء  (1)

 (.40ش الناس آمنين من دون خوف نو وجل. انظر: الماوردي، األحكام السلطانية )صوالبدع، ليعي
 (.32سورة التوبة، اآلية )( 2)
 (.4/39(؛ البغوي، تفسيره )14/214الطبري، تفسيره ) (3)
( نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهلل ( 4)

 (.7284)(، رقم 9/93)
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 وجه الداللة:

الحديث واضح الداللة على ننه من واجب الوالة واألمراء التصدي لكل من يريد 
الحرص على تحقيق األمن لكل نفراد الرعية ضد ني غزو اس بعقيدة اإلسالم، و المس

في محاربة نبي بكر للمرتدين الذين نرادوا االنقالب على اإلسالم،  فكري، وهذا جليٌّ 
وتكوين جيش لمحاربة المسلمين، فما كان منه إال نن تصدى لهم، وحاربهم، حتى يحفظ 

 .(1)على المسلمين نمنهم ودينهم

ِرِكين   ن نَّ ر ُسول  اللَِّه   ع ن  ن ِبي و اِقٍد اللَّي ِثي  - ر ٍة ِلل ُمر  ر ج  ِإل ى ُحن ي ٍن م رَّ ِبر ج  ل مَّا خ 
ع ل  ل ن ا ذ ا   ن ن   ، ف ق اُلوا: ي ا ر ُسول  اللَِّه، اج  ت ُهم  ِلح  ل ي ه ا ن س  و اٍط ُيق اُل ل ه ا: ذ اُ  ن ن و اٍط ُيع ل ُقون  ع 

ا ل ُهم  ذ اُ  ن ن و اٍط، ف ق ال  النَِّبيُّ  اْجَعْل َلَنا اللَِّه َهَذا َكَما َقاَل َقْوُم ُموَسى  ْبَحانَ سُ ) :ك م 
 .(2)(َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَتْرَكُبنَّ ُسنََّة َمْن َكاَن َقْبَلُكمْ  ،ِإَلهاا َكَما َلُهْم آِلَهةٌ 

 وجه الداللة:

منع الناس من محاربة نهل األهواء والبدع، و واجب والة األمر في دلَّ الحديث على 
 نن يجعل لهم رجرة حينما طلبوا من النبي  التربه بهم، كما حدث مع الصحابة 

، ألنها من البدع التي ينبغي لمرركين، فأنكر النبي عليهم ذلك يعلقون عليها نسلحتهم كا
 .(3)عليهم اجتنابها

ِن النَِّبي  - َلَعَن )ق ال  ِفي م ر ِضِه الَِّذي م ا   ِفيِه:  ع ن  ع اِار ة  ر ِضي  اللَُّه ع ن ه ا، ع 
ي ر  (اللَُّه الَيُهوَد َوالنََّصاَرى، اتََّخُذوا ُقُبوَر َأْنِبَياِئِهْم َمْسِجداا ُزوا ق ب ر ُه غ  ل و ال  ذ ِلك  أل  ب ر  : و  ، ق ال   

ِجًدا ذ  م س  ر ى ن ن  ُيتَّخ  ن ن ي ن خ 
(4). 

 

                                 
 (.12/277،276ابن حجر، فتح الباري )( 1)
(، رقم 4/475نخرجه: الترمذي، سننه )كتاب نبواب الفتن، باب لتركبن سنن من كان قبلكم( )( 2)

 صحيح.حديث : (5/180في "صحيح وضعيف سنن الترمذي") (، وقال األلباني2180)
 (.6/339المباركفوري، تحفة األحوذي )( 3)
(، 2/88ري، صحيحه )كتاب الجنااز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور( )نخرجه: البخا( 4)

 (.1330رقم )
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 وجه الداللة:

جواز بناء المساجد على القبور، سواء كان ذلك ألجل تعظيم  نفاد الحديث عدم
وفيه تربه  ،صاحب القبر، نو للتوجه إلى القبر حالة الصالة، فإن هذا من الررك الجلي

نمته عن ذلك؛ ألن فيه تعظيمًا للعبد  هى النبي وقد نباليهود حيث كانوا يفعلون ذلك، 
فيه دعوٌة لألمراء بنبذ مثل هذه األمور التي تعد من   ، وفعل النبيغير مسموح به

  .(1)الرركيا ، ومالحقة من يسعى لإلضرار باإلسالم والمسلمين

أ ُل ع ن  - ع ل  ي س  ِدين ة  ف ج  ِبيٌغ ق ِدم  ال م  ع ن  ُسل ي م ان  ب ِن ي س اٍر: ن نَّ ر ُجاًل ُيق اُل ل ُه ص 
س ل  إِ  : ن ن ا  ل ي ِه ُعم ُر ُمت ر اِبِه ال ُقر آِن، ف أ ر  ؟ ق ال  : م ن  ن ن    ِل، ف ق ال  ق د  ن ع دَّ ل ُه ع ر اِجين  النَّخ  و 

ب ُد اللَِّه ُعم رُ  : ن ن ا ع  ق ال  ب ُه و  ر  ُجوًنا ِمن  ِتل ك  ال ع ر اِجيِن، ف ض  ذ  ُعم ُر ُعر  ِبيٌغ، ف أ خ  ب ُد اللَِّه ص  ، ع 
تَّى د ِمي  ف ج   ًبا ح  ر  ، ق د  ذ ه ب  الَِّذي ُكن ُ   ع ل  ل ُه ض  ُبك  س  ، ح  ِمِنين  : ي ا ن ِمير  ال ُمؤ  ر ن ُسُه، ف ق ال 

ن ِجُد ِفي ر ن ِسي
(2). 

 وجه الداللة:

دلَّ األثر على ننه يجب على الوالة منع ني نحٍد يريد المساس بعقيدة اإلسالم، 
ندما سمع نن ع والتركيك والطعن في كتاب اهلل تعالى، وهذا ما حدث في زمن عمر

، فقام صبيغًا يسأل عن نمور من القرآن، يريد بذلك فتح باب الكالم والجدل في القرآن
 .(3)بضربه حتى يمتنع عن ذلك

 اإلمام في تحقيق األمن الثقافي: جاوزثانياا: ت

ذا انترر  البدع والخرافا ،  اإلمام في تحقيق األمن الثقافي بين المسلمين، تجاوز وا 
ض الدين لهزا  عنيفة مهَّد  وظهر الرك واإللحاد في كثير من نفوس نبناء األمة، وتعرَّ 

لظهور االتجاها  اإللحادية، وبالتالي تسلَّط  على بالد المسلمين، وحارب  اإلسالم 
 هم ورجال الدين؛ إما بإطالق الرااعا ، نو باختالق الذرااع والمبررا  الستتاصال

                                 
 (.2/600(؛ القاري، مرقاة المفاتيح )8/135صحيح البخاري ) العيني، عمدة القاري ررح( 1)
(، رقم 1/252( )نخرجه: الدارمي، سننه )المقدمة، باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع( 2)

 (، وقال الداراني: رجاله ثقا .146)
 (.2/536الراطبي، االعتصام )( 3)
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 .(1)والخالص منهم

طَّاِب، ن ت ى النَِّبيَّ ف ب ِد اهلِل، ن نَّ ُعم ر  ب ن  ال خ  اِبِر ب ِن ع  اب   ع ن  ج  ُه ِمن  ِبِكت اٍب ن ص 
ل ى، ف ق ر  ب ع ِض ن ه ِل ال ُكُتبِ  :  النَِّبيُّ  ن ُه ع  ق ال  ُكونَ )ف غ ِضب  و  ِفيَها َيا اْبَن اْلَخطَّاِب،  َأُمَتَهوِّ

 َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَقْد ِجْئُتُكْم ِبَها َبْيَضاَء َنِقيَّةا، اَل َتْسأَُلوُهْم َعْن َشْيء  َفُيْخِبُروُكْم ِبَحق  
َكاَن َحيًّا، َما َوِسَعُه  َفُتَكذُِّبوا ِبِه، َأْو ِبَباِطل  َفُتَصدُِّقوا ِبِه، َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلْو َأنَّ ُموَسى

 .(2)(َيتَِّبَعِني ِإالَّ َأنْ 

  وجه الداللة:

من نن يتخطفهم نهل الباطل  ،على نصحابه ونمته نفاد الحديث حرص النبي 
حين رنى عمر يمسك صحيفة من صحف التوراة بيده  رديداً  بباطلهم، فغضب غضباً 
فيها يا ابن الخطاب، ني: نمتحيرون فيها وقد جاتكم بالحق من  يقرؤها، وقال: نمتهوكون

 ،ر الذي نجرى اهلل الحق على لسانه وقلبهتعالى، فلان كان هذا فعله مع عم عند اهلل
  .، فكيف يكون خطابه مع غيرهالخليفة الرارد من نعلم نصحاب النبي 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 (.263رسالة ماجستير بعنوان "الحسبة في النظام اإلسالمي" للطالب: إدريس محمد عثمان )ص (1)
 (، وقال رعيب األرنؤوط: إسناده ضعيف. 15156(، رقم )23/349نخرجه: نحمد، مسنده ) (2)
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 المطلب الرابع

 (1)تحقيق األمن االجتماعيالتجاوزات الناشئة عن تقصير اإلمام في 

 أوالا: واجب اإلمام في تحقيق األمن االجتماعي:

تتميز عن غيرها من الدول الجاهلية بأنها تقوم على األخوة إن الدولة اإلسالمية 
ُسوِل اللَِّه   ع ن  ن ِبي ُنم ام ة  في اهلل، والبغض في اهلل، فوالحب والتكافل، اإليمانية،  ع ن  ر 

  : يَمانَ )ن نَُّه ق ال   .(2)(َمْن َأَحبَّ ِللَِّه، َوَأْبَغَض ِللَِّه، َوَأْعَطى ِللَِّه، َوَمَنَع ِللَِّه َفَقِد اْسَتْكَمَل اإلِْ

الحرص على تحقيق األخوة والتكافل، والسعي لكي  ؛والحكام ومن واجب والة األمور
والتراحم، ويزول حتى يسود بينهم اإلحسان  تكون منهجًا يسلكه المسلمون في حياتهم،

ليك بعض األحاديث الدالَّة على العداء والتباغض،  ، التكافل االجتماعي بين المسلمينوا 
 :ودور الوالة في تحقيق ذلك

ب د  اللَِّه ب ن  عن - : ن نَّ ر ُسول  اللَِّه  اللَُّه ع ن ُهم ا ُعم ر  ر ِضي  ع  الُمْسِلُم َأُخو )ق ال 
الُمْسِلِم اَل َيْظِلُمُه َواَل ُيْسِلُمُه، َوَمْن َكاَن ِفي َحاَجِة َأِخيِه َكاَن اللَُّه ِفي َحاَجِتِه، َوَمْن َفرََّج 

ِمْن ُكُرَباِت َيْوِم الِقَياَمِة، َوَمْن َسَتَر ُمْسِلماا َسَتَرُه اللَُّه  َعْن ُمْسِلم  ُكْرَبةا، َفرََّج اللَُّه َعْنُه ُكْرَبةا 
 .(3)(َيْوَم الِقَياَمةِ 

 وجه الداللة:

المسلمين على التعاون، ورفقة بعضهم على بعض، وترك ظلمهم،  حثَّ الحديث
دخال السرور عليهم ،عوراتهم ء حوااجهم، وتفريج كرباتهم، وستروقضا  ونولى الناس ، وا 

                                 
المقصود باألمن االجتماعي: الحرص على نرر الصفا  الحسنة، كالتعاون، والمحبة، وتفريج  (1)

الكربا ، والتراحم بين الناس، ومحاربة الصفا  السياة، كررب المخدرا ، والفقر، واالنحراف، وغير 
 (.40ذلك. انظر: الماوردي، األحكام السلطانية )ص

(، رقم 4/220، باب الدليل على زيادة اإليمان ونقصانه( )نخرجه: نبو داود، سننه )كتاب السنة( 2)
 صحيح.حديث : (1/2في "صحيح وضعيف سنن نبي داود" ) (، وقال األلباني4681)

نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب المظالم والغصب، باب ال يظلم المسلم المسلم وال يسلمه( ( 3)
 (.2442(، رقم )3/128)
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 .(1)لحرص على تحقيق ذلك بين المسلمين هم الوالةافي 

ى النَِّبيُّ  ع ن  ن ن ٍس - ِدين ة  ف آخ  ٍف الم  ِن ب ُن ع و  م  ب ُد الرَّح  : ق ِدم  ع  ب ي ن   ق ال  ب ي ن ُه و 
ف ي ِن  اِلي ِنص  ِن: ُنق اِسُمك  م  م  ك ان  س ع ٌد ذ ا ِغًنى، ف ق ال  ِلع ب ِد الرَّح  ، و  اِري  ِبيِع األ ن ص  س ع ِد ب ِن الرَّ
تَّى ع  ح  ل ى السُّوِق، ف م ا ر ج  ، ُدلُّوِني ع  اِلك  م  : ب ار ك  اللَُّه ل ك  ِفي ن ه ِلك  و  ، ق ال  و ُجك   و ُنز 
ل ي هِ  اء  و ع  ن ِزِلِه، ف م ك ث ن ا ي ِسيًرا ن و  م ا ر اء  اللَُّه، ف ج  ًنا، ف أ ت ى ِبِه ن ه ل  م  س م  ل  ن ِقًطا و  ت ف ض   اس 

ٌر ِمن  ُصف ر ٍة، ف ق ال  ل ُه النَِّبيُّ  ر  (2)(َمْهَيمْ ):و ض  ُ  ام  وَّج  : ي ا ر ُسول  اللَِّه ت ز  ن ًة ِمن  ، ق ال 
ارِ  : األ ن ص  :  (َما ُسْقَت ِإَلْيَها؟)، ق ال  : ن و اًة ِمن  ذ ه ٍب، ق ال   .(3)(َأْوِلْم َوَلْو ِبَشاة  )ق ال 

 وجه الداللة:

، فقد كانوا نخوة مجتمعين دلَّ الحديث على ما تميز به مجتمع الصحابة 
متماسكين، تسودهم األخالق الكريمة وكان نحدهم يقدم حاجة نخيه على حاجته، ويحب 

وفي الحديث حثٌّ للوالة على تحقيق هذه الخصال الطيبة بين  ألخيه ما يحب لنفسه،
 .(4)الناس حتى يسود التكافل والمحبة

 اإلمام في تحقيق األمن االجتماعي: جاوزثانياا: ت

ذا  انترر الفساد، وساد الحقد والضغينة اإلمام في تحقيق األمن االجتماعي،  تجاوزوا 
ليك بعضًا من األدلة على هو المساول عن محاربة من يقوم بذلك؛ بين الناس، واإلمام  وا 

 ذلك:

ِإنََّما َجزَاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اأْلَْرِض َفَساداا قوله تعالى : -
ِمْن ِخاَلف  َأْو ُيْنَفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذِلَك َلُهْم َأْن ُيَقتَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو تَُقطََّع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم 

ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا َوَلُهْم ِفي اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ 
(5).  

                                 
 (.5/97)ابن حجر، فتح الباري ( 1)
 (.4/378ابن األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر ) وهي كلمة يمانية. ،ني ما نمركم ورأنكم (2)
نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب البيوع، باب ما جاء في قول اهلل تعالى )فإذا قضي  الصالة..(( ( 3)

 (.2049(، رقم )3/53)
 (.10/501ابن حجر، فتح الباري )( 4)
 (.33الماادة، اآلية ) سورة (5)
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 وجه الداللة:

نفاد  اآلية نن من يسعى لنرر الفساد في األرض، فعلى اإلمام القيام بما نمره اهلل 
وبالمفهوم تعالى في هذه اآلية تجاهه، ليحفظ على المسلمين وحدتهم، واجتماعهم، 

 . (1)إذا لم يقم اإلمام بواجبه، حدث ما يخراه المسلمون من الفرقة والضياعالمخالف لآلية 

ِليِد ب ِن ُعق ب ة  ب ِن ن ِبي ُمع ي ٍط،  ِزرُّ ب ُن ُحب ي ٍش  عن-  : ل مَّا ن ن ك ر  النَّاُس ِسير ة  ال و  ق ال 
ر  ِإم   و  ِبُروا؛ ف ِإنَّ ج  ُعوٍد: اص  ب ُد اهلِل ب ُن م س  ُعوٍد، ف ق ال  ل ُهم  ع  ب ِد اهلِل ب ِن م س  اٍم ف ِزع  النَّاُس ِإل ى ع 

ِسين  ع اًما خ   م  ذ ِلك  ن ن ي س ِمع ُ  ر ُسول  اهلِل خ  اَل ُبدَّ ِللنَّاِس )ي ُقوُل:  ي ٌر ِمن  ه ر ِج ر ه ٍر، و 
ِويَِّة، َوَأمَّا ِمْن ِإَماَرة  َبرَّة  َأْو َفاِجَرة ، َفَأمَّا اْلَبرَُّة َفَتْعِدُل ِفي اْلَقْسِم، َوُيْقَسُم َبْيَنُكْم َفْيُؤُكْم ِبالسَّ 

َماَرُة اْلَفاِجَرةُ اْلَفاِجَرُة َفيُ  م ا (َخْيٌر ِمَن اْلَهْرجِ  ْبَتَلى ِفيَها اْلُمْؤِمُن، َواإلِْ : ي ا ر ُسول  اهلِل، و  ، ِقيل 
: ال    .(2)(اْلَقْتُل َواْلَكِذبُ )ه ر ُج؟ ق ال 

 وجه الداللة:

الحديث على وجوب قيام اإلمام بتحقيق األمن االجتماعي، من خالل تطبيق  دلَّ 
العدل، ورفع الظلم بين الناس، لاال ينترر القتل، والفساد، والكذب، وتنتهك المحارم، 

 وتضيع الحقوق. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                 
 (.11/345الرازي، تفسيره ) (1)
(، رقم 10/132، باب منه( )نخرجه: الطبراني، المعجم الكبير )كتاب مناقب عبد اهلل بن مسعود (2)

(10210.) 
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 المطلب الخامس

 (1)تحقيق األمن الصحيالتجاوزات الناشئة عن تقصير اإلمام في 

 اإلمام في تحقيق األمن الصحي:أوالا: واجب 

نهم قيم اإلسالم  ، باعتبارهمامًا بالغاً اهت تحقيق األمن الصحياألمور باهتم والة 
ن الروحية والمادية، فقد نمر  الرريعة الغرَّاء بالنظافة والتطهير، وحذَّر  المسلمين م

التي ينبغي الفقهاء في الحديث عن جوانب الطهارة  تلويث ننفسهم وبياتهم، وقد توسع
وطرق  ،ودور عبادته ،عملهو  ،ومسكنه ،ومرربه ،ومأكله ،في بدنه على المسلم مراعاتها

ليك  وغير ذلك من األمور التي تضمن الصحة في البياة التي يعيش فيها، ،مروره وا 
 األمن الصحي:تحقيق تبين مدى عناية الوالة ب التي دلةبعضًا من األ

ب ِد اللَِّه ب ِن - بَّاسٍ ع ن  ع  طَّاِب   ع  تَّى ِإذ ا ن نَّ ُعم ر  ب ن  الخ  ر ج  ِإل ى الرَّأ ِم، ح  ، خ 
ن اِد، ن ُبوُعب ي د ة   ق ع   ك ان  ِبس ر غ  ل ِقي ُه ُنم ر اُء األ ج  ب اء  ق د  و  ب ُروُه ن نَّ الو  اُبُه، ف أ خ  ح  رَّاِح و ن ص  ب ُن الج 

اُهم   ، ف د ع  ِلين  ُع ِلي الُمه اِجِرين  األ وَّ بَّاٍس: ف ق ال  ُعم ُر: اد  ِض الرَّأ ِم. ق ال  اب ُن ع  ِبأ ر 
 ، ت ر ار ُهم  ٍف  ...ف اس  م ِن ب ُن ع و  ب ُد الرَّح  اء  ع  : ف ج  ك   -ق ال  ِتِه و  اج   -ان  ُمت غ ي ًبا ِفي ب ع ِض ح 

: ِإنَّ ِعن ِدي ِفي ه ذ ا ِعل ًما، س ِمع ُ  ر ُسول  اللَِّه  ِإَذا َسِمْعُتْم ِبِه ِبَأْرض  َفاَل (ي ُقوُل:  ف ق ال 
َذا َوَقَع ِبَأْرض  َوَأْنُتْم ِبَها َفاَل َتْخُرُجوا ِفرَاراا ِمْنهُ  ِمد  اللَّه  ُعم ُر ثُمَّ ق ا )َتْقَدُموا َعَلْيِه، َواِ  : ف ح  ل 

ر ف    .(2)ان ص 

 وجه الداللة:

نفاد الحديث مدى اهتمام الوالة واألمراء بالجانب الصحي للرعية، وحرصهم على 
قد خرج إلى الرام، وهو في الطريق  سالمتها من ني سوء، فهذا عمر بن الخطاب 

علم نن الطاعون قد وقع بها، فلم يرأ نن ُيقحم من معه من المسلمين في هذا المرض، 

                                 
المقصود باألمن الصحي: الحرص على تقليل انترار األمراض، وعزل المصابين عن األصحاء،  (1)

وتوفير العالج والتطبيب المناسب لكل مريض، حفاظًا على صحة المجتمع، وهذا األمر وتحقيقه 
 (. 6/39موكول إلى الوالة والحكام. انظر: ابن عثيمين، ررح رياض الصالحين )

 (.5729(، رقم )7/130صحيحه )كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون( )نخرجه: البخاري، ( 2)
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فما كان منه إال نن استرار المهاجرين واألنصار وغيرهم، ونخذ برني من قالوا بالرجوع 
 .(1)حتهاوعدم المضي في هذا األمر، حرصًا منه على سالمة الرعية، والحفاظ على ص

اِبرٍ - ُه ِفي ر ن ِسِه، ثُمَّ  ع ن  ج  ٌر ف ر جَّ ج  اب  ر ُجاًل ِمنَّا ح  ن ا ِفي س ف ٍر ف أ ص  ر ج  : خ  ق ال 
ًة  ص  ا ن ِجُد ل ك  ُرخ  ًة ِفي التَّي مُِّم؟ ف ق اُلوا: م  ص  : ه ل  ت ِجُدون  ِلي ُرخ  اب ُه ف ق ال  ح  ت ل م  ف س أ ل  ن ص  اح 

ل ى النَِّبي  و ن ن    ت ق ِدُر ع   ن ا ع  ، ف ل مَّا ق ِدم  ت س ل  ف م ا   اِء ف اغ  :  ل ى ال م  ِبر  ِبذ ِلك  ف ق ال  َقَتُلوُه )ُنخ 
 يِه َأْن َيَتَيمَّمَ َقَتَلُهُم اللَُّه َأاَل َسأَُلوا ِإْذ َلْم َيْعَلُموا َفِإنََّما ِشَفاُء اْلِعيِّ السَُّؤاُل، ِإنََّما َكاَن َيْكفِ 

 .(2)(عَلى ُجْرِحِه ِخْرَقةا، ثُمَّ َيْمَسَح َعَلْيَها َوَيْغِسَل َساِئَر َجَسِدهِ  َوَيْعِصرَ 

 وجه الداللة:

كان رحيمًا بالمرضى، وكان حريصًا نن يخفف عنهم، ونال  نن النبي  نفاد الحديث
الرجل  ألنه عرَّض بغير علم بالوعيد، من نفتى توعديرق عليهم، ومن مظاهر رحمته ننه 

المجروح للمو ، مع نن التيمم مرروع، وهذا خير مثال نضربه في اهتمام الوالة بصحة 
 .(3)، وسالمتها من األمراض واألسقامالرعية

ر ب   رضي اهلل عنها ع ن  ع اِار ة  - ِل، ف ض  ن د ِق ِفي األ ك ح  م  الخ  : ُنِصيب  س ع ٌد ي و  ق ال   
ًة ِفي  النَِّبيُّ  ي م  ُهم  خ  ِجِد، ِلي ُعود ُه ِمن  ق ِريٍب ف ل م  ي ُرع  ٌة ِمن  ب ِني  ،الم س  ي م  ِجِد خ  ِفي الم س  و 

؟ ف   ِة، م ا ه ذ ا الَِّذي ي أ ِتين ا ِمن  ِقب ِلُكم  ي م  ، ف ق اُلوا: ي ا ن ه ل  الخ  ِإذ ا س ع ٌد ِغف اٍر، ِإالَّ الدَُّم ي ِسيُل ِإل ي ِهم 
ُحُه د ًما،  ف م ا   ِفيه اي غ ُذو ُجر 

(4). 

 وجه الداللة:

العناية بالمرضى، والمصابين، وخير دليل على ذلك موقفه  كان من هدي النبي 
خيمة في المسجد  من سعد بن معاذ حين نصيب في غزوة الخندق، فجعل له النبي 

                                 
 (.10/186،185ابن حجر، فتح الباري )( 1)
في  (، وقال األلباني336رقم )(، 1/93، باب في المجروح يتيمم( )نخرجه: نبو داود )كتاب الطهارة( 2)

 .حديث صحيح: (2/805"صحيح الجامع الصغير وزيادته" )
 (.2/153داود ) سنن نبيالعيني، ررح ( 3)
(، 1/100نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب الصالة، باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم( )( 4)

 (.463رقم )
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 ليبقى قريبًا منه، ويتمكن من رؤيته في كل وق ، وهذا ما يجب على الوالة القيام به تجاه
 .(1)المرضى وغيرهم

 اإلمام في تحقيق األمن الثقافي:  جاوزثانياا: ت

ذا يؤدي إلى سفإن ذلك اإلمام في تحقيق األمن الصحي بين نفراد الرعية؛  تجاوز وا 
 انترار األمراض واألوباة في المجتمع، والمجتمع المريض العليل ال يمكن نن يسلك سبيالً 

 لك كان النبيف العقول، ولذإلى التقدم والرقي والنجاح، فضعف األجساد ينتج عنه ضع
  ًعلى إرراد نصحابه إلى نسباب السالمة والقوة والعافية حريصا.  

ُسوُل اللَِّه ف : ق ال  ِلي ر  ِرو ب ِن الع اِص، ق ال  ب ِد اللَِّه ب ِن ع م   أََلْم ُأَنبَّْأ َأنََّك َتُقومُ ):ع ن  ع 
: (،اللَّْيَل َوَتُصوُم النََّهار ، ف ق ال  الَعْيُن، (2)َفِإنََّك ِإَذا َفَعْلَت َذِلَك َهَجَمتِ )ف ُقل ُ : ن ع م 

، َفَذِلَك َصْوُم الدَّهْ (3)َوَنِفَهتِ   (ِر، َأْو َكَصْوِم الدَّْهرالنَّْفُس، ُصْم ِمْن ُكلِّ َشْهر  َثاَلَثَة َأيَّام 
:  ،(4)ُقل ُ : ِإن ي ن ِجُد ِبي َفُصْم َصْوَم َداُوَد َعَلْيِه السَّاَلُم، َوَكاَن َيُصوُم َيْوماا َوُيْفِطُر )ق ال 

 .(5)(َيْوماا، َواَل َيِفرُّ ِإَذا اَلَقى

 وجه الداللة:

نفاد الحديث نن النفس حق، وينبغي لإلنسان نن يحافظ عليها، فال يحملها ما ال 
نه إذا نعطى نفسه حقها من المباح بنية صالحة؛ ومنعها من رهواتها، كان  تطيق، وا 

منع عبد اهلل من إرهاق نفسه بالصيام والقيام، خرية إرهاق  مأجورًا في ذلك، فالنبي 
 .(6)جسده، وهذا دليل واضح على ما يترتب على إهمال الصحة والجسد

                                 
 (.2/111ابن بطال، ررح صحيح البخاري )( 1)
 هجم  العين: غار  وضعف بصرها.انظر: ابن األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر (2)

(5/100.) 
 (.5/100انظر: ابن األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر ) نفه  النفس: تعب  وكلَّ . (3)
انظر: ابن األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر  نجد بي: نجد في نفسي قدرة على ذلك. (4)

(4/24.) 
ى )وآتينا داود زبورًا(( نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب نحاديث األنبياء، باب قول اهلل تعال (5)

 (.3419(، رقم )4/160)
 (.16/8العيني، عمدة القاري ) (6)
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 لمطلب السادسا

 (1)األخالقيتحقيق األمن التجاوزات الناشئة عن تقصير اإلمام في 

 أوالا: واجب اإلمام في تحقيق األمن األخالقي:

على نرر  نن يحرصمن واجبا  اإلمام االهتمام بسلوك الرعية ونخالقها، و إن 
كاالستاذان، وغض البصر، ورد  ،اآلداب اإلسالمية التي حثَّ عليها رسولنا الكريم 

ليك بعض السالم، واألمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وغير ذلك؛  األدلة التي تدل وا 
 اآلداب التي يجب على والة األمور العناية بها:على 

:  ن نَّ النَِّبيَّ  ع ن  ن ِبي س ِعيٍد الُخد ِري  - ف ق اُلوا: ي ا  (ِإيَّاُكْم َوالُجُلوَس ِبالطُُّرَقاتِ )ق ال 
اِلِسن ا ُبدٌّ  : ر ُسول  اللَِّه، م ا ل ن ا ِمن  م ج  دَُّث ِفيه ا، ف ق ال  ِإْذ َأَبْيُتْم ِإالَّ الَمْجِلَس، َفَأْعُطوا )ن ت ح 

قُّ الطَّرِ ( الطَِّريَق َحقَّهُ  م ا ح  :ق اُلوا: و  َردُّ َغضُّ الَبَصِر، َوَكفُّ اأَلَذى، وَ )يِق ي ا ر ُسول  اللَِّه؟ ق ال 
 .(2)(السَّاَلِم، َواأَلْمُر ِباْلَمْعُروِف، َوالنَّْهُي َعِن الُمْنَكرِ 

 وجه الداللة: 

وجوب غض البصر عن النظر إلى عورة مؤمن ومؤمنة، وعن جميع نفاد الحديث 
 ، ولزوم األمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وكف األذى،وجوب رد السالمو المحرما ، 

وهذه آداب ينبغي على من واله اهلل نمر المسلمين، نن يحرص على ترسيخها فيهم، 
  .(3)، وتزكو األخالقونررها بينهم؛ حتى تعم الفضيلة

ِر النَِّبي    ع ن  س ه ِل ب ِن س ع دٍ - ٍر ِفي ُحج  : اطَّل ع  ر ُجٌل ِمن  ُجح  م ع  النَِّبي  ق ال  ، و 
  ِمد ًرى ي ُحكُّ ِبِه:  َلْو َأْعَلُم َأنََّك َتْنُظُر، َلَطَعْنُت ِبِه ِفي َعْيِنَك، ِإنََّما ُجِعَل ) ر ن س ُه، ف ق ال 

                                 
المقصود باألمن األخالقي: الحرص على نرر اآلداب والسلوكيا  اإلسالمية الراردة، كآداب  (1)

االستاذان، وغض البصر، والرحمة، والتعاون، والنظام، والنظافة، وهذا من واجب الوالة نو من ينوب 
هم، حتى يبقى المجتمع المسلم قدوة لغيره من المجتمعا . انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى عن
(28/268.) 

 (.6229(، رقم )8/51نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب بدء السالم، باب منه( ) (2)
 (.6/589ابن بطال، ررح صحيح البخاري )( 3)
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 .(1)(ااِلْسِتْئَذاُن ِمْن َأْجِل الَبَصرِ 

 وجه الداللة:

دلَّ الحديث على وجوب االستاذان، وننه ال يجوز اختالس النظر، ومن يفعل ذلك 
عينه ال ضمان على من رماه إذا نظر في بي  ليس فيه ُيرمى بريء خفيف، ولو فقا  

محرم له، واالستاذان من اآلداب التي ينبغي لإلمام الحرص عليها، وحث الرعية على 
 .(2)االلتزام بها

 اإلمام في تحقيق األمن األخالقي: تجاوزثانياا: 

ذا  الفساد، في تحقيق األمن السلوكي واألخالقي بين الناس، انترر اإلمام  تجاوزوا 
 ، والدليل على ذلك:وعمَّ  الجراام، وكثر الكذب والخيانة

:  ع ِن النَِّبي    ن ِبي ُنم ام ة  روي عن - يَبَة ِفي النَّاِس )ق ال  ِإنَّ اأْلَِميَر ِإَذا اْبَتَغى الرِّ
 .(3)(َأْفَسَدُهمْ 

 وجه الداللة:

الحديث على نن اإلمام إذا اتقى اهلل في رعيته، ولم يبتغ الريبة والرك في الناس،  دلَّ 
 ، ألنه المساول عنهم؛ فإذا فسد فسدوا وراءه.حفظهم من الوقوع في المعاصي

اِلِح في حديثه لألحمسية لما سألته عن نبي بكر - ِر الصَّ ل ى ه ذ ا األ م  ا ب ق اُؤن ا ع  : م 
اء  اللَّ  : الَِّذي ج  اِهِليَِّة؟ ق ال  ت ق ام    ِبُكم  ن ِامَُّتُكم  "ُه ِبِه ب ع د  الج  ا اس  ل ي ِه م   .(4)"ب ق اُؤُكم  ع 

ا ن ف ق  ِفيِه ُجِلب  إل ي ِه؛  وقال ابن تيمية: " ِر ك السُّوِق م  ي ن ب ِغي ن ن  ي ع ِرف  ن نَّ ُنوِلي األ  م  و 
ُل  ُق و ال ِبرُّ و ال ع د  د  ن ُه. ف ِإن  ن ف ق  ِفيِه الص  ب ِد ال ع ِزيِز ر ِضي  اللَُّه ع   ه ك ذ ا ق ال  ُعم ُر ب ُن ع 

                                 
(، رقم 8/54االستاذان من نجل البصر( )نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب االستاذان، باب ( 1)

(6241.) 
 (.11/25،24ابن حجر، فتح الباري )( 2)
(، 4889(، رقم )4/272نخرجه: نبو داود، سننه )كتاب األدب، باب في النهي عن التجسس( ) (3)

 (: حديث صحيح. 1/329وقال األلباني في "صحيح الجامع الصغير وزيادته" )
 (.3834(، رقم )5/41نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب مناقب األنصار، باب نيام الجاهلية( ) (4)
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؛  ن  ن ف ق  ِفيِه ال ك ِذُب و ال ُفُجورو األ  م ان ُة ُجِلب  إل ي ِه ذ ِلك   .(1)"و اِ 

بما لألسوة الحسنة والخصال الطيبة في الحكام واألمراء من  زاخر وتاريخ المسلمين
 نثر في األمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.28/268ابن تيمية، مجموع الفتاوى ) (1)
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 املبحث الثاني

 النفس واملال  اللة باعاعتدا  عل التجاوزات احل 

 :مطلبان وفيه

 باععتدا التجاوزا  الحاصلة  :المطلا األول

 النذس. على

 

 باععتةدا  ة التجاوزا  الحاصةل :المطلا الثاني

 .المالعلى 
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 المطلب األول

 النفس على التجاوزات الحاصلة باالعتداء

 أوالا: واجب اإلمام في حفظ النفس:

مــن نهــم واجبــا  اإلمــام إقامــة الحــدود التــي رــرعها اهلل تعــالى، واألمــر بتنفيــذها، فــإن 
نو مــن ينيبــه مــن القضـــاة الرــرعيين وغيــرهم، قــال ابـــن  ،اختصاصــا  اإلمـــامإقامتهــا مــن 

ُُمـورِ تيمية: " ِة األ  ل ـى وال  ُة ال ُحُدوِد و اِجب ـٌة ع  ق ام  ِك ال و اِجب ـاِ   و اِ  ل ـى تـ ر  ُصـُل ِبال ُعُقوب ـِة ع  ذ ِلـك  ي ح  و 
رَّم ا ِ  ِل ال ُمح  ِفع   .(1)"و 

 : (2)والعقوبا  الررعية نوعان

 . حد الزنا، وحد الخمر، وحد القذفو عقوبة مقدرة وهي: الحدود؛ كحد السرقة، 

الحـاكم نو مـن ينيبـه مـن  وهـذه راجعـة إلـى اجتهـاد ؛وعقوبة غير مقـدرة وهـي: التعزيـر
القضــاة الرــرعيين، وتختلــف صــفاتها ومقاديرهــا بحســب كبــر الــذنب وصــغره وبحســب حــال 

 المذنب.

علـــى اإلمـــام إقامـــة الحـــدود علـــى الرـــريف والوضـــيع، والقـــوي والضـــعيف، وال  يجـــبو 
 والدليل على ذلك: يجوز تعطيلها ال برفاعة، وال بهدية، وال بغيرها؛

اِم ِ - ُسوُل اللَِّه   ع ن  ُعب اد ة  ب ِن الصَّ : ق ال  ر  َأِقيُموا ُحُدوَد اللَِّه ِفي اْلَقِريِب ): ق ال 
 .(3)(تَْأُخْذُكْم ِفي اللَِّه َلْوَمُة اَلِئم   َواْلَبِعيِد، َواَل 

 وجه الداللة:

الحـــديث علـــى وجـــوب إقامـــة الحـــدود، والمـــأمور بـــذلك هـــو اإلمـــام، نو مـــن ينيبـــه  دلَّ 

                                 
 (.330،329)ص ، الحسبةابن تيمية( 1)
 (.330المرجع السابق )ص( 2)
(، وقال 2540)(، رقم 2/849نخرجه: ابن ماجه، سننه )كتاب الحدود، باب إقامة الحدود( )( 3)

 حسن.حديث : (6/40في "صحيح وضعيف سنن ابن ماجه" ) األلباني
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 .(1)وغير ذلكاإلمام، وعليه إقامة الحدود دون التمييز بين قريب وبعيد، 

- : ، ف ق ـــال  ل ـــس  ـــر ج  ِإل ي ن ـــا ف ج  ـــر  ف خ  ـــِن ُعم  ـــِد اللَّـــِه ب  ـــن ا ِلع ب  ل س  : ج  ـــِن ر اِرـــٍد، ق ـــال  ي ـــى ب  ـــن  ي ح  ع 
َمْن َحاَلْت َشَفاَعُتُه ُدوَن َحد  ِمْن ُحُدوِد اللَِّه، َفَقْد َضادَّ اللَّهَه، )ي ُقوُل:  س ِمع ُ  ر ُسول  اللَِّه 

َوُهَو َيْعَلُمُه، َلْم َيَزْل ِفي َسَخِط اللَِّه َحتَّى َيْنِزَع َعْنهُه، َوَمهْن َقهاَل ِفهي  َوَمْن َخاَصَم ِفي َباِطل  
 .(3)(َحتَّى َيْخُرَج ِممَّا َقالَ  (2)ُمْؤِمن  َما َلْيَس ِفيِه َأْسَكَنُه اللَُّه َرْدَغَة اْلَخَبالِ 

 وجه الداللة:

يكون مضادًا هلل؛ ذلك  في من فوااد الحديث نن من رفع في ترك إقامة الحد، وسعى
ألنه حال بين تلك العقوبة التي نوجبها اهلل تعالى، والسنة نكد  ننـه ال تجـوز الرـفاعة فـي 

  .(4)الحدود، وننها إذا وصل  للسلطان فإنه ال يرفع فيها، وقد ورد في ذلك نحاديث

ن مــن نعظــم المنكــرا  نن يتــرك اإلو  ، يأخــذهمنكــر، نو إقامــة الحــد  بمــال إنكــار المــام ا 
قامـة الحـدود عليهــا بمـال يأخــذه، "قـال ابـن تيميــة:  وولـي األمـر إذا تــرك إنكـار المنكــرا ، وا 

اد الـذي يأخـذ م الحراميـة الـذي يقاسـم المحـاربين علـى األخيـذة، وبمنزلـة القـوَّ قدِ كان بمنزلة مُ 
بحـــال عجـــوز الســـوء إمـــرنة  مـــا يأخـــذه ليجمـــع بـــين اثنـــين علـــى فاحرـــة، وكـــان حالـــه رـــبيهاً 

 .(5)"لوط

قامــة العقوبــا ؛الــدين نحكــام فــي تنفيــذ ةمقاصــد اإلمامــنعظــم ومــن  حمــل النــاس  ، وا 
قبـــة المخـــالفين علـــى الوقـــوف عنـــد حـــدود اهلل، والطاعـــة ألوامـــره وتـــرغيبهم فـــي ذلـــك، ومعا

 ع نهل الفساد واإلجرام.حتى يصلح المجتمع، وُيرد   ؛بالعقوبا  الررعية

 
                                 

 (.6/2352القاري، مرقاة المفاتيح )( 1)
والردغة بسكون الدال وفتحها: طين  ر"ننها عصارة نهل النا"جاء تفسيرها في الحديث ردغة الخبال:  (2)

. انظر: ابن األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر ووحل كثير، وتجمع على ردغ ورداغ
(2/215.) 

(، رقم 3/305ود، سننه )كتاب األقضية، باب فيمن يعين على خصومة...( )نبو دانخرجه: ( 3)
 صحيح.حديث : (3/1066في "صحيح الجامع الصغير وزيادته" ) (، وقال األلباني3597)

 (.12/88ابن حجر، فتح الباري )( 4)
 (.330تيمية، الحسبة )ص ابن( 5)
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 اإلمام في حفظ النفس: جاوزثانياا: ت

ذا تجـاوز اإلمــام الحــد المرـروع فــي تأديــب الرعيـة، فــأدى هــذا إلـى تلــف المــؤدَّب نو  وا 
 في ضمانه، على قولين: اختلف العلماءعضو منه، فقد 

 القول األول:

إذا نـتج  ، إلـى عـدم ضـمان اإلمـام(3)، والحنابلـة(2)، والمالكيـة فـي قـول(1)ذهب الحنفية
 عن تأديبه تلف المؤدَّب نو عضو منه.

 القول الثاني:

، إلـى وجـوب ضـمان اإلمـام إذا نـتج عـن (5)، والرـافعية(4)ذهب المالكية في قول آخر
 تأديبه تلف المؤدَّب نو عضو منه.

 أدلة القول األول:

 استدلوا من المعقول:

فعـــل المحكـــوم عليـــه اســـتوجب الحكـــم بالعقوبـــة، والتأديـــب واجـــب لحفـــظ ســـالمة ن ن-
فـــي  وهـــو اإلمـــام نو ناابـــه الســـالمة إذا نداه المكلـــف بـــه الرعيـــة، والواجـــب ال يتقيـــد برـــرط

 .(6)حدوده المرروعة، ولم يتعمد الزيادة، ولم يحدث منه خطأ في ندااه

لـــو وجـــب الضـــمان علـــى األامـــة المتنعــــوا عـــن إقامـــة الحـــدود؛ خوفـــًا مـــن االلتــــزام -
 .(7)بالضمان، وهذا فيه تعطيل للحدود

                                 
 (.7/305الكاساني، بدااع الصنااع ) (1)
 (.4/355الدسوقي، حاريته على الررح الكبير ) (2)
 (.7/281ابن مفلح، المبدع في ررح المقنع ) (3)
 (.8/110الخرري، ررح مختصر خليل ) (4)
 (.7/435الماوردي، الحاوي الكبير ) (5)
 (.7/281ابن مفلح، المبدع )(؛ 2/349المرغياني، الهداية ) (6)
 (. 8/110(؛ الخرري، ررح مختصر خليل )7/305الكاساني، بدااع الصنااع ) (7)
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 أدلة القول الثاني:

 والمعقول: ،ثراستدلوا باأل 

 :ثرمن األ  -أ

ـــنِ - س  ـــِن ال ح  طَّـــاِب   ع  ـــُن ال خ  ـــُر ب  ـــل  ُعم  س  : ن ر  ُل  ق ـــال  ـــان  ُيـــد خ  ـــٍة ك  ـــر ن ٍة ُمغ يَّب  ِإل ـــى ام 
ـل  ِإل ي ه ـا، ف ِقيـل  ل ه ـا: ن ِجيبِـي س  ، ف أ ر  ل ي ِها، ف أ ن ك ر  ذ ِلك  ـر   ع  ِلُعم  ـا ل ه ـا، و  ل ه ـا م  ي  : ي ـا و  ، ف ق ال ـ   ـر  ُعم 

ـــاح   ل ـــد ه ا، ف ص  ل    د اًرا، ف أ ل ق ـــ   و  ـــُق ف ـــد خ  ب ه ا الطَّل  ـــر  ـــ   ف ض  ـــا ِهـــي  ِفـــي الطَِّريـــِق ف ِزع  : ف ب ي ن  ق ـــال 
اب  النَِّبــي   ــح  ــُر ن ص  ــار  ُعم  ت ر  ، ف اس  ــا   ت ي ِن، ثُــمَّ م  ــي ح  ــِبيُّ ص  ، ن ن  ف   الصَّ ــِه ب ع ُضــُهم  ل ي  ــار  ع  أ ر 

ال   ٌء، ِإنَّم  ل ي ك  ر ي  ـا ت قُـو  ي س  ع  : م  ل ي ـِه، ف ق ـال  ِلـيٌّ ف أ ق ب ـل  ع  ـم    ع  : و ص  ُمـؤ د ٌب ق ـال  ُل؟ ن ن    و اٍل و 
: ِإن  ك اُنوا ق اُلوا ، و ا ِ  ق ال  ط أ  ر ن ُيُهم  ، ن ر ى ِفـي ه ـ ن  ك اُنوا ق اُلواِبر ن ِيِهم  ف ق د  ن خ  ـُحوا ل ـك  و اك  ف ل ـم  ي ن ص 

ِليًّـا ن ن  ي ق ِسـ : ف ـأ م ر  ع  ل ـد ه ا ِفـي س ـب ِبك  ق ـال  ت ه ـا، و ن ل ق ـ   و  ل ي ـك  ف ِإنَّـك  ن ن ـ   ن ف ز ع  ق ل ـُه ن نَّ ِدي ت ُه ع  م  ع 
ط أٌ  ي ٍش أِل نَُّه خ  ق ل ُه ِمن  ُقر  ي ٍش، ي ع ِني ي أ ُخُذ ع  ل ى ُقر  ع 
(1). 

 الداللة:وجه 

على ننه يجب علـى اإلمـام الضـمان إذا تسـبب فـي تلـف المـؤدَّب نو عضـو  دلَّ األثر
حــين نخــاف المــرنة فمــا  جنينهــا، فوجــب عليــه دفــع الديــة؛  منــه، كمــا حصــل مــع عمــر 

 .(2)ألنه قتل خطأ

 من المعقول: -ب

ولــه لــولي األمــر لــه نن يأتيــه، ولــه نن يتركــه، ولــيس واجبــًا عليــه، نن التأديــب حــق -
اختيــار العقوبــة المناســبة للمخالفــة الرــرعية التــي ارتكبهــا المــؤدَّب، وألن التعزيــر المقصــود 

 .(3)منه التأديب وليس اإلهالك، فكان مرروطًا بسالمة العاقبة

ــًا فــي كــل حــال، بــل تــرك العقوبــة فــي جــراام  نن رســول اهلل - لــم يــر التعزيــر واجب

                                 
 (.18010(، رقم )9/458نخرجه: عبد الرزاق، مصنفه )كتاب العقول، باب من نفزعه السلطان( ) (1)
 (. 2/449ابن كثير، مسند الفاروق ) (2)
 (.8/110(؛ الخرري، ررح مختصر خليل )6/93الرافعي، األم ) (3)
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 .(1)التعزير

 الرأي الراجح:

بعــدم ضـمان اإلمــام إذا نـتج عــن تأديبـه تلــف  القــول األول القااـل تـرجيح ةرى الباحثــتـ
للعضو نو غيره، ألن التأديب من واجب الحاكم؛ وألن تأديب الحـاكم لرعيتـه قـد يكثـر، فلـو 
طالبناه بالضمان ألدى ذلـك إلـى اإلجحـاف بهـم، فمـن المحـال نن يفتـرض اهلل تعـالى علـى 

 .(2)م في ذلكهالحكام نمرًا إن لم يفعلوه عصوا، ثم يؤاخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 (.13/434الماوردي، الحاوي الكبير ) (1)
رسالة ماجستير بعنوان "المساولية الجنااية عن خطأ التأديب والتطبيب" للطالب: ناال محمد يحيى  (2)

 (.126)ص
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 لمطلب الثانيا

 على المال التجاوزات الحاصلة باالعتداء

 أوالا: واجب اإلمام في حفظ المال:

من نهم الصفا  التي يجب على الوالة والحكام التحلي بها؛ صفة الـورع، ألن النـاس 
تبـــع ألامـــتهم، فـــإذا صـــلحوا وتورعـــوا عـــن نكـــل المـــال العـــام بغيـــر حـــق، فـــإن النـــاس ســـوف 

الرَِّعيَّـُة  : "يقتدون بهم، ويكفون عن نخـذ المـال بغيـر حـق، كمـا قـال عمـر بـن الخطـاب 
ت ُعوا ت ع  ر  اُم ِإل ى اللَِّه ، ف ِإذ ا ر  م  ا ن دَّى اإل ِ اِم م  م  د ي ٌة ِإل ى اإل ِ  .(1)"ُمؤ 

ننه ننزل نفسه من مال المسلمين منزلة ولي اليتيم إذا استغنى  وقد جاء عن عمر 
ذا احتاج اقترض من مال المسلمين، روي عن عمر بن الخطاب  ل: ننه قا استعفف، وا 

ــر  ُ " ــُه، ف ــِإذ ا ن ي س  ُ  ِمن  ــذ  ــُ  ن خ  ت ج  ــيِم، ِإِن اح  ن ِزل ــِة و اِلــي ال ي ِت ــاِل اهلِل ِبم  ل ــُ  ن ف ِســي ِمــن  م   ِإن ــي ن ن ز 
ت ع ف ف  ُ  ت غ ن ي ُ  اس  ِن اس  ُتُه، و اِ  د د   .(2)"ر 

ِليٍّ على ورع اإلمام، ما روي  األمثلةومن  س ِن ب ِن ع  د ِه ال ح  : ل مَّا  ع ن  ج  ق ال 
ٍر  ُتِضر  ن ُبو ب ك  : اح  ة  الَِّتي ُكنَّا ن ر ر ُب ِمن  ل ب ِنه ا، و ال ِجف ن ة  " ، ق ال  اِار ُة ان ُظِري الل ق ح  ي ا ع 

ط ِبُح ِفيه ا، و ال ق ِطيف ة  الَِّتي ُكنَّا ن ل ب ُسه ا، ف ِإنَّا ُكنَّا ن ن ت ِفُع ِبذ ِلك  ِحين   ِر  الَِّتي ُكنَّا ن ص  ُكنَّا ِفي ن م 
ٍر  ، ف ل مَّا م ا   ن ُبو ب ك  ُدِديِه ِإل ى ُعم ر  ، ف ِإذ ا ِم ُّ ف ار  ِلِمين  ل ُ  ِبِه ِإل ى ُعم ر   "ال ُمس  س  ، ن ر 

اء  ب ع د ك  ف ق ال  ُعم ُر  ٍر ل ق د  ن ت ع ب    م ن  ج  : ر ِضي  اهلُل ع ن ك  ي ا ن ب ا ب ك 
(3). 

نن يتخذوا سياسة إنفاق عادلة بعيدًا عن  ؛ر في اإلنفاقويجب على والة األمو 
، لقول اهلل اإلسراف والتقتير، فيسلكوا ما بين ذلك، وهو االقتصاد في النفقة على الرعية

ِإنَّ اْلُمَبذِِّريَن َكاُنوا ، َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيِل َواَل ُتَبذِّْر َتْبِذيرااتعالى: 

                                 
(، رقم ( )7/94ب الخطانخرجه: ابن نبي ريبة، مصنفه )كتاب الزهد، باب كالم عمر بن  (1)

(34449.) 
نخرجه: البيهقي، السنن الكبرى )كتاب ُجمَّاع نبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب، باب من قال:  (2)

 (.11001(، رقم )6/7يقضيه إذا ايسر( )
نخرجه: الطبراني، المعجم الكبير )كتاب نسب نبو بكر الصديق، باب سن نبي بكر وخطبته(  (3)

 (.38م )(، رق1/60)
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مَّا ُتْعِرَضنَّ َعْنُهُم اْبِتَغاَء َرْحَمة  ِمْن َربَِّك ، ِإْخَواَن الشََّياِطيِن َوَكاَن الشَّْيَطاُن ِلَربِِّه َكُفوراا َواِ 
 َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط َواَل َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلةا ِإَلى ُعُنِقَك َواَل  ،َتْرُجوَها َفُقْل َلُهْم َقْوالا َمْيُسوراا

َفَتْقُعَد َمُلوماا َمْحُسوراا
(1). 

 وجه الداللة:

نهى اهلل تعالى في اآلية عن التبذير، ووصف الذين يفرقون نموالهم في معاصي 
اهلل، وفي غير طاعته، وصفهم بأنهم نولياء الرياطين، فإن الريطان جاحد لنعمة ربه 

بل يكفر هذه النعمة، فكذلك إخوانه من بني آدم المبذرين التي ننعمها عليه، ال يركره، 
 .(2)نموالهم في معاصي اهلل، فإنهم ال يركرون اهلل على هذه النعمة، ويخالفون نمره

ع ن  نن يعطوا الموظفين والعمال نجورهم، دون تأخير نو مماطلة، روي  وعليهم نيضاً 
ي ر ة   : ع ِن النَِّبي   ن ِبي ُهر  َقاَل اللَُّه: َثاَلَثٌة َأَنا َخْصُمُهْم َيْوَم الِقَياَمِة: َرُجٌل َأْعَطى ) ق ال 

ِبي ُثمَّ َغَدَر، َوَرُجٌل َباَع ُحرًّا َفَأَكَل َثَمَنُه، َوَرُجٌل اْستَْأَجَر َأِجيراا َفاْسَتْوَفى ِمْنُه َوَلْم ُيْعِط 
 .(3)(َأْجَرهُ 

 اإلمام في حفظ المال: جاوزثانياا: ت

ذا  على نموال المسلمين؛ فإنه يضمن باتفاق  وتعدى اإلمام نو من ينوبهتجاوز وا 
فينبغي على والة األمر حفظ نموال المسلمين من الضياع، ونن ال يخونوا ، (4)الفقهاء

نماناتهم بالتعدي عليها، نو التفريط في حفظها، وعدم التعدي عايها، فقد قال اهلل تعالى: 
 َُنوا اَل َتُخوُنوا اللََّه َوالرَُّسوَل َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكْم َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ َياَأيَُّها الَِّذيَن آم

(5). 

: ق ال  النَِّبيُّ   ع ِن الُمِغير ِة ب ِن ُرع ب ة  وروي  ِإنَّ اللََّه َحرََّم َعَلْيُكْم: ُعُقوَق ):ق ال 
َضاَعَة  اأُلمََّهاِت، َوَوْأَد الَبَناِت، َوَمَنَع َوَهاِت، َوَكرَِه َلُكْم ِقيَل َوَقاَل، َوَكْثَرَة السَُّؤاِل، َواِ 

                                 
 (.29-26سورة اإلسراء، اآلية ) (1)
 (.433-17/426الطبري، تفسيره ) (2)
 (.2227(، رقم )3/82نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب البيوع، باب إثم من باع حرًا( ) (3)
(؛ 4/249(؛ الدسوقي، حاريته على الررح الكبير )13/248العيني، البناية ررح الهداية ) (4)

 (.3/528(؛ البهوتي، كراف القناع )2/200الرافعي، األم )
 (.27سورة األنفال، اآلية ) (5)
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 .(1)(الَمالِ 

 وجه الداللة:

نو  ،إضاعة المال تكون في صرفه في غير مصارفه الررعيةمن فوااد الحديث نن 
والتقصير في حفظها حتى تضيع نو تفسد، نو التهاون في حفظ  ،بإهمال نموال المسلمين

 .(2)القليل منها

: س ِمع ُ  النَِّبيَّ و  ن ه ا، ق ال    اِريَِّة ر ِضي  اللَُّه ع  ل ة  األ ن ص  و  ِإنَّ ِرَجاالا )ي ُقوُل:  ع ن  خ 
ُضوَن ِفي َماِل اللَِّه ِبَغْيِر َحق    .(3)(، َفَلُهُم النَّاُر َيْوَم الِقَياَمةِ َيَتَخوَّ

 وجه الداللة:

نفاد الحديث ردع الوالة عن نن يأخذوا من مال المسلمين رياًا بغير حقه، نو يمنعوه 
 .(4)نصحابه، ويتصرفوا به في غير مصارفه الررعية

والمصارف الررعية كاإلنفاق إلقامة ررع اهلل تعالى في األرض، ودعوة الناس 
وتعليمهم، وقسم العطاءا ، واألجور على المسلمين، وتنفيذ المراريع العامة النافعة، 
صالح الطرق وغيرها من المراريع النافعة والمرافق والخدما   كالمدارس والمسترفيا  وا 

 .(5)ومصالح المسلمين العامة

يقدم نحد  في العطاء بين المسلمين، والتسوية بينهم في القسم، ونالالعدل  وعلى الوالة
ي ر ة  فقد روي  الظلم والعداوة بين الناس، يسودحتى ال  ألجل قرابة نو غيرها،  ع ن  ن ِبي ُهر 

   ِن النَِّبي :  ع  َسْبَعٌة ُيِظلُُّهُم اللَُّه ِفي ِظلِِّه، َيْوَم اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه: اإِلَماُم الَعاِدُل، )ق ال 
َوَشابٌّ َنَشَأ ِفي ِعَباَدِة َربِِّه، َوَرُجٌل َقْلُبُه ُمَعلٌَّق ِفي الَمَساِجِد، َوَرُجاَلِن َتَحابَّا ِفي اللَِّه 

                                 
نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب في االستقراض ونداء الديون، باب ما ينهى عن إضاعة المال(  (1)

 (.2408(، رقم )3/120)
 (.5/68ابن حجر، فتح الباري ) (2)
(، رقم 4/85نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب فرض الخمس، باب قوله )فأن هلل خمسه(( ) (3)

(3118.) 
 .(6/219ابن حجر، فتح الباري ) (4)
 (.195محمد بن عبد اهلل السيف، السياسة الررعية )ص (5)
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، َفَقاَل: ِإنِّي َأَخاُف  اْجَتَمَعا َعَلْيِه َوَتَفرََّقا َعَلْيِه، َوَرُجٌل َطَلَبْتُه اْمرََأٌة َذاُت َمْنِصب  َوَجَمال 
اللََّه، َوَرُجٌل َتَصدََّق، َأْخَفى َحتَّى اَل َتْعَلَم ِشَماُلُه َما ُتْنِفُق َيِميُنُه، َوَرُجٌل َذَكَر اللََّه َخاِلياا 

 .(1)(َفَفاَضْت َعْيَناهُ 

 وجه الداللة:

نعظم فوااد الحديث وجوب العدل بين نفراد الرعية، والدليل على ذلك نن اإلمام  من
 .(2)نول نحد السبعة الذين يظلهم اهلل في ظله يوم ال ظل إال ظله العادل قد ذكره النبي 

ٍروو  ب ِد اهلِل ب ِن ع م  : ق ال  ر ُسوُل اهلِل   ع ن  ع  َعَلى  ِإنَّ اْلُمْقِسِطيَن ِعْنَد اهللِ ): ق ال 
، َوِكْلتَا َيَدْيِه َيِميٌن، الَِّذيَن َيْعِدُلوَن ِفي ُحْكِمِهمْ  ، َعْن َيِميِن الرَّْحَمِن َعزَّ َوَجلَّ  َمَناِبَر ِمْن ُنور 

 .(3)(َوَأْهِليِهْم َوَما َوُلوا

 وجه الداللة:

فبيَّن فضل اإلمام ن يكون عاداًل بين الرعية، ناإلمام  نفاد الحديث ننه يجب على
 .(4)العادل ومنزلته عند اهلل تعالى يوم القيامة

 

 

 

 

 

 

                                 
(، 1/133نخرجه: البخاري، صحيحه )كتاب األذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصالة( ) (1)

 (.660رقم )
 (.2/144،143ابن حجر، فتح الباري ) (2)
 (.1827(، رقم )3/1458نخرجه: مسلم، صحيحه )كتاب اإلمامة، باب فضيلة اإلمام العادل( ) (3)
 (.12/211النووي، ررحه على مسلم ) (4)
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 الخاتمة

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحا ، والصالة والسالم على خير األنبياء ونررف 
 المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، نما بعد:

في نهاية هذا البحث نحمد اهلل تعالى ونركره، نن منَّ علي بإتمامه، ونسأله نن يتقبله 
مني خالصًا لوجهه الكريم، ونن يتجاوز عني إذا نخطأ ، وزلَّ قلمي، ويطيب لي نن 

ن نهم النتااج   على النحو اآلتي:والتوصيا  ندو 

 أوالا: النتائج:

 حقيقة التأديب متمثلة في استصالح مذنب بوعظ نو زجر دون الحد والكفارة.-1

ننواع التأديب متمثلة في تأديب الزوج لزوجته، والوالد لولده، والمعلم لتلميذه، -2
 والقيم لعمَّاله، واإلمام لرعيته.

التأديب متمثلة في نن يكون بقصد اإلصالح، ونن يراعى عند التأديب  ضوابط-3
ظروف المخالفة وقدرها، ونن ُيتجنَّب الحيف بزيادة نو نقصان، ونن ال يقود إلى مفسدة 

 راجحة.

التأديب بالوعظ، والتأديب بالتوبيخ، والتأديب بالهجر، طرق التأديب عديدة وهي -4
  لطرد، والتأديب بالحبس، والتأديب بالضرب. والتأديب بالحرمان، والتأديب با

 خروج عما قدَّره الررع نو العرف من غير عذر.الحقيقة التجاوز متمثلة في -5

ال يحق للزوج نن يتعدى على حق زوجته، فيمنعها نفقتها الواجبة عليه من غير -6
ويجوز للزوجة نن تأخذ من ماله كفايتها، إذا امتنع عن  ،عذر، ألنه يصبح بذلك آثماً 

ن لم تقدر رفع  نمرها إلى السلطان، فيجوز للسلطان نن يبيع عقار وعروض  نفقتها، وا 
 .الزوج، وما ننفقته الزوجة على نفسها يكون دينًا في ذمة الزوج

ذا ، و ، ولو منعها ال تطيعه في ذلكزوجته من نداء حق اهلل ال يحق للزوج منع-7 ا 
، فتلف  نو نصيب  بذهاب ، سواء كان ضربًا نم حبساً زوجته التأديب المرروعالزوج ندب 
 . ، فإنه يضمنجارحة
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، وكذلك زوجته، إذا كان يقصد اإلضرار بها مهرال يحق للزوج نن يأخذ من -8
 .بالنسبة لراتبها

ده وكسب الرزق، على النفقة على نوال ر األب إن كان قادرًا على العمليجب  -9
ذا امتنع فإنه يحبس، وال يجوز له تكليف ولده بالقيام ببعض األعمال الراقة،  الصغار، وا 
ألن هذا ينافي الرحمة، والرفقة التي دعا إليها اإلسالم، وال يحق له نيضًا منع نوالده من 

ذا اللعب المباح، ما دام ننه في حدود ما نباحه الررع، فإذا  منعهم يكون ظالمًا متعسفًا، وا 
ندَّب ولده التأديب المرروع سواء كان بالضرب نو الحبس، فتلف الولد فإن الوالد عليه 

 الضمان.

نو  ،ال يحق لصاحب العمل منع العمَّال من نداء حق اهلل تعالى في العبادة-10
، اإلجازا  الممنوحة لهمم من حقهم في منعه إنقاص حقهم مقابل نداءهم لها، وال يحق له

صص  لراحة العامل، رحمة ورفقة به، ويجب عليه نداء األجر إلى العامل كاماًل فقد خ
ال يجوز االعتداء على دون بخس نو نقصان؛ ألنه حق للعامل مقابل جهده وتعبه، و 

 العامل سواء كان بالضرب نو بالتهديد واإلكراه، ألن هذا يؤثر على ندااه في العمل.

نهم واجبا  اإلمام عدم تقصيره في حراسة الدين وسياسة الدولة، وفي  من-11
تحقيق األمن االقتصادي، واألمن الثقافي، واألمن االجتماعي، واألمن الصحي، واألمن 

ذا نتج عن تأديب اإلمام األخالقي، والحرص على تطبيق ذلك كله بين  نفراد رعيته، وا 
ال ، فإنه ن ذلك بالضرب نو بالحبسلرعيته تلف عضو نو ذهاب جارحة، سواء كا

ألنها نموال  فإنه يضمن، إذا تعدى على نموال الرعية، بالنهب والضياع،يضمن، وكذلك 
 لعامة المسلمين.

 ثانياا: التوصيات:

نوصي طلبة العلم والباحثين بالعناية بهذه المساال، لردة حاجة الناس إليها، -1
 وعظيم نثرها على األفراد والمجتمعا .

نوصي المؤسسا  العلمية والثقافية واالجتماعية نن تعقد دورا  وندوا  -2
يق األمن ومحاضرا  في توعية الناس بهذه الحقوق؛ فإن هذا له نثر عظيم في تحق

 والعدلة بين جميع فاا  المجتمع.
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ه اهلل نمرًا في ني موقع نن يتقي اهلل تعالى ويقوم بما نوجبه عليه،  نوصي-3 من والَّ
 ويبتعد عن الظلم، وهضم الناس حقوقهم.
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 فهرس اآليات
 

 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية
ة  و آُتوا الزَّك اة  -  106 43 البقرة و ن ِقيُموا الصَّال 
ًنا- ُقوُلوا ِللنَّاِس ُحس   87 83 البقرة و 
م ن  ن ظ ل ُم ِممَّن  م ن ع  م س اِجد  اللَّهِ -  78 114 البقرة ن ن  ُيذ ك ر و 
ل ي ِهنَّ ِبال م ع ُروفِ - ل ُهنَّ ِمث ُل الَِّذي ع   80 228 البقرة و 
م ن  ي ف ع ل  - ِسُكوُهنَّ ِضر اًرا ِلت ع ت ُدوا و   80 231 البقرة و ال  ُتم 
ُتُهنَّ - و  ِكس  ُقُهنَّ و  ُلوِد ل ُه ِرز  ل ى ال م و   69 233 البقرة و ع 
ت ط اع  - ل ى النَّاِس ِحجُّ ال ب ي ِ  م ِن اس  ِللَِّه ع   106 97 آل عمران و 
ع اًفاي ا ن يُّه ا الَِّذين  - ب ا ن ض   62 130 آل عمران آم ُنوا ال  ت أ ُكُلوا الر 
ِبيث  - و ال ُهم  و ال  ت ت ب دَُّلوا ال خ   61 2 النساء و آُتوا ال ي ت ام ى ن م 
ل ًة ف ِإن  ِطب ن  - ُدق اِتِهنَّ ِنح   88 4 النساء و آُتوا الن س اء  ص 
و ال  ال ي ت ام ى ُظل ًما ِإنَّم   ِإنَّ -  114 10 النساء االَِّذين  ي أ ُكُلون  ن م 
ِتي ي أ ِتين  ال ف اِحر ة  ِمن  ِنس اِاُكم  -  47 15 النساء و الالَّ
ا آت ي ُتُموُهنَّ -  89 19 النساء و ال  ت ع ُضُلوُهنَّ ِلت ذ ه ُبوا ِبب ع ِض م 
و جٍ - و ٍج م ك ان  ز  ِتب د ال  ز  ُتُم اس  د  ن  ن ر   88 20 النساء و اِ 
ل  اللَُّه - ل ى الن س اِء ِبم ا ف ضَّ اُل ق وَّاُمون  ع   15 34 النساء الر ج 
ِبال و اِلد ي نِ - ِرُكوا ِبِه ر ي ًاا و  ُبُدوا اللَّه  و ال  ُتر   75 36 النساء و اع 
ان ا ِ  ِإنَّ اللَّه  ي أ ُمُرُكم  -  124 58 النساء ن ن  ُتؤ دُّوا األ  م 
ل ق د  - ذ   و  ب ع ث ن ا ِإس ر اِايل   ب ِني ِميث اق   اللَّهُ  ن خ   12 12 الماادة  و 
ُسول هُ - اِرُبون  اللَّه  و ر  ز اُء الَِّذين  ُيح   44 33 الماادة ِإنَّم ا ج 
ُكم  ِبما ن ن ز ل  اللَّهُ - م ن  ل م  ي ح   59 44 الماادة و 
س ُن ِمن  اللَّهِ - م ن  ن ح  اِهِليَِّة ي ب ُغون  و  م  ال ج   59 50 الماادة ن ف ُحك 
ُبُدوا اللَّه  - ق ال  ال م ِسيُح ي ا ب ِني ِإس ر اِايل  اع   57 72 الماادة و 
ي ِسرُ - ُر و ال م  م  ا ال خ   61 90 الماادة ي ا ن يُّه ا الَِّذين  آم ُنوا ِإنَّم 
قَّهُ ُكُلوا ِمن  - ِرِه ِإذ ا ن ث م ر  و آُتوا ح   64 141 األنعام ث م 
ُزُقُكم  - ُن ن ر  ٍق ن ح  ال  د ُكم  ِمن  ِإم   60 151 األنعام و ال  ت ق ُتُلوا ن و ال 
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ُبوا ال ف و اِحش  م ا ظ ه ر  ِمن ه ا-  60 151 األنعام و ال  ت ق ر 
اُهم  ُرع ي ًبا ق ال  - ي ن  ن خ  ل ى م د  ِم و اِ   111 85 األعراف ي اق و 
 147 27 األنفال ي ان يُّه ا الَِّذين  آم ُنوا ال  ت ُخوُنوا اللَّه  و الرَُّسول  -
ل ى ال ِقت الِ - ِمِنين  ع  ر ِض ال ُمؤ   26 65 األنفال ي ا ن يُّه ا النَِّبيُّ ح 
 127 32 التوبة ُيِريُدون  ن ن  ُيط ِفُاوا ُنور  اللَِّه ِبأ ف و اِهِهم  -
د ق اُ  ِلل ُفق ر اِء و ال م س اِكيِن و ال ع اِمِلين  إ- ا الصَّ  126 60 التوبة نَّم 
اِحب يِ - نِ  ي اص  ا ن مَّا الس ج  ُدُكم  ِقي ن ح  بَّهُ  ف ي س   13 41 يوسف  ر 
ا ُنب ر ُئ ن ف ِسي، ِإنَّ النَّف س  أل  مَّار ٌة ِبالسُّوءِ - م   155 53 يوسف و 
اِلًحا ِمن  ذ ك ٍر ن و  ُنن ث ى م ن  -  105 97 النحل ع ِمل  ص 
ِكين  و اب ن  السَِّبيلِ - قَُّه و ال ِمس  ب ى ح   64 26 اإلسراء و آِ  ذ ا ال ُقر 
ُلول ًة ِإل ى ُعُنِقك  - ع ل  ي د ك  م غ   65 29 اإلسراء و ال  ت ج 
ن ا ِإنَُّه ك ان  ف اِحر ةً - ُبوا الز   60 32 اإلسراء و ال  ت ق ر 
ه نَّمُ - ز اُؤُه ج  ًدا ف ج  ِمًنا ُمت ع م  م ن  ي ق ُتل  ُمؤ   112 93 اإلسراء و 
ِة و الزَّك اةِ - ك ان  ي أ ُمُر ن ه ل ُه ِبالصَّال   79 55 مريم و 
ل ي ه ا- ط ِبر  ع  ِة و اص   79 132 طه و ن ُمر  ن ه ل ك  ِبالصَّال 
ل ن اك  ِإالَّ - س  ا ن ر  م  ًة ِلل ع ال ِمين  و  م   30 107 األنبياء ر ح 
ِخر ة  - ا آت اك  اللَُّه الدَّار  اآل   123 77 القصص و اب ت ِغ ِفيم 
ك  ل ُظل ٌم ع ِظيمٌ - ِرك  ِباللَِّه ِإنَّ الر ر   57 13 لقمان ال  ُتر 
و ةٌ - ُسوِل اللَِّه ُنس   102 21 األحزاب ل ق د  ك ان  ل ُكم  ِفي ر 
ب ن اِتك  - و اِجك  و   26 59 األحزاب ي ا ن يُّه ا النَِّبيُّ ُقل  أِل ز 
ل ى ن ن  ُتع ل م ِن -  22 22 الزخرف ق ال  ل ُه ُموس ى ه ل  ن تَِّبُعك  ع 
ف ي ُهم  - ِلُيو  ِمُلوا و  اٌ  ِممَّا ع  ِلُكلٍّ د ر ج   110 19 األحقاف و 
لَّي ُتم  ن ن  تُف ِسُدوا ِفي -  76 22 محمد ف ه ل  ع س ي ُتم  ِإن  ت و 
ِمُنوا- ُسوِلهِ  ِباللَّهِ  ِلُتؤ  ُروهُ  و ر  ُتع ز  ق ُروهُ  و  ُتو   12 9 الفتح  و 
ع ن  ل ُكم  ف آُتوُهنَّ ُنُجور ُهنَّ -  93 6 الطالق ف ِإن  ن ر ض 
م ن   ِلُين ِفق  ُذو س ع ٍة ِمن  س ع ِتهِ - ل ي هِ  و   69 7 الطالق ُقِدر  ع 
 15 6 التحريم ي ا ن يُّه ا الَِّذين  آم ُنوا ُقوا ن ن ُفس ُكم  و ن ه ِليُكم  ن اًرا-
 126 10 الضحى و ن مَّا السَّاِال  ف ال  ت ن ه ر-
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 105 9 العلق ن ر ن ي    الَِّذي ي ن ه ى-
م ا- ِلِصين  ل ُه  و  ُبُدوا اللَّه  ُمخ   77 5 البينة ُنِمُروا ِإالَّ ِلي ع 
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 فهرس األحاديث
 

 الصفحة الحديث
دٍّ ِمن  ُحُدوِد اللَّهِ  ف ُع ِفي ح   120 ن ت ر 

ُتُموُهنَّ  ذ   69 اتَُّقوا اهلل  ِفي الن س اِء، ف ِإنَُّكم  ن خ 
ت ِنُبوا السَّب ع  الُموِبق ا ِ   58 اج 

ى النَِّبيُّ  د اءِ  آخ  ، و ن ِبي الدَّر  ل م ان   107 ب ي ن  س 
ُعُهم  ِإل ى ر ه اد ِة ن ن  ال  ِإل ه  ِإالَّ اللَّهُ   25 اد 
ل ي هِ  ٍض ف ال  ت ق د ُموا ع  ُتم  ِبِه ِبأ ر   134 ِإذ ا س ِمع 

ُصوا ِبالن س اِء  ت و  ي ًرا، ف ِإنَُّهنَّ ِعن د ُكم  ع و انٍ اس   81 خ 
لِ  ن د ِق ِفي األ ك ح  م  الخ   135 ُنِصيب  س ع ٌد ي و 
ِدُلوا ب ي ن  ن ب ن اِاُكم   ِدُكُم اع  ِدُلوا ب ي ن  ن و ال   31 اع 

ُقهُ ن ر ُه ق ب ل  ن ن  ي ِجفَّ ع ر  ُطوا األ  ِجير  ن ج   110 ع 
ِم اهلِل ِفي س بِ  ُزوا ِباس   25 يِل اهللِ اغ 

 141 ن ِقيُموا ُحُدود  اللَِّه ِفي ال ق ِريِب و ال ب ِعيدِ 
ل ي ُكنَّ  ُخل نَّ ع   44 ن ال  ن ر ى ه ذ ا ي ع ِرُف م ا ه اُهن ا ال  ي د 

ُاوٌل ع ن  ر ِعيَِّتهِ  ُكلُُّكم  م س   16 ن ال  ُكلُُّكم  ر اٍع، و 
ي ًرا ُصوا ِبالن س اِء خ  ت و   18 ن ال  و اس 

ت ُصوُم النَّه ار  136 ن ل م  ُنن بَّأ  ن نَّك  ت ُقوُم اللَّي ل  و 
طَّاِب، و الَِّذي ن ف ِسي ِبي ِدهِ  ُكون  ِفيه ا ي ا اب ن  ال خ   130 ن ُمت ه و 
تَّى ي ُقوُلوا: ال  ِإل ه  ِإالَّ اللَّهُ  ُ  ن ن  ُنق اِتل  النَّاس  ح   127 ُنِمر 

ُبهُ  ِإنَّ ن ط ي ب   ا ن ك ل  الرَُّجُل ك س   94 م 
يب ة  ِفي النَّاسِ   193 ِإنَّ األ  ِمير  ِإذ ا اب ت غ ى الر 
: ُعُقوق  اأُلمَّه ا ِ  ل ي ُكم  رَّم  ع   147 ِإنَّ اللَّه  ح 

تَّى ِإذ ا ف ر غ  ِمن   ل ق ، ح  ل ق  الخ   76 ِإنَّ اللَّه  خ 
ن اِبر  ِمن  ُنور ل ى م   149 ِإنَّ ال ُمق ِسِطين  ِعن د  اهلِل ع 

ب س  ر ُجاًل ِفي ُته م ةٍ  ن نَّ النَِّبيَّ   47 ح 
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ت ك ُسو ه ا ، و   70 ن ن  ُتط ِعم ه ا ِإذ ا ط ِعم   
م ةِ  ، ك ُحر  ل ي ُكم  ر اٌم ع  و ال ُكم  ح   113 ِإنَّ ِدم اء ُكم  و ن م 

ااًل  اِل اللَّهِ ِإنَّ ِرج  وَُّضون  ِفي م   125 ي ت خ 
نَُّه ل ي س  ِلي ِفيه ا ، و اِ  ن اِاِمُكم   124 ِإنَّ ه ِذِه ِمن  غ 

و اُنُكم   اِهليٌَّة ُهم  إخ  ُرٌؤ ِفيك  ج   37 إنَّك  ام 
ٍم ن ه ِل ِكت ابٍ  ل ى ق و   78 ِإنَّك  ت ق د ُم ع 
م اُم ُجنٌَّة، ُيق ات ُل ِمن   ا اإل ِ  120 و ر اِاهِ ِإنَّم 

م ة   ِلُك ل ك  ن ن  ن ز ع  اللَُّه ِمن  ق ل ِبك  الرَّح   103 ن و ن م 
ِع و الطَّاع ةِ   59 ُنوِصيُكم  ِبت ق و ى اهلِل و السَّم 

ل و  ِبر اةٍ  ِلم  و   132 ن و 
 137 ِإيَّاُكم  و الُجُلوس  ِبالطُُّرق ا ِ 

ٍس: ر ه اد ِة ن ن   ُبِني   م  ل ى خ   106 اإِلس ال ُم ع 
ِني النَِّبيُّ  وَّج   97 و ن ن ا ِبن ُ  ِس   ِسِنين   ت ز 

ل ى ن ف ِسك   دَّق  ِبِه ع   94 ت ص 
ِفيكِ  ا ي ك  ل د ِك، ِبال م ع ُروفِ  ُخِذي م   71 و و 

ي ُرُكم   ي ُرُكم  أِل ه ِلِه و ن ن ا خ  ي ُرُكم  خ   87 خ 
ب ط ت ه ا ر ن ٌة النَّار  ِفي ِهرٍَّة ر  ل ِ  ام   63 د خ 

ل ِني ِش ت ُقوُل م ن  و ص   76 الرَِّحُم ُمع لَّق ٌة ِبال ع ر 
ِقت اُلُه ُكف ر ِلِم ُفُسوٌق، و   87 ِسب اُب الُمس 

ُم ُموس ىسُ  ا ق ال  ق و  ان  اللَِّه ه ذ ا ك م   128 ب ح 
م  ال  ِظلَّ ِإالَّ  س ب ع ةٌ   148 ُيِظلُُّهُم اللَُّه ِفي ِظل ِه، ي و 

ب ُدهُ  مًَّدا ع   71 ر ه اد ُة ن ن  ال  ِإل ه  ِإالَّ اهلُل و ن نَّ ُمح 
ُمُهم   ث ٌة ن ن ا خ ص  : ث ال  لَّ  110 ق ال  اهلُل ع زَّ و ج 

ل ُموا ق ت ُلوُه ق ت ل ُهمُ   135 اللَُّه ن ال  س أ ُلوا ِإذ  ل م  ي ع 
ل ي ن ا ك ان  النَِّبيُّ  اف ة  السَّآم ِة ع  ُلن ا ِبه ا، م خ  وَّ  34 ي ت خ 

ِلُك ُقوت هُ  ، ع مَّن  ي م  ِبس   31 ك ف ى ِبال م ر ِء ِإث ًما ن ن  ي ح 
ي ع  م ن  ي    70 قو ك ف ى ِبال م ر ِء ِإث ًما ن ن  ُيض 

ُاوٌل ع ن  ر ِعيَِّتهِ  م س   16 ُكلُُّكم  ر اٍع و 



159 

 

  98ُكن ُ  ن ل ع ُب ِبال ب ن اِ  ِعن د  النَِّبي  
 133 ال  ُبدَّ ِللنَّاِس ِمن  ِإم ار ٍة ب رٍَّة ن و  ف اِجر ةٍ 

ر  و ال  ِضر ار   ر   80 ال  ض 
لَّ  ُلوٍق ِفي م ع ِصي ِة اهلِل ع زَّ و ج   77 ال  ط اع ة  ِلم خ 

دٍّ  ل د اٍ  ِإالَّ ِفي ح  ِر ج  ق  ع ر  ل ُد ف و   51 ال  ُيج 
ِلٍم، ي ر ه ُد ن ن   ِرٍئ ُمس   112 ال  ي ِحلُّ د ُم ام 

ب ًدا ر ِعيَّةً  ت ع ال ى ع  ت ر ِعي اهلُل ت ب ار ك  و   20 ال  ي س 
ُكُر النَّاس   ُكُر اللَّه  م ن  ال  ي ر   159 ال  ي ر 

ر ًعا ال   ًسا، و ال  ز  ِلٌم غ ر   111 ي غ ِرُس ر ُجٌل ُمس 
ِمن ًة، ِإن  ك ِره  ِمن ه ا ِمٌن ُمؤ   86 ال  ي ف ر ك  ُمؤ 

ل ى ي د ي هِ  ًدا ر ُجاًل ُيف ت ُح ع  ِطي نَّ الرَّاي ة  غ  ُع   22 أل 
ار ى  128 ل ع ن  اللَُّه الي ُهود  و النَّص 

ُلوِك ط ع اُمُه  ُتهُ ِلل م م  و  ِكس   97 و 
ل ُم ن نَّك  ت ن ُظُر، ل ط ع ن ُ  ِبِه ِفي ع ي ِنك    137 ل و  ن ع 

ِمُن ِبالطَّعَّاِن و ال    87 اللَّعَّانِ  ل ي س  الُمؤ 
ر ب  ر ُسوُل اهلِل   99 ر ي ًاا ق طُّ ِبي ِدهِ  م ا ض 

ل ب هُ  ن ع ك  ن ن  ُتع ِطي ُه س   42 م ا م 
ِة و ُهم  ن ب ن اُء س ب ِع ِسِنين   د ُكم  ِبالصَّال   16 ُمُروا ن و ال 

ِلُمهُ  ِلِم ال  ي ظ ِلُمُه و ال  ُيس  ِلُم ن ُخو الُمس   131 الُمس 
ط ى ِللَّهِ   131 م ن  ن ح بَّ ِللَِّه، و ن ب غ ض  ِللَِّه، و ن ع 

اِطئٌ  ت ك ر  ف ُهو  خ   125 م ِن اح 
ا ل ي س  ِفيهِ  م ن   ِرن ا ه ذ ا م  د ث  ِفي ن م   58 ن ح 

دٍّ ِمن  ُحُدوِد اللَّهِ  ُتُه ُدون  ح  ال    ر ف اع   142 م ن  ح 
م لُ  م ِل، ِلم ن  ه ذ ا ال ج   63 م ن  ر بُّ ه ذ ا ال ج 
ل د ه ا ِإل ي ه ا ل ِده ا؟ ُردُّوا و  ع  ه ِذِه ِبو   64 م ن  ف ج 

ُل ظ ه ر م ن    126 ك ان  ِعن د ُه ف ض 
مُ  ُم ال  ُير ح   102 م ن  ال  ي ر ح 

ب ر  ال ب ه اِامُ  ن ه ى ر ُسوُل اهلِل   62 ن ن  ُتص 
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ِلِمين  ع ن  ك ال ِمن ا ن ه ى ر ُسوُل اهلِل   39 ال ُمس 
 120 ي ا ن ب ا ذ رٍّ ِإنَُّه س ي ُكوُن ب ع ِدي ُنم ر اءُ 

 ، اِهِليَّةٌ ي ا ن ب ا ذ رٍّ ُرٌؤ ِفيك  ج   37 ِإنَّك  ام 
ر مُ  ٍم ن ح   27 ي ا ن يُّه ا النَّاُس ن ال  ن يُّ ي و 

ل ى ن ف ِسي ُ  الظُّل م  ع  رَّم   80 ي ا ِعب اِدي ِإن ي ح 
ف ِظ اهلل    23 ي ا ُغالُم، ِإن ي ُمع ل ُمك  ك ِلم اٍ : اح 

ُتِليُتم  ِبِهنَّ  ي ا م ع ر ر  ال ُمه اِجِرين   ٌس ِإذ ا اب  م   122 خ 
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 فهرس المصادر والمراجع
 

 أوالا: القرآن وعلومه :
تحقيق: محمد  – أحكام القرآن: نبو بكر محمد بن عبداهلل بن العربي؛ ابن العربي .1

 لبنان . –دار الفكر  –عبد القادر عطا 
نبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية ابن عطية:  .2

تحقيق: عبد السالم  -المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزاألندلسي المحاربي؛ 
 هـ. 1422 -1ط –بيرو   –دار الكتب العلمية  -عبد الرافي محمد

 رآن العظيمتفسير الق: عماد الدين نبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمرقي ؛ ابن كثير .3
تحقيق: مصطفى السيد محمد ، محمد السيد رراد ، محمد فضل العجماوي ،  –

 م .2000 -هـ 1412 –الجيزة  –مؤسسة قرطبة  – 1ط –علي عبد الباقي 
أيسر  جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر نبو بكر الجزااري؛ أبو بكر الجزائري: .4

مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية  - التفاسير لكالم العلي الكبير
 م. 2003-هـ1424 -5ط –السعودية 

المفردات  نبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى؛األصفهاني:  .5
 -دار القلم، الدار الرامية  -تحقيق: صفوان عدنان الداودي  – في غريب القرآن
 هـ.1412-1ط –دمرق بيرو  

؛ معالم التنزيل في محيي السنة، نبو محمد الحسين بن مسعود البغوي البغوي: .6
عثمان جمعة  -تحقيق: محمد عبد اهلل النمر  -تفسير القرآن )تفسير البغوي( 

 -هـ 1417 -4ط –دار طيبة للنرر والتوزيع  -سليمان مسلم الحرش  -ضميرية 
 م.1997

ن عمر بن محمد الريرازي البيضاوي؛ ناصر الدين نبو سعيد عبد اهلل بالبيضاوي:  .7
دار إحياء  -تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعرلي – أنوار التنزيل وأسرار التأويل

 هـ.1418 -1ط –بيرو   –التراث العربي 
و ِجردي الخراساني، نبو بكر؛ البيهقي .8 : نحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخس ر 

قدم له : محمد  -د الغني عبد الخالقكتب هوامره : عب - أحكام القرآن للشافعي
 م.1994 -هـ 1414 -2ط –القاهرة  –مكتبة الخانجي  -زاهد الكوثري 

تحقيق: محمد  – أحكام القرآن: نحمد بن علي الرازي الجصاص؛ الجصاص .9
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 م.1985 -هـ 1405 –بيرو   –دار إحياء التراث العربي  –الصادق قحماوي 
 -دار الرروق  - في ظالل القرآناربي؛ : سيد قطب إبراهيم حسين الرسيد قطب .10

 هـ.1412 -7ط –القاهرة  -بيرو 
: نبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن رافع بن عبد الشافعي .11

جمع  - تفسير اإلمام الشافعيالمطلب بن عبد مناف المطلبي القرري المكي؛  
 –المملكة العربية السعودية  -دار التدمرية  -وتحقيق: نحمد بن مصطفى الفرَّان 

 م.2006 -هـ 1427 -1ط
القاهرة  –دار الصابوني  – 1ط – روائع البيانمحمد علي الصابوني ؛ الصابوني:  .12

 م.1999 –ه 1420 –
طبري؛ : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، نبو جعفر الالطبري .13

مؤسسة  – 1ط –تحقيق : نحمد محمد راكر  – جامع البيان في تأويل القرآن
 م.2000 –ه 1420بيرو   –الرسالة 

محمد بن نحمد بن نبي بكر بن فرح األنصاري، نبو عبد اهلل القرطبي؛ القرطبي:  .14
دار الكتب  -2ط–تحقيق: نحمد البردوني، إبراهيم نطفيش  -الجامع ألحكام القرآن 

 م. 1964 -هـ 1384 -القاهرة  – المصرية
نبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمرقي النعماني:  .15

علي محمد -تحقيق: عادل نحمد عبد الموجود  -اللباب في علوم الكتابالنعماني؛  
 م.1998-هـ 1419 -1ط –لبنان  –بيرو   -دار الكتب العلمية  -معوض 

 
 حها: ثانياا: السنة النبوية وشرو 

 – المصنف: نبو بكر عبداهلل بن محمد بن نبي ريبة العبسي؛  ابن أبي شيبة .16
 دار القبلة . –تحقيق : محمد عوامة 

شرح صحيح  ابن بطال نبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك؛ابن بطال:  .17
 -السعودية، الرياض -مكتبة الررد  -تحقيق: نبو تميم ياسر بن إبراهيم – البخارى

 م.2003 -هـ 1423-2ط
فتح :نبو الفضل نحمد بن علي بن محمد بن نحمد بن حجر العسقالني؛  ابن حجر .18

 –دار المعرفة  –تحقيق: محب الدين الخطيب  – الباري شرح صحيح البخاري
دار الكتب  – 1ط – ث الرافعي الكبيرتلخيص الحبير في تخريج أحاديبيرو ؛ 
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 م. 1989 –ه 1419 –بيرو   –العلمية 
زين الدين عبد الرحمن بن نحمد بن رجب بن الحسن الس المي البغدادي ابن رجب:  .19

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع ثم الدمرقي الحنبلي ؛ 
 -بيرو  –سة الرسالة مؤس -إبراهيم باجس -تحقيق: رعيب األرناؤوط  -الكلم
 م.2001 -هـ 1422 -7ط

نبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرري البصري ثم الدمرقي؛  ابن كثير: .20
 -وأقواله على أبواب العلم مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب 

 -هـ 1411 -1ط –المنصورة  –دار الوفاء  – عبد المعطي قلعجيتحقيق: 
 .م1991

تحقيق : د.  – سنن ابن ماجه: نبو عبداهلل محمد بن يزيد القزويني؛  ابن ماجه .21
 م .1998 -هـ 1418-بيرو   –دار الجيل  -1ط –برار عواد معروف 

دار الكتاب  – سنن أبي داود: سليمان بن األرعث نبو داود السجستاني ؛  أبو داود .22
 بيرو  . –العربي 

الغليل في تخريج أحاديث منار  إرواء: محمد ناصر الدين األلباني؛  األلباني .23
 م.1985 –ه 1405 –بيرو   –المكتب اإلسالمي  – 2ط – السبيل

: نبو عبداهلل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الحنفي البخاري؛ البخاري  .24
 – وسننه وأيامه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل 

 -هـ 1422 –دار طوق النجاة  – 1ط –تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر 
 م .2002

تحقيق  – شرح السنة: محيي السنة ، نبو محمد الحسين بن مسعود البغوي؛  البغوي .25
 –دمرق  –المكتب اإلسالمي  – 2ط –: رعيب األرناؤوط ، محمد الراويش 

 م . 1983 –ه 1403
دليل رافعي؛ إبراهيم البكري الصديقي ال محمد علي بن محمد بن عالن بنالبكري:  .26

دار المعرفة  - اعتنى بها: خليل مأمون ريحا -الفالحين لطرق رياض الصالحين 
 . م2004 -هـ 1425-4ط – لبنان –للطباعة والنرر والتوزيع، بيرو  

السنن : نحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني؛  البيهقي .27
 معرفة السنن واآلثارهـ ؛ 1344 –مصر  –مجلس داارة المعارف  – 1ط – الكبرى

 م .1991 -هـ 1412 –كراتري  –جامعة الدراسا  اإلسالمية  -1ط –
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 – الجامع الكبير "سنن الترمذي ": نبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي؛  الترمذي .28
 -هـ 1418 –بيرو   –دار الجيل  -2ط –تحقيق : د. برار عواد معروف 

 م .1998
 ؛: فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي النجديالحريملي .29

عبد العزيز بن عبد اهلل بن إبراهيم الزير آل تحقيق:  – تطريز رياض الصالحين
 .م2002 -هـ 1423 -1ط – الرياض -دار العاصمة للنرر والتوزيع -حمد

المطبعة  – 1ط – معالم السنن: نبو سليمان نحمد بن محمد الخطابي؛  الخطابي .30
 م .1932 –ه 1351 –حلب  –العلمية 

دار إحياء التراث  – سنن الدارقطني: اإلمام علي بن عمر الدار قطني؛  الدارقطني .31
 م. 1993 –ه 1413 –بيرو  –العربي 

نبو محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن بن الفضل بن ب هرام بن عبد الصمد الدارمي:  .32
تحقيق:  -مسند الدارمي المعروف به )سنن الدارمي( السمرقندي؛الدارمي، التميمي 

 -دار المغني للنرر والتوزيع، المملكة العربية السعودية -حسين سليم نسد الداراني 
 م.2000 -هـ 1412 -1ط

حاشية : محمد بن عبد الهادي التتوي نبو الحسن نور الدين السندي؛ السندي .33
 بدون رقم طبعة وتاريخ نرر. -بيرو  –ل دار الجي -السندي على سنن ابن ماجه

 -نيل األوطارمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الروكاني اليمني؛  :الشوكاني .34
 -هـ 1413 -1ط -مصر – دار الحديث - تحقيق: عصام الدين الصبابطي

 .م1993
ثم  محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني الصنعاني: .35

بدون رقم طبعة وتاريخ نرر؛  – دار الحديث -سبل السالم؛ الصنعاني نبو إبراهيم
ِغيرِ  مكتبة دار  - محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيمتحقيق:  -التَّنويُر َشْرُح الَجاِمع الصَّ

 م.2011 -هـ 1432 -1ط – الرياض -السالم
تحقيق :  – الكبير المعجم: سليمان بن نحمد بن نيوب بن مطير الرامي؛ الطبراني  .36

 المعجم األوسطالقاهرة؛  –مكتبة ابن تيمية  – 2ط –حمدي بن عبد المجيد السلفي 
دار الحرمين  –تحقيق : طارق بن عوض اهلل بن محمد ، عبد المحسن الحسيني  –
 م. 1995 –ه 1415 –القاهرة  –

شرح الطيبي على مشكاة ررف الدين الحسين بن عبد اهلل الطيبي؛  الطيبي: .37
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 - عبد الحميد هنداويتحقيق:  -المصابيح المسمى به )الكاشف عن حقائق السنن(
 .م1997 -هـ 1417 -1ط -مكتبة نزار مصطفى الباز

تحقيق: حبيب  – المصنف: نبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني؛  عبد الرزاق .38
 م .1983-هـ 1403 –بيرو   –المكتب اإلسالمي  –الرحمن األعظمي 

دار الوطن  -شرح رياض الصالحينمحمد بن صالح بن محمد العثيمين؛ العثيمين:  .39
بدون  -دار الثريا للنرر– وشرح األربعين النوويةهـ؛ 1426-ط -الرياض -للنرر

 رقم طبعة وتاريخ نرر.
نبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن نبي بكر العراقي:  .40

نه: نحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني بن إبراهيم العراقي، ونكمله اب
 -طرح التثريب في شرح التقريبثم المصري، نبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي؛ 

 بدون رقم طبعة وتاريخ نرر.  -المطبعة المصرية القديمة
محمد نررف بن نمير بن علي بن حيدر، نبو عبد الرحمن، ررف العظيم آبادي:  .41

بيرو   –دار الكتب العلمية  -عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ الحق، الصديقي 
 هـ. 1415-2ط –

نبو محمد محمود بن نحمد بن موسى بن نحمد بن حسين الغيتابى الحنفى العيني:  .42
 –دار إحياء التراث العربي  -؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاريبدر الدين العينى

 بدون رقم طبعة وتاريخ نرر. -بيرو 
: نبو محمد محمود بن نحمد بن موسى بن نحمد بن حسين بدر الدين العينى العيني .43

مكتبة الررد  -تحقيق: نبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري –شرح سنن أبي داود ؛ 
 م.1999-هـ 1420-1ط-الرياض –

بو عاصم نبيل بن هارم بن عبد اهلل بن نحمد بن عبد اهلل بن نحمد بن الغمري: أ .44
أبي محمد عبد اهلل بن عبد  فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي محمد الغمري؛

 –المكتبة المكية  -دار البراار اإلسالمية  - الرحمن المسم ى به: المسند الجامع
 م.1999 -هـ 1419 -1ط

إكمال المعلم : الحافظ نبي الفضل عياض بن موسى بن عياض؛  القاضي عياض .45
 –المنصورة  –دار الوفاء  – 2ط –ل تحقيق : يحيى إسماعي – بفوائد مسلم

 م.2005 –ه 1426
 –موطأ اإلمام مالك : مالك بن ننس بن مالك بن عامر األصبحي المدني؛ مالك  .46



166 

 

تحقيق:  – المدونة الكبرىالدوحة؛ –مؤسسة الريخ زايد –تحقيق: محمد األعظمي 
 بيرو .   –دار الكتب العلمية  –زكريا عميرا  

عبيداهلل بن محمد عبد السالم بن خان بن نمان بن حسام  : نبو الحسن المباركفوري .47
إدارة  – 3ط – مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالدين الرحماني المباركفوري؛ 

 م .1984 -هـ 1404 –بنارس الهند –البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء 
تحفة  ؛نبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى المباركفوري: .48

بدون رقم طبعة  -بيرو  –دار الكتب العلمية  - األحوذي بشرح جامع الترمذي
 وتاريخ نرر.

الجامع : نبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القريري النيسابوري؛ مسلم  .49
 بيرو  . –دار الجيل  – الصحيح المسمى صحيح مسلم

معمر بن نبي عمرو رارد األزدي موالهم، نبو عروة البصري،  معمر بن راشد:  .50
المجلس العلمي بباكستان، وتوزيع  -تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي -الجامع

 هـ.1403-2ط –المكتب اإلسالمي ببيرو  
 –دار الكتب العلمية  – 1ط – فيض القدير: محمد عبد الرؤوف المناوي؛  المناوي .51

 م .1994 -هـ 1415 –بيرو  
زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين  :المناوي .52

 –مكتبة اإلمام الرافعي  -التيسير بشرح الجامع الصغير ؛العابدين الحدادي
 .م1988 -هـ 1408 -3ط – الرياض

 – صحيح مسلم بشرح النووي: نبو زكريا يحيى بن ررف بن مري النووي؛ النووي .53
 م.1972 –ه 1392 –بيرو   –العربي  دار إحياء التراث

مرقاة المفاتيح : علي بن محمد، نبو الحسن نور الدين المال الهروي القاري؛ الهروي .54
 م.2002 -هـ 1422-1ط -لبنان –دار الفكر، بيرو   - شرح مشكاة المصابيح

 
 ثالثاا: أصول الفقه: 

: تقي الدين نبو البقاء محمد بن نحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي؛  ابن النجار .55
مكتبة  – 2ط –تحقيق : محمد الزحيلي ، نزيه حماد  –شرح الكوكب المنير 

 م .1997 -هـ 1418 –العبيكان 
التحرير في أصول الفقه : كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي؛  ابن الهمام .56
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دار  -فتح القديربيرو ؛  –دار الكتب العلمية  - 1ط –ر بشرحه التقرير والتحبي
 بدون رقم طبعة وتاريخ نرر. -الفكر

اأْلَْشَباُه زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري؛  ابن نجيم: .57
ا وضع حواريه وخرج نحاديثه: زكري -َوالنََّظاِئُر َعَلى َمْذَهِب َأِبْي َحِنْيَفَة النُّْعَماِن 

 .م1999 -هـ 1419 -1ط – لبنان –بيرو   -دار الكتب العلمية - عميرا 
غمز : نبو العباس رهاب الدين نحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي؛ الحموي  .58

تحقيق: السيد نحمد بن محمد الحنفي  –عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر 
دار  – شباه والنظائراألم؛ 1985 –ه 1405 –بيرو   –دار الكتب العلمية  –

 م . 1983 –ه 1403 –بيرو   –الكتب العلمية 
 األشباه والنظائر: تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي؛  السبكي .59

 م .1991 -هـ 1411 –بيرو   –دار الكتب العلمية   - 1ط  -
دار  – أصول السرخسي: محمد بن نحمد بن نبي سهل السرخسي؛  السرخسي .60

 بيرو  . –المعرفة 
تحقيق :  – الموافقات: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي؛ الشاطبي  .61

-هـ 1417 –دار ابن عفان  – 1ط –نبو عبيدة مرهور بن حسن آل سلمان 
 م .1997

شرح مختصر سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري؛  الطوفي: .62
 –مؤسسة الرسالة  – 1ط –ن عبد المحسن التركي تحقيق : عبداهلل ب – الروضة
 م .1987 -هـ 1407

نبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن نبي القاسم العز بن عبد السالم:  .63
؛ قواعد األحكام في مصالح بن الحسن السلمي الدمرقي، الملقب بسلطان العلماء

-ط -القاهرة –األزهرية مكتبة الكليا   -راجعه: طه عبد الرؤوف سعد -األنام
 م.1991 -هـ 1414

فصول البدائع في أصول محمد بن حمزة بن محمد، رمس الدين الفناري؛ الفناري:  .64
 -دار الكتب العلمية -تحقيق: محمد حسين محمد حسن إسماعيل  – الشرائع
 م ـ2006-ه1427 -1ط -لبنان –بيرو  

المرداوي الدمرقي الصالحي عالء الدين نبو الحسن علي بن سليمان المرداوي:  .65
تحقيق: عبد الرحمن الجبرين،  – التحبير شرح التحرير في أصول الفقه الحنبلي؛ 



168 

 

 -1ط–الرياض  –السعودية  -مكتبة الررد  -عوض القرني، نحمد السراح 
 م.2000 -هـ 1421
 
 ابعاا: المذاهب الفقهية: ر 

 المذهب الحنفي:
 –بيرو   –دار الفكر  – الدر المختارحاشية رد المحتار على :  ابن عابدين .66

 م .2000 –ه 1421
نبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن نحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي  ابن قدامة: .67

هـ 1414-1ط-دار الكتب العلمية -الكافي في فقه اإلمام أحمدالمقدسي الحنبلي؛ 
 م.1994 -

دار  – شرح كنز الدقائق البحر الرائق: زين الدين بن نجيم الحنفي؛  ابن نجيم .68
 بيرو  . –المعرفة 

محمد بن محمد بن محمود، نكمل الدين نبو عبد اهلل ابن الريخ رمس  البابرتي: .69
 – دار الفكر - العناية شرح الهداية ؛الدين ابن الريخ جمال الدين الرومي البابرتي

 بدون رقم طبعة وتاريخ نرر.
 –تحقيق : حازم القاضي  – عالء السننإ: ظفر نحمد العثماني التهانوي؛  التهانوي .70

 م.1997 –ه 1418 –بيرو   –دار الكتب العلمية  – 1ط
ِبيِدي  اليمني الحنفي؛  الزبيدي: .71 نبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ

 هـ.1322 -1ط –المطبعة الخيرية  – الجوهرة النيرة
تبيين الزيلعي الحنفي؛ عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي:  .72

ْلِبيِّ  بوالق،  -المطبعة الكبرى األميرية  - الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
 هـ.1313-1ط–القاهرة 

 بيرو  . –دار المعرفة  – المبسوط: رمس الدين السرخسي؛  السرخسي .73
 بيرو  –دار الكتب العلمية  – تحفة الفقهاء: عالء الدين السمرقندي؛  السمرقندي .74

 م .1984 -هـ 1405 –
ُعُيون ؛ نبو الليث نصر بن محمد بن نحمد بن إبراهيم السمرقندي السمرقندي: .75

 هـ.1386 -ط – مطبعة نسعد، ب غ د اد - تحقيق: صالح الد ين الناهي -اْلَمَساِئل 
 –دار الفكر  – شرح فتح القدير: كمال الدين بن عبد الواحد السيواسي؛  السيواسي .76
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 بيرو  .
تحقيق : مهدي  – الحجة على أهل المدينة: محمد بن الحسين الريباني؛  نيالشيبا .77

 م.1983 –ه 1403 –بيرو   –عالم الكاب  –الكيالني 
: نبو جعفر نحمد بن محمد بن سالم بن عبد الملك بن سلمة الطحاوي؛ الطحاوي  .78

عالم  – 1ط –تحقيق محمد النجار ، محمد سيد جاد الحق  –شرح معاني اآلثار 
 – حاشية على مراقي الفالح شرح نور اإليضاحم؛ 1994 –ه 1414 –تب الك

 ه.1318 –بوالق  –المطبعة الكبرى 
 –تحقيق : المحامي فهمي الحسيني  – علي حيدر: درر الحكام شرح مجلة األحكام .79

 بيرو  . –دار الكتب العلمية 
البناية : نبو محمد محمود بن نحمد بن موسى بن نحمد بن حسين العيني؛ العيني  .80

بيرو   –دار الكتب العلمية  – 1ط –تحقيق: نيمن صالح رعبان  –شرح الهداية 
 م.1999 -ه1420 –

دار  الكتاب  – بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: عالء الدين الكاساني؛  الكاساني .81
 م. 1982 –ه 1402 –بيرو   –العربي 

مجمع األنهر في شرح : عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي؛  الكليبولي .82
 –بيرو   –دار الكتب العلمية  –تحقيق : خليل عمران المنصور  – ملتقى األبحر

 م.1998 –ه 1419
: نبي الحسن علي بن نبي بكر بن عبد الجليل الررداني المرغياني؛  المرغياني .83

 المكتبة اإلسالمية . – الهداية شرح البداية
 

 : المذهب المالكي
االستذكار الجامع لمذاهب : نبو عمر يوسف بن عبداهلل بن عبد البر؛  ابن عبد البر .84

 –دار الكتب العلمية  –تحقيق : سالم عطا ، محمد معوض  –فقهاء األمصار 
وزارة  –تحقيق : مصطفى العلوي ، محمد البكري  – التمهيدم؛ 2000 –بيرو  

 .المغرب –وقاف والرؤون اإلسالمية األ
عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، نبو زيد نو نبو ابن عسكر البغدادي:  .85

إْرَشاُد السَّاِلك إلَى َأشَرِف الَمَساِلِك ِفي فقِه اإلَماِم  ؛محمد، رهاب الدين المالكي
رركة مكتبة ومطبعة مصطفى  -وبهامره: تقريرا  مفيدة إلبراهيم بن حسن، َماِلك
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 نرر.بدون تاريخ  -3ط – البابي الحلبي ونوالده، مصر
تبصرة إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري،   ابن فرحون: .86

 -1ط–مكتبة الكليا  األزهرية  - الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام
 م.1986 -هـ 1406

: نبو عمر يوسف بن عبداهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم  أبو عمر القرطبي .87
تحقيق : محمد محمد ولد ماديك  -في فقه أهل المدينة الكافي النمري القرطبي؛ 

 م.1980 –ه 1400 –الرياض  –مكتبة الرياض الحديثة  – 2ط –الموريتاني 
تبيين المسالك شرح : الريخ عبد العزيز حمد آل مبارك اإلحسااي؛  اإلحسائي .88

 –بيرو   –دار الغرب اإلسالمي  – 2ط –تدريب السالك إلى أقرب المسالك 
 م.1995 –ه 1415

 –تحقيق : محمد عبد السالم راهين  – أحمد الصاوي: بلغة السالك ألقرب المسالك .89
 م .1995 –ه 1415 –بيرو   –دار الكتب العلمية 

: رمس الدين نبو عبداهلل محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي؛  الحطاب .90
لم الكتب دار عا –تحقيق : زكريا عميرا   – مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل

 م .2003 –ه 1423 –
شرح مختصر خليل محمد بن عبد اهلل الخرري المالكي نبو عبد اهلل ؛ الخرشي:  .91

 بدون رقم طبعة وتاريخ نرر. –بيرو   –دار الفكر للطباعة  - للخرشي
تحقيق  – حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد عرفة الدسوقي؛  الدسوقي .92

 بيرو  . –دار الفكر  – محمد عليش
 – التاج واإلكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف بن نبي القاسم العبدري؛ العبدري  .93

 م.1978 –ه 1398 –بيرو   –دار الفكر 
 –تحقيق : محمد حجي  – الذخيرة: رهاب الدين نحمد بن إدريس القرافي؛ القرافي  .94

 م .1994 –بيرو   –دار الغرب 
البيان والتحصيل والشرح  ؛مد بن نحمد بن ررد القرطبينبو الوليد محالقرطبي:  .95

دار الغرب  - محمد حجي وآخرونتحقيق:  -والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة
 .م1988 -هـ 1408 -2ط – لبنان –اإلسالمي، بيرو  

 – كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني: نبو الحسن المالكي؛  المالكي .96
 –ه 1412 -ط –بيرو   –دار الفكر  –لريخ محمد البقاعي تحقيق يوسف ا
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 م.1992
 -بيرو   -دار الفكر – محمد عليش: منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل .97

 م .1989 -هـ 1409
محمد بن يوسف بن نبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، نبو عبد اهلل المواق:  .98

 -1ط – دار الكتب العلمية - لالتاج واإلكليل لمختصر خليالمواق المالكي؛ 
 .م1994-هـ1416

 نحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا، رهاب الدين النفراوي األزهري المالكي؛ النفراوي: .99
-هـ1415 -ط –دار الفكر  – الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني

 م.1995
 

  المذهب الشافعي:
كفاية نحمد بن محمد بن علي األنصاري، نبو العباس، نجم الدين؛  ابن الرفعة: .100

 دار الكتب العلمية - مجدي محمد سرور باسلومتحقيق:  – النبيه في شرح التنبيه
 م.2009 -1ط –
ي ر ِمي  المصري الرافعيالبجيرمي .101 تحفة  ؛: سليمان بن محمد بن عمر الُبج 

 -ط – دار الفكر -الخطيب(الحبيب على شرح الخطيب )حاشية البجيرمي على 
 .م1995 -هـ 1415

سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري، المعروف بالجمل ؛  الجمل: .102
دار  -فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف بحاشية الجمل 

 بدون طبعة وبدون تاريخ نرر. -الفكر
الجويني، نبو المعالي، عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد  الجويني: .103

 عبد العظيم محمود الد يبتحقيق:  – نهاية المطلب في دراية المذهب  ؛ركن الدين
 . م2007-هـ1428 -1ط –دار المنهاج  –
 ؛رمس الدين محمد بن نبي العباس نحمد بن حمزة رهاب الدين الرملي الرملي: .104

 .م1984-هـ1404 -ط  – دار الفكر، بيرو  - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
تحقيق : د. محمد  – أسنى المطالب في شرح روض الطالب: زكريا األنصاري .105

 م . 2001 –ه 1422 –بيرو   –دار الكتب العلمية – 1ط –محمد تامر 
 – سليمان الجمل: حاشية الجمل على المنهج لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري .106
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 بيرو  . –دار الفكر 
زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، زين الدين نبو يحيى السنيكي؛  :السنيكي .107

بدون رقم طبعة  -دار الكتاب اإلسالمي –أسنى المطالب في شرح روض الطالب 
 وتاريخ نرر.

تحقيق : رفع  فوزي عبد المطلب  – األم: محمد بن إدريس الرافعي؛  الشافعي .108
 .م  2001 –ه 1421 –المنصورة  –دار الوفاء  – 1ط –
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ : محمد الخطيب الرربيني؛  الشربيني .109

 –دار الفكر  – اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاعبيرو ؛  –دار الفكر  – المنهاج
 بيرو  .

حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح : عبد الحميد الررواني؛  الشرواني .110
 بيرو  . –دار الفكر  – المنهاج

المهذب في فقة نبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الريرازي؛  ي:الشيراز  .111
 بدون رقم طبعة وتاريخ نرر. – دار الكتب العلمية - اإلمام الشافعي

: نبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي؛ الماوردي  .112
-هـ 1414 –بيرو   –دار الكتب العلمية – 1ط –الحاوي في فقه الشافعي 

 م. 1994
نبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الماوردي:  .113

 القاهرة. –دار الحديث  -األحكام السلطانية
الفقه المنهجي على مذهب  مصطفى الخن ومصطفى البغا وعلي الشربجي: .114

 -هـ 1413-4ط–دمرق  -دار القلم للطباعة والنرر والتوزيع - اإلمام الشافعي
 م.1992

روضة الطالبين وعمدة : نبو زكريا محيي الدين يحيى بن ررف النووي؛ النووي  .115
دار الكتب  –تحقيق : عادل نحمد عبد الموجود ، علي محمد معوض  المفتين
 – 1ط –تحقيق : د. محمود مطرجي  – المجموع شرح المهذببيرو ؛  –العلمية 

تحقيق  – الديباج على صحيح مسلمم؛ 1996 –ه 1417 –بيرو   –دار الفكر 
م 1996 –ه 1416 –السعودية  –دار ابن عفان  – 1ط –: نبو إسحاق الحويني 

. 
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 :المذهب الحنبلي
 – مسند اإلمام أحمد بن حنبل: نحمد بن حنبل نبو عبداهلل الريباني؛  ابن حنبل .116

 مصر . –مؤسسة قرطبة 
منار السبيل في شرح : إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان؛  ابن ضويان .117

 م.  1989 –ه 1409 –بيرو   –المكتب اإلسالمي  – 7ط – ليلالد
الشرح الممتع على زاد : محمد بن صالح بن محمد العثيمين؛  ابن عثيمين .118

 م.2003 –ه 1422 –السعودية  –دار ابن الجوزي  – 1ط – المستنقع
روضة الناظر وجنة المناظر : عبداهلل بن نحمد بن قدامة المقدسي؛  ابن قدامة .119

دار  – المغنيم؛ 2002-هـ 1423 –مؤسسة الري ان  – 2ط – الفقه في أصول
تحقيق :  – كشاف القناع عن متن اإلقناعم؛ 1985 -هـ 1405 –بيرو   –الفكر 

 م .1982 –ه 1402-بيرو   –دار الفكر  –هالل مصطفى هالل 
تحقيق :  – الفروع: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي؛   ابن مفلح .120

المبدع م؛ 2003 –ه 1424 –بيرو   –مؤسسة الرسالة  – 1ط –لتركي عبداهلل ا
 م.1980 –ه 1400 –بيرو   –المكتب اإلسالمي  –في شرح المقنع 

عالم  – شرح منتهى اإلرادات: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي؛  البهوتي .121
الروض المربع شرح زاد المستنقع في م؛ 1996 –ه 1406 –بيرو   –الكتب 

 بيرو  . –دار الفكر  –تحقيق : سعيد اللحام  – المقنعاختصار 
مختصر اإلنصاف والشرح : محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي؛  التميمي .122

 الرياض . –مطابع الرياض  –تحقيق عبد العزيز بن زيد الرومي  الكبير
اإلقناع : ررف الدين موسى بن نحمد بن موسى نبو النجا الحجاوي؛ الحجاوي  .123

دار  –تحقيق : عبد اللطيف محمد السبكي  –في فقه اإلمام أحمد بن حنبل 
 بيرو  . –المعرفة 

المكتب  – مطالب أولي النهى: مصطفى السيوطي الرحيباني؛ الرحيباني  .124
 م.1961 –دمرق  –اإلسالمي 

حاشية عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي؛  العاصمي: .125
 هـ.1397 – 1ط –بع شرح زاد المستقنع الروض المر 

تحقيق نبو  – دليل الطالب لنيل المطالب: مرعي بن يوسف الكرمي؛  الكرمي .126
 م.2004 –ه 1425 –الرياض  –دار طيبة  – 1ط –قتيبة الفاريابي 
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الهداية على ؛ محفوظ بن نحمد بن الحسن، نبو الخطاب الكلوذانيالكلوذاني:  .127
عبد تحقيق:  –مد بن محمد بن حنبل الشيباني مذهب اإلمام أبي عبد اهلل أح

 -1ط – مؤسسة غراس للنرر والتوزيع - ماهر ياسين الفحل -اللطيف هميم 
 م. 2004-هـ1425

اإلنصاف في : عالء الدين نبو الحسن علي بن سليمان المرداوي؛ المرداوي  .128
ه 1419 –بيرو   –دار إحياء التراث العربي  – 1ط –معرفة الراجح من الخالف 

 م. 1999 –
سحاق إسحاق بن منصور المروزي؛ المروزي :  .129 مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وا 

 م.2004 –ه 1425 –الرياض  –دار الهجرة  – بن راهويه
 

 خامساا: كتب اللغة: 
إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار؛ المعجم  .131

 دار الدعوة . –مجمع اللغة العربية  تحقيق : –الوسيط 
النهاية في : مجد الدين نبو السعادا  المبارك بن محمد الجزري؛  ابن األثير .131

 –تحقيق: طاهر نحمد الرازي ، محمود محمد الطناجي  – غريب الحديث واألثر
 م .1979 -هـ 1399 –بيرو   –المكتبة العلمية 

تحقيق  – مقاييس اللغةني الرازي؛ : نحمد بن فارس بن زكريا الفزوي ابن فارس .132
 م1979 -هـ 1399–دار الفكر  –: عبد السالم هارون 

 لسان العرب: نبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور؛  ابن منظور .133
دار  -تحقيق : عبداهلل علي الكبير ، محمد نحمد حسب اهلل ، هارم الراذلي  –

 القاهرة .  -المعارف 
 - ؛ معجم اللغة العربية المعاصرةتار عبد الحميد عمر: نحمد مخأحمد عمر .134

 م.2008 -هـ 1429-1ط–عالم الكتب 
تحقيق:  – جمهرة اللغة ؛نبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي األزدي:  .135

 م.1987 -1ط–بيرو   –دار العلم للماليين  -رمزي منير بعلبكي 
تحقيق  – تهذيب اللغةنبو منصور محمد بن محمد األزهري الهروي؛  األزهري : .136

 م .1964 -هـ 1384 –مصر  –الدار المصرية  –: عبد السالم محمد هارون 
الصحاح تاج اللغة نبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي؛ الجوهري:  .137



175 

 

بيرو   –دار العلم للماليين  -تحقيق: نحمد عبد الغفور عطار - وصحاح العربية
 م.1987-هـ1407-4ط –
 بيرو  . –دار الفكر  – معجم البلدانو  بن عبداهلل الحموي؛ : ياق الحموي .138
تحقيق :  – مختار الصحاح: محمد بن نبي بكر بن عبد القادر الرازي؛  الرازي .139

 م .1995 -هـ 1415 -بيرو   -مكتبة لبنان ناررون  -محمود خاطر 
 محمد بن قاسم األنصاري، نبو عبد اهلل، الرصاع التونسي المالكي؛الرصاع:  .140
لهداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية. )شرح حدود ابن ا

 هـ.1350 -1ط –المكتبة العلمية  -( عرفة للرصاع
دار الهداية  - تاج العروس: محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني؛ الزبيدي  .141
 م .1965 -هـ 1385 –
و بن تميم الفراهيدي نبو عبد الرحمن الخليل بن نحمد بن عمر الفراهيدي:  .142

دار ومكتبة  –مهدي المخزومي، إبراهيم السامرااي تحقيق:  –كتاب العين  البصري؛
 بدون رقم طبعة وتاريخ نرر. -الهالل

القاموس مجد الدين نبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى؛ الفيروزآبادي:  .143
محمد نعيم  تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإرراف: - المحيط

 -8ط –لبنان  –مؤسسة الرسالة للطباعة والنرر والتوزيع، بيرو   -العرقُسوسي 
 م.2005 -هـ 1426

المصباح  ؛نبو العباس نحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمويالفيومي:  .144
 بيرو .-المكتبة العلمية -المنير

الكليات نبو البقاء الحنفي؛  نيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفويالكفوي:  .145
محمد  -تحقيق: عدنان درويش  -معجم في المصطلحات والفروق اللغوية

 بدون رقم طبعة وتاريخ نرر.  –بيرو   –مؤسسة الرسالة  -المصري
دار النفااس  -محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي: معجم لغة الفقهاء  .146

 م.1988 -هـ 1408 -2ط – للطباعة والنرر والتوزيع
زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن المناوي:  .147

عالم  -التوقيف على مهمات التعاريف زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري؛ 
 م. 1990-هـ1410 -1ط–القاهرة  –الكتب 
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 سادساا: كتب منوعة:
والية التأديب الخاصة في الفقه  إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم؛إبراهيم التنم:  .141

 هـ.1428-1ط–دار ابن الجوزي  -اإلسالمي
علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، نبو ابن القطان الفاسي:  .149

 -حسن فوزي الصعيديتحقيق:  -اإلقناع في مسائل اإلجماع ؛الحسن ابن القطان
  .م2004 -هـ 1424 -1ط -الفاروق الحديثة للطباعة والنرر

تقي الدين نبو العباس نحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ؛ ابن تيمية:  .150
مجمع الملك فهد  -تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  -مجموع الفتاوى

 -ط –لطباعة المصحف الرريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية 
ون اإلسالمية واألوقاف والدعوة وزارة الرا - السياسة الشرعيةم؛ و1995-هـ1416

 هـ.1418 -1ط –المملكة العربية السعودية  -واإلرراد 
تقي الدين نبو العباس نحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد  ابن تيمية: .151

الحسبة في اهلل بن نبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمرقي؛ 
 بدون تاريخ نرر.– 1ط –دار الكتب العلمية  - اإلسالم

؛ نبو الفضل نحمد بن علي بن محمد بن نحمد بن حجر العسقالنيابن حجر:  .152
تحقيق: عادل نحمد عبد الموجود وعلى محمد  - اإلصابة في تمييز الصحابة

 هـ.1415 -1بيرو  ط –دار الكتب العلمية  -معوض 
بن حزم األندلسي القرطبي  نبو محمد علي بن نحمد بن سعيد ابن حزم: .153

 بدون رقم طبعة وتاريخ نرر. –بيرو   –دار الفكر  -المحلى باآلثارالظاهري؛ 
نبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الهارمي بالوالء، البصري، ابن سعد:  .154

 -تحقيق: محمد عبد القادر عطا  -الطبقات الكبرى البغدادي المعروف بابن سعد ؛ 
 م.1990 -هـ 1410 -1ط –بيرو   –دار الكتب العلمية 

: محمد بن نبي بكر بن نيوب بن سعد رمس الدين ابن قيم ابن قيم الجوزية .155
مكتبة دار  -تحقيق: عبد القادر األرنؤوط -تحفة المودود بأحكام المولودالجوزية؛ 

 - وزاد المعاد في هدي خير العبادم؛ 1971 -هـ 1391 -1ط -دمرق –البيان 
-هـ 1415 -27ط–مكتبة المنار اإلسالمية، الكوي   -و  مؤسسة الرسالة، بير 

 م.1994
 -الفقه المقارن لألحوال الشخصية بين المذاهب األربعة بدران أبو العينين: .156
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 بدون رقم طبعة وتاريخ نرر. -مكتبة المدينة
نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه اإلسالمي فتحي الدريني؛  الدريني: .157
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 ملخص الرسالة
 

نحكــام التجــاوزا  النارــاة عــن التأديــب المرــروع تتنــاول هــذه الرســالة دراســة موضــوع 
 .الة مؤلفًا من ثالثة فصول وخاتمةوقد جعل  موضوع هذه الرس في الفقه اإلسالمي،

التأديــب وضــوابطه وننواعــه والتجــاوز فيــه،  ة، وقــد جعلتــه فــي حقيقــنمــا الفصــل األول
 :ينحثيتألف من مبوهو 

 .تأديب ومرروعيته وننواعه وضوابطه وطرقهعالج المبحث األول حقيقة ال
 .حقيقة التجاوز وننوعهوعالج المبحث الثاني 

 
في التجاوزا  النارـاة عـن التأديـب األسـري والتربـوي، فقد جعلته  ،ونما الفصل الثاني

 :وهو يتألف من ثالثة مباحث
 التجاوزا  الناراة عن تأديب الزوج للزوجة.األول فجعلته في  المبحث نما

 التجاوزا  الناراة عن تأديب الوالد للولد.ونما المبحث الثاني فجعلته في 
 التجاوزا  الناراة عن تأديب القيم للعامل.بينما المبحث الثالث في 

 
التجـاوزا  النارـاة عـن تأديـب ثم انتهي  إلى الفصـل الثالـث وهـو الختـام وجعلتـه فـي 

 :ينحثمبوهو يتألف من  م نو ناابه للرعية،اإلما
 .التجاوزا  الناراة عن تقصير اإلمام في حق الرعيةاألول في نما المبحث 

 التجاوزا  الحاصلة باالعتداء على النفس والمال.الثاني في نما المبحث و 
 

بقـــدر المكنـــة والتوصـــيا  والفهـــارس العامـــة  نتـــااجالونمـــا الخاتمـــة فقـــد ضـــمنتها نهـــم 
 .واهلل نسأل القبول إنه سميع مجيبقة والطا
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Message Summary 
 

This message deals with the study of the provisions of the 
excesses arising from disciplinary project in Islamic jurisprudence, has 
been made the subject of this letter is composed of three chapters and 
a conclusion 
The first chapter, has in fact made him discipline and controls and 
types of overtaking it, it consists of two sections 
The first topic addressed the fact that discipline and legitimacy, 
types and controls and methods 
The second topic addressed the fact overtaking and Onoah 
The second chapter, has made him the excesses arising from 
family and educational discipline, which consists of three sections 
The first section and makes the abuses arising from the husband to 
the wife discipline 
The second section and makes the abuses arising from the parent 
disciplining the child 
While the third section in the abuses arising from the values of 
discipline factor 
Then I finished the third quarter to a conclusion and made him the 
abuses arising from the discipline of Imam or his deputy for the parish, 
which is composed of two sections 
The first part in abuses arising from the failure of Imam right in the  
The second topic in the abuses taking place assaulting self and 
money 
The conclusion has been guaranteed by the most important findings 
and recommendations and general indexes as much as the machine, 
energy, and ask God admission that he listens and responds 
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