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 مــن خــال بيــان الضــان، هيــدف البحــث إىل معاجلــة ظاهــرة تأديــب املعلــم للمتعلــم بالــرب:ملخــص البحــث
، بيــان أقــوال الفقهــاء يف ضــان تأديــب املعلــم بالــرب: وتناولــت الدراســة،املرتتــب عنــد حصــول التلــف مــن الــرب
. وضوابــط التأديــب مقارنــة بقانــون اجلــزاء الكويتــي، ورشوط الضــان،والرتجيــح بينهــا

 تضمــن املعلــم يف تأديبــه للمتعلــم عنــد التلــف ولــو كان الــرب باملعتاد:وتوصــل الباحــث إىل نتيجــة إمجاليــة متثلــت يف
 وجــاء قانــون اجلــزاء الكويتــي يف رشوط الـــتأديب والضــان املرتتــب عليــه، وهــو رأي أيب حنيفــة والشــافعية،وبــا إرساف
.م َّتف ًقــا بشــكل كبــر مــع الفقــه اإلســامي

 وأن، وبــرورة مراقبــة أدائــه، بــأن يتــم انتقــاء املعلمــن بعنايــة مــن خــال املقابلــة الشــخصية احلقيقيــة:ويــويص الباحــث
.ـزم بضوابــط التأديــب الرشعيــة
َ  وأن ُيلتـ،يكــون رضب املتعلــم عنــد االســتحقاق مــن خــال إرشاف إداري ونفــي وتربــوي
. مقارنة الفقه بالقانون، التأديب، التأديب بالرضب، ضوابط التأديب، الضامن:الكلامت املفتاحية
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Abstract: his study aims to address the issue of corporal punishment administered by teachers to pupils with respect to civil
liability regarding the occurrence of damages caused by the punishment. The study delves into the statements of the jurists regarding
the corporal discipline carried out by teachers and attempts to identify the correct position. The study also mentions the conditions
for civil liability, as well as the disciplinary controls put in place by the Kuwaiti penal code.
The researcher concludes that teachers who discipline their students are liable for all damages, even if the punishment is mild
and not typically one that causes injury. This view of Abu Hanifa and al-Shafi’I in a Kuwaiti penal code ruling on this issue is
mostly compatible with Islamic jurisprudence.

The researcher recommends that teachers be carefully selected through personal interviews and that their performance should be
continuously monitored. The paper encourages corporal discipline under administrative, psychological and educational supervision
and with adherence to Islamic disciplinary controls.
Keywords: Civil liability, disciplinary controls, corporal discipline, discipline, comparative jurisprudence and law
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محمد يوسف المحمود

المقدمة
احلمــد هلل ،والصــاة والســام عــى خــر معلــم للبــر ،حممــد صــى اهلل عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم،

وبعــد،،،

فقــد اشــتهر عنــد الســلف قديـ ًـا إرســال الصبيــان عنــد بلوغهــم س ـ َّن التمييــز إىل مــؤ ِّدبُ ،ي ِّفظهــم القــرآن،
و ُيع ِّلمهــم مبــادئ القــراءة والكتابــة ،ويــرف عــى تأديبهــم وتعليمهــم ،فــإذا بلغــوا سـ َّن التكليــف أحرضوهــم إىل

جمالــس العلــاء؛ ليقتــدوا هبــم يف أخالقهــم ،ثــم بعــد ذلــك ُيرجوهنــم إىل حلقــات العلــم.

والتعليــم والتأديــب يف الوقــت احلــارض أخــذا شـ ً
ـكل مغايـ ًـرا عــا كانــا عليــه يف القديــم ،فالدراســة النظاميــة هــي

الســائدة يف غالــب البــاد ،والتأديــب والتعليــم يتلقامهــا الصبــي م ًعــا يف هــذه املــدارس ،حتــى إن هــذه املــدارس
عهــدت إىل مؤسســة ُمن ّظمــة هلــا؛ تديــر شــؤوهنا ،وهلــا وزيـ ٌـر خمتــص هبــا ،تســمى وزارة الرتبيــة والتعليــم.
كــا أن اختيــار املع ّلــم يف الوقــت احلــايل ال يتــم وفــق مواصفــات خمصوصــة أخالقيــة وتربويــة ونفســية ،بــل كل

مــن حيمــل الشــهادة يف جمــال التخصــص بإمكانــه أن يقــوم بمهنــة التدريــس يف هــذه املــدارس النظاميــة ،ولــو افتقــر
إىل رشوط العدالــة واالنضبــاط األخالقــي والنفــي.

والتعليــم والـــتأديب يف الوقــت احلــارض جتــددت وســائلهام ترغي ًبــا وترهي ًبــا ،مــع بقــاء بعــض الوســائل القديمــة

عــى حاهلــا ،والتــي مــا زال ُيســتعان هبــا ،فبقــي منهــا :التأديــب بالــرب ،وهــي وســيلة -لألســف -أخــذت
أشـ ً
ـكال ال تليــق باملؤسســة التعليميــة ،وكــم مــن األخبــار واملشــاهدات التــي تُنقــل عــن أســاليب للــرب يلجــأ
إليهــا بعــض املعلمــن أشــبه مــا تكــون بــا هــو موجــود يف ســجون التعذيــب! وقــد يرتتــب عــى هــذا الــرب -
ـف يف جســد املتعلــم ،وقــد ُيــودي يف بعــض األحيــان بحياتــه.
بحجــة التأديــب  -تلـ ٌ

وهــذه الدراســة تعالــج جان ًبــا مــن جوانــب هــذه الظاهــرة ،وهــو جانــب الضــان العقــايب بســبب رضب املعلــم

للمتعلــم ،مــن خــال بيــان أقــوال الفقهــاء يف ضــان الـــتأديب ورشوطــه ،باملقارنــة مــع قانــون اجلــزاء الكويتــي،

وجــاءت الدراســة بعنــوان" :ضــان تأديــب املتعلــم بالــرب يف الفقــه اإلســامي دراســة مقارنــة بقانــون اجلــزاء

الكويتــي".

وتكمــن أمهيــة البحــث يف معاجلتــه ظاهــر ًة انتــرت يف بيئــات التعليــم وهــي :رضب بعــض املع ِّلمــن املتعلمــن

حتــت ذريعــة التأديــب والتعليــم ،وقــد يــرك ذلــك أثـ ًـرا عــى جســد املتعلــم ونفســيته ،فــكان ال بــد مــن وضــع
املعاجلــات النافعــة هلــذه الظاهــرة وآثارهــا الســلبية عــى املتعلــم ،فالدراســة تعالــج اجلانــب العقــايب يف الفقــه

اإلســامي ،وهــو مــا يشــكل جز ًءا مــن عــاج هــذه الظاهــرة ،باإلضافــة إىل املعاجلــات األخــرى النفســية والرتبوية،

فالعقوبــة يف حــق املتعلــم املتجــاوز مــن أهــم مقاصدهــا الــردع والتحذيــر مــن الوقــوع يف املخالفــات ،مــع معاجلــة
االعوجــاج يف الســلوك غــر الرتبــوي.
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الدراسات السابقة:

وقفت عىل دراسات قريبة من موضوع الدراسة ،منها:

 -1رســالة املاجســتري املقدمــة لكليــة الدراســات العليــا يف جامعــة النجــاح الوطنيــة ،نابلــس ،فلســطني ،عنــوان
الرســالة(:أحكام التأديــب بالعقوبــة يف الرشيعــة اإلســامية) ،إعــداد األســتاذة :حنــان عبدالرمحــن أبــو
مــخ ،وقــد تناولــت الدراســة ضــان املعلــم عنــد رضب املتعلــم يف الصفحــات )216-211( :وفيهــا نقــل
لنصــوص أقــوال الفقهــاء يف املســألة ،وذكــرت األقــوال يف املســألة باختصــار.

 -2كتــاب( :واليــة الـــتأديب اخلاصــة يف الفقــه اإلســامي  ،)...إعــداد الدكتــور :إبراهيــم بــن صالــح التنــم،
تنــاول مســألة ضــان املعلــم يف الصفحــات ،)524-516( :وهــو كتــاب جيــد يف بابــه واشــتمل عــى
مســائل حمــررة.

أمــا دراســتنا ففيهــا اســتكامل لبعــض اجلوانــب يف الدراســات الســابقة مــن خــال املقارنــة القانونيــة ،كــا أن
الدراســة فيهــا ترجيــح خيالــف مــا عليــه الدراســات الســابقة((( وفيهــا مقــرح ملعاجلــة تأديــب املتعلــم.

حدود الدراسة:

تناولــت الدراســة مســألة ضــان تأديــب املعلــم للمتعلــم بالــرب؛ بذكــر أقــوال الفقهــاء فيهــا ،ورشوط
الضــان ،وذلــك يف الفقــه اإلســامي؛ مقارنًــا بقانــون اجلــزاء الكويتــي.

منهج الدراسة:

تفــرض طبيعــة البحــث وأهدافــه بيــان حكــم ضــان رضب املعلــم للمتعلــم ،وال شــك أن مثــل هــذه الطبيعــة
 يف تنــوع مصادرهــا  -تفــرض حتـ ًـا عــى الدراســة أن تعتمــد عــى املنهــج الوصفــي التحليــي ،بــا يشــمله مــنمناهــج االســتقراء واالســتنباط ،فاملنهــج االســتقرائي الســتقراء النصــوص واآلراء يف الفقــه اإلســامي فيــا يتعلــق
بمســألة ضــان التأديــب ،واملنهــج الوصفــي التحليــي لوصــف الوضــع احلقيقــي لواقــع التأديــب ،وأنواعــه،
والضــان عليــه ،وحتليــل اآلراء الفقهيــة يف املســألة ،واملنهــج املقــارن للمقارنــة بــن اآلراء يف الفقــه اإلســامي.
وقد سلكت يف معاجلة حماور هذه الدراسة السري املعهود يف الدراسات األكاديمية ،واملتمثل فيام ييل:

( أ ) عــزو األقــوال ألصحاهبــا مــع ذكــر األدلــة ،ووجــه الداللــة منهــا ،دون إغفــال املوازنــة ،وبيــان وجــه
الصــواب مــا أمكــن.
(ب) توثيق أقوال العلامء ومذاهبهم من مصادرها األصيلة ،فإن مل أجد؛ فإىل أنزل رتبة ،وهكذا.

(جـ) حترير حمل النزاع ،وبيان حمل الوفاق ،وسبب اخلالف يف املسألة حمل الدراسة.

((( هناك دراسة بعنوان ( تأديب الطفل باستخدام العقوبة يف الفقه اإلسالمي) إعداد ،د.أمحد شويدح ،د.عاطف حممد ،وعدد صفحاهتا  22صفحة ،ومل تتطرق إىل
ضامن التأديب.
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( د ) نسبة اآليات إىل سورها؛ ببيان رقمها ،واسم السورة.

محمد يوسف المحمود

( هـ ) عــزو األحاديــث إىل مصادرهــا ،فــإن كان احلديــث يف الصحيحــن أو أحدمهــا؛ اكتفيــت بذلــك ،وإال
عزوتــه إىل غريمهــا مــع بيــان درجتــه مــن حيــث الصحــة والضعــف عنــد أهــل االختصــاص.

( و ) عدم ترمجة األعالم؛ لشهرهتم.

(حـ ) بيان معاين املصطلحات العلمية واأللفاظ الغريبة.

خطة البحث:

واشتمل البحث عىل :مقدمة ،ومبحث متهيدي ،ومبحثني ،وخامتة ،وفهرس املصادر املراجع.

املقدمة :وفيها أمهية البحث ،والدراسات السابقة ،وحدود الدراسة ،واخلطة ،ومنهج البحث.
وعرض البحث فيه ثالثة مباحث:

·املبحث األول :ماهية الضامن والتأديب ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :مفهوم الضامن

املطلب الثاين :التأديب بالرضب مرشوعيته وضوابطه ،وفيه ثالثة فروع:
الفرع األول :مفهوم الـتأديب

الفرع الثاين :مرشوعية التأديب بالرضب

الفرع الثالث :ضوابط التأديب بالرضب

·املبحث الثاين :مسألة ضامن تأديب املعلم بالرضب ،وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :حترير حمل النزاع وسبب اخلالف

املطلب الثاين :األقوال يف املسألة واألدلة واملناقشات

املطلب الثالث :املوازنة والرتجيح

املطلب الرابع :رشوط ضامن التأديب بالرضب

·املبحث الثالث :التأديب بالرضب يف القانون مقارنة بالفقه اإلسالمي ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :التأديب بالرضب يف القانون

املطلب الثاين :املقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون

·اخلامتة :وفيها أهم النتائج والتوصيات.

تيس عمله ،واهلل أسأل التوفيق والسداد ،وأمحده عىل توفيقه.
وبعد ،فهذا ما َّ
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المبحث األول :ماهية الضمان والتأديب
اشــتمل عنــوان الدراســة عــى مصطلحــات يلــزم بياهنــا ،كــا يلــزم بيــان املقصــود مــن موضــوع الدراســة؛ حتــى
ـور املوضــوع قبــل بيــان حكــم املســألة موضــوع الدراســة ،واملصطلحــات التــي ال بــد مــن بياهناهــي:
يمكــن تصـ ُّ
الضــان والتأديــب.

املطلب األول :مفهوم الضامن

ٍ
معان؛ منها:
الضامن يف اللغة((( يطلق عىل عدة

ضمنت َ
املال إذا التزمته.
( أ ) االلتزام ،تقول:
ُ
(ب) ومنها :الكفالة ،تقولَ :ض ِمنته اليشء ضامنًا ،فهو ضامن وضمني ،إذا كفله.

ضمنته اليشء تضمينًا ،إذا غرمته ،فالتزمه.
(جـ) ومنها التغريم ،تقولَّ :

أمــا يف اصطــاح الفقهــاء ،فــا خيتلــف عــن اإلطــاق اللغــوي املتقــدم ،فالفقهــاء يطلقــون الضــان عــى املعــاين
التالية:
( أ ) يطلقون الضامن عىل كفالة النفس وكفالة املال(((.

(ب) ويطلقونه عىل غرامة املتلفات والغصوب والتعييبات والتغيريات الطارئة(((.

(جـ) كــا ُيطلــق عــى مــا جيــب بإلــزام الشــارع بســبب االعتــداءات؛ كالدِّ يــات ضام ًنــا لألنفــس ،واألروش
ضام ًنــا ملــا دوهنــا ،وكضــان قيمــة صيــد احلــرم ،وكفــارة اليمــن ،وكفــارة الظهــار ،وكفــارة اإلفطــار عمــدً ا
يف رمضــان(((.
(((

واملقصــود يف دراســتنا بالضــان هــو املعنــى الثالــث ،وهــو ضــان اعتــداء املعلــم عــى املتعلــم بالــرب بداعــي
التأديــب ،الــذي ترتــب عنــه تلــف وأثــر حمســوس يف جســد املتعلــم.

املطلب الثاين :التأديب بالرضب مرشوعيته وضوابطه
الفرع األول :مفهوم الـتأديب

اللفظ الثاين من عنوان الدراسة هو :التأديب ،والكالم عنه يف النقاط التالية:

 -1التأديــب يف اللغــة :مصــدر أ َّدبــه تأدي ًبــا ،أي ع َّلمــه األدب ،وعاقبــه عــى إســاءته ،والتأديــب هــو :التقويــم
((( انظر :أمحد بن عيل الفيومي ،املصباح املنري ،القاموس املحيط( ،بريوت :املكتبة العلمية) ،مادة (ض م ن).
((( انظر :أمحد بم حممد مكي احلموي ،غمز عيون البصائر( ،بريوت :دار الكتب العلمية1405 ،هـ1985-م) ،ط .األوىل ،ج ،4 :ص ،6 :جلنة مكونة من عدة علامء
ِ
جتارت كتب ،آرام باغ) ،املادة .416
وفقهاء يف اخلالفة العثامنية ،جملة األحكام العدلية ،حتقيق :نجيب هواويني( ،كراتيش :نور حممد ،كارخانه
((( انظر :حممد بن عيل الشوكاين ،نيل األوطار ،حتقيق :عصام الدين الصبابطي( ،مرص :دار احلديث1413 ،هـ 1993 -م) ،ط .األوىل ،ج ،5 :ص.357 :
ُ
اسم للامل الواجب عىل ما دون النفس ،يعني دية اجلراحات .انظر :الربكتي ،حممد عميم اإلحسان ،التعريفات الفقهية( ،بريوت :دار الكتب العلمية،
(((
األرش :هو ُ
1424هـ2003-م) ،ص.22 :
((( انظر :أمحد سالمة القليويب ،وأمحد الربليس عمرية ،،حاشيتا قليويب وعمرية( ،بريوت :دار الفكر1415 ،هـ1995-م) ،ج ،2 :ص.404 :
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محمد يوسف المحمود

واإلصــاح والتهذيــب((( ،واألدب :لفــظ جامــع للفضائــل واألخــاق الكريمــة التــي تــؤدي إىل املحامــد(((.

ومــن هــذا البــاب التعزيــر ،وهــو :التأديــب واملنــع والنــرة((( ،ويف االصطــاح :تأديــب عــى معصيــة
ال حــد فيهــا وال كفــارة(((.

وبعــض الفقهــاء يصطلحــون عــى تســمية رضب الــويل والــزوج واملعلــم تعزيـ ًـرا((( ،ومنهــم مــن خيــص
لفــظ التعزيــر باإلمــام أو نائبــه ،ورضب الباقــي مــن الزوجــة والصبــي والعبــد تأدي ًبــا ال تعزيـ ًـرا(((.

 -2والتأديب له أنواع(((؛ منها:

تأديب الولد ،تأديب املتعلم ،تأديب الزوجة ،تأديب اململوك ،تأديب العصاة.

 -3أشكال التأديب:

عــى املعلــم أن حيــرص يف التعليــم عــى التحفيــز بالثــواب ،فهــو اجلانــب األقــوى أثـ ًـرا يف التعليــم ،ويكــون
بالتشــجيع املــادي واملعنــوي للمتعلــم ،قــال أبــو حامــد الغــزايل -رمحــه اهلل" :مهــا ظهــر مــن الصبــي خلــق
ويــازى عليــه بــا يفــرح بــه ،ويمــدح بــه بــن أظهــر النــاس"(((.
مجيــل وفعــل حممــود ،فينبغــي أن يكــرم عليــهُ ،

ُّ
التدخــل ملعاجلــة هــذا
وال يلجــأ املعلــم إىل التأديــب إال إذا وقــع املتعلــم يف اخلطــأ أو اإلســاءة ،فعــى املعلــم
اخلطــأ واالعوجــاج ،باســتعانته بأشــكال التأديــب التــي ذكرهــا أهــل العلــم املختصــون يف جمــال التعليــم
والـــتأديب((( ،وهــذه األشــكال ثالثــة ،وهــي عــى الرتتيــب والتــدرج(:((1

الشــكل األول :التأديــب بالوعــظ واللــن يف املنطــق ،وهــذا الشــكل هــو األصــل ،وال يمكــن جتــاوزه يف
املرحلــة األوىل مــن التأديــب ،وذكــر ابــن خلــدون -رمحــه اهلل  -يف املقدمــة نصيحــة أحــد اخللفــاء ملعلــم

((( انظر :املصباح املنري ،القاموس املحيط ،مادة (أ د ب).
دار طيبة َ -مكتب ٌة الكوثر1419 ،هـ 1998 -م) ،ط،1ص.139 :
((( انظر :املقدم ،حممد بن إسامعيل ،اإلعالم بحرمة أهل العلم واإلسالم( ،الرياضُ :
((( انظر :املصباح املنري ،املادة (ع ز ر).
((( انظر :حممد بن أمحد الرسخيس ،املبسوط( ،بريوت :دار املعرفة1414 ،هـ1993-م) ،ج ،9 :ص ،36 :املاوردي ،أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب،
األحكام السلطانية( ،القاهرة :دار احلديث) ،ج :1 :ص ،344البهويت ،منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس،كشاف القناع( ،بريوت :دار
الكتب العلمية) ،ج ،6 :ص.121 :
((( انظر :أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي ،حتفة املحتاج يف رشح املنهاج( ،مرص :املكتبة التجارية الكربى بمرص لصاحبها مصطفى حممد1357 ،هـ1983 -م)،
ج ،9 :ص.139 :
((( انظر :حتفة املحتاج  ،193/9املناوي ،زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل بن زين العابدين احلدادي ،فيض القدير رشح اجلامع الصغري،
(مرص :املكتبة التجارية الكربى1356 ،هـ) ،ط .األوىل ،ج ،6 :ص ،139 :الصنعاين ،األمري حممد بن إسامعيل بن صالح بن حممد احلسني ،سبل السالم( ،مرص:
دار احلديث) ،ج ،2 :ص ،453أمحد بن حممد بن أبى بكر بن عبد امللك القسطالين ،إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري( ،مرص :املطبعة الكربى األمريية،
1323هـ) ،ط ،7ج ،10 :ص.34 :
((( انظر :عبد الكريم بن حممد ،املطلع عىل دقائق زاد املستقنع( ،الرياض :دار كنوز إشبيليا للنرش والتوزيع1433 ،هـ 2012 -م) ،ط ،1ج ،2 :ص.32 :
((( أبو حامد حممد بن حممد الغزايل ،إحياء علوم الدين( ،بريوت :دار املعرفة) ،ج ،3 :ص.73 :
((( انظر مثلً :كتاب (الرسالة املفصلة ألحوال املتعلمني) ،أليب احلسن القابيس.
( ((1انظر :عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع( ،بريوت :دار الكتب العلمية1406 ،هـ 1986 -م) ،ط .الثانية ،ج:
 ،2ص ،334 :احلطاب الرعيني ،أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب ،مواهب اجلليل( ،بريوت :دار الفكر1412 ،هـ 1992 -م) ،ط.
الثالثة ،ج ،4 :ص ،15 :اخلطيب الرشبيني ،شمس الدين ،حممد بن أمحد ،مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج( ،بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ
 1994م) ،ط .األوىل ،ج ،4 :ص ،425 :ابن قدامة املقديس ،أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل ،املغني( ،مرص :مكتبة القاهرة،1388هـ 1968 -م) ،ج ،7 :ص.317 :
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ِ
وقومــه مــا اســتطعت بالقــرب واملالينة،
ابنــه؛ حيــث قــال" :وال ُتعــن يف مســاحمته فيســتحيل الفــراغ ويألفــهِّ ،
فــإن أبامهــا؛ فعليــك بالشــدة والغلظــة"(((.

ـب وال
الشــكل الثــاين :التأديــب مــن خــال التعنيــف اللفظــي؛ كالتهديــد ،ورفــع الصــوت ،مــن غــر سـ ٍّ
قـ ٍ
ـذف وال ســخرية.

الشكل الثالث :التأديب بالفعل ،والفعل له وسائل عديدة متنوعة ،منها القديم واحلديث:
ومن هذه الوسائل :اهلجر ،كام هو حال الزوج مع زوجته.

ـارا وخطــورة ،كــا يف رضب الــزوج زوجتــه بعــد الوعــظ واهلجــر،
والــرب :وهــو أكثــر الوســائل انتشـ ً
وكالصبــي الــذي بلــغ عــر ســنوات عنــد عــدم الصــاة.

وقــد يكــون الـــتأديب بالفعــل بوســائل أخــرى غــر الــرب؛ كاحلبــس املؤقــت ،والتأديــب بالوقــوف ،أو
رفــع اليديــن ،وغريهــا مــن الوســائل التــي يســتعني هبــا املعلــم واملــؤدب عنــد التأديــب.
ووســيلة الــرب هــي التــي ســيتم تناوهلــا يف هــذه الدراســة؛ ببيــان حكمهــا ،والضــان فيهــا يف الفقــه
اإلســامي وقانــون اجلــزاء الكويتــي.

 -4القائم بتأديب املتعلم:

الــذي يقــوم بـــتأديب املتعلــم هــو املعلــم واملــؤدب ،فاملعلــم يف اللغــة :اســم فاعــل مــن ع َّلــم ،يقــال :ع َّلــم
فال ًنــا الــيء تعليـ ًـا :جعلــه يتعلمــه((( ،واملع ِّلــم هــو مــن يتّخــذ التعليــم مهنــة .وقــد كان هــذا اللقــب أرفــع
الدرجــات يف نظــام الصنــاع كالنجاريــن واحلداديــن.

وال خيــرج اســتعامل الفقهــاء للفــظ املعلــم عــن املعنــى اللغــوي مــن حيــث إطالقــه عــى مــن يع ِّلــم النــاس
العلــم؛ كاحلديــث والفقــه والفرائــض وغــر ذلــك مــن العلــوم ،كــا أطلقــوه عــى مــن يعلــم غــره صنعــة
قــد بـ َـرع فيهــا(((.
واملؤدب لقب يطلق عىل من تفرغ لتأديب الصبيان و ُعرف بذلك.

واملعلــم يف دراســتنا يقصــد بــه املعلــم باملعنــى العــام ،الــذي يشــمل املعلــم لكتـ ٍ
ـاب مــن علــوم الرشيعــة أو
غريهــا ،أو معلــم صناعــة مــن نجــارة أو حــدادة أو غريمهــا.

((( عبد الرمحن بن حممد بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،حتقيق :عبد اهلل حممد الدرويش( ،دمشق :دار البلخي1425 ،هـ2004-م) ،ط ،1ج ،2 :ص.357 :
((( انظر :الفيومي ،املصباح املنري ،مادة (ع ل م) ،وجممع اللغة العربية بالقاهرة( ،إبراهيم مصطفى /أمحد الزيات /حامد عبد القادر /حممد النجار) ،املعجم الوسيط،
(مرص :دار الدعوة) ،مادة (ع ل م).
((( انظر :أمحد بن عيل املنجور ،رشح املنهج املنتخب ،دراسة وحتقيق :حممد الشيخ حممد األمني ،أصل الكتاب :أطروحة دكتوراة (اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة،
شعبة الفقه) ،بإرشاف الدكتور /محد بن محاد بن عبد العزيز احلامد( ،مكة :دار عبد اهلل الشنقيطي) ج ،2 :ص ،543 :القرايف ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن
إدريس بن عبد الرمحن املالكي ،الذخرية ،حتقيق :حممد بو خبزة( ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي1994 ،م) ،ط .األوىل ،ج ،12 :ص ،257 :ابن عرفة ،حممد بن
حممد ابن عرفة الورغمي ،املخترص الفقهي ،حتقيق :د .حافظ عبد الرمحن حممد خري( ،ديب :مؤسسة خلف أمحد اخلبتور لألعامل اخلريية1435 ،هـ 2014 -م)،
ط ،1ج ،10 :ص.19 :
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الفرع الثاين :مرشوعية التأديب بالرضب

ذهــب فقهــاء املســلمني((( إىل مرشوعيــة التأديــب بالــرب بالضوابــط التــي ســنذكرها ،وقــد اســتدلوا عــى
مرشوعيــة التأديــب بأدلــة مــن الكتــاب والســنة:
َ
َّ
َ ُ َ ُ ُ َ ُ َّ َ ُ ُ
وهـ َّ
َ ٰ
ـن
ـي تافــون نشــوزهن فعِظ
فمــن كتــاب ۡاهلل :قولــه تعــاىل يف تأديــب الــزوج للزوجــة عنــد نشــوزها﴿ :وٱلـ ِ
َ َ
َ ۡ ُ ُ
وهـ َّ
َ ۡ ُ ُ ُ َّ
ٱضب
ـنۖ﴾(((.
وٱهجروهــن ِف ٱلمضا ِ
جــعِ و ِ
ومــن الســنة :قولــه ﷺ يف الصبــي عنــد امتناعــه عــن الصــاة وهــو يف ســن العــارشة" :مــروا أوالدكــم بالصــاة
وهــم أبنــاء ســبع ســنني ،وارضبوهــم عليهــا وهــم أبنــاء عــر ســنني"(((.

الســنة ببيــان ضوابــط الــرب؛ وذلــك خلطــورة هــذه الوســيلة يف التأديــب ،ومنهــا :عــدم الــرب
كــا جــاءت ُّ
املــرح ،فعــن عمــرو بــن األحــوص  ،hأن رســول اهلل ﷺ قــال" :وارضبوهــن رض ًبــا غــر مــرح"(((.
وكذلــك عــدم الــرب عــى الوجــه ،فعــن أيب هريــرة  ،hعــن النبــي ﷺ قــال" :إذا رضب أحدكــم خادمــه؛
فليجتنــب الوجــه"(((.

وعــدم اجللــد بالســوط ،كــا جــاء مــن حديــث عبــد اهلل بــن زمعــة أنــه قــال :قــال رســول اهلل ﷺ" :ال جيلــد
أحدكــم امرأتــه جلــد العبــد ثــم جيامعهــا يف آخــر اليــوم"(((.
وبنــاء عليــه ،يملــك املعلــم تأديــب املتعلــم كاألب متا ًمــا؛ فــإن املعلــم -كــا يقــول أهــل العلــم -أبــو الــروح
والوالــد أبــو اجلســد ،وإذا كان أبــو اجلســد يملــك التأديــب ،فــأن يملكــه أبــو الــروح مــن بــاب أوىل(((.

الفرع الثالث :ضوابط التأديب بالرضب

اعتنــى الفقهــاء ببيــان تفاصيــل الــرب وســيل ًة للتأديــب ،ممــا ال يوجــد لــه نظــر يف الترشيعــات األخــرى؛
مربحــا ،ومكانــه بـ َّ
حيــث ب َّينــوا نوعــه بـ َّ
ـأل يكــون عــى الوجــه والــرأس واملقاتِــل ،وآلــة الــرب بــأن
ـأل يكــون ً
عصــا صغــرة كالســواك أو باليــد ،وعــد ًدا بـ َّ
ـأل تزيــد عــن ثــاث رضبــات كــا قــال بعــض الفقهــاء(((،
تكــون ً
((( انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،7 :ص ،305 :القرايف ،الذخرية ،ج ،12 :ص ،257 :الشريازي ،أبو اسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف ،املهذب( ،بريوت:
دار الكتب العلمية) ،ج ،2 :ص ،267 :البهويت ،كشاف القناع ج ،6 :ص.83 :
((( سورة النساء :آية .34
((( أبو داود ،سنن أيب داود ،كتاب الصالة ،باب متى يؤمر الغالم بالصالة ،ج ،1 :ص ،133 :رقم احلديث  ،495والرتمذي ،جامع الرتمذي ،أبواب الصالة ،باب
ما جاء متى يؤمر الصبي بالصالة ،ج ،1 :ص ،526 :رقم احلديث  ،407قال الرتمذي" :حديث حسن" ،وصححه األلباين يف اإلرواء ،ج ،1 :ص ،266 :رقم
احلديث .247
((( ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،أبواب النكاح ،باب حق املرأة عىل الزوج ،ج ،3 :ص ،57 :رقم احلديث  ،1851والرتمذي ،جامع الرتمذي ،أبواب الرضاع ،باب ما
جاء يف حق املرأة عىل زوجها ،ج ،2 :ص ،458 :رقم احلديث  ،1163وحسن احلديث األلباين يف اإلرواء .96/7
((( مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب النهي عن رضب الوجه ،ج ،4 :ص ،2016 :رقم احلديث .2612
((( البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب ما يكره من رضب النساء ،ج ،7 :ص ،32 :رقم احلديث  ،5204ومسلم ،صحيح مسلم ،كتاب اجلنة وصفة
نعيمها وأهلها ،باب النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها الضعفاء ،2191/4 ،رقم احلديث .2855
((( انظر :مصطفى بن سعد بن عبده ،السيوطي الرحيباين ،مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى( ،لبنان :املكتب اإلسالمي1415 ،هـ 1994 -م) ،ج ،6 :ص.90 :
((( انظر :حممد بن سحنون املالكي ،آداب املعلمني (من كتاب اجلامع يف كتب آداب املعلمني) ،مجع وتعليق :عادل بن عبد اهلل آل محدان( ،جدة :دار األوراق الثقافية،
1438هـ) ،ط ،2ص ،89-86 :القابيس ،عيل بن حممد ،الرسالة املفصلة (من كتاب اجلامع يف كتب آداب املعلمني) ،مجع وتعليق :عادل بن عبد اهلل آل محدان،
(جدة :دار األوراق الثقافية1438 ،هـ) ،ط ،2ص.322 :
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وهــذه الصفــات يف تفاصيــل الــرب عنــد الفقهــاء ،اســتفاد منهــا أهــل القانــون يف رشحهــم للــادة ( 29جــزاء
كويتــي) ،ونظرياهتــا يف قوانــن الــدول األخــرى ،وعنايــة الفقهــاء هبــذه التفاصيــل تعــود إىل خطــورة الــرب ؛ لــذا
وضعــوا ضوابــط للتأديــب بــه((( ،وهــي كالتــايل:
( أ ) أن يوجــد مــرر للتأديــب بالــرب ،فــإن مل يوجــد مــا يقتــي التأديــب؛ كان الــرب يف هــذه احلالــة
تعد ًيــا وظلـ ًـا.

(ب) أن يكــون املــؤ َّدب قابـ ً
ـا للتأديــب بــأن يكــون مميـ ًـزا؛ إذ ال فائــدة مــن التأديــب لغــر املميــز ،وغــر العاقــل
ـرا،
مــن بــاب أوىل ،فيكــون ظلـ ًـا وعدوا ًنــا ،وحــدَّ الفقهــاء التأديــب بالــرب عنــد بلــوغ الصبــي عـ ً
كــا جــاء يف احلديــث" :مــروا أوالدكــم بالصــاة وهــم أبنــاء ســبع ســنني ،وارضبوهــم عليهــا وهــم
أبنــاء عــر ســنني"((( ،وهــذا يف الصــاة وغريهــا ،قــال ابــن رســان  -رمحــه اهلل" :-واعلــم أن التعليــم
والــرب عليــه ُيرشعــان بمجــرد التمييــز كــا هــو املعهــود مــن املعلمــن واألطفــال ،فقــد قــال الشــافعي
يف املختــر :وعــى اآلبــاء واألمهــات أن يؤدبــوا أوالدهــم ،ويعلموهــم الطهــارة والصــاة ،ويرضبوهــم
عــى ذلــك إذا عقلــوا .هــذه عبارتــه"(((.
(جـ) أن يكــون اهلــدف مــن الــرب التأديــب ال االنتقــام واالنتصــار للنفــس ،ويعــرف ذلــك مــن خــال
آلــة الــرب ،وطريقــة التأديــب؛ لــذا منــع الفقهــاء التأديــب يف حالــة الغضــب خشــية الــرب انتقا ًمــا
للنفــس((( ،وب َّينــوا آلــة الــرب بــأال تتجــاوز العصــا الصغــرة ،أو الــرب باليــد يف غــر املواضــع
املحظــورة.

( د ) أن يكــون للمــؤ ِّدب واليــة التأديــب عــى املتعلــم ،والواليــة يســتمدها مــن الــرع ،ويبارشهــا بنفســه أو
ونوابــه ،وتأديــب الرجــل ولــده ،وتأديــب
ينيــب عنــه أحــدً ا ،ومــن هــذه الواليــة :واليــة تأديــب احلاكــم َّ
املعلــم طالبــه ،وتأديــب الــزوج زوجتــه.
( هـ ) أن يتــدرج يف التأديــب ،ويكــون بالقــول اللــن ابتــدا ًء ترغي ًبــا وحتبي ًبــا ،ثــم الوعيــد والرتهيــب ،ثــم التعنيف
مــن غــر شــتم وال ســخرية ،ثــم الــرب برشوطــه ،يقــول العــز بــن عبــد الســام  -رمحــه اهلل" :إذا تعلــم
الصبــي مــا ينبغــي أن يتعلمــه مــن غــر زجــر فــا يزجــر ،وإن مل يتعلــم إال بالزجــر زجــر ،فــإن مل يفلــح
معــه الزجــر رضب رض ًبــا حيتملــه مثلــه ،وتغلــب منــه الســامة ،وإن مل ينزجــر إال بالــرب املــرح حـ ُـرم
املــرح؛ ألدائــه إىل قتلــه ،ومل جيــز غــر املــرح ألنــه إنــا جــاز لكونــه وســيلة إىل اإلصــاح ،فــإن مل حيصــل
اإلصــاح حـ ُـرم؛ ألنــه إرضار غــر مفيــد"(((.

ـرب بنفســه ،وال يكلــف أحــد الصبيــان بــرب مســتحق التأديــب(((؛ ألن
ـم واملــؤ ِّد ُب الـ
َ
( و ) أن يبــارش املعلـ ُ
املعلــم هــو املــأذون لــه بالــرب ال غــره ،ويف ذلــك إيغــار للصــدور بــن الصبيــان.
((( انظر :عبد الكريم الالحم ،املطلع عىل دقائق الزاد ،ج ،2 :ص.32 :
((( سبق خترجيه.
((( أبو العباس أمحد بن حسني بن عيل بن رسالن الرميل ،رشح سنن أيب داود ،حتقيق :عدد من الباحثني بدار الفالح بإرشاف خالد الرباط( ،مرص -الفيوم :دار الفالح
للبحث العلمي وحتقيق الرتاث1437 ،هـ 2016 -م) ،ج ،3 :ص.364 :
((( عيل بن حممد القابيس ،الرسالة املفصلة (كتاب اجلامع يف كتب آداب املعلمني) ،ص.379 :
((( عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم ،الغاية يف اختصار النهاية ،حتقيق :إياد خالد الطباع( ،بريوت -لبنان :دار النوادر1437 ،هـ 2016 -م) ،ج ،7 :ص.139 :
((( انظر :عيل بن حممد القابيس ،الرسالة املفصلة (كتاب اجلامع يف كتب آداب املعلمني) ،ص.322 :
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المبحث الثاني :مسألة ضمان تأديب المعلم بالضرب

متهيد:

بعــد بيــان مفــردات الدراســة ،فاملقصــود بموضــوع الدراســة حمــل البحــث ،هــو ضــان تأديــب املعلــم للمتعلــم
بالــرب؛ حيــث ذكرنــا أن الـــتأديب لــه أشــكال ثالثــة ،والــرب هــو الشــكل الثالــث منهــا ،وال يلجــأ إليــه
املــؤدب واملعلــم إال بعــد التــدرج ،أي الوعــظ والنصــح ً
أول ،ثــم التعنيــف اللفظــي ،ثــم الــرب بعدمهــا ،والــذي
جيــب أن يكــون وفــق الضوابــط التــي ســبق ذكرهــا.

يتحمــل هــذا الــرر
واللجــوء إىل رضب املتعلــم تأدي ًبــا قــد تقتضيــه احلاجــة وإن كان فيــه رضر جزئــي ،ولكــن
ّ
اجلزئــي يف مقابــل حتصيــل املنفعــة األعظــم ،وهــي التعليــم والتأديــب.

ولكــن قــد حيصــل جتــاوز وإرساف يف الــرب مــن قبــل املع ِّلــم يف حــق املتع ِّلــم ،ويتســبب هــذا الــرب يف
حصــول تلــف يف جســده؛ كجــرح ،أو كــر ،أو ذهــاب عضــو ،أو ذهــاب منفعتــه ،أو مــوت؛ كأن يســتخدم املعلــم
آلــة ال تُســتخدم يف التأديــب عــادة ،أو يكــون الــرب يف موضــع قاتــل ،أو بالتــوايل يف الــرب ،أو أن حيبســه
يف مــكان حيرمــه مــن األكل والــرب ،أو يرتكــه يف مــكان بــارد أو حــار ،أو غــر ذلــك مــن الوســائل التــي تــر
اجلســد ،فــا الضــان الــذي يرتتــب عــى هــذه األفعــال وأمثاهلــا التــي تــرك أثـ ًـرا عــى جســد املتعلــم؟ ثمــة خــاف
بــن الفقهــاء ،وقبــل بيــان هــذه األقــوال نبــن حتريــر حمــل النــزاع وســبب اخلــاف.

املطلب األول :حترير حمل النزاع يف املسألة وسبب اخلالف فيها

 -1حترير حمل النزاع:

مســألة ضــان تأديــب املعلــم للمتعلــم بالــرب اشــتملت عــى مســائل متفــق عليهــا ،وأخــرى خمتلــف
فيهــا؛ ممــا يتطلــب حتريــر حمــل النــزاع بــن الفقهــاء يف املســألة ،وهــذا التحريــر ملحــل النــزاع لــه أثــر يف
تصــور اخلــاف ،وذلــك عــى النحــو التــايل:
ً
أول :اتفــق الفقهــاء عــى أن املعلــم يضمــن مــا أتلفــه إذا كان رضبــه فيــه إرساف ،وعــى غــر املعتــاد؛ كأن
يرضبــه بآلــة حــادة ،أو يف حمــل قاتــل ،أو عــدد رضبـ ٍ
ـات ال يســتخدم يف التأديــب عــادة ،أو كان املتعلــم ال
يصلــح معــه الــرب؛ لضعفــه أو لعمــره.

ثانيــا :كــا اتفــق الفقهــاء عــى أن اســتحقاق الضــان يف حــق املعلــم عنــد رضبــه للمتعلــم إنــا هــو يف حالــة
حصــول التلــف الــذي ال يناســب التأديــب؛ كمــوت ،أو كــر ،أو جــروح وشــجاج ،أو قطــع عضــو ،أو
ذهــاب منفعتــه.

ثال ًثــا :وقــع اخلــاف فيــا ســوى ذلــك ،بــأن يــرب املعلــم املتعلــم رضبــا معتــا ًدا ويتســبب الــرب يف
التلــف ،فهــل يضمــن املعلــم رغــم عــدم جتــاوزه ضوابــط التأديــب ،أم أنــه يضمــن بمجــرد التلــف؟ هــذه
هــي املســألة التــي وقــع فيهــا اخلــاف بــن الفقهــاء ،وذلــك عــى قولــن رئيســن ،وقبــل عــرض القولــن
واألدلــة ،نُبــن ســبب اخلــاف بــن القولــن.
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 -2سبب اخلالف:

بعــد حتريــر حمــل النــزاع يف مســألة ضــان تأديــب املعلــم للمتعلــم بالــرب ،وأن املســألة املختلــف فيهــا
(حمــل البحــث) هــي يف حصــول التلــف بســبب رضب املتعلــم املعتــاد؛ هــل يضمــن مطل ًقــا بســبب هــذا
التلــف ،أم أن ضامنــه مقيــد؟ وســبب اخلــاف يف املســألة يعــود إىل مــا يــي:

الســبب األول :هــل التأديــب بالــرب حــق للمعلــم أم واجــب عليــه؟ فمــن قــال :إنــه حــق؛ قــال :إنــه
مــروك الجتهــاده ،واســتعامل احلــق مقيــد بــرط الســامة ،فيتحمــل نتيجــة اجتهــاده ،ومــن قــال :إنــه
حيملــه التلــف؛ لعــدم اجتــاع الضــان مــع اجلــواز الرشعــي(((.
واجــب عــى املعلــم؛ مل ّ

الســبب الثــاين :هــل وقــوع التلــف عــى املتعلــم بســبب رضب املعلــم لــه تأدي ًبــا ،يلــزم منــه عــدم االحتيــاط،
والــرب جتــاوز املعتــاد؛ لــذا حصــل التلــف ،فيلــزم منــه الضــان ،أم أن التلــف ليــس الز ًمــا للتعــدي
واإلرساف ،فــا يلــزم الضــان؟

الســبب الثالــث :هــل اإلذن بالــرب ينــايف الضــان مطل ًقــا عنــد التحــرز واالحتيــاط ،أم أن اإلذن مــروط
بعــدم التلــف؟ فمــن قــال :ينــايف الضــان؛ قــال بعــدم التضمــن ،ومــن قــال :إن اإلذن مــروط بعــدم
التلــف؛ قــال بالتضمــن.

املطلب الثاين :األقوال يف املسألة واألدلة واملناقشات
ً
أول :األقوال يف املسألة:

اختلــف الفقهــاء يف حكــم تضمــن املعلــم واملــؤ ِّدب يف حــال حصــول التلــف بســبب الــرب إن التزمــا
بضوابــط التأديــب ورشوط الضــان ،واخلــاف بــن الفقهــاء يف املســألة عــى قولــن رئيســن:
القــول األول :ال يضمــن املعلــم واملــؤدب يف حالــة التلــف إن كان الــرب يف حــدود املعتــاد ،ومل يــرف يف
التأديــب ،وهــذا قــول املالكيــة((( ،واحلنابلــة((( ،وقــول أيب يوســف وحممــد بــن احلســن(((.
قــال اإلمــام مالــك  -رمحــه اهلل" :ومعلــم ال ُك َّتــاب والصنعــة إن رضب صب ًّيــا ممــا يعلــم أنــه مــن األدب فــات فــا
يضمــن ،وإن رضب لغــر األدب تعد ًّيــا ،أو أ ّدبــه فجــاوز بــه األدب ضمــن مــا أصابــه من ذلــك"(((.

((( انظر :عبد القادر عودة ،الترشيع اجلنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي ،ج ،1 :ص.517 :
((( انظر :خليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين اجلندي ،التوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب ،حتقيق :د .أمحد بن عبد الكريم نجيب( ،الدار البيضاء :مركز
نجيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث1429 ،هـ 2008 -م) ،ط ،1ج ،8 :ص ،338 :القرايف ،الذخرية ج ،12 :ص ،257 :ابن عرفة ،املخترص الفقهي ،ج،10 :
ص ،19 :وقال بعض املالكية :وما جاء عن مالك بالتضمني حيمل عىل أنه خطأ بالزيادة يف األدب .انظر :التوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب ج ،8 :ص.338 :
((( انظر :السيوطي الرحيباين ،مطالب أويل النهى ،ج ،6 :ص ،90 :البهويت ،كشاف القناع ،ج ،6 :ص ،83 :اعبد الرمحن بن حممد بن قاسم النجدي ،حاشية الروض
املربع رشح زاد املستقنع( ،بدون نارش1397 ،هـ) ،ط .األوىل ،ج ،7 :ص.235 :
((( انظر :عثامن بن عيل بن حمجن الزيلعي ،تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق( ،القاهرة-بوالق :املطبعة األمريية1313 ،هـ) ،ط .األوىل ،ج ،5 :ص ،118 :الكاساين،
بدائع الصنائع ،ج ،7 :ص.305 :
((( أبو حممد جالل الدين عبد اهلل بن نجم بن الشاس اجلذامي السعدي املالكي ،عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة (بريوت  -لبنان ،دار الغرب اإلسالمي)،
الطبعة :األوىل 1423 ،هـ 2003 -م.
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محمد يوسف المحمود

وقــال اخلــال  -رمحــه اهلل" :إذا رضب املعلــم ثالثـ ًا -كــا قــال التابعــون وفقهــاء األمصــار -وكان ذلــك ثالثـ ًا
فــا يضمــن"(((.

القــول الثــاين :أن املعلــم يضمــن مطل ًقــا إن حصــل التلــف ،ولــو كان يف حــدود املعتــاد ،وهــذا قــول أيب حنيفــة-
إن كان الــرب للتأديــب ال للتعليــم ،(((-والشــافعية(((.
قــال الشــرازي  -رمحــه اهلل ":وإن اســتؤجر عــى تأديــب غــام فرضبــه فــات ضمنــه ألنــه يمكــن تأديبــه بغــر
الــرب ،فــإذا عــدل إىل الــرب كان ذلــك تفريطـ ًا منــه فلزمــه الضــان"(((.
ثان ًيا :األدلة واملناقشات:

استدل القائلون بعدم التضمني بام ييل:

 -1ال يضمــن املع ِّلــم للــرورة؛ ألن املعلــم إذا علــم أنــه يلزمــه الضــان بالرسايــة((( وليــس يف وســعه التحــرز
عنهــا؛ يمتنــع عــن التعليــم ،فــكان يف التضمــن ســد بــاب التعليــم ،وبالنــاس حاجــة إىل ذلــك ،فســقط
اعتبــار الرسايــة يف حقــه هلــذه الــرورة(((.
ويناقش:

بأنــه ال ُيســ َّلم أن تضمــن املعلــم عنــد التلــف يتســ َّبب يف عــزوف املعلمــن عــن التعليــم ،فــإن وســائل
التأديــب متنوعــة ،والــرب وســيلة مــن وســائله املــأذون هبــا ،لكنهــا مقيــدة بعــدم اإلرضار ،ومــا عــى
املعلــم إال التحــرز يف الــرب آلــ ًة وكي ًفــا وعــد ًدا ،مــع رضورة التــدرج يف أســاليب التأديــب ،والتلــف
داللــة عــى التجــاوز عــن املعتــاد.

 -2أن املعلــم مــأذون لــه رش ًعــا بالتأديــب ،فــا ضــان يف املــأذون رش ًعــا((( ،وهــذا مبنــي عــى قاعــدة" :مــا
ترتــب عــى املــأذون فليــس بمضمــون ،ومــا ترتــب عــى غــر املــأذون فهــو مضمــون"((( ،وقاعــدة" :اجلــواز
الرشعــي ينــايف الضــان"(((؛ ألن اإلذن بالــيء ُيســقط تبعتــه(.((1
((( أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ،املغني( ،مرص :مكتبة القاهرة1388 ،هـ 1968 -م) ،ج ،9 :ص.179 :
((( انظر :الزيلعي ،تبيني احلقائق ،ج ،5 :ص ،118 :الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،7 :ص ،305 :عالء الدين حممد بن عيل احلصكفي ،الدر املختار ،وبحاشيته :رد
املحتار عىل الدر املختار البن عابدين( ،بريوت :دار الفكر1412 ،هـ 1992 -م) ،ط .الثانية ،ص ،708 :ويرى بعض احلنفية رجوع أبو حنيفة إىل قوهلام .انظر:
الدر املختار ص.708 :
((( انظر :عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم ،الغاية يف اختصار النهاية ،ج ،7 :ص ،139 :الشريازي ،املهذب ج ،2 :ص ،267 :شمس الدين حممد بن أيب العباس
أمحد بن محزة شهاب الدين الرميل ،هناية املحتاج إىل رشح املنهاج( ،بريوت :دار الفكر1404 ،هـ1984/م) ،ط .األخرية ،ج ،8 :ص.31 :
((( الشريازي ،املهذب ج ،2 :ص.267 :
((( الرساية :هي تعدي اجلرح إىل موضع آخر .انظر :الفيومي ،املصباح املنري ،مادة (س ر ي) ،املطرزي ،نارص بن عبد السيد أيب املكارم بن عيل ،املغرب يف ترتيب
املعرب( ،بريوت :دار الكتاب العريب) ،مادة (س ر و).
((( انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،7 :ص ،305 :هذا دليل أيب حنيفة يف عدم تضمني املعلم عند غرض التعليم ال الـتأديب ،حيث يرى الضامن عند غرض
التأديب ال التعليم.
((( انظر :البهويت ،كشاف القناع ،ج ،6 :ص.83 :
((( انظر :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،الرشح املمتع عىل زاد املستقنع( ،القاهرة :دار ابن اجلوزي1428 -1422 ،هـ) ،ط .األوىل ،ج ،14 :ص.100 :
((( انظر :عيل حيدر خواجه أمني أفندي ،درر احلكام يف رشح املجلة ،تعريب :فهمي احلسيني( ،بريوت :دار اجليل1411 ،هـ 1991 -م) ،ط .األوىل ،ج ،1 :ص:
 ،93املادة .91
( ((1انظر :البهويت ،كشاف القناع ،ج ،6 :ص.83 :
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ونوقش (((:

بأنــه ال ُيســ َّلم َّ
أن اإلذن بالــرب مطلــق ،فــإن اإلذن مــروط بالســامة مــن الــرر عــى املتعلــم ،وال
يتصــور التلــف إال بمجــاوزة احلــدّ يف كيفيــة الــرب ،أو مقــداره ،أو حم ّلــه ،أو زمانــه.

 -3دليــل القيــاس :فكــا ال يضمــن احلاكــم يف رسايــة القــود((( واحلــد؛ فكذلــك ال يضمــن املعلــم يف الرسايــة
عنــد رضب املتعلــم(((.
ويناقش:

بــأن هــذا قيــاس مــع الفــارق؛ ألن القــود واحلــد واجبــان يف حــق احلاكــم أو مــن ينــوب عنــه ،وليــس األمــر
كذلــك يف الــرب للمعلــم ،فبإمكانــه االســتغناء عنــه بأســاليب أخــرى ،فالــرب جائــز لــه عنــد احلاجــة،
وهــو بــرط الســامة مــن التلــف املؤثــر.

 -4أن تضمــن املعلــم بســبب الــرب ،مــع التزامــه باملعتــاد وعــدم اإلرساف ،مــع أمــره بالتأديــب؛ تكليــف بــا
ال يطــاق(((.
ويناقش:

بأنــه ال يســلم هــذا الدليــل ،فــا يوجــد تكليــف بــا ال يطــاق؛ لعــدم تعـ ُّـن الــرب يف التأديــب ،فضـ ً
ـا
عــن األمــر بــه ،إلمكانيــة االســتغناء عنــه بغــره مــن أســاليب التأديــب.

واستدل القائلون بالتضمني بام ييل:

عند مناقشة أدلة القول األول وردت أثناء املناقشة إشارة إىل أدلة القول الثاين ،وتتلخص باآليت:
 -1أنــه يمكــن تأديــب املتعلــم بغــر الــرب ،فــإذا ُعـ ِ
ـدل إىل الــرب ،فالبــد معــه مــن التحــرز ،فــإن حصــل
تلــف يف املتعلــم؛ كان ذلــك قرينــة عــى إفــراط املعلــم يف الــرب؛ فلزمــه الضــان(((.

نوقــش هــذا الدليــل :أن العــادة خالفــه ،ولــو أمكــن الـــتأديب بــدون الــرب ملــا جــاز الــرب؛ إذ فيــه
رضر وإيــام مســتغنى عنــه(((.

 -2أن تأديبــه يف الــرع مــروط بالســامة ،فــإن كان مــا يقتــي التأديــب ال يــزول بالــرب اخلفيــف ،وكان
((( انظر :عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويني ،حتقيق :أ .د /عبد العظيم حممود الدّ يب( ،جدة :دار املنهاج1428 ،هـ2007-م) ،ط .األوىل ،ج،8 :
ص.172 :
((( القود :هو القصاص ،وهو أن يفعل بالفاعل اجلاين مثل ما فعل .انظر :الرشيف عيل بن حممد بن عيل الزين اجلرجاين ،التعريفات( ،بريوت :دار الكتب العلمية،
1403هـ 1983-م) ،ط ،1ج ،1 :ص ،174 :القونوي ،أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء ،حتقيق :حييى حسن مراد( ،بريوت :دار الكتب
العلمية1424 ،هـ2004 -م) ،ج ،1 :ص.108 :
((( انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،7 :ص ،305 :البهويت ،كشاف القناع ،ج ،6 :ص ،83 :عبد القادر بن عمر بن عبد القادر التغلبي ،نيل املآرب برشح دليل
الطالب ،حتقيق :حممد ُسليامن عبد اهلل األشقر( ،الكويت :مكتبة الفالح1403( ،هـ 1983 -م) ،ط ،1ج ،2 :ص ،334 :عثامن بن عبد اللَّ بن جامع احلنبيل،
الفوائد املنتخبات يف رشح أخرص املخترصات ،حتقيق :عبد اللَّ بن حممد بن نارص البرش( ،بريوت -لبنان :مؤسسة الرسالة1424 ،هـ 2003 -م) ،ط ،1ج،4 :
ص.759 :
((( انظر :التوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب ،ج ،8 :ص.338 :
((( انظر :الشريازي ،املهذب ،ج ،2 :ص.267 :
((( ابن قدامة املقديس ،املغني( ،مرص :مكتبة القاهرة1388 ،هـ 1968 -م) ،ج ،9 :ص.179 :
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يظهــر أن إمــكان الــزوال يقتــي رض ًبــا عني ًفــا؛ فــا جيــوز أن يــرب عني ًفــا ،وإن كان الــزوال موقو ًفــا
عليــه(((.
نوقش هذا الدليل:

أن عــدم االعتــداء يف الــرب وااللتــزام بضوابطــه هــو املطلــوب لعــدم الضــان ،ومــا بعــد ذلــك مــن وقوع
الــرر فإنــه ال يتحمله املعلــم(((.

 -3أن مقصــد صيانــة النفــس أعظــم مــن حتصيــل العلــم والتأديــب ،فــا يعقــل التفريــط باألعظــم يف الــرع
يف مقابــل حتصيــل مــا هــو دونــه بذريعــة حتصيــل العلــم واألدب ،وباإلمــكان حتصيلهــا مــن غــر إتــاف.
نوقش هذا الدليل:

أن إقامــة التأديــب املــروع ال يلــزم منــه أن يكــون اهلــاك بســبب فعلــه ،وقــد يكــون لســبب آخــر ال ســيام
إذا كان بســبب ال يقتــل غال ًبــا.

 -4أن التأديــب حــق للمعلــم ،وليــس واج ًبــا عليــه؛ فلــه أن يرتكــه ،ولــه أن يفعلــه؛ فــإن ف َعلــه فهــو مســؤول
عنــه(((.

املطلب الثالث :املوازنة بني األقوال والرتجيح
بعــد عــرض أقــوال الفقهــاء يف مســألة ضــان تأديــب املعلــم للمتعلــم عنــد الــرب وحصــول التلــف ،وأدلــة
راجحــا يف املســألة ،البــد مــن تقريــر منطلقــات مهمــة:
كل قــول منهــا ،وقبــل بيــان مــا أراه
ً
ً
أول :أن صيانــة النفــس مقصــد مــن مقاصــد الــرع ،فالبــد مــن مراعــاة حفــظ النفــس يف مجيــع األحــوال،
والتحــرز فيــه ،ولــو كان املقــام مقــام التأديــب.

ثان ًيــا :أن حــال النــاس اختلــف عــا كان عليــه يف القديــم ،فضعــف الــوازع الدينــي واألخالقــي أمــر مشــاهد
ومعلــوم؛ ويشــمل ذلــك أصحــاب املناصــب واهليئــات ،ومنهــم املع ِّلــم واملــؤ ِّدب؛ إذ مل يســلام مــن ذلــك؛ لــذا
يتطلــب األمــر التحــرز يف إعطائهــا صالحيــة الـــتأديب بالــرب ،مــع رضورة مراقبــة التزامهــا بذلــك.

ثال ًثــا :الـــتأديب وســيلة مــن الوســائل الرتبويــة الناجعــة ،وأســاليب التأديــب متنوعــة ،والــرب أســلوب ال
يســتعان بــه إال عنــد احلاجــة ،وبعــد التــدرج ،وبالتــزام ضوابــط التأديــب.

وبنــاء عــى تلــك املنطلقــات ،فالــذي أراه -واهلل أعلــم -أن الراجــح هــو القــول بتضمــن املعلــم عنــد التلــف
مطل ًقــا ،ولــو التــزم املعلــم بالــرب املعتــاد ومل يــرف؛ وذلــك ملــا يــي:
((( انظر :اجلويني ،هناية املطلب ،ج ،8 :ص ،172 :الرافعي ،عبد الكريم بن حممد الرافعي القزويني ،فتح العزيز برشح الوجيز( ،بريوت :دار الفكر) ،ج ،6 :ص:
.150
((( ابن قدامة املقديس ،املغني( ،مرص :مكتبة القاهرة1388 ،هـ 1968 -م) ،ج ،9 :ص.179 :
((( انظر :عبد القادر عودة ،الترشيع اجلنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي ،ج ،1 :ص.519 :
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 -1أن القــول بالتضمــن فيــه طلــب زيــادة حتــرز مــن جهــة املعلــم واملــؤ ِّدب عنــد اللجــوء للــرب؛ باحلــرص
عــى عــدم حصــول التلــف.

 -2أن القــول بعــدم التضمــن فيــه مظنــة تســاهل املعلــم واملــؤدب يف الــرب حتــت ذريعــة أنــه رضب معتــاد
وال إرساف فيــه ،كــا هــو واقــع احلــال يف زماننــا.
 -3أن القول بالتضمني موافق ملقصد مهم من مقاصد الرشيعة ،وهو حفظ النفس وصيانتها.

 -4أن اختــاف حــال النــاس يف هــذا الزمــان ،ومنهــم املعلمــون واملؤدبــون ،يتطلــب القــول بالتضمــن؛ حمافظــة
عــى النفــس وصيانتهــا.

 -5أن القــول بالتضمــن ال ينــايف اســتخدام الــرب يف التأديــب ،ولكــن املطلــوب هــو الزيــادة يف االحتيــاط
والتحــرز عنــد الــرب ،مــن خــال وضــع إجــراءات احرتازيــة للحيلولــة دون التجــاوز يف الــرب؛ كأن
تُعطــى صالحيــة الــرب لســلطة أعــى مــن املعلــم كاملؤسســة التعليميــة.

وعليــه فــإن الضــان عــى التلــف بســبب الــرب تأدي ًبــا يكــون بحســب طبيعــة التلــف ســواء كان عــى النفــس
أو دوهنــا ،كــا أكــد ذلــك الفقهــاء(((.

املطلب الرابع :رشوط ضامن التأديب بالرضب

ـرب تأدي ًبــا ،يمكــن حــر رشوط
مــن خــال تتبــع أقــوال الفقهــاء يف مســألة تضمــن املعلــم عنــد اســتعامله الـ
َ
الضــان فيــا يــي:

الــرط األول :يضمــن املعلــم إذا كان رضبــه غــر معتــاد ،ويعــرف ذلــك باآللــة التــي رضب هبــا ،ومــكان
الــرب ،وحالــة املتعلــمِ ،
وس ـنِّه ،بــا يعــر عنــه اخلــروج عــن الــرب املعتــاد كـ ًّـا وكي ًفــا وحمـ ًّ
ـا((( ،بينــا يــرى
الــرأي اآلخــر مــن قــويل الفقهــاء بالتضمــن مطل ًقــا ولــو كان يف حــدود املعتــاد ،وهــو الــذي تــم ترجيحــه.

خاصــا ،ويقصــد
الــرط الثــاين :يضمــن املعلــم إذا مل ُيــؤذن لــه بالــرب ،واإلذن قــد يكــون عا ًّمــا ،وقــد يكــون ًّ
بالعــام إذن احلاكــم ومــن ينــوب عنــه ،ويقصــد باخلــاص إذن األب أو الــويص ،واإلذن قــد يكــون رصاحــة أو يكــون
ضمنًــا بعــدم املنــع ،ويــرى احلنفيــة((( أنــه البــد مــن وجــود اإلذن رصاحــة وإال ضمــن املعلــم عنــد التلــف مطل ًقــا،
ولــو كان الــرب معتــا ًدا ،ويــرى املالكيــة((( واحلنابلــة((( عــدم اشــراط اإلذن رصاحــة ،فالضــان عندهــم مرتبــط
عنــد التلــف بالــرب غــر املعتــاد.

((( انظر :إبراهيم بن عيل بن حممد بن فرحون ،تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام( ،مرص :مكتبة الكليات األزهرية1406 ،هـ1986 -م) ،ط .األوىل،
ج ،2 :ص ،240 :وانظر :عيل بن حممد القابيس ،الرسالة املفصلة (كتاب اجلامع يف كتب آداب املعلمني) ،ص ،379 :التوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب ،ج:
 ،8ص ،55 :وانظر :عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم ،الغاية يف اختصار النهاية ،ج ،7 :ص ،140 :وانظر :اهليتمي ،حتفة املحتاج وحوايش الرشواين ،ج،9 :
ص ،193 :اجلويني ،هناية املطلب ،ج ،8 :ص ،172 :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم النجدي ،حاشية الروض املربع ،ج ،7 :ص.235 :
((( انظر :عبد الكريم الالحم ،املطلع عىل دقائق زاد املستقنع ،ج ،2 :ص.30 :
((( انظر :الزيلعي ،تبيني احلقائق ،ج ،5 :ص ،118 :الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،7 :ص ،305 :الرسخيس ،املبسوط ،ج ،16 :ص.13 :
((( انظر :التوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب ،ج ،8 :ص ،338 :القرايف ،الذخرية ،ج ،12 :ص.257 :
((( انظر :السيوطي الرحيباين ،مطالب أويل النهى ،ج ،6 :ص ،90 :البهويت ،كشاف القناع ،ج ،6 :ص.83 :
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الــرط الثالــث :وقــوع التلــف عنــد الــرب ،فيضمــن املعلــم عنــد وقــوع التلــف يف املتعلــم بســبب الــرب،
ِ
رشط الــرب عندهــم
وهــذا الــرط اشــرطه أبــو حنيفــة-يف التأديــب ال التعليــم ،((( -والشــافعية(((؛ ألن مــن
ـاوزا للحــد املعتــاد ،وهــذا الــرط مل يشــرطه املالكيــة((( ،واحلنابلــة(((،
الســامة مــن التلــف ،وإال كان الــرب جتـ ً
وأبــو يوســف ،وحممــد بــن احلســن(((.

خارجــا عــن حــدود الــرع ،وحــدود الــرب يف الــرع جــاء بياهنــا
الــرط الرابــع :أن يكــون الــرب
ً
ـواس
يف اآلثــار ،منهــا جتنــب الــرب عــى الوجــه ،فوجــه اإلنســان أكــرم جــزء فيــه ،بــه املواجهــة ،وبــه أهــم حـ ِّ
اإلنســان عينــاه وأنفــه وفمــه وأذنــاه ،وبــه يقــاس اجلــال ،فــكان خلي ًقــا بــأن حيــرم ،وبــأن يصــان عــن األذى ،وبــأال
يصــاب بالتشــويه والتحقــر ،فــإن الــرب عــى الوجــه ولطمــه ليســا كالــرب عــى أي مــكان آخــر مــن اجلســم،
فإهانتــه تفــوق إهانــة أماكــن أخــرى ،وعنــد إقامــة احلــدود ال جيلــد الوجــه إذا جلــد الرجــل ،وإذا كان القصــد مــن
النهــي عــن رضب الوجــه محايتــه مــن التحقــر ،كان حتقــره بغــر الــرب منه ًّيــا عنــه؛ فــا يبصــق عليــه وال ُيل ّطــخ
(((
ـمقاتِل؛ كالــرأس ،والقلــب ،واجلهــاز التناســي(((.
بالقــاذورات  ،ويلحــق بالوجــه الــ َ

مربحــا ،كــا جــاء يف احلديــث" ،وارضبوهــن رض ًبــا غــر مــرح"((( ،واملــرح :الشــديد
ثان ًيــا :أال يكــون الــرب ً
الشــاق ،ومعنــاه :ارضبوهــن تأدي ًبــا رض ًبــا ليــس بشــديد وال شــاق ،وقــد فــره البعــض بأنــه الــرب الــذي
ـود اجللــد ،وال ينهــر الــدم،
يــؤمل وال يكــر عظـ ًـا ،وال يدمــي جسـ ًـا ،وقــال البعــض إنــه الــرب الــذي ال يسـ ِّ
وأن يكــون ممــا يعتــر مثلــه تأدي ًبــا ،وقــال البعــض إنــه الــرب الــذي ال يــرك أثـ ًـرا ،وكل هــذه التفســرات عــى
اختــاف عباراهتــا تــؤدي معنًــى واحــدً ا((( .ويشــرط يف الــرب أن يظــن أن الــرب ُيصلــح وال َينجــع غــره(،((1
ـت البــن َعبــاس  -ريض اهلل عنهــا :-مــا الـ
بالســواك ونحــوه(.((1
قــال َعطــاء :قلـ ُ
ُ
ـرب َغــر املــرح؟ قــالِّ :

ـم ،وهــذا
وبنــاء عــى مــا ســبق ذكــره مــن رشوط الضــان ،يمكــن وضــع ضابــط يف ضــان رضب املعلــم املتعلـ َ
الضابــط:
أن يكون املع ِّلم مأذونًا له بالرضب املعتاد بال إرساف ،ويف حدود الرشع ،وال يؤدي إىل التلف.

((( انظر :الزيلعي ،تبيني احلقائق ،ج ،5 :ص ،118 :الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،7 :ص.305 :
((( انظر :عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم ،الغاية يف اختصار النهاية ،ج ،7 :ص ،139 :الشريازي ،املهذب ،ج ،2 :ص.267 :
((( انظر :التوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب ،ج ،8 :ص ،338 :القرايف ،الذخرية ،ج ،12 :ص.257 :
((( انظر :السيوطي الرحيباين ،مطالب أويل النهى ج ،6 :ص ،90 :البهويت ،كشاف القناع ،ج ،6 :ص.83 :
((( انظر :الزيلعي ،تبيني احلقائق ،ج ،5 :ص ،118 :الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،7 :ص.305 :
((( انظر :موسى شاهني الشني ،فتح املنعم رشح صحيح مسلم( ،مرص :دار الرشوق1423 ،هـ 2002 -م) ،ط ،1ج ،10 :ص.102 :
((( انظر :عبد الكريم بن حممد الرافعي ،فتح العزيز ،ج ،8 :ص.387 :
((( سبق خترجيه.
((( انظر :عبد القادر عودة ،الترشيع اجلنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي ،ج ،1 :ص.515 :
( ((1انظر :بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى ،العيني ،عمدة القاري رشح صحيح البخاري( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب) ج ،20 :ص ،192 :عياض بن
موسى بن عياض ،إكامل املعلم بفوائد مسلم ،حتقيق :د .حييى إسامعيل( ،مرص :دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع1419 ،هـ 1998 -م) ،ط ،1ج ،4 :ص:
 ،277ابن رسالن ،رشح سنن أيب داود ،ج ،8 :ص.612 :
( ((1انظر :ابن رسالن ،رشح سنن أيب داود ،ج ،2 :ص.105 :
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المبحث الثالث :التأديب بالضرب في القانون مقارنة بالفقه اإلسالمي

املطلب األول :التأديب بالرضب يف القانون

حــق التأديــب تــرره مصلحــة األرسة واملجتمــع ،وتتحــدد غايتــه بتهذيــب مــن خيضــع لــه حتقي ًقــا هلــذه املصلحة،
وهــو ال يبيــح ســوى أفعــال الــرب اخلفيــف ،لكــن حــق التأديــب ال يبيــح األفعــال األشــد جســامة ،مثــل:
الــرب املفــي إىل املــوت ،أو كــر عظــم ،أو إدمــاء اجلســد ،أو جــرح اجللــد ،أو املفــي إىل عاهــة مســتديمة.
وقــد جــاء يف قانــون اجلــزاء الكويتــي مــا يبــن رشوط اســتعامل احلــق عــى العمــوم ،كــا يف املــادة ( 28جــزاء
كويتــي)":ال جريمــة إذا ارتُكِــب الفعــل بنيــة حســنة اســتعامالً حلــق يقــرره القانــون ،بــرط أن يكــون مرتكبــه قــد
التــزم حــدود هــذا احلــق".
فرشوط استعامل احلق سب ًبا لإلباحة -كام هو مبني يف هذه املادة -ثالثة(((:

*الــرط األول :أن يكــون احلــق قانونًــا ملــن يامرســه ،ويتوفــر هــذا الــرط متــى حتققــت لصاحــب احلــق
الــروط القانونيــة الســتعامله.
*الرشط الثاين :أن يكون استعامل احلق يف نطاق احلدود التي رسمتها القاعدة القانونية ملامرسة احلق.

ـر القانــون عــن هــذا الــرط بقولــه" :إذا ارتكــب بنيــة حســنة" ،ويقصــد
*الــرط الثالــث :حســن النيــة ،وعـ َّ
بذلــك أن يكــون اســتعامل احلــق متف ًقــا والغايــة التــي مــن أجلهــا تقــرر لصاحبــه ،فالغايــة التــي يســتهدفها
احلــق يف التأديــب هــي التهذيــب كــا ســيأيت يف املــادة  ،29فــإن ابتغــى مــن لــه هــذا احلــق غايــة ســوى ذلــك،
كاالنتقــام ،ففعلــه غــر مــروع.

وأما ما جاء يف املادة ( 29جزاء كويتي) ففيه تفصيل الستعامل احلق هبدف التأديب ،حيث جاء نصها:

" ال جريمــة إذا وقــع الفعــل اســتعامالً حلــق التأديــب مــن شــخص خيــول لــه القانــون هــذا احلــق ،بــرط التزامــه
حــدوده واجتاهــه إىل جمــرد التهذيــب".

ونــص هــذه املــادة واضــح يف أن َّ
بعصــا
ـول لــه القانــون حـ َّ
ـق تأديــب آخــر ،فرضبــه بيــده أو ً
كل شــخص خـ َّ
صغــرة رض ًبــا خفي ًفــا ال يعــد مرتك ًبــا جريم ـ ًة حياســب عليهــا قانو ًنــا(((.
وعند حتليل هذه املادة نجد أهنا اشتملت عىل األمور التالية:

*األمر األول :صدور فعل من املؤدب ،والفعل عادة حمسوس له أثر ،كالرضب مث ً
ال أو احلبس.

((( انظر :عبد الوهاب حومد ،الوسيط يف رشح القانون اجلزائي الكويتي ،القسم العام( ،الكويت :مطبوعات جامعة الكويت ،)1987 ،ط ،3ص،231-230 :
الراعي ،صربي حممود ،ورضا السيد عبد العاطي ،الرشح والتعليق عىل قانون العقوبات (فقها وقضاء)( ،مرص :دار مرص للموسوعات القانونية2006 ،م) ،ج:
 ،1ص ،854-853 :حممود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات القسم العام( ،القاهرة :دار النهضة العربية ،مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي،)1989 ،
ط ،6ص ،166 :فاضل نرص اهلل ،رشح القواعد العامة لقانون اجلزاء الكويتي (الكويت :منشورات جامعة الكويت ،كلية احلقوق2010-2009 ،م) ،ط ،3ص:
.359-340
((( انظر :عبد الوهاب حومد ،الوسيط يف رشح القانون اجلزائي الكويتي ،القسم العام ،ص.230 :
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محمد يوسف المحمود

شــخصا خيــول القانــون لــه التأديــب إمــا أصالــة أو إنابــة ،كالــزوج مــع
*األمــر الثــاين :أن يكــون املــؤ ّدب
ً
زوجتــه أو املعلــم يف املدرســة أو يف احلرفــة.
*األمــر الثالــث :أن يلتــزم املــؤ ّدب بحــدود هــذا احلــق الــذي خولــه لــه القانــون ،كــا ذكرنــا يف رشوط اســتعامل
ا حلق .
*األمــر الرابــع :أن يكــون الفعــل بقصــد التهذيــب ال غــره مــن االنتقــام والتشــفي ،كــا بينــا يف رشوط اســتعامل
ا حلق .

فــإن حصــل إخــال بمكونــات هــذه املــادة ترتــب عــى الفعــل املســاءلة القانونيــة ،والعقوبــة املناســبة املنصوص
عليهــا يف قانــون اجلــزاء بحســب األثــر املرتتــب عــى الفعــل ،فيكــون يف هــذه احلالــة فعلــه غــر مــروع ،ويســأل
عنــه جنائ ًّيــا(((.

وال توجــد يف املــادة القانونيــة إشــارة إىل احلكــم القانــوين يف حــال ترتــب عــى فعــل الـــتأديب ملــن يملــك هــذا
ـف ،إال أنــه جــاء يف حكم حمكمــة التمييــز رقــم  597لســنة 2011م (جزائــي) ،يف جلســة 2013/2/17م،
احلــق تلـ ٌ
مــا يبــن أن عليــه الضــان ،حيــث جــاء نــص احلكــم ":إذا جتــاوز الــزوج هــذا احلــد -أي اإليــذاء اخلفيــف -فأحدث
أذى بجســم زوجتــه ،فإنــه ينحــر عنــه هــذا الســبب مــن أســباب اإلباحــة ،ويتعــن مســاءلته عــن فعلــه ومعاقبتــه
عنــه ،حتــى ولــو كان األثــر الــذي حــدث بجســم الزوجــة مل يــزد عــن ســحجات((( بســيطة"(((.
اإلنابــة يف اســتعامل حــق التأديــب :جييــز القانــون اإلنابــة يف احلقــوق املاليــة وغريهــا ،لذلــك اســتقر الفقــه
والقانــون عــى مرشوعيــة أفعــال التأديــب التــي يرتكبهــا صاحــب احلرفــة عــى الصغــار الذيــن يتعلمــون لديــه،
وأيضــا أفعــال التأديــب التــي يامرســها املعلــم عــى التالميــذ طاملــا كانــت يف احلــدود املقــررة قانونًــا(((.
ً

املطلب الثاين :املقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون

بعــد عــرض مــا جــاء يف قانــون اجلــزاء الكويتــي يف بيــان رشوط اســتعامل احلــق ومنــه الـــتأديب ،وحكــم حمكمــة
التمييــز يف التلــف احلاصــل بســبب الــرب تأدي ًبــا ،وقبــل بيــان املقارنــة بــن القانــون والفقــه اإلســامي ،نســجل
مالحظــة عامــة عــى كتــب أهــل القانــون عنــد رشح املــادة  28واملــادة ( 29جــزاء كويتــي) ومثيالهتــا يف قوانــن
الــدول العربيــة كمــر مثـاً ،وهــي اســتنادها يف رشحهــا عــى مــا جــاء يف الفقــه اإلســامي مــن أحــكام الـــتأديب
رئيســا مــن
ـدرا ً
وضوابطــه ،والســبب يف ذلــك مكانــة قواعــد الرشيعــة اإلســامية يف الترشيــع القانــوين؛ إذ تعــد مصـ ً
(((
ـدرا يف اعتبــار
مصــادره  ،بــل جــاء يف املــادة ( 60عقوبــات مــري) -رصاحــة -اعتــاد الرشيعــة اإلســامية مصـ ً
((( انظر :عصام أمحد حممد ،النظرية العامة للحق يف سالمة اجلسم( ،املنصورة :دار الفكر والقانون ،)1988 ،ص.944 :
((( انظر :إهياب عبد املطلب ،املوسوعة احلديثة يف رشح قانون اجلزاء الكويتي( ،الكويت2015 ،م) ،ط ،3ج ،1 :ص ،193 :عبد الوهاب حومد ،الوسيط يف رشح
القانون اجلزائي الكويتي ،القسم العام ،ص ،231 :حممود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات القسم العام ،ص ،171-170 :عصام أمحد حممد ،النظرية العامة
للحق يف سالمة اجلسم ،ص.945 :
((( السحجة :سحجه سحجا خدشه وقرشه ،وسحج العود باملربد حاكه فقرشه ،انظر:املعجم الوسيط .419/1
((( انظر :صربي الراعي ،ورضا عبد العاطي ،الرشح والتعليق عىل قانون العقوبات (فقها وقضاء) ،ج ،1 :ص ،855 :حممود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات،
القسم العام ،ص.167 :
((( انظر :حممود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات القسم العام ،ص.166 :
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ثبــوت احلــق ،حيــث نصــت املــادة املذكــورة عــى أنــه":ال تــري أحــكام قانــون العقوبــات عــى كل فعــل ارتكــب
بنيــة ســليمة عمـ ً
ـق مقـ َّـر ٍر بمقتــى الرشيعــة".
ا بحـ ٍّ

وبنــاء عــى ذلــك وبنــاء عــى مــا تــم عرضــه يف القانــون ومــا تــم بيانــه يف الفقــه اإلســامي ،نجــد التوافــق التــام
بــن القانــون والفقــه اإلســامي يف أحــكام ورشوط اســتعامل ســلطة التأديــب ،حيــث اتفــق القانــون مــع الفقــه
اإلســامي يف كثــر مــن املســائل ،وبيــان ذلــك فيــا يــي:

يوافــق القانـ ُـر القانــون عــن ذلــك
ـم ،حيــث عـ َّ
ـون الفقـ َه اإلســامي يف مبــدأ مرشوعيــة تأديــب املعلــم املتعلـ َ
بقولــه ":ال جريمــة "..وهــذه صيغــة إباحــة ومرشوعيــة ،والفقــه اإلســامي جييــز التأديــب بالرضب اســتدالالً
بحديــث رضب الصبــي يف الصــاة.

ذكــر القانــون يف املــادة  28واملــادة  29رشوط التأديــب ،وعنــد النظــر يف هــذه الــروط نجــد أهنــا متطابقــة متا ًمامــع مــا هــو مذكــور يف الفقــه اإلســامي ،فــرط الصفــة يف التأديــب ،وحــدوده ،وقصــد التهذيــب ،كلهــا
مربحــا وال عــى
ـول لــه التأديــب ،وحــدود التأديــب بــأال يكــون ً
مذكــورة عنــد الفقهــاء ،حيــث بينــوا الــذي خيـ َّ
الوجــه ونحــوه ،وأن يكــون قصــد الــرب هــو التهذيــب ال االنتقــام؛ لــذا منعــوا الــرب أثنــاء الغضــب.
أمــا رشط اإلذن للمعلــم بالــرب ،فقــد ذكــر أهــل القانــون أنــه يشــرط وجــود اإلذن للمــؤدب بالــربرصاحــة أو ضمنًــا((( ،يف رشحهــم للــادة ،وهــو رشط يوافــق مــا عليــه احلنفيــة مــن اشــراط اإلذن وإال ضمــن
املعلــم مطل ًقــا.
نصــا وإنــا يســتصحب فيــه
وحصــول التلــف بســبب رضب املعلــماملتعلــم ،مل يذكــر حكمــه يف القانــون ًّ
َ
املــواد العامــة التــي جــاءت يف قانــون اجلــزاء الكويتــي وهــي املــواد ( )164-160وفيهــا ذكــر نــوع اجلريمــة
أثــر بســبب
والعقوبــة املرتتبــة عليهــا ،وقــد أوجبــت حمكمــة التمييــز املســؤولية عــى املــؤدب إذا حصــل ٌ
ـرا ،ورأي حمكمــة التمييــز يوافــق مــا ذهــب إليــه أبــو حنيفــة والشــافعية وهــو
الــرب ولــو كان األثــر يسـ ً
الــذي تــم ترجيحــه -ولــو التــزم املــؤدب بضوابــط الـــتأديب -وقــد ســبق ذكــر األدلــة املؤيــدة لذلــك يف أثنــاء
عــرض أقــوال الفقهــاء وأدلتهــم يف املســألة.

الخاتمة
وبعــد ،فللــه احلمــد واملنَّــة ،ولــه الفضــل عــى إمتــام النِّعمــة ،وحيــث بلــغ البحــث هنايتــه  -بتوفيــق مــن اهلل
وفضلــه  -فإنــه مــن املناســب أن أذكــر أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا مــن خــال هــذه الدراســة ،وهــي:
·التأديب يف الرشيعة اإلسالمية له رشوط يمنع جتاوزها ،وإال استحق املؤ ِّدب الضامن.
·مفهوم املع ِّلم يشمل َّ
علم ويؤدهبم ،ولو كان تعليم صنعة.
كل من يعلم الصبيان ً

يضمنــه مطل ًقا
·مســألة ضــان الــرب عنــد حصــول التلــف ،اختلــف فيــه الفقهــاء عــى قولــن رئيســن ،قــول ِّ
يضمنــه إال بإخاللــه بــروط التأديب.
عنــد التلــف ،وقــول ال ِّ
((( انظر :املرجع السابق ،ص.173 :
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·الرأي بالتضمني مطل ًقا عند التلف هو الرأي الذي تم اختياره ،ملالزمة التلف اإلرساف يف الرضب.

·يوافــق القانــون مــا ذكــره الفقهــاء يف مرشوعيــة التأديــب وضوابطــه ،ويوافــق رأي أيب حنيفــة والشــافعية يف
التضمــن عنــد التلــف.

ومن أهم التوصيات التي خرجت هبا الدراسة ما ييل:

* ً
أول :رضورة احلــرص عــى انتقــاء املعلمــن واملؤدبــن بعنايــة وفــق معايــر علميــة وتربويــة ونفســية ،مــن
خــال عمــل مقابــات شــخصية حقيقيــة للمع ِّلــم ،ال مقابــات صوريــة ال فائــدة منهــا.
*ثان ًيــا :رضورة مراقبــة أداء املعلمــن واملؤدبــن مــن اجلهــة املســؤولة ،وذلــك مــن خــال الزيــارات امليدانيــة
املفاجئــة ،مــع وضــع لوائــح تأديبيــة عنــد اإلخــال.
*ثال ًثــا :عمــل دورات توعويــة توجيهيــة للمعلمــن يف طــرق التعليــم والتأديــب للمتعلمــن ،وأخــرى نفســية
لطــرق ضبــط النفــس وعــدم الغضــب.
التدرج ،ويراعى فيه ضوابطه ورشوطه الرشعية.
*راب ًعا :رضورة عدم اللجوء إىل الرضب إال بعد ُّ

خامســا :التوصيــة بــأن يكــون الــرب مــن خــال اإلدارة ،وبحضــور مــرف تربــوي ونفــي ،وأال يكــون
* ً
الــرب مــن املعلمــن.

واحلمد هلل رب العاملني.
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المصادر والمراجع
أو ًال-املصادر واملراجع العربية:

·إهياب ،عبد املطلب ،املوسوعة احلديثة يف رشح قانون اجلزاء الكويتي( ،الكويت2015 ،م) ،ط .الثالثة.

·الربكتي ،حممد عميم اإلحسان ،التعريفات الفقهية( ،بريوت :دار الكتب العلمية1424 ،هـ2003-م).
·البهويت ،منصور بن يونس بن صالح الدين بن إدريس،كشاف القناع( ،بريوت :دار الكتب العلمية).

·التغلبــي ،عبــد القــادر بــن عمــر بــن عبــد القــادر ،نيــل املــآرب بــرح دليــل الطالــب ،حتقيــق :حممــد األشــقر الكويــت :مكتبــة
الفالح1403( ،هـــ 1983 -م) ،ط .األوىل.
·اجلرجــاين ،الرشيــف عــي بــن حممــد بــن عــي الزيــن ،التعريفــات( ،بــروت :دار الكتــب العلميــة1403 ،هـــ 1983-م) ،ط.
األوىل.
·اجلوينــي ،عبــد امللــك بــن عبــد اهلل بــن يوســف ،هنايــة املطلــب ،حتقيــق :أ.د عبــد العظيــم الدّ يــب( ،جــدة :دار املنهــاج،
1428هـــ2007-م) ،ط .األوىل.

·احلصكفــي ،عــاء الديــن حممــد بــن عــي ،الــدر املختــار ،وبحاشــيته :رد املحتــار عــى الــدر املختــار البــن عابديــن( ،بــروت:
دار الفكــر1412 ،هـــ 1992 -م) ،ط .الثانيــة.
·احلطــاب الرعينــي ،أبــو عبــد اهلل حممــد الطرابلــي املغــريب ،مواهــب اجلليــل( ،بــروت :دار الفكــر1412 ،هـــ 1992 -م) ،ط.
الثالثــة.
·احلموي ،أمحد بن حممد مكي ،غمز عيون البصائر( ،بريوت :دار الكتب العلمية1405 ،هـ1985-م) ،ط .األوىل

·اخلطيــب الرشبينــي ،شــمس الديــن ،حممــد بــن أمحــد ،مغنــي املحتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــاظ املنهــاج( ،بــروت :دار الكتــب
العلميــة1415 ،هـــ 1994 -م) ،ط .األوىل.

·ابــن خلــدون ،عبــد الرمحــن بــن حممــد ،مقدمــة ابــن خلــدون ،حتقيــق :عبــد اهلل حممــد الدرويــش( ،دمشــق :دار البلخــي،
1425هـــ2004-م) ،ط .األوىل.

·خليــل بــن إســحاق ،ضيــاء الديــن اجلنــدي ،التوضيــح يف رشح خمتــر ابــن احلاجــب ،حتقيــق :د .أمحــد بــن عبــد الكريــم،
(الــدار البيضــاء :مركــز نجيبويــه للمخطوطــات وخدمــة الــراث1429 ،هـــ 2008 -م) ،ط .األوىل.

·الراعــي ،صــري حممــود ،ورضــا الســيد عبــد العاطــي ،الــرح والتعليــق عــى قانــون العقوبــات (فقهــا وقضــاء)( ،مــر :دار
مــر للموســوعات القانونيــة2006 ،م).
·الرافعي ،عبد الكريم بن حممد الرافعي القزويني ،فتح العزيز برشح الوجيز( ،بريوت :دار الفكر).

·ابــن رســان الرمــي ،أبــو العبــاس أمحــد بــن حســن ،رشح ســنن أيب داود ،حتقيــق :عــدد مــن الباحثــن بــدار الفــاح( ،مــر-
الفيــوم :دار الفــاح للبحــث العلمــي وحتقيــق الــراث1437 ،هـــ 2016 -م).

·الرمــي ،شــمس الديــن حممــد بــن أيب العبــاس أمحــد شــهاب الديــن ،هنايــة املحتــاج إىل رشح املنهــاج( ،بــروت :دار الفكــر،
1404هـــ1984/م) ،ط .األخــرة.
·الزيلعــي ،عثــان بــن عــي بــن حمجــن ،تبيــن احلقائــق رشح كنــز الدقائــق( ،القاهرة-بــوالق :املطبعــة األمرييــة1313 ،هـــ) ،ط.
األوىل.

·الرسخيس ،حممد بن أمحد بن أيب سهل ،املبسوط( ،بريوت :دار املعرفة1414 ،هـ1993-م).
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·الســيوطي الرحيبــاين ،مصطفــى بــن ســعد بــن عبــده ،مطالــب أويل النهــى يف رشح غايــة املنتهــى( ،لبنــان :املكتــب اإلســامي،
1415هـ 1994 -م).
·الشــوكاين ،حممــد بــن عــي ،نيــل األوطــار ،حتقيــق :عصــام الديــن الصبابطــي( ،مــر :دار احلديــث1413 ،هـــ 1993 -م) ،ط.
األوىل.

·الشريازي ،أبو اسحاق إبراهيم بن عيل ،املهذب( ،بريوت :دار الكتب العلمية).

·الصنعاين ،األمري حممد بن إسامعيل احلسني ،سبل السالم( ،مرص :دار احلديث).

·عبد القادر عودة ،الترشيع اجلنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي( ،بريوت :دار الكاتب العريب).

·عبــد الوهــاب حومــد ،الوســيط يف رشح القانــون اجلزائــي الكويتــي ،القســم العــام( ،الكويــت :مطبوعــات جامعــة الكويــت،
 ،)1987ط .الثالثــة.

·عثــان بــن عبــد اللَّ بــن جامــع احلنبــي ،الفوائــد املنتخبــات يف رشح أخــر املختــرات ،حتقيــق :عبــد اللَّ بــن حممــد البــر،
(بــروت -لبنــان :مؤسســة الرســالة1424 ،هـــ 2003 -م) ،ط .األوىل.
·العثيمــن ،حممــد بــن صالــح بــن حممــد ،الــرح املمتــع عــى زاد املســتقنع( ،القاهــرة :دار ابــن اجلــوزي1428 -1422 ،هـــ)،
ط .األوىل.

·ابــن عرفــة ،حممــد بــن حممــد ابــن عرفــة الورغمــي ،املختــر الفقهــي ،حتقيــق :د .حافــظ عبــد الرمحــن حممــد خــر( ،ديب:
مؤسســة خلــف اخلبتــور لألعــال اخلرييــة1435 ،هـــ 2014 -م) ،ط .األوىل.
·عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام ،الغايــة يف اختصــار النهايــة ،حتقيــق :إيــاد خالــد الطبــاع( ،بــروت -لبنــان :دار
النــوادر1437 ،هـــ 2016 -م).

·عصام أمحد حممد ،النظرية العامة للحق يف سالمة اجلسم( ،املنصورة :دار الفكر والقانون.)1988 ،

·عــي حيــدر خواجــه أمــن أفنــدي ،درر احلــكام يف رشح املجلــة ،تعريــب :فهمــي احلســيني( ،بــروت :دار اجليــل1411 ،هـــ -
1991م) ،ط .األوىل.

·عيــاض بــن موســى بــن عيــاض ،إكــال املعلــم بفوائــد مســلم ،حتقيــق :د .حييــى إســاعيل( ،مــر :دار الوفــاء1419 ،هـــ -
1998م) ،ط .األوىل.
·العيني ،بدر الدين حممود بن موسى ،عمدة القاري رشح صحيح البخاري( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب).
·الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد ،إحياء علوم الدين( ،بريوت :دار املعرفة).

·فاضــل نــر اهلل ،رشح القواعــد العامــة لقانــون اجلــزاء الكويتــي (الكويــت :منشــورات جامعــة الكويــت ،كليــة احلقــوق،
2010-2009م) ،ط .الثالثــة.

·ابــن فرحــون ،إبراهيــم بــن عــي ،تبــرة احلــكام يف أصــول األقضيــة ومناهــج األحــكام( ،مــر :مكتبــة الكليــات األزهريــة،
1406هـ1986 -م) ،ط .األوىل.
·الفيومي ،أمحد بن عيل ،املصباح املنري( ،بريوت :املكتبة العلمية).

·القابــي ،عــي بــن حممــد ،الرســالة املفصلــة (مــن كتــاب اجلامــع يف كتــب آداب املعلمــن) ،مجــع وتعليــق :عــادل آل محــدان،
(جــدة :دار األوراق الثقافيــة1438 ،هـــ) ،ط .الثانيــة.

·ابــن قدامــة املقــديس ،أبــو حممــد موفــق الديــن عبــد اهلل بــن أمحــد قدامــة اجلامعيــي ،املغنــي( ،مــر :مكتبــة القاهــرة1388 ،هـــ
 1968م).130
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·القــرايف ،أبــو العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بــن إدريــس املالكــي ،الذخــرة ،حتقيــق :حممــد بــو خبــزة( ،بــروت :دار الغــرب
اإلســامي1994 ،م) ،ط.األوىل.
·القســطالين ،أمحــد بــن حممــد بــن عبــد امللــك ،إرشــاد الســاري لــرح صحيــح البخــاري( ،مــر :املطبعــة الكــرى األمرييــة،
1323هـ) ،ط .الســابعة.
·القليويب ،أمحد سالمة ،وعمرية ،أمحد الربليس ،حاشيتا قليويب وعمرية( ،بريوت :دار الفكر1415 ،هـ1995-م).

·القونــوي ،أنيــس الفقهــاء يف تعريفــات األلفــاظ املتداولــة بــن الفقهــاء ،حتقيــق :حييــى مــراد( ،بــروت :دار الكتــب العلميــة،
1424هـ2004 -م).

·الكاســاين ،عــاء الديــن ،أبــو بكــر بــن مســعود بــن أمحــد ،بدائــع الصنائــع يف ترتيــب الرشائــع( ،بــروت :دار الكتــب العلميــة،
1406هـــ 1986 -م) ،ط .الثانية.

·الالحــم ،عبــد الكريــم بــن حممــد ،املطلــع عــى دقائــق زاد املســتقنع( ،الريــاض :دار كنــوز إشــبيليا للنــر والتوزيــع1433 ،هـــ
2012 -م) ،ط .األوىل.

·جلنــة مكونــة مــن عــدة علــاء وفقهــاء يف اخلالفــة العثامنيــة ،جملــة األحــكام العدليــة ،حتقيــق :نجيــب هواوينــي( ،كراتــي :نــور
حممــد ،كارخانــه جتـ ِ
ـارت كتــب ،آرام بــاغ).
·املاوردي ،أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب ،األحكام السلطانية( ،القاهرة :دار احلديث).

·جممــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة( ،إبراهيــم مصطفــى /أمحــد الزيــات /حامــد عبــد القــادر /حممــد النجــار) ،املعجــم الوســيط،
(مــر :دار الدعــوة).
·حممــد بــن ســحنون املالكــي ،آداب املعلمــن (مــن كتــاب اجلامــع يف كتــب آداب املعلمــن) ،مجــع وتعليــق :عــادل بــن عبــد اهلل
آل محــدان( ،جــدة :دار األوراق الثقافيــة1438 ،هـــ) ،ط .الثانيــة.
·حممــود نجيــب حســني ،رشح قانــون العقوبــات القســم العــام( ،القاهــرة :دار النهضــة العربيــة ،مطبعــة جامعــة القاهــرة
والكتــاب اجلامعــي ،)1989 ،ط .السادســة.
·املطرزي ،نارص بن عبد السيد أيب املكارم ،املغرب يف ترتيب املعرب( ،بريوت :دار الكتاب العريب).

دار طيبــةَ -مكتب ـ ٌة الكوثــر1419 ،هـــ -
·املقــدم ،حممــد بــن إســاعيل ،اإلعــام بحرمــة أهــل العلــم واإلســام( ،الريــاضُ :
1998م) ،ط .األوىل.

·املنــاوي ،زيــن الديــن حممــد عبــد الــرؤوف احلــدادي ،فيــض القديــر رشح اجلامــع الصغــر( ،مــر :املكتبــة التجاريــة الكــرى،
1356هـ) ،ط .األوىل.

·املنجــور أمحــد بــن عــي املنجــور ،رشح املنهــج املنتخــب ،دراســة وحتقيــق :حممــد الشــيخ حممــد األمــن( ،مكــة :دار عبــد اهلل
الشــنقيطي).
·موسى شاهني الشني ،فتح املنعم رشح صحيح مسلم( ،مرص :دار الرشوق1423 ،هـ 2002 -م) ،ط.األوىل.
·النجدي ،عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع1397( ،هـ) ،ط .األوىل.

·اهليتمــي ،أمحــد بــن حممــد بــن حجــر ،حتفــة املحتــاج يف رشح املنهــاج( ،مــر :املكتبــة التجاريــة الكــرى بمــر1357 ،هـــ-
1983م).
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