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Abstract 

This research's problem arose when there was no detailed study that talks about the images and 

controls of corporal punishment in the Noble Qur’an and the Sunnah of the Prophet for every 

punishment imposed, as is the case with contemporary theories. Researchers are frequently 

interested in topics relating to child rearing. The several kinds of corporal punishment, stating the 

position of Muslim scholars on corporal punishment, Also discussed are educational alternatives 

to corporal punishment in the Holy Qur'an and the Prophet's Sunnah, as well as current educational 

theories' views on the technique of corporal punishment, and showing the difference between 

corporal punishment in Qur’an, Sunnah, and modern education theories, With the inductive, 

deductive, and descriptive analytical method, to achieve the goal of the research and solve its 

problems. The study was split into eight chapters: the first: Introduction, the second: the research 

literature, the third: research method, procedures, and limits, the fourth: principles The Noble 

Qur’an and Sunnah on permitting corporal punishment, the Fifth: Muslim Scholars ’Attitude 

towards Corporal Punishment, The sixth: Modern Education’s Viewpoint, The seventh: 

educational alternatives, and finally the conclusion, covers the most significant findings and 

suggestions. I ask God Almighty for help and sincerity 
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 ملخص البحث: 

مل ترد دراسة مفصلة تتحدث عن صور وضوابط العقاب البدين يف القرآن الكرمي  أنه برزت إشكالية هذا البحث يف
ن فيها مبا يتعلق جبانب و والسنة النبوية لكل عقوبة فرضت وكذلك احلال ابلنسبة للنظرايت املعاصرة فغالباً ما يهتم الباحث

ه، وبيان موقف  إجازة العقاب البدين وأنواعتربية األوالد، وهدف البحث إىل بيان مبادئ القرآن الكرمي والسنة النبوية يف
علماء املسلمني من العقاب البدين، أيضًا احلديث عن البدائل الرتبوية يف القرآن الكرمي والسنة النبوية للعقاب البدين، 

نظرايت و ورأي نظرايت الرتبية احلديثة يف وسيلة العقاب البدين، وإظهار الفرق بني العقاب البدين يف القرآن والسنة، 
م الرتبية احلديثة، مستعينا ابملنهج االستقرائي واالستنباطي والوصفي التحليلي ولتحقيق هدف البحث وحل إشكاليته قا

الباحث بتقسيم البحث إىل مثانية فصل وهي: الفصل األول:  وفيه املقدمة، والفصل الثاين: وفيه أدبيات البحث، 
رة وإجراءاته، وحدوده، والفصل الرابع: مبادئ القرآن الكرمي والسنة املطه والفصل الثالث: ويشتمل على: منهج البحث،

يف إجازة العقاب البدين، والفصل اخلامس: موقف علماء املسلمني من العقاب البدين، والفصل السادس: وجهة نظر 
ًا اخلاةمة، وفيها أهم النتائج خي الرتبية احلديثة جتاه العقاب البدين، والفصل السابع: البدائل الرتبوية للعقاب البدين، وأ

 والتوصيات. اسأل هللا تعاىل يف هذا البحث العون واإلخالص.

 العقاب، البدين، النظرايت، الرتبية، احلديثة. الكلمات املفتاحية:

 

 ملقدمة:ا

فس شرع نإن مبدأ العقوبة البدنية أمر مشروع يف القرآن والسنة، اهلدف من وراءه حفظ الكليات اخلمس. فلحفظ ال
فاظ على وللح-وحلفظ العقل شرع حد اخلمر وحلفظ النسل شرع حد الزان -القصاص وحلفظ الدين شرع حد الردة 

وحلماية هذه كلها شرع حد احلرابة، ولكن هذه العقوبة املشروعة حماطة بقيود كثية تعمل على -املال شرع حد السرقة 
: ينبغي على مؤدب الصبيان أن ال يزيد يف خلدون ابنح. قال التخفيف من وطأته وحدته، ويكون للتهذيب واإلصال

( (ibn khaldun, 2016, 3: 77 ضرهبم على ثالثة أسواط إذا احتاجوا لذلك
 
.

 

كما أن مبدأ الثواب والعقاب وسيلة من وسائل الرتبية اليت يعتمدها القرآن لصيانة اجملتمع من غوائل االحنراف والشذوذ، 
 ودفعه إىل االستزادة من العمل الصاحل. 

 فاإلسالم يضع من التشريعات والقوانني واإلجراءات االحرتازية والزاجرة ما يضمن سالمة اجملتمع وسالمة األفراد من
شىت املخالفات واجلرائم. كما أن القرآن الكرمي ذكر مجلة من احلوافز واملكافآت ملن التزم شرع خالقه وابتعد عن األخطاء 
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واملخالفات وذلك مبا يناسب طبائع الناس كافة ويعترب الرتغيب والرتهيب حافزاً يدفع إىل التعلم الصحيح والفعل احلسن 
 نوع رغبات الناس يف األشياء املادية واملعنوية، وكلها ترجع إىل ما حيفظ عليهموجتنب األخطاء، وترك القبائح، وتت

صحتهم ويشبع غرائزهم ويليب دوافعهم، وصراع احلياة واختالف الطباع يوجب أن يكون للخي ثواب وللشر عقاب 
  .al-quran, al- Zalzalah, 99: 7,8) ) ((8َذرٍَّة َشرًّا يَ رَُه )( َوَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل 7َفَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َخْيًا يَ رَُه ))

غي أن املنهج النبوي شرع العقوبة واعتمدها ضمن وسائل الرتبية بل إهنا من أهم العوامل اليت تساهم يف بناء اجملتمع 
تنع تعديها وقد جاء فتها وميواحلفاظ عليه من الفوضى واجلرائم لكن األمر ليس على العموم إنه مقنن بضوابط حيذر خمال

 العقاب البدين يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية والنظرايت املعاصرة" )دراسة تطبيقية مقارنة(عنوان البحث "
. 

 : مبادئ القرآن الكرمي والسنة املطهرة يف إجازة العقاب البديناألولالفصل 

 .العقاب البدين يف القرآن الكرمي: املبحث األول

 العقاب البدين يف القرآن الكرمي قائم على جمموعة من النظرايت نعرضها فيما يلي:إن 
 أواًل: إقامة العدل بني الناس:

إن الغرض األساسي من نص القرآن الكرمي على مسألة العقاب البدين هو إقامة العدل بني مجيع الناس، وذلك حىت 
يُعاقب كل من خيطئ أو يعتدي على غيه من عامة الناس، فيتحقق بذلك األمر مقصود القرآن الكرمي ومراده والذي 

ُتْم بِهِ َوِإْن عاق َ )جاء آمرًا بذلك يف قول هللا سبحانه وتعاىل  ُتْم َفعاِقُبوا مبِْثِل َما ُعوِقب ْ  ; (al-quran, an- nahl,16:126) (ب ْ

bilqasim,2014,3:120)). 

 اثنًيا: منع الظلم وردع الظاملني:
ْن ُدوِن اَّلَِّ ِمْن أَْولَِياَء مِ َواَل تَ رَْكُنوا ِإىَل الَِّذيَن ظََلُموا فَ َتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكْم )كما جاء ذلك يف قول هللا سبحانه وتعاىل: 

 .(al-quran, hud,11:113)( ُُثَّ اَل تُ ْنَصُرونَ 
 اثلثًا: عدم اجلور يف العقاب:

ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبياًل َواْضرِبُوُهنَّ فَِإْن َأَطْعَنُكْم َفال ت َ ) وألجل ذلك قد وضح القرآن الكرمي هذا املعىن كما يف قول هللا تعاىل: ب ْ
؛ أي: فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال من سبل البغي هلن  (al-quran, An-Nisā,4:34)( اَّلََّ كاَن َعِليًّا َكِبياً ِإنَّ 

 (.(abu hayaan,2014,3:628واإلضرار هبن
 رابًعا: الرتغيب يف ترك الشر والتوبة:
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وقد نص القرآن الكرمي عليه، وحث كل ظامل ومعتدي أن يتوب إىل هللا رب العاملني، وهذا يظهر يف قول هللا سبحانه 
َ َغُفوٌر َرِحيمٌ )وتعاىل:   (ِإالَّ الَِّذيَن ََتبُوا ِمْن قَ ْبِل َأْن تَ ْقِدُروا َعَلْيِهْم فَاْعَلُموا َأنَّ اَّلَّ

 . (Abdul Aziz Al Rajhi,2014,8:18) ; (al-quran, Al-Hajj,22:78)  
 خامًسا: التخفيف قدر املستطاع:

قد علمنا هللا سبحانه وتعاىل معىن الرفق واللني والرمحة حىت يف وقت العقاب والزجر ابلنسبة للعصاة أو 
Najdi,2001,1:26)-(Suleiman Al ;  ('abu bakr aljazayiriu,2003,1:70)املخطئني

 . 

 

 قيود العقاب البدين. :املبحث الثاين
 قيود العقاب البدين قد ترتبط بعموم العقوابت، وقد ترتبط بعقوبة خاصة حمددة منهم، وهذه القيود هي كما يلي:

 Abdul Aziz Al)أبن يكون ورد يف الشرع نص حيرمها ويعتربها جرائم أواًل: أنه ال جترمي وال عقوبة قبل ورود الشرع:

Rajhi,2014,8:8) : . 

 .فكل إنسان حياسب عن جرمه وخطأه، وال يعاقب إنسان بسبب إنسان آخر : ال تكسب كل نفس إال عليها:اثنًيا

(altabri,2001,10:48)  
و حبيث تطبق العقوبة املقررة للجرمية على من ارتكبها، فال يعفى منها أحد ملركزه أو شخصه أ: اثلثًا: عمومية العقوبة

 .(Odeh, Abdel Qader,2003,1:385)غي ذلك من االعتبارات

رابًعا: أن تكون كافية للتأديب واإلصالح والزجر: لكي ال يتكرر هذا اخلطأ مرة أخرى، ولزجر الغي عن فعل هذه 
 .(Odeh, Abdel Qader,2003,1:258)األفعال فيما بعد

 .(Al-Qurtubi,1964,5:173) خامًسا: عدم التعدي والتجاوز يف القدر املقرر للعقوبة يف الشرع الشريف

 .   (Aladdin Alsamarkandi,1994,3:140)سادًسا: كل زان أوجب احلد ال يقبل فيه إال أربعة شهود
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 : : موقف علماء املسلمني من العقاب البدين، ويشتمل على مبحثنيالثاينالفصل 
 املبحث األول: موقف علماء املسلمني املتقدمني جتاه العقاب البدين.

 املثال موقفهم يف عقوبة القصاص، وعقوبة نشوز الزوجة:ولنأخذ على سبيل 
 أوال: موقفهم يف القصاص:

ْقتُ ُلوا الن َّْفَس الَّيِت َواَل ت َ قال هللا عزَّ وجلَّ: ) -قال اإلمام الشافعي يف القصاص تفسريًا ملا ذكر يف القرآن الكرمي: 
 ,al-quran) (نَُّه َكاَن َمْنُصورًافَ َقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِ ِه ُسْلطَااًن َفاَل ُيْسِرْف يف اْلَقْتِل إِ َحرََّم اَّلَُّ ِإالَّ اِبحلَْقِ  َوَمْن قُِتَل َمْظُلوًما 

AlIsraa,17:33)  ،:قال الشَّاِفِعي رمحه هللا  

(Al-Shafi'i,2006,2:1028)   ولو أن رجاًل واحداً قتل على التأويل، أو مجاعة غي ممتنعني، ُث كانت هلم بعد ذلك 
فقال يل  مجاعة ممتنعون، أو مل تكن، كان عليهم القصاص يف القتل واجلراح وغي ذلك، كما يكون على غي املتأولني.

قائل: فلم قلت يف الطائفة املمتنعة الناصبة املتأولة، تقتل وتصيب املال، أزيل عنها القصاص، وُغرم املال إذا تلف، ولو 
 قتصصت منه، وأغرمته املال ؟أن رجالً أتول فقتل، أو أتلف مااًل، ا

ُ ِإالَّ اِبحلَْقِ  َوَمْن قُ )فقلت له: وجدت اَّلَّ تبارك وتعاىل يقول:  ِتَل َمْظُلوًما فَ َقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِ ِه َواَل تَ ْقتُ ُلوا الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم اَّلَّ
  .  (al-quran, AlIsraa,17:33) ( (ُسْلطَااًن َفاَل ُيْسِرْف يف اْلَقْتِل ِإنَُّه َكاَن َمْنُصورًا

لُّ دحُم امرٍئ مسلٍم إال إبحدحى ثالٍث: رجل كحفحرح بعدح إسالٍم، أو: -صلى هللا عليه وسلم  -وقال رسول هللا   " ال َيِح
صلى هللا عليه  -وروي عن رسول هللا  .   (abu dawud,2009,6:553') زَنح بعدح إحصاٍن، أو قتحلح نفساً بغرِي نفس "

  .  (Al-Bayhaqi,2009,17:55) : " من اعتبط مسلماً بقتل فهو قَ َوُد يده "- وسلم
 اثنيا: موقفهم من عقاب الزوجة:

قال القنوجي: ظاهر النظم القرآين أنه جيوز للزوج أن يفعل مجيع هذه األمور عند خمافة النشوز، وقيل: حكم اآلية مشروع 
 على اجلمع ألن الرتتيب مستفاد من قرينة املقام، وسوق الكالم للرفق يفعلى الرتتيب، وإن دل  ظاهر العطف ابلواو 

 إصالحهن وإدخاهلن حتت الطاعة.

فاألمور الثالثة مرتبة أي ألهنا لدفع الضرر كدفع الصائل فاعترب فيها األخف فاألخف، وقيل: إنه ال يهجرها إال بعد 
لضرب وإن كفاه اهلجر مل ينتقل إىل الضرب، وقال الشافعي: اعدم أتثي الوعظ، فإن أث ر الوعظ مل ينتقل إىل اهلجر، 

النشوز، وال جيوز مبجرد مباح وتركه أفضل، ويف اجلمل: إن كاًل من اهلجر والضرب مقيد بعلم 
 .(alqinawjy,1992,3:107,108)الظن
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 املبحث الثاين: موقف علماء املسلمني املتأخرين جتاه العقاب البدين.

عة: ال يوجد قانون يعفي القاتل من العقاب العادل، وإذا أعطينا القتلة والفاسدين يف األرض من يقول الدكتور علي مج
 العقاب، تنتشر اجلرمية، وينتشر الفساد، وتضيع حقوق الضعفاء. 

ويشي مفيت مصر إىل أن عقوبة اإلعدام تطبق يف كثي من دول العامل الغريب وأهنا موجودة يف أكثر دول حقوق اإلنسان 
تقدًما وحضارة واحرتاًما، ويتساءل: ملاذا توصف هذه العقوبة يف بعض دولنا العربية، والدول اإلسالمية قاسية ؟ ويرى 
البعض أهنا مضيعة حلق من حقوق اإلنسان اجملرم ؟ أين حقوق الذين زهقت أرواحهم وبددت كرامتهم وانتهك عرضهم 

  ؟
-al)(  أُويل اأْلَْلَبابِ َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحَياةٌ ايَ )حلق عز وجل هللا تعاىل: ويضيف الدكتور مجعة: علينا أن نتأمل يف قول ا

quran, Al-baqara,2:179)  حىت نعلم أن القصاص من القتلة واجملرمني هو السبيل إىل األمان. اجملتمع كله. إذا علم ،
ء على بريئة أو أفسد األرض جبرمية سيئة مثل االعتداالقاتل أنه سينال عقوبة رادعة إذا جترأ على االعتداء على روح 

الشرف أو غيه من اجلرائم الشنيعة اليت دخلت حياتنا اآلن، ألنه سيفكر أكثر من مرة. وقد يدفعه تفكيه إىل وقف 
لى ع اجلرمية، إذا كان طائًشا وغائًبا عن عقله وضميه، ومات ضميه، وارتكب إحدى اجلرائم اليت استقر فيها املشرع

 عقوبة اإلعدام لقبحها ورعبها ووقوعها. حجم اجلرمية فيه، يف هذه احلالة سيكون درًسا لآلخرين

Ghani,1992,3:107)-(Mohammed Abdel
 . 

 :: وجهة نظر الرتبية احلديثة جتاه العقاب البدين، ويشتمل على ثالث مباحثالثالثالفصل 
 احلديثة.املبحث األول: العقاب البدين من وسائل الرتبية 

صح قد ظهر العقاب البدين يف الرتبية احلديثة، بل مل خيتف العقاب البدين من الرتبية احلديثة؛ ألنه أمر يعترب فطري، وال ي
ما يتم احلكم به على الشريعة اإلسالمية من التعنت أو غي ذلك مما هو أبعد ما يكون عن الشريعة اإلسالمية، الظاهر 

حسنة  العصر احلديث الذي قل فيع العلم وضئلت فيه املعرفة، واندثرت فيه القيم يف صورة غيأن العقاب البدين بدا يف 
وثوب غي نظيف؛ ألهنا ظهرت أساليب متنوعة، واملقصود هنا ليس احلسن املقبول منها إمنا ما كان ال يعرف أصحابه 

فاظ على أجسادهم، هذا النوع من العقاب طريًقا إىل الرمحة أو اإلنسانية أو احرتام اآلدميني وصون مشاعرهم، واحل
البدين الذي ال يراد منه غي اإلساءة، سواء كانت هذه اإلساء مع األطفال أو مع غيهم ممن للرجل الوالية على 

(Abdel Muti, Hassan Mustafa, Hoda Mohamed Kenawy,1992,2:282)أتديبه
 . 
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 املبحث الثاين: احملافظة على عنصر الطاعة.
من النظرايت الثابتة والظاهرة يف الرتبية يف هذا العصر احلديث هي مسألة احلفاظ على الطاعة، وهذه اجلزئية أال وهي 
جزئية الطاعة، مقصد من املقاصد اليت قرر الشريعة من أجلها العقاب البدين، وهذا كما جاء يف قول هللا سبحانه وتعاىل: 

ِت ََتَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ ) -al))( ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبياًل َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ يف اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ فَِإْن َأطَْعَنُكْم َفاَل تَ ب ْ  َوالالَّ

quran, An-Nisā,4:34 فإن غرض الطاعة أمر موجود يف أهداف العقاب البدين يف الدين ،
 .(almaydani,2000,1:607)اإلسالمي

 ب البدين واستخدامه يف ترويض األفراد على حفظ األمن العام.املبحث الثالث: العقا
إن العقاب أحد الوسائل اليت تعمل على الضبط االجتماعي وميكن استخدامه يف تدريب األطفال يف املواقف          

لى ترويض األفراد عإن للعقاب فوائد كثية تعمل اليت حتتم علينا منعه من ملس األشياء اخلطية واالقرتاب منها، ولذلك ف
 :ومن هذه الفوائد

أنه من وسائل ضبط السلوك يف حياتنا اليومية وهلذا نرى أن العقوابت املدرسية حتمل الطالب على املنافسة  -1
 وجتعلهم يدقنون، بل إن العقاب قد يكون إجراًء البد منه يف بعض األوقات.

لعقاب دث للطفل والفرد من أحداث يومية ترى أن اإن معظم املؤسسات الرتبوية واالجتماعية اليت هتتم ملا حي -2
 يعترب أخد الطرق اليت تعمل على تعزيز وتثبيت السلوك املرغوب فيه.

دلت كثي من التجارب واألحباث على أتثي العقاب وقيمته يف تسريع التعلم عن طريق إجبار املتعلم أن يقبل  -3
 االستجاابت اليت تقود إىل عملية التعلم.

 عد على حتديد املشكلة يف صورة هلا معىن وحتديد اجتاه النشاط.العقاب يسا -4

 العقاب املدرسي يبني االختالفات بني السلوكيات الطيبة املقبولة وبني السلوكيات غي الطيبة أو غي املقبولة. -5

 جيعل الطالب يتجهون حنو املزيد من االهتمام ابلدراسة والنجاح للحصول على املعززات اإلجيابية. -6

 . Al-Qudsi,2014,30:1))ل الطالب يؤدون الوجبات املوكلة إليهم على الوجه األكملجيع -7

إذن فإن العقاب عند استخدامه االستخدام األمثل بضوابطه وشروطه يعمل على تصحيح السلوكيات غي املقبولة ولكنه 
 ليس هدفاً لذاته، بل هو وسيلة للوصول إىل اهلدف األساسي وهو تعديل السلوك.
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 :: البدائل الرتبوية للعقاب البدين ويشتمل على أربع مباحثالرابعالفصل 
 املبحث األول: القدوة الصاحلة.

 :التالية األمور يف احلسنة القدوة أمهية وتتجلى ككل واجملتمع الفرد صالح يف األمهية احلسنة للقدوة أنَ  شك ال

 والتقدير  واإلعجاب، االستحسان من كبياً  قدراً  العاقل البصي نفس يف يثي الصاحلة والقدوة احلي املثال إن
 واالستقامة. الكمال درجة حيتل حىت مثله يعمل الكمال، وحياول املقلد أن مراتب إىل ويتطلع اخلي، إىل فيميل واحملبة،

  ن األمور مإن القدوة احلسنة املتحلية ابلفضائل تعطي اآلخرين قناعة أبن بلوغ هذه الفضائل واألعمال الصاحلة
 املمكنة اليت هي يف متناول القدرات اإلنسانية، وشاهد احلال أقوى من شاهد املقال.

  إن األتباع واملدعوين الذين يربيهم ويدعوهم الداعية ينظرون إليه نظرة دقيقة دون أن يعلم هو أنه حتت رقابة
 Ali bin)هلم من الكبائر، ألهنم يعدونه قدوة جمهرية، فرب عمل يقوم به من املألوفات ال يلقي له ابال يكون يف نظرهم

Nayef,2008,30:1) . 

 املبحث الثاين: ثقافة احلرمان.
إن عقاب الرذيلة هو احلرمان من هللا سبحانه وتعاىل، فإذا كان الثواب والعقاب يف اآلخرة مغايرين للفضيلة والرذيلة مبا 

يلة الذي يتوجه إىل الفضيلة لكونه إنسااًن، ويتخذ منها وسمها كذلك، فإن الثواب يف اآلخرة ذاِت لإلنسان الفاضل 
 yusif butrus))لتغليب اإلنسانية على البهيمية، والعقاب يف اآلخرة ذاِت لإلنسان الرذيل الذي يتحول عن إنسانيته

karm,2008,30:15. 

 املبحث الثالث: التكليف ابألعمال املنزلية.

ط والعملي للمرأة املسلمة اليت جتد حرجاً يف اخلروج من  املنزل وتتحرج من االختاليعد العمل داخل املنزل البديل الناجح 
ابلرجال، كما أنه كذلك أيضاً لكل أم ترغب يف رعاية أبنائها وال ترغب ابالعتماد على اخلادمة يف رعاية أبنائها، فهو 

ملناطة هبا، هذا إىل القيام ابألدوار املختلفة احيقق هلا زايدة الدخل اليت ترغب يف حتقيقها، ويف الوقت ذاته ميكنها من 
جانب مناسبته للعادات والتقاليد اليت ال تزال يف بعض املناطق ترفض صورة املرأة املوظفة أو العاملة، لذا فإن البساطة 

دارة شئوهنن إ يف أداء األعمال املنزلية املختلفة هو أحد املقومات األساسية اليت تؤدي إىل حتسني كفاءة رابت األسر يف
املنزلية وتطوير قدراهتن وترتكز أسس تبسيط األعمال املنزلية على االقتصادي يف اجلهد والوقت املنصرف من خالل 

ضافة العادات السليمة يف أسلوب القيام ابلعمل املنزيل ابإل االستخدام الصحيح ألجزاء اجلسم والتدريب املستمر على
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تج واختيار طرق العمل املبسطة وغي املعقدة حىت لو أدي إتباعها إىل تغيي يف شكل املنإىل توفي بيئة عمل مناسبة 
  النهائي الذي تعود عليه الفرد واألسرة

(Hamida, Asmaa Muhammad,2018,1:329-375) . 

 املبحث الرابع: هجر الشخص وترك كالمه.
 املضجع، وهذا اهلجر يتضمن إشعارًا مبقدار من وهذا النوع من العقاب مأخوذ مما قد أصله اإلسالم من اهلجر يف

السخط أدى املعاقبة ابحلرمان من متعة اللقاء على مودة وصفاء، وهجر الزوج لزوجته يف املضجع أبلغ أنواع اهلجر، 
وعقاب قاس ليس ابهلني على زوجة عاقلة حريصة على زوجها، حريصة على أن تكون مالكة قلبه، وَتشى أن يتجه 

للهجر يف املضجع درجات بعضها أقسى من بعض، ويعرف هذه الدرجات العقالء احلكماء من الرجال، لغيها، و 
اخلبيون أبدواء النساء، وبطرق معاجلتهن، وليس من احلكمة يف التأديب معاقبة الزوجة أبشد هذه الدرجات قبل امتحان 

الرسول صلوات  انتقل إىل الدرجات العنيفة، وقد هجر أخفها وسيلة لإلصالح، فإذا مل جُتِْد يف أتديبها الدرجات اخلفيفة
 . (almaydani,2000,1:608)هللا عليه زوجاته قرابة شهر فكان هذا عليهن أقسى أتديب تلقينه

 اخلامتة وأبرز النتائج:
 احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، أما بعد:

عن العقاب البدين يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية والنظرايت املعاصرة، وقد توصلت يف فهذا كان حبث خمتصر 
 هنايته لعدة نتائج وتوصيات أذكرها على النحو التايل:

  نتائج البحث: 
من القيود الشرعية للعقاب البدين يف القرآن، أن كل إنسان حياسب عن جرمه وخطأه، وال يعاقب إنسان  -1

 خربسبب إنسان آ
ذا ورد يف الشرع إ -وصف التجرمي -أنه ال جترمي وال عقوبة قبل ورود الشر، فاألفعال إمنا تضاف هلذا الوصف -2

  نص حيرمها ويعتربها جرائم.
عمومية العقوبة، حبيث تطبق العقوبة املقررة للجرمية على من ارتكبها، فال يعفى منها أحد ملركزه أو شخصه أو  -3

 غي ذلك من االعتبارات.
القيود املوضوعة للعقوابت يف القرآن الكرمي كون العقوبة كافية للتأديب على اخلطأ، واإلصالح لكي ال  من -4

  .يتكرر هذا اخلطأ مرة أخرى
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 املقرتحات:

إن النجاح يف ضبط السلوك ال يعين دائما حتقيق اهلدف الرتبوي، بل قد يكون عملية ضبط السلوك هذه   -1
عملية وقتية، ويف بعض األحيان قد يلجأ الطفل أو التلميذ إىل احليل الدفاعية للخروج من مأزق العقاب الذي قد 

 حيدث له، أو لكي حيصل على اإلاثبة.

 الفردية فإن ما حيدث للطالب )س( قد ال يصلح مع الطالب )ص(.إنه وفقا ملبدأ الفروق  -2

جيب على املريب أن حيسن االختيار بني األساليب، ويعرف مىت وملاذا وكيف يتم استخدام أسلوب من  -3
 األساليب.
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