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ABSTRACT 

The issue of free punishment/training is regarded as one the contemporary problems, 

considering the different ways of punishment/ training; such as family training, 

educational training, criminal training and others. 

This research, therefore, aims at discussing the free educational training from the 

Islamic jurisprudential point of view; a topic that raises arguments in the recent times 

in many countries. Thus, this article will focus on one of the various aspects of this 

training/punishment in the Islamic jurisprudence, namely: “The educational training 

system” giving full explanation of the scholars’ views and opinions on how a teacher 

should train his students. 

The paper will also unveil the fundamentals and the legal objectives of Sariah on the 

rules guiding training in Islamic doctrine. 

The paper practically evaluates its topic of discussion by analysing the ways through 

which a teacher in the Saudi Arabia schools trains his pupils. It is thereby confirmed, 

that the training methods in the Saudi Arabia’s schools takes different directions 

between unnecessary leniency and reckless punishments that could purposelessly 

lead to bodily harm. 

 In this paper, an analytical study is adopted to discuss the Islamic and common legal 

references applicable to the case of Saudi’s system of training and punishment. 

 

Key Words: Training/Punishment, Teacher, Pupils, Saudi System. 
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، وابن قدامه، املغين، 175، ص10، والنووي، روضة الطالبني، ج421، ص4؛ وحممد عليش، منح اجلليل ج305، ص7الكاساين، بدائع الصنائع، ج (1)

 .116، ص8ج
 ( من سورة الزخرف.22اآلية ) (2)

 لخصامل

التأديب حيث يشمل كل من اجملاالت جماالت  العصر احلاضر، وقد تعددت املهمة يف قضاايالتأديب من الحرية  قضية
، وهو التأديب يف جمال التعليم يف الفقه اإلسالميحرية األسرية والتعليمية واجلنائية وغريها، وهتدف هذه الورقة إىل بيان 

من جماالت التأديب يف الفقه  واحداا  فقد تناولت الورقة جماالا موضوع مثري للجدل يف كثري من البلدان يف العصر الراهن، 
، كما كشفت النقاب عن أقوال الفقهاء وآراءهم حيال أتديب املعلم تلميذه مبينة بوي،اإلسالمي؛ اجملال التعليمي الت 

تطرقت الورقة ومن جانب التطبيق املعاصر فقد بعض األسس واملقاصد الشرعية وراء تشريع التأديب يف الفقه اإلسالمي. 
الـتأديب يف املدارس يف اململكة العربية  أن إىل تطبيق أتديب املعلم لتلميذه يف النظام السعودي، وأوضحت الورقة إىل

 حد إىلالتأديب عنده السعودية قد أخذ مسارات خمتلفة بني متساهل ال يلقي للتأديب ابال، وبني متطرف فيه يصل 
. وقد استخدمت الورقة املنهج التحليلي لدراسة النصوص الشرعية اهلدف املنشود وراء التأديب نفسه اإليذاء البدين جمانباا 

 الواردة يف القضية وكذلك النصوص القانونية الواردة يف النظام السعودي.
 .النظام السعودي–التلميذ  -املعلم -التأديب الكلمات املفتاحية:

 
 أتديب املعلم يف الفقه االسالمي

ألنه حق اثبت إن الشريعة اإلسالمية الغراء قد أابحت للمعلم حق أتديب التلميذ وهذا ابتفاق عند إذن ويل التلميذ، 

، أبن لألب احلق يف إانبة غريه (1)"للمعلم على تالميذه بطريق النيابة عن أوليائهم، وقد صرح مجهور الفقهاء رمحهم هللا
 على أتديب ولده وتعليمه كما لو أسلمه للمكتب يتعلم فيه الصنائع واحِلرف، أو بعثه للمعلم يعلمه ويؤدبه.

. جيد أنه محل ذلك (2)"َبْل قَاُلوا ِإانا َوَجْداَن آاَبَءاَن َعَلى أُماٍة َوِإانا َعَلى آاَثرِِهم مُّْهَتُدونَ ولذلك املتأمل يف قول هللا تعاىل" 
 على املعلِ م الذي وكل اليه التعليم والتبية.

والية أتديب على الولد كما أن لألب تلك الوالية وإذا ثبت هذا املعىن املشتك بني األب واملعلم؛ فإن املعلم تصبح له 
 جبامع أن كالا منهما له عناية ابلقيام على تربية الولد وهتذيبه.
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 .55، ص 1أبو حامد الغزايل، إحياء علوم الدين، ج (3)

ء، والتأثري فيه من أجل صالحه خاصة يف عصر ىوهلذا جند أن للمعلم من خالل أتديبه دور أساسي يف توجيه هذا النش
الطفل والشاب املسلم على اختالف األصعدة اإلعالمية والتبوية والبيئية، مما تتكاثر فيه املؤثرات السلبية اليت يواجهها 

 تقبال.يتتب عليه مضاعفة اجلهود لتنشئتهم على مبادئ الدين احلنيف وثوابته لتكون احلصن احلصني هلم حاضرا ومس
صر العلوم واملعارف، بل هو استجابة ومبا أن التعليم حق للولد ال جيب التهاون أو التفريط فيه أبداا، فعصران اليوم هو ع

 ألمر الشارع يف وجوب طلب العلم .

وحيث كان التعليم يف القرون األوىل ينبسط وجياوز مهمة تغذية الصبيان بنوع من الثقافة وقسط من املعرفة، فاملنهاج 
كتاب وإمنا يطلق عليه لفظ يضعه أو يشارك يف وضعه ليكون مالئماا البنه، واملعلم هنا ال يسمى معلم صبيان أو معلم  

مؤدب، وقد اشتق اسم املؤدب من األدب، واألدب إما خلق وإما رواية، وقد أطلقوا كلمة مؤدب على معلمي أوالد 
امللوك إذا كانوا يتولون الناحيتني مجيعاا. مث إن املتعلم يظل يتلقى العلم حىت جياوز عهد الصيب، وينتقل به من مستوى 

  توى الطالب يف حلقات املساجد أو املدارس.تلميذ الكتاب إىل مس

ة التعليم" أن يزجر املتعلم عن وهذا ما ذكره اإلمام الغزايل يف الوظيفة الرابعة من وظائف املعلم، وهي من دقائق صناع
 األخالق بطريق التعريض ما أمكن وال يصرح، وبطريق الرمحة ال بطريق التوبيخ فإن التصريح يهتك حجاب اهليبة  وءس

ويرث اجلرأة على اهلجوم ابخلالف ويهيج احلرص على اإلصرار، وألن التعريض أيضا مييل النفوس الفاضلة واألذهان 
 . (3)الذكية إىل استنباط معانيه فيفيد فرح التفطن ملعناه رغبة يف العلم به ليعلم أن ذلك مما ال بعزب عن فطنته"

اإلسالم، فقد وردت اآلايت واألخبار واآلاثر، وتطابقت الدالئل الصرحية وملا حتتله مكانة املعلم من منـزلة عظيمة يف 
على فضيلة العلم، واحلث على حتصيله، واالجتهاد يف اقتباسه وتعليمه، وقد اعتىن املسلمون عناية عظيمة ابلعلم والتعلم 

 .والتعليم
اجبات ومتطلبات التعليم والتبية  كالشفقة ولذا أثبتت الشريعة أن للمعلم والية خاصة على تلميذه ميارس من خالهلا و 

 .على املتعلمني وإجرائهم جمرى بنيه، ولينه هلم، وله أن يتعرض لتأديب من يستحق ذلك منهم
 ومن هنا جند أن والية املعلم لتلميذه هي والية اثبتة له عن طريق أدلة الكتاب، والسنة، والعقل .
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 ( من سورة الزخرف.22اآلية ) (4)
 ( من سورة األحزاب.67اآلية  ) (5)
 ( من سورة لقمان.14اآلية ) (6)
 .7األصبهاين،املفردات يف غريب القرآن، ص (7)
 .( من سورة األحزاب6اآلية ) (8)
  .7صاألصبهاين، املفردات يف غريب القرآن،  (9)
 تقدم خترجيه. (10)

  :أدلة الكتاب :أوالا 
 .(4)قول هللا تعاىل" َبْل قَاُلوا ِإانا َوَجْداَن آاَبَءاَن َعَلى أُماٍة َوِإانا َعَلى آاَثرِِهم مُّْهَتُدوَن " -1

ووجه الداللة من اآلية أن أهل العلم من املفسرين رمحهم هللا تعاىل، محلوا ذلك على املعلِ م الذي وِكل أبن يقوم أبشرف 
"َوقَاُلوا َربـاَنا ِإانا َأَطْعَنا َساَدتـََنا وَُكبَـرَاَءاَن  ملن هم حتت واليته، ويدل على ذلك قوله تعاىل الوظائف وهي التعليم والتبية

 .5"فََأَضلُّواَن الساِبيال
َنا اإِلنَساَن ِبَواِلَدْيِه مَحََلْتُه أُمُُّه َوْهناا َعَلى َوْهٍن َوِفَصالُُه يف َعاَمنْيِ أَِن اْشُكْر يل َولِ " قول هللا تعاىل -2 َواِلَدْيَك ِإيَلا َوَوصايـْ

 .(6)اْلَمِصرُي"
 .(7)ووجه الداللة من اآلية: ماذكره االمام االصبهاين رمحه هللا حيث قال" أنه عىن األب الذي ولده، واملعلم الذي عل مه" 

ولذلك يسمى النيب صلى هللا عليه وسلم أاب املؤمنني. »ومن هنا يسمى كل من كان سبباا يف إصالح شيء وتربيته )أابا( 
 .(9)، ويف بعض القراءات:وهو أب هلم(8)﴾ ْلُمْؤِمِننَي ِمْن أَنـُْفِسِهْم َوأَْزَواُجُه أُماَهاتـُُهمْ النايبُّ َأْوىَل ابِ  ﴿:قال تعاىل

 .وهلذا املعىن جند من يسمي معلم اإلنسان أابه
ومن هنا يثبت هذا املعىن املشتك بني األب واملعلم، فإن املعلم تصبح له والية على الولد كما أن األب له تلك الوالية 

 جبامع أن كال منهما له عناية ابلقيام على تربية الولد وهتذيبه. 
 

 :اثنياا: دليل السنة
 .(10)راع وكلكم مسؤول عن رعيته" كلكم"ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب  - 1 

الداللة من احلديث على مشروعية والية املعلم على تلميذه: أن احلديث َدلا بعمومه على أمهية املسؤولية، وعظيم وجه 
تبعتها، وأهنا محل ثقيل حيمله املسلم وتبقى أمانة يف عنقه جيب عليه أداء واجباهتا، وال شك أن مسؤولية تعلم العلم 

 .عموم تلك الرعاية، فدل ذلك على ثبوت والية املعلم على تلميذه وتعليمه، والقيام على محله وتبليغه داخلة يف
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 تقدم خترجيه. (11)
 .547،ص1؛ والزبيدي، إحتاف السادة املتقني، ج69،ص1الغزايل،إحياء علوم الدين ،ج (12)
؛ وابن قدامه، املغين، 175،ص10؛ والنووي، روضة الطالبني، ج421،ص4؛ وحممدعليش، منح اجلليل، ج305،ص7الكاساين، بدائع الصنائع ج (13)

 .116،ص8ج
 .363،ص5، ج189، ص3؛ وابن عابدين، حاشية رد احملتار، ج13،ص16، والسرخسي، املبسوط، ج305،ص7الكاساين، بدائع الصنائع ج (14)
 421،ص4؛ وحممدعليش،منح اجلليل، ج 215،ص4املواق، التاج واإلكليل هبامش احلطاب ، ج (15)

 .(11)إمنا أان لكم مثل الوالد لولده""ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك قول النيب  -2 
جعل من هذا التمثيل داللة ظاهرة وواضحة على إثبات املشروعية لوالية املعلم  ملسو هيلع هللا ىلصوجه الداللة من احلديث أن النيب 

، على تلميذه، وذلك عن طريق إحلاق والية املعلم بوالية األب على ولده، جبامع قيامه ابلرعاية وحتمل املسؤولية يف كل ٍ 
فاملعلم الشفيق يقصد بتأديبه إنقاذ ايته؛ معلماا له احلق يف أتديب من هم حتته من رع ملسو هيلع هللا ىلصوذلك يظهر جلياا يف كون النيب 

أبو اإلفادة أقوى من أيب وكما قيل ، (12)تالميذه من انر اآلخرة، وهو أهم من إنقاذ الوالدين ولدمها من انر الدنيا"
 .الوالدة

 
 من حيث العقل :اثلثاا 

جند ظاهراا أن هذه والية املعلم لتأديب تالميذه اثبته ومستقره؛ بطريق النيابة عن أوليائهم؛ وذلك ألجل إصالحهم  
وتعليمهم على أفضل وأحسن األخالق، وزجرهم عن سيء األخالق ورديء األفعال، ويكون ذلك ابلنصح واألمر 

التأديب ابلقول حيث إن القول ابعتبار مشروعية والية  والنهي مث ابلوعيد والتعنيف، مث بعد ذلك الضرب إن مل ينفع
املعلم على أتديب تلميذه يرفع ضرراا واقعاا إذ نالحظ أنه ال يتفرغ كل والد لتبية وأتديب ولده، بل إنه حيتاج إىل من 

 ى األوالد وأوليائهم،إىل وقوع أكرب الضرر علعدم جتويز هذه الوالية يؤدي بنا ينوب عنه يف رعاية أوالده، كما أن القول ب
 .والشك أبن القاعدة الفقهية الكلية تنص على أن "الضرر يزال"

يصر حون أبن لألب احلق يف إانبة غريه على أتديب ولده وتعليمه كما لو أسلمه  (13)وهذا ما جعل مجهور الفقهاء
 .للمكتب يتعلم فيه الصنائع واحلرف، أبو بعثه للمعلم يعلمه ويؤدبه

املعلُم أو األستاذ فمات، إن كان الضرب بغري أمر األب أو الوصي  -أي الولد -رمحه هللا" ولو ضربهقال الكاساين 
 .ا.هـ.(14)يضمن؛ ألنه متعد يف الضرب، واملتولد منه يكون مضموانا عليه، وإن كان إبذنه ال يضمن للضرورة"

تالف إىل أبيه ليعلمه وأيوي ألمه؛ ألن على األب وقال الباجي رمحه هللا" إذا كان االبن يف حضانة أمه مل مُينع من االخ
 .ا.هـ.(15)تعليمه وأتديبه وإسالمه يف املكتب والصنائع"
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؛ والشربيين، 79قال يف آداب أحكام وفوائد حيتاج إليها مؤدبو األطفال، ص؛وابن حجر اهليتمي، حترير امل175،ص10النووي، روضة الطالبني، ج (16)
 .179،ص9؛ وحاشية الشرواين على حتفة احملتاج ،ج193،ص4مغين احملتاج ج

 .91-90،ص6؛ ومطالب أوىل النهي، ج282؛ وأيب يعلى، األحكام السلطانية، ص528،ص12ابن قدامة، املغين، ج (17)
 .60نظم واحلضارة اإلسالمية، صأمحد شليب، موسوعة ال (18)
 .16،ص6؛ والبهويت، كشاف القناع ج78؛ وابن حجر اهليتمي، حترير املقال، ص319،ص6املواق، التاج واإلكليل ج (19)

 .ا.هـ.(16)وقال النووي رمحه هللا" واملعلم يؤدب الصيب إبذن الويل ونيابة عنه"
 .هـا..(17)وقال ابن قدامة رمحه هللا" وليس على املعلم ضمان إذا أداب صبيه التأديب املشروع"

فأفادت هذه النصوص الفقهية أن العلماء يرون جواز نيابة املعلم عن األب يف أتديب ولده، وأن له هبذه الوالية حق 
 أتديب الولد.

 والشك أن املتأمل للتوجيهات اليت أعطاها اآلابء ملؤديب أوالدهم يرى ذلك االهتمام جلياا، فمن ذلك: 
أننا جند أن اخلليفة عبد امللك بن مروان كان يقول ملعلم ابنائه" علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن وجنبهم السفلة فإهنم   

أسوأ الناس رعه وأقلهم أدابا وجنبهم احلشم فإهنم هلم مفسده وأحف شعورهم تغلظ رقاهبم وأطعمهم اللحم يقووا وعلمهم 
، وإذا احتجت أن تتناوهلم أبدب فليكن وال يعبوه عباا  كوا عرضا، وميصوا املاء مصاا الشعر ميجدوا وينجدوا ومرهم أن يستا 

 ذلك يف ست، ال يعلم به أحد من احلاشية فيهونوا عليه".
إن ابين هذا هو جلدة مابني  ومن ذلك" اخلليفة هشام بن عبد امللك كان يقول لسليمان الكليب ملا اختذه مؤدابا البنه"

، مث روه من الشعر ما أوصيك به أن أتخذ بكتاب هللا ، وأداء األمانة وأولعيين، وقد وليتك أتديبه، فعليك بتقوى هللا
 ، وبصره من احلالل واحلرام واخلطب واملغازي". شعرهمأحسنه، مث ختلل به يف أحياء العرب فخذ من صاحل

د كان يقول لألمحر معلم ولده األمني" اي أمحر، إن أمري املؤمنني قد دفع إليك مهجة نفسه وكذلك اخلليفة هارون الرشي 
ومثرة قلبه، فصري يدك عليه مبسوطه، وطاعته لك واجبه، فكن له حبيث وضعك أمري املؤمنني، أقرئه القرآن وعرضه 

تعظيم مشايخ بين هاشم إذا دخلوا عليه، ورفع وعلمه السنن وبعده الكالم، إال يف أوقاته، ومره ب األخبار، وروه األشعار،
جمالس القواد إذا حضروا جملسه وال مترن بك ساعة إال وأنت مغتنم فائدة تفيده إايها من غري أن حتزنه فتميت ذهنه وال 

 .(18)"وقومه ما استطعت ابلقرب واملالينة، فإن أابهها فعليك ابلشدة والغلظة متعن يف مساحمته فيستحلي الفراغ وأيلفه،
 يف ثبوت مشروعية هذه الوالية التأديبية للمعلم على تالميذه. -رمحهم هللا -(19)وهلذا مل خيتلف الفقهاء

 "بتأديب املعلم لتلميذهقاموا بتوضيح وبيان الشروط املتعلقة  -رمحهم هللا تعاىل-بل إننا جندهم 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Research (JSFSR) Vol: 2, No: 2, 2016 

 
 151 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Research 

Researches 

                                                           

 .189،ص3؛ وابن عابدين، حاشية رد احملتار، ج53،ص5البحر الرائق ج (20)
؛ حممد 472،ص2؛ واحلطاب،مواهب اجلليل، ج319،ص6املواق، التاج واإلكليل ج؛  350،ص3عقد اجلواهر الثمينة، جعبدهللا ابن جنم شاس،  (21)

 .162،ص8علي الرهوين،  حاشية الرهوين على شرح الزرقاين، ج
؛ والشربيين، مغين احملتاج، 180–179،ص9، حتفة احملتاج مع حاشية الشرواين، جوابن حجر اهليتمي؛ 175،ص10روضة الطالبني جالنووي،  (22)

 .199،ص4ج
 .226؛ وابن مفلح، املبدع ج،ص6،106؛وابن مفلح، الفروع، ج116،ص8؛ وابن قدامة، املغين ج282األحكام السلطانية، صأيب يعلى،  (23)
 تقدم خترجيه. (24)
 .165،ص5حاشية اجلمل على شرح املنهج، جسليمان عمر اجلمل،  (25)
 .451،ص1ج؛ وابن مفلح، اآلداب الشرعية، 116،ص8ابن قدامه، املغين، ج (26)
 .175،ص10؛ والنووي، روضة الطالبني، ج357،ص9؛ حممد عليش، منح اجلليل، ج321،ص6، ج472،ص2احلطاب، مواهب اجلليل، ج (27)

إىل جواز ضرب املعلم لتلميذه بقصد أتديبه  (23) واحلنابلة (22)والشافعية (21)واملالكية (20)فذهب عامة الفقهاء من احلنفية
 .ومحله على حماسن األخالق وزجره عن سيئها إذا مل ينفع التأديب ابلقول

 .(24)مروا أوالدكم ابلصالة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها لعشر" "  ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل على هذا احلكم قوله
 

 :املعلم للتلميذ هومن احلديث على جواز ضرب ووجه االستدالل 
فكان فيه داللة  -واملعلم من مجلة أصحاب تلك الوالية  -أن األمر ابلضرب يف احلديث موجه ملن له والية على الولد 

على جواز ضرب املعلم لتلميذه، إذ القصد من ذلك محله على ما فيه صالحه كي ينشأ عليه بطريق التأديب والتهذيب، 
 .املعلم والوالد معاا وهذا معىن مناسب يشتك فيه 

 :حق املعلم يف قيامه مبتطلبات والية أتديب تلميذه بقيود، منها -رمحهم هللا -ومع ذلك، فقد قياد الفقهاء
، سئل اإلمام أمحد (25) الصبيانأن يكون الصيب يعقل التأديب، فليس للمعلم ضرب من ال يعقل التأديب من  -1 

على قدر ذنوهبم، ويتوقى جبهده الضرب، وإذا كان صغرياا ال يعقل فال " :رمحه هللا عن ضرب املعلم الصبيان قال
 .(26)يضربه"
، يعلم املعلم األمن منه، فإن خالف تلك الصفة أبن  2 -  أن يكون ضرب املعلم لتلميذه ضرابا معتاداا كماا وكيفاا وحمالا

 .(27) حينئذٍ جاوز املعلم احلد يف الضرب، أو كان يعلم منه التلف، فال ميلك حق التأديب 
السوي واألدب احلسن، فهل جيوز له ممارسة هذا  إذا جلأ املعلم إىل وسيلة الضرب حلمل تالميذه على التزام السلوك 3- 

 :احلق إبطالق أم أنه مقيد ابشتاط إذن ويل الصغري أو انئبه ملعلمه يف ضربه على التعليم؟ على قولني
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، 189،ص3؛ وابن عابدين، حاشية رد احملتار، ج353،ص5؛ وابن اهلمام، شرح فتح القدير، ج305،ص7بدائع الصنائع، جالكاساين،  (28)
 .363،ص5ج
؛ وحممد عليش، منح اجلليل 162،ص8؛ حممد علي الرهوين،  حاشية الرهوين على شرح الزرقاين، ج350،ص3عقد اجلواهر الثمينة، جشاس، ابن جنم  (29)

 .357، ص9،ج
؛ وزكراي 77، حترير املقال، صوابن حجر اهليتمي؛ 179،ص9؛ وابن حجر اهليتمي، وحتفة احملتاج ج175، ص10النووي، روضة الطالبني، ج (30)

 .165،ص5، حاشية اجلمل على شرح املنهج، جوسليمان اجلمل؛ 162،ص4األنصاري، أسىن املطالب ج
 .363،ص5ابن عابدين، حاشية رد احملتار، ج (31)
 .350، ص 3املرجع السابق ، ج (32)
 .175،ص10روضة الطالبني، جالنووي،  (33)
؛ وبدر الدين أيب حممد 78 –77، حترير املقال، صوابن حجر اهليتمي؛ 363،ص5، ج189،ص3املرجع السابق؛ ابن عابدين، حاشية رد احملتار، ج (34)

 .108،ص20م(، ج1972هـ = 1392، 1حممود بن أمحد العيين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )مصر: مطبعة البايب احلليب، ط
 .13، ص16جالسرخسي، املبسوط،  35

وهو مذهب  (28)يشتط يف جواز ضرب املعلم للصغري على التعليم إذن وليه، وهذا صريح مذهب احلنفية :القول األول
 .يف املشهور (30)والشافعية (29)املالكية

وكذا املعلم إذا ضرب إبذن األب أو الوصي لتعليم القرآن  "قال ابن عابدين رمحه هللا يف معرض حديثه عن أتديب الولد
 .ا.هـ .(31)أو عمل آخر مثل ما يضرب فيه ال يضمن هو وال األب وال الوصي"

 .(32)الكبري، ومعلمه أيضاا يؤدبه إبذنه"واألب يؤدب الصغري دون  "وقال ابن جنم شاس رمحه هللا
 .ا.هـ.(33)واملعلم يؤدب الصيب إبذن الويل ونيابة عنه" "وقال النووي رمحه هللا

 
 :وقد استدل أصحاب القول األول مبا يلي

إن أتديب الصغري عقوبة تعزيرية، وهي ال جتوز إال للويل وَمْن يف معناه، واملعلِ م ليس يف معىن الويل، وإمنا هو  "قوهلم – 1
انئب عنه، فتوقف جواز تعزيره على اإلذن، وليس جمرد اإلذن يف التعليم إذانا يف الضرب؛ ألنه ال يستلزمه، فكم من اآلابء 

 ."ه عنه حيتمل رضاه به وعدمه، ومن مَثا فال جيوز اإلقدام عليه إال ابلتصريحمن أيذن فيه، وينهى عن الضرب، فسكوتُ 
(34) 

إن الضرب عند التعليم غري متعارف، وإمنا الضرب عند سوء األدب، وذلك ليس من التعليم يف شيء فالعقد " قوهلم 2- 
 .(35)له فيه نصاا" املعقود على التعليم ال يثبت اإلذن يف الضرب، فلهذا يكون ضامناا إال أن أيذن
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؛ وابن مفلح، 106، ص6، وابن مفلح، الفروع، ج528،ص12، ج116،ص8؛ وابن قدامة، املغين، ج282أيب يعلى، األحكام السلطانية، ص (36)
 .90،ص6؛ ومصطفى الرحيباين، مطالب أويل النهى ج305،ص3؛ البهويت، شرح منتهى اإلرادات، ج341،ص8املبدع، ج

؛ وصاحل األزهري، جواهر اإلكليل، 361،ص9ج؛ وحممد عليش، منح اجلليل 354،ص4اشية الدسوقي، جالدردير، الشرح الكبري مع ح (37)
 .296،ص2ج
 .191،ص4؛ والبكري، حاشية إعانة الطالبني، ج193،ص4؛ والشربيين، مغين احملتاج، ج78، حترير املقال، صابن حجر اهليتمي (38)
 .361،ص9منح اجلليل، جحممد عليش،  (39)
هـ(، وكان قد صحب مجاعة من أصحاب اإلمام أمحد منهم: صاحل وعبدهللا 234بن حممد بن هارون أبو بكر املعروف بـ)اخلالل(، ولد سنة ) هو: أمحد (40)

انظر:  لالستزادة ه.ـ311وغريمها، كان شيوخ املذهب يشهدون له ابلفضل والتقدم، له التصانيف الدائرة، من ذلك: اجلامع والعلل والسنة وغريها، تويف سنة 
 .166،ص1؛ وابن مفلح، املقصد األرشد ج12ص2للقاضي أيب احلسني حممد بن أيب يعلى الفراء، طبقات احلنابلة ج

 .528،ص12ابن قدامه، املغين ج (41)
 .193،ص4الشربيين، مغين احملتاج ج (42)
 .17،ص6البهويت، كشاف القناع ج (43)
 .341،ص8؛ وابن مفلح، املبدع ،ج116،ص8وابن قدامه، املغين، ج ؛193،ص4والشربيين، مغين احملتاج ج؛ 78، حترير املقال، صابن حجر اهليتمي (44)

ال يشتط يف جواز ضرب املعلم للصغري على التعليم إذن وليه، إذا كان الضرب معتاداا، وهذا مذهب : القول الثاين
 .(38)ونقل عن بعض علماء الشافعية (37)والقول اآلخر عند املالكية (36)احلنابلة

يعلم األمن فيه ألدبه، فمات فال يضمن، وإن جاوز  معلم الكتاب والصنعة إن ضرب صبياا ما" قال اإلمام مالك رمحه هللا
 .ا.هـ.(39)به األدب ضمن ما أصابه"

إذا ضرب املعلِ م ثالاثا، كما قال التابعون وفقهاء األمصار، وكان ذلك ثالاثا، فليس  "رمحه هللا (40)وقال اخلالل
 .ا.هـ .(41)بضامن"

 .ا.هـ.(42)من غري إذن" -بتأديب املعلم من يتعلم منه  أي -اإلمجاع الفعلي مطرد بذلك  "وقال بعض علماء الشافعية
املعلم فـََعَل ماجرت به " فظهر من هذه النصوص الفقهية عدم اشتاط اإلذن لضرب التلميذ الضرب املعتاد ألجل أن

 .أي مصلحة الولد - (43)العادة ملصلحته"
 

 :واستدل أصحاب القول الثاين مبا يلي
 .(44) الويلأبن اإلمجاع الفعلي مطرد جبواز ذلك بدون إذن -1 

 :وقد أجيب عن هذا االستدالل
أبن هذا اإلمجاع الفعلي ُمداعاى فال يعتد به؛ ألن الضرب الواقع من املعلمني لألوالد بغري إذن أوليائهم إمنا منشؤه جهلهم، 

 .فال يعتد بفعلهم
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؛ والبهويت، كشاف 93 -92،ص10؛ والنووي، روضة الطالبني، ج232؛ وابن جزيء، القوانني الفقهية ص61،ص7الكاساين، بدائع الصنائع، ج (45)
 .324،ص1اإلمجاع، ج؛ وسعدي أبو جيب، موسوعة 96،ص6القناع، ج

 .78ابن حجر اهليتمي، حترير املقال ص) (46)
 .90،ص6الرحيباين، مطالب أويل النهي، ج (47)
 .393، ص2؛ وابن القيم، إعالم املوقعني، ج20،ص29، ج427،ص11جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية، جعبدالرمحن بن قاسم وابنه حممد،  (48)

 .(46)فال جتوز مبجرد عادة وحنوها - (45)كما أمجعوا عليه  - مث إن العقوابت حيتاط فيها، وتدرأ ما أمكن
قالوا: إن الشيخ أبو الروح، والوالد أبو اجلسد، وإذا كان أبو اجلسد ميلك التأديب فألن ميلكه أبو الروح من ابب  - 2

 .(47) الدارينأوىل؛ ألنه يبذل جهده يف إفادة الروح وختليصها من ظلمة اجلهل وإرشادها ملا فيه سعادة 
 

 الرتجيح يف هذه املسألة
إن املتأمل يف هذه املسألة املختلف فيها بني العلماء رمحهم هللا وما استدلوا به من أدلة واعتاضاهتم، يظهر له والعلم عند 
هللا أن الراجح هو القول األول، القائل ابشتاط إذن الويل يف جواز ضرب املعلم لتلميذه على التعليم، وسبب التجيح أن 
والية املعلم والية نيابية قد تنحصر تصرفاته فيما أنيب فيه فقط، وال حيق له أن يتعدى حدود ما أنيط به من عمل، 
وتسليُم الويل صبيه إىل املعلم لتعليمه ال يثبت اإلذن يف الضرب؛ وألن جتويز الضرب بغري إذن الويل يفتح الباب على 

 تعاىل لضرب التالميذ ألتفه األسباب، وهلذا فليس للمعلم ضرب الصيب إال مصراعيه لبعض املعلمني الذين ال خيافون هللا
 .أن أيذن له الويل نصاا 

على  -ومع اختيار هذا القول أصالة، إال أنه إْن قيل ابلتفصيل يف ذلك فال أبس، حيث جيوز للمعلم ضرب تلميذه
ألجل اعتبار أن  واليته خاصة على تلميذه؛  -الويل نصاا وإن مل أيذن  -إذا كان واحدةا أو اثنتني أو ثالاثا فقط -التعليم

، فُعرف الناس وعادهتم ال يرون يف ذلك 48وألن الضرب على هذا الوجه مما جرى به اإلذن العريف فهو كاإلذن اللفظي
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هـ، فقيه مالكي مناظر، كثري التصانيف، مل يكن 202حنون( بن سعيد بن حبيب التنوخي، أبو عبدهللا، ولد ابلقريوان سنة هو: حممد بن عبدالسالم )س (49)
ه. 265ل سنة يف عصره أحد أمجع لفنون العلم منه، من كتبه آداب املعلمني، واجلامع يف فنون العلم والفقه، واحلجر على القدرية وغريها، تويف ابلساح

 .283،ص3؛ وابن العماد، شذرات الذهب، ج60،ص13انظر: الذهيب، سري أعالم النبالء ج لالستزادة
 .، حيث أورد فيه رسالة القابسي كاملة266م(، ص1983، 5سعد مرسي أمحد، تطور الفكر التبوي )القاهرة: عامل الكتب، ط (50)

هـ(، كان حافظاا للحديث وعلله ورجاله، فقيهاا 324فريقية يف عصره، ولد سنة )والقابسي هو: علي بن حممد بن خلف القابسي، أبو احلسن، عامل املالكية أب
لالستزادة  .هـ403كبري جداا يف الفقه، والرسالة املفصلة ألحوال املعلمني، واملتعلمني واملناسك، تويف سنة  "املمهد" :أصولياا من أهل القريوان، له تصانيف منها

 .20،ص5ج؛ وابن العماد، شذرات الذهب 320،ص3انظر: كتاب وفيات األعيان ج
جامع جوامع االختصار والتبيان فيما يعرض بني املعلمني وآابء الصبيان، )بريوت: املكتب " عبداهلادي التازي، املغراوي وفكره التبوي من خالل كتابه (51)

 . 81ص ،م(1986هـ = 1407، 1يب لدول اخلليج، طاإلسالمي بتكليف من مكتب التبية العر 
ملغراوي أبو عبدهللا، واملغراوي هو: أمحد بن أيب مجعة وقيل: شقرون بن أمحد، وقيل: حممد شقرون بن أمحد، تضاربت آراء الذين ترمجوا له حول امسه احلقيقي، ا

لالستزادة انظر: أمحد بن  .هـ929يعرض بني املعلمني وآابء الصبيان تويف سنة فقيه، حافظ، ضابط، له آتليف منها: جامع جوامع االختصار والتبيان فيما 
؛ وعمر رضا كحالة،  معجم املؤلفني 204حممد ابن العافية الشهري بـ)ابن القاضي(، جذوة االقتباس فيمن حل من األعالم مدينة فاس، )فاس: ط حجرية( ص

 .184،ص1ج
 .247ص .حيث أورد فيه رسالة ابن سحنون كاملة سعد مرسي أمحد، تطور الفكر التبوي ، (52)
 .165،ص2الفواكه الدواين، جأمحد غنيم النفراوي،  (53)
 .358-357،ص9حممد عليش، منح اجلليل، ج (54)
 .257،ص8،  املعيار املعرب، جالونشريسي (55)

مصار، وهو أبساا؛ وألجل ما يفهم من كالم أهل العلم يف جتويز الضرب ثالاثا، كما نقله اخلالل عن التابعني وفقهاء األ
 .وغريهم (51)واملغراوي   (50)والقابسي  (49)قول ابن سحنون

 :يقول ابن سحنون رمحه هللا
 .(52)وال أبس أن يضرهبم على منافعهم وال جياوز ابألدب ثالاثا إال أن أيذن األب يف أكثر من ذلك إذا آذى أحداا""
 هـ.ا

 .أما ما زاد على الثالث فإنه يشتط فيه إذن الويل
حيسن بنا أن نتطرق إىل مسألة أتديب املعلم لتلميذه فيما يتعلق حبق نفسه كأن أساء الولد خلقه بنحو شتم أو وهنا 

سرقة ملاله، أو أساء األدب مع غريه وأتى ابلفاحش من الكالم وغري ذلك من األفعال اخلارجة عن قانون الشرع، فإن 
ألن هذا أتديب على سوء األدب،  -وإن مل أيذن األب  -الولد  للمعلم أن يؤدبه على ذلك حبسب ما يراه كافياا يف ردع

ألن ترك أتديبه يكسبه  "فيحق للمعلم أن يؤدب عليه؛ (53)وليس من التعليم يف شيء، فيؤدب عليه كما يؤدب املكلاف
  .(55)، إذ يتعذر طلبه عند غري املعلم لعسر إثبات موجبه(54)فساداا 
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 .477،ص1ج؛ وابن مفلح، اآلداب الشرعية، 116،ص8املغين، جابن قدامه،  (56)
 .79؛ ابن حجر اهليتمي، حترير املقال ص169،ص1؛ وابن دقيق العيد، إحكام اإلحكام، ج257،ص8املعرب جاملعيار  (57)
، حاشية اجلمل على شرح وسليمان اجلمل؛ 393،ص2، اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، جبن امللقن، وا79ابن حجر اهليتمي، حترير املقال، ص (58)

 .165،ص5املنهج، ج
ه، كان إمام املالكية يف وقته، وجامع مذهب مالك، 310 زيد عبدالرمحن النـاْفزِي القريواين املالكي أبو حممد، ولد ابلقريوان سنة هو: عبدهللا بن أيب (59)

 .ه389: هـ، وقيل386وكان يسمى مالكاا األصغر، له التصانيف املاتعة، منها: النوادر والزايدات على املدونة وكتاب )الرسالة( مشهور وغريمها، تويف سنة 
 .477، ص4ج؛ وابن العماد، شذارت الذهب 177،ص2؛ والعرب ج429،ص1لالستزادة انظر: كتاب الديباج املذهب ج

  .165،ص2الفواكه الدواين ج أمحد النفراوي، و ؛423،ص2املعيار املعرب، ج الونشريسي، (60 )
 .14-13حممد عبدالكرمي الدحام، أتديب الطالب عند املسلمني، حبث من منشورات جامعة امللك سعود، كلية التبية،قسم اإلدارة التبوية، ص (61)

على قدر ذنوهبم، ويتوقى جبهده الضرب، وإذا كان صغرياا " ضرب املعلم الصبيان، قالوقد سئل اإلمام أمحد رمحه هللا عن 
 .(56)ال يعقل فال يضربه"

ألنه  "، فكذلك جيوز للمعلم أن يضرب تلميذه حلق نفسه أو غريه؛(57)وإذا جاز لألب ضرب ولده حلق نفسه أو حق غريه
 .(58)انئب عن األب، واألب له ضربه حلق نفسه وحق هللا

عن صيب قذف صبياا أو كبرياا ورفع إىل املعلم ما يلزمه؟ فأجاب: جيب عليه زجره، فإن عاد أدبه  (59)سئل ابن أيب زيد
 .(60)بقدر اجتهاده"

ومما سبق يظهر لنا بوضوح مدى إقرار مبدأ التأديب عند املسلمني، وحرصهم على ترسيخه ، والعمل به يف تعليم أوالدهم، 
ب البدين ملا اقتفت يداه أو لسانه، وعليه فال خالف على أمهية الثواب يف حياة الناس عامة،  ومعاقبة من يستحق العقا

تثارة املعلم لبذل مزيد من ) ودوره يف التوجيه وتعديل السلوك، وللمكافآت دور إجيايب يف تعزيز التعليم اهلادف، واس
 اإلاثبة قريبة زمنا من االستجابة اليت يراد تعلمها.، وقد لوحظ أن التغرير يبلغ أقصى فاعليته كلما كانت اجلهد

، حبيث على العقاب البدين اعتمادا كلياا وهلذا يتضح للمتأمل أنه كان جزء كبري من التبية يف العصور القدمية كان يعتمد 
يعامل يضرب األبناء ابلعصا والسوط وحيبس يف الفصل ألقل تقصري فيها يوكل إليهم من مهارات أو مهمات وكان 

الطفل كالبالغني وال يراعي أي قدرات جسمية وعقلية ونفسية وإدراكية هلؤالء األطفال وكانت التبية ختتلف من انحية 
 تطبيقها من جهة ألخرى ومن عصر آلخر.

 وقد رأوا الفالسفة واملفكرين أن يبحثوا عن خمرج هلذه التبية وطالب قسم منهم مبنع تطبيق العقاب البدين يف عملية
 التعليم العتبار ذلك يؤدي إىل سلبيات تعود ابألثر السيئ على األطفال .

يف حني اندى فريق آخر ببقاء تطبيق العقاب يف املدارس، وقد منعت دول العامل تطبيقه يف مدارسها منذ أمد ومعاقبة 
 .61ره"املخالف أمام القانون يف حالة اإليذاء، أو تقدمي شكوى حبقه من قبل املتضرر أو ويل أم
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 أتديب املعلم يف النظام السعودي تطبيق
  النظام األساسي للحكم يف اململكة العربية السعودية

 م(1992يناير  3هـ )املوافق 27/8/1412املؤرخ يف  90صدر مبوجب املرسوم امللكي رقم أ/
 13املادة 

واملهارات، وهتيئتهم ليكونوا أعضاء يهدف التعليم إىل غرس العقيدة اإلسالمية يف نفوس النشء، وإكساهبم املعارف 
 .انفعني يف بناء جمتمعهم حمبني لوطنهم معتزين بتارخيه

 29املادة 
ترعى الدولة العلوم واآلداب والثقافة، وتُعىن بتشجيع البحث العلمي وتصون التاث اإلسالمي والعريب وتسهم يف احلضارة 

 .العربية واإلسالمية واإلنسانية
 30املادة 

 .ولة التعليم العام، وتلتزم مبكافحة األميةتوفر الد
 

 ملسائل اليت تتعلق مبوضوع البحثعالقة النظام السعودي ابلشريعة اإلسالمية من حيث معاجلة ا
لقد قامت الدولة السعودية منذ بواكريها يف قلب اجلزيرة العربية، حتمل رسالة اإلسالم، وحتكم بشريعته يف سائر شؤون 
احلياة ونشاطاهتا البشرية املختلفة، فقد أتسست الدولة السعودية األوىل بعد لقاء األمري الفذ حممد بن سعود رمحه هللا 

عبد الوهاب رمحه هللا وتعاقدمها على القيام بنصرة دين هللا ونشر عقيدة التوحيد  أمري الدرعية، ابلشيخ اإلمام حممد بن
هـ يف بلدة الدرعية؛ بعد ورود الشيخ حممد بن عبد 1157اخلالص هلل رب العاملني، واجلهاد يف سبيل هللا، وذلك يف عام 

اركاا عمت خرياته أرجاء اجلزيرة العربية، حيث كانت الوهاب رمحة هللا إليها قادماا من بلدة العيينة، فكان لقاءاا اترخيياا مب
اجلزيرة تعيش حالة متدية يف كافة جوانب احلياة العقدية والعلمية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، جنم عن ذلك 

ستحصال انعدام االستقرار وضعف األمن وشيوع الفوضى، وقد تزامن مع هذه األحوال ضيق يف املعيشة وانشغال الناس اب
أقواهتم وما به قوام عيشهم مما أبعدهم عن تطلُّب العلم والتوجه إليه فعم اجلهل وذاعت ظواهر اإلشراك والبدعة، وانتشرت 

 أسباب املنكرات، واستحكم يف واقع فئات من الناس سيطرة نعرات اجلاهلية وتقاليدها وأعرافها. 
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ليب، عبد احلميد اخلطيب،  اإلمام العادل صاحب اجلاللة امللك عبد العزيز عبد الرمحن الفيصل آل سعود ،)  القاهرة، مطبعة مصطفى البايب احل (62)
 .199،ص2هـ.(، ج1370ط

ألمري حممد بن سعود والشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحهما هللا يف مثل هذه الظروف واألحوال الصعبة هنض اإلمامان ا
ابلدعوة إىل التوحيد وحتكيم الشريعة اإلسالمية، ونبذ أعراف اجلاهلية، ومنابذة أهلها ومحاهتا حىت حتققت العزة والنصر 

ادت الدعوة وعمت والتمكني للحق وأهله، وقد تتابعت اجلهود وتوالت من نسل اإلمامني وأبنائهما وأتباعهما حىت س
أرجاء اجلزيرة العربية، وانتشر نور التوحيد، وأقام حك ام الدولة السعودية أحكام الشريعة اإلسالمية وآتلف الناس حتت 

 ظالل هذا احلكم الوارف، واستقوا من منهل الشريعة كافة أمور حياهتم.
ه وأانر مؤسساته بصبغة اإلسالم، ة بني جنباتم أقام الدين والشريعومما سبق يتضح لنا جبالء كيف مت أتسيس صرح معل

 ومولد كل صغري ودقيق فيها هو حتت نظر الشريعة اإلسالمية.
ومن مواليد أساسيات هذه البالد نشوء النظام على أساس الشريعة اإلسالمية وأي نظام وجد خمالفاا ملا جاءت به الشريعة 

 وال أثر له. اإلسالمية فإنه يعد الغياا 
قاله املؤسس امللك عبد العزيز آل سعود طيب هللا ثراه يف خطابه أمام جملس الشورى: )إنكم لتعلمون أن ومن ذلك ما 
 العمل الذي ترونه  وأحكامنا هو الشرع اإلسالمي، وأنتم يف تلك الدائرة أحرار يف سن كل نظام وإقرار أساس نظامنا

اإلسالمية؛ ألن العمل الذي خيالف الشرع لن يكون مفيداا  موافقاا لصاحل البالد على شرط أال يكون خمالفاا للشريعة
 .(62)السري على غري األساس الذي جاء به نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم ألحد، والضرر كل الضرر هو

 فعلى هنج القرآن الكرمي، و سنة النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم، قامت اململكة العربية السعودية إبنشاء نظامها الذي
 يدير كافة مرافق الدولة ومجيع جوانبها، وكافة أنظمتها.

ومن هنا كان وجه العالقة بني األنظمة السعودية والشريعة اإلسالمية، حيث تعترب الشريعة اإلسالمية األساس األول يف 
اسي للحكم يف سن األنظمة داخل اململكة العربية السعودية، وهو ما يتجلى واضحاا يف املادة األوىل من النظام األس

اململكة العربية السعودية حيث نصت على أن: اململكة العربية السعودية دولة عربية إسالمية، ذات سيادة اتمة، دينها 
 اإلسالم، ودستورها كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم.

 تعاىل وسنة رسوله، ومها احلاكمان ويف املادة السابعة: يستمد احلكم يف اململكة العربية السعودية سلطته من كتاب هللا
 على هذا النظام، ومجيع أنظمة الدولة.

 ويف املادة السادسة واألربعني: القضاء سلطة مستقلة، وال سلطان على القضاة يف قضائهم لغري سلطان الشريعة.
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قرره جملس ( من األمثلة على الوقائع املستحدثة، ما سنه املنظم من إابحة استخدام البنج عند قطع اليد أو الرجل يف احلدود دون القصاص، وكذلك ما63)
والردع، وكذلك عزوا مسألة تعني آلة االستيفاء يف آلة القتل إىل هيئة كبار العلماء من عدم جواز إعادة اليد املقطوعة يف حد إىل صاحبها، استناداا ملبدأ الزجر 

 ويل األمر، وجواز استخدام الرصاص كآلة لتنفيذ القصاص يف النفس مىت ما رأى ويل األمر ذلك.
 3سورة املائدة آية  (64)

اإلسالمية، وفقاا ملا دل عليه  ويف املادة الثامنة واألربعني: تطبق احملاكم على القضااي املعروضة أمامها أحكام الشريعة
 الكتاب والسنة وما يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة.

رف على تطبيق ويف املادة اخلامسة واخلمسني: يقوم امللك بسياسة األمة سياسة شرعية طبقاا ألحكام اإلسالم، ويش
 الشريعة اإلسالمية.

السلطة التنظيمية بوضع األنظمة واللوائح فيما حيقق املصلحة أو يرفع املفسدة يف ويف املادة السابعة والستني: ختتص 
 شؤون الدولة وفقاا لقواعد الشريعة اإلسالمية.

 
 * موقف النظام السعودي من تطبيق العقوابت اجلنائية يف إطار التقنيات احلديثة:

جلاين يف ، وامتثاالا ألمر هللا تعاىل إبنفاذ العقوبة على القد أجته املنظم السعودي، استناداا إىل قواعد الشريعة اإلسالمية
 ضوء الشريعة اإلسالمية.

وجدير بنا يف ثنااي هذا املطلب أن نعرج على املسائل املستجدة، وما يعرف ابلنوازل، ونطل إبطاللة على ما حواه النظام 
، حري أبهل العلماء أن يتصدوا هلا (63)تجداتمن معاجلة مل حيل ابلساحة من نوازل وما تقذفه التقنية احلديثة من مس

ابلوحيني الشريفني، وأن يتعمقوا يف حبثها، وأن جيلون وقائعها، وينـزلون مبانيها على نور الشرع احلكيم، وقد صدق هللا" 
ْساَلَم  ، فما ترك الشارع من شاردة و ال واردة (64)"ِديناااْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

 إال وقد ضمنها هذا الوحي الكرمي وهذا الشرع اجلليل.
التأديب يف املدارس اليوم أيخذ أشكاالا وصوراا، قد تكون خمالفة للمنهج النبوي الكرمي، والذي سار على خطاه املربون إن 

املعلمني وذلك برفضه متاماا، أو اإلسراف فيه أحياان أخرى ابإليذاء النفسي املسلمون، فتارة قد يكون هناك جتاهالا له من 
والبدين، مما يتتب عليه آاثراا نفسية يعانيها الطالب، وهذا خيالف مفاهيم التبية الصحيحة السائدة يف املدارس عند 

 املسلمني.
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 سبق خترجيه، ص... (65)
 سبق خترجيه، ص... (66)

ى تدعيم السلوك اإلجيايب ابلثناء على احملسن، ومن هنا يظهر لنا جلياا ما جيب على املعلم أبن يقوم أسلوب تربيته عل
والتنويه ابجليد كأن يثين املعلم على إجابة صحيحة، أو على دفت منظم ، أو على طالب أمني، أو على آخر متفوق، 

 وهلم جرا ..
ة املادية حىت ال وهذا الثناء بال شك يعده الطالب شهادة ممهورة بتفوقه، ويعتز به أميا اعتزاز، وينبغي الدقة يف اإلاثب

تتحول اإلاثبة يف حد ذاهتا غرضاا للطالب دون ما يقتن هبا من مواقف تعليمية وسلوكية فمن غري احملتمل على أية حال 
 أن حتفز املكافأة املادية على الدوام، والستمرار األفراد، وحتثهم على بذل جمهود متزايد إذا مل يصل الفرد إىل اهلدف.

تعدد صوره وأساليبه إال أن االتفاق على احلذر منه، واالقتصاد فيه والتقليل من استعماله ملا له من آاثر أما العقاب فمع 
 ملسو هيلع هللا ىلص. وكان (65)على نفسية املتعلم. ويف احلديث" مل يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سباابا، وال فحاشاا، وال لعاانا"

 .(66)يقول ألحدهم عند املعتبة" ماله ؟ تربت جبينه"
وينصرف العقاب يف األذهان أكثر ما ينصرف إىل العقاب البدين، وتذهب التبية عند علماء املسلمني إىل جواز معاقبة 

 التلميذ إذا استحق ذلك.
واملتأمل يف املمارسات التبوية للتأديب اليوم جيد أن العقاب يف املدرسة أيخذ أشكاالا متعددة والقصد منه تقومي سلوك 

كوسيلة أخرية تطبق هذا من أخذ الطالب لصوابه وتعديل مسريته وعدم احنرافه، حبيث يكون العقاب غري الطالب الشاذ  
 مؤذ وال يعطي سلبيات مردودها األثر السيئ يف تنشأة األطفال.

ولقد أجازت أغلب القوانني واألنظمة للمعلم على سبيل الرخصة مباشرة التأديب ملن هم حتت واليته وسلطته، وقد  
ت وزارة التبية والتعليم ابململكة العربية السعودية قواعد لتنظيم السلوك واملواظبة لطالب مراحل التعليم العام، وهي وضع

إجراءات أتديبية ركزت بشكل أساسي على الوسائل املعنوية للتعامل مع املخالفات السلوكية وفق تصنيفات متفاوتة 
ملتظمنة لكل قسم من ديدها وتقنينها ووضعت اإلجراءات النظامية اتشتمل على ستة أنواع من املخالفات قامت بتح

 وسأختم هذا املبحث بنماذج من قرارات التأديب حبسب نوع املخالفة .هذه األقسام 
أن منهد ببيان أمهية تنشأة االبن على أن يلتزم أحسن األخالق يف حماقل التعليم والتبية إذ هو يعكس صورة  وحيسن هنا 

هذا ماجيلعنا نثمن لوزارة التبية والتعليم ابململكة العربية السعودية ما تقوم به من دور فعال ومثمر يف خدمة عن أسرته و 
 اجملتمع والنهوض به.



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Research (JSFSR) Vol: 2, No: 2, 2016 

 
 161 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Research 

Researches 

إذ أن مما اليعتيه الشك أن موضوع تنظيم سلوك الطالب ومواظبتهم يف املدارس حيتل مكانة مهمة يف العملية التعليمية، 
لقية الشاملة اليت حثت عليها سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية، وقد احتوت وثيقة فهو جزء من التبية اخل

 سياسة التعليم عدداا من املواد اليت تناولت التبية اخللقية وربطها بشكل مباشر ابلعملية التعليمية.
ماعية والفردية، وهلذا مالتية والتعليمية اجلواألخالق الكرمية هي أساس السلوك اإلنساين يف مجيع معطياته العبادية واملعا

أبنه على خلق عظيم. وقد تناولت الشريعة اإلسالمية اجلوانب اخللقية وأولتها  ملسو هيلع هللا ىلصعز وجل نبينا وسيدان حممد  وصف هللا
لقية اهتماماا كبرياا ملا هلا من أثر عظيم يف تنظيم حياة الناس وتقييدها وضبطها، ولكي يتحلى أبناء اإلسالم بسمات خ

عالية ذات نبل وشرف ويتمسوا خطى اهلداة املهتدين من األنبياء والرسل ويتمثلوا ما جاءت به شريعتنا الغراء، فقد مت 
 إعداد هذه القواعد لتنظيم سلوك الطالب ومواظبتهم يف مدارس التعليم العام، لتحقيق األهداف اآلتية:

ابلتشجيع والرعاية واحلد من املشكالت السلوكية لدى الناشئة االرتقاء ابلسلوكات احلسنة وتعزيزها، وتعهدها  -1
 بكل الوسائل التبوية املمكنة.

 توافر أساليب واضحة للعاملني يف امليدان التبوي للتعامل مع سلوكات الطالب وفق أسس تربوية مناسبة. -2
 تفادي األساليب املنفرة يف التعامل مع سلوكات الطالب اخلاطئة. -3
 التبوية والتعليمية املناسبة للطالب واملعلمني وإدارة املدرسة لتحقيق أهداف العملية التبوية.هتيئة البيئة  -4
تعريف الطالب وأولياء أمورهم ابألنظمة والتعليمات اخلاصة ابلسلوك واملواظبة وأمهية االلتزام هبا، مبا حيقق  -5

 االنضباط الذايت لسلوك الطالب.
ات السلوكية اليت ينبغي أن يتحلى هبا الطالب داخل املدرسة وخارجها، كما وقد اشتملت القواعد على بعض السم

صنفت القواعد مسؤوليات املدرسة، ومسؤوليات الطالب تبعاا للمخالفات السلوكية، وحوت أمناطاا من اإلجراءات 
 ي:والوسائل التأديبية وفق ما تقتضيه املخالفة، وتنظيماا لدرجات السلوك واملواظبة؛ وهي كما يل

 
 :خمالفات الدرجة األولــى

 عدم التقييد ابللباس السعودي أو احلضور مبالبس ال تليق أو هيئة تنايف اخللق اإلسالمي.. 1 .1
 النوم داخل الفصل. .2
 إعاقة احلصة ابحلديث اجلانيب.  .3
 تناول األطعمة أو املشروابت أثناء الدرس.  .4
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 العبث و قلة املشاركة )املقصودة( يف أثناء الطابور الصباحي.  .5
 عدم أداء الواجبات املدرسية .  .6
 عدم إحضار الكتب أو الدفاتر أو األدوات املدرسية أو املالبس الرايضية.   .7
 املقاطعة املستمرة غري اهلادفة لشرح املعلم.  .8
 التأخر يف الدخول إىل الفصل دون إذن مسبق.   .9

 رمي بقااي الطعام أو النفاايت يف أماكن غري خمصصه هلا .  .10
 دخول الطالب فصله أو فصل آخر دون استئذان . .11

 
 :خمالفات الدرجة الثانية

 الغش يف الواجبات أو االختبارات غري الفصلية. .1
 العايل..اخل(.إاثرة الفوضى داخل حميط املدرسة أو يف وسائل النقل املدرسي )العبث ابملاء، البخاخات، الصوت  .2
 امتهان الكتب الدراسية. .3
 العبث مبمتلكات املدرسة أو الكتابة على اجلدران. .4
 الشجار مع الزمالء أو هتديهم او التلفظ عليهم أبلفاظ غري الئقة. .5
 .االشتاك يف مضاربه )عراك( .6
 اهلروب من الدرس أو عدم حضور احلصة الدراسية. .7
 كان نوعها إىل كان نوعها إىل املدرسة .  إحضار أجهزة االتصال الشخصي أايا  .8
 اخلروج من الفصل دون استئذان. .9

 العبث أبي من أدوات األمن والسالمة املدرسية. .10
 

 خمالفات الدرجة الثالثة:
 التهاون يف أداء الصالة داخل املدرسة أو العبث أثناء الصالة.                           .1
 يف حكمهم من منسويب املدرسة.التلفظ بكلمات انبيه جتاه املعلم أو  .2
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االستهانة مبعلمي املدرسة أو إدارييها أو من يف حكمهم بتصرفات غري الئقة مثل الرمي ابلطباشري،الرش مبشروابت  .3
 غازية، تقليد تصرف املعلم على سبيل السخرية. .  

                   اإلشارة حبركات خملة ابآلداب جتاه زمالئه مثل احلركة ابألصبع أو اليد أو اجلسم.  .4
تعمد إتالف أو ختريب شيء من جتهيزات املدرسة أو مبانيها مثل)أجهزة احلاسب اآليل،آالت التشغيل،املعامل،حافلة  .5

  املدرسة
مواد كيميائية، أدوات إلشعال  البخاخات الغازية، إحضار املواد أو األلعاب اخلطرية مثل )األلعاب النارية،   .6

 إىل املدرسة دون استخدامها. اخل(النار...
             حيازة أو عرض املواد اإلعالمية املمنوعة املقروءة أو املسموعة أو املرئية.   .7
 من ممتلكات الزمالء أو املدرسة. ئسرقة شي .8
 إحلاق الضرر املتعمد مبمتلكات الزمالء .9

 مهامجة احد زمالئه ابلضرب. .10
 حيازة السجائر .11
 التوقيع عن ويل األمر من غري علمه على املكاتبات املتبادلة بني املدرسة وويل األمر.  .12
 إاثرة الرعب بني الطالب وختويفهم. .13

 
 :خمالفات الدرجة الــرابعة

 اإلصرار على ترك أداء الصالة مع الطالب واملعلمني دون عذر شرعي. .1
 الضرر مبمتلكاهتم وسرقتهم .هتديد معلمي املدرسة وإدارييها أومن فيحكمهم وإحلاق   .2
 اإلشارة حبركات خملة ابألدب جتاه املعلمني واإلداريني أومن يف حكمهم من منسويب املدرسة  .  .3
 األلعاب احلارقة (. –املواد احلارقة –اآلالت احلادة –العبث ابملواد واأللعاب اخلطرة داخل املدرسة ) املفرقعات  .4
 توزيع املواد اإلعالمية املمنوعة املقروءة واملسموعة واملرئية.  .5
 تعمد إصابة أحد الطالب عن طريق الضرب ابليد أو ابستخدام أدوات غري حادة أحدثت إصابة )جرحاا أونزيفاا أو .6

 كسراا (. 
 التوقيع عن أحد مسئويل املدرسة على املكاتبات املتبادلة بني املدرسة وويل األمر. .7



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Research (JSFSR) Vol: 2, No: 2, 2016 

 
 164 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Research 

Researches 

 التدخني داخل املدرسة  .8
تصوير املعلمني أو الطالب أو املوظفني من خالل األجهزة االلكتونية أو الرسم املسيء هلم وابتزازهم هبا ونشر   .9

 مقاطع فيديو على اإلنتنت. 
 اهلروب من املدرسة. .10
 ) مثل السكاكني، األدوات احلادة (. حيازة األسلحة النارية أو ما يف حكمها .11
 الواثئق وتقليد األختام الرمسية.تزوير  .12
 السلوك اخلاطئ والغريب مبثل ) اإلميو والبوايت (.  .13
 إحضار شخص آخر لتأدية االختبارات نيابة عنه. .14
 التنمر. .15
 العبث ابلكهرابء. .16

 
 :خمالفات الدرجة الــخامسة

 االعتداء ابلضرب على أحد منسويب املدرسة من معلمني أو إداريني أو من يف حكمهم . .1
 ، أو الطعن آبلة حادة.األسلحة النارية أو ما يف حكمها التهديد أو استخدام .2
 االستخدام واالستفادة من الواثئق واألختام الرمسية املزورة .  .3
 التحرشات اجلنسية. .4
 إشعال النار داخل املدرسة. .5
 

 :خمالفات الدرجة الــسادسة
 االستهزاء بشيء من شعائر اإلسالم . .1
 املعتقدات اهلدامة أو نشرها.اعتناق األفكار أو  .2
 حيازة املخدرات أو تعاطيها أو تروجيها. .3
 مجيع املمارسات اجلنسية احملرمة. .4

 القيادة إىل أفعال الرذيلة.  .5
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 اخلروج من املدرسة للذهاب مع اجلنس اآلخر. .6
 

 وكما أن الوزارة قد وضعت إجراءات لكل درجة من املخالفات كانت على النحو التايل:
 :خمالفات الدرجة األوىلإجراءات 

 اإلجراء األول:
  .التنبيه الشفهي االنفرادي من املعلم أو إدارة املدرسة عند مباشرة املوقف وأبسلوب تربوي حكيم وتعزيز السلوك اإلجيايب

 اإلجراء الثاين:
 .وأبسلوب تربوي حكيم وتعزيزالتنبيه الشفهي االنفرادي للمرة الثانية من املعلم أو إدارة املدرسة عند مباشرة املوقف 

 اإلجراء الثالث:
 تدوين املخالفة السلوكية من املعلم الذي ابشر املوقف وتوقيع الطالب عليها .

 اإلجراء الرابع:
 ,نسيق معه لتعديل السلوك املخالفتقوم اإلدارة إبشعار ويل أمر الطالب كتابياا وهاتفياا مبخالفة الطالب السلوكية والت .1

 حيال الطالب إىل املرشد الطاليب لدراسة حالتهبعد التنفيذ 
 

 اإلجراء اخلامس:
 تقوم إدارة املدرسة بتنبيه الطالب املخالف سلوكياا وأخذ تعهد خطي عليه بعدم تكرار املخالفة . .1
حسم درجة واحدة من درجات سلوك الطالب مع التمكني من فرص التعويض لتعديل سلوكه ولتعويض الدرجات   .2

 احملسومة وإشعار ويل أمره بذلك .
ملخالف وفقاا لتقرير دراسة  يف حال تكرار املخالفة حتال احلالة للجنة التوجيه واإلرشاد للمساعدة يف عالج وضع الطالب

 ما ورديف اإلجراء اخلامس. ويطبق عليهما يب يف املدرسةاحلالة من املرشد الطال
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 إجراءات خمالفات الدرجة الثانية:
 اإلجراء األول:

 حيال الطالب املخالف سلوكياا إىل اإلدارة ويتخذ معه مايلي :
 أخذ تعهد خطي من الطالب بعدم تكرار املخالفة . .1
 إشعار ويل األمر خطياا ابملخالفة واإلجراءات املتخذة . .2
 مصادرة ما حبوزة الطالب من مواد ممنوعة وإتالفها نظاماا وإعداد حمضر بذلك . .3
 ضبط اجلهاز الذي حبوزة الطالب وإعادته لويل األمر إذا مل يكن اجلهاز مرتبط بقضية ويعد حمضر بذلك . .4
 ضبط اجلهاز املرتبط بقضية والتحفظ عليه واستكمال إجراءاته نظاماا . .5
 إليه من الزمالء .االعتذار إىل من أساء  .6
 إلزام الطالب إبصالح ما أتلفه أو إحضار بديل عنه . .7
 بعد استكمال اإلجراءات السابقة إذا لزم األمر يتم إحالة الطالب إىل املرشد الطاليب لدراسة حالته . .8

 
 اإلجراء الثاين:

 حيال الطالب املخالف سلوكياا إىل اإلدارة ويتخذ معه مايلي:
وأخذ تعهد خطي على الطالب املخالف بعدم تكرار املخالفة وتوقيع ويل أمره ابلعلم والتنسيق دعوة ويل أمر الطالب  .1

 معه بتعديل السلوك املخالف .
 . نقل الطالب إىل فصل آخر .2
 بعد تنفيذ اإلجراء حيال الطالب املخالف للمرشد الطاليب لدراسة حالته . .3
من فرص التعويض لتعديل سلوكه ولتعويض الدرجات حسم درجتني من درجات سلوك الطالب املخالف مع متكينه  .4

 احملسومة وإشعار ويل األمر بذلك .
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  اإلجراء الثالث:
 حيال الطالب املخالف سلوكياا إىل اإلدارة ويتخذ معه مايلي: 

 مجيع ما ذكر يف اإلجراء األول . .1
سلوكه ولتعويض الدرجات حسم درجتني من درجات سلوك الطالب املخالف مع متكينه من فرص التعويض لتعديل  .2

 احملسومة وإشعار ويل األمر بذلك .
 

 اإلجراء الرابع:
 :إىل اإلدارة ويتخذ معه مايلي حيال الطالب املخالف سلوكياا 

 .مجيع ما ذكر يف اإلجراء األول .1
 .حسم درجتني من درجات سلوك الطالب املخالف مع متكينه من فرص التعويض لتعديل سلوكه والدرجات احملسومة .2
بعد تنفيذ اإلجراء حيال الطالب املخالف إىل وحدة اخلدمات اإلرشادية للمساعدة يف العالج ووفقاا تقرير دراسة   .3

منه يفيد ابستمراره يف املتابعة معه  احلالة من املرشد الطاليب يف املدرسة مع استمراره يف الدراسة، على أن حيضر تقريراا 
 .راءات، وتتم متابعة مرشد الطالب حلالته لتقدمي اخلدمات التبوية واإلرشاديةيف دراسة حالته يوضح ما مت اختاذه من إج

يف حال تكرار املخالفة حتال احلالة للجنة التوجيه واإلرشاد للمساعدة يف عالج وضعا لطالب املخالف وفقاا لتقرير دراسة 
 الرابع .احلالة من املرشد الطاليب يف املدرسة ويطبق عليه ما ورد يف اإلجراء 

 
 إجراءات خمالفات الدرجة الثالثة:

 اإلجراء األول:
 حيال الطالب املخالف سلوكياا إىل اإلدارة ويتخذ معه مايلي:

 إشعار ويل األمر الطالب خطياا ابملخالفة واإلجراءات املتخذة . .1
 أخذ تعهد خطي من الطالب بعدم تكرار املخالفة . .2
 االعتذار إىل من أساء إليهم . .3
 أتلفه الطالب أو إحضار بديل عنه وإشعار ويل األمر بذلك . إصالح ما .4
 مصادرة ما حبوزة الطالب من مواد ممنوعة وإتالفها نظاماا وإعداد حمضر بذلك . .5
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 ضبط اجلهاز الذي حبوزة الطالب وإعادته لويل األمر إذا مل يكن اجلهاز مرتبط بقضية ويعد حمضر بذلك . .6
 عليه واستكمال إجراءاته نظاماا . ضبط اجلهاز املرتبط بقضية والتحفظ .7
 نقل الطالب املصاب إىل أقرب مركز صحي . .8
 .بعد استكمال اإلجراءات السابقة يتم إحالة الطالب إىل املرشد الطاليب لدراسة حالته .9
 

 اإلجراء الثاين:
 حيال الطالب املخالف سلوكياا إىل اإلدارة ويتخذ معه مايلي :

 .مجيع ما ذكر يف اإلجراء األول  .1
 دعوة ويل أمر الطالب وأخذ  تعهد خطي على الطالب املخالف بعدم تكرار املخالفة وتوقيع ويل أمره ابلعلم.  .2
 إىل فصل آخر وفقا لتقرير املرشد الطاليب . نقل الطالب املخالف سلوكياا . 3
حسم ثالث درجات من درجات سلوك الطالب مع متكينه من فرص التعويض لتعديل سلوكه ولتعويض الدرجات  .4

 احملسومة وإشعار ويل أمره بذلك.
حتويل حالة الطالب املخالف سلوكياا إىل جلنة التوجيه واإلرشاد فيا ملدرسة لوضعا حللول املناسبة ملخالفات الطالب . 5

 احلالة من املرشد الطاليب يف املدرسة .ووفقاا لتقرير دراسة 
 

 اإلجراء الثالث:
 حيال الطالب املخالف سلوكياا إىل اإلدارة ويتخذ معه ما يلي:

 مجيع ما ذكر يف اإلجراء األول . .  1

حسم ثالث درجات من درجات سلوك الطالب مع متكينه من فرص التعويض لتعويض الدرجات احملسومة وإشعار   .2
 ويل أمره بذلك.

بعد تنفيذ اإلجراء حيال الطالب املخالف إىل وحدة اخلدمات اإلرشادية  للمساعدة يف العالج ووفقاا لتقرير دراسة   .3
 احلالة من املرشد الطاليب يف املدرسة مع استمراره يف الدراسة ، على أن حيضر تقرير منها يفيد ابستمراره ابملتابعة معه يف

 . دمي اخلدمات التبوية واإلرشادية، وتتم متابعة احلالة من املرشد الطاليب لتقإجراءاته يوضح فيه ما اختاذه من دراسة حالت
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 اإلجراء الرابـع:
األمر مبا مت اختاذه من  تقوم إدارة املدرسة ابلتنسيق مع إدارة التبية والتعليم بنقل الطالب إىل مدرسة أخرى وإشعار ويل

 .املدرسة اليت سينقل إليها الطالبويؤخذ رأي ويل أمر الطالب املخالف يف قرارات 
 

 إجراءات خمالفات الدرجة الرابعة:
 اإلجراء األول:

تقوم إدارة املدرسة إبحالة وضع الطالب إىل جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة لدراسة خمالفته السلوكية بعد حدوثها 
 مباشرة و يتخذ معه ما يلي:

 ويل األمر الطالب خطياا ابملخالفة واإلجراءات املتخذة. إشعار .1
 أخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار املخالفة . .2
 االعتذار إىل من أساء إليهم. .3
 إصالح ما أتلفه الطالب أو إحضار بديل عنه وإشعار ويل األمر بذلك . .4
 حمضر بذلك.مصادرة ما حبوزة الطالب من مواد ممنوعة وإتالفها نظاماا وإعداد  .5
 ضبط اجلهاز الذي حبوزة الطالب املخالف وإعادته لويل األمر إذا مل يكن اجلهاز مرتبط ابلقضية ويعد حمضر بذلك. . 6
 ضبط اجلهاز املرتبط ابلقضية والتحفظ عليه وإعداد حمضر بذلك.. 7
 نقل الطالب املصاب إىل أقرب مركز صحي.. 8
الطالب املخالف مع متكينه من فرص التعويض لتعديل سلوكه ولتعويض حسم عشر درجات من درجات سلوك . 9

  الدرجات احملسومة وإشعار ويل األمر بذلك .
 

 اإلجراء الثاين:
تقوم إدارة املدرسة إبحالة وضع الطالب إىل جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة لدراسة خمالفته السلوكية بعد حدوثها مباشرة 

 ويتخذ معه ما يلي:
 (.2مجيع ما ذكر يف اإلجراء األول عدا رقم ) .1
 نقل الطالب إىل فصل آخر وفقاا لتقرير املرشد الطاليب. .2
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 حرمان الطالب من الدراسة ملدة أسبوع دراسي. .3
بعد تنفيذ اإلجراء يتم إحالة الطالب الوحدة اخلدمات اإلرشادية للمساعدة يف عالج وضع الطالب ووفق التقرير دراسة  .4

د الطالب يف املدرسة مع استمراره يف الدراسة على أن حيضر تقريراا منها يفيد ابستمراره ابملتابعة معه يف احلالة من مرش
دراسة حالته ويوضح ما مت اختاذه من إجراءات إرشادية وتربوية وتتم رعايته يف املدرسة إبشراف وحدة اخلدمات اإلرشادية 

 اخلدمات اإلرشادية والتبوية املناسبة حلالته .ومتابعته من املرشد الطاليب يف املدرسة وتقدمي 
 

 اإلجراء الثالث:
تقوم إدارة املدرسة إبحالة وضع الطالب إىل جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة لدراسة خمالفته السلوكية بعد حدوثها مباشرة 

 : ويتخذ معه ما يلي
 ( .4(  وما ورد ابإلجراء الثاين رقم )2ذكر يف اإلجراء األول عدا رقم ) مجيع ما .1
 إخطار ويل أمر الطالب املخالف ابحلضور للمدرسة وإنذاره كتابياا ابلنقل إىل مدرسة أخرى يف حالة تكرار املخالفة.  .2
 والتعليم.حرمان الطالب من الدراسة ملدة شهر بعد الرفع بعد أخذ موافقة إدارة التبية  .3
 

 :اإلجراء الرابع
تقوم اإلدارة ابلتنسيق مع إدارة التبية والتعليم بنقل الطالب إىل مدرسة أخرى وإشعار ويل أمره مبا مت اختاذه من قرارات 

 .ويؤخذ موافقة ويل الطالب املخالف ابملدرسة اليت سينقل الطالب إليها
 

 إجراءات خمالفات الدرجة اخلامسة:
  اإلجراء األول:

 . تقوم إدارة املدرسة بتدوين حمضر إلثبات الواقعة .1
استدعاء اجلهات األمنية املختصة إىل املدرسة فور وقوع القضية خاصة يف املخالفات السلوكية ذات األثر اخلطر مثل  .2

 (.أخلإشعال النار .. –إطالق النار  –الطعن  –) الضرب الذي احلق إصابة ابلغة 
 يف املدرسة بعد وقوع القضية مباشرة لدراسة ظروفها ومالبساهتا .جتتمع جلنة التوجيه واإلرشاد  .3
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ترفع إدارة املدرسة رمسياا وبصفة عاجلة إلدارة التبية والتعليم حمضر اجتماع جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة خبصوص  .4
 القضية .

جلنة قضااي الطالبات( مبباشرة  –بيكلف مدير التبية والتعليم حال ورود خطاب املدرسة مباشرة) جلنة قضااي الطال .5
 القضية يف املدرسة وأخذ إفادة الطالب املخالف ومن له صلة ابلقضية ورصد مالبساهتا ويعد تقرير بذلك .

جلنة قضااي الطالبات ( يف إدارة التبية والتعليم خبصوص  –بعد زايرة املدرسة جتتمع مباشرة )جلنة قضااي الطالب     .6
القضية وتدرس حيثيات القضية من خالل تقرير الزايرة ورأي املدرسة ويصدر قرار بذلك من مدير التبية والتعليم 

 يعاجله تربواي يتضمن اآليت :
 ة إىل اجلهات األمنية إذا لزم األمر .ميكن إحالة القضي 
 . حرمان الطالب من الدراسة ملدة شهرين 
 ة نقل الطالب إىل مدرسة أخرى ) وتسمى املدرسة يف القرار ويرسل للمدرسة صورة منه لتنفيذه ( وميكن من الدراس

 .مبا اختذ من قرارات وكتابياا  ، مع إشعار ويل أمره هاتفياا بعد تنفيذ فتة احلرمان مباشرة
  احلسم من درجات سلوك الطالب املخالف مخس عشرة درجة ومُيكن من فرص التعويض لتعديل سلوكه ولتعويض

 . الدرجات احملسومة يف املدرسة اليت سينقل إليها وإشعار ويل األمر بذلك
 إدارة التبية والتعليم ويعد له بعد إصدار القرار يتم دراسة حالة الطالب املخالف من وحدة اخلدمات اإلرشادية يف .7

 برانمج تربواي أثناء فتة احلرمان يتضمن:
  حضور الطالب إىل وحدة اخلدمات اإلرشادية أثناء فتة احلرمان وفقاا جلدول زمين يتناسب مع حالته ُيضمن برانمج

، اخلدمات اإلرشادية اإلرشاد بوحدةسلوكي ميارسه الطالب يشتمل على جلسات يف تعديل السلوك من فريق العمل 
 ودروس يف املهارات احلياتية إلكسابه مهارات سلوكية اجيابية من خالل ممارسني متمكنني.

 تعد من اجلهة املختصة  يكلف الطالب املخالف سلوكياا مبهام يف جمال اخلدمة االجتماعية وخدمات تطوعية للمجتمع (
 جدول زمين موافق عليه من ويل أمر الطالب.يف الوزارة ( حتت إشراف إدارة لتبية والتعليم وفق 

 . إاتحة الفرصة للطالب ابلدراسة خالل فتة احلرمان عن طريق مراكز اخلدمات التبوية 
. يؤخذ تعهد خطي على الطالب عند عودته بعد فتة تنفيذ فتة احلرمان اباللتزام ابالنضباط والسلوك احلسن ويؤخذ 8

لى ذلك وخيطر كتايب أنه يف حال تكرار الطالب للمخالفة سيتم حتويله إىل طالب توقيع ويل أمر الطالب املخالف ع
 . منازل
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 اإلجراء الثاين:
 تقوم إدارة املدرسة بتدوين حمضر إلثبات الواقعة .  .1
استدعاء اجلهات األمنية املختصة إىل املدرسة فور وقوع القضية خاصة يف املخالفات السلوكية ذات االثر اخلطر  .2

 إشعال النار( -إطالق النار -الطعن -الضرب الذي احلق إصابة ابلغه مثل) 
 جتتمع جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة بعد وقوع القضية مباشرة لدراسة ظروفها ومالبساهتا. .3
خبصوص  ترفع إدارة املدرسة رمسياا وبصفة عاجلة إلدارة التبية والتعليم حمضر اجتماع جلنة التوجيه واإلرشاد ابملدرسة  .4

 .القضية
جلنة قضااي الطالبات (  –يكلف مدير التبية والتعليم حال ورود خطاب املدرسة مباشرة ) جلنة قضااي الطالب  .5

 .ورصد مالبساهتا ويعد تقرير بذلك مباشرة القضية يف املدرسة وأخذ إفادة الطالب املخالف ومن له صلة ابلقضية
جلنة قضااي الطالبات ( يف إدارة التبية والتعليم خبصوص  –قضااي الطالب بعد زايرة املدرسة جتتمع مباشرة )جلنة  .6

القضية وتدرس حيثيات القضية من خالل تقرير الزايرة ورأي املدرسة ويصدر قرار بذلك من مدير التبية والتعليم 
 يعاجلها تربواي يتضمن اآليت :

 . ميكن إحالة القضية إىل اجلهات األمنية إذا لزم األمر 
   بعد أخذ املوافقة من وكيل الوزارة للتعليم وحسب الصالحيات املخولة له حيرم الطالب املخالف من الدراسة للعام

 الدراسي الذي حدثت فيه املخالفة وميكن من الدراسة عن طريق االنتساب يف مدرسة أخرى غري املدرسة احلالية .
وكياا وحدة اخلدمات اإلرشادية يف إدارة التبية والتعليم ويعدله بعد تنفيذ اإلجراء يتم دراسة حالة الطالب املخالف سل .7

 برانمج تربواي أثناء فتة احلرمان يتضمن :
 وحدة اخلدمات اإلرشادية أثناء فتة احلرمان وفقا جلدول زمين يتناسب مع حالته ُيضمن برانمج  حضور الطالب إىل

، رشاديةسلوكي ميارسه الطالب يشتمل على جلسات يف تعديل السلوك من فريق العمل اإلرشادي بوحدة اخلدمات اإل
 رسني متمكنني .ودروس يف املهارات احلياتية إلكسابه مهارات سلوكية اجيابية من خالل مما

 ( تعدمن اجلهة املختصة يكلف الطالب املخالف سلوكياا مبهام يف جمال اخلدمة االجتماعية وخدمات تطوعية للمجتمع
 ( حتت إشراف إدارة التبية والتعليم وفق جدول زمين موافق عليه من ويل أمر الطالب .يف الوزارة

 ن خالل مراكز اخلدمات التبوية .إاتحة الفرصة للطالب ابلدراسة خالل فتة احلرمان م 
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يؤخذ تعهد خطي على الطالب املخالف سلوكياا عند عودته بعد فتة تنفيذ فتة احلرمان اباللتزام ابالنضباط والسلوك  .8
 احلسن . 

ميكن الطالب الذي نفذ عليه اإلجراء من الدراسة منتظماا للعام الدراسي الذي يليه يف مدرسة أخرى إذا كان يف سن  .9
مرحلته الدراسية بقرار من مدير التبية والتعليم على أن يتابع من خالل وحدة اخلدمات اإلرشادية واملدرسة املنقول إليها 

 مع الرفع شهرايا من املدرسة إلدارة التبية والتعليم) التوجيه واإلرشاد ( خبطاب سري يبني حالته.
، مُيَكن من الدراسة بقرار (7اإلجراء املشار إليه يف فقرة )الطالب األكرب من سن مرحلته الدراسية وبعد تطبيق  .10

من مدير التبية والتعليم  وفق الضوابط املنظمة لقبول الطالب كبار السن على أن يراعى يف ذلك مصلحة الطالب 
 التبوية والسلوكية .

 
 اإلجراء الثالث:

 تقوم إدارة املدرسة بتدوين حمضر إثبات الواقعة. .1
األمنية املختصة إىل املدرسة فور وقوع القضية خاصة يف املخالفات السلوكية ذات االثر اخلطر  استدعاء اجلهات .2

 .إشعال النار( -إطالق النار -الطعن -مثل) الضرب الذي احلق إصابة ابلغة
 جتتمع جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة بعد وقوع القضية مباشرة لدراسة ظروفها ومالبساهتا. .3
املدرسة رمسيا بصفة عاجلة إلدارة التبية والتعليم حمضر اجتماع جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة خبصوص ترفع إدارة  .4

 القضية.
جلنة قضااي الطالبات( مبباشرة  -يكلف مدير التبية والتعليم حال ورود خطاب املدرسة مباشرة)جلنة قضااي الطالب .5

 ومن له صلة ابلقضية ورصد مالبساهتا ويعد تقرير بذلك.القضية يف املدرسة وأخذ إفادة الطالب املخالف 
جلنة قضااي الطالبات( يف إدارة التبية والتعليم خبصوص  -) جلنة قضااي الطالب بعد زايرة املدرسة جتتمع مباشرة. 6

لتعليم القضية، وتدرس حيثيات القضية من خالل تقرير الزايرة ورأي املدرسة ويصدر قرار بذلك من مدير التبية وا
 يعاجلها تربواي يتضمن اآليت:

  .إحالة القضية إىل اجلهات األمنية إذا لزم األمر 
  بعد اخذ املوافقة من وكيل الوزارة للتعليم وحسب الصالحيات املخولة له حيرم الطالب املخالف من الدراسة للعام

عليم وتبلغ مجيع إدارات التبية والتعليم الدراسي الذي حدثت فيه املخالفة يف مجيع املدارس يف إدارات التبية والت
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) ويدون على القرار واخلطاب كلمة سري( مع مراعاة حجب اسم الطالب من وقعت عليه املخالفة واالكتفاء  ابلقرار
بذكر اسم الطالب مرتكب املخالفة ودرجتها ونوعها دون إشهار اسم الطالب للطلبة يف املدارس وعلى إدارة التبية 

يري ويل أمر الطالب يف متكني ابنه من الدراسة إبحالته من إدارة التبية والتعليم إىل املدرسة امللحقة بدار والتعليم خت
التوجيه االجتماعي التابعة لوازة الشؤون االجتماعية الستكمال دراسته للعام الذي حرم منه يف مدارس التعليم العام 

 ادم.وفقا ألنظمتها أو بقائه إىل العام الدراسي الق
من وحدة اخلدمات اإلرشادية يف إدارة التبية والتعليم  . بعد تنفيذ اإلجراء يتم دراسة حالة الطالب املخالف سلوكياا 7

 بوي أثناء فتة احلرمان ويتضمن :ويعد له برانمج تر 
  ُيضمن برانمج حضور الطالب إىل وحدة اخلدمات اإلرشادية أثناء فتة احلرمان وفقاا جلدول زمين يتناسب مع حالته

سلوكي ميارسه الطالب يشتمل على جلسات يف تعديل السلوك من فريق العمل اإلرشادي يف وحدة اخلدمات 
 اإلرشادية ودروس يف املهارات احلياتية إلكسابه مهارات سلوكية اجيابية من خالل ممارسني متمكنني.

  تعد من اجلهة  خدمات تطوعية للمجتمعيكلف الطالب املخالف سلوكيا مبهام يف جمال اخلدمة االجتماعية و(
 املختصة يف الوزارة( حتت إشراف إدارة التبية والتعليم وفق جدول زمين موافق عليه ويل أمر الطالب.

 .إاتحة الفرصة للطالب ابلتعليم خالل فتة احلرمان من خالل مراكز اخلدمات التبوية 
 ذ احلرمان اباللتزام ابلسلوك احلسن.يؤخذ تعهد خطي على الطالب عند عودته بعد فتة تنفي .8
ميكن الطالب الذي نفذ عليه اإلجراء من الدراسة منتظما للعام الدراسي الذي يليه يف مدرسة أخرى إذا كان يف  .9

سن مرحلته الدراسية بقرار من مدير التبية والتعليم على أن يتابع من وحدة اخلدمات اإلرشادية واملدرسة املنقول إليها 
 شهرايا من املدرسة إلدارة التبية والتعليم )التوجيه واإلرشاد( خبطاب سري يبني حالته. مع الرفع

( ميكن من الدراسة بقرار 7الطالب األكرب من سن مرحلته الدراسية وبعد تطبيق اإلجراء املشار إليه يف فقرة ) .10
أن يراعى يف ذلك مصلحة الطالب التبوية  من مدير التبية والتعليم وفق الضوابط املنظمة لقبول الطالب كبار السن على

 والسلوكية.
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 إجراءات خمالفات الدرجة السادسة:
 اإلجراء األول:

 . تقوم إدارة املدرسة بتدوين حمضر إلثبات الواقعة .1
استدعاء اجلهات األمنية املختصة إىل املدرسة فور وقوع القضية خاصة يف املخالفات السلوكية ذات األثر اخلطرمثل  .2
 إشعال النار .. ( . –إطالق النار  –الطعن  –الضرب الذي احلق إصابة ابلغة ) 
 جتتمع جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة بعد وقوع القضية مباشرة لدراسة ظروفها ومالبساهتا . .3
يف املدرسة خبصوص ترفع إدارة املدرسة رمسياا وبصفة عاجلة إلدارة التبية والتعليم حمضر اجتماع جلنة التوجيه واإلرشاد  .4

 القضية .
جلنة قضااي الطالبات( مبباشرة  –يكلف مدير التبية والتعليم حال ورود خطاب املدرسة مباشرة) جلنة قضااي الطالب .5

 القضية يف املدرسة وأخذ إفادة الطالب املخالف ومن له صلة ابلقضية ورصد مالبساهتا ويعد تقرير بذلك.
بية والتعليم خبصوص جلنة قضااي الطالبات ( يف إدارة الت  –)جلنة قضااي الطالب  بعد زايرة املدرسة جتتمع مباشرة .6

حيثيات القضية من خالل تقرير الزايرة ورأي املدرسة ويصدر قرار بذلك من مدير التبية والتعليم يعاجله  القضية وتدرس
 تربواي يتضمن اآليت :

  األمر .ميكن إحالة القضية إىل اجلهات األمنية إذا لزم 
 من الدراسة للعام  بعد أخذ املوافقة من وكيل الوزارة للتعليم وحسب الصالحيات املخولة له حيرم الطالب املخالف

 حدثت فيه املخالفة وميكن من الدراسة عن طريق االنتساب يف مدرسة أخرى غري املدرسة احلالية .الدراسي الذي 
خالف سلوكياا وحدة اخلدمات اإلرشادية يف إدارة التبية والتعليم ويعدله بعد تنفيذ اإلجراء يتم دراسة حالة الطالب امل .7

 برانمج تربواي أثناء فتة احلرمان يتضمن :
 وحدة اخلدمات اإلرشادية أثناء فتة احلرمان وفقا جلدول زمين يتناسب مع حالته يضمن برانمج  حضور الطالب إىل

، إلرشادي بوحدة اخلدمات اإلرشاديةسلوكي ميارسه الطالب يشتمل على جلسات يف تعديل السلوك من فريق العمل ا
 سني متمكنني .ودروس يف املهارات احلياتية إلكسابه مهارات سلوكية اجيابية من خالل ممار 

  يكلف الطالب املخالف سلوكياا مبهام يف جمال اخلدمة االجتماعية وخدمات تطوعية للمجتمع )تعد من اجلهة املختصة
 .ين موافق عليه من ويل أمر الطالبيف الوزارة  حتت إشراف إدارة التبية والتعليم وفق جدول زم

 خالل مراكز اخلدمات التبوية . إاتحة الفرصة للطالب ابلدراسة خالل فتة احلرمان من 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Research (JSFSR) Vol: 2, No: 2, 2016 

 
 176 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Research 

Researches 

يؤخذ تعهد خطي على الطالب املخالف سلوكياا عند عودته بعد فتة تنفيذ فتة احلرمان اباللتزام ابالنضباط والسلوك  .8
 احلسن . 

ميكن الطالب الذي نفذ عليه اإلجراء من الدراسة منتظماا للعام الدراسي الذي ي يليه يف مدرسة أخرى إذا كان يف  .9
حلته الدراسية بقرار من مدير التبية والتعليم على أن يتابع من خالل وحدة اخلدمات اإلرشادية واملدرسة املنقول سن مر 

 إليها مع الرفع شهرايا من املدرسة إلدارة التبية والتعليم ) التوجيه واإلرشاد ( خبطاب سري يبني حالته .
مُيَكن من الدراسة بقرار من  (،7اإلجراء املشار إليه يف فقرة )الطالب األكرب من سن مرحلته الدراسية وبعد تطبيق  .10

والتعليم وفق الضوابط املنظمة لقبول الطالب كبار السن على أن يراعى يف ذلك مصلحة الطالب التبوية  تبيةمدير ال
 والسلوكية .

 
 اإلجراء الثاين:

 تقوم إدارة املدرسة بتدوين حمضر إلثبات الواقعة . .1
اجلهات األمنية املختصة إىل املدرسة فور وقوع القضية خاصة يف املخالفات السلوكية ذات االثر اخلطر استدعاء  .2

 إشعال النار( -إطالق النار -الطعن -مثل) الضرب الذي احلق إصابة ابلغة
 جتتمع جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة بعد وقوع القضية مباشرة لدراسة ظروفها ومالبساهتا .3
إدارة املدرسة رمسياا وبصفة عاجلة إلدارة التبية والتعليم حمضر اجتماع جلنة التوجيه واإلرشاد ابملدرسة خبصوص ترفع  .4

 القضية .
جلنة قضااي الطالبات (  –يكلف مدير التبية والتعليم حال ورود خطاب املدرسة مباشرة ) جلنة قضااي الطالب  .5

 ب املخالف ومن له صلة ابلقضية ورصد مالبساهتا ويعد تقرير بذلك .مباشرة القضية يف املدرسة وأخذ إفادة الطال
جلنة قضااي الطالبات( يف إدارة التبية والتعليم خبصوص القضية  –بعد زايرة املدرسة جتتمع مباشرة )جلنة قضااي الطالب  .6

بية والتعليم يعاجلها تربواي وتدرس حيثيات القضية من خالل تقرير الزايرة ورأي املدرسة ويصدر قرار بذلك من مدير الت 
 يتضمن اآليت:

 . ميكن إحالة القضية إىل اجلهات األمنية إذا لزم األمر 
   بعد اخذ املوافقة من وكيل الوزارة للتعليم وحسب الصالحيات املخولة له حيرم الطالب املخالف من الدراسة للعام

 الدراسي الذي حدثت   فيه املخالفة يف مجيع املدارس يف إدارات التبية والتعليم وتبلغ مجيع إدارات التبية والتعليم 
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  سري( مع مراعاة حجب اسم الطالب من وقعت عليه املخالفة واالكتفاء ابلقرار) ويدون على القرار واخلطاب كلمة
بذكر اسم الطالب مرتكب املخالفة ودرجتها ونوعها دون إشهار اسم الطالب للطلبة يف املدارس وعلى إدارة التبية 

ىل املدرسة امللحقة بدار التوجيه والتعليم ختيري ويل أمر الطالب يف متكني ابنه من الدراسة إبحالته من إدارة التبية والتعليم إ
االجتماعي التابعة لوازة الشؤون االجتماعية الستكمال دراسته للعام الذي حرم منه يف مدارس التعليم العام وفقا 

 .ألنظمتها أو بقائه إىل العام الدراسي القادم
شادية يف إدارة التبية والتعليم بعد تنفيذ اإلجراء يتم دراسة حالة الطالب املخالف سلوكيا من وحدة اخلدمات اإلر  .7

 ويعد له برانمج تربوي   أثناء فتة احلرمان ويتضمن :
  حضور الطالب إىل وحدة اخلدمات اإلرشادية أثناء فتة احلرمان وفقاا جلدول زمين يتناسب مع حالته يضمن برانمج

شادي يف وحدة اخلدمات اإلرشادية سلوكي ميارسه الطالب يشتمل على جلسات يف تعديل السلوك من فريق العمل اإلر 
 ودروس يف املهارات احلياتية إلكسابه مهارات سلوكية اجيابية من خالل ممارسني متمكنني.

  يكلف الطالب املخالف سلوكيا مبهام يف جمال اخلدمة االجتماعية وخدمات تطوعية للمجتمع)تعد من اجلهة املختصة
 والتعليم وفق جدول زمين موافق عليه ويل أمره.يف الوزارة( حتت إشراف إدارة التبية 

 .إاتحة الفرصة للطالب ابلتعليم خالل فتة احلرمان من خالل مراكز اخلدمات التبوية 
 يؤخذ تعهد خطي على الطالب عند عودته بعد فتة تنفيذ احلرمان اباللتزام ابلسلوك احلسن. .8
ا للعام الدراسي الذي يليه يف مدرسة أخرى إذا كان يف ميكن الطالب الذي نفذ عليه اإلجراء من الدراسة منتظم .9

سن مرحلته الدراسية بقرار من مدير التبية والتعليم على ان يتابع من وحدة اخلدمات اإلرشادية واملدرسة املنقول إليها 
 مع الرفع شهراي من املدرسة إلدارة التبية والتعليم )التوجيه واإلرشاد( خبطاب سري يبني حالته.

( ميكن من الدراسة بقرار من مدير 7الطالب األكرب من سن مرحلته الدراسية وبعد تطبيق اإلجراء املشار اليه يف فقرة)
 التبية والتعليم وفق الضوابط املنظمة لقبول الطالب كبار السن على أن يراعى يف ذلك مصلحة الطالب التبوية والسلوكية.

 
  املخالفة:أما يتعلق ابملواظبة فتختلف حبسب 

 فإذا كان غياب بدون عذر عن اليوم الواحد فيكون احلسم نصف درجة.
 وإذا كان األسبوع األول بعد العودة من اإلجازة  فيكون احلسم درجة عن كل يوم.
 وإذا كان غياب يف األسبوع الذي يسبق اإلجازة فيكون احلسم درجة عن كل يوم.
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 .14-13املسلمني، ، صحممد عبدالكرمي الدحام، أتديب الطالب عند  (67)
 

 ت فيكون احلسم درجة عن كل يوم.وإذا غياب يف األسبوع الذي يسبق االختبارا
إن من ميعن النظر اليوم، جيد واقعاا غري ويف ختام هذا املبحث حيسن أن نشري اىل ماذكره الدكتور حممد الدهام حيث قال" 

مألوفاا يف املدارس، فالتوجيه والتأديب اإلسالمي مبفهومه األصيل، ال أثر البتة له إال ما رحم ريب، وهلذا سببني رأسيني 
 مها: 

 خلو التبية من مفهوم التأديب الواسع، للطالب مهما كانت الواقعة، وإيعاز ذلك للجهات األمنية. األول: 
 ال يوجد الشخص الكفء، وبدرجة كافية توكل له مهمة التأديب بشروطها اليت كانت عند املسلمني األوائل. الثاين:

وقعت يف مدارسنا، وكان ابإلمكان أال حتدث، ولكن غياب وعلى أثر ذلك كم من املشاكل والقضااي، بل واجلرائم 
اإلرشادات اإلسالمية يف التأديب، وفقدان هيبة املعلم، بل واإلدارة املدرسية يف ضوء اللوائح والتعميمات اليت متنع العقاب 

 إمجاال، أفرز ظاهرة سلبية مضموهنا: ال يعنيين األمر.
ين مها: اإلسراف ، وتبع هذا موقفني متضادب اإلسالمية يف الثواب والعقابليوكذلك عدم معرفة أغلب املعلمني ابألسا

نية مما يتتب عليه إصاابت وأالم يعانيها من يعاقب من الطالب، أو ترك األمور على عواهنها ، األمر يف العقوبة البد
 يتهم وأتديبهم.الذي ترتب عليه فقدان ذلك املعلم واملريب الفاضل الذي أيخذ بيد أبنائه ، وحيسن ترب

ن هناك من األخطاء وهلذا صار لزاماا إعادة النظر يف مجيع اللوائح والتعميمات اليت متنع العقاب، خاصة البدين منه، أل
، وعوضا عن ذلك يتم تشكيل جلنة يف كل مدرسة أعضائها من املعلمني الثقات، تقرر مقدار العقوبة ما يتطلب ذلك

 .  (67)لتعليم قيمته وهيبته"ومن يقوم بتنفيذها، حىت تعود ل
 

 املراجع واملصادر
، دار الكتب العلمية)بريوت: بدائع الصنائع، ، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي الكاساين،

 (م1986 -هـ 1406، 2ط
 م(1989، د:ط، دار الفكر ، )بريوت:منح اجلليلحممد بن أمحد بن حممد عليش ، 

 (م1991هـ / 1412، املكتب اإلسالمي)بريوت:  روضة الطالبني، ،زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي أبو النووي،
 -هـ 1388، دط، مكتبة القاهرة)القاهرة: ، املغين ،أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد ابن قدامه،

 (م1968
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 ، دط، دت(دار الفكر )بريوت: ،اجملموع، النووي، أبو زكراي حميي الدين حيىي
 (هـ 1412، 1، طدار القلمبريوت: )، املفردات يف غريب القرآن، األصبهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد

هـ، 1414 ،1طمؤسسة التاريخ العريب، : بريوت)، حتاف السادة املتقنيإ ،حممد بن حممد بن احلسيين الزبيدي،
 (م1994

 (م1993 -هـ 1414، دط، دار املعرفة )بريوت:، بسوطامل ،حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي،
 -هـ 1412 ، 2، طدار الفكر )بريوت: ،حاشية رد احملتار، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين

 (م1992
 (م1994 -هـ 1415، 1، طدار الكتب العلمية)بريوت: ، مغين احملتاج، الشربيين، حممد بن حممد اخلطيب الشربيىن

، دار الكتب العلميةبريوت: )، األحكام السلطانيةحممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء، ، القاضي أبو يعلى
 (م 2000 -هـ  ،2ط

دط، ، دار الكتب العلميةبريوت: ، )كشاف القناع،البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس
 دت(

محيد بن حتقيق: ، عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، عبد هللا بن جنم ابن جنم شاس، بو حممد جالل الدين
 م(2003، 1ط دار الغرب اإلسالمي،: بريوت، )حممد حلمر

  حاشية الرهوين على شرح الزرقاين،حممد علي الرهوين،  
مؤسسة ، )الرايض: التكيعبد هللا بن عبد احملسن حتقيق: ، الفروع، ابن مفلح، حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج
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