
  
  

التربيــة اإلســالمية اآلبــاء علــى تربيــة اآلبنــاء بــالعطف والحنــان والــشفقة والمحبــة، وإذا أخطــأ الطفــل حــث ت
والبــد أن يخطــئ فنوجهــه بلطــف ونراقبــه عــدة مــرات، فــإذا أصــر علــى الخطــأ وكــان متعمــداً فيكــون العقــاب بمــا 

  :يلي
عنـه أو لومـه وتأنيبـه أو توبيخـه مـع مراعـاة أن تكـون األلفـاظ مهذبـة أو حرمانـه مـن شـيء يحبـه أو اإلعراض 

يرغـب فيــه كفـسحة أو خــروج أو غيـره، فــإذا لــم يفلـح كــل ذلـك معــه كــان آخـر العقــاب بالـضرب غيــر المبــرح ، 
 :وضوابطه في اإلسالم كما يلي

ُمُروا َأْوَالدَُكْم بِالصََّالِة َوُهْم َأبـَْناُء ُمُروا َأْوَالدَُكْم بِالصََّالِة َوُهْم َأبـَْناُء " " : r اهللا ال ينبغي ضرب الطفل قبل اتمامه عامه العاشر لقول رسول .١
َها َوُهْم َأبـْنَ  َها َوُهْم َأبـْنَ َسْبِع ِسِنيَن ، َواْضرِبُوُهْم َعَليـْ نَـُهْم ِفي اْلَمَضاِجعِ َسْبِع ِسِنيَن ، َواْضرِبُوُهْم َعَليـْ نَـُهْم ِفي اْلَمَضاِجعِ اُء َعْشٍر ِسِنيَن ، َوفـَرُِّقوا بـَيـْ سنن أبي داود ومسند ( ""اُء َعْشٍر ِسِنيَن ، َوفـَرُِّقوا بـَيـْ

  .)أحمد بن حنبل عن عبداهللا بن عمرو
  .الضرب قد يؤلم قليال لكن ال يترك أثرا .٢
  .ال ينبغي ضرب الطفل أمام أحد أخواته أو أمام أحد من الغرباء .٣
  .عندما ترفع يدك للضرب ال تجعلها تعلو كتفك .٤
 حد  حد ِإال ِفيِإال ِفي، ، ال َضَرَب فـَْوَق َعْشِر َضَربَاٍت ال َضَرَب فـَْوَق َعْشِر َضَربَاٍت   "": r ضربات كأقصى عقوبة لقوله ١٠ يزيد الضرب عن ال .٥

  .)مصنف عبدالرزاق، ورواه البيهقي وابن حجر بلفظ آخر( "" ُحُدوِد اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ  ُحُدوِد اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ منمن
فإن وجدتها أدت الغاية ، ما بين الضربة األولى والثانية تنتظر حتى يزول أثر الضربة األولى وتنظر رد الفعل .٦

  .تكون أقل من األولى في القوة فال داعي للضربة الثانية وإن استدعت الحاجة للثانية
 وتتظاهر بأنك تريد ضربه ،ال تبدأ العقاب بالضرب أو غيره إال بعد أن تفهم الطفل ويقتنع بسبب العقاب .٧

 .وتنزل الضرب على شيء حوله وتتركه يفر
  .اهللاسم اهللا وتعظيما لقدر رسول جالال إلإ لو حلف باهللا أو استغاث باهللا وبالنبي تتركه فوراً  .٨
َمْن َلَطَم َعْبَدُه َفَكفَّارَتُُه َمْن َلَطَم َعْبَدُه َفَكفَّارَتُُه " " : r البعد عن الضرب على الوجه والحواس التي به واألماكن الحساسة لقوله .٩

ُقهُ  ُقهُ ِعتـْ   .)رواه مسلم واإلمام أحمد عن عبداهللا بن عمر( ""ِعتـْ
  .ال ينبغي معايرته بالضرب الذي حدث له بعد ذلك سواء في نفسه أو أمام غيره .١٠
 . بالحنان والعطف حتى ال يشعر بالقسوة تجاه الذي ضربهمحاولة تعويضه بعد ذلك .١١
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