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  اإلقرار

  :أنا الموقّعة أدناه، مقدمة الرسالة التي تحمل العنوان

يالماِإلس قْهالف يلِّم فتَعلِّم والمعأحكام الم  

اقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنّما هو نتاج جهدي الخاص، باسـتثناء مـا تمـت    

لم يقدم من قبل لنيل أي درجة اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة كاملة، أو أي جزء منها 

  .أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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  أحكام المعلّم والمتعلّم في الفقه اإلسالمي
  إعداد

  هالة سليمان إبراهيم الحديدي
  بإشراف

  الدكتور مأمون وجيه الرفاعي
  صـالملخّ

احتوت رسالتي هذه على ثالثة فصول، تحدثت في الفصل األول عن أحكام طلب العلـم  

لعلماء، وبينت فضل العالم والمتعلّم في اإلسالم استناداً إلى النصوص الشـرعية مـن   ومجالسة ا

، حيث نبغ عدد كبير منهم في )����(الكتاب الكريم والسنّة النبوية المشرفة ومنهج الصحابة الكرام 

ت طلب العلم، ولقد عظم اهتمام الخلفاء الراشدين بالعلم والعلماء وعدم انشغالهم عنـه بالفتوحـا  

علـم  : اإلسالمية، ثم بينت حكم طلب العلم في اإلسالم، وتقسيم العلماء له إلى قسمين رئيسـين 

م فروض ض العين، وهو ما يحتاجه اإلنسان إلقامة الفرائض ومعرفة الحقّ من الباطل، وعلوفر

 الكفاية، وهي العلوم المتنوعة األخرى، ثم ذكرت اآلثار التي تؤكّـد فضـل مجالسـة العلمـاء    

  .واالستفادة منهم

تحدثت عن حقوق كّل من العالم والمتعلّم، وأشـرت إلـى اآليـات    : وفي الفصل الثاني

القرآنية الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة التي تؤكّد تلك الحقوق، ثم أشرت إلـى مشـروعية   

وشروطها، ورجحـت   تأديب المعلّم للمتعلّم، وأقوال العلماء في مسألة التأديب وأنواعها وأحوالها

القول بعدم جواز الضرب في عملية التأديب، ثم أشرت إلى وجوب استحقاق األجر على المتعلِّم 

  .أو الجهة الكفيلة بذلك، ورجحت وقت استحقاقه بحسب اتّفاق العاقدين

أشرت إلى بعض األحكام المتعلّقة بالسفر من أجل التعلـيم، وعـدم   : وفي الفصل الثالث

لمرأة بدون محرم من أجل التعليم، إالّ إذا وجدت الشروط والضوابط التي تضـمن  جواز سفر ا

تحقّق سالمة المرأة وعدم خدش كرامتها، ثم بينت وجوب استئذان الوالدين مـن أجـل السـفر    

لتحصيل العلم الكفائي، وعدم جواز االختالط بين الجنسين للتحصيل العلمي، وأن تجويز بعض 

  .ابط ال يعني استحالله وتشجيعه لكنّه من باب التعامل مع ضرورات الواقعالمعاصرين له بضو



1 

  مقدمةال

إن الحمد هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسـنا ومـن سـيئات    

أعمالنا، من يهده اهللا فال مضّل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إالّ اهللا وحـده ال  

، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وأصـحابه  شريك له

  .أجمعين

أما بعد؛ فهذه دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستير من قسم الفقه والتشريع، بكلية الشريعة 

  ).يأحكام المعلّم والمتعلّم في الفقه اإلسالم: (بجامعة النجاح الوطنية بنابلس، وهي بعنوان

  مدخل للدراسة

 باب لنا وترك ،نتخطاها وال عليها نسير التي القواعد )����(لنا الرسول الكريم  وضع فقد

 من علينا يطرأ ما ومواجهة الحضارة ركب مواكبة من ننتمكّ حتى ،الفروع في مفتوحاً االجتهاد

 زمـان  كلل تهوصالحي اإلسالمي الفقه مرونة من مستفيدين ،وسهوله يسر بكل متجددة حوادث

 اهنرد أمور من علينا طرأ مهماف. )����( رسوله ةوسنّ )����( اهللا كتاب هضمنقد  هكلّ وهذا ومكان،

  .والهالك الضالل فهو خالفهما وما ،المبين الحق فهو اموافقه فما ،المصدرين هذين إلى

ومن األمور المستجدة في عصرنا الحالي، التي قّل االلتفات إليهـا بالكتابـة والبحـث    

ما يتعلق بالعملية التعليمية ومفردادتها ومستجداتها، من أحكام : أليف من وجهة نظر اإلسالموالت

وآداب شرعية على المسلمين االلتزام بها، لذلك كان لزاماً علينا الرجوع إلى المصادر األساسية 

مية، مـن  من الكتاب الكريم والسنة المشرفة حتى نتمكّن من تمييز واجباتنا ومسؤولياتنا اإلسـال 

باب الحفاظ على األجيال ومستقبلها، الذي يمثّل عماد هذه األمة وبه يكـون عزهـا ومجـدها    

) ����(وسيادتها، وكذلك حتى يتمكّن كل من المعلّم والمتعلّم من القيام بالمسؤولية التي أوكلها اهللا 
 مسُئوٌل وكُلُّكُم راعٍ، كُمكُلُّ«: ، كما جاء في الحديث النبوي الشريف)����(إليه وأخبره بها الرسول 

نع ،هتيعر اماعٍ اِإلمُئوٌل رسمو نع ،هتيعُل رجالراعٍ وي رف هلَأه وهُئوٌل وسم نع  ،ـهتيعر 
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 عن ومسُئوٌل سيده ماِل في اعٍر والخَادم رعيتها، عن ومسُئولَةٌ زوجِها بيت في راعيةٌ والمرَأةُ
هتيعته )����(، وغاية كّل ذلك توحيد اهللا )1(»روتعظيمه، ونيل شرف مرضاته ومحب.  

 أهمية اختيار الموضوع

 .الرغبة في الوقوف على حقائق هذا الموضوع ومعرفة األحكام الخاصة المتعلقة به )1

2( كتاب اهللا  سالمية فيته الشريعة اإلااللتزام بما أقر)����( ّرسوله ةوسن )����.(  

 أهداف البحث

 .آداب المعلّم ومكانته في اإلسالمبيان  -1

 .حقوق كل من المعلم والمتعلم وواجباتهم في الشريعة اإلسالميةبيان  -2

 .الضوابط الشرعية للعملية التعليميةبيان  -3

  البحثأسلوب 

  :تيعلى النهج اآل) ����(بتوفيق اهللا سأسير في بحثي 

 .ي اللغوية واالصطالحية الواردة في البحثبيان المعان )1

2( الكتب الحديثة إلىضافة ات الكتب باإلالرجوع الى أم. 

 .ن أمكنإراء المذاهب الفقهية األربعة مع الترجيح بينها آعرض  )3

                                           
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسـول  هـ، 256/و عبد اهللا محمد بن إسماعيل، تالبخاري، أب: أخرجه) 1(

محمد : ، تحقيق)893(، ح)الجمعة في القرى والمدن(، كتاب الجمعة، باب 2/5، )صحيح البخاري(وسننه وأيامه ) ����(اهللا 
أبو الحسـن مسـلم بـن الحجـاج      مسلم،: وأخرجه. واللفظ له. هـ1422، 1زهير ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط

، 3/1459، )صحيح مسـلم ) (����(المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا هـ، 261النيسابوري، 
، )عليهم المشقة إدخال عن والنهي بالرعية، الرفق على والحث الجائر، وعقوبة العادل، اإلمام فضيلة(كتاب اإلمارة، باب 

كالهما عن عبـد اهللا بـن   ). ت.د(، )ط.د(د فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، محم: ، تحقيق)1829(ح
  .-رضي اهللا عنهما –عمر 
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لى اسم المؤلف كامال واسم المرجع والجزء ورقم إشارة باإل ،راء الفقهاء والعلماءآتوثيق  )4

أكتفي بـذكر  سو ،ل مرةنشر وسنة النشر عند ورود المرجع أوالصفحة والناشر ومكان ال

 .ذا تكرر المرجع مرة أخرىإللمؤلف واسم الكتاب ورقم الجزء والصفحة  ةاسم الشهر

5(  ثم رقمهـا فـي   ها ولى سـور ها إعزوتمييز اآليات القرآنية الكريمة بخط غامق خاص

 .الهامش

ـ بخط غاالواردة الشريفة األحاديث النبوية تمييز  )6 ع مق ثم تخريجها وعزوها لمصادرها م

 .إن كانت من غير الصحيحين -ن أمكنإالحكم عليها 

 .الالزمةالمتعددة إعداد الفهارس  )7

 مشكلة البحث

 ما هي األحكام والحقوق المتعلقة بالمعلّم والمتعلّم؟ )1

 هل يجوز الجمع بين الجنسين في العملية التعليمية؟ )2

  علم؟هل هناك شروط الستحقاق األجر للم )3

  منهجية البحث

  :منهجين - )����(إن شاء اهللا  -سأتبع في بحثي 

وسوف أعرض فيه آراء الفقهاء في حقوق وواجبات كل مـن المعلـم   : المنهج الوصفي: األول

   .والمتعلم وما يتعلق بهما من أحكام شرعية

بـالرأي   حيث سأناقش فيه آراء الفقهاء وأدلّتهم وحججهم ثـم أخـرج  : المنهج التحليلي: الثاني

 .)����(شاء اهللا  نالراجح إ
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 الدراسات السابقة

، والرسالة المفَصـلة  )1(لدى تتبعي بعض الكتب القديمة، ككتاب آداب المتعلّمين لسحنون
، أو كثيراً مـن المؤلّفـات والرسـائل    )2(ألحوال المتعلّمين وأحكام المعلّمين والمتعلّمين للقابسي

وجدت أنّها  -ل الجوانب التربوية والتعليمية من الناحية اإلسالميةالتي تتناو – الحديثة وهي كثيرة
  :ال تتعدى في منهجها المحاور الثالثة اآلتية

إما أنّها حصرت حديثها الفقهي في جوانب فرعية ومسائل محدودة، كتلك المسـائل التـي   = 
فقهية متعلّقة ببعض ، أو كتلك التي تناولت اإلجابة على أسئلة )3(وردت في أمات كتب الفقه

  .، ولم تتناول الموضوع من جوانبه المتعددة)4(مفردات العملية التعليمية

أو استخلصت بعض مفردات العملية التعليمية، كالخصائص واألساليب والوسائل التعليميـة  = 

 وأي، من القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة، إما لبيان تميز وتفـوق المـنهج اإلسـالم   

                                           
حسـن  : ، دراسة وتحقيـق كتاب آداب المعلّمينهـ، 256/سحنون، أبو عبد اهللا محمد بن أبي سعيد بن عبد السالم، ت )1(

التربية في اإلسالم أو التعليم في أحمد فؤاد، . واألهواني، د. م1972، 2ط حسني عبد الوهاب، دار الكتب الشرقية، تونس،
أبو الحسن القابسـي والرسـالة   أحمد، . وخالد، د). ط.د(م، 1955، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، رأي القابسي

  .م1986، 1زيع، ط، الشركة التونسية للتوالمفَصلة ألحوال المتعلّمين وأحكام المعلّمين والمتعلّمين
القابسي إلمام الحافظ الفقيه، العالمة عالم المغرب، أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعـافري القـروي القابسـي    )2(

وتوفي في ربيع اآلخر بمدينة القيروان، سنة  .وكان مولده في سنة أربع وعشرين وثالث مائة ."الملخص"المالكي، صاحب 
أبو سعيد عبد السالم بن ، العالمة، فقيه المغرب، اإلمام:سحنون) 12/569( ،ر اعالم النبالءسي: الذهبي .ثالث وأربع مائة

قاضي ، المالكي، القيرواني، المغربي، الحمصي األصل، حبيب بن حسان بن هالل بن بكار بن ربيعة بن عبد اهللا التنوخي
رجب سنة أربعين ومائتين، وله ثمانون سـنة  بسحنون توفي اإلمام سحنون في شهر : القيروان، وصاحب المدونة، ويلقب

  .)9/462(، سير أعالم النبالء: الذهبي
، دار )30(، جالمبسوط في فقه الحنفيـة هـ، 483/السرخسي، شمس األئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل، ت: انظر) 3(

: ، جمـع وترتيـب  كبرىالمدونة الهـ، 179ومالك، بن أنس بن عامر األصبحي، ). ط.د(هـ، 1414المعرفة، بيروت، 
المجمـوع  هــ،  676/والنووي، محي الدين يحيى بن شرف، ت. هـ1425، دار الكتب العلمية، )1(تلميذه ابن القاسم، ج

وابن قدامة، أبا محمد موفّق الدين عبد اهللا بن أحمد الجماعيلي المقدسي ). ت.د(، )ط.د(، دار الفكر، )1(، جشرح المهذّب
  ).ط.د(هـ، 1388، مكتبة القاهرة، )6، 1(، جالمغنيهـ، 620/ثم الدمشقي الحنبلي، ت

، دروس صـوتية علـى موقـع الشـبكة     اللقاء الشهريهـ، 1421/العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، ت: انظر) 4(
اإلسالمية، والكتاب عبارة عن عدة دروس تضمنّت أسئلة يقوم الشيخ باإلجابة عنها، وقد تضمنت بعـض هـذه األسـئلة    

لقـاء  هـ، 1421/العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، ت: وانظر. فسار عن أحكام تتعلق بالعملية التعليمية وافرادهااالست
، دروس صوتية على موقع الشبكة اإلسالمية، والكتاب عبارة عن لقاء حواري بين الشيخ والحضور، تناول الباب المفتوح

  .تعليمية وما يتعلق بهما من أحكام شرعيةبعض القضايا اإلسالمية، من بينها بعض الجوانب ال
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إلظهار سبق المنهج اإلسالمي على غيره من المناهج، وفي كال الحـالتين كـان المـنهج    

  .)1(وصفياً، من غير استخالص للجوانب الفقهية في تلك المسائل

أو تحدثت عن بعض الجوانب التعليمية، من زوايا تربوية ونفسية ومهنية، وليس من الناحية = 

  . )2(ياًالفقهية المؤصلة شرع

فقد حرصت على لملمة معظم  -الذي وفّقني النجازه) ����(وأحمد اهللا  -أما في بحثي هذا 

المفردات المتعلّقة بأحكام المعلّم والمتعلّم من جوانبها المتعددة، مع تأكيـد تأصـيلها الشـرعي    

  ..وإثباته، وبيان آراء الفقهاء وأقوالهم المختلفة حول تلك المفردات

 خطة البحث

لت البحث في مقدمة مبيناً أهميته ومنهجيه الكتابة فيه، وثالثة فصول، تخللّهـا عـدة   جع

مباحث ومطالب وفروع، ثم أتبعتها بالخاتمة والمسارد المختلفة والمراجع والمصـادر، فكانـت   

  :خطّة البحث على النحو اآلتي

وجعلته في أربعة مباحث : يفي الفقه اإلسالم أحكام طلب العلم ومجالسة العلماء: الفصل األول

  :على النحو اآلتي

                                           
العامر، نجيب خالد، و ).ت.د(، )ط.د(، دار التوزيع اإلسالمية، القاهرة، منهج القرآن في التربيةشديد، محمد، : انظر) 1(

. ني، دالعاو .م1990، 1، مكتبة البشرى اإلسالمية، الكويت، ودار المجتمع، السعودية، طمن أساليب الرسول في التربيـة 
مـن  عثمـان قـدري،   . مكانسي، دو .م2000، 1، دار عمار، عمان، طأساليب الدعوة والتربية في السنة النبويةزياد، 

) ����(الرسـول المعلّـم    غدة، عبد الفتـاح،  اأبو .م2001، 1، دار ابن حزم، بيروت، طأساليب التربية في القرآن الكريم
  .م1996، 1سالمية، حلب، ودار البشائر، بيروت، ط، مكتب المطبوعات اإلوأساليبه في التعليم

تساؤالت في جدلية اإلسـالم  (أصولها وأعالمها ومستقبلها  –التربية اإلسالمية رضا، الدكتور محمد جواد، : انظر) 2(
اإلسـالمية   لسفة التربيةفوالزنتاني، الدكتور عبد الحميد الصيد، . م1997، 1، دار اليازوري العلمية، عمان، ط)والحداثة

فلسـفة التربيـة   وأبا العينين، علي خليـل،  . م1993، 1، الدار العربية للكتاب، طرابلس ليبيا، ط1ط ،في القرآن والسنّة
، دار 2-1، جمنهج التربية اإلسـالمية وقطب، محمد، . م1980، 1، دار الفكرة، القاهرة، طاإلسالمية في القرآن الكريم

، المعهـد  المنهجية اإلسالمية والعلوم السـلوكية والتربويـة  طه جابر، . لعلواني، دوا. م1980، 2الشروق، بيروت، ط
، نحو منهج إسالمي فـي التربيـة والتعلـيم   ومحجوب، الدكتور عباس، ). ت.د(، 2العالمي للفكر اإلسالمي، فرجينيا، ط

  .م1987، 1مؤسسة علوم القرآن، عجمان، ودار ابن كثير، دمشق، ط
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  م في اإلسالم علّالمومكانة  ،والمتعلّموالعالم فضل العالم  :المبحث األول

  فـي اإلسالم ومشروعية التعلّم والتعليم  ،طلب العلمحكم  :المبحث الثاني

  في الفقه اإلسالمي مشروعية التعلّم والتعليمحكم  :المبحث الثالث

  مجالس العلم وفضل مجالسة العلماءحضور حكم : رابعالمبحث ال

  :وجعلته في أربعة مباحث، على النحو اآلتي: حقوق العالم والمتعلّم: الفصل الثاني

  العالم على المتعلّم قوق ح: المبحث األول

  المتعلّم على العالم وقحق: المبحث الثاني

  وعيته وأدلّته، ماهيته ومدى مشرفي التعليمالتأديب : المبحث الثالث

  ، ماهيته وحكمه ووقتهاستحقاق األجر للمعلم :المبحث الرابع

  :وجعلته في ثالثة مباحث، على النحو اآلتي: والتعليم مأحكام السفر للتعلّبعض : الفصل الثالث

  بدون محرمللتعليم سفر المرأة : المبحث األول

  دون إذن الوالدينللتعليم السفر : المبحث الثاني

  عند حضور مجالس العلم االختالط في التعليم: ث الثالثالمبح

أن يكون خالصاً لوجهه الكريم، فإن أصـبت  ) ����(فهذا جهدي ومحاولتي سائالً اهللا  :وفي الختام

العفـو  ) ����(وعونه، وإن أخطأت فمن نفسي وقولي، وأسأل اهللا ) ����(في محاولتي هذه فمن اهللا 

  .والمغفرة

العالمين وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب  
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  الفصل األول

  أحكام طلب العلم ومجالسة العلماء
  الفقه اإلسالمي

  

  فضل العلم والعالم والمتعلّم، ومكانة المعلّم في اإلسالم: المبحث األول

  والتعليم في اإلسالم  حكم طلب العلم، ومشروعية التعلّم: المبحث الثاني

  في الفقه اإلسالميمشروعية التعلّم والتعليم : المبحث الثالث

  حكم حضور مجالس العلم، وفضل مجالسة العلماء: المبحث الرابع
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  المبحث األول

  فضل العلم والعالم والمتعلّم ومكانة المعلّم في اإلسالم

  فضل العلم واالهتمام به: المطلب األول

الذي جعل للعلم منزلة عظيمة في اإلسالم، أشاد بها القرآن الكريم والسنة الشريفة، األمر 

وقد تضافرت األدلّـة  . )1(العلماء وفقهاء المذاهب يقولون بفضل العلم وزيادته على فضل العمل

من الكتاب الكريم والسنة المشرفة وإجماع العلماء على فضل العلم، سأتناول بعضاً منهـا مـن   

  :خالل الفروع اآلتية

  فضل العلم في القرآن الكريم: الفرع األول

رآن الكريم آيات كثيرة تبين فضل العلم وأهله، سأشير إلى اثنتين منها لقد وردت في الق

في هذا الفرع، وستأتي اإلشارة إلى اآليات األخرى عند الحديث عن األحكام المتعـددة للعلـم   

  .والعالم والمتعلّم في المباحث القادمة


 ��ْ���ً{{{{: )����(قول اهللا / أوالً ���ِ� ���� �ُ���ً���ْ�� 
���ِ� ���� �ُ���ً���ْ�� 
���ِ� ���� �ُ���ً���ْ�� 
���ِ� ���� �ُ���{{{{)2(.  

وقل يا محمد رب زدني علماً إلى مـا علّمتنـي   : "في تفسير هذه اآلية الكريمةوقد جاء 

وهذا أيضاً دليل على شرف العلم؛ ألنّه لو كان شيء . )3("أمره بمسألته من فوائد العلم ما لم يعلم

                                           
المعتصر من المختصر من هـ، 803/طي، أبا المحاسن جمال الدين يوسف بن موسى بن محمد الحنفي، تالملَ: انظر) 1(

وابن الحاج، أبا عبد اهللا محمد بن محمد العبـدري الفاسـي   ). ت.د(، )ط.د(، عالم الكتب، بيروت، 2/340، مشكل اآلثار
والشربيني، شمس الـدين  ). ت.د(، )ط.د(ث، ، دار الترا2/166، )المدخل(مدخل الشرع الشريف هـ، 737/المالكي، ت

مكتـب البحـوث   : ، تحقيـق 1/11، اإلقناع في حّل ألفاظ أبـي شـجاع  هـ، 977/محمد بن أحمد الخطيب الشافعي، ت
، دار 1/8، الملخّـص الفقهـي  والفوزان، صالح بن فوزان بن عبد اهللا، ). ت.د(، )ط.د(والدراسات، دار الفكر، بيروت، 

وابن الخراط، عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن إبراهيم األزدي األندلسي، ). ط.د(هـ، 1423العاصمة، الرياض، 
، مكتـب الرشـيد، الريـاض،    1/279أبي عبد اهللا حسين بن عكاشـة،  : ، تحقيقاألحكام الشرعية الكبـرى هـ، 581/ت

  )ط.د(هـ، 1422
  .20/114سورة طه، ) 2(
، 1/382 ،)تفسـير الطبـري  (جامع البيان عن تأويل آي القرآن هـ، 310/ت الطبري، محمد بن جرير، أبو جعفر،) 3(

  ).ط.د(هـ، 1420أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، : تحقيق
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  .)1("أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم) ����(أشرف من العلم ألمر اهللا تعالى نبيه 

��ــ����  {{{{: )����(قــول اهللا / ثانيــاً�� ��ــ!� � ��ــ ــَ�%�� ��َ�ــ$ #َ ــ� ��َ��َ+ــ� ,ْ+��0�ــ/. +��&ــ-� ,+&ــ*�( َ)'& � ��4.ــ3�َ�����2 ��1��ْ�.�,�ــ�  ��ــ����  َ+7َــ/� 3َ56�%��� ��ــ!� � ��ــ ــَ�%�� ��َ�ــ$ #َ ــ� ��َ��َ+ــ� ,ْ+��0�ــ/. +��&ــ-� ,+&ــ*�( َ)'& � ��4.ــ3�َ�����2 ��1��ْ�.�,�ــ�  ��ــ����  َ+7َــ/� 3َ56�%��� ��ــ!� � ��ــ ــَ�%�� ��َ�ــ$ #َ ــ� ��َ��َ+ــ� ,ْ+��0�ــ/. +��&ــ-� ,+&ــ*�( َ)'& � ��4.ــ3�َ�����2 ��1��ْ�.�,�ــ�  ��ــ����  َ+7َــ/� 3َ56�%��� ��ــ!� � ��ــ ــَ�%�� ��َ�ــ$ #َ ــ� ��َ��َ+ــ� ,ْ+��0�ــ/. +��&ــ-� ,+&ــ*�( َ)'& � ��4.ــ3�َ�����2 ��1��ْ�.�,�ــ�  َ+7َــ/� 3َ56�%�
�8�%���9.�+ْ,�8�%���9.�+ْ,�8�%���9.�+ْ,�8�%���9.�+ْ,{{{{)2(.  

طائفة من العلم، وهو علم الحكـم   -عليهما السالم-آتى داود وسليمان ) ����(أي أن اهللا 

الحمد هللا الذي فضلنا على كثير من عباده : فشَكرا اهللا تعالى وقاال -أو أي علم آخر -والشرائع 

وفي هذه اآلية الكريمة دليل علـى فضـل العلـم    .. المؤمنين ممن لم يؤت علما أو مثل علمهما

وشرف أهله، حيث شكرا اهللا تعالى على العلم وجعاله أساس الفضل ولم يعداه دونه مما أوتيا من 

  .)3(ملك الذي لم يؤت غيرهماال

  العلم في السنة النبوية الشريفةفضل : الفرع الثاني

وردت أحاديث عديدة في السنة النبوية الشريفة تبين فضل العلم وتشيد بأهله، من أهمها 
  :ما يأتي

، ِإال وضعتْ لَه الْمالِئكَـةُ  ما من خَارِجٍ يخْرج من بيته يطْلُب الْعلْم): "����(قول رسول اهللا / أوالً
نَعصا يا بِما، رِضتَهحن4("َأج(.  

                                           
تفسـير  (الجامع ألحكام القـرآن  هـ، 671/القرطبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن فرح األنصاري، ت) 1(

  .هـ1384، 2لبردوني وإبراهيم اطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، طأحمد ا: ، تحقيق4/41، )القرطبي
  .27/15سورة النمل، ) 2(
أنـوار التنزيـل وأسـرار    هـ، 685/البيضاوي، ناصر الدين أبي سعد عبد اهللا بن عمر الشيرازي، ت: بتصرف عن) 3(

  ).ط.د(هـ، 1418راث العربي، بيروت، محمد المرعشلي، دار إحياء الت: تحقيق، 4/156، )تفسير البيضاوي(التأويل 
، اإلحسان في تقريب صـحيح ابـن حبـان   هـ، 739/ابن بلبان، عالء الدين الفارسي، ت: ابن حبان، انظر: أخرجه) 4(
، مؤسسة )85(، ح)ذكر بسط المالئكة أجنحتها لطلبة العلم رضا بصنيعهم(شعيب األرناؤوط، كتاب العلم، : ، تحقيق1/285

سـنن ابـن   هــ،  273/ابن ماجة، أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني، ت: وأخرجه. هـ1408، 1ط الرسالة، بيروت،
فضل العلمـاء  (في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم، باب : محمد فؤاد عبد الباقي، افتتاحية الكتاب: ، تحقيق1/82، ماجه

، دار إحياء الكتب العربية، البابي الحلبي، "الْعلْمِ طَلَبِ في يتهب من خَرج خَارِجٍ من ما: "بلفظ) 226(، ح)والحث على العلم
  . رضي اهللا عنه -"صفوان بن عسال"كلّهم من حديث ). ت.د(، )ط.د(

، كتـاب  1/20، صحيح الترغيب والترهيبهـ، 1420/األلباني، محمد ناصر الدين، ت: والحديث صححه األلباني، انظر
  ).ت.د(، 5، مكتبة المعارف، الرياض، ط)لرحلة في طلب العلمالترغيب في ا(العلم، باب 
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أنّه ما من خارج يخرج من محّل إقامته في طلب العلـم  : وللحديث الشريف دالالت منها
علـيهم   –إالّ وتضع المالئكة  -)1(وهو ما يزيد في الخوف من اهللا عز وجّل –النافع في الدين 

تكفّ عن الطيران وتنزل لسماع العلم؛ إذ هو أشـرف الـذكر، أو   : له، بمعنىأجنحتها  -السالم
المراد المعنى المجازي، وهو كناية عن التواضع أو المعونة وتيسير السعي فـي طلـب العلـم    

  .)2(لطالب العلم ألجل الرضا الحاصل من ذلك

لْما، سهَل اللَّه لَه طَرِيقًا ِإلَى الْجنَّـة،  من سلَك طَرِيقًا يلْتَمس فيه ع): "����(قول رسول اهللا / ثانياً
السـماء   وِإن الْملَاِئكَةَ لَتَضع َأجنحتَها رِضا ِلطَاِلبِ الْعلْمِ، وِإن طَاِلب الْعلْمِ يستَغْفر لَه مـن فـي  

عاِلمِ علَى الْعابِد كَفَضِل الْقَمرِ علَى ساِئرِ الْكَواكبِ، والَْأرضِ حتَّى الْحيتَانِ في الْماء، وِإن فَضَل الْ
ا وا، ِإنَّممهرلَا دا وينَارثُوا دروي لَم اءالَْأنْبِي ِإن ،اءثَةُ الَْأنْبِيرو مه اءلَمالْع ِإنلْمثُوا الْعر،   ـنفَم

  .)3("َأخَذَه َأخَذَ بِحظٍّ وافرٍ

  .والحديث الشريف واضح الداللة على فضل العلم ومكانته

اللَّهم انْفَعني بِما علَّمتَني، وعلِّمني ما ينْفَعنـي، وزِدنـي علْمـا،    ): "����(قول رسول اهللا / ثالثاً
  .)4("والْحمد ِللَّه علَى كُلِّ حاٍل

                                           
ـ 1031/المناوي، زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي القاهري، ت) 1( ، هـ

  .هـ1408، 3، مكتبة اإلمام الشافعي، الرياض، ط2/364، التيسير بشرح الجامع الصغير
 دليل الفالحين لطرق ريـاض الصـالحين،  هـ، 1057/لي بن محمد بن عالن البكري الشافعي، تالصديقي، محمد ع) 2(
  .هـ4،1425، دار المعرفة، بيروت، ط)1386(، ح)فضل العلم تعلّماً وتعليماً هللا تعالى(، كتاب العلم، باب 7/180
فضل العلم (ائل الصحابة والعلم، باب في اإليمان وفض: ، افتتاحية الكتاب1/181، سنن ابن ماجةابن ماجة، : أخرجه) 3(

 سـنن أبـي داود،  هـ، 275/سليمان بن األشعث السجستاني، ت، وأخرجه أبو داود). 223(، ح)والحث على طلب العلم
محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبـة العصـرية،   : ، تحقيق)3641(، حباب الْحثِّ علَى طَلَبِ الْعلْمِ، كتاب العلم، 3/317

األلبـاني،  : [واللفظ البن ماجة، والحديث صححه األلبـاني ). ����(كالهما من حديث أبي الدراداء ). ت.د(، )ط.د( صيدا،
، المكتـب  )6297(، ح)المـيم (، حـرف  2/1079صحيح الجامع الصغير وزيادتـه،  هـ، 1420/محمد ناصر الدين، ت

لَك طَرِيقًا يلْتَمس فيه علْما سهَل اللَّه لَه بِه طَرِيقًا ِإلَى ومن س": وأخرجه مسلم بنحوٍ منه بلفظ)]. ت.د(، )ط.د(اإلسالمي، 
 لَّا نَزلَتْ علَيهِم السـكينَةُ وغَشـيتْهم  الْجنَّة، وما اجتَمع قَوم في بيت من بيوت اللَّه يتْلُون كتَاب اللَّه ويتَدارسونَه بينَهم ِإ

هنْدع نيمف اللَّه مهذَكَرلَاِئكَةُ، والْم مفَّتْهحةُ ومحكتاب الذكر والدعاء والتوبـة  4/2074، صحيح مسلممسلم، : انظر. "الر ،
  ).38(، ح)فضل اإلجتماع على تالوة القرآن(واإلستغفار، باب 

وأخرجه ابن ماجة، ). 3599(، ح)الْعفْوِ والْعافية في(باب  ،كتَاب الدعوات، 5/578، سنن الترمذيأخرجه الترمذي، ) 4(
، )251(، ح)اع بالعلم والعمل بهاإلنتف(في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم، باب : ، إفتتاحية الكتاب1/92 سنن ابن ماجة،

صحيح األلباني، : والحديث صححه األلباني، انظر .، واللفظ البن ماجة)����(كالهما من حديث أبي هريرة ). مرجع سابق(
  ).251(، ح)االنتفاع بالعلم والعمل به(، مقدمة الكتاب، باب 1/323، وضعيف سنن ابن ماجة
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دعا اهللا سبحانه وتعـالى أن  ) ����(الرسول  إن: قال العلماء في شرحهم للحديث الشريف

يرزقه العمل بمقتضى علمه، وأن يعلّمه العلم النافع، وهو العلم الذي يتعلّق بأمر الـدين والـدنيا   

  .)1(فيما يعود فيها على نفع الدين، وطلب من اهللا تعالى أن يزيده من العلم النافع

امه بالعلم أنّه كان من بين أسرى قريش في الدالّة على اهتم) ����(وكان من أفعال النبي / رابعاً
 فجعل النبي ،علّم الواحد منهم عشـرة مـن   ) ����(وقعة بدر فقراء ال يملكون فداءفداءهم أن ي

  .)2(أطفال المسلمين القراءة والكتابة

)3("وعلَّمه الْقُرآن تَعلَّم من خَيركُم): "����(قول رسول اهللا / خامساً
.  

 رسـولُ  قَاَل ثُم - ،"َأدنَاكُم علَى كَفَضلي الْعابِد علَى الْعاِلمِ فَضُل): "����(سول اهللا قول ر/ سادساً

اللَّه )�(" :ِإن اللَّه لَاِئكَتَهمَل وَأهو اتومالس ينضالَْأرتَّى ،ولَةَ حي النَّما فرِهحتَّى جحوتَ والْح، 
لُّونصلَى لَيع لِّمِمالنَّاسِ ع ر4("الْخَي(.  

  .)5("مسلمٍ كُلِّ علَى فَرِيضةٌ الْعلْمِ طَلَب): "����(قول رسول اهللا / سابعاً

                                           
، 8/260، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحن محمد عبد السالم الرحماني، المباركفوري، أبو الحسن عبيد اهللا ب) 1(

  .هـ3/1404، دار البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء بالجامعة السلفية، ط)2517(، ح)جمع الدعاء(كتاب الدعوات، باب 
دراسـات   –من القرآن الكـريم  صور مقتبسة (وبيئته قبل البعثة  -عليه السالم –النبي دروزة، محمد عزة، عصر ) 2(

  .هـ2/1384، دار اليقظة العربية، بيروت، ط)454(، ص)وتحليالت قرآنية
). خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه(، كتاب فضائل القرآن، باب )5027(، ح6/192، صحيح البخاريأخرجه البخاري، ) 3(

  ).في ثواب قراءة القرآن(تر، باب ، كتاب تفريع ابواب الو)1452(، ح2/70، سنن أبي داودوأبو داود، 
، كتَاب الْعلْـمِ ، 5/50 ،)الجامع الصحيح( الترمذي سننهـ، 279/الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى، ت: أخرجه) 4(

أحمـد شـاكر، مطبعـة    : ، تحقيق)2685(، ح)ما جاء في فَضِل الْفقْه علَى الْعبادة(باب  ،)����(أبواب العلم عن رسول اهللا 
، المعجـم الكبيـر  هــ،  360/القاسم سليمان بن أحمد اللخمي، توالطبراني، أبو . هـ2/1395البابي الحلبي، مصر، ط

األلبـاني، محمـد   : [وصححه األلباني، انظر). 7912(، ح2حمدي السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط: ، تحقيق8/234
  )].2685(، مركز نور اإلسالم، اإلسكندرية، ح6/185، صحيح وضعيف سنن الترمذيهـ، 1420/ناصر الدين، ت

). فضل العلماء والحث على طلب العلـم (، مقدمة الكتاب، باب )220(، ح1/260، سنن ابن ماجةأخرجه ابن ماجة، ) 5(
، 1/36، )المعجم الصغير(الروض الداني هـ، 360/والطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن ايوب، اللخمي الشامي، ت

ر محمود الحاج امرير، المكتب اإلسالمي، دار عمار، بيروت، محمد شكو: ، تحقيق)من اسمه أحمد -األلف(، باب )22(ح
، كتاب العلـم، بـاب   )72(، ح17م1، صحيح الترغيب والترهيـب األلباني، : انظر. والحديث صححه األلباني. هـ1405

  ).الترغيب في العلم وطلبه وتعلّمه(
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 ِلعاِلمنَا ويعرِفْ ،صغيرنَا ويرحم ،كَبِيرنَا يجِلَّ لَم من ُأمتي من لَيس): "����(قول رسول اهللا / ثامناً
قَّه1("ح(.  

  )����(فضل العلم عند الصحابة الكرام والخلفاء الراشدين : رع الثالثالف

  ؛ )�(فضل العلم، لذلك أفادوا جميعاً من صـحبتهم للرسـول   ) ����(لقد أدرك الصحابة 
فـي العلـم بـالحالل    ) ����( )3(في القضاء، ونبغ معاذ بن جبل )����( )2(فنبغ علي بن أبي طالب

  بـن  االمواريث واألنصبة فـي الغنـائم، وُأبـي     في تقسيم) ����( )5(، وزيد بن ثابت)4(والحرام

                                           
والحاكم، أبو عبد اهللا محمد بن ). �(لصامت ، باقي مسند األنصار، حديث عبادة بن ا46/239، المسندأخرجه أحمد، ) 1(

، كتاب العلم، فصل )421(، ح1/211 المستدرك على الصحيحين،هـ، 405/عبد اهللا النيسابوري المعروف بابن البيع، ت
: والحـديث حسـنه األلبـاني، انظـر    . هـ1411مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تحقيق)في توقير العالم(

  ).الترغيب في إكرام العلماء وإجاللهم(، كتاب العلم، باب )101(، ح1/24، صحيح الترغيب والترهيباأللباني، 
) �(، نشـأ عنـد النبـي    )�(هو علي بن أبي طالب بن هاشم القرشي، أمير المؤمنين، ابن عم الرسول ): ����(علي ) 2(

وعـن أبـي بكـر،    ) �(تبوك، روى عن النبي  سوى) �(وصلّى معه أول الناس، شهد بدراً والمشاهد كلّها مع الرسول 
 هــ،  179/مالك، بن أنس بن مالك بن عامر األصـبحي، ت : انظر. هـ 40، توفي سنة )�(وزوجه فاطمة بنت النبي

محمد مصطفى األعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان، أبـو ظبـي،   : ، كتاب رجال الموطأ، تحقيق6/259، الموطأ
  .هـ1425

الجليل معاذ بن جبل، من األنصار، شهد بيعة العقبة الثانية وهو شاب أمرد، وقد حضر غزوة بدر وهو  هو الصحابي) 3(
على اليمن، وأرشده إلى كيفية تعليم الناس أمور دينهم واالستعداد لذلك، وقال ) ����(ابن عشرين عاماّ، وقد استعمله الرسول 

هـ وهو ابن ثالث وثالثين سنة 18، توفي في الشام سنة "بن جبل من أراد الفقه فليأت معاذاً): "����(عنه عمر بن الخطاب 
سـير أعـالم   هــ،  748/ الذهبي، أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، ت: بتصرف عن. أو أربع وثالثين

  ]. هـ9/1413شعيب األرناؤوط ومحمد العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ، تحقيق1/443، النبالء
، 5/665، سـنن الترمـذي  الترمذي، : انظر الحديث بتمامه في. ["والْحرامِ بِالْحلَاِل َأعلَمهم"بأنّه ) ����(رسول اهللا  ووصفه

: وقد صححه األلبـاني، انظـر  . حديث حسن: ، وقال الترمذي)3791(، ح))����(مناقب معاذ بن جبل(كتاب المناقب، باب 
، التعليقات الحسان على صحيح ابـن حبـان  هـ، 1420/نوح، ت الحاج بن ينالد ناصر محمد الرحمن، عبد األلباني، أبا

  ].هـ1424، 1جدة، ط الوزير، ، دار)7093(، ح10/219
كتاب اإليمان ومعالمـه وسـننه واسـتكماله    هـ، 224/ابن سالم، أبو عبيد القاسم بن سالم بن عبد اهللا الهروي، ت) 4(

  .هـ1403، 2األلباني، المكتب اإلسالمي، ط: ، تحقيق)20(، ح)النتقاص منهالزيادة في اإليمان وا(، باب 1/24، ودرجاته
هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوزان النجاري، أبو سعيد وقيل أبو خارجة، صحابي مشهور كتب الـوحي،  ) 5(

ن علي العسـقالني،  ابن حجر، أبو الفضل أحمد ب. [هـ48، وقيل، 45/ كان من الراسخين في العلم، ت: قال مسروق عنه
  )].ط.د(هـ، 1406محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، : ، تحقيق1/222، تقريب التهذيبهـ، 852/ت
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  .)2(في قراءة القرآن الكريم) ����( )1(كعب

في األمصار اإلسالمية، فأقاموا فيها ) ����(وقد تفرق هؤالء العلماء من الصحابة الكرام 

ه حركة علمية عظيمة، والتفّ حولهم تالميذ أخذوا العلم عنهم وأذاعوه بين الناس، ألنّهم أيقنوا بأنّ

  .)3(والفوز بالجنة -سبحانه وتعالى –طريق موصل لرضا اهللا 

أشعاراً تغنّى بها بفضل العلم وأهلـه،  ) ����(وقد نظم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب 

  :فقال

  ليــس الجمـال بـأثواب تزيننـا   
  

ــم واألدب   ــال العل ــال جم   إن الجم
  

  ليس اليتيم الذي قد مـات والـده  
  

ــم   ــيم العل ــيم يت   )4(واألدب إن اليت
  

) ����(، ففي زمن الخلفاء الراشدين )����(وقد ظّل اهتمام المسلمين بالعلم بعد وفاة الرسول 

اهتموا بالعلم كثيراً، فرغم كل ما كان يحدق بالدولة اإلسالمية من مخاطر لم يهملوا جانب العلم؛ 

  ).����(وذلك إلدراكهم فضله وأجره عند اهللا 

تم جمع المصحف الشـريف وتدوينـه،   ) ����(ر الصديق ففي زمن الخليفة األول أبي بك

 )5(، فجمـع القـرآن الكـريم مـن الرقَـاعِ     )����( زيد بن ثابت) ����(حيث أمر أبو بكر الصديق 
                                           

العقبة وبـدراً   )����(، من بني عمرو بن مالك النجاري األنصاري، شهد مع رسول اهللا )����(أبو المنذر : ُأبي بن كعب) 1(
 وأحداً والمشاهد كلّها، قال عنه النبي)����(" :بن كعبأقر تي ُأبيوكنّاه عمر بن الخطاب "أ أم ،)���� (    دأبـا الطفيـل وسـي

أن يقرأ عليه ) ����(المسلمين، وكان يكتب في الجاهلية، وبقي يكتب في اإلسالم، وكان من كتّاب الوحي، وقد أمره الرسول 
، التاريخ الكبيريل بن إبراهيم، البخاري، أبي عبد اهللا محمد بن إسماع: [انظر ترجمته في. هـ30سورة البينة، توفي سنة 

وابن سعد، أبي عبد اهللا محمد بن سـعد بـن   ). ت.د(، )ط.د(، طبعة دار المعارف العثمانية، حيدرآباد، )1615(، ح2/39
هــ،  1410محمد عطا، دار الكتب العلميـة، بيـروت،   : ، تحقيق3/498، الطبقات الكبرىهـ، 230/منيع الهاشمي، ت

، التعليقات الحسان على صـحيح ابـن حبـان   األلباني، : في" أقرأ أمتي ُأبي بن كعب: ")����(بي وانظر حديث الن). ط.د(
  )].7093(، ح10/219

  ).موطأ اإلمام مالك وبواعث تأليفه(، كتاب الصالة، باب 1/72، الموطأمالك، ) 2(
، دار الجيل، بيـروت،  1/404، يتاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واإلجتماعحسن، الدكتور حسن إبراهيم، ) 3(

  .هـ1422، 15ومكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط
  ).ت.د(، )ط.د(، )ن.د(، 1/28، ديوان علي بن أبي طالبعلي، ابن أبي طالب، ) 4(
هــ،  398/الجوهري، أبا نصر إسماعيل بـن حمـاد الفـارابي، ت   : [انظر. جمع رقعة، ما يكتب عليه من الحجارة) 5(

/ 4أحمد عبد الغفور عطار، دار العلـم للماليـين، بيـروت، ط   : ، تحقيق3/1221، )اج اللغة وصحاح العربيةت(الصحاح 
  ].هـ1407
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) ����(أرسل إلي أبو بكـر  : "قال) ����(وصدور الرجال، فقد روي عن زيد بن ثابت  )1(والعسبِ
فتتبع القرآن الكريم  )����(لوحي لرسول اهللا إنّك غالم شاب عاقل ال نتّهمك، قد كنت تكتب ا: قال

  .)2("فاجمعه

واستمراراً لالهتمام بالعلم، فقـد أنشـأ   ) ����(وفي زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطّاب 
، وكـذلك أنشـأ النظـام المـالي للدولـة      )4(نظام الدواوين )3(هـ20في العام ) ����(سيدنا عمر 

تم إنشاء األسطول البحري، وهذا أمر لم يعرفـه  ) ����(وفي عهد عثمان بن عفّان . )5(اإلسالمية
  .)6(العرب قبل اإلسالم

إن الخالفة األولى لإلسالم لم يصرفها انشغالها بترسـيخ الدولـة   : وبذلك أستطيع القول
 ،الْكَلمةُ الْحكْمةُ ضالَّةُ الْمـْؤمنِ " ):����(اإلسالمية عن االهتمام بالعلم؛ ألنّهم أدركوا قول الرسول 

احقُّ بِهَأح وا فَههدجا وثُم7("ي(.  
                                           

ابن سالم، أبا عبيد القاسم بن سالم : [انظر. الجريد: واحدها عسيب، وهو سعف النخل، وأهل الحجاز يسمونه: العسب) 1(
محمد عبد المعيـد خـان، دار الكتـاب العربـي،     . د: ، تحقيق4/165 غريب الحديث،هـ، 224/بن عبد اهللا الهروي، ت

  )].ط.د(هـ، 1396بيروت، 
). ط.د(هــ،  1405، دار الكتب العلمية، بيروت، 1/55، فضائل الصحابةالنسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن، ) 2(

  .1/406، تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واإلجماعيوحسن، 
تـاريخ  (تاريخ الطبري هـ، 310/، تالطبري جعفر اأب غالب، بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد الطبري،: انظر) 3(

  .هـ، دار التراث، بيروت1387، 2، ط4/209، )الرسل والملوك
شبه موضع لحفظ ما يتعلّق بحقوق السلطنة من األعمال واألموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال، أي ما ي: الديوان) 4(

: الوزارات اإلدارية في الوقت الحاضر، وقد اقتبس هذا النظام من الفرس والروم، وقد أنشأ عمر حينها عدة دواوين مثـل 
ديوان العطاء الذي يختص بالعطاءات للمسلمين، وديوان الجند الذي يختص بالجيش وجنده، وديوان الخراج الذي يخـتص  

األحكام هـ، 450/اوردي، أبا الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، تالم: انظر.. بالمدخوالت المالية للدولة
، والموسوعة الموجزة في التاريخ اإلسالمي). ت.د) (ط.د(، دار الحديث، القاهرة، 1/297، السلطانية والواليات الدينية

  .، نقالً عن موسوعة سفير للتاريخ اإلسالمي10/920
، دور الحجاز في الحياة السياسية العامـة فـي القـرنين األول والثـاني الهجـري     هيم، الشريف، أحمد إبرا: انظر) 5(

  )ت.د(، )ط.د(، دار الفكر العربي، )245-219(ص
، )ط.د(، )ن.د(، )476(، ص، تاريخ اإلسالم في عصر النبـوة والخالفـة الراشـدة   عبد اللطيف، عبد الشافي محمد) 6(
  ).ت.د(
سنن الترمـذي،  والترمذي، ). 4169(، ح)الحكمة(، كتاب الزهد، باب 2/1395، بن ماجةسنن اابن ماجة، : أخرجه) 7(
). 2687(، ح)ما جاء في فضل الفقـه علـى العبـادة   (، باب )����(، كتاب أبواب العلم عن رسول اهللا )2687(، ح4/348

األلبـاني،   :انظر. عيف جداًالحديث ض: وقال األلباني. ، واللفظ البن ماجة، والترمذي بمثله)�(كالهما عن أبي هريرة 
  ).2687(، ح6/187، صحيح وضعيف سنن الترمذي
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  )����(بعد الراشدين  االهتمام بالعلم: الفرع الرابع
وفي عصر الخالفة األموية لم ينشغل المسلمون بالفتوحات اإلسالمية عن االهتمام بالعلم، 

، حيث اشتهر )1(وكانت أهم العلوم التي اهتم بها المسلمون هي العلوم الدينية، مثل علم القراءات
رحمـه اهللا   -المـدني   )2(نافع بن عبد الـرحمن : عدد من العلماء في هذا الميدان كان من بينهم

  .في المدينة -تعالى
) ����(هذه المهمة من بعده ) ����(أما علم التفسير فقد نشأ في عهد النبوة وتولّى الصحابة 

كان من أشهر المفسـرين مـن   ، و)����(باعتبارهم الواقفين على أسراره المهتدين بهدي الرسول 
  .-رضي اهللا عنهما – )3(الصحابة عبد اهللا بن عباس

وفي في العصر العباسي فقد زاد االهتمام بالعلم حيث شجع الخلفاء العباسـيون علـى   
االهتمام بالعلوم بحثاً ودراسة وتأليفاً وتصنيفاً، وخصوصاً العلوم الدينية، وقد ازدهرت الحركـة  

  .-رحمهم اهللا جميعاً - )6(والمأمون )5(وهارون الرشيد )4(خاص في عهد المنصورالعلمية بشكل 

                                           
القطـان، منّـاع بـن خليـل،     : انظر. هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم واختالفها بعزو الناقلة: علم القراءات) 1(

  .هـ1411، مكتبة وهبة، القاهرة، 1/91، نزول القرآن على سبعة أحرفهـ، 1420/ت
هو ابن أبي نعيم الليثي، قرأ على طائفة من تابعي أهل المدينة، وأقرأ الناس دهراً طويالً، وكان : فع بن عبد الرحمننا) 2(

 النبي ن فيه رائحة المسك، ألنم شتمقرأ القرآن فـي فيـه،    )����(إمام الناس في القراءة بالمدينة ال ينازع، وكان إذا تكلّم ي
أبي عبد اهللا محمد بـن أحمـد بـن    : الذهبي: بتصرف عن.. [حة المسك دون أن يمس طيباومن ذلك الوقت يشتم منه رائ

شعيب األرناؤوط وغيره، : ، تحقيق1/109، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصارهـ، 748/عثمان بن قايماز، ت
  )].ط.د(هـ، 1404مؤسسة الرسالة، بيروت، 

، حبر األمة )����(، ابن عم رسول اهللا -رضي اهللا عنهما –ن عبد المطلب الهاشمي هو أبو العباس، عبد اهللا بن عباس ب) 3(
أن  )����(ثالثين شهراً، دعا له النبي ) ����(وفقيه العصر وإمام في التفسير، ولد قبل الهجرة بثالث سنوات، صحب الرسول 

مذاكرة العلم ساعة : ن ابن عباس، وهو القائلنعم ترجمان القرآ: يفقّهه اهللا في الدين ويعلّمه التأويل، وقال عنه ابن مسعود
الذهبي، شمس الدين أبو . [هـ في الطائف 68/وهو ابن عشر سنوات، توفي سنة) ����(خير من إحياء ليلة، توفي الرسول 

، )ط.د(، دار الكتب العلميـة، بيـروت،   1/41، تذكرة الحفّاظهـ، 748/عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، ت
  ].3/231، سير أعالم النبالءوالذهبي، . )ت.د(
، أكثر بني العباس هيبـة وشـجاعة   )هـ158 -95(الخليفة العباسي أبو جعفر، عبد اهللا بن محمد بن علي الهاشمي، ) 4(

  ].6/528، سير أعالم النبالءالذهبي، : [انظر سيرته في. ورأياً وعقالً، حسن المشاركة في الفقه واألدب وصنوف العلم
، كان من أنبل الخلفاء وأحشم الملوك، )هـ193 -148(خليفة العباسي أبو جعفر، هارون بن المهدي بن المنصور، ال) 5(

سير أعالم الذهبي، : [انظر سيرته في). ����(ذا حج وجهاد وغزو وشجاعة ورأي، وكان يحب العلماء ويعظّم حرمات اهللا 
  ]. 57 -53/ 8، النبالء

، قرأ العلم واألدب )هـ218 -170(اس، عبد اهللا بن هارون الرشيد بن أبي جعفر المنصور، الخليفة العباسي أبو العب) 6(
، سير أعالم النـبالء الذهبي، : [انظر سيرته في. واألخبار وعلوم األوائل، وأمر بتعريب كتبهم، وكان عالماً فصيحاً مفوهاً

10 /272- 289.[  
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  .-جميعاً
تدوين السنن، والبدء بتـدوين التفسـير،   : ومن أهم مظاهر التقدم العلمي في هذا العصر

ونمو النشاط الفقهي الذي أفرز المذاهب الفقهية المعروفة، وقد امتاز العصـر العباسـي األول   
  .)1(تصنيفها بشكل مميز وبارزبتدوين العلوم و

تطور علم الرياضيات والهندسة بعـد أن   -رحمه اهللا تعالى–وفي زمن الخليفة المأمون 
، حيث استطاع علماء المسلمين بذلك أن يستفيدوا من )3(وأرخميدس )2(تمت ترجمة كتب إقليدس
  . )4(علم الفلك وعلم الحساب

 أهم ة فإنا في الخالفة العثمانية لحقت وأمالحضارة األوروبي ز اهتمامها بالعلم أنما يمي
وإن كان أكثر ما اهتم به العثمـانيون هـو   .. بالحضارة اإلسالمية دون أن يدرك المسلمون ذلك

معرفةً أعمق، وفهم الدين بعلومه المختلفة؛ وعدوا ما ) ����(العلوم الدينية التي تُوصل لمعرفة اهللا 
رتبة وخادماً لعلم الدين، ولكن هناك بعض العلوم بقيت في ازدهارها ولـم  عدا ذلك تالياً في الم

تتوقّف الكتابة فيها، كعلم التاريخ، وقد كان العهد العثماني هو العصر الذهبي للشـعر التركـي   
وإن عدت المدنية اإلسالمية منطوية على نفسها، لكن بقي اهتمام المسـلمين  . والتأريخ الرسمي

مدارس للتعلـيم، وإن   -باإلضافة إلى كونها دوراً للعبادة  -حيث أصبحت المساجد بالعلم قوياً 

                                           
دراسة عـن دور العلمـاء فـي الحيـاة السياسـية       -اء والسلطةالعلمسيف الدين، عبد الحكيم عبد الحق، : انظر) 1(

  ).ت.د(، )ط.د(م، 2008، )174-168(، صواإلقتصادية في العصر العباسي األول
 كتاب اإلستقصـات المسـمى  من حكماء اليونان أيام ملوك البطالسة، أعلم أهل زمانه في الهندسة، وصاحب : إقليدس) 2(

القفطي، أبي الحسن جمال الدين علـي  : [هو جامعه ومحرره ومحقّقه فقط، انظر ترجمته في، وقيل )كتاب إقليدس(باسمه 
إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تحقيق1/55، أخبار العلماء بأخيار الحكماءهـ، 646/ابن يوسف، ت

، المطبعـة  1/86، تصر في أخبار البشرالمخهـ، 732/وأبي الفداء، عماد الدين إسماعيل بن علي، ت). ط.د(هـ، 1426
  )].ت.د(، )ط.د(الحسينية المصرية، 

ولد في صقلية، عالم يوناني كبير له اكتشافات واختراعات مهمة في الرياضيات والفيزياء بوجه خـاص،  : أرخميدس) 3(
في أشكاله الهندسية على يد جندي  تعمق في مبحث المجسمات، وقد عدها العلماء المتأخرون أساساً لطرائقهم، قُتل وهو اله

، مجلـة المقتـبس  هـ، 1372/كردعلي، محمد بن عبد الرزاق بن محمد، ت: انظر ترجمته في. م.ق 212روماني سنة 
  .، المجلّة مرقّمة آلياً ضمن المكتبة الشاملة اإللكترونية)تاريخ علم الهندسة وكبار المهندسين(، تحت مقال 10/30

هــ،  1425، مكتبـة العبيكـات،   )161(، صنظم، فنون، علوم -الحضارة اإلسالميةيوسف، . د، دابن ارشي: انظر) 4(
  ).ط.د(
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  .)1(كان التركيز فيها منصباً على تعليم القرآن الكريم والحديث الشريف والفقه

  مكانة المعلّم ومنزلته: المطلب الثاني

  المقصود بالمعلّم لغة واصطالحاً :الفرع األول

من يتّخذ مهنة التعليم ومن له الحق : ، والمعلّم)2(لصواب والخيرالملهِم ل: المعلم في اللغة

في ممارسة إحدى المهن، وكان هذا اللقب أرفع الـدرجات فـي نظـام الصـناع كالنّجـارين      

  .)3(والحدادين

ويأتي المعنى اإلصطالحي للمعلّم من المعنى اللغوي؛ فالمعلّم من يوجد فيه سعة الخير، 

  .)4(الناس، وهذا المعنى مأخوذ من موسم الحج، ألنّه معلَم يجتمع فيه الناس وهو الذي يجتمع إليه

تسمية وظيفية للرجال والنساء الذين يقومون بالتدريس، سواء : والمعلّم عند علماء التربية

  .)5(في مدرسة حكومية أم خاصة بعد استيفائهم لشروط المهنة ومقوماتها

هو من عنده دراية بالعلم الذي يتم من خالله تنميـة   -مربيأو المدرس أو ال –فالمعلّم 

الفكر والوعي لدى الطالب، وتنظيم سلوكهم وعواطفهم، وبناء شخصياتهم المتكاملة على أساس 

  .)6(الدين اإلسالمي

وهو الشخص الذي يأتمنه المجتمع لتعليم التالميذ، كما أنّه الجسر الـذي يصـل بـين    
                                           

، )204-195(محمد ظافر الصـواف، ص . د: ، ترجمةالعالم اإلسالمي عشية توسع أوروبةسوندرز، جون، : انظر) 1(
  ).ط.د(هـ، 1412مؤسسة الرسالة، بيروت، 

  ).ت.د(، )ط.د(، دار صادر، بيروت، 12/417، لسان العربيقي المصري، ابن منظور، محمد بن مكرم اإلفر) 2(
، )ع ل م: مـادة (، 2/224، المعجـم الوسـيط  مصطفى، إبراهيم، وأحمد الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد النجار، ) 3(

  ).ت.د(، )ط.د(مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، استانبول، : تحقيق
مكتب البحوث والدراسات، : ، تحقيق3/385، تهذيب األسماء واللغاتهـ، 676بن شرف، النووي، أبو زكريا يحيى ) 4(

  ).ط.د. (م1996دار الفكر، بيروت، 
م، 2009، عـالم الكتـب، القـاهرة،    )939(، صمعجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلّمإبراهيم مجدي، . عزيز، د) 5(
  ).ط.د(
، )ط.د(، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، )1(، صحول التدريس وأساليبه ملخّصاتمأمون وجيه أحمد، . الرفاعي، د) 6(
  ).ت.د(
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معلم صاحب رسالة يمكن تمييزه عن سائر البشر بما يتميز به من سمات المدرسة والمجتمع، وال
عليهم  - )2("الْعلَماء هم ورثَةُ الَْأنْبِياءف. ")1(جعلت بعض الشعراء تشبهه بأنّه كاد أن يكون رسوال

  .كما جاء في الحديث النبوي الشريف -السالم

النصوص الشرعية من الكتـاب والسـنة،    وللمعلّم مكانة عظيمة في اإلسالم دلّت عليها

  :وهذا ما سأتناوله في الفرعين اآلتيين

  مكانة المعلّم في القرآن الكريم  :الفرع الثاني

  :خص القرآن الكريم المعلّم بمنزلة رفيعة دون غيره من الناس، وهذا ما يظهر فيما يأتي

��{{{{): ����(قول اهللا ) أ ,:.%��6َ ��;�*&+, .-&�+, ِ<(َ�=�;�� ,:.%��6َ ��;�*&+, .-&�+, ِ<(َ�=�;�� ,:.%��6َ ��;�*&+, .-&�+, ِ<(َ�=�;�� ,:.%��6َ ��;�*&+, .-&�+, ِ<(َ�=�;�>��?��� �@�ْ�A+ْ, ,:ُ5�ُB ��;�*&+,�� �@ُC�%�>��?��� �@�ْ�A+ْ, ,:ُ5�ُB ��;�*&+,�� �@ُC�%�>��?��� �@�ْ�A+ْ, ,:ُ5�ُB ��;�*&+,�� �@ُC�%�>��?��� �@�ْ�A+ْ, ,:ُ5�ُB ��;�*&+,�� �@ُC�%{{{{)3(.  

يرفعهم في الثواب في اآلخرة وفـي  ) ����(أن اهللا : وقد جاء في تفسير هذه اآلية الكريمة

الكرامة في الدنيا، فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن، والعالم على من ليس بعالم، وقد قال عبد 

العلماء في هذه اآلية، وأنّه يرفع الذين آمنوا وُأوتوا العلـم  ) ����(مدح اهللا ): "����()4(اهللا بن مسعود

  .)5("على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات في دينهم إذا فعلوا ما ُأمروا به

                                           
، 1علي العسيلي، مؤسسة األعلمي، بيروت، ط: ، تحقيق1/153، )الشوقيات(ديوان أحمد شوقي شوقي، أحمد، : انظر) 1(

  .م1998
  ).10(ابن ماجة وأبو داود، وصححه األلباني، وقد سبق تخريجه ص: أخرجه) 2(
  .11/ 58سورة المجادلة، ) 3(
هو عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب المخزومي الهذلي، أسلم أول اإلسالم فكان سادس ): ����(عبد اهللا بن مسعود ) 4(

 ن جهر بالقرآن الكريم بمكّة، هاجر الهجرتين، وصلّى القبلتين، وشهد مع النبيل مجميع الغزوات، وتُوفي ) ����(ستة، وأو
انظـر  ". أنه علم القرآن والسنة وكفي بـذلك علمـاً  ): "����(وقال عنه علي بن أبي طالب . هـ34/ لمنورة سنةبالمدينة ا

، 1/124، حلية األولياء وطبقات األصـفياء هـ، 430/األصبهاني، أبي نعيم أحمد بن عبد اهللا بن مهران، ت: [ترجمته في
هـ، 630/ين أبي الحسن علي بن محمد الشيباني الجزري، توابن األثير، عز الد). ط.د(هـ، 1394دار السعادة، مصر، 

ـ 1415علي محمد عوض وآخرين، دار الكتب العلمية، بيـروت،  : ، تحقيق3/381، أسد الغابة في معرفة الصحابة . هـ
  )].87(، ترجمة رقم 1/462، سير أعالم النبالءوالذهبي، 

  .17/296، تفسير القرطبيالقرطبي، : بتصرف يسير عن) 5(
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�� َ+� ;�ِF �2:.��َ�A�D+ْ, ْ,:ُ+�ُB .=&#َ*Eَ�; ���&َ{{{{): ����(قول اهللا ) ب;�*&+,�� �2:.��َ�A�; ��;�*&+, )ِ:Eَ�G�; �ْ�H �ُْ�َD+ْ, ْ,:ُ+�ُB .=&#َ*Eَ�; ���&�ِF �2:.��َ�A�; �+َ ��;�*&+,�� �2:.��َ�A�; ��;�*&+, )ِ:Eَ�G�; �ْ�H �ُْ�َD+ْ, ْ,:ُ+�ُB .=&#َ*Eَ�; ���&�ِF �2:.��َ�A�; �+َ ��;�*&+,�� �2:.��َ�A�; ��;�*&+, )ِ:Eَ�G�; �ْ�H �ُْ�َD+ْ, ْ,:ُ+�ُB .=&#َ*Eَ�; ���&�ِF �2:.��َ�A�; �+َ ��;�*&+,�� �2:.��َ�A�; ��;�*&+, )ِ:Eَ�G�; �ْ�H �ُْ�ِ����+ِْ����+ِْ����+ِْ����+ْ{{{{)1(.  

العلماء والجهال، ومعلوم عند كّل من له عقل أنّه ال اسـتواء بـين العلـم    : قيل المراد
والجهل، وال بين العالم والجاهل، والمراد الذين يعملون بعلمهم، فإنّهم المنتفعون به؛ ألن من لم 

  .)2(يعمل بمنزلة من لم يعلم

  لنبويةكانة المعلّم في السنّة ام: الفرع الثالث

رفعت السنة النبوية الشريفة من شأن المعلّم ومكانته؛ حيث فضلته علـى العابـد غيـر    
العالم، وبينت أثره الكبير في رقي المجتمع وسعادته، وهذا ظاهر في األحاديث النبوية الشـريفة  

  :اآلتية

 :ِإسـراِئيلَ  بنـي  فـي  انَاكَ رجلَينِ عن سِئل )����( اهللا رسول أن ،)����( )3(الحسن عنما جاء ) أ
 ويقُوم النَّهار يصوم والْآخَر الْخَير، النَّاس فَيعلِّم يجلس ثُم الْمكْتُوبةَ، يصلِّي عاِلما كَان َأحدهما
 يجلس ثُم الْمكْتُوبةَ يصلِّي ذيالَّ الْعاِلمِ هذَا ضُلفَ" :)����( اللَّه رسوُل قَاَلف َأفْضُل؟ َأيهما اللَّيَل،
لِّمعفَي النَّاس ،رلَى الْخَيع ابِدي الْعالَّذ ومصي ارالنَّه قُوميَل، وي اللَّيللَى كَفَضع نَاكُملًا َأدج4("ر(.  

أطنب فـي الجـواب،    )����(أن الرسول : وقد جاء في شرح هذا الحديث النبوي الشريف
: فضل األول أو العالم، وذلك لتعظيم شأنه وتقريره فـي ذهـن السـامع، وقولـه    : يث لم يقلح
: من يقوم بالعبادة دون العلم، وسبب ذلك: أي أنّه عالم ومعلّم، بينما أدناهم "َأدنَاكُم علَى كَفَضلي"

ة، والعبـادة الزائـدة   أن العلم نفعه متعد والعبادة منفعتها قاصرة، والعلم إما فرض عين أو كفاي

                                           
  .9/ 39سورة الزمر، ) 1(
، فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسـير هـ، 1250/الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، ت) 2(
  ).ت.د(، )ط.د(، دار الفكر، بيروت، 4/451
جنّة، حفظ عن جده ، وسيد شباب أهل ال)�(هو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطّلب، ابن ريحانة رسول اهللا ) 3(
  .3/245، سير أعالم النبالءالذهبي، . هـ) 50(أحاديث، توفي سنة  -رضي اهللا عنهما –وعن أبيه وأمه ) ����(
، سـنن الـدارمي   هــ، 255/تأبو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن بن بهران التميمي السمرقندي، الدارمي، : أخرجه) 4(
هـ، 1412السعودية، ، حسين الداراني، دار المغني: تحقيق، )352(، ح)لعالمفي فضل العلم وا(، كتاب العلم، باب 1/360
، مشكاة المصـابيح هـ، 741/التبريزي، محمد بن عبد اهللا الخطيب العمري، ت: [والحديث حسنه األلباني؛ انظر ).ط.د(
، 3سـالمي، بيـروت، ط  محمد ناصر الدين األلبـاني، المكتـب اإل  : ، تحقيق)250(، كتاب العلم، الفصل الثالث، ح1/83

  ].م1985
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  .)1(نافلة، وثواب الفرض أكبر من أجر النفل

 عابِـد  :همارجلَانِ َأحـد ) ����(ذُكر ِلرسوِل اللَّه  :، قَاَل)����( )2(َأبِي ُأمامةَ الْباهليعن ما جاء ) ب
الْآخَرو ،اِلموُل فَقَاَل عسُل" :)����( راِلمِ فَضلَى الْعع ابِدي الْعللَى كَفَضع نَاكُمَأد"، وُل قَاَل ثُمسر 

اللَّه )����(: "ِإن اللَّه لَاِئكَتَهمَل وَأهو اتومض الساَألرتَّى ولَةَ حي النَّما، فرِهحج حوتَ تَّىوالْح 
لُّونصلَى لَيلِّمِ ععالنَّاسِ م ر3("الْخَي(.  

ذكـر تعمـيم أهـل السـموات      )����(وقد جاء في شرح الحديث الشريف أن الرسـول  
وخص النَّمل بالذكر من بين دواب البر ألنّها أكثر الحيوانات إدخاراً، فهي أحوج إلى .. واألرض


	       وت بالـذكر لـدفع   بركة أهل العلم، وكذلك خص الح� �
�َ ��

	 ا�رض � ��� �
�م أن� َ�
�إ�

�ن +*() '&##�% ا$#"!، أو,)"$�� �وفيه إشـارة إلـى    ..$�85$7 456 أن� إ23ال ا$�0! '#!آ,�% أ�.ً
الفضلية بأن نفع العلم متعد، ونفع العبادة قاصر، مع أن العلم في نفسه فرض وزيـادة العبـادة   

  .)4(نافلة

لسلمون على مر العصور االهتمام بالمعلّم، وذلك لفضـله وأهميتـه التـي    وقد توارث ا
أوجدها له القرآن الكريم والسنة النبوية، وألن العلم كان مرتبطاً بأشخاص العلماء قبل التـدوين،  

عن النبي أنّه قال) ����( وقد صح" :"ِإن لَا اللَّه قْبِضي لْما الْعاعزانْت هنْتَزِعي من  ،ـادبالْع  ـنلَكو 
قْبِضي لْمضِ الْعبِقَب ،اءلَمتَّى الْعِإذَا ح لَم قبا ياِلماتَّخَذَ ع النَّاس اؤرالًا، وسهـِئلُوا  جا  فَسفَـَأفْتَو 
  . )5("وَأضلُّوا فَضلُّوا علْمٍ بِغَيرِ

                                           
مرقـاة المفـاتيح   هـ، 1014/القاري، أبي الحسن نور الدين علي بن سلطان محمد المال الهروي، ت: بتصرف عن) 1(

  ).ط.د(، )250(هـ، كتاب العلم، ح1422، دار الفكر، بيروت، 1/323، شرح مشكاة المصابيح
عريب، صحابي، نزيل حمص، ممن بايع تحت الشجرة، وسمع هو صدي بن عجالن بن وهب بن : أبو أمامة الباهلي) 2(

 النبي)���� ( ة الوداع، روى عنه عدداً من األحاديث، أرسله النبيفي حج)���� ( إلى قومه)يـدعوهم إلـى اإلسـالم    ) باهلة
  .363 -3/359، سير أعالم النبالءالذهبي، : انظر. هـ89وقيل  86فأسلموا، له كرامات كثيرة، توفي سنة 

  ).11(خرجه الترمذي والطبراني، وقد سبق تخريجه صأ) 3(
  ).213(، كتاب العلم، ح1/298،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالقاري، : بتصرف عن) 4(
، )رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمن(، كتاب العلم، باب 4/2058، صحيح مسلممسلم، : أخرجه) 5(
عبد اللَّه بن كالهما عن ). 100(، ح)كيف يقبض العلم(، كتاب العلم، باب 1/31، البخاري صحيحوالبخاري، ، )2673(ح

  . -رضي اهللا عنهما – عمرِو بنِ الْعاصِ
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ثَةُ الَْأنْبِياء، ِإن الَْأنْبِياء لَم يورثُوا دينَارا ن الْعلَماء هم ورِإ: ")����(وكذلك حديث الرسول 
  .)1("ولَا درهما، ِإنَّما ورثُوا الْعلْم فَمن َأخَذَه َأخَذَ بِحظٍّ وافرٍ

قد أجلّوا العلماء واحترموهم احترامـاً كبيـراً؛ فقـد قـال     ) ����(لذلك نرى أن الصحابة 

َأتُمسك ِلـي  : فقال) ����(بِرِكَابِ زيد بنِ ثَابِت  -رضي اهللا عنهما -ابن عباس أمسك: ")2(الشّعبي

 -شُوهد ابـن عبـاس   "وكذلك . )3("ِإنَّا هكَذَا نَصنَع بِالعلَماء: ؟ قال)����(وَأنْتَ ابن عم رسوِل اِهللا 

أتَْأخُذُ  )����(أنتَ ابن عم رسوِل اِهللا : ، فقيل له)����(يأخذ بِرِكَابِ ُأبي بنِ كَعبٍ  -رضي اهللا عنهما

  .)4("إنَّه ينبغي للحبرِ أن يعظَّم ويشَرفَ: فقال! بِرِكابِ رجٍل من األنْصار؟

وقد حصل العلماء على هذه المكانة الرتباط العلم بهم، ألنّه كان محفوظاً في صـدورهم  

) ����(وين القرآن الكريم في عصر أبي بكر الصديق قبل التدوين، حيث بدَئ في تدوين العلم بتد

  .)5()����(وبعض الصحابة ) ����(على يد زيد بن ثابت 

   

                                           
  ).10(صححه األلباني، وقد سبق تخريجه صابن ماجه وأبو داود، و: أخرجه) 1(
وصلّى خلفه، وسمع من عـدد مـن كبـار    ) ����(عامر بن شراحبيل، اإلمام، عالمة عصره، رأى علياً : الشعبي هو) 2(

بتصرف . ابن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، والثوري في زمانه: علماء الناس ثالثة: الصحابة، قال عنه ابن عيينة
  .4/302، سير أعالم النبالء، الذهبي: عن

، 1/188، الجامع ألخالق الـراوي وآداب السـامع  هـ، 463/، تبن ثابتالخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي ) 3(
  ).ت.د(، )ط.د(محمود الطحان، مكتبة المعارف، بيروت، . د: ، تحقيق)307(، ح)األخذ بركاب المحدث(باب 

  ).309 -307(، ح)األخذ بركاب المحدث(، باب 1/188، ق الراوي وآداب السامعالجامع ألخالالخطيب البغدادي، ) 4(
، 1/276، محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحـدثين  –عصر الخالفة الراشدة العمري، أكرم بن ضياء، ) 5(

  ).ت.د(، )ط.د(مكتبة العبيكان، 
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  المبحث الثاني

  حكم طلب العلم ومشروعية التعلّم والتعليم فـي اإلسالم

على طلب العلم منذ فجر اإلسالم، وذلك من خالل مالزمـتهم  ) ����(لقد حرص الصحابة 

تلقّي عنه؛ فهو معلّمهم األول الذي ينهلون منه العقيدة وفقه العبادات وسؤاله وال) ����(لرسول اهللا 

والمعامالت وما يصلح لهم شؤون دنياهم وأخراهم، وقد حرصوا على طلب العلم من مصـدره  

لشعورهم بوجوب ذلك وأهميته وفضله وخيريته، وفي المطلبين اآلتيين أبين حكم طلـب العلـم   

  :لتعليم في اإلسالموفضله ومشروعية التعلّم وا

  حكم طلب العلم في اإلسالم: المطلب األول

 الْعلْمِ طَلَب"): ����(لقد بدأ المسلمون باالهتمام بالعلم منذ عهد الرسالة، فقد قال رسول اهللا 
  . )1("مسلمٍ كُلِّ علَى فَرِيضةٌ

وهـو تعلّـم    واتّفق الفقهاء على أن علم الحال هو العلم الواجب تعلّمه على كل مسـلم، 

المسلم الطهارة وكيفية وضوئه وصالته وصيامه وزكاته إذا كان ممن تجب عليه الزكاة وكذلك 

وكّل أمر أراد فعله وجب عليه تعلّم أحكامه قبل العمل بـه،  . الحج إذا كان ممن يجب عليه الحج

  . )2(كالتجارة والنكاح

                                           
 فضل(، باب )����(المقدمة، أبواب في فضل أصحاب رسول اهللا ، )224(ح ،1/81، سنن ابن ماجةأخرجه ابن ماجة، ) 1(

وواضع الْعلْمِ عنْد غَيرِ َأهله كَمقَلِّد الْخَنَازِيرِ الْجوهر واللُّْؤلَُؤ (: لحديث مذكور مع زيادة، وا)العلماء والحثّ على طلب العلم
بالذَّهحه  . من اسمه أحمد: ، باب األلف)61(، ح1/58، المعجم الصغير) الروض الداني(، وأخرجه الطبراني. )ووصـح

صحيح وضعيف سنن ابن األلباني، : انظر.. فإنّه ضعيف جداً..) لْعلْمِ عنْد غَيرِ َأهله كَمقَلِّدوواضع ا: (األلباني دون زيادة
  .، إنتاج مركز نور اإلسالم باإلسكندريةبرنامج منظومة التحقيقات الحديثية: وانظر ).224(، حماجة

سهيل زكار، وعبد الهـادي  . د: ، تحقيق1/66، بالكسهـ، 189/الشيباني، أبو عبد اهللا محمد بن الحسن بن فرقد، ت) 2(
أبا الحسن علي بن محمد بن : والماوردي. 3/3، المدخلابن الحاج، : وانظر). ن.د(، )ط.د(هـ، 1400مرصوني، دمشق، 

، )شرح مختصر المزني(الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي هـ، 450/ محمد بن حبيب البصري البغدادي، ت
). ط.د(هـ، 1914الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، : قيق، تح14/149

مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحق بن هـ، 250/الكوسج، أبا يعقوب المروزي إسحق بن منصور بن بهرام، ت: وانظر
  .هـ1425ة بالمدينة المنورة، ، منشورات عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمي9/4654 راهويه،
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مروا َأولَادكُم بِالصلَاة وهم "): ����( وقد استند الفقهاء على وجوب تعلّم العلم بقول الرسول
  .)1("سنين، وفَرقُوا بينَهم في الْمضاجِعِ َأبنَاء سبعِ سنين، واضرِبوهم علَيها وهم َأبنَاء عشْرِ

 وفي هذا الحديث الشريف داللة واضحة على وجوب تعلّم اإليمان وأحكامه على الصبي

. )2(صبية إذا راهقا، وقد أوجب الحديث ذلك التعليم على وليهما، وال ينبغي أن يتركـا سـدى  وال

وعلى هذا إذا وجب على الولي تعليم الصبي فكان أولى وجوبه على البالغ المكلّـف؛ ألنّـه ال   

تبـارك   – فـإن اهللا . )3(يستقيم أمر دينه إالّ بتعلّمه، حيث إن الدين يقوم بالعلم كما يقوم بالجهاد
.I����J�0+ْ,�� .K��%+, ��H.{{{{: يقول -وتعالى:ُ��� ,1���َ �@ُC3���HَB�� �@ُC�GُL�َْB ,:ُ� ,:.%��6َ ��;�*&+, ��MN;َB ��;.I����J�0+ْ,�� .K��%+, ��H.:ُ��� ,1���َ �@ُC3���HَB�� �@ُC�GُL�َْB ,:ُ� ,:.%��6َ ��;�*&+, ��MN;َB ��;.I����J�0+ْ,�� .K��%+, ��H.:ُ��� ,1���َ �@ُC3���HَB�� �@ُC�GُL�َْB ,:ُ� ,:.%��6َ ��;�*&+, ��MN;َB ��;.I����J�0+ْ,�� .K��%+, ��H.:ُ��� ,1���َ �@ُC3���HَB�� �@ُC�GُL�َْB ,:ُ� ,:.%��6َ ��;�*&+, ��MN;َB ��;{{{{)4(.  

أي علّموا بعضكم بعضاً ما تقون به من تعلّمونـه  : وقد جاء في تأويل هذه اآلية الكريمة

ما ) ����(، وعلّموا أهليكم من العمل بطاعة اهللا )����(هللا النار، وتدفعونها عنه إذا عمل به بطاعة ا

وبناء على ذلك يتّضح أن الفقهاء قاموا بتقسيم العلم إلـى قسـمين   . )5(يقون به أنفسهم من النار

  :رئيسين هما

   

                                           
، وفي روايـة  )متى يؤمر الغالم بالصالة(، كتاب الصالة، باب )495(، ح1/133 سنن أبي داود،أبو داود، : أخرجه) 1(
: وأخرجه بنحو منـه . ، واللفظ له"كْبةالر وفَوقَ السرة دون ما ِإلَى ينْظُر فَلَا َأجِيره، َأو عبده خَادمه َأحدكُم زوج وِإذَا: "له

األمر بتعلـيم  (، كتاب الصالة، باب 1/430، سنن الدارقطنيهـ، 385/الدراقطني، أبو الحسن علي بن عمر البغدادي، ت
). ط.د(هــ،  1424شعيب األرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، : ، تحقيق)887(، ح)الصلوات والضرب عليها

 َأو َأمتَه عبده َأحدكُم زوج وِإذَا ،الْمضاجِعِ في بينَهم وفَرقُوا ،ِلعشْرٍ علَيها واضرِبوهم ،ِلسبعٍ بِالصالة بيانَكُمص مروا: "بلفظ
هفَال َأجِير نْظُرا ِإلَى يم وند ةرقَ السفَوو ةكْبالر، ا فَِإنتَ متَح السةِإلَى ر ةكْبالر نم ةروإسناده حسن : قال األلباني ".الْع

، 2/401، صحيح أبي داودهـ، 1420/األلباني، محمد ناصر الدين، ت: انظر. حسن: صحيح، وحديث الدارقطني بالزيادة
  ).ط.د(هـ، 1423، مؤسسة غراس، الكويت، ..)متى يؤمر الغالم بالصالة(، كتاب الصالة، باب )59(ح
، دار إحيـاء  1/337، درر الحكام شرح غرر األحكـام هـ، 885/خسرو، محمد بن فرامرز بن علي، ت) منال(مال ) 2(

  ).ط.د(، )ت.د(الكتب العربية، 
، اإلختيـار لتعليـل المختـار   هــ،  683/الموصلي، مجد الدين أبو الفضل عبد اهللا بن محمود بن مودود الحنفي، ت) 3(
  ).ط.د(هـ، 1356مود أبي دقيقة، مطبعة الحلبي، القاهرة، الشيخ مح: ، تعليق4/169
  .6/ 66سورة التحريم، ) 4(
  .23/491، )تفسير الطبري(جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري، ) 5(
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  ما هو فرض عين: القسم األول

يتوجـه  بأنّه الواجب على كّل مكلّف، فإن قصد الشارع منه : عرف العلماء فرض العين
  .)1(إلى الفاعل بعينه، حتى إذا عجز عن القيام بالفعل سقط الطلب جملة وال ينتقل إلى غيره

طَلَب الْعلْـمِ  ": والعلم الذي يتعين على المكلّف طلبه هو المقصود بنص الحديث الشريف
ـ "، والمقصود به )2("فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلمٍ ان عليـه فـرض   ما كان على المسلم فرض عملُه ك

  .)3("علمه، وأنّه ما لم يكن العمل عليك فرضاً فليس طلب علمه واجباً

وهذا النوع من العلوم هو كّل ما يحتاجه المسلم إلقامة الفرائض ومعرفـة الحـقّ مـن    
الباطل، وهذا النوع من العلم لو لم يكن فريضة لما تمكّن الناس من الخروج من اإلثم والتمييـز  

واعتقاده ) ����(وفيما يتعلّق بالعقائد فيكفي التصديق بكّل ما جاء به رسول اهللا . باطلبين الحقّ وال
4(اعتقاداً جازماً سليماً من كّل شك(.  

 -أي ما يدخل ضمن ما يجب تعلّمـه - )5(وقد أضاف المالكية على ما اتّفق عليه الفقهاء
مامة واإلجتهاد فطلـب العلـم   من كان فيه موضع لإل: "-رحمه اهللا تعالى- )6(كما ذكر ابن رشد

  .)7("عليه واجب

                                           
: ، تحقيق1/283، الموافقات في أصول الشريعةهـ، 790/الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، ت: انظر) 1(

  ).ط.د(هـ، 1417مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفّان،  أبي عبيدة
  ).11(ابن ماجة والطبراني، وصححه األلباني، وقد سبق تخريجه ص: أخرجه) 2(
، 4/186، )شرح سنن أبـي داود (معالم السنن هـ، 388/الخطّابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي، ت) 3(

  ).ط.د(هـ، 1351المطبعة العلمية، حلب،  ،)نشر العلم(كتاب العلم، باب 
هــ،  520/وابن رشد الجد، أبا الوليد محمد بن أحمد القرطبـي، ت . 30/261، المبسوط في فقه الحنفيةالسرخسي، : انظر) 4(

محمد حجي، دار الغرب اإلسـالمي،  . د: ، تحقيق17/339، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل للمسائل المسـتخرجة 
وابن حنبل، أبـا عبـد اهللا أحمـد بـن محمـد الشـيباني،       . 1/24،المجموع شرح المهذّبوالنووي، . هـ1408، 2بيروت، ط

  ).ن.د(، )ت.د(، )ط.د(زهير الشاويش، : ، تحقيق1/439، مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اهللاهـ، 241/ت
، دار الغرب اإلسالمي، 1/43، المقدمات والممهداتـ، ه520/ابن رشد الجد، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي، ت) 5(

  ).ت.د(، )ط.د(هـ، 1408
أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي المالكي، شيخ المالكية، قاضي الجماعة بقرطبة، كان فقيهاً عالماً، حافظاً : ابن رشد) 6(

المقدمات، اختصار المبسـوط، مـات   : من تصانيفهللفقه، مقدما فيه على جميع أهل عصره، بصيراً بأقوال أئمة المالكية، 
  .19/502، سير أعالم النبالءالذهبي، : انظر ترجمته في. هـ520/سنة

، التاج واإلكليل لمختصـر خليـل  ، 897/المواق، أبو عبد اهللا محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الغرناطي، ت) 7(
  ).ط.د(هـ، 1416، دار الكتب العلمية، بيروت، 4/538
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  ما هو فرض كفاية: القسم الثاني

هو اإليجاب على بعضٍ غير معين ال على الجميـع، ويسـقط   : المقصود بفرض الكفاية

وقد اتّفق الفقهاء على أن ما زاد عن علم الحال هو فرض كفاية علـى جميـع   . )1(بفعل بعضهم

، وقد استدلّوا على ذلك بقـول  )2(ام به بعضهم سقط عن الباقينالمسلمين، أو هو فرض عام إذا ق

 {{{{    ):����(اهللا �( ,:.M&7َLEَ�3�+ ٌPَL�Q�Rَ �@.M�%�� �P�َ�=�( S�ُ# ���� �=َL�َ �+َ�:�َ(َ ًP&(�َ# ,�.=�L�%�3�+ �2:.%���9.�+ْ, �2�َ# ����� 
�( ,:.M&7َLEَ�3�+ ٌPَL�Q�Rَ �@.M�%�� �P�َ�=�( S�ُ# ���� �=َL�َ �+َ�:�َ(َ ًP&(�َ# ,�.=�L�%�3�+ �2:.%���9.�+ْ, �2�َ# ����� 
�( ,:.M&7َLEَ�3�+ ٌPَL�Q�Rَ �@.M�%�� �P�َ�=�( S�ُ# ���� �=َL�َ �+َ�:�َ(َ ًP&(�َ# ,�.=�L�%�3�+ �2:.%���9.�+ْ, �2�َ# ����� 
�( ,:.M&7َLEَ�3�+ ٌPَL�Q�Rَ �@.M�%�� �P�َ�=�( S�ُ# ���� �=َL�َ �+َ�:�َ(َ ًP&(�َ# ,�.=�L�%�3�+ �2:.%���9.�+ْ, �2�َ# ����� �@.M���:�َ ,�.��*�%.3�+�� ِ�;�/+, �@.M���:�َ ,�.��*�%.3�+�� ِ�;�/+, �@.M���:�َ ,�.��*�%.3�+�� ِ�;�/+, �@.M���:�َ ,�.��*�%.3�+�� ِ�;�/+,

+َ �@ِM�3+َِF ,:.A�?�� ,َTِF+َ �@ِM�3+َِF ,:.A�?�� ,َTِF+َ �@ِM�3+َِF ,:.A�?�� ,َTِF+َ �@ِM�3+َِF ,:.A�?�� ,َTِF�2�.�َ*�0�; �@.M&��A�2�.�َ*�0�; �@.M&��A�2�.�َ*�0�; �@.M&��A�2�.�َ*�0�; �@.M&��A{{{{)3(.  

أن نفير العامة عن أوطانهم لطلب العلـم غيـر   : وقد جاء في تفسير هذه اآلية الكريمة

صحيح، لإلفضاء إلى المفسدة، فحين لم يكن نفير الكافّة، فهالّ نفر من كّل جماعة كثيرة جماعة 

في تحصيلها، وليجعلـوا مرمـى    قليلة منهم يكفونهم النفير ليتكلّفوا الفقه فيه ويتجشّموا المشاق

همتهم في التفقّه بانذار قومهم وإرشادهم، ألن التفقّه هو الجهاد األكبر؛ حيث إن الجهاد بالحجاج 

أعظم أثراً من الجهاد بالنضال، وفي اآلية داللة واضحة على وجوب طلب العلم، وأنّه مع ذلـك  

  .)5(فة من الفرقة للتّفقّه، لما تضمن من األمر بنفر الطائ)4(فرض على الكفاية

وهذا هو الصواب واهللا تعالى أعلم، إذ ال يعقل أن يتفرغ جميع النـاس لطلـب العلـم    

ويتركون أمر الجهاد والعناية بالعيال وأمور الحياة الدنيوية، فإذا قام بهذا الواجب بعض المسلمين 

                                           
شـرح مختصـر   هــ،  716/الطوفي، أبا الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن الكريم الصرصري، ت: انظر) 1(

  ).ط.د(هـ، 1407عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، : ، تحقيق2/408، الروضة
 .14/149، الحاوي الكبيـر والماوردي، . 18/426، البيان والتحصيلابن رشد الجد، : وانظر. 30/263، المبسوطالسرخسي، ) 2(

عبـد  : ، تحقيق2/342، كتاب الفروعهـ، 763/وابن مفلح، أبا عبد اهللا شمس الدين محمد بن مفرج المقدسي الراميني، ت
  ).ط.د(هـ، 1424اهللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، 

  .9/122سورة التوبة، ) 3(
مـدارك  (تفسير النّسـفي  هـ، 710/كات حافظ الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمود، تالنّسفي، أبي البر: بتصرف عن) 4(

: وانظـر ). ط.د(هــ،  1419يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت، : ، تحقيق1/717، )التنزيل وحقائق التأويل
ض التنزيـل وعيـون   الكشاف عن حقائق غوامهـ، 538/الزمخشري، أبا القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار اهللا، ت

  .هـ، دار الكتاب العربي، بيروت1407، 3، ط2/323 األقاويل في وجوه التأويل،
عبد السـالم محمـد   : ، تحقيق3/206، أحكام القرآنهـ، 370/الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، ت) 5(

  ).ط.د(هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415علي شاهين، 
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وتفقيههم والحفاظ علـى الشـريعة   سقط اإلثم عن الجميع لكفاية الفئة المتعلّمة أمر تعليم الناس 

  .اإلسالمية

ولكن هل يتعين هذا الفرض على كّل من وجد في نفسه الكفـاءة لتـولّي أمـر إمامـة     

  ؟؟)1(المسلمين

فأقول إن هذا الرأي يؤخذ به إذا كان أهل اإلمامة والذكاء قلّة، أو تخلّف جميع أو أكثـر  

ر منهم جماعة تكفي للقيام بهذا الواجب فقد سقط اإلثم هذه الفئة عن العلم، أما إذا كانوا كثرة ونف

عن المتخلّفين عنه، إذ ال يعقل أن يدرس أي علم من العلوم الكفائية كّل من وجد في نفسه القدرة 

  .أعلم) ����(على ذلك، واهللا 

  حرص العلماء على طلب العلم: المطلب الثاني

جالّء في طلب العلم وحرصـهم علـى   فقد رأيت من المناسب أن أذكر أقوال العلماء األ

تلقّيه، لما يعود بالفائدة على اإلسالم والمسلمين عامة، وصلته الوثيقة بالبحث، وذلك من خـالل  

إما فرض عين أو فـرض  : مقارنته بالعبادة النافلة، مقارنة مع العلم الذي هو على أحد وجهين

  :كفاية

الحسن والعمل الصالح جـزء   )3(مع السمت طلب العلم: "-رحمه اهللا تعالى - )2(قال كعب -1

  .)4("من النبوة

                                           
التـاج واإلكليـل   والمواق، . 1/43، المقدمات والممهداتابن رشد الجد، : إليه المالكية كما جاء في بحسب ما ذهب )1(

  .4/538، لمختصر خليل
هو كعب بن مانع، ويكنى أبا إسحق، من كبار التابعين، كان على دين يهود فأسلم في زمن عمر بن الخطّـاب  : كعب) 2(
الطبقـات  ابن سعد، : انظر ترجمته في.. هـ32/ سكن حمص حتى توفي بها سنة، قدم المدينة ثم خرج إلى الشام، ف)����(

  .، الطبقة الثانية من التابعين7/307، الكبرى
  ).س م ت: مادة(، 1/131، مختار الصحاحالرازي، . ذكر اسم اهللا على الشيء: هيئة أهل الخير، والتسميت: السمت) 3(
  .5/372، اءحلية األولياء وطبقات األصفياألصبهاني، ) 4(
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ليس عمل بعد الفرائض أفضـل مـن طلـب    : "-رحمه اهللا تعالى -) 1(قال سفيان الثوري -2

  .)2("العلم

من طلب العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومـن  : "-رحمه اهللا تعالى- )3(قال مالك بن دينار -3

  .)4("طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة

  .)6("طلب العلم أفضل من صالة النافلة: "-رحمه اهللا تعالى- )5(قال الشافعي -4

                                           
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، اإلمام الحافظ، سيد العلماء العاملين في زمانه، مجتهد، مصنّف كتاب الجامع، ) 1(

  .7/230، سير أعالم النبالءالذهبي، . هـ126/يعد من صغار التابعين، وهو من أصحاب الشعبي، ت
  .6/363، حلية األولياء وطبقات األصفياءاألصبهاني، ) 2(
المصاحف، روى عن أنس  كتبة أعيان ومن التابعين، هـ، من ثقات130أو  127/هو أبو يحيى البصري، الزاهد، ت) 3(

الذهبي، شمس الدين أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بـن  : انظر ترجمته في.. بن مالك، ووثّقه النسائي، واستشهد به البخاري
بشّار عواد معروف، دار . د: ، تحقيق3/488 ووفيات المشاهير واألعالم، تاريخ اإلسالمهـ، 748/عثمان بن قايماز، ت

  ).ط.د(م، 2003الغرب اإلسالمي، 
أبـي  : ، تحقيق)308(، ح2/186، المجالسة وجواهر العلمهـ، 333/الدينوري، أبو بكر أحمد بن مروان المالكي، ت) 4(

  ).ط.د(هـ، 1419البحرين، ودار ابن حزم، بيروت، عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، جمعية التربية اإلسالمية، 
هـ، روى عن مالك ومسلم بن خالد وابن عيينة وغيرهم من 150هو محمد بن إدريس الشافعي، ولد بالشام بغزة سنة ) 5(

فعي كان الشـا : "العلماء، وكان حافظاً؛ حفظ الموطّأ في تسع ليال، وكان مالك يثني على فهمه وحفظه، قال عنه ابن حنبل
ابـن  : انظر ترجمته في. هـ ودفن فيها204، توفي في مصر سنة )"����(وسنّة رسول اهللا ) ����(أفقه الناس في كتاب اهللا 

، الديباج المذهب في معرفـة أعيـان علمـاء المـذهب    هـ، 799/فرحون، إبراهيم بن محمد، برهان الدين اليعمري، ت
  ). ت.د(، )ط.د(اث، القاهرة، أبي النور محمد األحمدي، دار التر. د: ، تحقيق2/160
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1/249، المسـندهـ، 204/الشافعي، أبو عبد اهللا محمد بن إدريس المطلبي القرشي، ت) 6(

  ).ط.د(هـ، 1400
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  المبحث الثالث

  مشروعية التعلّم والتعليم في الفقه اإلسالمي

أصبح التعلّم والتعليم في وقتنا الحاضر ضرورة، لحاجة الناس إليـه، لـذا أبـين فـي     

  :التعليم في الفقه اإلسالميالمطلبين اآلتيين حكم اإلسالم في التعلّم و

  ماهية التعلّم ومشروعيته في الفقه اإلسالمي :المطلب األول

  معنى التعلّم والتعليم في اللغة واإلصطالح: الفرع األول

اإلعالم، غير أن اإلعالم : وقيل هو. )1(هو تنبه النفس لتصور المعاني :التعلّم في اللغة

  .)2(مختص بما كان بإخبار سريع

، واتجاهـات ، وأفكـار ، ومعـاني ، ما يكتسبه الفرد من معـارف  :وهو في اإلصطالح

سواء تم هذا االكتسـاب بطريقـة   ، واستراتيجيات وطرائق وأساليب، وقيم، وعادات، وعواطف

  .)3(أو بطريقة عرضية دونما قصد، متعمدة ومخططة

ن الخبرة التي تحصل تغير في السلوك ناتج كله أو بعضه ع: والتعلّم عند علماء التربية

ويشـمل  .. بوعي الفرد ولكنّها قد تتضمن بعض العناصر المنبثقة عن الالوعي -في األساس -

أيضاً التغير في السلوك العاطفي، بيد أنّه يقتصر عادة علـى اكتسـاب المعرفـة الرمزيـة أو     

  .)4(الخبرةالمهارات العضلية والعادات، وهو التغير الذي يحصل في سلوك اإلنسان نتيجة 

                                           
، مادة 33/130، تاج العروس من جواهر القاموسهـ، 1205/الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، ت) 1(
  ).ت.د(، )ط.د(، دار الهداية، )ل مع (
، التوقيف على مهمـات التعـاريف  هـ، 1031/المناوي، زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي، ت) 2(

  .هـ1410محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، . د: ، تحقيق)188(ص
وموقع موسوعة  .http://ar.wikipedia.org :ويكيبيديا -موقع الموسوعة الحرة: انظر الشبكة اإللكترونية) 3(

  .http://www.edutrapedia.illaf.net: التعليم والتدريب
، مكتبـة لبنـان ناشـرون،    )673(، ص)إنجليزي عربـي (المعجم الموسوعي لمصطلحات التربية فريد، . النجار، د) 4(

  .م2003
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  وعية التعلّم في الفقه اإلسالميمشر: الفرع الثاني

  :وفيه ثالث مسـائل

  تعلّم العلوم كافّة: سألة األولىالم

به عن بقيـة  ) ����(ميز آدم ) ����(وقد أولى اإلسالم التعلّم مكانة عظيمة، حيث إن اهللا 
6�4َW, �X�ـ����M&�ُ# Vـ� Uـُ   �����&@� 6�4َW, �X�ـ����M&�ُ# Vـ� Uـُ   �����&@� 6�4َW, �X�ـ����M&�ُ# Vـ� Uـُ   �����&@� 6�4َW, �X�ـ����M&�ُ# Vـ� Uـُ   {{{{): ����(خلقه، حيث قال اهللا  �@&�����       V4َ�ـ���DِY 
�Zُِـ:���َB َ7َـ�](َ �PَـC�Q\��+ْ, $َ�ـ�� �@.M[َـ�=�� �@       V4َ�ـ���DِY 
�Zُِـ:���َB َ7َـ�](َ �PَـC�Q\��+ْ, $َ�ـ�� �@.M[َـ�=�� �@       V4َ�ـ���DِY 
�Zُِـ:���َB َ7َـ�](َ �PَـC�Q\��+ْ, $َ�ـ�� �@.M[َـ�=�� �@       V4َ�ـ���DِY 
�Zُِـ:���َB َ7َـ�](َ �PَـC�Q\��+ْ, $َ�ـ�� �@.M[َـ�=�� �@

  �8���مسميات األسماء، ومعنى هـذا أن  ) ����(علّم آدم ) ����(، أي أن اهللا )2ِF V_.9�H{{{{)1 #ُ%ـEُ@� ^�ـ����2ِF V_.9�H  �8 #ُ%ـEُ@� ^�ـ����2ِF V_.9�H  �8 #ُ%ـEُ@� ^�ـ����2ِF V_.9�H  �8 #ُ%ـEُ@� ^�ـ�

أراه األجناس التي خلقها وعلّمه أن هذا اسمه فرس وهذا اسمه بعير وهذا اسـمه كـذا   ) ����(اهللا 

أنبئوني بأسماء هؤالء إن كنتم : هذه المسميات على المالئكة وقال لهم) ����(م عرض اهللا ث.. وكذا

تعالى استخلف في األرض مفسدين سفّاكين دماء، ) ����(صادقين، حيث أن المالئكة ظنّت أن اهللا 

من الفوائد العلميـة التـي هـي    ) ����(أن فيمن يستخلفه اهللا  -في اآلية الكريمة –وقد جاء الرد 

  .)2(صول الفوائد كلّها ما يستأهلون ألجله أن يستخلفواأ

إذن كان التعلّم والفوائد العلمية سبباً في اإلستخالف والتفضيل، وقد حثّ رسولنا الكريم 

وقد جاء في شرح الحديث . )3("منَاسكَكُم عنِّي خُذُوا: "على التعلّم حيث قال في حجة الوداع) ����(

  . )4(فظوها، وهذا يدّل على وجوب أخذ المناسك وتعلّمهاأي تعلّموها واح: الشريف

                                           
  .2/31البقرة، سورة ) 1(
  .1/79، )مدارك التنزيل وحقائق التأويل( تفسير النسفيالنّسفي، ) 2(
)3 ( رِيأبو عمر يوسف بن عبد اهللا النَم ،رجامع بيان العلـم   ،هـ463/، تالقرطبي األندلسيأخرجه ابن عبد الب

أبـي األشـبال الزهيـري، دار ابـن     : ، تحقيق)موضع السنة من الكتاب وبيانها له( ابب، )2346(، ح2/1189 وفضله،
، )استحباب رمي جمرة العقبـة (، كتاب الحج، باب 2/943، صحيح مسلموأخرجه مسلم، . هـ1414الجوزي، السعودية، 

 ِلتَْأخُـذُوا  : "كالهما بلفـظ ). 1970(، ح)في رمي الجمار(، كتاب المناسك، باب 2/201، السننوأبو داود، ). 1297( ح
كَكُمنَاسرِي لَا فَِإنِّي ،ملِّي َأدلَا لَع جَأح دعي بتجح هذوالحـديث بـالنص   ). ����(، وجميعهم من حديث جابر بن عبـد اهللا  "ه

يج أحاديث إرواء الغليل في تخر، هـ1420/محمد ناصر الدين، تاأللباني، : [المثبت أعاله صححه األلباني في
  .]زهير الشاويش: ، المكتب اإلسالمي، بيروت، إشراف1045، 2، ط)أركان الحج وواجباته(، باب 4/271، منار السبيل

  ).2642(، ح)رمي الجمار(، كتاب المناسك، باب 9/179، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالمباركفوري، ) 4(
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لذلك نجد المسلمين منذ فجر اإلسالم قد اهتموا بالتعليم، ألنّهم لو تركوه لما وصل إلينـا  

  .اإلسالم

وقد اهتم الفقهاء بأحكام التعلّم وأفردوا له مسائل في كتبهم وذلك ألهميته في نقل العلوم 

  :ث كانت األحكام الفقهية في التعلّم كالتاليالدينية والدنيوية، حي

على فرضية تعلّم علم الحال، وهو ما يحتاج إليه المرء في الحال ألداء مـا   )1(اتّفق الفقهاء: أوالً

  . لزمه، ويفترض عليه عيناً علمه؛ كالطهارة ألداء الصالة

د الفاسـدة، لـذلك ال   فإن أراد التجارة يفترض عليه تعلّم ما يحترز به عن الربا والعقو

وعلى هذا يحرم عى الجاهل  يجوز له أن يقدم على أي تصرف من المعامالت قبل تعلّم أحكامه،

  .كسبه الحرام، وكذلك إذا فُرض عليه الحج فعليه تعلّم مناسك الحج

والسبب في وجود هذا النوع من التعلّم هو الحفاظ على الشريعة وبقائها، وحيث إن هذا 

إن ما ال يتم : ، بناء على القاعدة الشرعية القائلة)2(يكون إالّ بالتعلّم فقد أصبح بذلك واجباً البقاء ال

  .)3(الواجب إال به فهو واجب

 ولَكـن  الْعباد، من ينْتَزِعه انْتزاعا الْعلْم يقْبِض لَا اللَّه ِإن"): ����(وذلك لحديث الرسول 
قْبِضي لْمضِبِ الْعقَب ،اءلَمتَّى الْعِإذَا ح لَم قبا ياِلماتَّخَذَ ع ا النَّاسوسءالًا، رهـِئلُوا  جا  فَسفَـَأفْتَو 
  . )4("وَأضلُّوا فَضلُّوا علْمٍ بِغَيرِ

                                           
والنووي، أبا زكريا محيي الدين يحيـى بـن شـرف،    . 6/28، الذخيرةوالقرافي، . 1/66، الكسبالشيباني، : انظر) 1(

هـ، المكتب اإلسـالمي،  1412، 3/زهير الشاويش، ط: ، تحقيق10/222، روضة الطالبين وعمدة المفتينهـ، 676/ت
هــ،  1400، )ط.د(، 3/316، المبدعهـ، 884/وابن مفلح، أبا إسحق إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا الحنبلي، ت. بيروت

  .المكتب اإلسالمي، بيروت
  .1/66، الكسبالشيباني، ) 2(
، دار الكتـب العلميـة،   2/88، األشـباه والنظـائر  هــ،  911/السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ت) 3(

  .هـ1411
  ).20(أخرجه البخاري ومسلم، وقد سبق تخريجه ص) 4(
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ففي هذا الحديث الشريف داللة على وجوب التعلّم؛ ألن المراد بقبض العلم لـيس هـو   

ولكن أن يموت حملته ويتّخذ الناس الجهال رؤساء، والمراد من العلـم  محوه من صدور حفّاظه 

وال يتّخذ الناس الجهال رؤساء لهم إالّ عند عدم وجود العلماء، وال يكون ذلك . )1(هو علم الكتاب

  .إالّ بترك التعلّم، إذ بتركه ينتزع العلم من بين الناس

��َ+�Cـ� #ُ:�ُـ:,ْ   ��َ+�Cـ� #ُ:�ُـ:,ْ   ��َ+�Cـ� #ُ:�ُـ:,ْ   ��َ+�Cـ� #ُ:�ُـ:,ْ   {{{{): ����(قول اهللا  )2(قهاءومن أدلّة وجوب تعلّم علم الحال التي ذكرها الف
�2:.4.��/5َ �@ُE%ُ# ���ِY�� ���Eَ�C+ْ, �2:.�S��Aُ5 �@ُE%ُ# ���ِY �8�3����Y���2:.4.��/5َ �@ُE%ُ# ���ِY�� ���Eَ�C+ْ, �2:.�S��Aُ5 �@ُE%ُ# ���ِY �8�3����Y���2:.4.��/5َ �@ُE%ُ# ���ِY�� ���Eَ�C+ْ, �2:.�S��Aُ5 �@ُE%ُ# ���ِY �8�3����Y���2:.4.��/5َ �@ُE%ُ# ���ِY�� ���Eَ�C+ْ, �2:.�S��Aُ5 �@ُE%ُ# ���ِY �8�3����Y��{{{{)3(.  

أمـر عبـاده أن يكونـوا    ) ����(ففي اآلية الكريمة تنبيه إلى وجوب التعلّم، وذلك أن اهللا 

ن التعليم إالّ بالتعلّم ألن التعلّم ال يكون إالّ رؤساء للناس، وذلك بتعليمهم الحالل والحرام، وال يكو

  .)4(من العلماء المتعلّمين

على كونها فرض كفايـة،   )5(أما بقية العلوم سواء كانت دنيوية أو شرعية فقد اتّفق الفقهاء: ثانياً

يحتاج  إذا قام به بعض الناس سقط اإلثم عن الباقين، حيث إن الواحد ال يتمكّن من تعلّم جميع ما

إليه في عمره، فكل مجموعة تتعلّم علماً، وهكذا يتكامل بجميع المتعلّمين المجتمع المسلم، حيـث  

وهكذا يتوصل كّل شخص إلـى مـا   .. إن المزارع يحتاج إلى التاجر والتاجر يحتاج إلى العامل

بر به النبـي  وبذلك يتحقّق المجتمع الذي أخ.. يحتاج إليه بمساعدة غيره له وبمساعدته هو لغيره
  .)6("َأصابِعه بين شَبك ثُم بعضا، بعضه يشُد كَالْبنْيانِ ِللْمْؤمنِ الْمْؤمن: "بقوله) ����(

                                           
، 16/224، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجـاج هـ، 676/ت النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف،) 1(

هــ، دار إحيـاء   1392، 3، ط)2673(، ح)رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمـان (كتاب العلم، باب 
  .التراث العربي، بيروت

  .1/43، المقدمات والممهداتابن رشد الجد، ) 2(
  .79/ 3سورة آل عمران، ) 3(
  .6/538، )تفسير الطبري(جامع البيان عن تأويل آي القرآن  الطبري،) 4(
. 10/223، روضـة الطـالبين  والنّـووي،  . 1/141، الـذخيرة القرافـي،  : وانظر. 30/264، المبسوطالسرخسي، ) 5(

اإلنصاف في معرفة الـراجح  هـ، 885/والمرداوي، عالء الدين أبا الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلي، ت
  ).ت.د(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 3، ط4/123، الخالف من

تشبيك األصـابع  (، كتاب الصالة، أبواب استقبال الصالة، باب )481(، ح1/103، صحيح البخاريأخرجه البخاري، ) 6(
منين تـراحم المـؤ  (، كتاب البر والصلة واآلداب، باب )2585(، ح4/1999، صحيح مسلمومسلم، ). في المسجد وغيره

  ).����( األشعريكالهما من حديث أبي موسى ". َأصابِعه بين شَبك ثُم: "، وقد ذكر الحديث دون زيادة)وتعاطفهم
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وللحديث داللة على أن المعاونة في األمور المباحة مندوب إليها، وتشبيك أصابع اليـد  

وليدّل أيضاً على أن هذه األصابع علـى  ، )1(ليكون أوقع في نفس السامع) ����(من قبل الرسول 

اختالف أحجامها إنّما ترجع إلى أصل واحد وهو اليد، وكذلك المؤمنون فهم جميعاً يرجعون إلى 

  .)2()����(أصل واحد وهو سيدنا آدم 

وهذا دليل على المساواة بين المسلمين، وحتى يقبل المسلمون على تعلّم جميع العلوم، كّل 

  .رجة إتقانه لهذه العلوم، ليتكامل بهم بنيان المجتمع المسلممسلم حسب رغبته ود

���?�ـ�<�      {{{{): ����(وقد بينت اآلية الكريمة هذا المعنى في قول اهللا  ٍaـ�A�Y bَ�:ـ(َ �@.Mَـ'�A�Y ـ��%�A(َ����      �>ـ��?��� ٍaـ�A�Y bَ�:ـ(َ �@.Mَـ'�A�Y ـ��%�A(َ����      �>ـ��?��� ٍaـ�A�Y bَ�:ـ(َ �@.Mَـ'�A�Y ـ��%�A(َ����      �>ـ��?��� ٍaـ�A�Y bَ�:ـ(َ �@.Mَـ'�A�Y ـ��%�A(َ����
   �c;ِ=ْdًـ� 4.ـ'�A�Y @.Mُـ'�A�Y َ*�d&E�3�+   �c;ِ=ْdًـ� 4.ـ'�A�Y @.Mُـ'�A�Y َ*�d&E�3�+   �c;ِ=ْdًـ� 4.ـ'�A�Y @.Mُـ'�A�Y َ*�d&E�3�+   �c;ِ=ْdًـ� 4.ـ'�A�Y @.Mُـ'�A�Y َ*�d&E�3�+{{{{)3(قراء ، أي جعلنا بعضهم أقوياء وأغنياء وموالي والبعض ضعفاء وف

وخدماء ليصرف بعضهم بعضاً في حوائجهم ويستخدمونهم في مهنهم ويتسخّرون في أشـغالهم  

فالمزارع يحتاج إلى عمل النساج . )4(حتى يتعايشوا ويصلوا إلى منافعهم، هذا بماله وهذا بأعماله

النساج ليحصل له اللباس، والنّساج يحتاج على عمل المزارع ليحصل له الطعام والقطن، ثم كل 

  .)5()����(حد منهما يقيم من العمل ما يكون معيناً لغيره فيما هو قربة وطاعة هللا وا

وكذلك الحاجة إلى تعدد العلوم وتكاملها، فكّل فئة تحتاج إلى علم الفئة األخرى، فالطبيب 

ك المهندس وكافّـة العلـوم   يحتاج المعلم لتربية أبنائه، والمعلّم يحتاج الطبيب لعالج أبنائه، وكذل

  .هنوالم

خروج الطالب البليد من فرض الكفاية، حيث عدوه مـن   )6(وقد ذكر المالكية والشافعية

باب العبث بالنسبة إلى المصلحة المجتلبة ومن تكليف ما ال يطاق في حقّه وكالهما باطل شرعاً، 
                                           

، فتح الباري شـرح صـحيح البخـاري   هـ، 852/، تأحمد بن علي العسقالني ،أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر،) 1(
محمد فؤاد عبد الباقي، دار : ، رقّم كتبه وأبوابه)6026(، ح)م بعضاتعاون المؤمنين بعضه(، كتاب اآلداب، باب 10/450

  ).ط.د(هـ، 1379المعرفة، بيروت، 
  ).481(، ح)تشبيك األصابع في المسجد وغيره(، كتاب الصالة، باب 3/420، المرجع السابق) 2(
  .43/32سورة الزخرف، ) 3(
  .3/271، )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(تفسير النسفي النسفي، ) 4(
  .1/75، الكسبالشيباني، ) 5(
  . 14/150، الحاوي الكبيروالماوردي، . 8/119، التاج واإلكليل لمختصر خليلالمواق، ) 6(
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البليد فقد آلة الـتعلّم وهـي   ، وكذلك ألن1( (}}}}_َ ;.َ .-&�+, .eS�َC�َ .-&�+, .eS�َC.; َ_��M�A�4.� &_ِF �1GْL�َ .-&�+, .eS�َC.; َ_��M�A�4.� &_ِF �1GْL�َ .-&�+, .eS�َC.; َ_��M�A�4.� &_ِF �1GْL���M�A�4.� &_ِF �1GْL{{{{): ����(وذلك لقول اهللا 

  .القدرة عليه

  ةتعلّم اللغة العربي: المسألة الثانية

اللغة العربية هي أول اللغات، وكّل اللغات األخـرى حـدثت بعـدها إمـا توقيفـاً أو      
�����&ـ@� 6��X  �����&ـ@� 6��X  �����&ـ@� 6��X  �����&ـ@� 6��X  {{{{: قـال ) ����(حيث إن اهللا  )����(وأول من تكلّم بالعربية هو أبونا آدم . )2(اصطالحاً

����4َW,����4َW,����4َW,����4َW,��M&�ُ# V��M&�ُ# V��M&�ُ# V��M&�ُ# V{{{{)3(.   

في تفسير هذه اآلية الكريمة أن من بين األسماء  -رحمه اهللا تعالى – )4(وقد ذكر الرازي

) ����(هي اللغات وهي كّل لغة توقيفية، فقد علّمـه اهللا   )����(آلدم ) ����(األسماء التي علّمها اهللا 

لفارسية والروميـة  أسماء جميع المسميات بكل اللغات المختلفة التي يتكلّم بها ولد آدم اليوم من ا

يتكلّمون جميع هذه اللغات، ولما تفرقوا في البالد وماتوا قرناً بعد  )����(والزنجية، وكان ولد آدم 

وقد كانت اللغة العربية لغة كثير من .. قرن نسوا جميع اللغات، فهذا هو السبب في تغير األلسنة

، وقد أنزل القرآن الكـريم  )����(نا محمد األقوام السابقة منها قوم عاد وثمود وصالح ونوح وسيد

  .)5(باللغة العربية

                                           
  .2/286سورة البقرة، ) 1(
، محاضرات األوائل ومسـامرات األواخـر  هـ، 1007/علي دده، عالء الدين بن مصطفى البوسنوي السكتواري، ت) 2(

  .هـ1424محمد زينهم محمد عزت، دار اآلفاق العربية، القاهرة،  .د: ، تعليق)69(ص
  .2/31سورة البقرة، ) 3(
هـ، اإلمام المفسر، أوحد زمانـه فـي   544/ هو أبو عبد اهللا فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي، ولد سنة) 4(

ابن خطيب الري، أقبل الناس على كتبه في حياته : المعقول والمنقول وعلوم األوائل، مولده في الري وإليها نسبته، يقال له
. هـ606يتدارسونها، كان يحسن الفارسية، وله الكثير من المؤلّفات، كان واعظاً بارعاً في العربية والفارسية، توفي سنة 

، م2003، 5، ط6/313م، األعـــال هـ، 1396/الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن على بن فارس، ت: انظر
  .دار العلم للماليين، بيروت

، )التفسـير الكبيـر  (مفاتيح الغيـب  هـ، 606/الرازي، أبا عبد اهللا فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين، ت: انظر) 5(
  .هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت1420، 3، ط2/398
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لذلك نجد الفقهاء قد أفردوا لتعلّمها أحكاماً تميزت عن بقية العلوم الدنيوية لتوقّـف فهـم   

  :أمور الدين عليها، فكانت أقوالهم فيها على النحو اآلتي

 الحنفية: أوالً

لسن، ألنّها لسان أهل الجنّة، ومن تعلّمهـا أو  فقد ذكروا أن للعربية فضالً على سائر األ
 عربِـي،  َألنِّـي  :ِلثَالث الْعرب َأحبوا): "����(وذلك لحديث رسول اهللا . )1(علّمها غيره فهو مأجور

آنالْقُرو ،بِيرع كَالمِل وَأه نَّةالْج بِير2("ع(.  

لدنيوية وفروض الكفاية، والـدليل علـى   ومع ذلك فقد بقيت أحكام تعلّمها ضمن العلوم ا

عدها كذلك أن الحنفية لم يميزوها عن بقية العلوم بالذكر، ولكن يفهم ذلك مـن أحكـامهم فـي    

الصالة، حيث إن الحنفية أجازوا الصالة وقراءة القرآن بغير اللغة العربية، ولكنهم اختلفوا فـي  

  :بية، فكانت أقوالهم كاآلتيجواز هذه الصالة مع القدرة على اللغة العر

إلى القول بجواز الصالة وقراءة القرآن فيها بغير  -رحمه اهللا  – ذهب اإلمام أبو حنيفة

            :واحتج لهذا القول بما يلي. )3(اللغة العربية، سواء كان يجيد اللغة العربية أم ال

اتحة بالفارسية، فكانوا يقرؤون أن يكتب لهم الف) ����(أن الفرس كتبوا إلى سلمان الفارسي  -1

   .ذلك في الصالة حتى النت ألسنتهم للعربية

أن الواجب عليهم قراءة المعجز واإلعجاز في المعنى، فإن القرآن حجة على الناس كافّة،  -2

غير مخلوق وال ) ����(وعجز الفُرس عن اإلتيان بمثله إنّما يظهر بلسانهم، والقرآن كالم اهللا 

                                           
، 6/419، المحتار على الـدر المختـار   ردابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ) 1(
  .هـ، دار الفكر، بيروت1412، 2ط
فضـل كافّـة   (، بـاب  )����(، كتاب معرفة الصحابة )6999(، ح4/97 المستدرك على الصحيحين،أخرجه الحاكم، ) 2(

: لبـاني وقـال األ ). 11441(، ح)����(، عطاء عن ابن عباس )العين(، باب 11/185، المعجم الكبيروالطبراني، ). العرب
  ).160(، ح1/293، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في األمةاأللباني، : الحديث موضوع، انظر

أبي الوفـا  : ، تحقيق1/15، األصل المعروف بالمبسوطهـ، 189/الشيباني، أبو عبد اهللا محمد بن الحسن بن فرقد، ت) 3(
  .لوم اإلسالمية، كراتشي، إدارة القرآن والع)د،ت) (ط.د(األفغاني، 
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، فقد قـال  )1(غات كلّها محدثة، لذلك ال يجوز أن يقال إنّه قرآن بلسان مخصوصمحدث والل

 �W, ِ=.Yَُ��+��8 {{{{): ����(اهللا �L+َ .-&�ِF�� �8�+��َW, ِ=.Yُ� 
�L+َ .-&�ِF�� �8�+��َW, ِ=.Yُ� 
�L+َ .-&�ِF�� �8�+��َW, ِ=.Yُ� 
�L+َ .-&�ِF��{{{{)2(.  

إلى عدم جواز الصالة وقراءة القرآن  -رحمهما اهللا تعالى – وذهب أبو يوسف ومحمد

كان ال يحسن العربية فإنّه يجزئه الصالة  الكريم فيها بغير العربية لمن كان يتقن العربية، أما إذا

أن القرآن معجز بالنظم والمعنى، فإذا قدر عليهما فال يتأدى الواجب : بغيرها، وقد احتجوا لذلك

إالّ بهما، فإن عجز عن النظم أتى بما قدر عليه كمن عجز عـن الركـوع والسـجود فيصـلّي     

  .)3(باإليماء

 مناقشة أدلّة الحنفية

  :الفاتحة بالفارسية، فمردود وال يحتج به بسبب) ����(وهو كتابة سلمان الفارسي  :ولالدليل األ

  .أن هذا خبر مجهول األصل، ال يعرف له سند، فال يجوز العمل به) أ

  .)4(أن الخبر لو كان ثابتاً لنُقل وتواتر، ألنّه مما تتوافر الدواعي على نقله وتواتره) ب

كون القرآن الكريم معجزاً بالمعنى واللفظ وأنّه موجـود فـي لغـات     وهو قولهم :الدليل الثاني

 �W, ِ=.Yَُ��+�ـ�8 {{{{: األقوام السابقة، واستداللهم باآلية�L+َ .-&�ِF�� �8ـ�+��َW, ِ=.Yُ� 
�L+َ .-&�ِF�� �8ـ�+��َW, ِ=.Yُ� 
�L+َ .-&�ِF�� �8ـ�+��َW, ِ=.Yُ� 
�L+َ .-&�ِF��{{{{)5(   عليهم بأنّه ال يكـون القـرآن ردفي ،

له، ولـو   معجزاً بلفظه ومعناه إذا غُير عن نظمه وال يكون قرآناً وال مثله، وإنّما يكون تفسيراً

  .)6(باإلتيان بسورة من مثله) ����(كان تفسيره مثله لما عجزوا عن اإلتيان بمثله ولما تحداهم اهللا 

                                           
  .1/37، المبسوطالسرخسي، ) 1(
  .26/196سورة الشعراء، ) 2(
  .1/37، المبسوطالسرخسي، ) 3(
  .، مطبعة البابي الحلبي3، ط2/159، مناهل العرفان في علوم القرآنهـ، 1367/الزرقاني، محمد عبد العظيم، ت) 4(
  .26/196سورة الشعراء، ) 5(
  .1/351، المغنيابن قدامة، ) 6(
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 �Yُ.ـ=ِ ,Wَ��+�ـ�8  {{{{: وأما اآلية القرآنية�L+َ .-&�ِF��  �8ـ�+��َW, ِ=ـ.Yُ� 
�L+َ .-&�ِF��  �8ـ�+��َW, ِ=ـ.Yُ� 
�L+َ .-&�ِF��  �8ـ�+��َW, ِ=ـ.Yُ� 
�L+َ .-&�ِF��{{{{)1(في  -، فقد ذُكر في تفسير هذه اآلية الكريمة

في كتب األنبياء األولين أو ذكر محمد  بأن المقصود هو ذكر القرآن الكريم -أكثر كتب التفسير
  .)2(في كتب األولين) ����(

ولو أخذنا برأي الحنفية وهو جواز قراءة القرآن بغير العربية لغير العرب من المسـلمين  
ألدى ذلك إلى إحجام المسلمين غير العرب عن دراسة اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم 

ل المعاني بحيث ال يستطيع امرؤ أن يحيط بهذه  واإلهتمام بها، كما أنالترجمة قاصرة عن تحم
  .)3(المعاني وال ينقلها بعد المحافظة على إعجازها اللفظي والمعنوي

)4(جمهور المالكية والشافعية والحنابلة: ثانياً
 

  :تعلّم اللغة العربية إلى قسمين هما فقد قسموا

 . )5(ألن ما ال يتم الواجب إالّ به فهو واجب -، وهو علم الحالماهو فرض عين) 1

تعلّم اللغة العربية حيث إنّهم عدوا معرفة اللغة العربية من شـروط   وقد أوجب المالكية
، فإذا كان اإلمام يحسن اللغة العربية للخطبتين وجبت عليهم الجمعة، أمـا إذا  )6(وجوب الجمعة

  .م وال الجماعة فال تجب عليهم الجمعةكان ال يحسن أحد اللغة العربية ال اإلما

                                           
  .26/196سورة الشعراء، ) 1(
مقاتل، : [وقد ورد هذا التفسير لآلية أيضاً في كثير من كتب التفسير انظر. 13/138، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، ) 2(

عبـد اهللا  : ، تحقيـق 3/280، تفسير مقاتل بن سليمانهـ، 150/مقاتل بن سليمان أبا الحسن بن بشير األسدي البلخي، ت
والماوردي،  .19/397، جامع البيان عن تأويل القرآنوالطبري، . هـ1423شحاتة، دار إحياء التراث، بيروت،  محمود

السيد بن : ، تحقيق4/187، )النكت والعيون(تفسير الماوردي هـ، 450/أبا الحسن علي بن محمد بن حبيب البغدادي، ت
فق الجصاص الحنفية في تفسير هذه اآلية وعدها حجـة علـى   وقد وا. ، دار الكتب العلمية، بيروت)ط.د(عبد المقصود، 

  ].3/450، أحكام القرآنالجصاص، : جواز قراءة القرآن بغير العربية، انظر
  .هـ، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة1403، 6، ط1/95، ترجمة القرآن الكريمعلي، عبد اهللا أحمد، ) 3(
، منح الجليـل شـرح مختصـر خليـل    هـ، 1299/ن محمد، أبا عبد اهللا المالكي، تعليش، محمد بن أحمد ب: انظر) 4(
  .1/289، المغنيوابن قدامة،  .2/96، الحاوي الكبيرالماوردي، �). ط.د(هـ، 1409، دار الفكر، بيروت، 1/270
  .2/88، األشباه والنظائرالسيوطي، ) 5(
خليل، ابـن  : انظر.. ر بال عذر المتوطّن ولو بقرية نائيةتجب الجمعة على الحر المكلف الذك: شروط وجوب الجمعة) 6(

أحمـد جـاد، دار   : ، تحقيـق 1/45، مختصر العالّمة خليلهـ، 776/إسحق بن موسى ضياء الدين الجندي المصري، ت
  ).ط.د(هـ، 1426الحديث، القاهرة، 
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، ألن )1(وكذلك كره مالك دعاء الرجل بالعجمية في الصالة لمن كان ال يحسن العربيـة 
  .)3)(2(كره رطانة األعاجم وقال إنّها خب) ����(عمر ابن الخطاب 

لك فكان لزاماً على كّل مسلم وجبت عليه الجمعة تعلّم اللغة العربية حتى يستطيع القيام بذ
وكون الصالة . )4(الواجب، وكذلك من دعا أو سبح أو كبر بالعجمية ولو غير قادر بطلت صالته

  .الصالة عماد الدين وبها قوامه فلزم كّل مسلم أن يتعلّم اللغة العربية حتى يقيم عماد الدين

فلم يجيزوا قراءة القرآن بغير العربية، ألن في قـراءة القـرآن بغيـر     )5(أما الشافعية
�ِ ,?��A��Eَـg, �hِ�ـJ+ْ,�� .fِـ�N ��َ�ـ$ 2َB ;�ـY ْ,:ُ5ْDِ��ْ!ـ�ِ �Hـ*َ, ,ْ+7ـُ        {{{{: حيث قال) ����(العربية رداً على اهللا �Z&+ �ُ�        ُـ*َ, ,ْ+7ـ�H ِـ�!ْ��ِY ْ,:ُ5ْD2َ ;�ـB $َ�ـ�� N��ِ ,?��A��Eَـg, �hِ�ـJ+ْ,�� .fِـ�Z&+ �ُ�        ُـ*َ, ,ْ+7ـ�H ِـ�!ْ��ِY ْ,:ُ5ْD2َ ;�ـB $َ�ـ�� N��ِ ,?��A��Eَـg, �hِ�ـJ+ْ,�� .fِـ�Z&+ �ُ�        ُـ*َ, ,ْ+7ـ�H ِـ�!ْ��ِY ْ,:ُ5ْD2َ ;�ـB $َ�ـ�� N��ِ ,?��A��Eَـg, �hِ�ـJ+ْ,�� .fِـ�Z&+ �ُ�  �2:ُ5ْD5ُْ:�2  =�26ِ _َ ;�ـD5ُْ:�2  =�26ِ _َ ;�ـD5ُْ:�2  =�26ِ _َ ;�ـD26ِ _َ ;�ـ�=

�-��!ْ��ِY�-��!ْ��ِY�-��!ْ��ِY�-��!ْ��ِY{{{{)6( . على اهللا ة تكون قراءته مثل القرآن، وهذا ردوالقارئ بغير العربي)����.(  

�Nـ�8ِ�  �G��ِYـ��G��ِY �=�� ٍ2ـ��G��ِY �=�� ٍ2ـ��G��ِY �=�� ٍ2ـ�2ٍ ��=� {{{{: بقوله) ����(فاهللا  i
�Nـ�8ِ�  Yِـ i
�Nـ�8ِ�  Yِـ i
�Nـ�8ِ�  Yِـ i
Fِ�&ـ� ?��Aْ�%�ـ��. �ُ=�6�ًـ� ��=�c3ِYـ� +&C&��Aُـ@�      Fِ�&ـ� ?��Aْ�%�ـ��. �ُ=�6�ًـ� ��=�c3ِYـ� +&C&��Aُـ@�      Fِ�&ـ� ?��Aْ�%�ـ��. �ُ=�6�ًـ� ��=�c3ِYـ� +&C&��Aُـ@�      Fِ�&ـ� ?��Aْ�%�ـ��. �ُ=�6�ًـ� ��=�c3ِYـ� +&C&��Aُـ@�      )���� :(}}}}وقولـه   Y{{{{)7(ِـ
�2:ُ��7�A5َ�2:ُ��7�A5َ�2:ُ��7�A5َ�2:ُ��7�A5َ{{{{)8( ة وجب على كّل مسلم تعلّمة، ولعدم صحة الصالة بغير العربينفى عنه غير العربي  

                                           
هـ، 1335/سميع األزهري، تواآلبي، الشيخ صالح عبد ال. 1/433، منح الجليل شرح مختصر خليلعليش، : انظر) 1(

  ).ن.د) (ط.د(، المكتبة الثقافية، بيروت، 1/234، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني
  .2/327، تاج العروسمرتضى الزبيدي، : الخداع الذي يسعى بين الناس في الفساد، انظر: الخبء: خب) 2(
، 1/153، األدب البن أبي شيبةهـ، 235/مد بن إبراهيم بن عثمان، تأخرجه ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد اهللا بن مح) 3(

ـ 1420محمد رضا قهوجي، دار البشائر، بيـروت،  . د: ، تحقيق)52(، ح)من كره الكالم بالفارسية(باب  وأخرجـه  . هـ
ه بهـم يـوم   كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسـهم والتشـب  (، كتاب الجزية، باب 9/392، السنن الكبرىالبيهقي، 

ال تعلّموا رطانة األعاجم وال تدخلوا عليهم في كنائسهم يوم عيـدهم، فـإن   ": بلفظ). 18861(، ح)نيروزهم ومهرجاناتهم
بعـد   -رحمـه اهللا  –ابن القيم ، وصححه أيضاً تلميذه -رحمه اهللا –صححه ابن تيمية : واألثر ****. "السخطة تنزل عليهم

إقتضـاء  هـ، 728/، تالدمشقى الحرانى اهللا عبد بن السالم عبد بن الحليم عبد بن حمدأابن تيمية، : انظر. يهقيعزوه للب
هـ، دار عالم الكتـب،  1419، 7ناصر عبد الكريم العقل، ط: ، تحقيق1/511، الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم

: تحقيق ،)3/1246( ،م أهل الذمةأحكا هـ،751/وابن قيم الجوزية، شمس الدين، محمد بن أبي بكر بن أيوب، ت. بيروت
ولكن بعد اإلطّالع على أقوال المتـأخّرين  . هـ1418، 1ط، الدمام، للنشر رمادى ، دارالعاروري شاكرو البكري يوسف

، ثم إن إسناد ابن أبي شيبة إلـى عطـاء   أن األثر موقوف على عطاء، ولم يرد موقوفاً على عمرالمختلفة يتبين بوضوح 
 :موقع مكتبـة الثقافـة اإلسـالمية   : انظر األقوال المختلفة في ذلك في.. سناد البيهقي إلى عطاء فضعيفصحيح، بينما إ

http://www.islamww.com  
  .4/57، المدخلابن الحاج، ) 4(
  .2/113، الحاوي الكبيرالماوردي، ) 5(
  .17/88سورة اإلسراء، ) 6(
  .26/195سورة الشعراء، ) 7(
  .43/3سورة الزخرف، ) 8(
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  .ستطيع القيام بالواجب الذي عليهاللغة العربية لي

، فموضع الدليل في الحديث أن )1("ُأصلِّي رَأيتُموني كَما اوصلُّو: "قال) ����(وألن الرسول 

  .)2(كانت بالعربية) ����(صالة الرسول 

وهذا دليـل  . )3(فقد ألزموا كّل مسلم تعلّم قراءة القرآن بالعربية في الصالة أما الحنابلة

رآن معجـزة فـي   على وجوب تعلّم اللغة العربية على كّل مسلم حتى يقيم صالته، وذلك ألن الق

فإن غُير خرج عن نظمه فلم يكن قرآناً وال مثله وإنّما يكون تفسيراً له، ولو كان .. لفظه ومعناه

  .)4(تفسيره مثله لما عجزوا عنه لما تحداهم باإلتيان بسورة من مثله

  ):����( )6(كتب إلى أبي موسى األشعري) ����( )5(وكذلك ِلما روي أن عمر بن الخطاب

                                           
وهو جزء من حديث ). رحمة الناس والبهائم(، كتاب األدب، باب )6008(، ح8/9، صحيح البخاريأخرجه البخاري، ) 1(

 كُـم لَ فَلْيـَؤذِّن  الصلَاةُ حضرت وِإذَا ُأصلِّي، رَأيتُموني كَما وصلُّوا ومروهم فَعلِّموهم َأهليكُم ِإلَى ارجِعوا: "طويل جاء فيه
،كُمدَأح ثُم كُمُؤمِلي كُمران بن معاذ بن معيد التميمي، أبو حاتم الـدارمي البسـتي،   "..  َأكْبان، محمد بن حبوأخرجه ابن حب

األمير ابـن  : ، ترتيب)1658(، ح)األذان(، كتاب الوحي، باب 4/541، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانهـ، 354/ت
كالهما عـن أبـي   . هـ1408بيروت، : شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة: هـ، تحقيق وتخريج739/بلبان الفارسي، ت

  ).�(سليمان مالك بن الحويرث 
  .2/96، الحاوي الكبيرالماوردي، ) 2(
  .1/289، المغنيابن قدامة، ) 3(
  .1/351، المرجع السابق) 4(
، روى عـن  )����(ير المؤمنين، من أصحاب رسول اهللا هو عمر بن الخطّاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو حفص، أم) 5(

 لّـي  ) �(، وأحد المبشّرين بالجنة، دعا الرسول )�(النبيبه الدين، ومن الستة الذين انتهى إليهم القول بالفتوى، و عزأن ي
لدواوين، توفي فمكث سنة ال يختصم إليه الناس، ولما تولى الخالفة فرض الفرائض ودون ا) ����(القضاء في عهد أبي بكر 

مختصـر  هــ،  78/ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبي الفضل جمال الدين، ت: [انظر ترجمته في. هـ23/ سنة
ـ 1402رومية النحاس، دار الفكر، دمشق، : ، تحقيق18/272، تاريخ دمشق البن عساكر السـيد أبـي   : والنـوري . هـ

، رقـم  3/67، اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعللـه موسوعة أقوال المعاطي، أحمد عبد الرازق عيد، وغيره، 
  )].ط.د(هـ، 1417بيروت، : ، عالم الكتب)1932(الترجمة 

، فقيه مقرئ،، روى عنه عـدد  )����(هو عبد اهللا بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب األشعري، صاحب رسول اهللا ) 6(
 بقولـه ) ����(ل البصرة وأفقههم في الدين، دعا له الرسول ، أقرأ أه)����(من الصحابة، وهو معدود فيمن قرأ على النبي :

"ماللَّه راغْف دبِلع نِ اللَّهسٍ بقَي ،هذَنْب لْهخَأدو موي ةاميخَلًا الْقدا معلى عدن، توفي سـنة ) ����(واستعمله مع معاذ  ،"كَرِيم /
 دعـاء  -الحديث( وانظر).. 82(رقم الترجمة . 2/380، بالءسير أعالم النالذهبي، : انظر ترجمته في .هـ52وقيل  42

ومسـلم،  ). غزوة أوطاس(، كتاب المغازي، باب )4332(، ح5/155، صحيح البخاريالبخاري،  :في )له) ����( الرسول
  ).فضائل أبي موسى(، كتاب فضائل الصحابة، باب )165(، ح4/1943، صحيح مسلم
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، ألن فهم الكتاب والسنة فرض وال يفهـم إال  )1("تفقّهوا في السنّة وتفقّهوا في العربيةأما بعد، ف"

  .، وهذا بالنسبة إلى علم الحال)2("بفهم اللغة العربية

فمن الواضح بعد بيان أدلّة الجمهور قوة أدلتهم وصواب رأيهم، فقد كانت اآليات الكريمة 

  .واهللا تعالى أعلم -صحة ما ذهبوا إليه التي استندوا إليها دليالً قوياً على 

نا أن تعلّم اللغة العربية فرض عين على كّل مسلم ليستطيع القيام بـأمور  وبذلك يتّضح ل

  .دينه

  ما هو فرض كفاية) 2

على  )3(وهو بقية علوم اللغة مما يتوقّف عليه فهم القرآن والحديث والفقه فقد اتفق الفقهاء

  .كونه من فروض الكفاية

  ء في التعلّممن أقوال السلف الصالح والعلما: المسألة الثالثة

لقد أدرك العلماء والسلف الصالح أهمية التعلّم ومكانته في اإلسالم، لما له من فائدة تعود 

على الفرد المسلم والمجتمع المسلم في الدنيا واآلخرة، حيث إن تعلّم العلـوم الدنيويـة ترتقـي    

في صدارة المجتمعات رقياً وازدهاراً، وكذلك تجعل المسلم يفوز باآلخرة بالمجتمع المسلم ليكون 

وطاعة ألوامره، وتعلّم العلوم الدينية تساعد المسـلم علـى   ) ����(لما في ذلك من نيل رضا اهللا 

  .فيفوز برضاه) ����(الطاعات هللا 

ن إدراكهم ألهميتهوفيما يأتي بعض أقوال العلماء والسلف الصالح في التعلّم تُبي:  

                                           
، 5/240، الكتاب المصنّف في األحاديث واألخبـار هـ، 235/إبراهيم العبسي، تابن أبي شيبة، أبو بكر عبد اهللا بن ) 1(

كمال الحوت، مكتبة الرشـد، الريـاض،   : ، تحقيق)25651(، ح)من كان يعلّمهم ويضربهم على اللحن(كتاب األدب، باب 
  ).2228(ح ،)رتب الطلب وكشف المذهب(، باب 2/1132، جامع بيان العلم وفضلهوابن عبد البر، . هـ1409

  .1/527، إقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمابن تيمية، ) 2(
هــ،  1101/والخرشي، محمد بن عبد اهللا المالكي، أبو عبـد اهللا، ت . 1/15، األصل المعروف بالمبسوطالشيباني، ) 3(

إقتضاء وابن تيمية، . 2/96، يرالحاوي الكبوالماوردي، ). ت.د) (ط.د(، دار الفكر، بيروت، 1/292، شرح مختصر خليل
  .1/527، الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم
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  .)1("إن أحدكم لم يولد عالماً، وإنّما العلم بالتعلّم): "����(قال عبد اهللا بن مسعود  -1

ما رأيت أحداً الح الرجال إالّ أخذ بجوامع : "-رحمه اهللا تعالى -)2(قال عمر بن عبد العزيز -2

 المقاوضـة : يريـد بالمالحـاة هاهنـا   : -رحمه اهللا تعالى -)3(، قال يحيى بن مزين"الكلم

  .)4(أعلم) ����(واهللا  -والمراجعة على وجه التعليم والتفهم والمذاكرة والمدارسة

  معنى التعليم ومشروعيته وحكمه :المطلب الثاني

ما سبق ذكره يدّل داللة واضحة على حثّ اإلسالم على طلب العلم والحصـول عليـه   

؟ وما فضل تعليم العلم؟ وهـل  والزيادة منه، ولكن من الذي يعلّم الناس العلم، وما حكم تعليمهم

  :التعليم خاص بفئة معينة أم ماذا؟ هذا ما سأتناول بيانه فيما يأتي من فروع

  معنى التعليم: الفرع األول

تنبيه النفس لتصور المعاني، بتكريرٍ وتكثيرٍ ممن يحصل منه تأثير في النفس،  :التعليم في اللغة
��{{{{: )����(نحو قول اهللا .M�َ:.�S��Aُ5��.M�َ:.�S��Aُ5��.M�َ:.�S��Aُ5��.M�َ:.�S��Aُ5     .-ـ&�+, .@ُC��&��� �����، ونحو تعليم آدم أسماء األشياء بإلقائـه فـي   )5(}}}}����� ���&��Cُ@. ,+�&ـ-. ����� ���&��Cُ@. ,+�&ـ-. ����� ���&��Cُ@. ,+�&ـ-. 

  .)6(روعه

                                           

المدخل إلى السنن ، هـ 458/أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، تالبيهقي، ) 1(
  ).ت.د) (ط.د( محمد األعظمي، دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي،. د: ، تحقيق)377(، ح)فضل العلم(، باب 1/267، الكبرى

هو عمر بن عبد العزيز بن مروان األموي، إمام حافظ عالّمة، مجتهد زاهد عابد، أشج بني أمية وأحد خلفائهم، كـان  ) 2(
  ).48(، ترجمة رقم 5/114، سير أعالم النبالءالذهبي، : انظر.. هـ101/ له فقه وعلم وورع، توفي سنة

له من طليطلة، روى الموطّأ وكان حافظاً له فقيهاً فيه، له حـظّ مـن علـم    هو مولى رملة ابنة عثمان بن عفّان، أص) 3(
رة، قال عنه ابن عبد البكان جميع شيوخنا يصفونه بالفضل والدين والحفظ ومعرفة مذهب أهل المدينة، توفي سنة: العربي /

، 4/238 تقريب المسالك،ترتيب المدارك وهـ، 544/القاضي عياض، أبا الفضل بن موسى الحيصي، ت: انظر. هـ260
  ).ت.د) (ط.د(مطبعة فضالة المحمدية، المغرب، 

)4 ( ،2/973، جامع بيان العلم وفضلهابن عبد البر.  
  .4/ 5سورة المائدة، ) 5(
التوقيف علـى مهمـات   والمناوي، ). ع ل م(، مادة 33/128، تاج العروس من جواهر القاموسمرتضى الزبيدي، ) 6(

  ).العين(صل ، ف)188(ص التعاريف،
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مارسها المعلـم  يعملية منظمة ، من خالل مساعدة االفراد على التعلمهو  :التعليم في االصطالح

بهدف نقل ما فى ذهنه من معلومات ومعارف إلى المتعلمين الذين هم بحاجة إلى تلك المعـارف  

  ..)1(لوماتوالمع

.. له معنيان، أحدهما بمعناه الضيق، واآلخـر بمعنـاه الواسـع   : التعليم في اصطالح التربويين

  .التدريس في معهد تعليمي: فالتعليم بمعناه الضيق

عملية توفير الشروط واألحوال التي من شأنها تسهيل مهمة طلب العلم  :والتعليم بمعناه الواسع

  .)2(ة وخارجهاعلى الطالب داخل المدرس

ومن الواضح أن المعنى اللغوي واإلصطالحي للتعليم واحد؛ فهو يأتي بالمعنى نفسـه،  

بخالف التعليم في اصطالح التربويين حيث إنّهم فصلوا فيه ليشمل الظروف واألحـوال التـي   

 .تسهل العملية التعليمية بحيث تترك أثرها على الفرد المتعلّم

  ة التعليم وحكمهمشروعي: الثاني الفرع

هناك من المتعلّمين من تصدر لمهنة التعليم ومنهم من عزف عنها، فما حكم كـّل مـن   

  :الفريقين في الفقه اإلسالمي؟ هذا ما سيتم بيانه في المسـائل الثالث اآلتية

  مشروعية التعليم: لمسألة األولىا

تدلّوا على ذلك بأدلّة من الكتاب ، وقد اس)3(اتّفق الفقهاء على أن التعليم من فروض الكفاية

  :والسنة، وهذه بعض أدلّتهم

                                           

: وموقـع دراسـتي   .http://www.edutrapedia.illaf.net :موسـوعة التعلـيم والتـدريب   : الموقع اإللكتروني) 1(
http://biology-special-needs.blogspot.com.  

  ).1000(، صالمعجم الموسوعي لمصطلحات التربيةنجار، ) 2(
المجموع والنووي، . 3/237، منح الجليل شرح مختصر خليلوعليش، . 4/171، اإلختيار لتعليل المختارالموصلي، ) 3(

جمـوع  مهـ، 728/، تالدمشقى الحرانى عبداهللا بن عبدالسالم بن الحليم عبد بن حمدوابن تيمية، أ. 1/30 شرح المهذّب،
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعـة المصـحف، المدينـة المنـورة،     : ، تحقيق30/205، الفتاوى
  ).ط.د(هـ، 1416
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  :األدلّة من القرآن الكريم: أوالّ

�� ,ْ+�.�X\َ# �<���G�; $&E�k .��=ِ?َD(َ lَ����JEَ�4, �8�#ِ=�m ,+�&-�{{{{ ):����( قول اهللا) 1�� n/�kَB �2ِF���-&�+, �X\َ# �<���G�; $&E�k .��=ِ?َD(َ lَ����JEَ�4, �8�#ِ=�m.�+ْ, ���� n/�kَB �2ِF���-&�+, �X\َ# �<���G�; $&E�k .��=ِ?َD(َ lَ����JEَ�4, �8�#ِ=�m.�+ْ, ���� n/�kَB �2ِF���-&�+, �X\َ# �<���G�; $&E�k .��=ِ?َD(َ lَ����JEَ�4, �8�#ِ=�m.�+ْ, ���� n/�kَB �2ِF��{{{{)1(.  

وإن أحـد مـن   : )����(ل لنبيـه  يقـو  )����(وقد جاء في تفسير هذه اآلية الكريمة أن اهللا 

استأمنك فأجبه إلى طلبه  -الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم -المشركين 

أي القرآن الكريم، فتقرأه عليه وتذكر له شيئاً من أمر الـدين، فتقـيم    )����(حتى يسمع كالم اهللا 

في األمان حتى يرجع إلى بالده وداره ، ثم أبلغه مأمنه، أي وهو آمن مستمر )����(عليه حجة اهللا 

  .)2()����(ومأمنه، ألنّهم ال يعلمون، والمعنى إنّما شرعنا أمان وتعليم هؤالء ليعلموا دين اهللا 

فقد استدّل الحنفية من هذه اآلية الكريمة على وجوب التعليم، حيث إنّه يفتـرض تعلـيم   

  .)3(الكافر إذا طلب فتعليم المؤمن أولى

  .)4(}}}}E%ُ# ���ِY�� ���Eَ�C+ْ, �2:.�S��Aُ5 �@ُE%ُ# ���ِY�2:.4.��/5َ �@ُE%ُ# ���ِY�� ���Eَ�C+ْ, �2:.�S��Aُ5 �@ُE%ُ# ���ِY�2:.4.��/5َ �@ُE%ُ# ���ِY�� ���Eَ�C+ْ, �2:.�S��Aُ5 �@ُE%ُ# ���ِY�2:.4.��/5َ �@ُE%ُ# ���ِY�� ���Eَ�C+ْ, �2:.�S��Aُ5 �@ُE%ُ# ���ِYُ@� 5َ/��.4.:�2{{{{: )����(قول اهللا ) 2

يحدوا الناس إلى معرفة شرائع دينه، وأن يكونوا ) ����( وداللة هذه اآلية الكريمة أن اهللا

ونهيه، وأئمةً في طاعته وعبادته، لكـونهم معلّمـي النـاس    ) ����(رؤساء في المعرفة بأمر اهللا 

  .)5(وبكونهم دارسيه

��EْC5َ َ_�� ِK��%��+ .-�%.%�3ُ�.:َ�-.{{{{: )����(قول اهللا ) 3ُE+َ ���Eَ�C+ْ, ْ,:ُ5�ُB ��;�*&+, bَ�!َ3�� .-&�+, َ*�oَB ْTِF��.-�َ:.�ُEْC5َ َ_�� ِK��%��+ .-�%.%�3��ُE+َ ���Eَ�C+ْ, ْ,:ُ5�ُB ��;�*&+, bَ�!َ3�� .-&�+, َ*�oَB ْTِF��.-�َ:.�ُEْC5َ َ_�� ِK��%��+ .-�%.%�3��ُE+َ ���Eَ�C+ْ, ْ,:ُ5�ُB ��;�*&+, bَ�!َ3�� .-&�+, َ*�oَB ْTِF��.-�َ:.�ُEْC5َ َ_�� ِK��%��+ .-�%.%�3��ُE+َ ���Eَ�C+ْ, ْ,:ُ5�ُB ��;�*&+, bَ�!َ3�� .-&�+, َ*�oَB ْTِF��{{{{)6(.  

قد أخـذ الميثـاق علـى اليهـود      )����(أن اهللا : "وقد جاء في تفسير هذه اآلية الكريمة

، وأن هـذا ال  )����( من دالئل نبوة سيدنا محمد والنصارى في أن يبينوا للناس ما جاء في كتبهم

                                           
  .6/ 9سورة التوبة، ) 1(
تفسـير القـرآن   هــ،  774/ابن كثير، أبي الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي، ت: بتصرف عن) 2(

  .هـ1419محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق ،4/100، العظيم
  .66/ 1، الكسبالشيباني، ) 3(
  .79/ 3سورة آل عمران، ) 4(
  .6/538، جامع البيان عن تأويل القرآنالطبري، ) 5(
  .187/ 3سورة آل عمران، ) 6(
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رحمه  –)1(يبعد دخول المسلمين فيه، ألنّهم أهل القرآن وهو أشرف الكتب، فقد قال قتادة البصري

طـوبى لعـالم نـاطق،    : "، وكان يقول"مثَُل علمٍ ال يقال به كمثل كنز ال ينفق منه: "-اهللا تعالى

  ".ه، وهذا سمع خيراً فوعاهولمستمع واع، هذا علّم علماً فبذل

ما أخذ اهللا على أهل الجهل أن يتعلّموا حتى أخذ علـى  ): "����(وقال علي بن أبي طالب 

  .)2"("أهل العلم أن يعلّموا

  .وفي اآلية الكريمة السابقة داللة واضحة على وجوب التعليم على المسلمين

��� َB��pْ+{{{{): ����(قول اهللا ) 4 �2:.�ُEْC�; ��;�*&+, �2ِF+ْ�p�َB ��� �2:.�ُEْC�; ��;�*&+, �2ِF+ْ�p�َB ��� �2:.�ُEْC�; ��;�*&+, �2ِF+ْ�p�َB ��� �2:.�ُEْC�; ��;�*&+, �2ِF .@.M.%�A�ْ�; �q�Z+َ��ُB ِ��Eَ�C+ْ, 
�( ِK��%��+ .���%�3�Y ��� �/�A�Y ��� r�/.M+ْ,�� �>��%�3��+ْ, ���� ��% .@.M.%�A�ْ�; �q�Z+َ��ُB ِ��Eَ�C+ْ, 
�( ِK��%��+ .���%�3�Y ��� �/�A�Y ��� r�/.M+ْ,�� �>��%�3��+ْ, ���� ��% .@.M.%�A�ْ�; �q�Z+َ��ُB ِ��Eَ�C+ْ, 
�( ِK��%��+ .���%�3�Y ��� �/�A�Y ��� r�/.M+ْ,�� �>��%�3��+ْ, ���� ��% .@.M.%�A�ْ�; �q�Z+َ��ُB ِ��Eَ�C+ْ, 
�( ِK��%��+ .���%�3�Y ��� �/�A�Y ��� r�/.M+ْ,�� �>��%�3��+ْ, ���� ��%
�2:.%���\+, .@.M.%�A�ْ�;�� .-&�+,�2:.%���\+, .@.M.%�A�ْ�;�� .-&�+,�2:.%���\+, .@.M.%�A�ْ�;�� .-&�+,�2:.%���\+, .@.M.%�A�ْ�;�� .-&�+,{{{{)3(.  

أن الذي يكتم ما ُأنزل من البينات والهدى ملعون، : وقد جاء في تفسير هذه اآلية الكريمة

أن المراد كّل من كتم الحقّ، فهي عامة في كّل : بذلك، وكان من بين أقوالهم واختلفوا من المراد
 فَكَتَمـه  علْمٍ عن سِئَل من": )����(من كتم علماً من دين اهللا يحتاج إلى بثّه، وذلك مفسر في قوله 

امٍ ُألْجِمجبِل ننَارٍ م موي ةاميجوب تبليغ العلم الحـقّ، وتبيـان   ، وبها استدّل العلماء على و)4("الْق

  .)5(العلم على الجملة

   

                                           
ه صحبة ولم يثبت ذلك، روى عن الزبير بن العـوام  هو جون بن قتادة بن األعور العبشمي البصري، يقال أن ل: قتادة) 1(

المزي، أبا الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، جمال : انظر.. وشهد معه وقعة الجمل، وروى عنه الحسن البصري
بشـار عـواد   . د: ، تحقـق 5/162، تهذيب الكمال في أسماء الرجـال هـ، 742/الدين بن الزكي، القضاعي الكلبي، ت

  ).ط.د(هـ، 1400الرسالة، بيروت،  معروف، مؤسسة
  .9/456، مفاتيح الغيبالرازي، ) 2(
  .2/159سورة البقرة، ) 3(
، )ومنهم يحيى بـن أبـي مطـاع القرشـي    (، كتاب العلم، باب 1/182، المستدرك على الصحيحينالحاكم، : أخرجه) 4(
، )من سئل عن علـم فكتمـه  (لعلم، باب ، كتاب اإليمان وفضائل الصحابة وا1/97، سنن ابن ماجةوابن ماجة، ). 345(ح
  ).6284(، ح)الميم(، حرف 2/1077، صحيح الجامع الصغير وزيادتهاأللباني، : انظر. وصححهّ األلباني). 264(ح
  .1/91 ،)تفسير القرطبي(الجامع ألحكام القرآن القرطبي، ) 5(
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  دلّة من السنّة النبوية الشريفةاأل: ثانياً

)1(ضرنَ" :)����(قال رسول اهللا ) 1
 ًأ اللَّهرام عمي سقَالَتا ،ماهعفَو، ا ثُماهِإلَى َأد نم ا لَمهعمسي، 

بِل فَرامح قْهلَا ف قْهف لَه، برِل وامح قْهِإلَى ف نم وه َأفْقَه نْهـلُّ  لَا ثَلَاثٌ، مغي  هِملَـيع  قَلْـب 
 مـن  تَكُـون  دعـوتَهم  فَـِإن ، الْجماعـة  ولُزوم الَْأمرِ ِلوِلي والنَّصيحةُ الْعمِل ِإخْلَاص :الْمْؤمنِ
اِئهر2("و(.   

لمن يقوم  )����(ريف داللة على فضل نشر العلم، ألن فيه دعاء من النبي وفي الحديث الش

وفي هـذه الروايـة   . بذلك، فتنتقل السلسلة ويتوارث الناس الحقّ والهدى، ويأخذ جيل عن جيل
: يشمل الصحابة وغير الصحابة، أما في الروايات األخرى قولـه " مقَـالَتي  سمع: "للحديث قوله

فقط، وفي الحديث الشريف حثّ علـى نقـل   ) ����(فهو يقتصر على الصحابة  "سمع منّا حديثاً"

  .)3(العلم، وألنّه ربما يكون حامله غير قادر على االستنباط

يعني أن اإلنسان ال يحقد وهو متّصف بهذه  "الْمْؤمنِ قَلْب علَيهِم يغلُّ لَا ثَلَاثٌ": )����(وقوله 

  .)4(النصح ألئمة المسلمين، ولزوم جماعتهمالصفات الثالث، إخالص العمل هللا، و

  .)5("منْكُم يسمع ممن ويسمع منْكُم ويسمع تَسمعون": )����(قال رسول اهللا ) 2

                                           
ابـن  : انظـر .. حسن خلقه وقدره: ي الحديثمن النضارة، هي في األصل حسن الوجه والبريق، وإنّما أراد ف: نضر) 1(

  ).ن(فصل ) ر(، مادة 5/212، لسان العربمنظور، 
: ، مسند المـدنيين، حـديث  27/301، المسند هـ،241/ابن حنبل، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد الشيباني، ت: أخرجه) 2(

سنن والترمذي، . ، واللفظ له)ط.د(هـ، 1421شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، : ، تحقيق)16738(جبير بن مطعم، ح
األلباني، : انظر. وصححه األلباني). 2658(، ح)ما جاء ف الحثّ على تبليغ السماع(، أبواب العلم، باب 4/331، الترمذي

  ).6766(، ح)النون(، حرف 2/1145، صحيح الجامع الصغير وزيادته
ذكـر إثبـات   (، كتاب العلم، بـاب  4/9، يح ابن حبانشرح صحالراجحي، عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد الرحمن، ) 3(

  .http://www.islam web. net: الشبكة اإلسالمية: ، عن)نضارة الوجه في القيامة
  .http://www.islam web. net: الشبكة اإلسالمية: ، عن15/11، شرح سنن ابن ماجةالراجحي، ) 4(
ذكر األخبار عن سماع المسلمين السنن خلف عـن  (، كتاب العلم، باب 1/263، صحيح ابن حبانابن حبان، : أخرجه) 5(

وصححه ). 21185(، ح)الشهادة على الشهادة(، كتاب الشهادات، باب 10/423، السنن الكبرىوالبيهقي، ). 62(، ح)سلف
  ).2947(، ح1/567، جامع الصغير وزيادتهصحيح الاأللباني، : انظر. األلباني
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وفي الحديث الشريف حثّ على سماع السنن، وأنّه ينبغي للعلماء أن يحدثوا وأن يسـمع  

سمعوه إلى من بعدهم ي1(ن بعدهممنهم من بعدهم، وم(.  

  .)2("الْقيامة يوم نَارٍ من بِلجامٍ ُألْجِم فَكَتَمه علْمٍ عن سِئَل نم": )����(قال رسول اهللا ) 3

والمعنى أن الملجم لسانه عن قول الحقّ واإلخبار عن العلم واإلظهار له يعاقَـب فـي   

  .)3(اآلخرة بلجام من نار

  ب التعليمعلى من يج: لة الثانيةالمسأ

بعد أن تعرفنا على حكم التعليم وأنّه من فروض الكفاية، بقي علينا أن نتعرف على من 

يفترض التعليم، هل هو فرض كفاية على األمة جميعها، أم أنّه مختص بفئة معينـة مـن هـذه    

ـ  و األمة؟ وبعد إطّالعي على ما ورد في بعض الكتب أستطيع تصنيف أقوال العلماء على النح

  :اآلتي

  :)4(القول األول

وهو أن التعليم فرض كفاية على من اشتهروا بالعلم دون غيرهم، وهـو قـول بعـض    

الحنفية والمالكية والشافعية، وقد احتج أصحاب هذا القول بأدلّة من القرآن الكريم والسنة النبوية، 

  :وهذه بعض أدلّتهم

��{{{{ ):����(قول اهللا ) 1 ِK��%��+ ���3��ُE�+�� ِK��%��+ ���3��ُE�+�� ِK��%��+ ���3��ُE�+�� ِK��%��+ ���3��ُE�+�@ِM�3+َِF َ[�pُ� ��@ِM�3+َِF َ[�pُ� ��@ِM�3+َِF َ[�pُ� ��@ِM�3+َِF َ[�pُ� �{{{{)5(.  

                                           
  ).ذكر األخبار عن سماع المسلمين السنن خلف عن سلف(، كتاب العلم، باب 4/3، شرح صحيح ابن حبانالراجحي، ) 1(
سـنن ابـن   وابن ماجة، ). 8638(، ح)�(، مسند المكثرين، مسند أبي هريرة 14/284، المسندابن حنبل، : أخرحه) 2(

والحـديث  ). 264(، ح)من سئل عن علم فكتمه(في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم، باب : احية الكتاب، إفتت1/97، ماجة
  )].223(، كتاب العلم، الفصل الثاني، ح1/77، مشكاة المصابيحالتبريزي، : [صححه األلباني في

  .هـ1361عة العلمية، حلب، ، المطب4/185، معالم السننهـ، 388/الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد البستي، ت) 3(
  .1/36، المجموع شرح المهذّبوالنووي، . 2/84، المدخلوابن الحاج، . 1/67، الكسبالشيباني، : انظر) 4(
  .44/ 16سورة النحل، ) 5(



46 

ليبين للناس  )����(أنزل القرآن الكريم على سيدنا محمد  )����(ومعنى اآلية الكريمة أن اهللا 

ما نزل إليهم من ربهم، أي لعلْمك بمعنى ما ُأنزل عليك وحرصك عليه واتّباعك له، ولعلمنا بأنّك 

  .)1(وتُبين لهم ما ُأشكلأفضل الخالئق وسيد ولد آدم، فتُفصل لهم ما ُأجمل، 

فقد استدّل أصحاب القول األول بهذه اآلية الكريمة على وجوب التعليم على من اشـتهر  
في حضرته، فكـذا   )����(بالعلم حيث إنّهم يقولون أنّه ال يجوز أن يبين للناس أحد سوى الرسول 

  .، أي ال يجوز ألحد أن يبين للناس بحضرة العلماء)2(غيره

الْعلَمـاء ورثَـةُ   : ")����(وذلـك لقـول الرسـول    . لماء في كّل زمان هم خلفاء الرسلأن الع) 2
اء3("الَْأنْبِي(.  

أخذ على أنبيائه الميثاق في تبليغ دينه وتبيينه ألمته،  )����(وداللة الحديث الشريف أن اهللا 

العلم، وفيمن كان فـي  وجعُل العلماء ورثة األنبياء يوجب على العلماء تبليغ الدين ونشره وتبليغ 
تعين عليهم فرض التبليغ، أما اليوم فهو من فروض الكفاية النتشار الـدين   )����(عصر الرسول 

  .)4(وعمومه

وهو أن الناس في العادة إنّما يعتمدون قول من اشتهر بالعلم وقّل ما يعتمدون غيرهم، وربما  )3

  .ا كان البيان على المشهورين خاصةيستخفّ بعضهم بما يسمعه ممن ال يشتهر بالعلم فلهذ

ولم يشتغلوا بتعليم  )5(أدركت سبعين بدرياً كلّهم قد انزووا: "أنّه قال) ����(ما نقل عن الحسن ) 4

، فمنهم من تصـدى  -رحمهم اهللا تعالى-، ألنّه كان ال يحتاج إليهم، وكذا علماء التابعين "الناس

وانزوى بعلمه، ألنّه ال يـتمكّن الخلـل بإمتناعـه وأن    للفتوى والتعليم ومنهم من امتنع من ذلك 

                                           
  .4/493، تفسير القرآن العظيمابن كثير، ) 1(
  .1/68، الكسبالشيباني، ) 2(
  ).10(باني، وسبق تخريجه صابن ماجة وأبو داود، وصححه األل: أخرجه) 3(
أبي تمـيم  : ، تحقيق1/179، شرح صحيح البخاريهـ، 449/ابن بطّال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، ت) 4(

  .هـ1423، 2ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشيد، الرياض، ط
  .14/363، لسان العرب، ابن منظور.. من زوى الشيئ يزويه زياً وزوياً، فانزوى، بمعنى نحا فتنحى: انزووا) 5(
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المقصود حاصل بغيره، وهذا ألن للعلم ثمرتين؛ العلم به والتعليم، فمن النـاس مـن يسـتطيع    

تحصيل الثمرتين لنفسه فيجمع بين العلم والتعليم، ومنهم من ال يتمكّن منهما جميعاً فيكتفي بثمرة 

  .)1(رين من أهل العلم حاصلالعلم به، وأن المقصود بالمشهو

  القول الثاني

وهو قول بعض الحنفية، والحنابلة، حيث قالوا بوجوب التعليم على كل من لديـه علـم   

  :، وقد استدّل أصحاب هذا القول بأدلّة منها)2(بمسألة أو مسألتين

���3%��<�{{{{:)����( قول اهللا) 1+ْ, ���� ��%+ْ�p�َB ��� �2:.�ُEْC�; ��;�*&+, �2ِF�>��%�3��+ْ, ���� ��%+ْ�p�َB ��� �2:.�ُEْC�; ��;�*&+, �2ِF�>��%�3��+ْ, ���� ��%+ْ�p�َB ��� �2:.�ُEْC�; ��;�*&+, �2ِF�>��%�3��+ْ, ���� ��%+ْ�p�َB ��� �2:.�ُEْC�; ��;�*&+, �2ِF      .@.M.%ـ�A�ْ�; �q�Z+َ��ُB ِ��Eَ�C+ْ, 
�( ِK��%��+ .���%�3�Y ��� �/�A�Y ��� r�/.M+ْ,��  .@.M.%ـ�A�ْ�; �q�Z+َ��ُB ِ��Eَ�C+ْ, 
�( ِK��%��+ .���%�3�Y ��� �/�A�Y ��� r�/.M+ْ,��  .@.M.%ـ�A�ْ�; �q�Z+َ��ُB ِ��Eَ�C+ْ, 
�( ِK��%��+ .���%�3�Y ��� �/�A�Y ��� r�/.M+ْ,��  .@.M.%ـ�A�ْ�; �q�Z+َ��ُB ِ��Eَ�C+ْ, 
�( ِK��%��+ .���%�3�Y ��� �/�A�Y ��� r�/.M+ْ,��
ــ:�2  .%���\+, .@.M.%ــ �A�ْ�;�� .-ــ ــ:�2 ,+�& .%���\+, .@.M.%ــ �A�ْ�;�� .-ــ ــ:�2 ,+�& .%���\+, .@.M.%ــ �A�ْ�;�� .-ــ ــ:�2 ,+�& .%���\+, .@.M.%ــ �A�ْ�;�� .-ــ ــه )3(}}}},+�& ــ�Kِ ��_َ     {{{{:)����(، وقول ــ-. +��%� �%.%�3��ُE+َ ــ��� Eَ�C+ْ, ْ,:ــ ُ5�ُB ��ــ*�; &+, bَــ� !َ3��ــ-.  ــ*َ ,+�& �oَB ْTِF��     َ_�� ِKــ� ــ-. +��%� �%.%�3��ُE+َ ــ��� Eَ�C+ْ, ْ,:ــ ُ5�ُB ��ــ*�; &+, bَــ� !َ3��ــ-.  ــ*َ ,+�& �oَB ْTِF��     َ_�� ِKــ� ــ-. +��%� �%.%�3��ُE+َ ــ��� Eَ�C+ْ, ْ,:ــ ُ5�ُB ��ــ*�; &+, bَــ� !َ3��ــ-.  ــ*َ ,+�& �oَB ْTِF��     َ_�� ِKــ� ــ-. +��%� �%.%�3��ُE+َ ــ��� Eَ�C+ْ, ْ,:ــ ُ5�ُB ��ــ*�; &+, bَــ� !َ3��ــ-.  ــ*َ ,+�& �oَB ْTِF��

ن الواضح في هاتين اآليتين الكريمتين أن الكتمان حرام وأن ضده وهـو  ، وم)EْC5َ{{{{)4ُ�.:َ�ـ-. EْC5َُ�.:َ�ـ-. EْC5َُ�.:َ�ـ-. EْC5َُ�.:َ�ـ-. 

اإلظهار الزم، فيتناول ذاك كل من بلغه علم، فإنّه يتصور منه الكتمان فيما بلغـه فيفتـرض   

  .)5(عليه اإلظهار

وقولـه  . )6("الْقيامة يوم نَارٍ من بِلجامٍ ُألْجِم فَكَتَمه علْمٍ عن سِئَل نم" :)����(قول رسول اهللا ) 2

 .)7()"����( محمد على أنزل ما ككاتم يومئذ العلم كاتم فإن فليظهره، علم عنده كان فمن": )����(

)����"()7(. 

                                           
  .30/261، المبسوطوالسرخسي، . 1/69، الكسبالشيباني، : انظر) 1(
  .1/84، إقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيموابن تيمية، . 1/67، الكسبالشيباني، ) 2(
  .2/159سورة البقرة، ) 3(
  .3/187سورة آل عمران، ) 4(
قاعدة جليلة فـي التوسـل   هـ، 728/، تالدمشقى الحرانى اهللا عبد بن السالم عبد بن الحليم عبد بن حمدابن تيمية، أ) 5(

  .هـ1422ربيع بن هادي عمير المدخلي، مكتبة الفرقان، : ، تحقيق1/62، والوسيلة
  ).43(ابن حنبل وابن ماجة، وصححه األلباني، وسبق تخريجه ص: أخرجه) 6(
، كتاب فضائل معاوية بـن  5/2495، الشريعةهـ، 360/اهللا البغدادي، تاآلجري، أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد ) 7(

عبد اهللا بن عمر بن سـليمان  . د: ، تحقيق)1985(، ح))�(ذكر اللعنة على من سب أصحاب رسول اهللا(أبي سفيان، باب 
ب اللخمي الشـامي،  الطبراني، أبا القاسم سليمان بن أحمد بن أيو: وانظر. هـ1420، دار الوطن، الرياض، 2الدميجي، ط

طـارق بـن عـوض اهللا، دار    : ، تحقيق)430(من اسمه أحمد، ح -)األلف(، باب 1/136، المعجم األوسطهـ، 360/ت
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  الرأي الراجح

وهو القول األول، الذي ذهب إلى وجوب التعليم على من اشتهر بالعلم مـن العلمـاء،   

دلّتهم من اآليات القرآنية واألحاديث النبويـة  وذاك ألن الناس ال تأخذ العلم من غير أهله، فقوة ا

  .تدل على صحة هذا القول، حيث إن أصحاب هذا القول قد استندوا إلى أحاديث صحيحة

   ن لديه مسألة أو مسـألتين، فـإنا القول الثاني وهو القائل بوجوب التعليم على كل مأم

لمقصود بها هم العلماء والذين اشتهروا اآليات التي استدّل بها أصحاب هذا القول تدل على أن ا
 ُألْجِـم  فَكَتَمه علْمٍ عن سِئَل نم": أما األحاديث النبوية فقد الحظنا أن الحديث األول وهو. بالعلم
. فيدل على أن المقصود به هو العلماء حيث ال يسأل إالّ أهل العلـم  "الْقيامة يوم نَارٍ من بِلجامٍ

فهو ضعيف ال يقوى على اإلحتجاج به، واهللا تعالى أعلى وأعلم: ا الحديث الثانيوأم.  

، بأن يرجح القول األول في الظروف العادية، وعند تـوفّر  ويمكننا التوفيق بين القولين

العلماء الذين يتصدون لتعليم الناس علوم الشريعة وبقية العلوم الدنيوية النافعة، وعندها يكـون  

  . التعليم فرض كفاية على األمة بقيام هؤالء بهذا الفرض حكم

ولكن عند فقدانهم أو قلّة عددهم أو تقصيرهم بحمل تلك األمانة، فإن التعليم يصبح فرض 

عين على كّل من علم شيئاً ولو كان علمه محدوداً، وقد يتعين التعليم عند ندرة العلماء أو نقص 

  .عددهم للقيام بهذه الفريضة

  ليمأقوال العلماء في التع: المسألة الثالثة

) ����(لقد أدرك العلماء شرف تعليم العلم وذلك من خالل دراستهم ومذاكرتهم لكتاب اهللا 

  :، وقد بدا ذلك واضحاً جلياً في أقوالهم، والتي نذكر بعضاً منها)����(وسنة نبيه 

                                                                                                                            
سلسلة األحاديث الضـعيفة والموضـوعة   األلباني، : انظر.. والحديث ضعفه األلباني). ت.د(، )ط.د(الحرمين، القاهرة، 

  .)1506(، ح4/14، وأثرها السيء على األمة
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التعليم اإلنصات له، ثم اإلستماع  أول: "-رحمه اهللا تعالى -) 1(قول محمد بن النضر الحارثي) 1

  .)2("له، ثم حفظه، ثم العمل به، ثم بثّه

ما رأيت أحداً الح الرجال إال أخذ بجوامـع  : "-رحمه اهللا تعالى -قول عمر بن عبد العزيز ) 2

قيل يريد بالمالحاة هاهنا المقاوضة والمراجعة على وجه التعليم والـتفهم والمـذاكرة   ". الكلم

  .)3(رسةوالمدا

   

                                           
هو محمد بن النضر، أبو عبد الرحمن الحارثي، كوفي، كان من أعبد أهل الكوفة، اشتهر بالزهد والفكر، روى عـن  ) 1(

والمغراوي، . 8/175، سير أعالم النبالءالذهبي، : انظر. هـ177األوزاعي، وروى عنه عبد اهللا بن المبارك، توفي سنة 
، المكتبـة اإلسـالمية،   2/485، سلف في العقيدة والمنهج والتربيـة موسوعة مواقف الأبا سهل محمد بن عبد الرحمن، 

  ).ط.د(، )ت.د(القاهرة، 
، )1657(، ح...)وينبغي لطالـب العلـم  (، فصل )نشر العلم وأن ال يمنعه أهله(، باب 3/283، شعب اإليمانالبيهقي، ) 2(

  .هـ1423عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشيد، . د: تحقيق
  .2/973، جامع بيان العلم وفضلهعبد البر، ابن ) 3(
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  المبحث الرابع

  حكم حضور مجالس العلم وفضل مجالسة العلماء

رضـي   -كثيرة هي اآلثار التي تؤكّد فضل حضور مجالس العلم، فقد روى ابن عباس 
 ماو اللَّه، رسوَل يا: قيَل فَارتَعوا، الْجنَّة بِرِياضِ مررتُم ِإذَا: "أنّه قال) ����(عن النبي  -اهللا عنهما 

اض؟ا رِينَّةقَاَل لْج: اِلسجلْمِ من بعضاً من هذا الفضل في المطلبين اآلتيين. )1("الْعوسأبي:  

  حكم حضور مجالس العلم: المطلب األول

ولقد اهتم المسلمون منذ فجر اإلسالم بحضور مجالس العلم والمواظبة عليها، حيث كان 
علّم الناس أمور دينهم في المسجد النبوي، حيـث كـان   هو المعلم األول، إذ كان ي )����(الرسول 

المسجد النبوي في ذلك الوقت بمثابة جامعة لمعلم واحد يتلقّى فيه الصحابة شتى أنواع العلـوم  

  .)2(واإلرشادات

ومع تقدم الزمن لم يقتصر انعقاد مجالس العلم على المساجد فقط، بل نشـأت الكتاتيـب   

وفي زماننا تطورت وسائل وطرق التعلّم والتعليم، وتوسـعت   والمدارس والجامعات والمعاهد،

عبر وسائل اإلعالم والقنوات الفضائية والنوادي اإللكترونية عبر الشبكة العنكبوتية، فما حكـم  

  حضور المسلم هذه المجالس العلمية؟

  :هذا ما سأبينه في هذا المطلب، وفيـه ثـالثـة أفـرع

   

                                           
 -رضـي اهللا عنهمـا   –، باب العين، حديث مجاهد عـن ابـن عبـاس    11/95، المعجم الكبيرالطبراني، : أخرجه) 1(
، ترتيب األمالي الخميسـية للشـجري  هـ، 610/والعبشمي، القاضي محي الدين محمد بن أحمد القرشي، ت). 11158(ح
محمد إسماعيل، دار الكتـب العلميـة،   : ، تحقيق)ي ذكر اإليمان وكلمة التوحيد وصفة المؤمنف: (، باب)3060(، ح1/82

تراجع العالمة األلباني أبا الحسين الشيخ، : انظر. والحديث كان قد صححه األلباني ثم تراجع عن ذلك. هـ1422بيروت، 
  ).ت.د) (ط.د(محمد عمر، : صار، دار االمعارف بالرياض، اخت1/96، فيما نص عليه تصحيحاً وتضعيفاً

عمـادة  : ، طبعـة 1/156، غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشماليةالعمري، بريك بن محمد بريك أبو مايلة، ) 2(
  .البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
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  من حيث األصل الواجبمجالس العلم  حكم حضور: الفرع األول

على أن حضور مجالس العلم لتعلّم العلـم   )2)(1(ية والحنابلةاتّفق كل من المالكية والشافع

وقد . الواجب هو فرض عين حتّى ولو اضطر إلى اإلنتقال إلى مكان غير مكان تواجده أو سكناه

ه فيه التكبير والشهادتين وجب عليـه  استدلّوا على ذلك أنّه لو أسلم في موضع ولم يجد من يعلّم

اإلنتقال والتعلم، ألن ذلك ممكن وال عسر فيه، وقد ذكر بعض الشافعية أنّه لو لم يكن لحضـور  

مجلس العلم منفعة سوى النظر إلى وجه العالم لكان الواجب على العاقل أن يرغب فيه، وذلـك  
 النبي قد أقام العالم مقام نفسه )����(ألن.  

بأن حضور مجالس العلم الواجب فرض عين ليـتعلّم   :قول جمهور العلماءو والراجح ه

المسلم ما يجب عليه من التكاليف الشرعية حتّى يقيم أمور دينه ودنياه، وذلـك طبقـاً للقاعـدة    

، ولهذا فإن كان المسلم ال يتمكّن مـن القيـام   )3()ما ال يتم الواجب إالّ به فهو واجب(الشرعية 

رعية إالّ بعد تعلّم أحكامها من خالل مجالس العلم فإن حضور هذه المجالس واجب بالتكاليف الش

  .أيضاً، ألنّه لو لم يجب الحضور لتذرع الناس بالجهل في التقصير بالواجبات التي عليهم

: المسلمين على حضور مجالس العلم حيث قـال ) ����(وقد حثّ سيدنا عمر بن الخطاب 

وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة، فإذا سـمع العلـم خـاف اهللا    إن الرجل ليخرج من منزله "

                                           
إعانة الطالبين على حّل ألفاظ هـ، 1302/والبكري، أبو بكر بن محمد شطا الدمياطي، ت. 1/88، المدخلابن الحاج، ) 1(

/ وابن قيم الجوزية، شمس الدين، محمد بن أبي بكر بـن أيـوب، ت  . هـ1418، دار الفكر، بيروت، 1/23، فتح المعين
، دار 3محمد المعتصم باهللا البغدادي، ط: ، تحقبق1/141، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينهـ، 751
  .هـ1416ب العربي، بيروت، الكتا

لقد تتبعت كثيراً من كتب الحنفية ولم أجد فيها ذكراً لحكم حضور مجالس العلم، ولكنّهم ذكروها مـن بـاب الفضـل    ) 2(
لحضور هذه المجالس، وربما اكتفى الحنفية بذكر أحكام التعلّم، وبه يلحق أحكام حضور مجالس العلم، حيث أن مـا كـان   

فإن حضور هذه المجالس لتعلّمه واجب، وما كان تعلّمه فرض كفاية كان حضور مجالسه فرض كفاية أيضاً، تعلّمه واجباً 
  .وقد سبق تفصيله في هذا الفصل

  .1/166، الفروق القرافي،) 3(
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لم يخلق  )����( واسترجع، فينصرف إلى منزله وليس عليه ذنب، فال تفارقوا مجالس العلم فإن اهللا

  .)1(على وجه األرض أكرم من مجلسهم

  حكم حضور النساء مجالس العـلم: الفرع الثاني

لتعلّم والتفقّه في الدين، وذلك قياسـاً علـى   والمقصود هو حضور النساء مجالس العلم ل
خروجهن للمسجد وحضورهن صالة الجماعة، وقد جاءت أقوال الفقهاء في ذلك علـى النحـو   

  :اآلتي

  الحنفية: أوالً

  :ولهم قوالن في حكم حضور النساء مجالس العلم

ء لمجالس العلـم،  ، حيث كره خروج النسا-رحمه اهللا تعالى–وهو قول أبي حنيفة  :القول األول
خصوصاً عند الجهال الذين تحلّوا بحلية أهل العلم، وذلك قياساً على كراهة خروجهن للصالة في 

جـواز خـروج النسـاء     -رحمهما اهللا تعالى–وقد روى أبو يوسف عن أبي حنيفة . )2(المسجد
  .)3(للصالة ويقمن آخر الصفوف ويصلين وراء الرجال

حيث أجازوا للعجائز الخروج : -رحمهما اهللا تعالى–يوسف ومحمد وهو قول أبي  :القول الثاني
 من الفتنة، وعليه يقاس خروجهن نأي أنّه أم ،لّة عدم رغبة الرجال فيهنإلى جميع الصلوات، ِلع

 ِإلَى نساُؤكُم استَْأذَنَكُم ِإذَا": )����(، وذلك لحديث الرسول )4(لمجالس العلم وجلوسهن خلف الرجال
  .)5("لَهن فَْأذَنُوا مساجِدالْ

                                           
دار  ،1/77، مفتاح دار السعادة ومنشور والة العلم واإلرادة، 751/ابن قيم الجوزية، محمد بن ابي بكر بن أيوب، ت) 1(

شـرح  هــ،  956/والسفيري، شمس الدين محمد بن عمر بن أحمد الشافعي، ت). ت.د(، )ط.د(الكتب العلمية، بيروت، 
  ).ط.د(هـ، 1425أحمد فتحي عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تحقيق2/90، البخاري للسفيري

، دار 2/355، البناية شـرح الهدايـة  : هـ855/ي، تالعيني، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الحنف) 2(
  .هـ1420الكتب العلمية، بيروت، 

  .2/448، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، ) 3(
  .2/448، المرجع السابق) 4(
). خروج النساء إلى المسـاجد بالليـل والغلـس   (، كتاب األذان، باب )865(، ح1/172، صحيح البخاريالبخاري، ) 5(

خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتّب عليه فتنة وأنّها ال (، كتاب الصالة، باب )442(، ح1/327، صحيح مسلمسلم، وم
  .واللفظ لمسلم). تخرج مطيبة
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وفي الحديث الشريف داللة على أنّه ال تخرج المرأة من بيتها إلـى المسـجد إالّ بـإذن    

  .)1(زوجها أو غيره من أوليائها

وكذلك فيه أنّه يستحب لولي المرأة من زوج أو غيره إذا استأذنته فـي الخـروج إلـى    
إذا أمن الفتنة، أما إذا خشي  )2(، واألمر هما للندب"لَهن نُوافَْأذَ): "����(المسجد أن يأذن لها، لقوله 

  .)3(الفتنة فال يأذن لها، ألن درء المفاسد أولى من جلب المصالح

، وذلك الختيـار األوقـات   )4(وقد قيدت بعض األحاديث الشريفة جواز خروجهن بالليل

  .)5(ث ينتشر الظالم فيسترهاالمناسبة لخروجها إلى المسجد، وهو وقت العشاء والفجر حي

أما المتزوجة فإنّه من حقّ زوجها منعها من حضور مجالس العلم ألن حقّه مقدم علـى  

  .)6(فرض الكفاية، إالّ لنازلة امتنع الزوج عن سؤاله لها عنها فليس له أن يمنعها

  :)7(المالكية: ثانياً

لك حسب صنف المرأة التي تخرج لقد فصل المالكية في خروج النساء لمجالس العلم، وذ

  :لتلك المجالس، حيث إنّهم صنّفوا النساء إلى أربعة أصناف كما يأتي

                                           
طرح التثريب فـي شـرح    ه،806/العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن أبي بكر بن إبراهيم، ت) 1(

  ).ت.د(، دار إحياء التراث العربي، )ط.د(، 2/315التقريب، 
أبا يعلى الفراء، القاضي محمد بن الحسن بن محمد بـن  : هو ما في فعله ثواب وليس في تركه عقاب، انظر: المندوب) 2(

  ).ن.د(هـ،1410، 2أحمد بن علي بن المباركي، ط. د: ، تحقيق1/163، العدة في أصول الفقههـ، 458/خلف، ت
  .هـ1411، دار الكتب العلمية، 1/105، األشباه والنظائره، 771/الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، ت السبكي، تاج) 3(
 صـحيح البخـاري،  ، أخرجه البخـاري،  »لَهن فَْأذَنُوا المسجِد، ِإلَى بِاللَّيِل نساُؤكُم استَْأذَنَكُم ِإذَا«: كالحديث الشريف) 4(
 نساءكُم تَمنَعوا لَا«: والحديث الشريف). 865(، ح)ج النساء إلى المساجد بالليل والغلسخرو(، كتاب األذان، باب 1/172

اجِدسِإذَا الْم تَْأذَنَّكُما اسهخروج النساء إلى المساجد إذا لم (، كتاب الصالة، باب 1/327، صحيح مسلمأخرجه مسلم،  »ِإلَي
  ).135(ح، )يترتّب عليه فتنة وأنّها ال تخرج مطيبة

  .هـ1410، دار البيان، دمشق، )ط.د(، 2/272، منار القاري شرح مختصر صحيح البخاريقاسم، حمزة محمد، ) 5(
  .3/604، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، ) 6(
ر ، دا1/335، حاشية الدسوقي على الشـرح الكبيـر  ه، 230/الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي، ت: انظر) 7(

  ).ت.د(، )ط.د(الفكر، 
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  .عجوز قطعت حاجة الرجال منها، وهذه كالرجل تخرج للمسجد للفرض ولمجالس العلم) 1

  .لم تنقطع حاجة الرجال منها بالجملة، وهذه تخرج للمسجد للفرائض ومجالس العلم )1(متجالة) 2

شابة غير فارهة في الشباب والنجابة، وهذه تخرج للمسجد لصالة الفرض جماعة وال تخرج ) 3

  .لمجالس العلم

شابة فارهة في الشباب والنجابة، وهذه االختيار لها أن ال تخرج أصالً، ألن الشـابة غيـر   ) 4

  .مأمونة الفتنة

  الشافعية: ثالثاً

 )3(ور مجالس العلم، ولكن يكره لذوات الهيئـات بأنّه ال يكره للنساء حض )2(قال الشافعية

من النساء حضور مجالس العلم مع الرجال، ويكره للزوج والولي تمكينهن منه، وذلك لحـديث  
 نساء منعتْ كَما لَمنَعهن النِّساء َأحدثَ ما) ����( اللَّه رسوُل َأدرك لَو": -رضي اهللا عنها-عائشة 

  .)5(، وذلك لخوف الفتنة، والمقصود بما أحدثت النساء من التبرج والزينة)4("اِئيَلِإسر بني

أما المرأة المتزوجة فال يجوز لها الخروج إلى مجالس العلم إذا أغناها زوجها؛ بأن قام 

هو بتعليمها ماهو واجب عليها أو ناب عنها بسؤال العلماء لما تحتاج إليه من العلم، أما إن لـم  

  .)6(نها جاز لها الخروجيغ

  
                                           

  ).جلل: مادة(، 11/116، لسان العربابن منظور، .. أسنت وكبرت: المرأة إذا تجالت: المتجالة) 1(
هـ، المكتبـة  1357، )ط.د(، 2/252، تحفة المحتاج في شرح المنهـاج الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر،  )2(

  .التجارية الكبرى بمصر
  .5/9، المجموع شرح المهذّبالنووي، . ساء اللواتي يشتهين لجمالهنالن: ذوات الهيئات) 3(
والبخـاري،  ). منع نساء بني إسرائيل المسـجد (، كتاب الصالة، باب )445(، ح1/328، صحيح مسلمأخرجه مسلم، ) 4(

  ).خروج النساء إلى المسجد بالليل والغلس(، كتاب األذان، باب )869(، ح1/173، صحيح البخاري
  ).الجماعة وفضلها(، كتاب الصالة، باب )1066(، ح3/503، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحباركفوري، الم) 5(
الغرر البهية في شـرح  هـ، 926/السنيكي، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري، زين الدين، ت) 6(

  ).ت.د(، )ط.د(، المطبعة الميمنية، 4/384، البهجة الوردية
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  ابلةالحن: رابعاً

   على عهـد النبـي للنساء حضور مجالس العلم منفردات عن الرجال لحضورهن سني

، وذلك لحـديث رسـول اهللا   )2(، ويمنع الزوج من منع الزوجة من الخروج إلى المسجد)1()����(

  .)3("اللَّه مساجِد اللَّه ِإماء تَمنَعوا لَا" :)����(

  :)4(قيد العلماء خروجها بشروط، منها وقد

  .أن ال تكون متطيبة) 1

  .وال متزينة) 2

  .وال ذات خالخل يسمع صوتها) 3

  .وال تلبس ثياباً فاخرة أو شاذّة مخالفة للشرع، أو داعية للفتنة، أو ملفتة ألنظار األجانب) 4

  .وال شابة يفتتن بها) 5

  .مفسدة ونحوهاأن ال يكون في الطريق ما يخاف به ) 6

  .وال مختلطة بالرجال) 7

  .وأن يكون لباسها مطابقاً لمواصفات اللباس الشرعي) 8

  .وأن ال يكون في خروجها تضييع لشؤون بيتها أو تناقض لوظائفها األساسية) 9
                                           

  .1/199، الملخّص الفقهيالفوزان، ) 1(
الشـرح  هـ، 682/ابن قدامة، أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي الجماعيلي الحنبلي، شمس الدين، ت) 2(

  ).ط.د(، )ت.د(، دار الكتاب العربي، 8/145، الكبير على متن المقنّع
هل على من ال يشهد الجمعـة غسـل مـن    (الجمعة، باب  ، كتاب)900(، ح2/6، صحيح البخاريأخرجه البخاري، ) 3(

خروج النساء إلى المساجد إذا (، كتاب الصالة، باب )136( ، ح1/327، صحيح مسلمومسلم، ). النساء والصبيان وغيرهم
  ).لم يترتّب عليه فتنة

أبي : ، تحقيق2/156، جالديباج على صحيح مسلم بن الحجاه، 911/السيوطي، أبو بكر عبد الرحمن جالل الدين، ت) 4(
  ،ه1426إسحق الحويني األثري، دار ابن عفّان، السعودية، 
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وألن مجالس العلم كانت تعقد في المساجد فإنّه يجب على النساء الخروج إليها بالشروط 

  .إلى المسجد المذكورة للخروج

، فإنّـه يمكـن   )حضور النساء مجالس العلـم (وبالنظر إلى أقوال الفقهاء وآرائهم في حكم 

  :مناقشتها كما يأتي

فإذا ما تأملنا أقوالهم سواء كراهة الحضور عند أبي حنيفة أو جـواز   :نبدأ بأقوال الحنفية: أوالً

ى أن العلّة في الحكم هـي رغبـة   ، نر-رحمهما اهللا تعالى–الحضور للعجائز عند أبي يوسف 

  .الرجال فيهن وخشية الفتنة، فإذا ما انتفت العلّة انتفى الحكم

حيث صنّف المالكية النساء حسب رغبة الرجال بهن وحصول الفتنة بهن،  :أقوال المالكية: ثانياً

  .وعليه بنوا أحكامهم، فإذا ما أمنت الفتنة فال ضير من حضورهن مجالس العلم

وأيضاً فهؤالء بنوا أحكامهم في حضور النساء مجالس العلم بناء على ما  :أقوال الشافعية: لثاًثا

رضـي اهللا  –يحدث حضورهن من فتنة للرجال، وأيضاً بنوا أحكامهم بناء على حديث عائشـة  

 منعـتْ  كَما لَمنَعهن النِّساء َأحدثَ ما) ����( اللَّه رسوُل َأدرك لَو"): الوارد في الصحيحين( -عنها
اءسي نناِئيَل بر1("ِإس(.  

تغيير الحكم؛ حيث إنّها علّقتـه   -رضي اهللا عنها–حيث إنّه ال يترتّب على قول عائشة 

علم بما سيحدثن فما  )����(على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنّته فقالت لو رأى لمنع، وأن اهللا 

  .)2(ن ما أحدثن يستلزم منعهن لكان منعهن من األسواق أولىأوصى نبيه بمنعهن، ولو كا

فقد رأوا أنّه يسن للنساء حضور مجالس العلم إذا أمن الفتنة، وذلك بكونهن  :رأي الحنابلة: رابعاً

منفردات عن الرجال، وكذلك إذا التزمن بالمظهر الذي بينته األحاديث النبوية، وهذا كلّه حتّـى  

  .جهن الفتنة، فإذا أمن فال مانع من خروجهن بل يسن لهن ذلكيؤمن من خرو

                                           
  ).53(متّفق عليه، وسبق تخريجه ص) 1(
  ).الجماعة وفضلها(، كتاب الصالة، باب )1066(، ح3/503، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالمباركفوري، ) 2(
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  الرأي الراجح

بعد االطّالع على أقوال الفقهاء الحظنا أن األحكام التي ذكرها الفقهاء كلّها مبنية علـى  

مع تطور الزمان : حصول الفتنة من خروج النساء، فإذا أمنت فال مانع من خروجهن، لذلك أقول

اجة إلى تعلّم النساء فإنّا ال نقول بمنع الشابات من الخروج إلـى مجـالس العلـم أو    وزيادة الح

وعلى األولياء مـن   -بالشروط المذكورة –، ولكن يسمح لهن بالخروج )1(تقييدهن بوقت الغَلَس

الزوج واألب ومن يليه في الوالية أن يحرص على الهيئة التي تخرج بها المرأة، حيث ال تُحرك 

ة والشهوة لدى الرجال، وبذلك تستطيع المرأة أن تواكب متطلّبات هذا الزمان مـن التقـدم   الفتن
  .أعلى وأعلم )����(واهللا  ،)����(والتعلّم مع نيل رضى اهللا 

  حكم حضور المعتكف مجالس العلم: الفرع الثالث

س هو مالزمة الشيء، وحب: واالعتكاف. مقيمون: االحتباس، وقوم عكوف :االعتكاف في اللغة

: النفس فيه، وتفريغ القلب عن شغل الدنيا، وتسليم النفس إلى المولى، واالعتكـاف والعكـوف  

  .)2(ال أبرح عن بابك حتى تغفر لي: اإلقامة، والمعنى

المكث والمقام في المسجد بأوصاف مخصوصة من النيـة والصـوم مـن     :عتكاف اصطالحاًاال

  .)3()����(شخص مخصوص، بنية التقرب إلى اهللا 

والقيام بالعبادات واألعمال  )����(ما دام االعتكاف مخصوصاً باحتباس النفس لعبادة اهللا و

فهل حضور مجالس . بحيث يسعى صاحبها إلى نيل المغفرة من اهللا تعالى )����( التي ترضي اهللا

 أم أنّها تعد من أمـور الـدنيا   )����( العلم تُعد من هذه العبادات التي يتقرب بها المعتكف إلى اهللا

  : بحيث ال يجوز للمعتكف اإلشتغال بها؟ فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على النحو اآلتي

                                           
  ).الغين(، فصل )السين(، باب 6/156، ن العربلساابن منظور، . ظالم آخر الليل: الغَلَس) 1(
  .9/266، 1/31، ، لسان العربابن منظور) 2(
، 2/76، بداية المجتهد ونهاية المقتصـد هـ، 595/، تالقرطبي محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبوابن رشد الحفيد، ) 3(

  .1/136، راإلختيار لتعليل المختاوالموصلي، ). ط.د(هـ، 1425دار الحديث، القاهرة، 
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إلى أنّه ال يجوز للمعتكف الخروج لمجلس العلـم أو الجلـوس    الحنفية والمالكيـة  فقد ذهب) 1

ولكن إذا شرط فـي عقـد   . )2(، وقد ذكر المالكية أن الشيء الخفيف جائز والترك أولى)1(به

  .)3(عتكاف حضور مجالس العلم جاز له ذلكاال

ال بأس للمعتكف أن يجالس العلماء ويحدث بما أحـب مـالم يكـن مأثمـاً،     : الشافعيةوقال  )2

  :ويستحب له مجالسة العلماء ومذاكرتهم، وحجتهم في ذلك

2َ 5ُ)�
 >:.3.Y� 2َB .-&�+, �2�TَB 5ُ{{{{: )����(، وقد قال اهللا )4(ألن مذاكرة العلم قربة) أB .-&�+, �2�TَB �>:.3.Y 
�(ُ5 2َB .-&�+, �2�TَB �>:.3.Y 
�(ُ5 2َB .-&�+, �2�TَB �>:.3.Y 
�(.-.��4, ��M3�( �=َ#ْ*.;�� �<(َ�=.-.��4, ��M3�( �=َ#ْ*.;�� �<(َ�=.-.��4, ��M3�( �=َ#ْ*.;�� �<(َ�=.-.��4, ��M3�( �=َ#ْ*.;�� �<(َ�={{{{)5( ،

 وقال النبي)���� :("اتْ ِإنَّمينب اجِدسا الْمتْ ِلمينب لَه")أي لذكر اهللا تعالى والصالة والعلم . )6

  .)7(والمذاكرة

  .وألن االشتغال بالعلم فرض كفاية فهو أفضل من النفل) ب

  .عة، فاستحب للمعتكف كالصالة والتسبيحوكذلك فإن تعليم العلم واالشتغال به طا) ج

ألن نفع العلم متعد إلى الناس، وقد تظاهرت األحاديث بتفضيل االشـتغال بـالعلم علـى    ) د

  .)8(االشتغال بالصالة النافلة

   

                                           
مجمع األنهر في شرح ملتقى هـ، 1078/قاضي زادة، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، المعروف بداماد أفندي، ت) 1(

  .1/293، المدونة الكبرىمالك، : وانظر). ت.د(، )ط.د(، دار إحياء التراث العربي، 1/257، األبحر
  .1/293، المدونة الكبرىمالك، ) 2(
صالح الـدين  . د: ، تحقيق1/160، النتف في الفتاوىهـ، 461/الحسن علي بن الحسين بن محمد، تالسغْدي، أبو ) 3(

  .ه1040، دار الفرقان، ومؤسسة الرسالة، 2الناهي، ط
  .3/493، الحاوي الكبيرالماوردي، ) 4(
  .26 -24/24سورة النور، ) 5(
وابن ). النهي عن نشد الضالة(الصالة، باب  ، كتاب المساجد ومواضع)569(، ح1/397، صحيح مسلمأخرجه مسلم، ) 6(

  ).النهي عن إنشاد الضوال في المسجد(، كتاب المساجد والجماعات، باب )757(، ح1/252، سنن ابن ماجةماجة، 
النهي عن نشد (، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب 3، ط55/ 5، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي، ) 7(

  ).دالضالة في المسج
  .6/528، المجموع شرح المهذّبالنووي، ) 8(



59 

  :)1(في حضور المعتكف مجالس العلم قوالنوللحنابلة ) 3

، أنّه -رحمهما اهللا تعالى– )2(اآلمديوهو ظاهر كالم أحمد وأحد قولي أبي الحسن  :القول األول
ال يستحب إقراء القرآن وتدريس العلم ودرسه ومناظرة الفقهاء ومجالستهم وكتابة الحديث ممـا  

  :يتعدى نفعه، واحتجوا بما يأتي

  .كان يعتكف فلم ينقل عنه االشتغال بغير العبادات المختصة به )����(أن النبي ) أ

  .فلم يستحب فيها ذلك شرطها المسجد، أن االعتكاف عبادة من) ب

حيث قال باستحباب ذلك : -رحمه اهللا تعالى–فهو قول أبي الحسن اآلمدي وأما ثانيهما 
ال المباهاة، ألن ذلك أفضل العبادات ونفعه يتعدى فكان أولـى مـن   ) ����(إذا قصد به طاعة اهللا 

  .تركه

  القول الراجح

ا للمعتكف أن يحضر مجالس العلم ويجالس العلماء وهو قول الشافعية، حيث إنّهم استحبو
، فهي تعد من العبـادات التـي   )����(وكذلك يعلّم ويتعلّم، لما في هذه األمور من قربات إلى اهللا 

، وهو الهدف الذي يسعى المعتكف لنيلـه مـن اهللا   )����(يؤجر فاعلها، فلذلك يستحق مغفرة اهللا 
الكريم، حيث إن المقصود من البيوت فـي اآليـة    ، وكذلك الستنادهم إلى دليل من القرآن)����(

 )����(، وكذلك لحديث الرسول )����(، وقد كانت منابر علم في عهد الرسول )3(الكريمة هو المساجد
وألسباب أخرى ذكروهـا  . )4("لَه بنيتْ ِلما الْمساجِد بنيتْ ِإنَّما": الموجود في صحيح مسلم )����(

  .أعلى وأعلم )����(تزيد من رجاحة قولهم، واهللا 

                                           
  .3/201 المغني،ابن قدامة، ) 1(
أصولي متكلّم، أحد أذكياء العالم، ولد بمدينة آمد وقرأ بها القرآن، وحفظ كتاباً في مذهب أحمد بن : أبو الحسن اآلمدي) 2(

افعي، صنّف كتاب اإلحكام في أصول األحكـام،  حنبل، وتتلمذ على يد بعض فقهاء الحنابلة، ثم انتقل بعد ذلك للمذهب الش
، 8/37، طبقات الشافعية الكبـرى هـ، 771/السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، ت: انظر.. وغيره من الكتب

  .هـ1413، دار هجر، 3محمود محمد الطنامي، وآخرين، ط. د: تحقيق
  .9/188، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، ) 3(
  ).57(مسلم وابن ماجة، وسبق تخريجه ص: أخرجه) 4(
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  فضل مجالس العلم ومجالسة العلماء: المطلب الثاني

، فاألنبياء لم يورثوا ديناراً وال -عليهم الصالة والسالم  –هم ورثة األنبياء ) ����(العلماء 
يـاء لَـم   الْعلَماء هم ورثَةُ الَْأنْبِياء، ِإن الَْأنْبِ" :)����(درهماً ولكنّهم ورثوا العلم، لقول رسول اهللا 

، وهذا مـا فهمـه أبـو    )1("يورثُوا دينَارا ولَا درهما، ِإنَّما ورثُوا الْعلْم فَمن َأخَذَه َأخَذَ بِحظٍّ وافرٍ
أنتم : "من الحديث الشريف حين مر يوماً في السوق بقوم مشتغلين بتجاراتهم، فقال) ����(هريرة 

قسم في المسجد؟ فقاموا سراعاً إليه، فلم يجدوا فيه إالّ القـرآن  ي )����(هاهنا وميراث رسول اهللا 
ال  -عليهم السالم –ألن األنبياء . )2("الكريم والذكر ومجالس العلم، فمن أخذ العلم أخذ نصيباً تاماً

فمن أخذ بالعلم أخذ بحظّ وافر مـن ميـراث   ) ����(يورثون وإنّما ورثوا العلم، فالعلم شريعة اهللا 
حق التبجيل والتعظيم والتكريم فلمن ورثهم نصـيب   -عليهم السالم –، وإذا كان لألنبياء العلماء

  .)3(من ذلك أن يبجل ويعظّم ويكرم

 الْعلَماء بِمجاِلسِ علَيك بني يا: البنه قَاَل لُقْمان ِإن": قوله) ����(وقد روي عن رسول اهللا 
عتَماسو ا كَالمكَمالْح،ء فَِإن ي اللَّهيحي تَ الْقَلْبيبنورِ الْم ،ةكْمـا  الْحـي  كَميحي ضتَـةَ  اَألريالْم 

وهذا ما فهمه العلماء من تقدير للعلماء والعلم والحثّ على حضور مجالسـهم،  . )4("الْمطَرِ بِوابِِل
  :وهذه بعض أقوالهم الدالّة على ما سبق

 سـمع  فإذا تهامة، جبال مثل الذنوب من وعليه منزله من ليخرج لرجلا إن): "����(قال عمر ) 1
 مجـالس  تفارقوا فال ذنب، عليه وليس منزله إلى وانصرف ذنوبه عن واسترجع خاف العالم

  .)5("العلماء مجالس من أكرم تربة األرض وجه على يخلق لم) ����( اهللا فإن العلماء

                                           
وابن حبان، ). العلم قبل القول والعمل(، كتاب العلم، في مقدمة وترجمة باب 1/24، صحيح البخاريأخرجه البخاري، ) 1(

وهو جزء مـن حـديث   ..). ذكر وصف العلماء الذين لهم الفضل(، كتاب العلم، باب )88(، ح1/289، صحيح ابن حبان
  ).10(جه أكثر من واحد، وقد سبق تخريجه بطرقه المختلفة صأخر

  .، كتاب العلم1/297، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالقاري، ) 2(
توقير العلمـاء والكبـار   (، باب 3/230، شرح رياض الصالحينهـ، 1421/العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، ت) 3(

  .هـ1426، )ط.د(، دار الوطن، الرياض، )وأهل الفضل
، المدخل إلى السنن الكبـرى والبيهقي، . ، عبيد بن زمر)االصاد(، باب )7810(، ح8/199، المعجم الكبيرالطبراني، ) 4(
ضـعيف الترغيـب   األلباني، : والحديث ضعفه األلباني، انظر). مذاكرة العلم والجلوس مع أهله(، باب )447(، ح1/298

  ).ت.د(، )ط.د(مكتبة المعارف، الرياض، ، كتاب العلم، )78(، ح1/20، والترهيب
  .2/90، شرح البخاريوالسفيري، . 1/77، مفتاح دار السعادة ومنشور والة العلم واإلرادةابن قيم الجوزية، ) 5(
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الْعلَماء هم ضالَّتي في كُلِّ بلْدة، وهم بغْيتي، : "-رحمه اهللا تعالى –)1(وقال ميمون بن مهران) 2
اءلَمالْع ةالَسجي مقَلْبِي ف الحتُ صدجو2("و(.  

مجالسـة العلمـاء، ومجالسـة    : ثالثة تزيد في العقـل " :-رحمه اهللا تعالى –وقال الشافعي ) 3
  .)3("الصالحين، وترك الكالم فيما ال يعنيه

جـالس العلمـاء؛   : كان أشياخنا يقولون: "-رحمه اهللا تعالى–)4(وقال زكريا بن زياد النحوي) 4
فإنّك إن أصبت حمدوك، وإن أخطأت علّموك، وإن جهلت لم يعنّفوك، وال تجالس الجهـال؛  
فإنّك إن أصبت لم يحمدوك، وإن أخطأت لم يعلّموك، وإن جهلت عنّفوك، وإن شهدوا لك لـم  

  .)5("ينفعوك

وجميعها تحـض علـى    -رحمهم اهللا تعالى –ه بعض أقوال العلماء والسلف الصالح هذ
مجالس العلم ومجالسة العلماء لما لها من فضل ونفع يعود على الفرد والجماعـة، وقـد أدرك   

: )����(جميعهم هذا النفع من خالل حضورهم لتلك المجالس، وذلك امتثاالً لحـديث رسـول اهللا   
 وجـلَّ  عـز  اللَّه وِإن ماِله، في خيانَته من َأشَد علمه في َأحدكُم خيانَةَ فَِإن لْمِ،الْع في نَاصحواتَ"

اِئلُكُمس موي ةاميوال يكون النصح إالّ بحضور مجالسهم والجلوس معهم، )6("الْق.  

                                           
، ولـد  )����(إمام، حجة، عالم الجزيرة، روى عن أبي هريرة وعائشة وعدد من الصحابة : ميمون بن مهران الجزري) 1(

  .5/71، سير أعالم النبالءالذهبي، : انظر. هـ117/ هـ، توفي سنة40/ سنة) �(في عام موت علي
)2 ( ،ح1/221، جامع بيان العلم وفضلهابن عبد البر ،)حلية األولياء واألصبهاني، ). في فضل العلم(، باب جامع )239

  .4/85، وطبقات األصفياء
، آداب األكـل هــ،  808/اس أحمد بن يوسف الشـافعي، ت وابن العماد، أبو العب. 1/384، شرح البخاريالسفيري، ) 3(
  .هـ1407، دار الكتب العلمية، بيروت، 2عبد الغفار سليمان البنداري، ط. د: ، تحقيق1/51
معاني القرآن، لُقّب بأمير المؤمنين في النحـو،  : عالمة، صاحب التصانيف، وأشهرها: زكريا بن زياد النحوي الفراء) 4(

: انظـر . هـ، وعمره ثـالث وسـتون سـنة   207/ لّها حفظاً، عرف بالفراء ألنّه يفري الكالم، توفي سنةوقد أملى كتبه ك
  ).12(، ترجمة رقم 10/121، سير أعالم النبالءالذهبي، 

عبد : ، تحقيق3/113، أخبار القضاةهـ، 306/وكيع، أبو بكر محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي البغدادي، ت) 5(
  .هـ1366ى المراغي، المكتبة التجارية، مصر، العزيز مصطف

وتمام، أبو القاسم . ، من أحاديث عكرمة عن ابن عباس)العين(، باب )11701(، ح11/270، المعجم الكبيرالطبراني، ) 6(
جناح بن عباد مولى الوليد بن عبد : ، من أحاديث)1519(، ح2/197، الفوائدهـ، 414/بن محمد بن عبد اهللا، الرازي، ت

ضعيف األلباني، : انظر. وقد ضعفه األلباني. هـ1412حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة الرشيد، الرياض، : الملك، تحقيق
  ).2483(، ح1/365، الجامع الصغير وزياداته
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  الفصل الثاني

  حقوق العالم والمتعلّم
  

  ق العالم على المتعلّم حقو: المبحث األول
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  المبحث األول

  حقّوق العالم على المتعلّم

ذاً ال يؤخذ العلم ابتداء من الكتب بل ال بد من عالم تتقن عليه مفـاتيح العلـم، فعلينـا إ   

فليكن المعلّم محل . بالتحلّي برعاية حرمته، ألن ذلك عنوان النجاح والفالح والتحصيل والتوفيق
 ويـرحم  كَبِيرنَـا،  يجِـلَّ  لَم منَّا من لَيس"): ����(إجالل منّا وإكرام وتلطّف، وذلك لقول الرسول 

م هنا هو حقّ العلم بأن يرفع قدره بما رفع اهللا قدره، وحقّ العال. )1("حقَّه ِلعاِلمنَا ويعرِفْ صغيرنَا،
�� 5�ُBُـ:, ,ْ+�Aْ�ـ@� ���?�ـ�<�   {{{{: قال) ����(فإنّه ;�*&+,�� �@ُC%�� ,:.%��6 ���� 5�ُBُـ:, ,ْ+�Aْ�ـ@� ���?�ـ�<�   ;�=�َ)>ِ ,+�&-. ,+&*�;;�*&+,�� �@ُC%�� ,:.%��6 ���� 5�ُBُـ:, ,ْ+�Aْ�ـ@� ���?�ـ�<�   ;�=�َ)>ِ ,+�&-. ,+&*�;;�*&+,�� �@ُC%�� ,:.%��6 ���� 5�ُBُـ:, ,ْ+�Aْ�ـ@� ���?�ـ�<�   ;�=�َ)>ِ ,+�&-. ,+&*�;;�*&+,�� �@ُC%�� ,:.%��6 ��، فيعرف له درجته التـي  )2(}}}};�=�َ)>ِ ,+�&-. ,+&*�;

  .له بما آتاه من العلم) ����(رفع اهللا 

يه مع عامة المسلمين، وهو حقّ المسلم على فحقّ العالم إما أن يكون حقّاً عاماً يشترك ف

المسلم من اإلخوة اإلسالمية وعدم ظلمهم وحمايتهم من األعداء، وعدم شتمهم في غيبتهم وحسن 

وإما أن يكون حقّاً خاصاً مما يجب للعالم على المتعلّم أو لألستاذ على التلميذ، فقـد  . )3(الظن بهم

تضمن للعالم احترامه ومكانته في المجتمع، وقد استنبط العلمـاء  ذكر العلماء كثيراً منها، بحيث 

هذه الحقوق من بعض اآليات القرآنية الكريمة وبعض األحاديث النبوية الشريفة وبعض اآلثـار  

  :نذكر بعضاً منها فيما يأتي -رضي اهللا عنهم –الواردة عن الصحابة 

   

                                           
دون كلمة ). ����(، تتمة مسند األنصار، حديث عبادة بن الصامت )22755(، ح37/416، المسندابن حنبل، : أخرجه) 1(
أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيـوب بـن مطيـر    والطبراني، . شعيب األرناؤوط وآخرين: ، تحقيق)حقّه(

، دار الكتـب  )فضل رحمة الصغير وتوقير الكبير: (، باب)147(، ح1/367، مكارم األخالق، هـ360/اللخمي، ت
، )5443(، ح2/957، غير وزياداتـه صحيح الجامع الصوالحديث حسنه األلباني، . واللفظ له. هـ1409العلمية، بيروت، 

  ).الالم(حرف 
  .58/11سورة المجادلة، ) 2(
فيض القدير شرح هـ، 1031/المناوي، زين الدين، محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين، ت) 3(

  .هـ1356، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، )9574(، ح5/389، الجامع الصغير
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  قرآن الكريمبعض حقوق العالم المستنبطة من ال :المطلب األول

  عدم سبق المتعلّم للعالم: أوالً

فمفهوم هذه اآلية أنّه على المـتعلّم أن ال  . )1(}}}}َ��G�+ �-ِY lْ�=�0ُ5�َ��G�+ �-ِY lْ�=�0ُ5�-ِY �َ�J�AEَ�+ �q�َ��G�+ �-ِY lْ�=�0ُ5�-ِY �َ�J�AEَ�+ �q�َ��G�+ �-ِY lْ�=�0ُ5�-ِY �َ�J�AEَ�+ �q�Y �َ�J�AEَ�+ �qِ-�_ _ _ _ {{{{ ):����(لقول اهللا 

، فقد نهى اهللا )3(فيه )2(يسبق العالم إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره، وال يساوقه

من قبـل أن يقضـى   ) ����(ن يعجل بقراءة القرآن عند سماعه من جبريل أ) ����(الرسول ) ����(

  .)4(ويتمم عليه وحيه

  أن ال يفاتَح بالسؤال: ثانياً

��%�-. �T#ْ=1,{{{{ ):����(لقول اهللا  �q+َ �s�/�kُB $&E�k �V�
�t ��� 
�%+َْD�G5َ \(َ 
�%Eَ�A��&5, ِ2ِu(َ,1=ْ#�T .-�%�� �q+َ �s�/�kُB $&E�k �V�
�t ��� 
�%+َْD�G5َ \(َ 
�%Eَ�A��&5, ِ2ِu(َ,1=ْ#�T .-�%�� �q+َ �s�/�kُB $&E�k �V�
�t ��� 
�%+َْD�G5َ \(َ 
�%Eَ�A��&5, ِ2ِu(َ,1=ْ#�T .-�%�� �q+َ �s�/�kُB $&E�k �V�
�t ��� 
�%+َْD�G5َ \(َ 
�%Eَ�A��&5, ِ2ِu(َ{{{{)5( . فمن حقّ العالم

  .)6(بالسؤال حتى يكون المعلّم هو الفاتح بالكالمعلى المتعلّم أن ال يفاتحه 

  لطف ال على وجه اإللزام واإلجبارمعاملته بال: ثالثاً

����� �.�t.� �h��S�/1,{{{{): ����(لقول اهللا  ِ���S��Aُ5 2َB $�َ�� �q.Aِ�&5َB �ْ�H,1/�t.� �h��S�.� ����� ِ���S��Aُ5 2َB $�َ�� �q.Aِ�&5َB �ْ�H,1/�t.� �h��S�.� ����� ِ���S��Aُ5 2َB $�َ�� �q.Aِ�&5َB �ْ�H,1/�t.� �h��S�.� ����� ِ���S��Aُ5 2َB $�َ�� �q.Aِ�&5َB �ْ�H{{{{)7( . فمن حقّ العالم على المتعلّم أن

، )عليهما السالم(كذا كان سؤال موسى للخضر أن يسأله بلطف ال على وجه اإللزام واإلجبار، فه

مطلقاً، فقد استأذنه في إثبات هذه التبعيـة،  ) ����(نفسه تبعاً للخضر ) ����(وكذلك جعل موسى 

                                           
  75/16يامة، سورة الق) 1(
  .1/464، المعجم الوسيطمصطفى إبراهيم وآخرين، : انظر. فاخره في السوق وباراه أيهما أشد وأسرع: ساوقه) 2(
 المفيـد  أدب في المعيد"العقد التليد في اختصار الدر النضيد هـ، 981/العلموي، عبد الباسط بن موسى بن محمد، ت) 3(

  .هـ1424، 1عطية، مكتبة الثقافة الدينية، طمروان . د: ، تحقيق1/149 ،"والمستفيد
محمـد شـمس   : ، تحقيق1/343، تفسير ابن باديسهـ، 1359/ابن باديس، عبد الحميد محمد الصنهاجي، ت: انظر) 4(

   http: //www.ahlalhdeeth.com: وملتقى أهل الحديث. هـ1416الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 
  .18/70سورة الكهف، ) 5(
  .2/735 ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري،  )6(
  .18/66سورة الكهف، ) 7(
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����� �.��h��S{{{{: حيث قال ِ���S��Aُ5 2َB $�َ���h��S�.� ����� ِ���S��Aُ5 2َB $�َ���h��S�.� ����� ِ���S��Aُ5 2َB $�َ���h��S�.� ����� ِ���S��Aُ5 2َB $�َ��{{{{1(، ففيه إفراد ألستاذه في العلم(.  

  التواضع له :رابعاً


 َ+{{{{ ):����(لقول اهللا �v��َB _��+َ 
�v��َB _��+َ 
�v��َB _��+َ 
�v��َB _��,1=��َB �q,1=��َB �q,1=��َB �q,1=��َB �q{{{{)2(.      إذ من حقّ العـالم علـى المـتعلّم أن يظهـر

عنـدما طلـب منـه    ) عليهما السالم(التواضع له بكّل الغايات، وهذا ما أظهره موسى للخضر 

  .مرافقته

  ح والنعت بأجمل األلقاب واألوصافالمد: خامساً

ليغ الكامل في الصدق، فالمفهوم والصديق معناه الب. )�v+, ��MN;َB .e.4:.;{{{{)3ـ/�;�v+, ��MN;َB .e.4:.; .wـ/�;�v+, ��MN;َB .e.4:.; .wـ/�;�v+, ��MN;َB .e.4:.; .wـ/�;w. {{{{ :لآلية الكريمة

من اآلية أن من الواجب على المتعلّم تقديم ما يفيـد المـدح للمعلّـم ونعتـه بأجمـل األلقـاب       

بعد ما عرف عن علمه بتفسير األحـالم مادحـاً   ) ����(واألوصاف، فهذا الملك يخاطب يوسف 

  .)4(له

، أي أن )����(للمعلّم وهو جبرائيـل  فهذا مدح . )5(}}}}�&��-. �t/�;/. ,ْ+7ُـ:��t .-��&� r/�;/. ,ْ+7ُـ:��t .-��&� r/�;/. ,ْ+7ُـ:��t .-��&� r/�;/. ,ْ+7ُـ:�r ��������{{{{ ):����(ولقول اهللا 

قواه العلمية والعملية كلّها شديدة، وهذا المدح يلزم منه فضيلة المتعلّم، ففيه مدح وتكريم له بذكر 

  .)6(صفاته الحسنة

  االتّباع واالقتداء به: سادساً

��ـ=1,   {{{{ ):����(لقول اهللا َB �qـ+َ 

 �v��َB _�� ,1=ِY��^ .-&�+, V��t 2ِFـ��./ِJEَ�4   ,1=ـ��َB �qـ+َ 

 �v��َB _�� ,1=ِY��^ .-&�+, V��t 2ِFـ��./ِJEَ�4   ,1=ـ��َB �qـ+َ 

 �v��َB _�� ,1=ِY��^ .-&�+, V��t 2ِFـ��./ِJEَ�4   ,1=ـ��َB �qـ+َ 

 �v��َB _�� ,1=ِY��^ .-&�+, V��t 2ِFـ��./ِJEَ�4{{{{)7( .  نه هـذهفالحقّ الذي تبي

                                           

هـ، 850/ النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين، ت: وانظر. 5/181 ،تفسير القرآن العظيمابن كثير، ) 1(
  .هـ1416خ زكريا اعميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، الشي: ، تحقيق4/484، غرائب القرآن ورغائب الفرقان

  .18/59سورة الكهف، ) 2(
  .12/46سورة يوسف، ) 3(
  .4/93، غرائب القرآن ورغائب الفرقانالنيسابوري، ) 4(
  .53/5سورة النجم، ) 5(
  .199/ 6، غرائب القرآن ورغائب الفرقانالنيسابوري، ) 6(
  .18/69سورة الكهف، ) 7(
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اآلية للمعلّم على المتعلّم اتّباعه واالقتداء به، وكذلك على المعلّم أن يعامل المتعلّمين حسب تقاليد 

  .)1(بلدهم

  حسن االستماع واالصغاء إليه: عاًساب

 ):����(وسى لنبيه م) ����(وكذلك قول اهللا ، )2(}}}}َ)َ���ـ� �k'َـ=.��. َ�ـ�+ُ:, َB��vـEُ:,    َ)َ���ـ� �k'َـ=.��. َ�ـ�+ُ:, َB��vـEُ:,    َ)َ���ـ� �k'َـ=.��. َ�ـ�+ُ:, َB��vـEُ:,    َ)َ���ـ� �k'َـ=.��. َ�ـ�+ُ:, َB��vـEُ:,    {{{{ ):����(لقول اهللا 
}}}}r1:ُR ِK�/َ7.�+ْ, �,�:+ْ�ِY �q&�ِF �q�3�َ�A�َ �<�َ�o�(َr1:ُR ِK�/َ7.�+ْ, �,�:+ْ�ِY �q&�ِF �q�3�َ�A�َ �<�َ�o�(َr1:ُR ِK�/َ7.�+ْ, �,�:+ْ�ِY �q&�ِF �q�3�َ�A�َ �<�َ�o�(َr1:ُR ِK�/َ7.�+ْ, �,�:+ْ�ِY �q&�ِF �q�3�َ�A�َ �<�َ�o�(َ،،،،     $�k:ـ.; ����+ �<��Eَ�4�(َ �qُ5�=Eَ�o, ��ََB�� $�k:ـ.; ����+ �<��Eَ�4�(َ �qُ5�=Eَ�o, ��ََB�� $�k:ـ.; ����+ �<��Eَ�4�(َ �qُ5�=Eَ�o, ��ََB�� $�k:ـ.; ����+ �<��Eَ�4�(َ �qُ5�=Eَ�o, ��ََB��{{{{)3( ،  فالحقّ المستفاد من هذه االيـات

  .)4(الكريمة أنّه على طالب العلم إذا كان في مجلس العلم أن يصغي إلى العالم

  الطلباتعتدال في االستفهامات واال: ثامناً

��%�-. �T#ْـ=2ِu(َِ2ِu(َِ2ِu(َِ2ِu(َ     ,1ِ{{{{):����(لقول اهللا  �q+َ �s�/�kُB $&E�k �V�
�t ��� 
�%+َْD�G5َ \(َ 
�%Eَ�A����%�-. �T#ْـ=5, ,1& �q+َ �s�/�kُB $&E�k �V�
�t ��� 
�%+َْD�G5َ \(َ 
�%Eَ�A����%�-. �T#ْـ=5, ,1& �q+َ �s�/�kُB $&E�k �V�
�t ��� 
�%+َْD�G5َ \(َ 
�%Eَ�A����%�-. �T#ْـ=5, ,1& �q+َ �s�/�kُB $&E�k �V�
�t ��� 
�%+َْD�G5َ \(َ 
�%Eَ�A�� ):����)وقولـه  ، 5,{{{{)5(&
}}}}�@ُ#�9.G5َ �@ُC+َ �/��ُ5 2ِF V��3�tَB ���� ْ,:ُ+َD�G5َ َ_ ْ,:.%��6 ��;�*&+, ��MN;َB ��;�@ُ#�9.G5َ �@ُC+َ �/��ُ5 2ِF V��3�tَB ���� ْ,:ُ+َD�G5َ َ_ ْ,:.%��6 ��;�*&+, ��MN;َB ��;�@ُ#�9.G5َ �@ُC+َ �/��ُ5 2ِF V��3�tَB ���� ْ,:ُ+َD�G5َ َ_ ْ,:.%��6 ��;�*&+, ��MN;َB ��;�@ُ#�9.G5َ �@ُC+َ �/��ُ5 2ِF V��3�tَB ���� ْ,:ُ+َD�G5َ َ_ ْ,:.%��6 ��;�*&+, ��MN;َB ��;{{{{)6( ، على فاآليتان الكريمتان تحثّان المتعلّم

  .)7(على قلّة األسئلة وعدم إحراج العالم

  بعض حقوق العالم المستنبطة من السنّة النبوية الشريفة: المطلب الثاني

 من حقّ العالم أن يغضب على السائل إذا سأل عمـا فيـه مضـرة أو ال يتناسـب مـع      :أوالً
عن أشـياء   )����(سئل النبي : قال) ����(، وذلك لما روي عن أبي موسى األشعري )8(الموضوع

من أبي؟ قال أبوك : قال رجل. سلوني عما شئتم": كرهها؟ فلما ُأكثر عليه غضب، ثم قال للناس
أبوك سالم مولى شيبة، فلما رأى عمر ما : من أبي يا رسول اهللا؟ فقال: حذافة، فقام آخر فقال

                                           
  .م1984، الدار التونسية، تونس، 15/370، التحرير والتنويرهـ، 1393/شور، محمد الطاهر التونسي، تابن عا) 1(
  46/29سورة األحقاف، ) 2(
  13، 20/12سورة طه، ) 3(
، دروس صوتية قام بتفريغها على 8/16، دروس للشيخ محمد المختار الشنقيطيالشنقيطي، محمد بن محمد المختار، ) 4(

  .http://www.islamweb.net: بوتية موقع الشبكة اإلسالميةالشبكة العنك
  18/70سورة الكهف، ) 5(
  5/101سورة المائدة، ) 6(
  ).ت.د(، )ن.د(، )ط.د(، 5/623، الجامع الصحيح للسنن والمسانيدعبد الجبار، صهيب، ) 7(
، د التليد في اختصار الدر النضيدالعقالعلموي، : وانظر. 1/193، منار القاري شرح مختصر صحيح البخاريقاسم، ) 8(
1/149.  
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  .)1()"����(يا رسول اهللا إنّا نتوب إلى اهللا : في وجهه قال

عن أشياء كرهها لعدم فائدتها دينياً ودنيوياً لما أكثـر النـاس    )����(وقد غضب الرسول 

  .)2()����(عليه من هذه األسئلة التي ال تتعلّق بها فائدة شرعية، وهذا ما يستفاد من غضبه 

من حقّ العالم أن يتّخذ مكاناً في المسجد يجلس فيه، وال يحقّ ألحد أن يسـبقه إليـه، وإذا    :ثانياً
  .)3(حقّه أن يقيمه عنه سبقه إليه أحد فمن

 عنْـد  نَحـن  بينَما" :قَاَل) ����( الذي يرويه عمر بن الخطاب) ����(وذلك لحديث الرسول 
 يـرى  لَا ،الشَّعرِ سواد شَديد الثِّيابِ بياضِ شَديد رجٌل علَينَا طَلَع ِإذْ ،يومٍ ذَاتَ) ����( اللَّه رسوِل
هلَيع فَ َأثَرلَا ِ،رالسو رِفُهعنَّا يم دتَّى ،َأحح لَسِإلَى ج النَّبِي )����( ،نَدفََأس هتَيكْبِإلَـى  ر  ـهتَيكْبر، 

عضوو هلَى كَفَّيع هذَيقَاَل ،فَخا وي دمحي منَأخْبِر نلَامِ ع4(..."؟الِْإس(.  

في المجلس الـذي  ) ����(ل جاء إلى النبي ووجه الداللة في هذا الحديث الشريف أن جبري
 هو فيه، وأنّه كان للنبي)���� (يستقبل فيه الناس في المسجد النبوي مجلس خاص)5(.  

                                           
وترك إكثار سؤاله عما ال ضـرورة  ) ����(توقير النبي (، كتاب الفضائل، باب 4/1834، صحيح مسلمأخرجه مسلم، ) 1(

، )الغضب في الموعظـة والتعلـيم إذا رأى مـا يكـره    (، كتاب العلم، باب 1/30، صحيح البخاريوالبخاري، ). 138(ح، )إليه
  ).92(ح
  .1/193، منار القاري شرح مختصر صحيح البخاريقاسم، ) 2(
دروس صوتية من موقع الشبكة : ، مصدر الكتاب3/6، شرح األربعين النوويةهـ، 1420/سالم، عطية بن محمد، ت) 3(

  http://www.islamweb.net: اإلسالمية
، سـنن ابـن ماجـة   وابن ماجة، ). 37(ح، )معرفة اإليمان(، كتاب اإليمان، باب 1/36، صحيح مسلمأخرجه مسلم، ) 4(
وهذا جزء شاهد من الحديث، وأما ). 63(، ح)في اإليمان(، افتتاح الكتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم، باب 1/34

 بيـاضِ  شَـديد  رجـلٌ  علَينَا طَلَع ِإذْ ،يومٍ ذَاتَ) ����( اللَّه رسوِل عنْد نَحن بينَما :قَاَل )����(عن عمر بن الخطاب ": نص الحديث فهو
 ووضـع  ،ركْبتَيه ِإلَى ركْبتَيه فََأسنَد، )����( النَّبِي ِإلَى جلَس حتَّى ،َأحد منَّا يعرِفُه ولَا السفَرِ َأثَر علَيه يرى لَا ،الشَّعرِ سواد شَديد الثِّيابِ
هلَى كَفَّيع هذَيقَاَل ،فَخا وي دمحي منَأخْبِر نلَامِ عوُل فَقَاَل ؟الِْإسسر اللَّه )����:( لَامالِْإس َأن دتَشْه لَا َأن ِإلَّا ِإلَه اللَّه َأنا  وـدمحـولُ  مسر 
اللَّه )���� (يمتُقلَاةَ والص يتُْؤتكَاةَ والز ومتَصو انضمر جتَحتَالْ ويب تَ ِإنتَطَعاس هبِيلًا ِإلَيقْتَ  قَاَل ،سـدنَـا  :قَـالَ  ،صجِبفَع  لَـه  ـَألُهسي 

قُهدصيي :قَاَل !!ونفََأخْبِر نانِ عقَاَل ؟الِْإيم: َأن نتُْؤم بِاللَّه هلَاِئكَتمو كُتُبِهو هلسرمِ ووالْيرِ والْآخ نتُْؤمرِبِالْقَ ود  ـرِهخَي  هشَـرقَـالَ  :و: 
 مـا  :قَـالَ  ؟السـاعة  عن فََأخْبِرني قَاَل ،يراك فَِإنَّه تَراه تَكُن لَم فَِإن تَراه كََأنَّك اللَّه تَعبد َأن :قَاَل؟ الِْإحسانِ عن فََأخْبِرني ،قَاَل ،صدقْتَ

 الشَّـاء  رِعـاء  الْعالَـةَ  الْعراةَ الْحفَاةَ تَرى وَأن ربتَها الَْأمةُ تَلد َأن :قَاَل ؟َأمارتها عن فََأخْبِرني :قَاَل ،الساِئِل من بَِأعلَم عنْها الْمسُئوُل
لُونتَطَاوي يانِ فنْيقَاَل ،الْب: ا فَلَبِثْتُ ،انْطَلَقَ ثُميلم، ِلي قَاَل ثُم: اي رمرِي عَأتَد ناِئُل مقُلْتُ ؟الس اللَّه ولُهسرو لَمقَاَل ،َأع:  رِيـلُ  فَِإنَّـهجِب 

َأتَاكُم كُملِّمعي ينَكُمد"  
  http://www.islamweb.net: من موقع الشبكة اإلسالمية. 3/6، شرح األربعين النوويةسالم، ) 5(
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، لمـا  )1(من حقّ العالم أن يترك المتعلّم اإللحاح عليه إذا سكت عما ال يريد أن يجيب فيه :ثالثاً

 فَسَألَه الً،لَي معه يسير الْخَطَّابِ بن وعمر سفَارِهَأ بعضِ في يسير كان) ����(أن رسول اهللا "روي 
رمع نالْخَطَّابِ ب )���� (نع ءشَي فَلَم هجِبوُل يسر اللَّه )����( ،ثُم َألَهس فَلَم هجِبي، ثُم َألَهس  فَلَـم 
هجِبقَاَل ،يو رمع نالْخَطَّابِ ب )���� (ْلَتثَكك كا ُأمي رمتَ عرنَز)2( وَلسر اللَّه )����( َثَلَاث اتركُلُّ م 
لَا ذَِلك كجِيب3("...ي(.  

من حقّ العالم عدم اعتراض المتعلّم عليه ولو كان دونه في الرتبة، حتّـى ينكشـف لـه     :رابعاً

 صـاحبِه  مـن  لَرَأى صبر لَو ،موسى وعلَى علَينَا اللَّه رحمةُ"): ����(، لحديث الرسول )4(القناع
بجالْع، نَّهلَك2ِ�{{{{: قَاَل وF�2ِF�2ِF�2ِF    �qُE+َْD�4�qُE+َْD�4�qُE+َْD�4�qُE+َْD�4    ����������������    �V�
�t�V�
�t�V�
�t�V�
�t    ��H�/�A�Y��H�/�A�Y��H�/�A�Y��H�/�A�Y    ��َ(َ��َ(َ��َ(َ��َ(َ    
�%���k��vُ5
�%���k��vُ5
�%���k��vُ5
�%���k��vُ5    �/�َ�/�َ�/�َ�/�َ    �hْy�َ�Y�hْy�َ�Y�hْy�َ�Y�hْy�َ�Y    ����������������    
S�./+َ
S�./+َ
S�./+َ
S�./+َ    ً,��ْ*.�ً,��ْ*.�ً,��ْ*.�ً,��ْ*.�{{{{)5(")6(.  

، )7(ت الحاجةمن حقّ العالم على المتعلّم أن يغلظ عليه في التعليم إن لزم األمر أو اقتض :خامساً

 ِإذَا) ����( اللَّـه  رسوُل كَان": قال) ����()1(الذي رواه جابر بن عبد اهللا) ����(وذلك لحديث الرسول 

                                           
: ، تحقيق2/18، شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالكبن يوسف المصري األزهري،  الزرقاني، محمد بن عبد الباقي) 1(

  .هـ1424طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 
الحميدي، أبا عبد اهللا، ابن أبي النصر، محمـد بـن   : انظر.. ألححت عليه في السؤال وأكثرت إكثاراً مضجراً: نزرت) 2(

زبيدة محمـد  . د: ، تحقيق1/49، تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلمهـ، 488/ زدي، تفتوح بن حميد األ
  .هـ1415عبد العزيز، مكتبة السنة، القاهرة، 

ومالـك، بـن أنـس    ). 4177(، ح)غزوة الحديبية(، كتاب المغازي، باب 5/126، صحيح البخاريأخرجه البخاري، ) 3(
والحديث صـححه  ).. 9(، ح)ما جاء في القرآن(، كتاب القرآن، باب 1/103، كموطأ اإلمام مالهـ، 179/األصبحي، ت

 فَحركْـتُ  عمـر  قَـالَ : وبقية الحديث هي).. ط.د(هـ، 1406محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
 لَقَـد  فَقُلْتُ قَاَل ،بِي يصرخُ صارِخًا سمعتُ َأن نَشبتُ فَما ،قُرآن في ينْزَِل َأن وخَشيتُ ،الْمسلمين َأمام تَقَدمتُ ثُم ،بعيرِي
ـ  َأحب لَهِي سورةٌ اللَّيلَةَ علَي ُأنْزِلَتْ لَقَد: فَقَاَل علَيه فَسلَّمتُ )����( اللَّه رسوَل وجِْئتُ ،قُرآن في نَزَل يكُون َأن خَشيتُ  يِإلَ

�ِF    ��%�0Eَ(َ��%�0Eَ(َ��%�0Eَ(َ��%�0Eَ(َ    �q+َ�q+َ�q+َ�q+َ    �10Eْ(َ�10Eْ(َ�10Eْ(َ�10Eْ(َ    �1%3ِ�ِF�&�ِF�&�F�&ِ�&�{{{{: قَرَأ ثُم الشَّمس علَيه طَلَعتْ مما.��1%3ِ�.��1%3ِ�.��1%3ِ�.�  ).48/1سورة الفتح، "(}}}}
  ).ط.د(، )ت.د(، دار الفكر، 4/30، )شرح الهداية(فتح القدير هـ، 861/ابن الهمام، كمال الدين محمد السيواسي، ت) 4(
  .18/76سورة الكهف، ) 5(
، صـحيح ابـن حبـان   وابن حبان، ). 3984(، كتاب الحروف والقراءات، ح4/33، سنن أبي داودأبو داود، أخرجه ) 6(
..". األعاجيـب : "، وزاد عليـه )989(، ح)ذكر استحباب كثرة دعاء المرء ألخيه بظهر الغيـب  -األدعية(، باب 3/268

التعليقـات الحسـان علـى    هـ، 1420/نوح، ت الحاج بن الدين ناصر محمد األلباني،: [والحديث صححه األلباني، انظر
  .هـ1424، 1جدة، ط الوزير، ، دار)985(، ح)األدعية(، كتاب الرقائق، باب 2/308، صحيح ابن حبان

  .5/124، فيض القدير شرح الجامع الصغيرالمناوي، ) 7(
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تْ خَطَبرماح نَاهيلَا ععو تُهوص اشْتَدو هبتَّـى  ،غَضح  كََأنَّـه  رنْـذشٍ  مـيقُـولُ  جي  كُمحـبص 
اكُمسم2(.."و(.  

العالم إذا استفهمه المتعلم فأفهمه ثم عاد فاستفهمه أن يزيده، فإن راجعه بعد ذلـك   حقّ :سادسـاً 
 يسـوقُ  رجلًا رَأىأنّه "): ����(، وذلك لحديث الرسول )3(فإن له أن يأخذه بلسانه بتوبيخه وتأنيبه

 َأو الثَّاِلثَة يف - ويلَك اركَبها قَاَل ،بدنَةٌ ِإنَّها قَاَل اركَبها فَقَاَل ،بدنَةٌ ِإنَّها فَقَاَل اركَبها فَقَاَل ،بدنَةً
  .)4("الثَّانية في

  بعض حقوق العاِلم المستفادة : المطلب الثالث

  -رحمهم اهللا تعالى –والعلماء ) ����(من آثار وأقوال الصحابة 

للعالم على المتعلّم، وهذه  والذي يبين فيه الكثير من الحقوق الواجبة) ����(ما ورد عن علي  :أوالً
 القوم وعلى ،ةخاص عليه تسلم أن أتيته إذا عليك العالم حق من): "����(الحقوق واضحة في قوله 

وال قولـك،  خالف فالن قال: تقل وال بعينيك، تغمز وال بيديك، تشر وال قدامه، وتجلس ،ةعام 
 منهـا  عليـك  يسـقط  يزال ال رطبةالم النخلة بمنزلة فإنه السؤال؛ في عليه تلح وال بثوبه، تأخذ
  .)5("شيء

                                                                                                                            
ري، مـن أهـل بيعـة    ، مجتهد حـافظ، أنصـا  )����(جابر بن عبد اهللا بن عمر بن حرام السلمي، صاحب رسول اهللا ) 1(

ـ 70، ومات في المدينة سنة )����(الرضوان، كان آخر من شهد بيعة العقبة الثانية موتاً، روى علماً كثيراً عن الرسول  . هـ
  .3/189، سير أعالم النبالءالذهبي، : انظر

سنن ابـن  ، وابن ماجة). 43(، ح)تخفيف الصالة والخطبة(، كتاب الجمعة، باب 592م2، صحيح مسلمأخرجه مسلم، ) 2(
: وتتمة الحـديث هـي  ). 45(، ح)اجتناب البدع والجدل(، افتتاح الكتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم، باب 1/17، ماجة

 فَِإن بعد َأما :ويقُوُل -لْوسطَىوا السبابة ِإصبعيه بين ويقْرن- كَهاتَينِ والساعةُ َأنَا بعثْتُ ويقُوُل ،ومساكُم صبحكُم يقُوُل"
رخَي يثدالْح تَابك اللَّه، رخَيى ودى الْهده دمحم )����( ،شَرورِ وا الُْأمثَاتُهدحكُلُّ ،مو ةعلَالَةٌ بِدض، قُوُل ثُملَى َأنَا :يبِكُلِّ َأو 

  "وعلَي فَِإلَي ضياعا َأو دينًا تَرك ومن ،فَلَأهله الًام تَرك من ،نَفْسه من مْؤمنٍ
تنبيه الفقيـه علـى   (، باب 2/315، الفقيه والمتفقّههـ، 463/الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، ت) 3(

  .هـ1421 ، دار ابن الجوزي، السعودية،2عادل بن يوسف الفرازي، ط: ، تحقيق)مراتب أصحابه
، صـحيح مسـلم  ومسلم، ). 1689(، ح)ركوب البدن(، كتاب الحج، باب 2/167، صحيح البخاريأخرجه البخاري، ) 4(
  ).371(، ح)جواز ركوب البدن لمن احتاج إليها(، كتاب الحج، باب 2/960
)5 ( ،رباب 1/519، جامع بيان العلم وفضلهابن عبد الب ،)ترتيـب  والعبشمي، ). 841(ح ،)جامع في آداب العالم والمتعلّم

  ).343(، ح)في ذكر ما ينبغي أن يكون عليه العالم والمتعلم(، باب 1/91، األمالي الخميسية للشجري
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ال يقطع على الشيخ كالمه وال يسابقه، وإذا سمع الشيخ يذكر حكماً في مسـألة أو فائـدة    :ثانياً

مسستغربة، أو يحكي حكاية أو ينشد شعراً وهو يحفظ ذلك أن يصغي إليـه إصـغاء مسـتفيد    

إنّي ألسمع الحديث مـن  : - تعالىرحمه اهللا-)1(متعطّش، فرح به كأنّه لم يسمعه قط، قال عطاء

  .)2("الرجل وأنا أعلم به منه، فأريه من نفسي أنّي ال أحسن منه شيئاً

حترام، ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقتـه، فقـد قـال    أن ينظر له بعين اال :ثالثـاً 
رحمـه اهللا  -واهللا ما اجترأت على أن أشرب المـاء والشـافعي   : "-رحمه اهللا تعالى-)3(الربيع
  .)4("ينظر إلي رهبةً منه -تعالى

وال يعترضه أحد، والحقّ في اختصاصه  -قبل طالّبه –أن للمعلّم الحقّ في افتتاح الكالم  :رابعاً
  .)5(بمجلسه، فال يجلس مكانه أحد وإن غاب، وأن ال يتقدم عليه في مشيه أحد

  .)6(ناس في العلمأن يقر له بالتقدم والتميز على غيره من ال :خامساً

؟ وعليه توقيره )7(ِلم؟ وال من فعل هذا: أن يحسن خطابه مع معلّمه ما أمكنه وال يقول له :سادساً
  .)8("من قال لشيخه ِلم؟ لَم يفلح: "توقيره ظاهراً وباطناً، فقد قال بعض العلماء

، وال يفشـي لـه   من حقّ المعلّم على المتعلّم أن يتحر رضا المعلّم وإن خالف رأي نفسه :سابعاً

                                           
هــ،  27عطاء بن أسلم بن صفوان بن أبي رباح، تابعي من أجالء الفقهاء، كان عبداً أسود، ولد في خبر باليمن سنة ) 1(

الزركلي، خير الدين بن محمد بن علي بن فـارس،  : انظر. هـ114هم، توفي فيها سنة ونشأ بمكّة فكان مفتي أهلها ومحدث
  .م2002، دار العلم للماليين، 15، ط4/235، األعـالمهـ، 1396/ت
  .1/149، العقد التليد في اختصار الدر النضيدالعلموي، ) 2(
ؤذّن، صاحب اإلمام الشافعي، وناقل علمه، ولد سنة هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي، إمام فقيه م: الربيع) 3(

الـذهبي،  : انظـر . هـ270لو أمكنني أن أطعمك العلم ألطعمتك، توفي سنة : هـ، وروي عن الشافعي أنّه قال للربيع64
  ).222(، ترجمة رقم 12/587، سير أعالم النبالء

  .1/36، المجموع شرح المهذّبالنووي، ) 4(
  .هـ1310، 2، دار الفكر، بيروت، ط5/373، الفتاوى الهندية، وآخرون، البلخي، نظام الدين) 5(
  http://www.ahlalhdeeth.com: ، على الشبكة اإللكترونية48/468ملتقى أهل الحديث، ) 6(
  .1/149، العقد التليد في إختصار الدر النضيدالعلموي، ) 7(
  ).ت.د(، )ن.د(، )ط.د(، 1/277، القوانين الفقهية هـ،741/ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي، ت) 8(
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وكذلك . )1(سراً، ويرد غيبته إذا سمعها، فإن عجز فارق ذلك المجلس، وال يدخل عليه بغير إذن
  .)2(من حقّ المعلّم على المتعلّم التواضع وحسن الخلق

                                           
ماهر ياسين، مكتبـة  : ، تحقيق2/362، النكت الوفية بما في شرح األلفيةالبقاعي، برهان الدين بن إبراهيم بن عمر، ) 1(

  .هـ1428الرشد ناشرون، 
  .2/120، المدخلابن الحاج، ) 2(
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  المبحث الثاني

ـّم على العالم   حقّوق المتعل

ي المجتمع، أرسى القـرآن  كما أن للمعلّم حقوقاً على المتعلّم تكفل له احترامه ومكانته ف
   رة دعائمها، وتضافرت أقوال العلماء لتأمين هذه الحقوق لـه، فـإنة المطهالكريم والسنّة النبوي

حقوقاً ال بد من  -الذي يتلقّى العلم ويقوم بدوره في نقل هذا العلم إلى األجيال القادمة  -للمتعلّم 
  .م الموكولة إليهتأمينها له من المعلّم كي يستطيع القيام بالمها

وقد ضمن القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة وكذلك مواقف السـلف الصـالح هـذه    
  :الحقوق للمتعلّم، أذكر بعضاً منها في المطلبين اآلتيين

  بعض حقوق المتعلِّم المستنبطة من القرآن الكريم: المطلب األول

  :حقّ السؤال والحوار والنقاش) 1

���� lَ�/���0ِY .z��q+َ .K�/َ7َُ��ََ�َ�{{{{: )����(قال اهللا �Gُ� .��0�َ�� V����/+, .q�L�G�;�� ��M3�( ./�GْL.; ��� ��M3�( ُ��A�J5ََB ْ,:ُ+��q+َ .K�/َ7ُ��� lَ�/���0ِY .z���Gُ� .��0�َ�� V����/+, .q�L�G�;�� ��M3�( ./�GْL.; ��� ��M3�( ُ��A�J5ََB ْ,:ُ+��q+َ .K�/َ7ُ��� lَ�/���0ِY .z���Gُ� .��0�َ�� V����/+, .q�L�G�;�� ��M3�( ./�GْL.; ��� ��M3�( ُ��A�J5ََB ْ,:ُ+��q+َ .K�/َ7ُ��� lَ�/���0ِY .z���Gُ� .��0�َ�� V����/+, .q�L�G�;�� ��M3�( ./�GْL.; ��� ��M3�( ُ��A�J5ََB ْ,:ُ+�{{{{)1( .  

هللا } } } } �A�J5ََBـ�ُ )��M3ـ� ��ـ� ;.�GْLـ/. )��M3ـ�     �A�J5ََBـ�ُ )��M3ـ� ��ـ� ;.�GْLـ/. )��M3ـ�     �A�J5ََBـ�ُ )��M3ـ� ��ـ� ;.�GْLـ/. )��M3ـ�     �A�J5ََBـ�ُ )��M3ـ� ��ـ� ;.�GْLـ/. )��M3ـ�     {{{{ -عليهم السالم –ففي اآلية الكريمة سؤال المالئكة الكرام 

)����(  ن أنـا يخـتلج فـي    عن استخالف األرض، فهذا يبيمن حقّ المتعلّم أن يسأل معلمه عم
!! لعمارة األرض وإصالحها مـن يفسـد   )����(صدره، فهذا تعجب من المالئكة أن يستخلف اهللا 

ويستخلف مكان أهل الطاعة أهل المعصية، فكان استخباراً منهم عما يرشدهم ويزيح شبهتهم عن 
  .)2(الحكمة التي ألغت تلك المفسدة

  ):ألخطائه(والتصويب ) بتنوع األساليب -لسلوكه( حقّ التأديب) 2

��=1,{{{{: )����(قال اهللا .o �-ِY {ْ�0ُ5 �@+َ ��� $�َ�� .=ِ��v5َ �e�3َ#��,1=��.o �-ِY {ْ�0ُ5 �@+َ ��� $�َ�� .=ِ��v5َ �e�3َ#��,1=��.o �-ِY {ْ�0ُ5 �@+َ ��� $�َ�� .=ِ��v5َ �e�3َ#��,1=��.o �-ِY {ْ�0ُ5 �@+َ ��� $�َ�� .=ِ��v5َ �e�3َ#��{{{{)3(.  

                                           
  .2/30سورة البقرة، ) 1(
  .1/68، ترتيل وأسرار التأويلأنوار الالبيضاوي، ) 2(
  .18/68سورة الكهف، ) 3(
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تغليظ وتجهيل، فقد نسبه إلى قلّة العلم، فمن  -عليهما السالم –ففي قول الخضر لموسى 

إن رأى ذلـك،  -نفعاً وإرشاداً إلى الخير واجب المعلّم أن يلجأ إلى التغليظ على المتعلّم بما يفيده 

في قول ) ����(ألن السكوت عنه يوقع المتعلّم في الغرور، وذلك يمنع من التعلّم، وفي رد موسى 

 Y��^ .-&�+, V��t 2ِFِ=1,{{{{: )����(اهللا ��./ِJEَ�4,1=ِY��^ .-&�+, V��t 2ِF 
��./ِJEَ�4,1=ِY��^ .-&�+, V��t 2ِF 
��./ِJEَ�4,1=ِY��^ .-&�+, V��t 2ِF 
��./ِJEَ�4{{{{)1( ل وتواضعتحم)2(.  

  :حقّ النظر إليه واالهتمام به) 3

��,,,,    ��MN;َB��MN;َB��MN;َB��MN;َB    ;��;��;��;��{{{{: )����(قال اهللا ;�*&+��;�*&+��;�*&+��;�*&+    ,:.%��6َ,:.%��6َ,:.%��6َ,:.%��، فمن حقّ المتعلّم أن ينظـر  )ْ,{{{{)4�َ�=ُ|��ْ,�َ�=ُ|��ْ,�َ�=ُ|��ْ,�َ�=ُ|��    ���6َ    �+َ�+َ�+َ�+َ    ,:ُ+:ُ75َ,:ُ+:ُ75َ,:ُ+:ُ75َ,:ُ+:ُ75َ    ��%��,����%��,����%��,����%��,��)3(    ,:ُ+:ُ���,:ُ+:ُ���,:ُ+:ُ���,:ُ+:ُ

إليه معلّمه؛ لما في ذلك من فائدة علمية تعود عليه، ففي اآلية الكريمة أن المعلّم إذا نظـر إلـى   
من النظرة أيِ أمهلنا  )B{{{{)5َْ�ـ|�=�َ�ــ� Bَْ�ـ|�=�َ�ــ� Bَْ�ـ|�=�َ�ــ� Bَْ�ـ|�=�َ�ــ� {{{{: المتعلّم كانت إفاضته عليه أظهر وأقوى، وفي قراءة أخرى

حتى نحفظ، أي كأنّهم قالوا توقّف عن كالمك وبيانك مقدار ما يصل إلى أفهامنا، وهـذا غيـر   

خارج عن قواعد األدب؛ ألن المتعلّم قد يلتمس ذلك من معلّمه، حرصاً منه علـى أن ال يفـوت   

  .)6(إلرشادشيئاً من الفوائد حتّى ولو كان المعلم غير مهمل دقائق التفهيم وا

                                           
  .18/69سورة الكهف، ) 1(
كتاب اللبـاب فـي علـوم    هـ، 775/ابن عادل، أبو حفص، سراج الدين عمر بن علي الحنبلي الدمشقي النعماني، ت) 2(

النيسـابوري،  : وانظر. هـ1419الشيخ عادل أحمد عبد المودود، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تحقيق12/534، القرآن
  .12/109، نظم الدرر في تناسب اآليات والسوروالبقاعي، . 4/449، غرائب القرآن ورغائب الفرقان

كلمة مسبة مشتقة من الرعونة وهي الحمق، ولذلك عنـدما كـان    -في العبرانية والسريانية –كلمة راعنا عند اليهود ) 3(
أمهلنا، كان اليهود يقولونها بلهجتهم ويتّخذونها وسيلة للسباب واالستهزاء بالرسـول  : ىيقولونها بمعن) ����(الصحابة الكرام 

المؤمنين أن يتركوا هذه الكلمة حتى ال يجد اليهـود وسـيلة لسـتر    ) ����(، والمسلمون ال يدرون شيئاً، لذلك أمر اهللا )����(
ـ 1418/تمحمد متولّي، الشعراوي، : انظر. }}}},ْ�|ُ=�َ��,ْ�|ُ=�َ��,ْ�|ُ=�َ��,ْ�|ُ=�َ��    {{{{: أن يقولوا) ����(سبابهم، وأمرهم اهللا   -تفسـير الشـعراوي  ، هـ

م، 1981، 4، ط1/85، صفوة التفاسيروالصابوني، محمد علي، ). ط.د(م، 1997، مطابع أخبار اليوم، 504/ 1، خواطر
  .دار القرآن الكريم، بيروت

  .2/104سورة البقرة، ) 4(
فريدة الـدهر فـي   هـ، 1430/حمد إبراهيم محمد، توسالم، م. 1/98، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي، : انظر) 5(

  .هـ1424، دار البيان، القاهرة، 2/146، تأصيل وجمع القراءات
  .1/354، غرائب القرآن ورغائب الفرقانالنيسابورى، ) 6(
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  :حقّ الرفق به والمالطفة له) 4

��ـ� ٱ+�Gـ��Qَ� َ)ـ\ 5َ%ـ    {{{{: )����(قال اهللا َB��    ـ\ 5َ%ـ(َ �َ�Qـ��G+ـ� ٱ��َB��    ـ\ 5َ%ـ(َ �َ�Qـ��G+ـ� ٱ��َB��    ـ\ 5َ%ـ(َ �َ�Qـ��G+ـ� ٱ��َB���M�M�M�M===={{{{)1( هأي ال يصدر منك إلى السائل كالم يقتضي رد ،

 عن مطلوبه بنهر وشراسة خلق، بل أعطه ما تيسر عندك أو رده بالمعروف، ويدخل فيه السائل
لمعلّم أن يتعامل معه بحسن الخلق، باإلكرام والتحنّن عليه، للعلم، لذلك كان من حقّ المتعلّم على ا

  .)2(فإن في ذلك معونة له على مقصده

  :حقّ احترام الرأي وحرية التعبير) 5

��=1,{{{{: )����(قال اهللا .o �-ِY {ْ�0ُ5 �@+َ ��� $�َ�� .=ِ��v5َ �e�3َ#��,1=��.o �-ِY {ْ�0ُ5 �@+َ ��� $�َ�� .=ِ��v5َ �e�3َ#��,1=��.o �-ِY {ْ�0ُ5 �@+َ ��� $�َ�� .=ِ��v5َ �e�3َ#��,1=��.o �-ِY {ْ�0ُ5 �@+َ ��� $�َ�� .=ِ��v5َ �e�3َ#��{{{{)3( ،  

له إن اعترض عليـه، فلكـّل    فمن حقّ المتعلّم على المعلّم احترام رأيه والتماس العذر

  .)4(منهما مذهبه الخاص

  بعض حقوق المتعلِّم المستنبطة من السنّة النبوية الشريفة :المطلب الثاني

حقوقهم وواجباتهم من معلّمهم ومعلّم البشرية األول رسول ) ����(لقد فهم الصحابة الكرام 

وأفعالـه وآدابـه    )����(ن أقوال النبـي  ، وقد استنبط العلماء الكرام هذه الحقوق م)����(محمد اهللا 

  :ومواقفه، ومن أهم هذه الحقوق

  راعاة األهم والتدرج في التعليمحقّ مراعاة األساليب التربوية المناسبة، كم) 1

 َأهـلِ  مـن  قَوما تَْأتي ِإنَّك :قَاَل ،)����( اللَّه رسوُل بعثَني": قال) ����(فعن معاذ بن جبل 
 فَـَأعلمهم  ِلذَِلك َأطَاعوا هم فَِإن ،اللَّه رسوُل وَأنِّي اللَّه ِإلَّا ِإلَه لَا َأن شَهادة ِإلَى دعهمفَا ،الْكتَابِ

َأن اللَّه ضافْتَر هِملَيع سخَم اتلَوي صمٍ كُلِّ فوي لَةلَيو، فَِإن موا هَأطَاع ِلذَِلك مهملَأ فََأعن اللَّه 
                                           

  .93/10سورة الضحى، ) 1(
، 1/928، ير كالم المنّانتيسير الكريم الرحمن في تفسهـ، 1376/ السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا، ت) 2(

  .هـ1420عبد الرحمن بن معلّم اللويحق، مؤسسة الرسالة، : تحقيق
  .18/68سورة الكهف، ) 3(
  .14/8958، خواطر -تفسير الشعراويالشعراوي، ) 4(
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ضافْتَر هِملَيقَةً عدتُْؤخَذُ ص نم اِئهِميَأغْن دي فَتُرف اِئهِمفُقَر، فَِإن موا هَأطَاع ِلذَِلك اكفَِإي  اِئمكَـرو 
اِلهِموَأم، اتَّقةَ ووعظْلُومِ د؛الْم فَِإنَّه سا لَينَهيب نيبو اللَّه ابج1("ح(.  

هـو   )����(وللحديث الشريف دالالت كثيرة نذكر منها ما يتعلّق بالمعلّم، كون الرسـول  

كيفيـة   )����(كان متعلّماً منه ومعلّماً ألهل اليمن، وقد بين له  )����(المعلّم األول للبشرية، ومعاذ 

  :تعليم الناس، ومن ذلك

تين أوالً، ثم الصالة ثم الزكاة، ولم أن يبدأ بتعليمهم الشهاد )����(حيث بين له  :)2(حقّ التدرج= أ

وهذا حقّ للمتعلّم على المعلّم أن يعلّمه العلـم  . )3(يأمره أن يدعوهم إليها جميعاً دفعة واحدة

  .بالتسلسل، وذلك أن يقسم العلم إلى مراحل ينتقل إليها عندما يتقن المتعلّم المرحلة السابقة

داللة على أن من حقّ المتعلّم على المعلّـم أن يبـدأ   ففي الحديث الشريف  :حقّ األولوية= ب

فاألهم 4(بالتعليم باألهم(العلم كثير والوقت قصير ألن ،)5(.  

فمن الحقوق التي دّل عليها الحديث الشريف هو أن على العالم أن  :حقّ التفهيم والتوضيح= ج

ين بعث معاذاً إلـيهم،  حال القوم الذ )����(يكشف الشبهة عن المتعلّم، وبذلك كشف الرسول 

  .)6(حيث إنّهم من أهل الكتاب، لما يعود على المتعلّم من فائدة االستعداد

   
                                           

. لهواللفظ ). 29(، ح)الدعاء إلى الشهادتين وشرائع اإلسالم(، كتاب اإليمان، باب 1/50، صحيح مسلمأخرجه مسلم، ) 1(
 معـاذًا  بعثَ )����( النَّبِي َأن: "، وفيه)1395(، ح)وجوب الزكاة(، كتاب الزكاة، باب 2/104، صحيح البخـاري والبخاري، 

  ..".اللَّه ِإلَّا ِإلَه لَا َأن شَهادة ِإلَى ادعهم فَقَاَل، الْيمنِ ِإلَى) ����(
كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق هـ، 1285/ان، تالتميمي، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن سليم) 2(

  .هـ1411بشير محمد عون، مكتبة دار البيان، دمشق، : ، تحقيق1/36، دعوة األنبياء والمرسلين
، دار 1/53، التوضيح المفيد لمسائل كتـاب التوحيـد  هـ، 1409/الدويش، أحمد بن عبد اهللا بن محمد بن أحمد، ت) 3(

  ).ط.د(هـ، 1411العليان، 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حقّ هـ، 1233/عبد الوهاب، سليمان بن عبد اهللا بن محمد، ت) 4(

  .هـ1423زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي، بيروت، : ، تحقيق1/97، اهللا على العبيد
  .1/277، القوانين الفقهيةابن جزي، ) 5(
بكر بن عبد اهللا : ، تحقيق1/171، فتح اهللا الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيـد د بن حسين، محسن، حامد بن محم) 6(

  ).ط.د(هـ، 1417أبي زيد، دار مؤيد، 
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  حقّ التعرف على اإلجابة) 2

 ؟الْعباد علَى اللَّه حقُّ ما َأتَدرِي ،معاذُ يا"): ����( النَّبِي قَاَل: قال )����( جبٍل بنِ معاذ عنف
 اللَّه :قَاَل ؟علَيه حقُّهم ما َأتَدرِي ،شَيًئا بِه يشْرِكُوا وال يعبدوه َأن :قَاَل ،َأعلَم سولُهور اللَّه :قَاَل

ولُهسرو لَمقَاَل ،َأع: ال َأن مهذِّبع1("ي(.  

المعلّم أن يتبع : ففي الحديث الشريف دالالت تتعلّق بحقوق المتعلّم على المعلّم والتي منها

الطرق المفيدة في التعليم، حيث نجد هنا كيفيـة اسـتخدام طريقـة االسـتجواب واإلسـتفهام      

، فقد )3(إليصال المعلومة إلى الطالب، ليكون أبلغ في النفس وأوقع في نفس المتعلّم )2()التكويني(

في طلب معرفة أن ينبه معاذاً بالسؤال حتى ينبه حسه ويجمع شعوره، ليجتهد  )����(أراد الرسول 

ما ال يعرفه، ولو تمكّنا من الكشف عن نفسية معاذ وعن فكره وعقله، لوجدنا كـّل قـواه قـد    
 ورسـولُه  اللَّه": تركّزت لتلقّي الجواب عن هذا الموضوع الذي سئل عنه وهو يجهله، حيث قال

لَم4()����(، وهو ينتظر السماع من الرسول "َأع(.  

  نفسيحقّ التشجيع والدعم ال) 3

 منْـه  قَرِيبا يوما فََأصبحتُ ،سفَرٍ في) ����( النَّبِي مع كُنْتُ": قَاَل) ����( جبٍل بنِ معاذ عنف
ننَحو يرا :فَقُلْتُ ،نَسوَل يسر ي ،اللَّهنٍل َأخْبِرمي بِعلُنخدنَّةَ يي الْجنداعبيو نقَاَل ،النَّارِ ع: لَقَد   

                                           
ومسـلم،  ). 7373(، ح))����(ما جاء في دعاء النبي (، كتاب التوحيد، باب 9/114، صحيح البخاريأخرجه البخاري، ) 1(

  ).50(، ح)قطعا الجنة دخل التوحيد على مات من أن على الدليل( ، كتاب اإليمان، باب1/59، صحيح مسلم
وهو الذي يكون خالل عملية التكوين، ويكون مستمراً طوال مسار عملية التعلـيم والـتعلم، ممـا    : االستفهام التكويني) 2(

ـــم للمعلم تغذيـة  يساعد على تحسين العملية التعليمية، وتصحيح مسارها نحو تحقيق األهداف، حيث يقدم هذا التقويـ
  ./www.moe.edu.kw/DocLib1: الموقع االلكتروني: انظر. راجعة عن جميع عناصرها

عشـرون حـديثاً مـن صـحيح     العباد، عبد المحسن بن محمد بن عبد المحسن بن عبد اهللا بن محمد البـدر،  : انظر) 3(
  ).ط.د(هـ، 1409مدينة المنورة، ، الجامعة اإلسالمية، ال1/200، دراسة أسانيدها وشرح متونها -البخاري

  http://www.islamweb.net: موقع الشبكة اإلسالمية، )5(، ص)63(، درسشرح األربعين النوويةسالم، ) 4(
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  .)1(..".،علَيه اللَّه يسره من علَى لَيسير وِإنَّه ،عظيمٍ عن سَألْتَني

لطالب العلم، وهذا حقّ للمتعلّم على المعلّم لتشجيعه علـى   )����(فهذا تشجيع من الرسول 

  .)2(طلب العلم

  حقّ القراءة) 4

: علَيـك  َأقْـرأَ  َأن َأمرنـي  اللَّه ِإن" ):����(عبٍ بنِ كَ ِلُأبي أنَّه قَاَل) ����( النَّبِيما جاء عن 
}}}}�@+َ�@+َ�@+َ�@+َ    ��ُC�;��ُC�;��ُC�;��ُC�;    ��;�*&+,��;�*&+,��;�*&+,��;�*&+,    ,�.=َLَ#,�.=َLَ#,�.=َLَ#,�.=َLَ#    ����������������    ِ��HَBِ��HَBِ��HَBِ��HَB    ِ��Eَ�C+ْ,ِ��Eَ�C+ْ,ِ��Eَ�C+ْ,ِ��Eَ�C+ْ,{{{{)3( ،ي :قَاَلانمسقَاَل ؟؟و: مكَى ،نَعفَب")4(.  

فمن دالالت الحديث الشريف أنّه من حقّ المتعلّم على العالم أن يقرأ لـه العلـم، وفـي    

، فقـد علّـم النـاس    )����(قراءة العالم على المتعلم، وكذلك تواضع الرسـول  : ن الفقهالحديث م

  .)5(التواضع على من دونهم في المنزلة

   

                                           
سنن والترمذي، ). 3973(، ح)كفّ اللسان في الفتنة(، كتاب الفتن، باب 2/1314، سنن ابن ماجةأخرجه ابن ماجة، ) 1(

 هـذَا : واللفظ للترمذي، وقال عنه). 2616(، ح)ما جاء في حرمة الصالة(اب اإليمان، باب ، كتاب أبو4/308، الترمـذي 
، بـاب  2/138، إرواء الغليل في تخريج منـار السـبيل  ، والحديث صححه األلباني، انظر األلباني، صحيح حسن حديثٌ

 جبـلٍ  بـنِ  معاذ عن: يث طويل هذا نصهوالحديث جزء من حد). 413(ذروة سنامه الجهاد، ح: ، حديث)صالة التطوع(
 بِعمـلٍ  َأخْبِرنـي  ،اللَّه رسوَل يا :فَقُلْتُ ،نَسير ونَحن منْه قَرِيبا يوما فََأصبحتُ ،سفَرٍ في) ����( النَّبِي مع كُنْتُ: "قَاَل، )����(

 تُشْرِك ولَا اللَّه تَعبد، علَيه اللَّه يسره من علَى لَيسير وِإنَّه عظيمٍ عن سَألْتَني لَقَد :اَلقَ ،النَّارِ عن ويباعدني الْجنَّةَ يدخلُني
ًئا بِهشَي يمتُقلَاةَ وي الصتُْؤتكَاةَ والز ومتَصو انضمر جتَحتَ ويالْب، َأال :قَاَل ثُم لُّكلَ َأدابِ ىعوـرِ  َأب؟الْخَي  مـونَّـةٌ  الصج، 

��    ?.%.:��JEَ5َ$(َ��JEَ5َ$(َ��JEَ5َ$(َ��JEَ5َ    �@.M.Y:.%.?�@.M.Y:.%.?�@.M.Y:.%.?�@.M.Yَ)${{{{: تَال ثُم :قَاَل ،اللَّيِل جوف من الرجِل وصلَاةُ ،النَّار الْماء يطْفُئ كَما الْخَطيَئةَ تُطْفُئ والصدقَةُ��������������    ِ<ِ?�َ'��+ْ,ِ<ِ?�َ'��+ْ,ِ<ِ?�َ'��+ْ,ِ<ِ?�َ'��+ْ,{{{{، 
 رسـولَ  يـا  بلَى :قُلْتُ ؟سنَامه وذروة وعموده كُلِّه الَْأمرِ بِرْأسِ ُأخْبِرك َأال :قَاَل ثُم )32/16: سجدةسورة ال( }}}};�A�;�2:ُ����A�;�2:ُ����A�;�2:ُ����A����ُ:�2{{{{: بلَغَ حتَّى
قَاَل ،اللَّه: ْأسرِ رالَْأم لَامالِْإس، هودمعلَاةُ وةُ ،الصورذو هنَامس ادالْجِه، ُأخْبِ َأال :قَاَل ثُمكر لَاكبِم ذَِلك لَى :قُلْتُ ،كُلِّهـا  بي 
نَبِي فََأخَذَ ،اللَّه هانسكُفَّ قَاَل ،بِل كلَيذَا عا :فَقُلْتُ ،هي نَبِي ِإنَّا ،اللَّهو َؤاخَذُونا لَمبِم نَتَكَلَّم فَقَاَل ؟بِه: لَتْكثَك كا ُأمـاذُ  يعم، 
  ".َألْسنَتهِم حصاِئد ِإالّ منَاخرِهم علَى َأو وجوههِم علَى النَّارِ في اسالنَّ يكُب وهْل

  http://www.islamweb.net ،شرح األربعين النوويةسالم، ) 2(
  .98/1سورة البينة، ) 3(
). 3909(، ح))����( مناقب أبـي بـن كعـب   (، كتاب مناقب األنصار، باب 5/36، صحيح البخاريأخرجه البخاري، ) 4(

  ).245(، ح)استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل(، كتاب صالة المسافرين، باب 1/550، صحيح مسلمومسلم، 
  .20/139، تفسير القرطبيالقرطبي، ) 5(
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  حقّ التنبيه والتهيئة) 5

 ،حـراء  غَـارِ  في وهو الْحقُّ جاءهأنّه لما "): ����(رسول اهللا  عنويستفاد ذلك مما جاء 
هاءفَج لَكْأ اَلفَقَ ،الْما :قَاَل اقْري :قَاَل ،بِقَارٍِئ َأنَا مي فََأخَذَنتَّى فَغَطَّنلَـغَ  حنِّـي  بم  ـدهالْج  ثُـم 

 ،َأرسلَني ثُم الْجهد منِّي لَغَب حتَّى الثَّانيةَ فَغَطَّني فََأخَذَني ،بِقَارٍِئ َأنَا ما :قُلْتُ ،اقْرْأ فَقَاَل ،َأرسلَني
    ,+&ـ*�( ,+&ـ*�( ,+&ـ*�( ,+&ـ*�(     ���Yـ�Y�� �qـ�Y�� �qـ�Y�� �qـ4�ِY     �q�ـ@ِ 4�ِY�ـ@ِ 4�ِY�ـ@ِ 4�ِY�ـ@ِ     ,ْ�ـ=�Bْ ,ْ�ـ=�Bْ ,ْ�ـ=�Bْ ,ْ�ـ=�Bْ {{{{: فَقَاَل ،َأرسلَني ثُم الثَّاِلثَةَ فَغَطَّني فََأخَذَني ،بِقَارٍِئ َأنَا ما :فَقُلْتُ ،اقْرْأ اَلفَقَ

�w�َ�o�w�َ�o�w�َ�o�w�َ�o،،،،    �w�َ�o�w�َ�o�w�َ�o�w�َ�o    �2��G�ِْu+ْ,�2��G�ِْu+ْ,�2��G�ِْu+ْ,�2��G�ِْu+ْ,    ����������������    ٍw�َ��ٍw�َ��ٍw�َ��ٍw�َ��،،،،    ْB�=�ْ,ْB�=�ْ,ْB�=�ْ,ْB�=�ْ,    �qNY�����qNY�����qNY�����qNY����    .X�=ْ#َD+ْ,.X�=ْ#َD+ْ,.X�=ْ#َD+ْ,.X�=ْ#َD+ْ,........{{{{)1( ،عجا فَروُل بِهسر اللَّه )����( فُيجر هفَُؤاد"..)2(.  

فمن دالالت الحديث الشريف أنّه من حقّ المتعلّم على المعلّم أن ينبهه ويأمره باستحضار 
  .)3(قلبه

   
                                           

  .3 -98/1سورة العلق، ) 1(
صحيح والبخاري، ). 252(، ح))����(الوحي إلى رسول اهللا (، كتاب اإليمان، باب 1/139، صحيح مسلمأخرجه مسلم، ) 2(

  ). 3(، ح))����(كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا (، كتاب بدء الوحي، باب 1/7، البخاري
 اللَّه رسوُل بِه بدَئ ما َأوُل": قَالَتْ َأنَّها -رضي اهللا عنها - الْمْؤمنين ُأم عاِئشَةَ عن: وهذا جزء من حديث طويل هذا نصه

 ،الْخَلَـاء  ِإلَيه حبب ثُم ،الصبحِ فَلَق مثَْل جاءتْ ِإلَّا رْؤيا يرى ال فَكَان ،النَّومِ في الصاِلحةُ الرْؤيا الْوحيِ من )����(حرا بِغَارِ
كَانخْلُو وبِغَارِ ي ،اءرنَّثُ حتَحفَي يهف - وهو دبالتَّع - اِلياللَّي اتذَو ددَل الْعقَب َأن نْزِعِإلَى ي هلَأه دوتَزيو ِلذَِلك، ثُم  جِـعري 
 :قَـالَ  ،بِقَـارِئٍ  َأنَـا  ما :قَاَل ،اقْرْأ :فَقَاَل الْملَك فَجاءه ،حراء غَارِ في وهو الْحقُّ جاءه حتَّى ،ِلمثْلها فَيتَزود خَديجةَ ِإلَى
 منِّـي  بلَـغَ  حتَّى الثَّانيةَ فَغَطَّني فََأخَذَني ،بِقَارٍِئ َأنَا ما :قُلْتُ ،اقْرْأ :فَقَاَل ،َأرسلَني ثُم الْجهد منِّي بلَغَ حتَّى فَغَطَّني ذَنيفََأخَ

دهالْج ي ثُملَنسْأ :فَقَاَل ،َأرا :فَقُلْتُ ،اقْريفََأخَ ،بِقَارٍِئ َأنَا مي ذَنالثَّاِلثَةَ فَغَطَّن ي ثُملَنسفَقَاَل ،َأر :}}}} ْB�=ْ�ـ, ْB�=ْ�ـ, ْB�=ْ�ـ, ْB�=4�ِ�ـ@ِ     ,ْ�ـY ِ@4�ِ�ـY ِ@4�ِ�ـY ِ@4�ِ�ـY     �qـ�Y�� �qـ�Y�� �qـ�Y�� �qـ�Y��     )�*ـ*�( ,+&ـ*�( ,+&ـ*�( ,+&ـ&+,     �wَ�ـ�o �wَ�ـ�o �wَ�ـ�o �wَ�ـ�o،،،،    
�w�َ�o�w�َ�o�w�َ�o�w�َ�o    �2��G�ِْu+ْ,�2��G�ِْu+ْ,�2��G�ِْu+ْ,�2��G�ِْu+ْ,    ����������������    ٍw�َ��ٍw�َ��ٍw�َ��ٍw�َ��،،،،    ْB�=�ْ,ْB�=�ْ,ْB�=�ْ,ْB�=�ْ,    �qNY�����qNY�����qNY�����qNY����    .X�=ْ#َD+ْ,.X�=ْ#َD+ْ,.X�=ْ#َD+ْ,.X�=ْ#َD+ْ,........{{{{ ،عجا فَروُل بِهسر فُ )����( اللَّهجري هخََل ،فَُؤادلَى فَدةَ عيجخَد بِنْت خُودلي -يضر 
ا اللَّهنْهي :فَقَاَل -علُونمي زلُونمز، لُوهمتَّى فَزح بذَه نْهع عوةَ فَقَاَل ،الريجا ِلخَدهرَأخْبو رالْخَب: يتُ لَقَدلَى خَشي عنَفْس، 

 وتُعـين  ،الضيفَ وتَقْرِي ،الْمعدوم وتَكْسب ،الْكَلَّ وتَحمُل ،الرحم لَتَصُل ِإنَّك ،َأبدا اللَّه يخْزِيك ما واللَّه كَالَّ :خَديجةُ فَقَالَتْ
 قَد امرًأ وكَان ،خَديجةَ عم ابن الْعزى عبد بنِ َأسد بنِ نَوفَِل بن ورقَةَ بِه َأتَتْ حتَّى خَديجةُ بِه فَانْطَلَقَتْ ،الْحقِّ نَواِئبِ علَى

ري تَنَصف ةيلاهالْج، كَانو كْتُبي تَابالْك يانربالْع، كْتُبفَي نالِْإنْجِيِل م ةيانربا بِالْعم شَاء اللَّه َأن كْتُبي، كَانخًا وا  شَيكَبِيـر 
قَد يمفَقَالَتْ ،ع ةُ لَهيجا :خَدي ناب مع، عماس ننِ ماب يكفَقَاَل ،َأخ قَةُ لَهرا :وي ني اباذَا َأخى م؟تَر هروُل فََأخْبسر  اللَّـه 
)���� (را خَبَأى مفَقَاَل ،ر قَةُ لَهرذَا :وه وسي النَّامَل الَّذنَز لَى اللَّهى عوسا ،مي يتَنا لَييها فذَعج، تَنيلَي  ـا  َأكُـونيِإذْ ح 

كخْرِجي كموُل فَقَاَل ،قَوسر اللَّه )����:( َأو خْرِجِيم مقَاَل ؟ه: منَع، لَم ْأتٌل يجثِْل قَطُّ را بِمجِْئـتَ  م  ِإالّ بِـه  يـودع، ِإنو 
  ".الْوحي وفَتَر ،تُوفِّي َأن رقَةُو ينْشَب لَم ثُم ،مَؤزرا نَصرا َأنْصرك يومك يدرِكْني

، ))����(بدء الوحي على رسـول اهللا  (، كتاب اإليمان، باب 2/199، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي، ) 3(
  ).252(ح
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  الهمة وتحفيز الموهبة والنشاط حقّ الترغيب في الفهم وحثّ) 6

 الشَّجرِ من ِإن"): ����( اللَّه رسوُل قَاَل: قَاَل -رضي اهللا عنهما- )1(عمر بنِعبد اهللا  عنف
 ،الْبـوادي  شَجرِ في النَّاس فَوقَع ؟هي ما فَحدثُوني ،الْمسلمِ مثَُل وِإنَّها ،ورقُها يسقُطُ لَا شَجرةً

 ؟اللَّـه  رسوَل يا هي ما ثْنَاحد :قَالُوا ثُم ،فَاستَحييتُ النَّخْلَةُ َأنَّها نَفْسي في ووقَع :اللَّه عبد قَاَل
  .)2("النَّخْلَةُ هي :قَاَل

حقّ المتعلّم على العالم بأن يلقي عليه المسألة، : فمن الحقوق التي بينها الحديث الشريف
، ولم "شَجرةً الشَّجرِ من ِإن": قال لهم) ����(فيختبر فهمه ويرغّبه في الفكر وطلب العلم، فالرسول 

  .)3(لة، حتّى يختبر ذكاء وأفهام الحاضريننخ: يقل

  حقّ االحترام والمالحظة) 7

 كُن": فَقَاَل ،بِمنْكبِي )����( اللَّه رسوُل َأخَذَ: قَاَل -عنْهما اللَّه رضي-عمر بنِ اللَّه عبد عنف
  .)4("سبِيٍل عابِر َأو ،غَرِيب كََأنَّك الدنْيا في

قّ المتعلّم على المعلّم أن يلفت نظره ووعيه إلى ما يلقى عليه، وذلـك مثـل   فإن من ح
  .)5(وضع المعلّم يده على شيء من أعضاء المتعلّم كالمنكب ونحوه للتأنيس والتنبيه

   
                                           

بـايع   عبد اهللا بن عمر بن الخطّاب بن نفيل العدوي، إمام، قدوة، أسلم وهو صغير، أول غزواته الخندق، وهو ممـن ) 1(
الذهبي، : انظر. هـ73، توفي بمكة سنة )����(وعن أبيه وأبي بكر ) ����(تحت الشجرة، روى علماً كثيراً نافعاً عن الرسول 

  .3/203، سير أعالم النبالء
، صـحيح مسـلم  ومسلم، ). 131(، ح)الحياء في العلم(، كتاب العلم، باب 1/38، صحيح البخـاري أخرجه البخاري، ) 2(
  ).63(، ح)مثل المؤمن مثل النخلة(القيامة والجنة والنار، باب ، كتاب صفة 4/2164
، دروس صوتية من موقع 58/11، شرح صحيح مسلمأبو األشبال، حسن الزهيري آل مندوة المنصوري المصري، ) 3(

 httpi//www.islamweb.net: الشبكة اإلسالمية

كن في الدنيا كأنّك غريب أو عـابر  ): ����(ول النبي ق(، كتاب الرقاق، باب 8/89، صحيح البخاريأخرجه البخاري، ) 4(
  ).4114(، ح)مثل الدنيا(، كتاب الزهد، باب 2/1378، سنن ابن ماجةوابن ماجة، ). 6416(، ح)سبيل

واألنصـاري، إسـماعيل بـن محمـد السـعدي،      . 5/295، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالمباركفوري، ) 5(
  .هـ1380، دار نشر الثقافة، اإلسكندرية، 1/91، في شرح األربعين حديثاً النووية التحفة الربانيةهـ، 1417/ت
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  حقّ التعامل الحسن) 8

 يبعثْنـي  ولَـم  ،لِّغًـا مب اللَّه بعثَني ِإنَّما": قَاَلأنّه ) ����( النَّبِيويستفاد ذلك مما روي عن 
أن يزجره المعلّم عـن سـوء    -كما يستفاد من الحديث الشريف  –فمن حقّ المتعلّم . )1("متَعنِّتًا

  .)2(الخلق باللطف والتعريض ما أمكن من غير تصريح، وبطريق الرحمة من غير توبيخ

   

                                           
وقـال  ). 3318(، ح)ومـن سـورة التحـريم   (، أبواب تفسير القرآن، باب 5/280، سنن الترمذيأخرجه الترمذي، ) 1(

وأبو عوانة، يعقوب . -رضي اهللا عنهما – عباسٍ ابنِ عن وجه غَيرِ من روِي قَد غَرِيب صحيح حسن حديثٌ ذَاه: الترمذي
 على الدليل(، كتاب الحج، باب 3/170، مستخرج أبي عوانةهـ، 316/بن إسحق بن إبراهيم النيسابوري اإلسفراييني، ت

المعرفـة،  أيمن بن عارف الدمشقي، دار : ، تحقيق)4581(، ح)موليا يسمى ال شهراً امرأته يأتي ال أن حلف إذا الرجل أن
، كتاب أبواب تفسير 7/318، صحيح وضعيف سنن الترمذياأللباني، : والحديث حسنه األلباني، انظر. هـ1419بيروت، 

  ).3311(، ح)ومن سورة التحريم(القرآن، باب 
  .2/573، فيض القدير شرح الجامع الصغيرالمنّاوي، ) 2(
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  المبحث الثالث

  التأديب في التعليم، ماهيته ومشروعيته وأدلّته

يعد المعلم صانع األجيال، وبما أن مستقبل األمم قائم على إعداد هذه األجيـال اإلعـداد   

ألن . الجيد الذي يؤهلها لدور الريادة والسيادة بين األمم، فال بد أن نحسن إعداد هـذه األجيـال  

   ن ردهـا  النفس مأمورة بمالزمة األدب، والنفس تجول بطبعها في ميدان المخالفـة، لـذا يتعـي

  .)1("بتهذيبها

، فإن المسؤولية )3("رعيته عن مسُئوٌل وكُلُّكُم )2(راعٍ لُّكُمكُ"): ����(وتطبيقاً لقول رسول اهللا 

في اإلسالم قضية مرتبطة بجميع المسلمين، والمعلّم واحد ممن تتعلّق به هذه المسؤولية، والتـي  

شروعة، فإذا عجز عن تلقينهم العلم واحتاج إلزالـة هـذا   تتمثّل بتعليم تالميذه بكّل الوسائل الم

  .العجز إلى اللجوء للتأديب وجب عليه هذا األمر؛ ليصل به إلى أداء الواجب، وهو التعليم

وبيان معنى التأديب وتأصيله الشرعي وأقوال الفقهاء في حدوده وآثاره فـي المطالـب   

  ..الثالثة اآلتية

  معنى التأديب: المطلب األول

. )4(علّمه: الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح، وأدبه فتأدب دبؤيالذي  :ألدب والتأديب لغةًا

أدبه أي علَّمه األدب، وعاقبه على إساءته؛ ألنـه  : قالي ،التعليم والمعاقبة على اإلساءة :تأديبالو

  .)5(لفظ يدل على المبالغة والتكثيرهو و ..سبب يدعو إلى حقيقة األدب

   

                                           
  .1/53، التيسير بشرح الجامع الصغيرالمناوي، ) 1(
  ).رعي(، مادة 38/163، تاج العروسالزبيدي، : انظر. لراعي هو كّل من ولي أمر قوم بالحفظ والسياسةا) 2(
  ).1(البخاري ومسلم، وقد سبق تخريجه ص: أخرجه) 3(
  ).أدب(، مادة 1/206، لسان العربابن منظور، ) 4(
، في غريب الشرح الكبيـر  مصباح المنيرالهـ، 770/الفيومي، أبا العباس أحمد بن محمد بن علي الحموي، ت: انظر) 5(
  ).ت.د(، )ط.د(األلف مع الدال، المكتبة العلمية، بيروت،  -، كتاب األلف، 1/9
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  .)1(عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ: واألدب أيضاً

. )2(حمل النفس على محاسن األخالق ومكارمها، وهذا ما يسمى بأدب النفس :التأديب اصطالحاً

  .)3("الضرب والوعيد والتعنيف" :بأنّه -تعالىرحمه اهللا  - ابن قدامةوعرفه 

  .)4(والتوبيخ ونحوه من ذي الوالية بغية اإلصالح هو الضرب الخفيف: وقال آخرون

هو عبارة عن تقـويم  : والتربويون يعدون التأديب مرادفاً للعقاب، حيث قالوا في تعريفه

حدث بغيض، كرد فعل مباشر لسلوك أكثر بغضاً، بهدف منع أو تقليل تكرار ذلك السلوك فـي  

  .)5(المستقبل

تعريفات سواء من الناحية اللغوية أو اإلصطالحية أو ومن المالحظ بعد التأمل في هذه ال

عند التربويين أنّها جميعاً تهدف إلى تقويم السلوك البغيض للتقليل من تكراره أو عدم الرجـوع  

وهذا يكون من ذي الوالية مثل الحـاكم واألب  . إليه، بهدف حمل المؤدب على األخالق الحسنة

ويكون هذا التأديـب الصـالح   . في التأديب لمن ال والية له والمعلّم والزوج ونحوهم، وال حقّ

  .المؤدب ال للتشفّي به

  مشروعية التأديب: المطلب الثاني

ثبتت مشروعية تأديب المتعلّم في كّل من القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة، ومـن  

  :ذلك

                                           
، تحقيق مجموعة علماء، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    1/15، كتاب التعريفاتالجرجاني، علي بن محمد الزين، ) 1(

  .هـ1403
التجريـد الصـريح ألحاديـث الجـامع     هـ، 893/بن عبد اللطيف الشرجي، تالزبيدي، زين الدين أحمد بن محمد ) 2(

األحمد نكـري،  : وانظر. هـ1430حسن عبد المنعم شلبي وآخرين، مؤسسة الرسالة، دمشق، : ، تخريج11/5، الصحيح
ـ (دستور العلماء هـ، 1225/الرسول، ت) رب(النبي بن عبد ) رب(القاضي عبد  ، )ونجامع العلوم في اصطالحات الفن

  .هـ1421حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، عرب عباراته الفارسية1/47
  .2/664، المغنيابن قدامة، ) 3(
  .هـ1408، 2، دار النفائس، ط1/118، معجم لغة الفقهاء، حامد صادق قنيبي، ومحمد رواسقلعجي، ) 4(
  ).ن.د(، )ت.د(، )ط.د(، 2/789، موسوعة التدريسإبراهيم، محمد عزيز، ) 5(
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6��%.:, �ُ:,{{{{): ����(قول اهللا  :أوالً ��;�*&+, ��MN;َB ��;,:ُ� ,:.%��6 ��;�*&+, ��MN;َB ��;,:ُ� ,:.%��6 ��;�*&+, ��MN;َB ��;,:ُ� ,:.%��6 ��;�*&+, ��MN;َB ��;     .Iـ����J�0+ْ,�� .K��%+, ��H.:ُ��� ,1���َ �@ُC3���HَB�� �@ُC�GُL�َB .Iـ����J�0+ْ,�� .K��%+, ��H.:ُ��� ,1���َ �@ُC3���HَB�� �@ُC�GُL�َB .Iـ����J�0+ْ,�� .K��%+, ��H.:ُ��� ,1���َ �@ُC3���HَB�� �@ُC�GُL�َB .Iـ����J�0+ْ,�� .K��%+, ��H.:ُ��� ,1���َ �@ُC3���HَB�� �@ُC�GُL�َB{{{{)1(  فقـد ،

  .)2(أي علّموهم وأدبوهم ودلّوهم على الخير، أي التأديب: جاء في تفسير هذه اآلية الكريمة

  .والمالحظ أن التأديب يكون لكّل من ولّيت أمر إرشاده وتعليمه من الناس

سنّة النبوية الشريفة أحاديث كثيرة تُبين مشروعية التأديب بالضرب من قبل وقد جاء في ال :ثانياً

المعلّم للمتعلّم، إالّ أنّني سأكتفي بذكر واحد من هذه األدلّة، على أن يتم ذكر البقية أثناء الحـديث  

عن موقف الفقهاء من عملية التأديب، حيث استدّل الفقهاء بتلك األحاديث الشريفة في معـرض  
 مـروا "): ����(يانهم لحكم التأديب وجوازه، ومن هذه األحاديث الشريفة قول الرسـول الكـريم   ب

كُملَادَأو لَاةبِالص مهو نَاءعِ َأببس يننس، موهرِباضا وهلَيع مهو نَاءشْرٍ َأبقُوا ،عفَرو منَهيـي  بف 
مـوهم الطهـارة والصـالة    علّبوا أوالدهم ويمهات أن يؤدُألعلى اآلباء وافيجب . )3("الْمضاجِعِ

  .)4(ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا

                                           
  .66/6سورة التحريم، ) 1(
ياسر بـن إبـراهيم   : ، تحقيق5/475، تفسير القرآنهـ، 489/السمعاني، أبو المظّفر منصور بن محمد الموزي، ت) 2(

  .5/615، أحكام القرآنالجصاص، : وانظر. هـ1418وآخرين، دار الوطن، الرياض، 
. واللفـظ لـه  ). 495(، ح)متى يؤمر الغالم بالصالة(تاب الصالة، باب ، ك1/133، سنن أبي داودأخرجه أبو داود، ) 3(

، )ما على اآلباء واألمهات من تعليم الصبيان أمر الطهارة والصالة(، كتاب الصالة، باب 3/119، السنن الكبرىوالبيهقي، 
، كتـاب  1/266، السـبيل إرواء الغليل في تخريج أحاديث منـار  والحديث صححه األلباني، انظر األلباني، ). 5092(ح

  ).247(، ح)شروط الصالة(الطهارة، باب 
  .1/13، المجموع شرح المهذّبالنووي، : اتظر) 4(

المراد الضرب الذي يحصل به التأديب بال ضرر، فـال يجـوز لـألب أن    : "-رحمه اهللا تعالى –قال الشيخ ابن عثيمين 
مثل أال يقـوم الولـد    ؛كرراً ال حاجة إليه، بل إذا احتاج إليهوال يجوز أن يضربهم ضرباً م ،حاًيضرب أوالده ضرباً مبر

ولكن  ،إنما أمر بضربهم ال إليالمهم )����(ح، بل ضرباً معتاداً؛ ألن النبي ه يضربه ضرباً غير مبرفإنّ ،للصالة إال بالضرب
من يدعون أنهـم أصـحاب   م -ما ذهب إليه بعض المتأخرين  إشارة إلى أنالشريف وفي هذا الحديث  .لتأديبهم وتقويمهم

الرد عليهم، وهو دليل على بطـالن  الشريف ضربون في المدارس إذا أهملوا، ففي هذا الحديث الصغار ال ي من أن -تربية
ركـوا  هـم تُ الضرب ينفعهم أكثر، فلو أنّ بعض الصغار ال ينفعهم الكالم في الغالب، لكن ها غير صحيحة؛ ألنفكرتهم، وأنّ

من ضربهم ليعتادوا النظام، ويقوموا بما ينبغي  بد ا الواجب عليهم، وفرطوا في الدروس وأهملوا، فالبدون ضرب؛ لضيعو
أن يكون الضرب للتأديب ال لإليالم واإليجاع، فيضرب  بد ه كما قلنا الإال أنّ .لصارت المسألة فوضى أن يقوموا به، وإالّ

يفعل بعض المعلمين في الزمن السابق؛ يضرب الضـرب العظـيم   كان ح، ال يفعل كما ضرباً يليق بحاله، ضرباً غير مبر
الموجع، وال يهمل كما يد؛ونعي هؤالء المرب... تعلّمالصبي ال يمتثل وال ي ألنابن عثيمين، : انظر". الضرب يؤدبه ، لكن

  .هـ1426، طبعة دار الوطن، الرياض، 3/174، شرح رياض الصالحينهـ، 1421/محمد بن صالح، ت
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  تأديب المتعلّم بالضرب: المطلب الثالث

  في مسألة تأديب المتعلّم بالضرب أقوال الفقهاء: الفرع األول

ن قبل المعلّم، وقد على أن الضرب وسيلة مشروعة لتأديب المتعلّم م )1(اتّفق فقهاء المذاهب :أوالً

 ،سـنين  سـبعِ  َأبنَـاء  وهم بِالصلَاة َأولَادكُم مروا " :استدلّوا على ذلك بالحديث الشريف السابق
موهرِباضا وهلَيع مهو نَاءشْرٍ َأبوبحديث رسول اهللا  "ع)����( :"لولدك عليك حقا إن")أي أنّـه  )2 ،

  .)3(الرفق بهم وتأديبهم وتعليمهم: من حقّ األوالد على أوليائهم ومعلّميهم

 فَقَاَل ،اقْرْأ :فَقَاَل الْملَك فَجاءه": أنّها قالت) نهارضي اهللا ع(وكذلك ما روي عن عائشة 
 :فَقَـالَ  ،َأرسلَني ثُم ،الْجهد منِّي بلَغَ حتَّى فَغَطَّني فََأخَذَني :قَاَل ،بِقَارٍِئ َأنَاما ): ����( اللَّه رسوُل

 ،اقْـرأْ  :فَقَاَل ،َأرسلَني ثُم ،الْجهد منِّي بلَغَ حتَّى الثَّانيةَ فَغَطَّني فََأخَذَني ،بِقَارٍِئ َأنَا ما :قُلْتُ ،اقْرْأ
    4�ِY�ـ@ِ 4�ِY�ـ@ِ 4�ِY�ـ@ِ 4�ِY�ـ@ِ     ,ْ�ـ=�Bْ ,ْ�ـ=�Bْ ,ْ�ـ=�Bْ ,ْ�ـ=�Bْ {{{{: فَقَاَل ،َأرسلَني ثُم الْجهد منِّي بلَغَ حتَّى الثَّاِلثَةَ فَغَطَّني فََأخَذَني ،بِقَارٍِئ َأنَا ما :قُلْتُ

                                           
روضـة  والنـووي،  . 9/361، منح الجليل شرح مختصـر خليـل  وعليش، . 26/124، المبسوطالسرخسي، : انظر) 1(

  .6/130، الشرح الكبير على متن المقنعوابن قدامة، عبد الرحمن، . 10/175، الطالبين وعمدة المفتين
والبخاري، . ، واللفظ له)183(، ح)النهي عن صوم الدهر(، كتاب الصيام، باب 2/814، صحيح مسلمأخرجه مسلم، ) 2(

عن : "وهذا جزء من حديث هذا نصه). 1975(، ح)حقّ المسلم في الصوم(، كتاب الصوم، باب 3/139، صحيح البخاري
دبع اللَّه نرِو بمنِ عاصِ بكُنْتُ" :قَاَل -رضي اهللا عنهما- الْع ومَأص رهُأ ،الدَأقْرو آنكُلَّ الْقُر لَةا :قَاَل ،لَيتُ فَِإمرذُك ِللنَّبِي 

 ُأرِد ولَـم  ،اللَّه نَبِي يا بلَى :فَقُلْتُ ؟لَيلَة كُلَّ الْقُرآن وتَقْرُأ الدهر تَصوم َأنَّك ُأخْبر َألَم :ِلي فَقَاَل فََأتَيتُه ،ِإلَي َأرسَل وِإما )����(
ِإلَّا بِذَِلك راَلقَ ،الْخَي: فَِإن بِكسبِح َأن ومتَص نرٍ كُلِّ مامٍ ثَلَاثَةَ شَها :قُلْتُ ،َأيي نَبِي يقُ ِإنِّي ،اللَّهَل ُأطَأفْض نم قَاَل ،ذَِلك: فَِإن 

جِكوِلز كلَيا عقح، رِكوِلزو كلَيا عقح، كدسِلجو كلَيا عققَاَل ،ح: فَصم موص داود نَبِي ؛)����( اللَّه فَِإنَّه كَان دبالنَّـاسِ  َأع، 
 يـا  قُلْتُ :قَاَل ،شَهرٍ كُلِّ في الْقُرآن واقْرْأ :قَاَل ،يوما ويفْطر يوما يصوم كَان :قَاَل ؟داود صوم وما ،اللَّه نَبِي يا قُلْتُ :قَاَل
يقُ ِإنِّي ِ،هاللَّ نَبِيَل ُأطَأفْض نم قَاَل ،ذَِلك: ْأهي فَاقْركُلِّ ف شْرِينا قُلْتُ :قَاَل ،عي نَبِي يقُ ِإنِّي ،اللَّهَل ُأطَأفْض نم قَـالَ  ،ذَِلك: 

ْأهي فَاقْرشْرٍ كُلِّ فا قُلْتُ :قَاَل ،عي نَبِي يقُ ِإنِّي ،اللَّهَل ُأطَأفْض نذَ مقَاَل ،ِلك: ْأهي فَاقْرعٍ كُلِّ فبلَا سو لَى تَزِدع  ؛ذَِلـك  فَـِإن 
جِكوِلز كلَيا عقح، رِكوِلزو كلَيا عقح، كدسِلجو كلَيا عقتُ :قَاَل ،حدفَشَد دفَشُد لَيقَاَل :قَاَل ،عِلي و النَّبِي )���� :(لَـا  ِإنَّك 

 اللَّـه  نَبِي رخْصةَ قَبِلْتُ كُنْتُ َأنِّي وددتُ كَبِرتُ فَلَما ،)����( النَّبِي ِلي قَاَل الَّذي ِإلَى فَصرتُ :قَاَل ،عمر بِك يطُوُل لَعلَّك يتَدرِ
 ،َأيـامٍ  ثَلَاثَةَ شَهرٍ كُلِّ من" :قَوِله بعد فيه ادوز ،الِْإسنَاد بِهذَا كَثيرٍ َأبِي بنِ يحيى عنأخرى لإلمام مسلم،  وفي رواية )".����(

فَِإن بِكُلِّ لَك نَةسح شْرا عثَاِلهَأم، فَذَِلك رهالد قَاَل ،كُلُّهي وف يثدا قُلْتُ :الْحمو موص نَبِي اللَّه داوفُ :قَاَل ؟؟دصرِ  نهالـد، 
لَمو ذْكُري يف يثدالْح نم ةاءرآنِ قًئا الْقُرشَي، لَمقُْل وي: ِإنو رِكوِلز كلَيا عقح، نلَكقَاَل و: ِإنو كلَدِلو كلَيا عقح."  

 ، كتاب مرقّم آلياً، وهو دروس صوتية قام بتفريغهـا موقـع الشـبكة   3/174، شرح رياض الصالحينحطيبة، أحمد، ) 3(
 htpp://www.islamweb.net: اإلسالمية
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عجا فَروُل بِهسر اللَّه )���� (ُفجتَر هرادوب)3(")2(.  

ضـرب المعلّـم   الجواز على  )����(بالنبي ) ����(وقد استنبط أهل العلم مما فعله جبريل 

للمتعلّم، حيث غطّه ثالثاً، واستدلّوا منه أيضاً أن للمعلّم أن يضرب المتعلّم ثالثاً، وال يزيد علـى  

ذلك، وهذا يدّل على أن التأديب مطلوب من المعلّم لتلميذه، ولكن على أن يكون هـذا الضـرب   

  .)5(ير مبرح، وليس ضرب عداوة أو تشفّي، وإنّما هو ضرب تأديب غ)4(غير مبرح

اختلفت أقوال الفقهاء في ضمان المتعلّم إذا تلف من ضرب التأديب، فقد جـاءت أقـوالهم    :ثانياً

  :على النحو اآلتي

إذا ضرب المعلّم المتعلّم بـإذن والـده فتلـف فـال يضـمن وال يلزمـه        :)6(قول الحنفية) 1

لّم يعد معيناً لـألب، وال  فضرب المعلّم للتأديب واجب، وال يكون مقيداً، فالمع. )7(القصاص

                                           
  5-96/1سورة العلق، ) 1(
ابن الجوزي، جمال الدين أبا الفرج، عبد الـرحمن بـن   : [انظر. جمع بادرة، وهي لحمة بين المنكب والعنق: بوادره) 2(

، )ط.د(علي البواب، دار الـوطن، الريـاض،   : ، تحقيق4/273، كشف المشكل من حديث الصحيحينهـ، 597/علي، ت
، النهاية في غريب الحديث واألثرهـ، 606/وابن األثير، محي الدين أبا السعادات المبارك الشيباني الجزري، ت). ت.د(
  )].ط.د(هـ، 1399طاهر أحمد الزاوي وآخرين، المكتبة العلمية، بيروت، : ، تحقيق1/106
��{{{{، كتاب تفسير القرآن، باب 6/33، صحيح البخاريأخرجه البخاري، ) 3(����������    �q������q������q������q�����    �qNY���qNY���qNY���qNY��    ������������������. واللفظ له). 4953(، ح}}}}َ�َ�ـ$ َ�َ�ـ$ َ�َ�ـ$ َ�َ�ـ$     ��

  ).252(، ح))����(بدء الوحي إلى الرسول (، كتاب اإليمان، باب 1/139، صحيح مسلمومسلم، 
  .1/113، النهاية في غريب الحديث واألثرابن األثير، . اًأو عظم اًوال يكسر سنّ ال يشق جلداًمؤثّر وال شاقّ غير ) 4(
، دروس مفرغة من )3(ص) 44(، درسشرح المحرر في الحديثعبد الكريم بن عبد اهللا بن عبد الرحمن،  الخضير،) 5(

  .http://shamela.ws: موقع الشيخ الخضير، قام بتفريغها موقع المكتبة الشاملة اإللكترونية
بـدائع  هـ، 587/، تدبكر بن مسعود بن أحم اأبالكاساني، : وانظر. 30/48، المبسوطالسرخسي، : بتصرف عن) 6(

والزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي . هـ1406، 2، دار الكتب العلمية، بيروت، ط7/305، الصنائع في ترتيب الشرائع
وابن . هـ1313، المطبعة األميرية، القاهرة، 5/119، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقهـ، 743/بن محجن البارعي، ت

، مجمـع الضـمانات  هـ، 1030/والبغدادي، أبا محمد غانم الحنفي، ت. 6/566، المختار رد المحتار على الدرعابدين، 
  ).ط.د(، )ت.د(، دار الكتاب اإلسالمي، 1/167
والحموي، شهاب الدين أبا العباس أحمد بـن محمـد مكّـي الحسـيني،     . 1/249، األشباه والنظائرابن نجيم، : انظر) 7(

  .هـ1405، دار الكتب العلمية، 3/249، تاب األشباه والنظائرغمز عيون البصائر شرح كهـ، 1098/ت
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 -وليس في وسعه التحرز عنهـا  - )1(ضمان على المعين، فلو كان المعلّم ضامناً بالسراية

فسيمتنع عن التعليم، فكأن في التضمين سد باب التعليم، وبالناس حاجة إلى ذلـك، فسـقط   

وال ضمان . ب في ذلكاعتبار السراية في حقّه، إذ ال منفعة للمعلّم فيه حيث يعتبر معيناً لأل

. على األب أيضاً فيما ضرب المعلم، ألن ما رأى المعلّم من التأديب لم يعد منقوالً إلى األب

وهذا نظير ما لو رجع شهود الزنا بعد ما جرحته السياط فال يضمن اإلمام ألنّه معين، وال 

المعلّم مقيد في يضمن الشهود ألن الجرح لم يجب بشهادتهم، ولكن هذا الضرب الواجب من 

  ).من حيث العدد والكيف ومكان الضرب(الضرب المعتاد 

اشترط المالكية علم السالمة على جواز القدوم على التأديب بالضرب، فقد : )2(قول المالكية) 2

أن معلّم الكتّاب إذا ضرب الصبي ما يعلم أنّـه   -رحمه اهللا تعالى  –روي عن اإلمام مالك 

وإن جاوز األدب ضمن مـا  . يضمن، وهذا محمول على ظنّه السالمة من األدب فمات لم

أصابه، وقد ذكر المالكية مراحل التأديب التي تسبق الضرب، حيث يلجأ إلى الضرب بعـد  

ال -الموعظة والتنبيه ثم التقريع والوعيد : تجريبه المراحل التي تسبقه، وهذه المراحل هي

ا غبي ويا شقي، فإن لم يفد القول انتقل إلى الضرب، ي: كقول بعض المعلّمين للصبي -الشتم

وهـو   –من واحد إلـى ثالثـة   (ويبدأ بالضرب الخفيف بالسوط بقصد التأديب ال التعذيب 

، فإن لم يفد زاد إلى عشرة، ومن ناهز الحلـم  )الضرب غير المبرح، دون تأثير في العضو

ها، واألفضل اعتبار حـال الصـبيان   وغلظ خَلْقه ولم تردعه العشرة فال بأس بالزيادة علي

  ..).األخالقية والصحية والنفسية(

                                           
المطرزي، أبا : انظر. سرى الجرح إلى النفس أي أثّر فيها حتّى هلكت، وهي لفظة جارية على ألسنة الفقهاء: السراية) 1(

: مادة(، 1/225، لمعربالمغرب في ترتيب اهـ، 610/الفتح برهان الدين الخوارزمي ناصر بن عبد السيد أبي المكارم، ت
  ).ت.د(، )ط.د(، دار الكتاب العربي، )السين مع العين المهملة

مواهب الجليل في شرح مختصر هـ، 954/الحطّاب، أبا عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعنيني، ت: انظر) 2(
التاج واإلكليل والمواق، . 9/361، منح الجليل شرح مختصر خليلوعليش، . هـ1412، 3، دار الفكر، ط1/414، خليل

  .2/57 لمختصر خليل،
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أباح الشافعية ضرب المعلّم للمتعلّم على شرط اإلختصار على ما ال يقتل،  :)1(قول الشافعية) 3
فقـد  . ويكون هذا التأديب بإذن الولي ونيابة عنه، ويكون هذا الضرب على شرط السـالمة 

، فـإن كـان التأديـب ال يحصـل إال     )2(يؤدب بها الناس درة )����(كان لعمر بن الخطّاب 
بالضرب المبرح الذي يخشى من مثله الهالك فال يجب تحصيل التأديب، وإن كان التأديـب  
يحصل بالضرب المبرح بما ال يفضي إلى الهالك يباح تحصيله وال يجب، فال يجوز هنـا  

الفائدة، فعلى المعلّم التـدرج فـي    في مثل هذه الحالة الضرب غير المبرح ألنّه عري عن
التأديب واإلكتفاء بأقّل المراتب التي تُحقّق الفائدة، فإن رأى أن التوبيخ بالكالم كاف اكتفـى  

  .به، فإن لم يكن كافياً انتقل إلى التعنيف

وفي حال تلف الصبي بفعل ضرب المعلّم ولو بإذن الولي فإنّه يضمن، ويكون الضمان 
  :والكفّارة في ماله، ولو كان الضرب مثل العادة، وذلك لألسباب التاليةعلى العاقلة، 

  .إمكانية التأنيب بغير الضرب= 1

  .التلف الحاصل غير مأذون به= 2

  .التأديب مشروط بسالمة العاقبة= 3

  .التعليم يحصل بغير الضرب= 4

  .التأديب كان ممكناً بالقول وظن عدم إفادته= 5

                                           
، نهاية المطلـب فـي درايـة المـذهب    هـ، 478/أبا المعالي، عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف، تالجويني، : انظر) 1(

. 20/133، المجمـوع شـرح المهـذّب   والنـووي،  . هـ1428عبد العظيم الذيب، دار المنهاج، . د: ، تحقيق17/354
، الشـافعي زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري  والسنيكي، أبا يحيى. 7/368، وضة الطالبين وعمدة المفتينر والنووي،

وابن أبي الخير، أبـا  ). ت.د(، )ط.د(، دار الكتاب العربي، 2/427، سنى المطالب في شرح روض الطالبهـ، أ926/ت
قاسم الثوري، دار : ، تحقيق6/83، هب اإلمام الشافعيالبيان في مذهـ، 558/الحسين، يحيى بن سالم العمراني اليمني، ت

الحاوي الكبيـر فـي فقـه    والماوردي، . 1/450، تحفة المحتاج في شرح المنهاجوالهيتمي، . هـ1421المنهاج، جدة، 
هـ، 1221/والبجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر المصري، ت. 7/434 ،)شرح مختصر المزني(مذهب اإلمام الشافعي 

  ).ط.د(هـ، 1415، دار الفكر، 3/217 ،)الخطيب شرح على الحبيب تحفة(ية البجيرمي على الخطيب حاش
، دار ومكتـب  1/220، أعالم النبوةهـ، 450/الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، ت) 2(

  .هـ1409الهالل، بيروت، 
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أجاز الحنابلة ضرب المعلّم للتالميذ على قدر ذنوبهم، على أن يكون هـذا  : )1(قول الحنابلة) 4
الضرب ضمن المعتاد، وأن يكون الصبي يعقل، فإن ضرب هؤالء الضرب المعتـاد فـال   
يضمن ما تلف، وهذا من حكمة الشارع أن أسقط الدية في حال تأديب المعلّم لطالبه؛ وذلك 

حيث إن األصل في المعلّم مع طالّبه . )2(ة الكبرىفي حصول المفسدة الصغرى درءاً للمفسد
أنّه يريد الخير وال يريد الجناية واألذية، لذلك يحمل على هذا المحمل الحسن فـال يحكـم   
بلزوم الدية، ألن اإلذن بالشيء يفقد الضمان في تبعته، والشرع أذن للوالد أن يؤدب ولـده،  

 َأبنَاء وهم بِالصلَاة َأولَادكُم مروا": )����(قال الرسول وأذن للمعلّم أن يؤدب من يعلّمه، ولذلك 
، فشرع الضرب في التعليم والدعوة إلى )3("عشْرٍ َأبنَاء وهم علَيها واضرِبوهم ،سنين سبعِ

الشـرعي  واألصل أن العلم يراد به الدعوة للخير، يتعلّم اإلنسان ثم يعلّم، فهذا اإلذن . الخير
بالتأديب والتعليم إذا كان األصل يقتضي جوازه فإن ما يترتّب عليه من ضرر مغتفر شرعاً، 
ألن األصل أن من فعل هذه األفعال يقصد بها مصلحة المجني عليه، ولذلك ال يجب عليـه  

ب الضمان، ألنّه لو أوجبنا عليه الضمان المتنع التعليم، ألنّه كلّما جاء يؤدب خاف أن يترتّ
على التأديب الضرر فأحجم، فهذا يؤدي إلى ضرر أعظم، وحينئذ اغتفـر هـذا الضـرر    
بالنسبة لمصلحته، وأيضاً فإن الغالب السالمة والحكم للغالب، وكذلك الغالـب أنّـه يريـد    

  .مصلحة المعلّم فال يجب عليه الضمان

لّـه بـأن زاد   هذا كلّه في حال الضرب المعتاد دون إسراف، ولكن إذا أسرف في هذا ك
على ما يحصل الغنى به أو ضرب من ال عقل له من الصبيان فعليه الضمان، ألنّه متعد وحصل 

  .التلف بعدوانه

                                           
الشرح الكبير علـى  وابن قدامة، شمس الدين، أبا الفرج، . 9/179، المغنيابن قدامة، موفّق الدين، أبا محمد، : انظر) 1(

زاد المستقنع في اختصـار  هـ، 968/والحجاوي، أبا النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم، ت. 6/130، متن المقنع
والشنقيطي، محمد  ).ت.د(، )ط.د(عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر، دار الوطن، الرياض، : ، تحقيق1/212، المقنع

الشـبكة  : ، دروس صوتية قـام بتفريغهـا موقـع   )2-1(، صفحة )360(، درس شرح زاد المستقنعبن محمد المختار، 
  htpp://www.islamweb.net: اإلسالمية

ذا تعارض إ: "وقد اشتقّت هذه العبارة من القاعدة الفقهية الرابعة من الكتاب، وهي. 1/87، األشباه والنظائرالسيوطي، ) 2(
، وهنا المفاسد الحاصلة هي ترك التأديب للتعليم وتلف الصـبي بسـبب   "مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفّهما

  .التأديب، وهذا نادر الحصول
  ).23(، وصححه األلباني، وقد سبق تخريجه صالسنن الكبرى، والبيهقي في السننأخرجه أبو داود في ) 3(
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  الفقهاء في مسألة التأديب والضربالتوجيه الفقهي ألقوال : الفرع الثاني

قد دارت حول الحق والواجب في تأديب المـتعلّم،   -في معظمها –وألن أقوال الفقهاء 

  :جد من المستحسن بيان ذلك في المسألتين اآلتيتينأ

  توضيح معنى الحقّ والواجب: ألولىالمسألة ا

  .)1(يطلق على الملك والمال واألمر الموجود الثابت :الحقّ في اللغة

هو اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء، أو اقتضاء أداء من آخر،  :الحقّ في االصـطالح 

  .)2(تحقيقاً لمصلحة معينة

  .)3(الثبوت واللزوم، وجب الشيء وجوباً، إذا ثبت ولزم :الواجب في اللغة

هو ما طلب الشارع فعله من المكلّف على وجه الحتم واإللزام، وهو ما  :الواجب في االصطالح

  .)4(يثاب فاعله ويعاقب تاركه

م فعله، وإن ومن المالحظ من التعريفات السابقة، فإن الحقّ يجوز فعله بينما الواجب يتحتّ

كان صاحب الحقّ ال يأثم بتركه وال يعاقب على ذلك، فإن المكلّف بالواجب يأثم بتركه ويعرض 

، لكن الحقّ والواجب يتّفقان من الناحية الجنائيـة فـي أن   )5(نفسه للعقوبة المقررة بترك الواجب

                                           
  ).حقق(، مادة 10/49، العربلسان ابن منظور، ) 1(
  ).ط.د(هـ، 1429، دار الفكر العربي، القاهرة، )37(، صأحكام المعامالت الشرعيةالخفيف، علي، ) 2(
، مـادة  4/333، تاج العروس من جـواهر القـاموس  والزبيدي، ). وجب(، مادة 1/793، لسان العربابن منظور، ) 3(
  ).وجب(
، دار 1/82، نهاية السول شرح منهاج الوصولهـ، 772/بن الحسن بن علي، ت األسنوي، جمال الدين عبد الرحيم) 4(

هــ،  631/واآلمدي، سيد الدين، أبو الحسن، علي بن أبي علي بن محمد بن سالم، ت. هـ1420الكتب العلمية، بيروت، 
والجـويني،  ). ت.د( ،)ط.د(عبد الرزاق عفيفي، المكتب اإلسالمي، بيـروت،  : ، تحقيق1/91، اإلحكام في أصول األحكام

، 1/308، البرهان في أصول الفقـه ـ، ه478/، تعبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد، أبو المعاليإمام الحرمين، 
  .هـ1418صالح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق

، دار 1/471، ي مقارنـاً بالقـانون الوضـعي   التشريع الجنائي اإلسالموعودة، عبد القادر، . 6/190، األمالشافعي، ) 5(
  ).ت.د(، )ط.د(الكتاب العربي، 
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س جريمة، فكالهما مما يعطى يعد مباحاً ولي -سواء كان أداء لواجب أو استعماالً لحقّ -الفعل 

  .)1(صاحبه سلطة على محل الحقّ والواجب

  :)2(وللتفرقة بين الحقّ والواجب أهمية من وجهين

  .أن الحقّ ال يمكن العقاب على تركه، في حين أن ترك الواجب يستلزم العقوبة= 1

سالمة؛ ألن صـاحب  أن الحقّ يتقيد بشرط السالمة، في حين أن الواجب ال يتقيد بشرط ال= 2

الحقّ مخير بين الفعل والترك، أما صاحب الواجب فإنّه ملزم بتأدية الواجب، لـذا فإنّـه ال   

 )5(، أمـا المالكيـة  )4(والشـافعية  )3(يسأل عن سالمة محل الواجب، وهـذا رأي الحنفيـة  

  .، فقد قالوا بأن الحقّ كالواجب، فهو غير مقيد بشرط السالمة)6(والحنابلة

  المعلّم بسبب تأديب المتعلّمين عن )7(رفع المسؤولية الجنائية: مسألة الثانيةال

القاعدة المقررة في الفقه اإلسالمي أن المعلِّم ال يسأل جنائياً عن تأديب الطالب ما دام لم 

يخرج عن حدود التأديب المشروعة، والتي بينّاها من خالل أقوال فقهاء المذاهب األربعـة فـي   

لة ضرب المعلّم للمتعلّم، أما إذا خرج عن حدود الضرب وتجاوزها أو ابتغى غايـة غيـر   مسأ

  .)8(التأديب فال محّل لإلباحة

                                           
  .1/471، التشريع الجنائيعودة، ) 1(
محمد عبد السالم عبد الشافي، : ، تحقيق1/74، المستصفىهـ، 505/الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، ت) 2(

  .هـ1413دار الكتب العلمية، بيروت، 
  .4/79، د المحتار على الدر المختاررابن عابدين، ) 3(
  .6/187، األمالشافعي، ) 4(
  .2/296، مواهب الجليل في شرح مختصر خليلالحطاب، ) 5(
هــ،  1051/والبهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين الحنبلـي، ت . 10/349، المغنيابن قدامة، موفّق الدين، ) 6(

  ).ن.د(، )ط.د(كتب العلمية، ، دار ال6/16، كشّاف القناع على متن اإلقناع
ابـن  . أن يتحمل اإلنسان نتائج أفعاله المحرمة التي يأتيها مختاراً وهو مدرك لمعانيها ونتائجهـا : المسؤولية الجنائية) 7(

  .9/319، المغنيقدامة، 
. 9/311، يـل مواهب الجليـل شـرح مختصـر خل   والحطّاب، . 2/417، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، ) 8(

  .9/179، المغنيوابن قدامة، . 6/187، األموالشافعي، 
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ومع أن الفقهاء متّفقون على رفع المسؤولية الجنائية عن المؤدب إذا أدى ضرب التأديب 
إلى المـوت، إالّ  المشروع إلى تلف عضو من األعضاء أو ذهاب صفة من الصفات أو افضى 

في مثل هذه الحالة، وقد جاءت أقوالهم في ذلـك علـى    )1(أنّهم مختلفون بشأن المسؤولية المدنية
  :النحو اآلتي

بين الولي والمعلِّم، فيرى أن  )2(في الراجح من قوليه -رحمه اهللا تعالى -يفرق أبو حنيفة = 1
رافه، ذلك أن تأديب الـولي اسـم   األب والجد والوصي يضمنون تلف الصغير إذا تلفت أط

لفعل يبقى المؤدب سالماً بعده، فإذا سرى الضرب إلى التلف أو الموت تبين أنّـه اعتـداء   
  .وليس تأديباً

أما المعلّم والمدرس فإن كان الضرب بإذن الوالد فتلف فال يترتّب عليـه أي مسـؤولية   
أن الضمان يلزمه بالسراية فإنّـه سـيمتنع عـن     جنائية أو مدنية للضرورة، ألن المعلّم إذا علم

وأما إذا كان الضرب بغير إذن والد الطالـب، فيكـون هنـا    . )3(التعليم، والناس في حاجة إليه
  .)4(مسؤوالً جنائياً ومدنياً

أن المعلّم ال يضمن سـراية   )5(من الحنفية -رحمهما اهللا تعالى -يرى أبو يوسف ومحمد = 2
ولو كان ثمة . )6(مأذون له في التأديب، وألن التعليم والتأديب مطلوب وواجبالتأديب ألنّه 

عقاب على التلف بسبب التأديب المتنع المعلِّم عن القيام بواجبه خشية تحمـل المسـؤولية،   
، وال يتعمد بشرط سالمة )8( )أن الواجب ال يجامع الضمان(والقاعدة . )7(وبالناس حاجة إليه

  .سالمة العاقبة

                                           
االلتزام بتعويض الغير عما لحق به من تلف أو ضياعٍ للمنافع، أو عن الضرر الجزئي أو الكلـي  : المسؤولية المدنية) 1(

 -اإلسـالمي  الفقـه  في والجنائية ةالمدني المسئولية أحكام أو الضمان نظريةوهبه، . الزحيلي، د. الحادث بالنفس االنسانية
  ). ط.د(، دار الفكر، دمشق، )15(، صدراسة مقارنة

  .7/305، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، ) 2(
  .5/118، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، ) 3(
  .2/632، ر في شرح ملتقى األبحرمجمع األنهوقاضي زادة، . 6/566، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، ) 4(
  .6/566، رد المحتار على الدر المختاروابن عابدين، . 7/305، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، ) 5(
  .5/118، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، ) 6(
  .4/275، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، ) 7(
  .3/211، الحقائق شرح كنز الدقائقتبيين الزيلعي، ) 8(
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أن المعلم ال يضمن ما دام الضرب مما يعتبر  -رحمهما اهللا تعالى -)2(وأحمد )1(يرى مالك= 3

يعتبر مثله تأديباً، وما دام ضمن حدوده المشروعة، ألن ضرب التأديب مأذون فيه شـرعاً  

  .)3(كالحد، والحقّ ال يتقيد بشرط السالمة

ف الصـغير بـأي حـال، ألن    أن المؤدب ضامن تل -رحمه اهللا تعالى -)4(يرى الشافعي= 4

التأديب من األمور االجتهادية، فله أن يفعله وأن يتركه، فإن فعله فهو مسؤول عن نتائجه؛ 

  .ألنّه مظنّة العدوان، وألن الحق مقيد بشرط السالمة

ومن المالحظ من أقوال الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وأبي حنيفة في أحد قوليـه  

ون على أن التأديب حقّ وليس واجباً، أما الصاحبان فإنّهما يعتبران تأديـب الطـالب   أنّهم متّفق

  .للتعليم واجباً

وألن الحقّ ال يتقيد بشرط السالمة عند المالكية والحنابلة فإنّهم متّفقون مع الحنفية فـي  

ألن الحقّ عندهم مقيد عدم ضمان التأديب مطلقاً، أما الشافعية فإنّهم يخالفون الجمهور بالضمان، 

  .بشرط السالمة

  الراجح في مسألة ضرب المتعلّمينالرأي : الفرع الثالث

هو رأي الشافعية وهو القائل بجواز التأديب على شرط السـالمة، وأن ال يكـون هـذا    

الضرب مبرحاً يفضي إلى الهالك، حيث إن التأديب يمكن تحصيله دون الرجوع إلى الضـرب،  

سالمة ال يمكن ضمانها؛ فقدرة التحمل تختلف من شخص إلى آخر، كما أن المذاهب وحيث إن ال

األخرى لم تبح الضرب دون قيد، فجميعها اعتبرت أن الضرب المباح هو الضرب المعتاد، وهذا 

يصعب تحديده، لذلك فمن السالمة االبتعاد عنه واللجوء إلى أساليب أخرى دون اللجـوء إلـى   

                                           
، تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكامهـ، 799/ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد، ت) 1(
  .هـ1406، مكتبة الكليات األزهرية، 2/301
  .10/53، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفالمرداوي، ) 2(
  .10/349 ،المغنيابن قدامة، ) 3(
  .11/175، ، روضة الطالبين وعمدة المفتينوالنووي. 6/189، األمالشافعي، ) 4(
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، من خـالل  )1(عمل به وتحثّ عليه وزارة التربية والتعليم في فلسطين اليومالضرب، وهذا ما ت

تكليف الطلبة ببعض األنشطة المدرسية، أو الرياضية، أو تنظيم الساحة، أو إشعار ولي األمـر،  

أو بالتنبيه الشفوي، فإذا لم يفد فبالتنبيه الكتابي، أو التوقيع على تعهد، أو تحويل الطالب لمـدير  

رسة أو المرشد التربوي في المدرسة، أو باحضار ولي األمر، أو باإلنذارات المتدرجـة، أو  المد

بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى، أو فصله من المدرسة فترة ما، وهو ما أكّد عليه قانون الطفـل  

 نمط وألي، المعنوي أو ،الجسدي للتعذيب طفل أي إخضاع يجوز ال: "الفلسطيني إذ نص على أنّه

 )����(واهللا  .)2( )اإلنسـانية  بالكرامـة  الحاطة أو ةالمهين أوة القاسي المعاملة أو ة،العقوب أنماط من
  .أعلى وأعلم

  كيفية ضرب التأديب المشروع وضوابطه وشروطه: المطلب الرابع

ذكر علماء التربية كثيراً من الشروط للتأديب بالضرب، حتى تكون العقوبـة الجسـدية   
ةً هادفة مقوج والرفـق بـه،    تربويمة؛ من الترغيب والترهيب، ومراعاة عمر الطالب، والتـدر

ومباشرة المعلّم ذلك بنفسه، والبدء بوعظه وتنبيهه، وصفات آلة الضرب، والموضع الذي يقـع  
لكن ما أريد إثباته في هذا المطلب هو أقوال علماء الفقه الذين أجازوا استخدام .. )3(عليه الضرب

، )����(شروط وضوابط هذا الجواز، التي استنبطوها من أحاديث رسـول اهللا  الضرب للتأديب، و
  :أذكر بعضاً منها

فال يكون مؤلماً، وأن يكون في  أن يكون غير مبرح، وبهدف التأديب ال العقاب واالنتقام؛) 1
األماكن غير المخوفة، وبآلة صالحة لهذا الغرض، فال يجوز استعمال آلة قاتلـة أو متلفـة   

، وال يجوز التكرار في موضع واحد، وال ضرب الطالـب إن كـان مريضـاً أو    ونحوهما
  .معذوراً لديه ظروف خاصة
                                           

، وزارة )67-50(، صسياسة الحد من العنف وتعزيز اإلنضـباط المدرسـي  محمد، وآخرين، . الريماوي، د: انظر) 1(
  .المرفقة في المالحق في نهاية البحثوكتب وزارة التربية والتعليم . م2013التربية والتعليم الفلسطينية، رام اهللا، 

  .من قانون الطفل الفلسطيني) 68(المادة رقم ) 2(
، التربية في اإلسالم أو التعليم في رأي القابسـي واألهواني، ). 93 -88(، صكتاب آداب المعلّمينسحنون، : انظر) 3(

ألحوال المتعلّمـين وأحكـام المعلّمـين    أبو الحسن القابسي والرسالة المفَصلة وخالد، ). 345 -340، 152-132(ص
  ).36 -29(، صوالمتعلّمين
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فقـد بـين   . )1("الْوجه فَلْيتَّق َأحدكُم ضرب ِإذَا": )����(لقول النبي : النّهي عن ضرب الوجه) 2

ؤه لطيفـة  الحديث الشريف النّهي عن ضرب الوجه، ألنّه لطيف يجمع المحاسن، وأعضـا 

  .)2(نفيسة، وأكثر اإلدراك بها

فال تزيد عن ثالث ضربات في سن الطفولة، وال  :االقتصار على عدد معين من الضربات) 3

تتعدى عشر ضربات إن كان مميزاً ورأى المربي حدة في طبع التلميذ وغلظة في سلوكه، 

انداً مصراً على الخطأ والتقصـير  فإذا ناهز الحلم وأوشك على البلوغ وظّل غليظ الخُلُق مع

سيء السلوك، جاز له أن يزيد في الضرب عن ذلك، أما إذا بلغ الطالب فليس للمربـي إالّ  
 جلَدات عشْرِ فَوقَ يجلَد لَا" :وقد جاء في الحديث الشريف. الوعظ والنّصح والتقريع باللسان

الحديث الشريف يدّل على أنّه ال يجوز مجاوزة العشر جلدات ف. )3("اللَّه حدود من حد في ِإلَّا

  .)4(في غير الحدود

  .كوزارة التربية والتعليم، والمدرسة، وأولياء األمور إذن الجهات المختصة،) 4

كالتوجيـه والموعظـة والترغيـب     :استنفاد كّل الطرق وكافّة الوسائل التأديبية التربوية) 5

  .بمسؤولية الضمان والتوبيخ والترهيب، وتكليف المخطئ

 ،اقْـرأْ  :فَقَاَل الْملَك فَجاءه": أنّها قالت) رضي اهللا عنها(لحديث عائشة : التنبيه ثالث مرات) 6
 ثُـم  ،الْجهـد  منِّـي  بلَـغَ  حتَّى فَغَطَّني فََأخَذَني :قَاَل ،بِقَارٍِئ َأنَاما ): ����( اللَّه رسوُل فَقَاَل

لَنسْأ :فَقَاَل ،يَأرا :قُلْتُ ،اقْري ،بِقَارٍِئ َأنَا مي فََأخَذَنةَ فَغَطَّنيتَّى الثَّانلَغَ حنِّي بم دهالْج،  ثُـم 
 ثُـم  الْجهـد  منِّي بلَغَ حتَّى الثَّاِلثَةَ فَغَطَّني فََأخَذَني ،بِقَارٍِئ َأنَا ما :قُلْتُ ،اقْرْأ :فَقَاَل ،َأرسلَني

                                           
: ، بلفظ)113(، ح)النهي عن ضرب الوجه(، كتاب البر والصلة واآلداب، باب 4/2016، صحيح مسلمأخرجه مسلم، ) 1(
، )في ضرب الوجه في الحد(لحدود، باب ، كتاب ا4/167، سنن أبي داودوأبو داود، . "الْوجه فَلْيتَّق َأخَاه َأحدكُم قَاتََل ِإذَا"

  .، واللفظ له)4493(ح
  .8/16، طرح التثريب في شرح التقريبأبو الفضل، ) 2(
، صـحيح مسـلم  ومسلم، ). 6848(، ح)كم التعزير(، كتاب الحدود، باب 8/174، صحيح البخاريأخرجه البخاري، ) 3(
  ).1708(، ح)قدر أسواط التعزير(، كتاب الحدود، باب 3/1332
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين هـ، 795/ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الحنبلي، ت) 4(

  .هـ1422، 7شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ، تحقيق2/163، حديثاً من جوامع الكلم
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��ـ��     ,ْ+ِْu��Gـ�ِْu+ْ, �2��Gـ�ِْu+ْ, �2��Gـ�ِْu+ْ, �2��Gـ��o     �2َ�ـ�o �wَ�ـ�o �wَ�ـ�o �wَ�ـB�=�ْ,ْB�=�ْ,ْB�=�ْ,ْB�=�ْ,    ِ@�4�ِYِ@�4�ِYِ@�4�ِYِ@�4�ِY    �q�Y���q�Y���q�Y���q�Y��    )�*&+,)�*&+,)�*&+,)�*&+,    �w�َ�o�w�َ�o�w�َ�o�w�َ�o،،،،     �wْ{{{{: فَقَاَل ،َأرسلَني ����ـ ����ـ ����ـ     ٍwَ�ـ�� ٍwَ�ـ�� ٍwَ�ـ�� ٍwَ�ـ��،،،،     ْB�=ْ�ـ, ْB�=ْ�ـ, ْB�=ْ�ـ, ْB�=ْ�ـ,     �qـNY���� �qـNY���� �qـNY���� �qـNY����     .X�=ْ#َDـ+ْ, .X�=ْ#َDـ+ْ, .X�=ْ#َDـ+ْ, .X�=ْ#َDـ@� ���&ـ@� ���&ـ@� ���&ـ@�     ,+&ـ*�( ,+&ـ*�( ,+&ـ*�( ,+&ـ*�(     ،،،،,ْ+ـ&���    
ِ@�ََ7+ْ�ِYِ@�ََ7+ْ�ِYِ@�ََ7+ْ�ِYِ@�ََ7+ْ�ِY،،،،    ���������@&��@&��@&��@&�    �2��G�ِْu+ْ,�2��G�ِْu+ْ,�2��G�ِْu+ْ,�2��G�ِْu+ْ,    ������������فقد استُنبط . ))2"بوادره تَرجفُ)���� ( اللَّه رسوُل بِها فَرجعA�;{{{{)1( �َ�ـ@� ;�A�َ�ـ@� ;�A�َ�ـ@� ;�A�َ�ـ@�     َ+ـ@� َ+ـ@� َ+ـ@� َ+ـ@�     

  .)3(من الحديث الشريف أن تنبيه المعلّم للمتعلّم ال يكون بأكثر من ثالث

، وأن يضربه بنفسـه  وينبغي للمربي أن يراعي حال الصبي أو الطالب بعد بداية الضرب) 7

  .)4(وال يأذن لغيره بذلك، وأن يعاقبه سراً إن لم تدع الحاجة إلى اإلعالن

   

                                           
  .5-96/1سورة العلق، ) 1(
  ).81(متّفق عليه، وقد سبق تخريجه ص) 2(
  .، دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير)3(، صفحة )44(، درس شرح المحرر في الحديثلخضير، ا) 3(
أبو الحسن القابسـي والرسـالة المفَصـلة ألحـوال     وخالد، ). 93 -88(، صكتاب آداب المعلّمينسحنون، : انظر) 4(

  ).36 -29(، صالمتعلّمين وأحكام المعلّمين والمتعلّمين
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  المبحث الرابع

  استحقاق األجر للمعلم، ماهيته وحكمه ووقته

للمعلّم مكانة عظيمة في اإلسالم تضافرت على بيانها األدلّة من القرآن الكريم والسـنّة  
 -والتابعين من بعدهم من السلف الصـالح   )����(النبوية الشريفة، وكذلك أفعال وأقوال الصحابة 

  .)1(رحمهم اهللا تعالى

على مردود مادي مقابل عمله في تعليم طالب العلم العلـوم  فهل يحقّ للمعلّم أن يحصل 
؟ وإن كان يستحقّ ذلـك  )����(المختلفة؟ أم أن نصيبه فقط في األجر األخروي والمكانة عند اهللا 

األجر فماهي العلوم التي يجوز أن يأخذ األجر عليها؟ وماهي العلوم التي ال يجوز اإلسـتئجار  

  :ه من خالل المطالب الثالثة اآلتيةعليها؟ هذا ما سيتم بحثه وبيان

  تهاومشروعي تعريـف اإلجـارة: المطلب األول

  تعريف اإلجارة: الفرع األول

  .)2(ُأجور: جزاء العمل، واِإلجارة ما أعطي من أجر في عمل، والجمع: اَألجر: اإلجارة في اللغة

  .)3(هي عقد على المنافع بعوض :اإلجارة في اإلصطالح

  مشروعية اإلجارة وأدلّتها: يثانالفرع ال

وقد ثبتت مشروعية اإلجارة في كّل من القرآن الكريم والسنّة النبوية الشـريفة، علـى   

  :النحو اآلتي

   
                                           

  ).21-17(في المباحث السابقة من الرسالة صسبق تفصيل ذلك ) 1(
مهدي . د: ، تحقيق6/173، كتاب العينهـ، 170/الفراهيدي، أبو عبد الرحمن، الخليل بن أحمد بن عمر البصري، ت) 2(

  ).ت.د(، )ط.د(إبراهيم السامرائي، دار مكتبة الهالل، . المخزومي، د
، الهداية في شرح بداية المبتدئهـ، 593/بي بكر بن عبد الجليل، تالمرغيناني، أبو الحسن برهان الدين، علي بن أ) 3(
  ).ن.د(، )ط.د(طالل يوسف، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : ، تحقيق3/230
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  :األدلّة من القرآن الكريم: أوالً

1, َ)���� ��%/�lَ{{{{: )����(قول اهللا = 1=�m�� �h����5َْB �2ِu(َ ٍ��J�k �
�����Uَ 
���=.?ْD5َ 2َB $�َ��lَ�/%�� ����(َ ,1=�m�� �h����5َْB �2ِu(َ ٍ��J�k �
�����Uَ 
���=.?ْD5َ 2َB $�َ��lَ�/%�� ����(َ ,1=�m�� �h����5َْB �2ِu(َ ٍ��J�k �
�����Uَ 
���=.?ْD5َ 2َB $�َ��lَ�/%�� ����(َ ,1=�m�� �h����5َْB �2ِu(َ ٍ��J�k �
�����Uَ 
���=.?ْD5َ 2َB $�َ��{{{{)1(.  

ذكر اإلجارة  )����(إن اهللا : في تفسير هذه اآلية الكريمة -رحمه اهللا تعالى –قال الشافعي 

أن نبياً من أنبيائـه أجـر    )����(وقد ذكر اهللا  -عليهم السالم –في كتابه وعمل بها بعض أنبيائه 

  .)2(نفسه، وهذا دليل على تجويز اإلجارة بكّل حال

����� ����َ)A(َ���� ��%�A(َ���� ��%�A(َ���� ��%�A�%�� {{{{: )����(قول اهللا = 2 n=�3�o �q�Y�� .h���k���� �c;ِ=ْd.4 �ً'�A�Y @.Mُ'�A�Y َ*�d&E�3�+ �>��?��� ٍa�A�Y bَ�:(َ �@.Mَ'�A�Y ����� n=�3�o �q�Y�� .h���k���� �c;ِ=ْd.4 �ً'�A�Y @.Mُ'�A�Y َ*�d&E�3�+ �>��?��� ٍa�A�Y bَ�:(َ �@.Mَ'�A�Y ����� n=�3�o �q�Y�� .h���k���� �c;ِ=ْd.4 �ً'�A�Y @.Mُ'�A�Y َ*�d&E�3�+ �>��?��� ٍa�A�Y bَ�:(َ �@.Mَ'�A�Y ����� n=�3�o �q�Y�� .h���k���� �c;ِ=ْd.4 �ً'�A�Y @.Mُ'�A�Y َ*�d&E�3�+ �>��?��� ٍa�A�Y bَ�:(َ �@.Mَ'�A�Y
�2:.A���J�;�2:.A���J�;�2:.A���J�;�2:.A���J�;{{{{)3(.  

هو الذي قسم المعيشة، فالمرفوع هنا هو كّل ذي  )����(فاآلية الكريمة تدّل على أن الحق 

فهو سيخدم غيره فيه، وغيره سـيخدمونه  موهبة ليست في سواه، وما دام مرفوعاً في مجال ما 

  .)4(فيما رفعوا فيه، ألن أساس المسألة التكامل

  :األدلة من السنّة النبوية الشريفة: ثانياً

فاألمر بإعطاء األجـر  . )5("عرقُه يجِفَّ َأن قَبَل َأجره الَْأجِير َأعطُوا"): ����(قول رسول اهللا = 1

  .)6(دليل صحة العقد

رجلًا من  )����( وَأبو بكْرٍ )����(استَْأجر النَّبِي و"): ارضي اللَّه عنْه(عاِئشَةَ روته السيدة  ما= 2
وواعداه غَار  ،فَدفَعا ِإلَيه راحلَتَيهِما، هو علَى دينِ كُفَّارِ قُريشٍ، و)7(هاديا خريتًا بني الديِل

                                           
  .27/ 28سورة القصص، ) 1(
  .هـ1427أحمد مصطفى الفران، دار التدمرية، السعودية، . د: ، تحقيق3/1167،تفسير اإلمام الشافعيالشافعي، ) 2(
  .32/ 43سورة الزخرف، ) 3(
  .10/6434، الخواطر - تفسير الشعراويهـ، 1418/الشعراوي، ت) 4(
، عن عبد اهللا بن عمـر  )2443(، ح)أجر األجراء(، كتاب الرهون، باب 2/817، سنن ابن ماجةابن ماجة، : أخرجه) 5(
، عـن  )34(، ح)من اسمه أحمد -األلف(باب ، 1/43، )المعجم الصغير(الروض الداني والطبراني، ). رضي اهللا عنهما(

  )].2987(، الفصل الثاني، ح)اإلجارة(، باب 2/900، مشكاة المصابيحالتبريزي، : [وصححه األلباني في). ����(جابر 
  .15/74، لمبسوطالسرخسي، ا) 6(
  .7/238، يفتح البارابن حجر، : والداللة على الطرق والمواقع، انظر ةيداهِالماهر بال :الْخريتُ) 7(
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دعرٍ بثَو ثَلَاث حبا صهِملَتَياحاٍل بِرلَي 1("ثَلَاث(.  

  .)2(وهذا الحديث الشريف فيه دليل على استئجار الرجل الرجل وصحة عقد اإلجارة

واألحاديث النبوية الشريفة الدالّة على جواز اإلجارة وصحة عقـدها كثيـرة، ال حاجـة    

بأن القياس يأبى جوازها؛ ألن اإلجـارة بيـع   ولكن نذكّر بقول الفقهاء .. لذكرها خشية اإلطالة

منفعة، والمنافع للحال معدومة، والمعدوم ال يحتمل البيع، فال يجوز إضافة البيع إلى ما يؤخذ في 

  .)3(المستقبل، وقد جوز الفقهاء اإلجارة استحساناً بالكتاب العزيز والسنّة النبوية الشريفة

  لتعليمحكم االستئجار على ا: المطلب الثاني

اتّفق فقهاء المذاهب األربعة على جواز اإلجارة، وذلك استناداً إلى األدلّة الـواردة فـي   

، ولكنّهم اختلفوا في جواز اإلستئجار على التعلـيم؟ وأي  )4(الكتاب الكريم والسنّة النبوية الشريفة

ا؟ إذ أنّهم قسـموا  العلوم التي يجوز اإلستئجار عليها؟ وماهي العلوم التي يحرم اإلستئجار عليه
تعليم الفقه والحساب والعلوم  :والثانيتعليم القرآن الكريم،  :األول: التعليم بحسب ذلك إلى قسمين

  :األخرى، وسأتناول بعضاً من أقوالهم في ذلك في األفرع اآلتية

  األجر على تعليم القرآن الكريم: الفرع األول

  :وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

                                           
، )إذا استأجر أجيراً ليعمـل لـه بعـد ثالثـة أيـام     (، كتاب اإلجارة، باب 3/89، صحيح البخاريأخرجه البخاري، ) 1(
��   {{{{: باب قـال اهللا تعـالى   -جواز اإلجارة(، كتاب اإلجارة، باب 6/195، السنن الكبرىوالبيهقي، ). 2264(ح�Aَـ]��َB �2ِuـ(َ   ���Aَـ]��َB �2ِuـ(َ   ���Aَـ]��َB �2ِuـ(َ   ���Aَـ]��َB �2ِuـ(َ

��.H��:.?ُB ��.H:ُ5�(َ �@ُC+َ��.H��:.?ُB ��.H:ُ5�(َ �@ُC+َ��.H��:.?ُB ��.H:ُ5�(َ �@ُC+َ��.H��:.?ُB ��.H:ُ5�(َ �@ُC+َ{{{{(ح ،)643.(  
  .6/388، شرح صحيح البخاري البن بطالابن بطّال، ) 2(
  .3/230، الهداية في شرح بداية المبتدئالمرغيناني، ) 3(
والخرقي، أبو القاسم عمر بـن  . 4/34، األموالشافعي، . 3/420، المدونـةومالك، . 15/74، المبسـوطالسرخسي، ) 4(

، دار الصـحابة  1/79، ي على مذهب أبي عبد اهللا أحمد بن حنبل الشيبانيمتن الخرقهـ، 334/الحسين بن عبد اهللا، ت
: ، تحقيق1/272، اإلقنـاعهـ، 319/وابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري، ت). ط.د(هـ، 1413للتراث، 

  ).ط.د(، )ن.د(هـ، 1408عبد اهللا بن عبد العزيز الجبرين، . د
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  ل األولالقو

وأحد  )1(وهو قول المتقدمين من الحنفيةعدم جواز أخذ األجر على تعليم القرآن الكريم، 

وقد استدّل أصحاب هذا القول بكّل من الكتاب العزيز والسنّة النبوية الشـريفة  . )2(قولي الحنابلة

  :والمعقول على النحو اآلتي

  :األدلّة من القرآن الكريم) 1

�� B �2ِF ٍ=�?َBَ?�=ِ(� ��A+ْ, ���� $�َ�� &_ِFَ+���8{{{{: )����(قول اهللا = أ�� �-�3�َ�� �@ُCُ+َD�4َB ������8��+َ��A+ْ, ���� $�َ�� &_ِF �)ِ=�?َB �2ِF ٍ=�?َB ���� �-�3�َ�� �@ُCُ+َD�4َB ������8��+َ��A+ْ, ���� $�َ�� &_ِF �)ِ=�?َB �2ِF ٍ=�?َB ���� �-�3�َ�� �@ُCُ+َD�4َB ������8��+َ��A+ْ, ���� $�َ�� &_ِF �)ِ=�?َB �2ِF ٍ=�?َB ���� �-�3�َ�� �@ُCُ+َD�4َB �����{{{{)3(.  

��ـ�� Bَ?�ـ=ٍ َ)M.ـ:� َ+Cُـ@� B �2ِFَ?�ـ=ِ(� Fِ_& ��َ�ـ$ ,+�&ـ-� ��H.ـ:� ��َ�ـ$ #ُـ��t Sـ
�V�               {{{{): ����(قول اهللا = ب @ُCُE+َْDـ� �4ـ����ـ�� Bَ?�ـ=ٍ َ)M.ـ:� َ+Cُـ@� B �2ِFَ?�ـ=ِ(� Fِ_& ��َ�ـ$ ,+�&ـ-� ��H.ـ:� ��َ�ـ$ #ُـ��t Sـ
�V�               �ُـْ�  @ُCُE+َْDـ� �4ـ����ـ�� Bَ?�ـ=ٍ َ)M.ـ:� َ+Cُـ@� B �2ِFَ?�ـ=ِ(� Fِ_& ��َ�ـ$ ,+�&ـ-� ��H.ـ:� ��َ�ـ$ #ُـ��t Sـ
�V�               �ُـْ�  @ُCُE+َْDـ� �4ـ����ـ�� Bَ?�ـ=ٍ َ)M.ـ:� َ+Cُـ@� B �2ِFَ?�ـ=ِ(� Fِ_& ��َ�ـ$ ,+�&ـ-� ��H.ـ:� ��َ�ـ$ #ُـ��t Sـ
�V�               �ُـْ�  @ُCُE+َْDـ� �4ـ���ُـْ� 
n/3ِM�tn/3ِM�tn/3ِM�tn/3ِM�t{{{{)4(.  

ن وغيرهما قد نصت على أنّه ال أجر لقاء القيام بتبليغ الـوحي،  فهاتان اآليتان الكريمتا

  .)5(فشمل ذلك القرآن تعليماً وتدريساً وبياناً

  :األدلّة من السنّة النبوية الشريفة) 2

ولَـا   ،ولَا تَجفُوا عنْـه  ،فَِإذَا علمتُموه فَلَا تَغْلُوا فيه ،تَعلَّموا الْقُرآن"): ����(حديث الرسول = أ
تَْأكُلُوا بِه، وا بِهرتَكْثلَا تَس6("و(.  

   

                                           
  .2/574، اوىالنتف في الفتالسغْدي، ) 1(
  .6/2733، مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويهالكوسج، ) 2(
  .26/109سورة الشعراء، ) 3(
  .34/47سورة ســبأ، ) 4(
  www.islamweb.net: ، دروس صوتية، الشبكة اإللكترونية216/3، شرح زاد المستقنعالشنقيطي، ) 5(
، )����(مسند المكيين، زيادة في حـديث عبـد الـرحمن بـن شـبل      ، 24/288، المســندأخرجه أحمد بن حنبل، ) 6(
). 2270(، ح)وجوب تعلّم ما تجـزئ بـه الصـالة    (، كتاب الصالة، باب 2/27، السنن الكبرىوالبيهقي، ). 15529(ح

  ).1166(، ح1/258، صحيح الجامع الصغير وزياداتهاأللباني، : انظر. والحديث صححه األلباني
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فقـد  . )1(ففي الحديث الشريف هذا دليل على أنّه ال تحّل األجرة على تعليم القرآن الكريم

أي االعتدال في روايته وتعاهده وعدم البعد عن تالوتـه،  : جاء في تفسير هذا الحديث الشريف

  .)2(الدنيا) مال(فال تجعلوا له عوضاً من سحت  أي بمقابلة القرآن،: وال تأكلوا به

ـ  ،قَوسا ِإلَي فََأهدى ،الْقُرآن رجلًا علَّمتُ" :قَاَل، )����( كَعبٍ بنِ ُأبيما روي عن = ب  ذَكَرتُفَ
وِل ذَِلكسِلر اللَّه )����(، فَقَاَل: ا ِإنا َأخَذْتَ َأخَذْتَهسقَو ننَارٍ م ،تُهددافَر")3(.  

وقد استدل أصحاب هذا القول بهذين الحديثين الشريفين على أن تعليم القرآن الكريم من 

  .)4(الطاعات، وكّل طاعة يختص بها المسلم فاالستئجار عليها باطل

  :األدلّة من المعقـول) 3

ث معلّماً وهو فيما يعلّم، فإنّه بع )����(ألن من يعلّم غيره القرآن الكريم فهو خليفة رسول اهللا = 1

لم يكن يطمع في أجر على التعليم، وكذلك من يخلفه، وعمله ذلك قربة ومنفعة تحصل لـه  

وألن اإلستئجار على تعليم القـرآن  . )5(عند التسليم إلى الغير، وبدون التسليم ال يجب األجر

كاالستئجار على الصالة والصيام والحـج  .. الكريم استئجار على عمل مفروض فال يجوز

     ألنّها من فروض األعيان، وكذلك تعليم العلم فإنّه مـن فـروض األعيـان أيضـاً، وألن

اإلستئجار على تعليم القرآن الكريم غير مقدور االستيفاء لتعلّقه بالمتعلّم، فأشبه االسـتئجار  

  .)6(لحمل خشبة ال يقدر على حملها بنفسه

                                           
، كتـاب المسـاقاة، أبـواب    5/342، نيـل األوطـارهـ، 1250/بن علي بن محمد بن عبد اهللا، تالشوكاني، محمد ) 1(
  .هـ1412عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، : ، تحقيق)ما جاء في األجر والقرب(، باب )اإلجارة(
، ي شرح صـحيح البخـاري  عمدة القارهـ، 855/العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابي الحنفي، ت) 2(

  ).ن.د(، )ط.د(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 21/264
والبيهقـي،  ). 2158(، ح)األجر على تعليم القرآن(، كتاب التجارات، باب 2/730، سنن ابن ماجهأخرجه ابن ماجه، ) 3(

: حديث صححه األلباني، انظـر وال). 11684(، ح)من كره أخذ األجرة عليه(، كتاب اإلجارة، باب 6/27، السنن الكبرى
  ).1493(حديث أبي بن كعب، ح: ، فصل5/316، إرواء الغليل في تخريج منار السبيلاأللباني، 

  .3/238، الهداية في شرح بداية المبتدئالمرغيناني، ) 4(
  .16/37، المبسوطالسرخسي، ) 5(
  .4/191، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، : انظر) 6(
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الناس عن تعلّم القرآن الكريم والعلم،  ألن أخذ األجر على تعليم القرآن الكريم سبب لتنفير= 2
M(َ ,1=�?َB �@.Mُ+َD�G5َ �XَB.ـ@ ��ـ�   M(َ ,1=�?َB �@.Mُ+َD�G5َ �XَB.ـ@ ��ـ�   M(َ ,1=�?َB �@.Mُ+َD�G5َ �XَB.ـ@ ��ـ�   M(َ ,1=�?َB �@.Mُ+َD�G5َ �XَB.ـ@ ��ـ�   {{{{: )����(، ولهذا المعنى إشارة في قوله )1(فثقل األجر يمنعهم عن ذلك

�2:ُ�َ7!ْN� ٍX�=ْy���2:ُ�َ7!ْN� ٍX�=ْy���2:ُ�َ7!ْN� ٍX�=ْy���2:ُ�َ7!ْN� ٍX�=ْy��{{{{)2(.  

  : القول الثاني

فعية قول المتأخّرين من الحنفية، وقول المالكية والشـا (وهو : )3(قول جمهور الفقهـاء 

، وقد استدلّوا باألدلّـة  إنّهم أجازوا اإلجارة على تعليم القرآن الكريم، حيث )وأحد قولي الحنابلة

  :اآلتية

 َأو لَديغٌ فيهِم )4(بِماء مروا ،)����( النَّبِي َأصحابِ من نَفَرا َأن"): ����(ما روي عن ابن عباس ) 1
يمل5(س(، ضرفَع مٌل لَهجر نِل مَأه اءْل :فَقَاَل ،الْمه يكُمف نم اقر، ي ِإنف اءلًا الْمجيغًا  رلَـد َأو 
 َأصـحابِه  ِإلَـى  بِالشَّاء فَجاء ،فَبرَأ )6(شَاء علَى الْكتَابِ بِفَاتحة فَقَرَأ ،منْهم رجٌل فَانْطَلَقَ ،سليما

 ،اللَّـه  رسوَل يا :فَقَالُوا ،الْمدينَةَ قَدموا حتَّى !!َأجرا اللَّه كتَابِ علَى َأخَذْتَ :واوقَالُ ،ذَِلك فَكَرِهوا
. )7("اللَّـه  كتَـاب  َأجرا علَيه َأخَذْتُم ما َأحقَّ ِإن): ����( اللَّه رسوُل فَقَاَل ،َأجرا اللَّه كتَابِ علَى َأخَذَ

يف داللة على جواز أخذ األجرة على التعليم، حيث إن الـذين أخـذوا الغـنم    وفي الحديث الشر
أنّه يحـل   )����(عن ذلك، فأعلمهم النبي ) ����(تحرجوا من قسمتها وأكلها حتى سألوا رسول اهللا 

  .)8(لهم أخذ األجرة عليه

                                           
  .4/191، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، ) 1(
  .52/40سورة الطور، ) 2(
مسائل اإلمام أحمد بـن  والكوسج، . 2/140، األموالشافعي، . 1/160، المدونةومالك، . 6/37، المبسوطالسرخسي، ) 3(

  .6/2733، حنبل وإسحق بن راهويه
، كتـاب  21/264، عمدة القاري شرح صحيح البخـاري العيني، : رانظ.. أي مروا بقوم نزلوا على ماء: مروا بماء) 4(

  ).5737(، ح)الرقية من العين(العدة، باب 
  .2/390، كشف المشكل من حديث الصحيحينابن الجوزي، . اللديغ، وسمي بذلك للتفاؤل بالسالمة له: السليم) 5(
عمـدة القـاري شـرح    العيني، : انظر. جمع شاة: اءأي قرأ مشروطاً على شاء، والش: شَاء لىع باكتلا فاتحةب قَرَأ) 6(

  ).5737(، ح)الرقية من العين(، كتاب العدة، باب 21/264، صحيح البخاري
). 5737(، ح)الشرط في الرقية بقطيـع مـن الغـنم   (، كتاب الطب، باب 7/131، صحيح البخاريأخرجه البخاري، ) 7(

  ).11676(، ح)أخذ األجرة على تعليم القرآن والرقية به( ، كتاب اإلجارة، باب6/205، السنن الكبرىوالبيهقي، 
  ).ما يعطى بالرقية بفاتحة الكتاب(، كتاب اإلجارات، باب 6/406، شرح صحيح البخاري البن بطالابن بطّال، ) 8(
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2 (نِل عهنِ سب دعس)1( )����(، تْ": قَاَلاءَأةٌ جروِل ِإلَى امساللَّ ره )����(، ْتُ ِإنِّي :فَقَالَتبهو نم 
 شَـيء  من عنْدك هْل :قَاَل ،حاجةٌ بِها لَك تَكُن لَم ِإن زوجنيها رجٌل فَقَاَل ،طَوِيلًا فَقَامتْ ،نَفْسي

 ،شَـيًئا  فَـالْتَمس  ،لَك ِإزار لَا لَستَج ِإياه َأعطَيتَها ِإن :فَقَاَل ،ِإزارِي ِإلَّا عنْدي ما :قَاَل ؟تُصدقُها
 ؟شَيء الْقُرآنِ من َأمعك :فَقَاَل ،يجِد فَلَم ،حديد من خَاتَما ولَو الْتَمس :فَقَاَل ،شَيًئا َأجِد ما :فَقَاَل
  .)2("الْقُرآنِ من معك بِما زوجنَاكَها قَد :فَقَاَل -سماها ِلسورٍ - كَذَا وسورةُ كَذَا سورةُ نَعم :قَاَل

: ففي الحديث الشريف دليل على جواز األجرة على تعليم القرآن الكريم، والباء في قوله

وهـذا المعنـى   . )3(بعتك هذا الثواب بدينار أو بعشرة دراهـم : باء التعويض، كقولك" بما معك"

والنكاح ال يجوز إالّ بما له قيمـة  . )4(جاز بيعه جازت إجارتهبأن كّل ما : موافق للقاعدة الفقهية

فإذا جاز تعليم القرآن الكريم عوضاً في النكاح وقام مقام المهر؛ جاز . )5(من اإلجارات واألثمان

  .)6(أخذ األجرة عليه ألنّه في معناه

واجب على الرجل فإنّه لما كان الجلوس لتعليم الطالب القرآن الكريم غير  :ومن جهة النظر) 3

وال الزم له، جاز له أخذ األجرة عليه، وإن كان فيه قربة، وذلك قياساً على االسـتئجار لبنـاء   

  .)7(المساجد

وقد رد أصحاب هذا القول على المانعين من أخذ األجرة على تعليم القرآن الكريم بمـا  
  :يلي

                                           
)1 (    هو سهل بن سعد بن مالك الخزرجي األنصاري، كان أبوه من الصحابة الذين توفّوا فـي حيـاة النبـي)����(  شـهد ،

وهو ابن خمسة عشر سنة، روى عدة أحاديث، وكان آخر من مات في المدينة من الصحابة، ) ����(المتالعنين عند الرسول 
 ره النبي3/423، سير أعالم النبالءالذهبي، : انظر). ����(وكان اسمه حزناً، قغي .  

، صـحيح مسـلم  ومسلم، ). 5135(، ح)السلطان ولي(، كتاب النكاح، باب 7/17، صحيح البخاريأخرجه البخاري، ) 2(
  ).1425(، ح)الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد(، كتاب النكاح، باب 2/1040
  .3/211، معالم السننالخطابي، ) 3(
  .5/402، الذخيرةالقرافي، ) 4(
  .2/140، األمالشافعي، ) 5(
  .5/412، المغنيابن قدامة، ) 6(
  .8/454، التوجيه والتعليل للمسائل المستخرجةالبيان والتحصيل والشرح وابن رشد، ) 7(
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فأهدى إليه قوساً، فذكر  عندما علّم رجالً القرآن الكريم -) ����(أن حديث ُأبي بن كعب 
مؤول أنّه كان فـي مبتـدأ    - )1("نَارٍ من قَوسا َأخَذْتَ َأخَذْتَها ِإن: "فقال له) ����(ذلك لرسول اهللا 

، وأما )2("آيةً ولَو عنِّي بلِّغُوا"): ����(اإلسالم، وحينها كان تعليم القرآن فرض عين، لقول الرسول 

الكريم وصار مثبتاً في المصاحف محفوظاً في الصـدور فلـيس    وقد حصل التبليغ وفشا القرآن

األجرة على تعليمه أجرة على تبليغه، وإنّما هي أجرة على الجلوس لتعليمه واإلشتغال بذلك عن 

  .)3(المنافع الحياتية

 ة على حديث أبيالشافعي علّم األنصاري بأجرة، وإنّمـا كـان   ) ����(وقد ردأنّه لم يكن ي
بتعليمه، فظن األنصاري المتعلّم أنّه يستحقّ عليه أجراً فأعطاه القوس؛ ظانّاً  )����(اهللا يتقرب إلى 

أنّه باذل حقّا مستحقّا على ما ظنّه األنصاري، ألنّه لو كان األنصاري متبرعاً لما كـان هنـاك   

  .)4(فهحرج، فالمتبرع به غير مردود باتّفاق المذاهب إذا اتّحد العقد والقصد ثم بان خال

    نـوا أنـة، وقـد بيوقد أجاز أخذ األجر على تعليم القرآن الكريم المتأخّرون من الحنفي

المتقدمين من الحنفية لم يجيزوا أخذ األجر على تعليم القرآن الكريم؛ لما شاهدوا في عصـرهم  

اإلحسان من رغبة الناس في التعليم بطريق الحسبة، ومن مروءة المتعلّمين في مجازاة اإلحسان ب

  .من غير شرط

أما في زماننا فقد انعدم المعنيان جميعاً، لذلك يجوز أخذ األجر على تعليم القرآن الكريم، 

حيث ال يبعد اختالف الحكم باختالف األوقات، وذلك استناداً . )5(لئالّ يتعطّل تعليم القرآن الكريم

  .)6("ال ينكر تغير األحكام بتغير األزمان: "للقاعدة الشرعية

                                           
  ).96(وقد سبق تخريجه ص .إرواء الغليل: وصححه األلباني، في. سنن ابن ماجهأخرجه ابن ماجه، ) 1(
). 3461(، ح)ما ذكر عن بنـي إسـرائيل  (، كتاب أحاديث األنبياء، باب 4/170، صحيح البخاريأخرجه البخاري، ) 2(

  ).2669(، ح)ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل(، كتاب أبواب العلم، باب 4/337 ،سنن الترمذيوالترمذي، 
  .8/454، البيان والتحصيلابن رشد، ) 3(
  .15/501، نهاية المطلب في دراية المذهبالجويني، ) 4(
  .16/37، المبسوطالسرخسي، ) 5(
مصطفى الزرقـا، دار القلـم،   : ، تعليق1/227 ،شرح القواعد الفقهية، 1357/أحمد بن الشيخ محمد، ت. الزرقا، د) 6(

  ).ط.د(هـ، 1409دمشق، 
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وهذا هو القول الراجح؛ لقلّة وجود من يرغب في تعليم القرآن الكريم حسـبة، ولقلّـة   

مروءة المتعلّمين في مجازاة إحسان المعلّم باإلحسان، وألن تعليم القرآن الكريم اليـوم يتطلّـب   

لّبـات  معلّماً متفرغاً في نفسه ووقته؛ فإذا منعناه من أخذ األجر ضيقنا عليه فـي معاشـه ومتط  

حياته، وفي ذلك تثبيط لهمته ونشاطه في تعليم القرآن الكريم، وإن في ذلك ذريعة لتعطيل تعليم 

. القرآن الكريم، وال يخفى ما سيترتّب على كّل ذلك من مفاسد عظيمة في حياة األمة ومستقبلها

المتأخّرة نظراً لكل وهذا الرأي هو الذي استقر عليه علماء كافّة المذاهب اإلسالمية في العصور 

  .هذه المعاني

  يم الفقه والحساب والعلوم األخرىاألجر على تعل: الفرع الثاني

  :اختلفت أقوال الفقهاء في ذلك على قولين

وهو جواز أخذ األجرة على تعليم الفقه واللغة واألدب، ألنّـه لـيس بفـرض وال     :القول األول

  .)1(بلةواجب، وهذا قول الحنفية والشافعية والحنا

وهو كراهة أخذ األجرة على تعليم الفقه واللغة واألدب والحسـاب، وهـو قـول     :القول الثاني

، فقد أجاز أصحاب المذهب أخذ األجرة على تعليم القرآن الكريم، وكرهوها على تعليم )2(المالكية

ه بخـالف مـا   غيره، وقد فرق هؤالء بين ذلك، حيث إن تعليم القرآن الكريم كلّه حقّ ال شك في

عداه مما هو ثابت باإلجتهاد، فإن فيه الحقّ والباطل، وإن أخذ األجر على تعليمه يؤدي إلى تقليل 

  .طالبه

  :الرأي الراجح

  .هو قول الجمهور، فهي من عموم المباحات
                                           

، المحيط البرهاني في هـ616/ابن مازة، أبا المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز البخاري، ت: انظر) 1(
، دار الكتـب العلميـة،   عبد الكريم سامي الجنـدي : ، تحقيق7/479، الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة رضي اهللا عنه

  .5/413، المغنيوابن قدامة، . 13/15، نهاية المطلب في دراية المذهبوالجويني، . هـ1424بيروت، 
الفواكه الـدواني  هـ، 1126/بن سالم بن مهنا، شهاب الدين األزهري المالكي، ت) أو غنيم(النفراوي، أحمد بن غانم ) 2(

  ).ط.د(هـ، 1415، دار الفكر، بيروت، 2/114، على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
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  أي التي يحرم أخذ األجر عليها العلوم المحرمة: الفرع الثالث

  :قسم العلماء هذه العلوم إلى قسمين

كتعليم السـحر والغنـاء المحـرم    ): فحرمة تعليمها مطلق(علوم محرمة في كّل األحوال = 1

  .والنواح والمالهي المحرمة

كتعليم الكتب المنسـوخة مثـل التـوراة    : علوم محرم تعليمها إذا كان لهدف غير مشروع= 2

والمقارنة، نصـرةً  واإلنجيل بقصد االعجاب والتقليد واالتباع، بخالف تعليمها بقصد النقد 

  .للدين وبياناً وتحذيراً مما وقع فيها من تحريف وزيف

على تحريم أخذ األجر على تعليم هذين القسمين مـن   )1(فقد اتفق فقهاء المذاهب األربعة

العلوم؛ ألن تعليم هذه العلوم يعد معصية وال يتصور استحقاق أجرها بالعقد، ألن اإلنتفاع بهـذه  

  .فكّل ما حرم بيعه حرمت إجارتهالعلوم محرم، 

  وقت استحقاق األجـر على التعليم: المطلب الثالث

إذا علمنا أن أكثر الفقهاء قد أجازوا عقد اإلجارة على تعليم القرآن الكريم وبقية العلـوم  

المباحة، فمتى يستحقّ المعلّم هذا األجر؟ هل يكون أثناء العمل؟ أم بعد انتهاء العمـل؟ أم حـين   

  :ام عقد العمل؟ لقد اختلف فقهاء المذاهب في ذلك على ثالثة أقوال، على النحو اآلتيإبر

، حيث قالوا بعدم وجوب تسليم األجر بالعقد )3(والمالكية )2(وهو قول كّل من الحنفية :القول األول

ـ  وأن األجرة ال. نفسه، إالّ إذا اشترط العاقدان تعجيله د اسـتدّل  تجب إالّ بعد انقضاء العمل، وق

                                           
وابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا النمري القرطبـي،  . 5/125، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، ) 1(

، 2محمد أسيد الموريقاتي، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ط: ، تحقيق2/756، الكافي في فقه أهل المدينةهـ، 463/ت
أحمد محمود : ، تحقيق4/163، الوسيط في المذهبهـ، 505/والغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، ـ. هـ1400

كشّـاف  هــ،  1051/والبهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين الحنبلي، ت. هـ1417إبراهيم، دار السالم، القاهرة، 
  ).ن.د(، )ط.د(، دار الكتب العلمية، 3/559، القناع على متن اإلقناع

  .15/76، المبسوطالسرخسي، ) 2(
  .5/386، الذخيرةالقرافي، ) 3(
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�� {{{{: )����(أصحاب هذا القول بقول اهللا .H��:ـ.?ُB ��.H:ُ5�(َ �@ُC+َ ���Aَ]��َB �2ِu(َ ��.H��:ـ.?ُB ��.H:ُ5�(َ �@ُC+َ ���Aَ]��َB �2ِu(َ ��.H��:ـ.?ُB ��.H:ُ5�(َ �@ُC+َ ���Aَ]��َB �2ِu(َ ��.H��:ـ.?ُB ��.H:ُ5�(َ �@ُC+َ ���Aَ]��َB �2ِu(َ{{{{)1(  فقد جاء قي تفسـير ،

إن أرضع نساؤكم البوائن منكم أوالدهن األطفال منكم بأجرة فآتوهن أجورهن : هذه اآلية الكريمة

ليم المنفعة شيئاً فشيئاً تكون األجرة كـذلك  ، والفاء هنا للتعقيب، وألن تس)2(على إرضاعهن إياهم

  .)3(تسوية بين العوضين

، ففي الحديث )4("هرجَأ هملعيلْفَ اًريجَِأ راستأج نم": )����(واستدلّوا أيضاً بحديث الرسول 

الشريف داللة على أنّه ال يجب تسليم األجر بالعقد نفسه، ألنّه أمر باإلعالم، ولو كـان التسـليم   

  .)5(ب بالعقد نفسه لكان األولى أن يقول فليؤته أجرهيج

وقد قال أصحاب هذا الرأي أن أول أوقات الوجوب تكون بعد انتهاء العمل، وقد استدلّوا 
، ومعنـى الحـديث   )6("عرقُه يجِفَّ َأن قَبَل َأجره الَْأجِير َأعطُوا": )����(على ذلك بحديث الرسول 

ر كراء عمله قبل أن ينشف عرقه؛ ألن أجره على عمالة جسـده وقـد   الشريف أن أعطوا األجي

عجل المنفعة، فإذا عجلها فقد استحقّ التعجيل، وذلك كالباعة إذا سلّموا قبضوا الثمن عند التسليم، 

فهو أحقّ وأولى، ألنّه ثمن مهجته فيحرم مطله والتسويف به مع القدرة، فاألمر بإعطائـه قبـل   

  .)7(ة عن وجوب المبادرة عقب فراغ العملجفاف عرقه هو كناي

والحديث الشريف فيه أمر بالمسارعة على أداء األجر وجعل أول أوقات المسارعة مـا  

                                           
  .65/6سورة الطالق، ) 1(
  .23/460، تفسير الطبريالطبري، ) 2(
  .5/386، الذخيرةالقرافي، ) 3(
). 11650(، ح)ال تجوز اإلجارة حتّى تكون معلومـة (، كتاب اإلجارة، باب 6/198، السنن الكبرىالبيهقي، : أخرجه) 4(

من كره أن يستعمل األجير (، كتاب البيوع واألقضية، باب 4/366، الكتاب المصنّف في األحاديث واآلثارن أبي شيبة، واب
ضعيف الجـامع  األلباني، : انظر. ضعيف جداً،: والحديث ضعفه األلباني، وقال عنه). 21109(، ح)حتّى يبين له له أجره

  ).354(، ح1/51، الصغير وزياداته
  .15/76، المبسوطي، السرخس) 5(
، السنن الكبرىوالبيهقي، ). 2443(، ح)أجر األجراء(، كتاب الرهون، باب 2817، سنن ابن ماجةأخرجه ابن ماجة، ) 6(
مشـكاة  األلباني، : والحديث صححه األلباني، انظر). 11659(، ح)إثم من منع األجير أجره(، كتاب األجرة، باب 6/200

  ).2987(رة، الفصل الثاني، ح، باب اإلجا2/900، المصابيح
  .1/562، فيض القدير شرح الجامع الصغيرالمنّاوي، ) 7(
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  .)1(بعد الفراغ من العمل وقبل جفاف العرق، فدّل أن أول أوقات الوجوب هذا

اقـدان فـي   وقد نصت مواد مجلة األحكام العدلية على وجوب مراعاة ما اتّفق عليه الع

  :)2(تعجيل األجر وتأجيله، فقد نصت المواد على اآلتي

  .يعتبر ويراعى كّل ما اشترطه العاقدان في تعجيل األجرة وتأجيلها ):473(المادة 

إذا كانت األجرة مؤقّتة بوقت معين كالشهرية أو السنوية مثالً يلزم إيفاؤها عنـد   ):476(المادة 

  .انقضاء ذلك الوقت

وهو قول الشافعية وهو وجوب األجرة بالعقد، ويجب تسليمه بتسـلّم العـين، ألن    :الثانيالقول 

اإلجارة كالبيع يجب الثمن بنفس العقد، ويجب تسليمه بتسلّم العين، فكذلك فـي األجـرة، فـإذا    

 وي عن النبيت األخيرة، لما رأنّه قال )����(استوفى المنفعة استقر :"  هـمثَلَاثَةٌ َأنَـا خَص  مـوي م
ةاميالْق : نْهفَى متَوا فَاسَأجِير رتَْأجٌل اسجرو ،نَها فََأكََل ثَمرح اعٌل بجرو ،رغَد طَى بِي ثُمٌل َأعجر

هرَأج طعي لَمفالحديث الشريف هنا جاء لتعظيم هذه الخصال وأنّها كبائر جـرائم وخطايـا   )3("و ،

  .الحذر منهاعظائم يتعين 

ولكن إذا اشترط العاقدان تأجيل األجرة وجب تأجيلها، وإذا اشـترط تعجيلهـا وجـب    
، ولقول عمر بن الخطّـاب  )4("الْمسلمون علَى شُروطهِم": )����(وذلك لقول رسول اهللا تعجيلها، 

                                           
  . 5/386، الذخيرةوالقرافي، . 15/76، المبسوطالسرخسي، ) 1(
نجيب هواويني وآخرين، : ، تحقيق1/90، مجلّة األحكام العدليةلجنة من عدة علماء وفقهاء في عهد الخالفة العثمانية، ) 2(
  ).ت،د(، )ن.د(، )ط.د(
سنن ابن وابن ماجة، ). 2227(، ح)إثم من باع حراً(، كتاب البيوع، باب 3/83، صحيح البخاريالبخاري، : أخرجه) 3(

وقد ضعف األلباني ". ومن كُنْتُ خَصمه خَصمتُه": ، بزيادة)2442(، ح)أجر األجراء(، كتاب الرهون، باب 2/816، ماجة
  ).2576(، ح1/380، ضعيف الجامع الصغير وزيادتهأللباني، ا: انظر. هذه الرواية

وأبـو  . ، أخرجه معلّقاً بصيغة الجزم)أجر السمسرة(، كتاب اإلجارة، باب 3/92، صحيح البخاريأخرجه البخاري، ) 4(
لباني، األ: والحديث صححه األلباني، انظر). 3594(ح). في الصلح(، كتاب األقضية، باب 3/304، سنن أبي داودداود، 

  .5/143، إرواء الغليل في تخريج منار السبيل
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)����( :"وطالشُّر نْدع قُوقالْح عقَاطم")الشروط التي أباح ،)1 ن أنالقرآن الكـريم اشـتراطها    فتبي
ولكنّهم استثنوا من . )2(وجاءت السنّة النبوية الشريفة بها وأجمع المسلمون عليها يجب األخذ بها

ذلك أنّه إذا كانت المنفعة في الذمة لم يجز تأجيل األجرة ولو شرط العاقدان ذلك، ألن المعقـود  
ليه يجب استيفاء األجر، ألن المنفعة في الذمة عليه في الذمة فال يستقر بدله من غير استيفاء، وع

من َأسلَفَ، فَلْيسلفْ في كَيٍل ": )����(؛ لقول الرسول )3(فال يكون األجر في الذمة أيضاً، كالمسلّم به
ن، فمن شروط السلّم إذاً تسليم رأس المال وهو الـثم . )4("معلُومٍ، ووزنٍ معلُومٍ، ِإلَى َأجٍل معلُوم

وكذلك المنفعة في اإلجارة ال تكون . المبيع في الذمة فال يكون رأس المال أيضاً في الذمة! ألن
  .)5(في الذمة، واألجرة كذلك، تماماً كبيع السلّم

وهو استحقاق استيفاء األجر عند انقضاء العمل، لقول النبـي   )6(وهو قول الحنابلة :القول الثالث
، فالمؤجر يملك األجرة بمجرد العقد إذا أطلق )7("عرقُه يجِفَّ َأن قَبَل َأجره يرالَْأجِ َأعطُوا": )����(

. ولم يشترط المستأجر أجالً، وألن األجر هو أحد العوضين، فلزم تسليمه عند تسليم األجر كالبيع
اسوه على عقد البيـع  فإذا شبهناه بعقد اإلجارة فجائز تأجيله، قياساً على عقد اإلجارة، أما الذين ق

  .فلم يجيزوا ذلك؛ ألنّه عقد في الذمة فال يجوز تأجيل األجر فيه
                                           

. ، أخرجه معلّقاً بصـيغة الجـزم  )الشروط في النكاح(، كتاب النكاح، باب 7/20، صحيح البخاريأخرجه البخاري، ) 1(
اية هذه الرو: ، وقال البيهقي عنه)14438(، ح)الشروط في النكاح(، كتاب الصداق، باب 7/407، السنن الكبرىوالبيهقي، 

، إرواء الغليل في تخريج منار السـبيل األلباني، : والحديث وصله آخرون وصححه األلباني، انظر. أشبه بالكتاب والسنة
  ).1893(، ح6/303
، )مـا قيـل فـي العمـراي والرقبـاي     (، كتاب العتق، باب 13/180، عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيني، ) 2(
  ).5262(ح
، دار الكتـب  3/315، المهذّب فقه اإلمام الشـافعي هـ، 476/إبراهيم بن علي بن يوسف، تالشيرازي، أبو إسحق ) 3(

  ).ت.د(، )ط.د(العلمية، 
صـحيح  ومسـلم،  ). 2240(، ح)السلَم في وزن معلوم(، كتاب السلَم، باب 3/85، صحيح البخاريالبخاري، : أخرجه) 4(

 )����(قَدم رسـوُل اللَّـه   : قال -رضي اهللا عنهما –ما عن ابن عباس كاله). 1604(، ح)السلَم(، كتاب المساقاة، باب مسلم
  ".ِإلَى َأجٍل معلُومٍ ،ووزنٍ معلُومٍ ،فَلْيسلفْ في كَيٍل معلُومٍ ،من َأسلَفَ" :فَقَاَل ِ،وهم يسلفُون في الثَّمر ،مدينَةَالْ
ـ : السلَم: "وجاء فيه أيضاً. 95 -3/94، األمالشافعي، : بتصرف عن) 5( ة، بلفظ السلَم أو هو بيع شيء موصوف في الذم

السلَف، وهو نوع من البيوع، وهو مستثنى من بيع المعدوم وما ليس عند اإلنسان، وقد استُثني من بيع المعـدوم لحاجـة   
  ".المذكور أعاله )����(الناس إليه، ولحديث الرسول 

، فقه اإلمام أحمدالكافي في هـ، 620/ت، المقدسي محمد بن أحمد بن اهللا عبد محمد اأب الدين موفقابن قدامة، : انظر) 6(
  ).ت.د(، )ط.د(، دار الكتب العلمية، بيروت، 2/175
  ).93(وقد سبق تخريجه ص. السنن الكبرىوالبيهقي، . سنن ابن ماجةأخرجه ابن ماجة، ) 7(
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أحدهما يجوز ألنّه عوض كاإلجارة، فجاز تأجيلـه،  : ولكن إذا شرطا تأجيلها ففيه قوالن

ال يجوز ألنّه عقد على ما في الذمة، فال يجوز تأجيل عوضـه  : وثانيهما. كما لو كان على عين

ض، وهو األجرة هنا كالسلم ألنولّم قبض الع1(من شروط عقد الس(.  

  : القول الراجح

بعد اإلطّالع على أقوال الفقهاء نالحظ أنّهم جميعاً أخذوا باتّفاق العاقدين عند إبرام العقد، 

وأحد قولي الحنابلة، ولذلك ال مـانع مـن    -عندما تكون المنفعة في الذمة  –باستثناء الشافعية 

األجر على مراحل بعد انقضاء فترة من الزمن، مثل ماهو متداول لدينا كـّل شـهر أو    استيفاء

أسبوع أو بعد انتهاء العمل المطلوب منهم، فليس هناك وقت مشروط الستحقاق األجـر، وقـد   

  .على ذلك مراعاة لحقوق الناس )2(نصت مجلة األحكام العدلية

   

                                           
  .5/329، المغنيوابن قدامة، . 2/175، الكافي في فقه اإلمام أحمدابن قدامة، ) 1(
  .1/90، مجلّة األحكام العدلية :انظر) 2(
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  الفصل الثالث

  عليمأحكام السفر للتعلّم والت
  

  سفر المرأة للتعليم بدون محرم: المبحث األول

  السفر للتعليم دون إذن الوالدين: المبحث الثاني

  االختالط في التعليم عند حضور مجالس العلم: المبحث الثالث
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  المبحث األول

  سفر المرأة للتعليم بـدون محرم

تسـهيل وسـائل   الناظر إلى واقعنا المعاصر وما حصل فيه من تطورات كبيـرة فـي   

المواصالت؛ حيث التنقّل بين المدن والدول قد أصبح سهالً ويسيراً، وإذا ما أرادت المرأة السفر 

والتنقّل فهي ال تحتاج إلى مساعدة كما كان عليه األمر في العصور السابقة، وكـذلك أصـبحت   

  السفر غالباً ما يكون مع صحبة، وفي ظّل هـذه التطـو رات إذا مـا  الطرق آمنة لها، حيث إن

أرادت المرأة السفر فقد تركب في وسيلة مواصالت ال تحتاج إلى مساعدة من يركبها وينزلهـا،  

هل يجوز أن تسافر المرأة بدون محرم وبدون إذن والديها؟ هـذا مـا   : وفي ظّل هذه المعطيات

  :سيتم بيانه في المطلبين اآلتيين

  تعريف السفر والمحرم: المطلب األول

  تعريف السفر: لفرع األولا

أسفار، وسمي السـفر  : ، ويعني قطع المسافة، والجمع)1(سفَر بالتحريك ضد اإلقامة :السفر لغة

  .)2(سفراً ألنّه يسفر عن وجوه المسافرين وأخالقهم، فيظهر ما كان خافياً فيها

ة ثالثة أيام ولياليها فمـا  على قصد مسير) البلد(هو الخروج عن بيوت المصر  :السفر اصطالحاً

وشدائد السفر أكثر من أن تُحصى، ولذا اشتهر أن السفر قطعة . فوقها بسير اإلبل ومشي األقدام

  .)3(من السقر

                                           
السـين  (، بـاب  3/224، معجم البلدانهـ، 626/ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد اهللا، بن عبد اهللا الرومي، ت) 1(

  .م1995، 2، دار صادر، بيروت، ط)والفاء وما يليهما
حاتم : ، تحقيق2/247، الزاهر في معاني الناسهـ، 328/ األنباري، أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، ت) 2(

  .2/686، )تاج اللغة وصحاح العربية(الصحاح والجوهري، . هـ1412الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
جامع العلـوم فـي إصـطالحات     –دستور العلماء الرسول، ) رب(النبي بن عبد ) رب(األحمد نكري، القاضي عبد ) 3(

  ).ط.د(هـ، 1421بيروت، هاني حفص، دار الكتب العلمية، : ، تعريب124، 2/123، الفنون
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  تعريف المحرم: الفرع الثاني

ذو رحم محرم، وهي : المحرم ذات الرحم في القرابة، أي ال يحل له زواجها، تقول :المحرم لغة

م، والمحرم للمرأة من ال يحّل له نكاحها كاألب واالبـن والعـم ومـن يجـري     ذات رحم محر

  .)1(مجراهم

هو الزوج ومن ال يحّل له نكاحها على التأبيـد لقرابـة أو رضـاع أو     :محرم المرأة اصطالحاً

  .)2(مصاهرة، والعبد والحر والمسلم والذمي سواء

  بال محرم رأي الفقهاء في سفر المرأة: المطلب الثاني

عند تناولي هذا الموضوع بالبحث، وجدت أن بعض الفقهاء قد استندوا في أقوالهم عـن  

حكم سفر المرأة للتعليم بال محرم إلى حكم سفرها إلى الحج بال محرم، وعليـه سـأبحث هـذا    

  :المطلب من خالل الفرعين اآلتيين

  قهاء في حكم حج المرأة بال محرمرأي الف: الفرع األول

تلف الفقهاء في جواز حج المرأة دون محرم، بناء على تفسيرهم لإلستطاعة الـواردة  اخ
3�-� �4�3ِ\1 {{{{: )����(في قول اهللا +َِF ����َEَ�4, ِ��� �h�3��+ْ, N��k ِK��%+, $�َ�� �-&��+�� 1\3ِ��4 �-�3+َِF ����َEَ�4, ِ��� �h�3��+ْ, N��k ِK��%+, $�َ�� �-&��+�� 1\3ِ��4 �-�3+َِF ����َEَ�4, ِ��� �h�3��+ْ, N��k ِK��%+, $�َ�� �-&��+�� 1\3ِ��4 �-�3+َِF ����َEَ�4, ِ��� �h�3��+ْ, N��k ِK��%+, $�َ�� �-&��+��{{{{)3( حيث جاءت أقوالهم على النحو ،

  :اآلتي

نّه ال يجب الحج على المرأة إن لم يكـن معهـا   ، بأ)4(قول الحنفية والحنابلةوهو  :القول األول

  :زوجها أو محرم، وقد احتجوا لذلك بعدة أدلّة منها

  

                                           
  ).الحاء المهملة(، فصل )الميم(، باب 12/123، لسان العربابن منظور، ) 1(
  .1/316، درر الحكام شرح غرر األحكامخسرو، ) منال(ومال . 1/140، ، اإلختيار لتعليل المختارالموصلي) 2(
  .97/ 3سورة آل عمران، ) 3(
وابن . 1/463، الكافي في فقه اإلمام أحمدوابن قدامة، . 1/216، ألحكامدرر الحكام شرح غرر اخسرو، ) منال(مال ) 4(

  .3/229، المغني قدامة،



113 

 ولَيلَة يومٍ مسيرةَ تُسافر ،الْآخرِ والْيومِ بِاللَّه تُْؤمن ِلامرَأة يحلُّ لَا"): ����(حديث رسول اهللا ) 1
  .)1("علَيها محرمٍ ذي مع ِإلَّا

وأن المرأة ال تقدر على الركوب والنزول بنفسها، فتحتاج إلى من يركبها وينزلهـا، فـال   ) 2
  .)2(يجوز ذلك لغير الزوج والمحرم، فال تكون مستطيعة في هذه الحال

، بأن وجود ذي محرم يطاوعها على الخروج معها )3(قول المالكية والشافعيةوهو  :القول الثاني
لحج ليس شرط وجوب، وتخرج المرأة إلى الحج إن وجدت رفقة مأمونة من نسـاء  إلى السفر ل

  .ثقات أو امرأة واحدة تأمن معها على نفسها

على ذلك بقولهم أنّه إذا كان الطريق آمناً جاز لها السفر إلى الحج مـن  الشافعية  وزاد
تَرتَحـُل   ،)4(لَتَرين الظَّعينَةَ ،حياةٌ فَِإن طَالَتْ بِك"): �(غير نساء، واحتجوا لذلك بحديث الرسول 

ةبتَّى تَطُوفَ بِالْكَعح ةيرالْح نم، ا ِإلَّا اللَّهد5()"����( لَا تَخَافُ َأح(.  
                                           

). 1088(، ح)في كم يقصـر الصـالة  (، كتاب أبواب تقصير الصالة، باب 2/43، صحيح البخاريأخرجه البخاري، ) 1(
سنن أبي وأبو داود، ). 419(، ح)يرهسفر المرأة مع محرم إلى حج وغ(، كتاب الحج، باب 2/977، صحيح مسلمومسلم، 

 مسيرةَ تُسافر ،مسلمة ِلامرَأة يحلُّ لَا: "، بلفظ)1723(، ح)في المرأة تحج بغير محرم(، كتاب المناسك، باب 2/140، داود
لَةا ِإلَّا ،لَيهعمٌل وجذُو ر ةمرا حنْهم".  

  .2/123، الشرائع بدائع الصنائع في ترتيب، الكاساني) 2(
، 2/83، بداية المجتهد ونهاية المقتصـد هـ، 595/، تالقرطبي محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبوابن رشد الحفيد، ) 3(

، المهذّب في فقـه اإلمـام الشـافعي   والشيرازي، . 3/177، الذخيرةوالقرافي، ). ط.د(هـ، 1425دار الحديث، القاهرة، 
  .7/86، لمهذّبالمجموع شرح اوالنووي، . 1/361
)4 (ينَةالمرَأة :الظَّع ي تَكُونج،ال فدوه ثُم رأةاستعمالها حتى قيلت  كَثُرمج بِلَا للود13/271، لسان العربابن منظور،  .ه ،

  ).ظعن(، مادة 3/157، النهاية في غريب الحديث واألثروابن األثير، ). الظاء(، فصل )النون(باب 
سـنن   والـدارقطني، ). 3595(، ح)عالمات النبوة(، كتاب المناقب، باب 4/197، صحيح البخاري أخرجه البخاري،) 5(

 عن عدي بـنِ حـاتمٍ  : وهو جزء من حديث طويل، هذا نصه عند البخاري). 2437(، كتاب الحج، ح3/225، الدارقطني
يا عـدي   :فَقَاَل ،فَشَكَا ِإلَيه قَطْع السبِيِل ،ثُم َأتَاه آخَر ،فَشَكَا ِإلَيه الْفَاقَةَ ،ٌلِإذْ َأتَاه رج ،)����(بينَا َأنَا عنْد النَّبِي " :قَاَل )����(

ُل من الْحيرة حتَّى تَطُوفَ تَرتَح ،لَتَرين الظَّعينَةَ ،فَِإن طَالَتْ بِك حياةٌ :قَاَل ،لَم َأرها وقَد ُأنْبِْئتُ عنْها :قُلْتُ ؟هْل رَأيتَ الْحيرةَ
ةببِالْكَع، ا ِإلَّا اللَّهدي - :قُلْتُ ،)����( لَا تَخَافُ َأحنَفْس نيبي ونيا بيمف، وا الْبِلَادرعس قَد ينٍئ الَّذطَي ارعد ن؟فََأي !-   لَـِئنو

لَتَرين الرجَل  ،ولَِئن طَالَتْ بِك حياةٌ ،كسرى بنِ هرمز :قَاَل ؟كسرى بنِ هرمز :قُلْتُ ،ىلَتُفْتَحن كُنُوز كسر ،طَالَتْ بِك حياةٌ
ةضف بٍ َأوذَه نم كَفِّه ْلءم خْرِجي، نْهم لُهقْبا يدَأح جِدفَلَا ي نْهم لُهقْبي نم طْلُبي،  نلْقَيلَيو اللَّه)���� (  لْقَـاهي مـوي كُمدَأح، 

لَه جِمتَري انمجتَر نَهيبو نَهيب سلَيو، لَه قُولَنفَلَي: لِّغَكبولًا فَيسر كثْ ِإلَيعَأب قُوُل ؟َألَملَى :فَيقُوُل ،بالًـا     :فَيم ـكطُأع َألَـم
كلَيْل عُأفْضقُوُل ؟ولَ :فَيفَلَ ،ىب هينمي نع نْظُرافَي نَّمهى ِإلَّا جري، نَّمهى ِإلَّا جرفَلَا ي ارِهسي نع نْظُريو،   يـدقَـاَل ع )����(: 
 تُ النَّبِيعمقُوُل )����(سي: ةرتَم قَّةبِش لَوو اتَّقُوا النَّار، فَبِكَل ةرقَّةَ تَمش جِدي لَم نفَمةبطَي ةم، يدينَـةَ    :قَاَل عـتُ الظَّعَأيفَر

ةبتَّى تَطُوفَ بِالْكَعح ةيرالْح نُل متَحتَر، لَا تَخَافُ ِإلَّا اللَّه )����(، زمرنِ هى برسك كُنُوز افْتَتَح نيمكُنْتُ فو،  طَالَتْ بِكُم لَِئنو
  ."يخْرِج مْلء كَفِّه )����(النَّبِي َأبو الْقَاسمِ  لَتَرون ما قَاَل ،حياةٌ
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  قهاء في حكم سفر المرأة بال محرمرأي الف: الفرع الثاني

لتعدد األحاديث لقد ذهب العلماء على أقوال عدة بخصوص سفر المرأة بال محرم، وذلك 
  :؛ ويمكننا إجمال أقوالهم على النحو اآلتي)����(النبوية الواردة عن الرسول 

  القول األول

، فقد ذهب أصحاب هذا الرأي إلى عدم جواز سفر المرأة ثالثة أيام )1(رأي الحنفيةوهو 
 مع ِإالَّ َأيامٍ ثَلَاثَةَ َأةُالْمر تُسافر لَا":)����(فما فوق دون محرم، وقد احتجوا لذلك بحديث رسول اهللا 

للمرأة المسافرة مع ذي الرحم المحرم، لحرمة المسـافرة   )����(فقد أباح الرسول  ،)2("محـرمٍ  ذي
وألنّـه قـد   . والخلوة باألجنبيات لخوف الفتنة بسبب الشهوة، واإلنسان ال يشتهي محارمه غالباً

بأن يأخذ ببطنها وظهرها من وراء الثيـاب، ألن   يحتاج إلى حملها وإنزالها في السفر، فال بأس
-المس من فوق الثياب ال يفضي إلى الشهوة غالباً، فصار كالنظر، وقد صح عن ابـن عمـر   

وفـي  . )3(أنّه رأى رجالً يحمل أمه على عاتقه يطوف بها ولم ينكَـر عليـه   -رضي اهللا عنهما
  .)4(ثالثبالثالث دليل على حّل ما دون ال )����(توقيت الرسول 

  القول الثاني

فقد فرق أصحاب هذا القـول بـين السـفر المبـاح     : )6(والشافعية )5(المالكيةوهو قول 

 تُـْؤمن  ِلـامرَأة  يحلُّ لَا": )����(فقد حملوا حديث رسول اهللا  والمندوب إليه، وبين السفر الواجب،

                                           
مهدي حسن : ، تحقيق1/167، الحجة على أهل المدينةهـ، 189/ الشيباني، أبو عبد اهللا محمد بن الحسن بن فرقد، ت) 1(

لي بن أبي يحيى بن وزكريا األنصاري، جمال الدين أبو محمد، ع. هـ1403، 3الكيالني القادري، عالم الكتب، بيروت، ط
محمد فضل عبـد العزيـز، دار القلـم،    . د: ، تحقيق1/45 ، اللباب في الجمع بين السنّة والكتاب،هـ686/ مسعود، ت
  .هـ1414، 2دمشق، ط

، )1087(، ح)في كم يقصـر الصـالة  (، كتاب أبواب تقصير الصالة، باب 2/43، صحيح البخاريأخرجه البخاري، ) 2(
 لَـا : "، بلفظ)417(، ح)سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره(، كتاب الحج، باب 2/976، ح مسلمصحيومسلم، . واللفظ له

رافَأةُ تُسرا ِإلَّا ثَلَاثًا الْمهعممٍ ذُو ورحفي المرأة تحج بغيـر  (، كتاب المناسك، باب 2/140، سنن أبي داودوأبو داود، . "م
  ).1727(، ح)محرم

الهداية في والمرغيناني، . 10/150، المبسوطوالسرخسي، . 5/323، برهاني في الفقه النعمانيالمحيط الابن مازة، ) 3(
  .4/371، شرح بداية المبتدئ

  .12/157، البناية شرح الهدايةالعيني، ) 4(
  .18/228، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل للمسائل مستخرجةابن رشد، ) 5(
  .8/340، مهذّبالمجموع شرح الالنووي، ) 6(
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مِ بِاللَّهوالْيرِ والْآخ، رافةَ تُسيرسمٍ موي لَةلَيِإلَّا و عي ممٍ ذرحا مهلَيا . ، على السفر المباح)1("عأم

  :فيجوز لها السفر دون محرم، وذلك لألدلّة اآلتية )2(السفر الواجب

إجماعهم على أن للمرأة إذا أسلمت في بالد الحرب لزمها أن تخرج إلى بلد اإلسالم، وإن = 1

يكن لها زوج يحج بها وال ذو محرم تحج معـه فـال   لم يكن معها ذو محرم منها، فإن لم 

يسقط عنها الواجب، وتخرج في جماعة من النساء وناس من المؤمنين ال تخـافهم علـى   

  .)3(نفسها

أن الحديث الشريف محمول على األسفار غير الواجبة، ألن المرأة إذا كانت ببلد ال قاضي = 2

  .)4(حضور مع غير ذي محرم إذا كان معها امرأةبه وادعي عليها من مسيرة أيام لزمها ال

  القول الثالث

أنّه ال يجـوز للمـرأة أن    -رحمه اهللا تعالى –، فقد ذكر اإلمام أحمد الحنابلة وهو قول

 يخْلُون لَا: ")����(، وقد احتج لذلك بحديث الرسول )5(تسافر سفراً وإن كان ساعة من غير محرم
إذا  حجـة الفريضـة  ، وقد استثنى في ذلـك  ")6(محرم ومعها ِإلَّا امرَأةٌ افرنتُس ولَا بِامرَأة رجٌل

                                           
  ).109(أخرجه البخاري ومسلم، وقد سبق تخريجه ص) 1(
حج الفريضة، فأوجبوا على المرأة حج الفريضة من غير محـرم إذا  : فقد قصد المالكية والشافعية في السفر الواجب) 2(

مواهب الجليـل  الحطاب، : انظر. أمنت الطريق أو مع جماعة تأمن على نفسها معهم، أو مع نسوة ثقات، أو مع امرأة ثقة
  .8/340، المجموع شرح المهذّبوالنووي، . 2/521، في شرح مختصر خليل

، الشافعيزكريا بن محمد األنصاري  والسنيكي، أبو يحيى. 2/521، مواهب الجليل في شرح مختصر خليلالحطّاب، ) 3(
  ).ت.د(، )ط.د(ية، ، المطبعة الميمن2/271، الغرر البهية في شرح البهجة الورديةهـ، 926/ت
، أسنى المطالب فـي شـرح روض الطالـب   والسنيكي، . 2/270، الغرر البهية في شرح البهجة الورديةالسنيكي، ) 4(
1/447  
  .5/2093، مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويهالكوسج، ) 5(
تتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو من اك(، كتاب الجهاد والسير، باب 4/59، صحيح البخاريأخرجه البخاري، ) 6(

سفر المرأة مع محرم إلى حـج  (، كتاب الحج، باب 2/978، صحيح مسلمومسلم، ). 3006(، ح)كان له عذر هل يؤذن له
 -رضي اهللا عنهما  -، من مسند بني هاشم، مسند عبد اهللا بن عباس 3/408، المسندوأخرجه أحمد، ). 424(، ح)وغيره

  .-رضي اهللا عنهما -يث عبد اهللا بن عباس كلهم من حد). 1934(ح
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كسفر خرجت إليها مع النساء ومع كّل من أمنته، وذلك ألنّه سفر واجب، فلم يشترط له المحرم 
  .)1(الهجرة

لـى  حيث أنّه لم يجز للمرأة الخـروج إ  -رحمه اهللا تعالى – ابن تيميةوخالفه في ذلك 

 ِإالَّ َأيـامٍ  ثَلَاثَةَ الْمرَأةُ تُسافر لَا"):����(، وقد احتج لذلك بحديث الرسول )2(الحج إالّ مع ذي محرم
عي ممٍ ذرحلُّ لَا: ")����(ولحديث رسول اهللا . )3("محي َأةرِلام نتُْؤم مِ بِاللَّهوالْيرِ  والْـآخ ، رـافتُس 

  .)4("محرمٍ ذُو ومعها ِإلَّا ،ٍللَيا ثَلَاث مسيرةَ

فهذه النصوص دلّت على تحريم سفر المرأة بغير محرم، ولم يخصص سفراً من سـفر،  

مع أن سفر الحج من أشهرها، فال يجوز أن نغفله أو نستثنيه بالنية من غير لفظ، ألنّـه أغلـب   

إلى التجارة، وإنّما تسافر للحج، وهذا ما  أسفار النساء، فإن المرأة ال تسافر في الجهاد غالباً، وال
 لَـا ": )����(، لما سئل عن سفر الحج، حين قال الرسـول  )����(من الرسول  )����(فهمه الصحابة 

نخْلُوٌل يجر َأةرا ِإلَّا بِامهعممٍ ذُو ورحلَا ،مو رافَأةُ تُسرِإلَّا الْم عي ممٍ ذرحم، ٌل فَقَامجـ  ،ر  :اَلفَقَ
 مع فَحج انْطَلقْ :قَاَل ؟وكَذَا كَذَا غَزوة في اكْتُتبتُ وِإنِّي ،حاجةً خَرجتْ امرَأتي ِإن ،اللَّه رسوَل يا

كَأترن عليه باالستنفار فيه، ولوال وجوب  )����(، فقد أمره الرسول )5("اميترك الجهاد الذي تعي أن

  .)6(سفر الحج من هذا الكالم وجوب ذلك لم يجز أن يخرج

  :على أدلّة الفريقين الثاني والثالث بما يأتي وقد رد الحنفية

                                           
  ).ط.د(هـ، 1413، دار العبيكان، 3/35، شرح الزركشيهـ، 772/الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد اهللا، ت) 1(
مـن  (شرح عمدة الفقه هـ، 728/الحراني، ت السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمد ،العباس أبو الدين تقيابن تيمية، ) 2(

  ).ط.د(هـ، 1413سعود القطيشان، مكتبة العبيكان، الرياض، . د: ، تحقيق2/172، )والحج كتاب الطهارة
  ).110(أخرجه البخاري ومسلم، وقد سبق تخريجه ص) 3(
وأبو داود، ). 414(، ح)سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره(، كتاب الحج، باب 2/975، صحيح مسلمأخرجه مسلم، ) 4(

  ).1726(، ح)في المرأة تحج بغير محرم(ب المناسك، باب ، كتا2/140، سنن أبي داود
من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو (، كتاب الجهاد والسير، باب 4/59، صحيح البخاريأخرجه البخاري، ) 5(

سفر المرأة مع محرم إلى حـج  (، كتاب الحج، باب 2/978، صحيح مسلمومسلم، ). 3006(، ح)كان له عذر هل يؤذن له
  ).424(، ح)يرهوغ

  .2/172، شرح عمدة الفقهابن تيمية، ) 6(
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ردوا على القائلين بجواز سفر المرأة إلى الحج الواجب بغير محرم مع النساء أو جماعـة   -أ

تأمن معهم الطريق، قياساً على سفر الهجرة لمن أسلمت في دار الحرب، بأن هذا قياس في 

مقابلة النص فال يصح، وألنّهما لو كانا سواء لجاز لها أن تحج من غير محرم وال امـرأة،  

وألن المهاجِرة ال تُنشئ سفراً ولكنّها تقصد النجاة، فإنّها لو وصلت إلى جيش المسلمين في 

  .)1(دار الحرب وأمنت على نفسها لم يكن لها أن تسافر بعد ذلك من غير محرم

أن حديث الثالثة إن كان متقـدماً كـان   : على الذين يقولون بحديث اليوم والليلة أما ردهم -ب

حديث اليوم والليلة مكرراً لحكمة، وإن كان حديث اليوم والليلة متقدماً كان حديث الثالثـة  

  .)2(ناسخاً له، فحديث الثالثة معمول به على كال التقديرين

و جماعة تأمن على نفسها معهم، فإن الفتنـة تـزداد   أما من أجاز سفرها مع نساء ثقات أ -ج

 ة وإن كان معها غيرها من النساء، وألنبانضمام غيرها إليها، ولهذا تحرم الخلوة باألجنبي

المرأة ال تقدر على الركوب والنزول وحدها عادة فتحتاج إلى من يركبهـا وينزلهـا مـن    

  .)3(المحارم أو الزوج، فعند عدمهم لم تكن مستطيعة

  المناقشة والترجيح

بعد النظر في أقوال الفقهاء في سفر المرأة، نالحظ أن الخالف في سفر المرأة دار حول 

جواز سفرها دون محرم ألداء الحج الواجب، أما السفر المباح إن كـان للتجـارة أو العلـم أو    

؛ إذ الحنفيـة السفر مثل  الزيارة نجدهم قد اجمعوا على عدم جوازه، ولكن منهم من قيد هذا بمدة

اشترطوا مسيرة ثالثة أيام لوجوب وجود المحرم، وما عدا ذلك فيجوز لها السفر بغير محـرم،  

 لـم يجيـزوا   والحنابلـة بحديث اليومين،  والشافعيةفأخذوا بحديث اليوم والليلة،  المالكيةوأما 

                                           
  .4/111، المبسوطالسرخسي، ) 1(
  .1/45، اللباب في الجمع بين السنّة والكتابزكريا األنصاري، ) 2(
  .2/5، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيالزيلعي، ) 3(
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للحمـل   تاج المحرم للسفر معها؛قالوا أنّها تح وجميعهمبدون محرم،  )1(سفرها ولو ساعة واحدة

  .واإلنزال إذ يجوز لمس المحرم لها، وتجنّباً للفتنة أو حدوث مكروه لها في نفسها أو عرضها

الذي يميل إليه الباحث أن ومن هنا فإن :اًحفاظ ؛حرماألولى أن ال تسافر المرأة بدون م 

، ضوابط التي تحافظ على المرأة وتصونهايجوز للمرأة السفر بال هإال أنّ ،كرامتهالعليها وصيانة 

فإن كانت العلّة في تحريم سفر المرأة دون محرم هو حاجتها إليه في اإلركاب واإلنزال، وكذلك 

الخوف عليها من خطر الطريق، فإن انتفاء هذه األسباب يجيز لها السفر دون محـرم، وذلـك   

، وبما أنّه في زماننـا قـد   )2()لمصلحة الراجحةأن ما حرم لسد الذريعة فيباح ل(للقاعدة الفقهية 

أصبح بإمكان المرأة أن تستقّل وسيلة مواصالت واحدة مريحة ال تحتاج فيها إلى مساعدة فـي  

اإلركاب واإلنزال، وتستطيع قطع المسافات الطويلة بفترة زمنية وجيزة، فال بأس من سـفرها  

الت الداخلية في البلد أو المنطقـة الواحـدة،   حالة كون سفرها قصيراً في التنقّ) من غير محرم(

  :بالشروط والضوابط الشرعية التي تحقّق سد الذريعة، والتي منها

  .امتناع الخلوة المحرمة أو االنفراد مع أجنبي كسائق أو غيره= 1

                                           
، )����(جاء نتيجة اختالف الروايات في األحاديث الواردة عن الرسـول  يشار إلى أن اختالف الفقهاء في مدة السفر قد ) 1(

  :وجميعها موجودة في الصحيحين، وهي على النحو اآلتي
بلفظ " محرمٍ ذُو هاومع ِإلَّا ثَلَاثًا الْمرَأةُ تُسافر الَ"و .بلفظ البخاري". محرمٍ ذي مع ِإلَّا َأيامٍ ثَلَاثَةَ الْمرَأةُ تُسافر الَ": حديث= 1

  ).110(وقد سبق تخريجه ص. مسلم
، 3/19، صحيح البخـاري البخاري، : أخرجه" محرمٍ ذُو َأو زوجها معها لَيس يومينِ مسيرةَ امرَأةٌ تُسافر الَ" :حديث= 2

 الْمـرَأةُ  تُسـافر  َأن) ����(الرسول  نَهى" :وأخرجه مسلم بلفظ). 1864(، ح)حج النساء(كتاب أبواب تقصير الصالة، باب 
سفر المـرأة مـع   (، كتاب الحج، باب 2/976، صحيح مسلممسلم، : انظر" محرمٍ ذُو َأو زوجها ومعها ِإالَّ يومينِ مسيرةَ

  ).416(، ح)محرم إلى حج وغيره
بلفظ البخاري، وهو  "حرمـةٌ  معها لَيس ولَيلَة يومٍ مسيرةَ تُسافر َأن ،الْآخرِ الْيومِو بِاللَّه تُْؤمن ِلامرَأة يحلُّ الَ" :حديث= 3

وقـد سـبق   ". هاعلَي محرمٍ ذي مع ِإلَّا ولَيلَة يومٍ مسيرةَ تُسافر الْآخرِ والْيومِ بِاللَّه تُْؤمن ِلامرَأة يحلُّ الَ" :عند مسلم بلفظ
  ).108(تخريجه ص

  ).112(وقد سبق تخريجه ص". ال يخلون رجل بامرأة إالّ ومعها ذو محرم وال تسافر إال مع ذي محرم" :حديث= 4
، 1/84، الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكليـة أبو الحارث، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو الغزي، ) 2(
القواعد الفقهيـة وتطبيقاتهـا فـي المـذاهب     محمد مصطفى، . والزحيلي، د. هـ1416روت، ، مؤسسة الرسالة، بي4ط

  .هـ1427، دار الفكر، دمشق، 2/785، األربعة
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  .وجود حاجة ملحة أو ضرورة للسفر= 2

  .مشقّة البالغة وغير المحتملةالقدرة على السفر دون حاجة للعون والمساعدة، ودون ال= 3

  .تحقّق أمن الطريق من الفتنة أو األخطار أو األضرار في النفس والعرض والمال= 4

  .قيام الدول بتنظيم عملية السفر بما يحفظ كرامة النساء وال يخالف تعاليم اإلسالم= 5

والدراسة؛ ألن ألنّه لو اشترطنا وجود المحرم في كّل سفر لما تمكّنت المرأة من العمل 

نفقة المحرم تكون عليها، وهذا يصعب توفيره من قبل أكثر النساء، هذا إن وجد المحرم الـذي  

ينقطع عن عمله ومصالحه ألجلها، خاصة وهناك حاجة في زماننا لتعلّم المرأة وتنقّلها مسـافات  

لها، لذلك ينتفي التحريم؛ بعيدة بسبب بعد الجامعات والمؤسسات العلمية التي تتلقّى العلم من خال

ألن ذريعة حاجة المرأة إلى المحرم والخوف عليها من خطر الطريق قد انتفـت عنـد تـوفّر    
  .أعلم )����(واهللا . الشروط والضوابط السالفة الذكر
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  المبحث الثاني

  السفر للتعليم دون إذن الوالدين

��َ�'َ$ ��َ�'َ$ ��َ�'َ$ ��َ�'َ$ {{{{): ����(إليهما، حيث قال ببر الوالدين، وقرن عبادته باإلحسان ) ����(لقد أمرنا اهللا 
.���;ِF &_ِF ْ,�./.��A5َ &_َB �qNY��.���;ِF &_ِF ْ,�./.��A5َ &_َB �qNY��.���;ِF &_ِF ْ,�./.��A5َ &_َB �qNY��.���;ِF &_ِF ْ,�./.��A5َ &_َB �qNY��،،،،    �ً���G�kِF ِ��;�/�+,�:+ْ�ِY���ً���G�kِF ِ��;�/�+,�:+ْ�ِY���ً���G�kِF ِ��;�/�+,�:+ْ�ِY���ً���G�kِF ِ��;�/�+,�:+ْ�ِY��،،،،    ���.H\�# ��َB ���.H./�kَB �=���C+ْ, َl�/%�� ��َyُ����; ���ِF���.H\�# ��َB ���.H./�kَB �=���C+ْ, َl�/%�� ��َyُ����; ���ِF���.H\�# ��َB ���.H./�kَB �=���C+ْ, َl�/%�� ��َyُ����; ���ِF���.H\�# ��َB ���.H./�kَB �=���C+ْ, َl�/%�� ��َyُ����; ���ِF،،،،    i�ُB ���.M&+ �ُ75َ �\(َi�ُB ���.M&+ �ُ75َ �\(َi�ُB ���.M&+ �ُ75َ �\(َi�ُB ���.M&+ �ُ75َ �\(َ،،،،    ���.H�=�M�%5َ َ_�����.H�=�M�%5َ َ_�����.H�=�M�%5َ َ_�����.H�=�M�%5َ َ_�� ، ، ، ،
�1�ِ=َ# ً_�:�َ ���.M&+ �ُ����1�ِ=َ# ً_�:�َ ���.M&+ �ُ����1�ِ=َ# ً_�:�َ ���.M&+ �ُ����1�ِ=َ# ً_�:�َ ���.M&+ �ُ��� * * * *�o,���o,���o,���o,���P���k�=+, ���� S[�*+, ����%�? ���.M+َ �a�L�P���k�=+, ���� S[�*+, ����%�? ���.M+َ �a�L�P���k�=+, ���� S[�*+, ����%�? ���.M+َ �a�L�P���k�=+, ���� S[�*+, ����%�? ���.M+َ �a�L،،،،    ,1 �y�^ 
����3�Y�� ���َ# ���.M���k��, ���� �ُ���,1 �y�^ 
����3�Y�� ���َ# ���.M���k��, ���� �ُ���,1 �y�^ 
����3�Y�� ���َ# ���.M���k��, ���� �ُ���,1 �y�^ 
����3�Y�� ���َ# ���.M���k��, ���� �ُ���{{{{)1(.  

، )2(أي ال يصدر منك فعل قبيح: فأوجه اإلحسان إليهما كثيرة، وقد جاء في معنى النهر

ـ  ل يجـب علـيهم إذن   فإذا ما أراد األبناء السفر بعيداً عن الوالدين للتحصيل العلمي ونحوه فه

  :الوالدين؟ وهل يجوز لهم الخروج بدونه؟ لقد اختلفت آراء الفقهاء في المسألة على النحو اآلتي

  القول األول

، )3(، حيث جعلوا سبب الجواز وعدمه قائماً على أساس مخافة الضيعةقول الحنفيةوهو 

ذن والديه، أما إذا كان ال يخاف فإن كان يخاف الضيعة عليهما فال يحّل له الخروج للتفقّه بغير إ

الضيعة عليهما، فينظر إلى السفر، فإن كان ال يخاف الهالك منه على الولد فله أن يخرج بغيـر  
َ)ـ�m.�+ْ, ْ,:ُ�ُE�ْ�ـ=3�k �8�#ِ�ـ�.    َ)ـ�m.�+ْ, ْ,:ُ�ُE�ْ�ـ=3�k �8�#ِ�ـ�.    َ)ـ�m.�+ْ, ْ,:ُ�ُE�ْ�ـ=3�k �8�#ِ�ـ�.    َ)ـ�m.�+ْ, ْ,:ُ�ُE�ْ�ـ=3�k �8�#ِ�ـ�.    {{{{: )����(ألن القياس أن يخرج بغير إذنهما في الجهاد، لقولـه . )4(إذنهما

�@.H:.��5/�?���@.H:.��5/�?���@.H:.��5/�?���@.H:.����%.:�o�, ِX�:�3+ْ�ِY َ_�� �-&�+�ِY �2=)����( :}}}}�5��َ�5��َ�5��َ�5��َِ، ولقوله 5/�?��{{{{)5(�9.; َ_ ��;�*&+, ْ,:ُ�ِ=�o�, ِX�:�3+ْ�ِY َ_�� �-&�+�ِY �2:.%���9.; َ_ ��;�*&+, ْ,:ُ�ِ=�o�, ِX�:�3+ْ�ِY َ_�� �-&�+�ِY �2:.%���9.; َ_ ��;�*&+, ْ,:ُ�ِ=�o�, ِX�:�3+ْ�ِY َ_�� �-&�+�ِY �2:.%���9.; َ_ ��، إالّ أنّا تركنا القياس في )6(}}}}�ُ:,ْ ,+&*�;

 رسوَل رجٌل َأتَى"الجهاد بسبب النّص الوارد بوجوب إذن الوالدين قبل الخروج له، فقد روي أنّه 
ا :فَقَاَل ،)����( اللَّهوَل يسر ُأرِ جِْئتُ ِإنِّي ،اللَّهيد ادالْجِه كعي ،متَغَأب هجو اللَّه  ارالـدةَ  ورالْـآخ، 

                                           
  .24، 17/23سورة اإلسراء، ) 1(
  .هـ1402، 7، دار القرآن الكريم، بيروت، ط2/372، مختصر تفسير ابن كثيرالصابوني، محمد علي، ) 2(
  .5/87، المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازة، . األبوان معسرين وكانت نفقتهما عليه أي كان: الضيعة) 3(
  .5/392، المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازة، ) 4(
  .5/ 9سورة التوبة، ) 5(
  .29/ 9سورة التوبة، ) 6(
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لَقَدتُ وَأتَي ِإنو ياِلدانِ ويكبقَاَل ،لَي: جِعا فَارهِما ،ِإلَيمكْهحا فََأضا كَممتَهكَيوهـذا خـالف   )1("َأب ،

فـي  -داللـةً  -ا في الجهاد يعد وارداً أيضاّ القياس، وإن الهالك الذي يخافه الوالدان على ولدهم

وإذا كان سفراً يخاف عليه الهالك فإنّه ال يخرج إالّ بإذنهما، ألنّه يكـون بمنزلـة   . السفر للعلم

  .)2(الجهاد فال يجوز إالّ بإذنهما

أما إذا أراد الخروج إلى أرض العدو، وكان البلد آمناً وال يخاف عليه منه وكره أبـواه  

ان له بذلك منفعة، فال بأس أن يخرج دون أن يستأذنهما، مع أن أخذ إذنهما مندوب، ألن ذلك، وك

أرض الحرب والحالة هذه من حيث األمن بمنزلة أرض اإلسالم، أما إذا خافا عليه الهالك بسبب 

  .)3(غلبة العدو وغدره، فال يخرج بغير إذنهما

  القول الثاني

، حيث إنّهم فرقوا بين السـفر لطلـب العلـم    )5(نابلةوالح )4(المالكيةوهو قول كّل من 

  .الواجب عيناً وبين العلم الكفائي

فالسفر لتحصيل العلم الواجب عيناً ال يجب فيه أخذ إذن الوالدين، لكنّه يندب، ألنّه عبادة 
  .)����(تعينت عليه وتركها معصية، فال اعتبار إلذن الوالدين، وال طاعة ألحد في معصية اهللا 

ا العلم الكفائي، فللوالدين منع الولد من فروض الكفاية بدون قيد، فليس له السفر دون أم

إذا تزاحمت الواجبات قُدم المقيد على الموسـع، والفـوري علـى    (إذنهما، وذلك للقاعدة الفقهية 

، فقُـدم  ، ألن بر الوالدين من الفروض العينية على كّل مكلّف)6()التراخي، واألعيان على الكفاية
                                           

وأبو . ، واللفظ له)2782(، ح)غزو وله أبوانالرجل ي(، كتاب الجهاد، باب 2/930، سنن ابن ماجةأخرجه ابن ماجة، ) 1(
: وصـححه األلبـاني  ). 2528(، ح)في الرجل يغزو وأبـواه كارهـان  (، كتاب الجهاد، باب 3/17، سنن أبي داودداود، 

  ).2281(، ح)الرجل يغزو وأبواه كارهان(، أول كتاب الجهاد، باب 7/285، صحيح أبي داوداأللباني، 
  .5/78، البحر الرائق شرح كنز الدقائقوابن نجيم، . 5/393، رهاني في الفقه النعمانيالمحيط البابن مازة، ) 2(
  .المرجعان السابقان) 3(
  .2/290، الفواكه الدواني في رسالة ابن أبي زيد القيروانيوالنّفراوي، . 3/183، الذخيرةالقرافي، ) 4(
  .4/119، مام أحمدالكافي في فقه اإلوابن قدامة، . 9/209، المغنيابن قدامة، ) 5(
، أحمد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي       ،أبو العباس شهاب الدينوالقرافي، . 3/183، الذخيرةالقرافي، ) 6(

  ).ت.د(، )ط.د(، عالم الكتب، بيروت، 2/203، أنوار البروق في أنواء الفروق -كتاب الفروقـ، ه684/ت
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 يـا  :فَقَاَل ،)����( اللَّه رسوَل َأتَى"على فرض الكفاية في جلب العلم الزائد، وِلما روي أن رجالً 
 وِإن َأتَيـتُ  ولَقَد ،الْآخرةَ والدار) ����( اللَّه وجه َأبتَغي ،معك الْجِهاد ُأرِيد جِْئتُ ِإنِّي ،اللَّه رسوَل
ياِلدانِلَ ويكبقَاَل ،ي: جِعا فَارهِما ،ِإلَيمكْهحا فََأضا كَممتَهكَي1("َأب(.  

  القول الثالث

، فقد قالوا أن الرجل ال يحتاج إلى استئذان الوالدين في السفر إلى )2(الشافعيةوهو قول 

الـدين، ألن  طلب العلم، سواء كان متعيناً عليه أو فرض كفاية، فيجـوز خروجـه دون إذن الو  

اإلنسان مطلق ال حجر عليه، فلو حرمنا عليه الخروج دون رضا الوالدين لكان ذلك مفضياً إلى 
، سيما إذا كان يبغي إلى رتبـة شـريفة ودرجـة    )����(حبسه ومنعه من اإلنتشار في أرض اهللا 

  .منيفة، والغالب أن نفوس األبوين ال تطيب بفراق الولد

  الرأي الراجح

المالكية والحنابلة، وهو وجوب استئذان الوالدين في الخروج لتحصـيل   هو رأي كّل من

العلم الكفائي، حيث أن فرض العين وهو بر الوالدين المتعين على كّل مكلّف مقدم على الفرض 

وأما السفر لتحصيل العلم الواجب عيناً فال يجب اإلستئذان للخروج له، لكنّه منـدوب،  . الكفائي
  .أعلم )����(واهللا . األتقياءوهو من شيم 

   

                                           
  ).116(وقد سبق تخريجه صأخرجه ابن ماجة وأبو داود، وصححه األلباني، ) 1(
  .12/113، البيان في مذهب اإلمام الشافعيوابن أبي الخير، . 17/405، نهاية المطلب في دراية المذهبالجويني، ) 2(



123 

  المبحث الثالث
  االختالط في التعليم عند حضور مجالس العلم

  اختالط الرجال والنساء في المجتمع أمر واقع، فال مجتمع دون تواجد الجنسين، فال بـد

من حصول اختالطهما، وتواجدهما قد يكون بين المحارم، وقد يكون بين األجانب، وهذا الصنف 

يكون بغرض الفساد وقد يكون لمصلحة معتبرة كاالختالط في دور العلم، فما حكم هذا األخير قد 

، وذكرنا في حينه )1(االختالط؟ وقد سبق أن تحدثنا عن حضور النساء لمجالس العلم في المساجد

الضوابط الشرعية لذلك، أما االختالط في المدارس والجامعات فقد تأخّر الحديث عنه ألنّـه لـم   

وجوداً في بالد المسلمين، لذلك سنتحدث في المطلب الثاني من هذا المبحث عن أحكام هذا يكن م

  ..االختالط كما وردت في آراء وفتاوى العلماء المعاصرين

  معنى االختالط لغة وإصطالحاً: المطلب األول

 واخْتَلَطـا  ،مزجه ، َأيفاخْتَلَطَ هوخَلَّطَ ،خَلْطاً يخْلطُه :بِالشَّيء الشَّيء خَلَطَ: )2(االختالط في اللغة

  .مازجه: وخالطاً مخالَطة الشيء وخالطَ

يخلطه خلطاً، وخلطه فاختلط، أي مزجه، واختلطا وخالط الشيء مخالطـة  : الشي بالشيء

  .مازجه: وخالطاً

واجها، هو امتزاج الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم، أي التي يباح له ز" :االختالط في االصطالح

  .)4(")3(اجتماعاً يؤدي إلى ريبة

   

                                           
  ).51(انظر ص) 1(
والصاحب ابن عباد، إسماعيل بـن العبـاس أبـو القاسـم     ). خلط: (، مادة7/291، لسان العربابن منظور، : انظر) 2(

  .، ترقيم آلي غير موافق في ترتيب صفحاته للمطبوع)خلط(، مادة 1/352، المحيط في اللغةهـ، 385/تالطالقاني، 
، عالم الكتب، بيـروت،  2/62، كتاب األفعــال هـ،515/السعدي، أبو القاسم علي بن جعفر، ت. شك ونفاق: ريبة) 3(

  .هـ1403
  .هـ1432محمد بن شامي شيبة، دار اليسر، : ، تقديم1/63، االختالط بين الرجال والنساءصقر، شحاتة محمد، ) 4(
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اجتماع الرجال بالنساء األجنبيات في مكان واحد، بحكم العمل أو : "وعرفه ابن باز بأنّه

  .)1("البيع أو الشراء أو النزهة

  موقف العلماء من االختالط في التعلّم والتعليم: المطلب الثاني

  قول المانعين: الفرع األول

هذا الرأي حرمة االختالط، وذلك ألن االختالط يؤدي إلى إفتتان كال  حيث يرى أصحاب
، وقد استدلّوا لما ذهبوا إليه من التحريم بأدلة مـن القـرآن   )2(باآلخر) الرجل والمرأة(النوعين 

  :الكريم والسنّة النبوية الشريفة، نذكر بعضها ونبين وجه الداللة فيها، فيما يأتي

  االختالط من القرآن الكريمتحريم أدلّة : أوالً

���Aـ�Tَ ,+�&ـ-� Fِ  {{{{): ����(قول اهللا ) 1( َ[��َ �q+َ �h�3�H �h+َ��َ�� ��,�:�YَW, �hَ7&�َ��� �-�GْL&� ��� ��M�E�3�Y 
�( �:.H 
�E&+, .-5ْ���,����  ِF �-ـ&�+, َTـ��A�� َ[��َ �q+َ �h�3�H �h+َ��َ�� ��,�:�YَW, �hَ7&�َ��� �-�GْL&� ��� ��M�E�3�Y 
�( �:.H 
�E&+, .-5ْ���,����  ِF �-ـ&�+, َTـ��A�� َ[��َ �q+َ �h�3�H �h+َ��َ�� ��,�:�YَW, �hَ7&�َ��� �-�GْL&� ��� ��M�E�3�Y 
�( �:.H 
�E&+, .-5ْ���,����  ِF �-ـ&�+, َTـ��A�� َ[��َ �q+َ �h�3�H �h+َ��َ�� ��,�:�YَW, �hَ7&�َ��� �-�GْL&� ��� ��M�E�3�Y 
�( �:.H 
�E&+, .-5ْ���,����   
�&ـ-. ���Yـ
   �&ـ-. ���Yـ
   �&ـ-. ���Yـ
   �&ـ-. ���Yـ
�2:.��+�&|+, .z��ْL.; َ_ .-&�ِF �),�:!ْ�� ���G�kَB�2:.��+�&|+, .z��ْL.; َ_ .-&�ِF �),�:!ْ�� ���G�kَB�2:.��+�&|+, .z��ْL.; َ_ .-&�ِF �),�:!ْ�� ���G�kَB�2:.��+�&|+, .z��ْL.; َ_ .-&�ِF �),�:!ْ�� ���G�kَB{{{{)3(.  

إنّه لما حصل اخـتالط بـين   : اب هذا القول بهذه اآلية الكريمة، بقولهموقد استدّل أصح
، ظهر منها ما كان كامناً وطلبت منه أن يواقعها، ولكـن  )����(امرأة عزيز مصر وبين يوسف 

�� Fِ�&َ))ََ)َ){{{{): ����(برحمته فعصمه منها، كما في قوله ) ����(أدركه اهللا .H�/�3َ# .-�%�� ���=�v(َ .-NY�� .-+َ ����JEَ�4�&�ِF ��.H�/�3َ# .-�%�� ���=�v(َ .-NY�� .-+َ ����JEَ�4�&�ِF ��.H�/�3َ# .-�%�� ���=�v(َ .-NY�� .-+َ ����JEَ�4�&�ِF ��.H�/�3َ# .-�%�� ���=�v(َ .-NY�� .-+َ ����JEَ�4� .- .- .- .-
وبناء على ذلك فإنّه إذا ما حصل اختالط بالنساء، اختار كّل من النـوعين  . )�G+, �:.H{{{{)4ـ�����A+ْ, .<3ـ�G+, �:.H  .@3ـ�����A+ْ, .<3ـ�G+, �:.H  .@3ـ�����A+ْ, .<3ـ�G+, �:.H  .@3ـ�����A+ْ, .<3ـ3@.  

  .)5(من يهواه من النوع اآلخر، وبذل بعد ذلك شتّى الوسائل لتحقيق رغباته الغريزية بالحرام

                                           
محمد بن : ، جمع1/420، مجموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن بازهـ، 1420/ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللا، ت) 1(

  ).ن.د(، )ط.د(سعد الشويعر، 
بـن محمـد بـن عثيمـين،     والعثيمين، محمد بـن صـالح   . 427، 1/419، مجموع فتاوى ابن بازابن باز، : انظر) 2(

فهد بن ناصر السـليمان، دار الـوطن، ودار الثريـا،    : ، جمع24/102، مجموع فتاوى ورسائل العثيمينهـ، 1421/ت
أحمد : ، جمع وترتيب12/164، فتاوى اللجنة الدائمةواللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، . هـ1413الطبعة األخيرة، 

  ).ن.د(، )ط.د(ارة العامة للطبع، الرياض، بن عبد الرزاق الدويش، اإلد
  .12/23سورة يوسف، ) 3(
  .12/34سورة يوسف، ) 4(
، فتاوى ورسائل سماحة الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم    هـ، 1389/آل الشيخ، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، ت) 5(

  . هـ1399، محمد بن عبد الرحمن القاسم، مطبعة الحكومة، مكّة المكرمة: ، جمع وتحقيق10/35
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�� ���v�YَBِ{{{{): ����(قول اهللا ) 2(�� ,:�'ُy�; �8�%���9.��ْS+ �ُ�ِ���v�YَB ���� ,:�'ُy�; �8�%���9.��ْS+ �ُ�ِ���v�YَB ���� ,:�'ُy�; �8�%���9.��ْS+ �ُ�ِ���v�YَB ���� ,:�'ُy�; �8�%���9.��ْS+ �ُ��@�H�@�H�@�H�@�H ، ، ، ،�@.M�?�.=ُ( ,:ُ|َL�0�;���@.M�?�.=ُ( ,:ُ|َL�0�;���@.M�?�.=ُ( ,:ُ|َL�0�;���@.M�?�.=ُ( ,:ُ|َL�0�;�� ، ، ، ،�@.M+َ $َ#ْ�َB �q�+َT�@.M+َ $َ#ْ�َB �q�+َT�@.M+َ $َ#ْ�َB �q�+َT�@.M+َ $َ#ْ�َB �q�+َT ، ، ، ، ���ِY n ِ��o �-&�+, �2ِF ���ِY n ِ��o �-&�+, �2ِF ���ِY n ِ��o �-&�+, �2ِF ���ِY n ِ��o �-&�+, �2ِF
�2:.A�%�v�;�2:.A�%�v�;�2:.A�%�v�;�2:.A�%�v�; ، ، ، ، ���Hِـ���v�YَB ���� ��ْ'ُ'ْy�; �>��%���9.��ْS+ �ُ��� ���Hِـ���v�YَB ���� ��ْ'ُ'ْy�; �>��%���9.��ْS+ �ُ��� ���Hِـ���v�YَB ���� ��ْ'ُ'ْy�; �>��%���9.��ْS+ �ُ��� ���Hِـ���v�YَB ���� ��ْ'ُ'ْy�; �>��%���9.��ْS+ �ُ��� ، ، ، ،  ��.M�?�.=ُـ( ����  ��;�L�0َْ|ـ.M�?�.=ُـ( ����  ��;�L�0َْ|ـ.M�?�.=ُـ( ����  ��;�L�0َْ|ـ.M�?�.=ُـ( ����ـ� �M�َـ=� ��%��Mـ�     ، ، ، ، ��;�L�0َْ|ـ &_ِF ��.MEَـ�%;ِ� ����ـ� �M�َـ=� ��%��Mـ�     ��_ ;.��ـ/�; &_ِF ��.MEَـ�%;ِ� ����ـ� �M�َـ=� ��%��Mـ�     ��_ ;.��ـ/�; &_ِF ��.MEَـ�%;ِ� ����ـ� �M�َـ=� ��%��Mـ�     ��_ ;.��ـ/�; &_ِF ��.MEَـ�%;ِ� ����ـ/�;.; _��،،،،      ���Yِ=�3'ْـ+ْ��  ���Yِ=�3'ْـ+ْ��  ���Yِ=�3'ْـ+ْ��  ���Yِ=�3'ْـ+ْ��

ِ=.�ُdِYِ=.�ُdِYِ=.�ُdِYِ=.�ُdِY��ِMِY:.3.? $�َ�� ���H��ِMِY:.3.? $�َ�� ���H��ِMِY:.3.? $�َ�� ���H��ِMِY:.3.? $�َ�� ���H ، ، ، ،�%�YَB ��َB ��ِM�Q��%�YَB ��َB ��ِM�E+َ:.A.Y V��Y6 ��َB ��ِM�Q��Y6 ��َB ��ِM�E+َ:.A.��+ &_ِF ��.MEَ�%;ِ� ��;�/��.; _���%�YَB ��َB ��ِM�Q��%�YَB ��َB ��ِM�E+َ:.A.Y V��Y6 ��َB ��ِM�Q��Y6 ��َB ��ِM�E+َ:.A.��+ &_ِF ��.MEَ�%;ِ� ��;�/��.; _���%�YَB ��َB ��ِM�Q��%�YَB ��َB ��ِM�E+َ:.A.Y V��Y6 ��َB ��ِM�Q��Y6 ��َB ��ِM�E+َ:.A.��+ &_ِF ��.MEَ�%;ِ� ��;�/��.; _���%�YَB ��َB ��ِM�Q��%�YَB ��َB ��ِM�E+َ:.A.Y V��Y6 ��َB ��ِM�Q��Y6 ��َB ��ِM�E+َ:.A.��+ &_ِF ��.MEَ�%;ِ� ��;�/��.; _�� 
�%�Y ��َB ��ِM��,�:�oِF ��َB ��ِM�E+َ:.A.Y V� 
�%�Y ��َB ��ِM��,�:�oِF ��َB ��ِM�E+َ:.A.Y V� 
�%�Y ��َB ��ِM��,�:�oِF ��َB ��ِM�E+َ:.A.Y V� 
�%�Y ��َB ��ِM��,�:�oِF ��َB ��ِM�E+َ:.A.Y V�
ِM�Q��G�� ��َB ��ِM�5,�:�oَB 
�%�Y ��َB ��ِM��,�:�oِFِM�Q��G�� ��َB ��ِM�5,�:�oَB 
�%�Y ��َB ��ِM��,�:�oِFِM�Q��G�� ��َB ��ِM�5,�:�oَB 
�%�Y ��َB ��ِM��,�:�oِFِM�Q��G�� ��َB ��ِM�5,�:�oَB 
�%�Y ��َB ��ِM��,�:�oِF      �@ـ+َ ����ـ�� ,+=�?�ـ�]ِ LS�+, ِ�َBْـ�ِ ,+&ـ*�; �Pـ�Y��ِg, 
�+�ُB ِ=�3َ� �8�AِY�&E+, ِ�َB ��.Mُ�����;َB �hَC�َ�� ��� ��َB ����ـ�� ,+=�?�ـ�]ِ LS�+, ِ�َBْـ�ِ ,+&ـ*�;�� َ+ـ@�       �Pـ�Y��ِg, 
�+�ُB ِ=�3َ� �8�AِY�&E+, ِ�َB ��.Mُ�����;َB �hَC�َ�� ��� ��َB ����ـ�� ,+=�?�ـ�]ِ LS�+, ِ�َBْـ�ِ ,+&ـ*�;�� َ+ـ@�       �Pـ�Y��ِg, 
�+�ُB ِ=�3َ� �8�AِY�&E+, ِ�َB ��.Mُ�����;َB �hَC�َ�� ��� ��َB ����ـ�� ,+=�?�ـ�]ِ LS�+, ِ�َBْـ�ِ ,+&ـ*�;�� َ+ـ@�       �Pـ�Y��ِg, 
�+�ُB ِ=�3َ� �8�AِY�&E+, ِ�َB ��.Mُ�����;َB �hَC�َ�� ��� ��َB ��    

�G�%+, �>,���:�� $�َ�� ,�.=�M|ْ�;�G�%+, �>,���:�� $�َ�� ,�.=�M|ْ�;�G�%+, �>,���:�� $�َ�� ,�.=�M|ْ�;�G�%+, �>,���:�� $�َ�� ,�.=�M|ْ�;�V��V��V��V�{{{{)1(.  

يطلب من المؤمنين، أن يكفّوا من نظرهم إلى ما يشتهون النظر إليه، مما قـد   )����(فاهللا 
��    {{{{:)����(عن النظر إليه، أما قوله  )����(اهللا  نهاهم�Hِـ���v�YَB ����ـ ����%�ـ�<� ;�yْ'ُ'ْـ�9.��ْS+ �ُ���    ���Hِـ���v�YَB ����ـ ����%�ـ�<� ;�yْ'ُ'ْـ�9.��ْS+ �ُ���    ���Hِـ���v�YَB ����ـ ����%�ـ�<� ;�yْ'ُ'ْـ�9.��ْS+ �ُ���    ���Hِـ���v�YَB ����ـ ����%�ـ�<� ;�yْ'ُ'ْـ�9.��ْS+ �ُ���{{{{)2( فيعني هنا :

أن ال ينظر المرء إلى ما ال يحّل له النظر إليه، فإذا وقع بصره : والمقصود بغض البصر. الستر

  .)3(ع أحد أن يغض بصره كلّهعلى ما ال يحّل له غَض من بصره وال ينظر إليه، إذ ال يستطي

أمر المؤمنين والمؤمنات بغـض البصـر،    )����(فوجه الداللة في اآليتين الكريمتين أنّه 

أن هذا أزكى وأطهر، ولم يعف الشارع إالّ عن نظـر   )����(ثم بين . )4(وأمره يقتضي الوجوب

 ،اُألولَـى  لَـك  فَِإن ،النَّظْرةَ لنَّظْرةَا تُتْبِع الَ"): ����(أنّه قال لعلي  )����(وقد روي عن النبي  الفجأة،
أي ال تعقب النظـرة، وال تجعـل   : وقد جاء في شرح الحديث الشريف. )5("اآلخرةُ لَك ولَيستْ

ُأخرى بعد اُألولى؛ ألن النظرة اُألولى إن كانت من غير قصد فهي لـك، وأمـا الثانيـة ألنّهـا     

  .)6(باختيارك فتكون عليك

                                           
    .31، 30/ 24سورة النور، ) 1(
  .31/ 24سورة النور، ) 2(
  .9/154، جامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري، : بتصرف عن) 3(
: ، تحقيـق 1/81، قواطع األدلّة في اُألصـول هـ، 489/المروزي، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار، ت) 4(

  .هـ1418كتب العلمية، بيروت، محمد حسن أحمد الشافعي، دار ال
والترمذي، ). 2149(، ح)ما يؤمر به من غض البصر(، كتاب النكاح، باب 2/246، سنن أبي داودأبو داود، : أخرجه) 5(

والحديث حسنه األلباني، انظـر  ). 2777(، ح)ما جاء في نظر الفجأة(، كتاب أبواب األدب، باب 4/398، سنن الترمـذي 
  ).1865(، ح)ما يؤمر به من غض البصر(، كتاب النكاح، باب 6/364، داود صحيح أبياأللباني، 

  ).3110(، ح)النظر(، كتاب النكاح، باب 5/2054، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالقاري، ) 6(
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بغض النظر إالّ ألن النظر إلى من يحرم النظر إليه زنا، فقـد روي   )����(هللا وما أمر ا

 عن النبي)����( نِ": قولهنَييفَزِنَا الْع النَّظَر")والمقصود بزنا العين هنا هو ما زاد على النظـرة  . )1

  .)2(اُألولى التي ال تُملك، ومما يديم النظر على سبيل الشره والشهوة

ب هذا الرأي بهذه األدلّة، التي تمنع النظر إلى محاسن المرأة، ِلما فيه وقد استدل أصحا

من مفسدة عظيمة لفكر الناظر وعواطفه ونفسه، قد تدفعه إلى التفكير في الحرام والسعي إلـى  

اقتراف الفواحش، وهذا حاصل في االختالط الذي ينهى عنه؛ ألنّه وسيلة إلى ما ال تُحمد عقبـاه  

  .)3(ظر الحرام والسعي إلى ماهو أسوأ منهمن التمتّع بالن

��  {{{{): ����(قول اهللا  )3(ِM�Eـ�%;ِ� ���ـ �8�Lْd.; ��� �@�َ�A.3�+ ��ِM��.?��َDِY ���Yِ=ْ'�; _��  ��ِM�Eـ�%;ِ� ���ـ �8�Lْd.; ��� �@�َ�A.3�+ ��ِM��.?��َDِY ���Yِ=ْ'�; _��  ��ِM�Eـ�%;ِ� ���ـ �8�Lْd.; ��� �@�َ�A.3�+ ��ِM��.?��َDِY ���Yِ=ْ'�; _��  ��ِM�Eـ�%;ِ� ���ـ �8�Lْd.; ��� �@�َ�A.3�+ ��ِM��.?��َDِY ���Yِ=ْ'�; _��{{{{)4( .   وقد استدلوا بهـذه اآليـة

منع النساء عن الضرب  )����(وإن كان الضرب باألرجل جائزاً، إالّ أن اهللا : الكريمة، فقالوا

، من لفت أنظار السامعين وإغوائهم بهذه المفاتن، )5(اً لما يؤدي إليه من الفسادباألرجل منع

  .وتلك العلّة متوفّرة في االختالط المذموم

5َ��=W, �P�3���H��J+ْ, ��Nُ�َ+${{{{): ����(قول اهللا ) 4( ���?�=��5َ _�� ��ُC�5:.3.Y 
�( �2�=�َ��$+َ�ُW, �P�3���H��J+ْ, ��N=��5َ ���?�=��5َ _�� ��ُC�5:.3.Y 
�( �2�=�َ��$+َ�ُW, �P�3���H��J+ْ, ��N=��5َ ���?�=��5َ _�� ��ُC�5:.3.Y 
�( �2�=�َ��$+َ�ُW, �P�3���H��J+ْ, ��N=��5َ ���?�=��5َ _�� ��ُC�5:.3.Y 
�( �2�=�َ��{{{{)6(.  

الطـاهرات   )����(أمر أزواج الرسول  )����(ن اهللا أ: ووجه الداللة في هذه اآلية الكريمة

     مـن نسـاء المسـلمين؛ فـإنّهن لغيرهن وهذا الخطاب عام ،بات بلزوم بيوتهنرات الطيالمطه
وأزواجه  )����(والنبي . )7(مأمورات بلزوم البيوت، إالّ إذا اقتضت الضرورة أو الحاجة غير ذلك

                                           
 ،النَّظَـر  الْعينَـينِ  فَزِنَا ،محالَةَ لَا ذَِلك كَأدر ،الزنَا من حظَّه آدم ابنِ علَى كَتَب اللَّه ِإن": هذا جزء من الحديث النبوي) 1(

، صـحيح مسـلم  مسـلم،  : والحديث أخرجه. "يكَذِّبه َأو ذَِلك يصدقُ والْفَرج ،وتَشْتَهِي تَمنَّى والنَّفْس ،النُّطْقُ اللِّسانِ وزِنَا
، 8/125، صحيح البخاريوالبخاري، ). 2657(، ح)ى وغيرهقدر على ابن آدم حظّه من الزن(، كتاب القدر، باب 4/2046

  ).6612(، ح}}}}��P�;�=�َ $�َ�� nX,�=�k� َB ��H��%ْC�َ�HَB�P�;�=�َ $�َ�� nX,�=�k���2:.Aِ?�=�; _ �@.M&� َB ��H��%ْC�َ�HَB�P�;�=�َ $�َ�� nX,�=�k���2:.Aِ?�=�; _ �@.M&� َB ��H��%ْC�َ�HَB�P�;�=�َ $�َ�� nX,�=�k���2:.Aِ?�=�; _ �@.M&� َB ��H��%ْC�َ�HَB�Aِ?�=�; _ �@.M&.:�2{{{{كتاب القدر، باب 
  ).زنا الجوارح دون الفرج(، كتاب االستذان، باب 9/23، شرح صحيح البخاريابن بطّال، ) 2(
  .10/37، ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم فتاوىآل الشيخ، : بتصرف عن) 3(
  .24/31سورة النور، ) 4(
  .4/248، مجموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز رحمه اهللابن باز، ) 5(
  .33/33سورة األحزاب، ) 6(
  .10/38، فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيمآل الشيخ، ) 7(
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–ته في أحكام الشرع سوا -رضي اهللا عنهنء، إالّ ما دّل الدليل على تخصيصه، وفي هـذه  وأم

  .)1(اآلية الكريمة ليس هناك دليل على التخصيص

وهناك آيات كريمة كثيرة استدّل بها أصحاب هذا الرأي على حرمة االخـتالط، نـذكر   

  :بعضاً منها دون شرح وتفصيل

� {{{{): ����(قول اهللا  •�� ��.H:ُ+َD�4�(َ �1��Eَ�� ��.H:.�ُE+َْD�4 ,َTِF�� ��� ��.H:ُ+َD�4�(َ �1��Eَ�� ��.H:.�ُE+َْD�4 ,َTِF�� ��� ��.H:ُ+َD�4�(َ �1��Eَ�� ��.H:.�ُE+َْD�4 ,َTِF�� ��� ��.H:ُ+َD�4�(َ �1��Eَ�� ��.H:.�ُE+َْD�4 ,َTِF����ِMِY:ُ�ُ��� �@ُCِY:ُ�ُ7�+ .=�MRَْB �@ُC�+َT ٍ���J�k V,������ِMِY:ُ�ُ��� �@ُCِY:ُ�ُ7�+ .=�MRَْB �@ُC�+َT ٍ���J�k V,������ِMِY:ُ�ُ��� �@ُCِY:ُ�ُ7�+ .=�MRَْB �@ُC�+َT ٍ���J�k V,������ِMِY:ُ�ُ��� �@ُCِY:ُ�ُ7�+ .=�MRَْB �@ُC�+َT ٍ���J�k V,����{{{{)2(.  

�� �q�+َT{{{{): ����(قول اهللا  •ِMِ�3ِY\�? ��� ��ِM�3�َ�� �8���/.; �8�%���9.�+ْ, V��G���� �q�5��%�Y�� �qِ?,��ْ�َDS+ �ُ� N
ِ��%+, ��MN;َB ��;�q�+َT ��ِMِ�3ِY\�? ��� ��ِM�3�َ�� �8���/.; �8�%���9.�+ْ, V��G���� �q�5��%�Y�� �qِ?,��ْ�َDS+ �ُ� N
ِ��%+, ��MN;َB ��;�q�+َT ��ِMِ�3ِY\�? ��� ��ِM�3�َ�� �8���/.; �8�%���9.�+ْ, V��G���� �q�5��%�Y�� �qِ?,��ْ�َDS+ �ُ� N
ِ��%+, ��MN;َB ��;�q�+َT ��ِMِ�3ِY\�? ��� ��ِM�3�َ�� �8���/.; �8�%���9.�+ْ, V��G���� �q�5��%�Y�� �qِ?,��ْ�َDS+ �ُ� N
ِ��%+, ��MN;َB ��; \(َ ��(ْ�=�A.; 2َB $�َ�َB  \(َ ��(ْ�=�A.; 2َB $�َ�َB  \(َ ��(ْ�=�A.; 2َB $�َ�َB  \(َ ��(ْ�=�A.; 2َB $�َ�َB 
 �2�َ#�� ���;َT�9.; �2�َ#�� ���;َT�9.; �2�َ#�� ���;َT�9.; �2�َ#�� ���;َT�9.;�1�3�k�� ,1�:ُLَ� .-&�+,�1�3�k�� ,1�:ُLَ� .-&�+,�1�3�k�� ,1�:ُLَ� .-&�+,�1�3�k�� ,1�:ُLَ� .-&�+,{{{{)3(.  

  الط من السنّة النبوية المطهرةأدلّة تحريم االخت: ثانياً

 النِّساء صفُوف وخَير ،آخرها وشَرها ،َأولُها الرجاِل صفُوف خَير): "����(قول رسول اهللا ) 1(
  .)4("َأولُها وشَرها ،آخرها

شرع للنساء إذا أتين للمسجد بأن ) ����(أن رسول اهللا : ديث الشريفووجه الداللة في الح

ينفصلن عن الجماعة على حدة، ثم وصف أول صفوفهن بالشر والمؤخّر منهن بالخير، وما ذلك 

إالّ لبعد المتأخّرات عن الرجال، عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلّق القلب بهم عند رؤية حركـاتهم  

صفوفهن لحصول عكس ذلك، وكذلك الرجال؛ فقد ذم آخر صـفوفهم؛  وسماع كالمهم، وذم أول 

إذا كان في المسجد  -لبعدهم عن اإلمام وقربهم من النساء الالتي يشغلن البال ويفسدن الخشوع 

                                           
أحمد . د: ، تحقيق2/577، العدة في أصول الفقههـ، 458/حسين بن محمد بن خلف، تأبو يعلى الفراء، محمد بن ال) 1(

  ).ن.د(هـ، 1410، 2بن علي بن سيد المباركي، ط 
  .33/53سورة األحزاب، ) 2(
  .33/59سورة األحزاب، ) 3(
سـنن  ماجة،  وابن). 440(، ح)تسوية الصفوف وإقامتها(، كتاب الصالة، باب 1/326، صحيح مسلممسلم، : أخرجه) 4(

 النِّسـاء  صـفُوف  خَيـر ": ، بلفظ)1000(، ح)صفوف النساء(، كتاب إقامة الصالة والسنّة فيها، باب 1/319، ابن ماجة
  ".آخرها وشَرها ،َأولُها الرجاِل صفُوف وخَير ،َأولُها وشَرها ،آخرها
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نساء، فإذا كان ذلك في مواطن العبادة مع أنّه لم يحصل اختالط، فحصول ذلك إذا وقع اخـتالط  

  .)1(الط من باب أولىمن باب أولى، فيمنع االخت

  .)2("طيبا تَمس فَلَا الْمسجِد ِإحداكُن شَهِدتْ ِإذَا: ")����(قول الرسول ) 2(

أي  )4(")3(تَفلَاتٌ وهن ِليخْرجن ولَكن ،اللَّه مساجِد اللَّه ِإماء تَمنَعوا لَا: ")����(قول الرسول ) 3(

  .)5(غير متطيبات

  .)6("النِّساء من الرجاِل علَى َأضر فتْنَةً بعدي تَركْتُ ما: ")����(سول قول الر) 4(

فهذه األحاديث النبوية الشريفة جميعها حثّت النساء على عدم التطيب والتزين؛ خوفاً من 

فكيف أن يفتتن بهن الرجال، وقد بين الحديث الشريف األخير أن النساء هن مصدر فتنة الرجال، 

  .)7(يتم الجمع بين الفاتن والمفتون في دور التعلّم، فلهذا حرم االختالط بين الجنسين

                                           
  .10/39، حمد بن إبراهيمفتاوى ورسائل سماحة الشيخ مآل الشيخ، ) 1(
، )خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتّـب عليـه فتنـة   (، كتاب الصالة، باب 1/328، صحيح مسلممسلم، : أخرجه) 2(
 وِإذَا": ، بلفظ)24407(رضي اهللا عنهما، ح–، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق 40/470، المسندوابن حنبل، ). 443(ح

  ".اطيب تَمس فَلَا ،الْعشَاء ِإلَى ِإحداكُن خَرجتْ ِإذَا" :وبلفظ، "اًطيب تَمس فَلَا ،لْعشَاءا ِإحداكُن شَهِدتْ
 كنيحـر  لئال بالتطي عن ونهين بذلك أمرن وإنما ،الريح متغيرة كانت إذا تفلة امرأة يقال ؛متطيبات غير: تفالت وهن) 3(

 والزينة أثره يظهر الذي يوالتحلّ الملبس كحسن الشهوة لداعي المحركات من معناه يف ما بالطيب ويلحق ،بطيبهن الرجال
عون المعبود شـرح  هـ، 1329/العظيم آبادي، أبي عبد الرحمن، أشرف بن أمير بن حيدر، ت: بتصرف عن.. الفاخرة

، دار الكتـب العلميـة،   )565(، ح)ما جاء في خروج النساء إلى المسـجد (، كتاب الصالة، باب 2/192، سنن أبي داود
  .هـ1415، 2بيروت، ط

  ).54(أخرجه البخاري ومسلم، وقد سبق تخريجه ص) 4(
هل على من يشهد الجمعة غسٌل من النساء والصبيان (، كتاب الجمعة، باب 2/6، صحيح البخاريالبخاري، : أخرجه) 5(

النساء إلى المساجد إذا لم يترتّب عليـه   خروج(، كتاب الصالة، باب 1/327، صحيح مسلمومسلم، ). 900(، ح)وغيرهم
، فهي من روايـة أبـي داود؛   "تَفلَاتٌ وهن ِليخْرجن ولَكن"كالهما من غير زيادة ). 442(، ح)مطَيبة تخرج ال وَأنَّها فتنة،
  ).478(، ح)المسجد إلى النساء خروج في جاء ما(، كتاب الصالة، باب 2/175، كتاب،سنن أبي داودأبا داود، : انظر

صـحيح  ومسلم، ). 5096(، ح)ما تبقى من شؤم المرأة(، كتاب النكاح، باب 7/8، صحيح البخاريالبخاري، : أخرجه) 6(
  ).2740(، ح)أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء(، كتاب الرقاق، باب 4/2097، مسلم

  .10/39، إبراهيمفتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن آل الشيخ، ) 7(
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وهناك أحاديث نبوية شريفة كثيرة وردت في هذا المعنى، حثّت النساء على عدم التطيب 

واالبتعاد عن الرجال قدر اإلمكان، سواء في أبواب الدخول والخروج، أو االبتعاد عـن وسـط   

  :ات، وذلك لحماية المجتمع المسلم من الفتنة، ومن هذه األحاديث الشريفةالطرق

 كَيـفَ  فَينْظُـر  ،فيها مستَخْلفُكُم اللَّه وِإن ،خَضرةٌ حلْوةٌ الدنْيا ِإن): "����(قول رسول اهللا ) 1(
لُونما فَاتَّقُوا ،تَعنْياتَّقُوا ،الدو اءالنِّس، َلَأ فَِإنو تْنَةي فناِئيَل بري كَانَتْ ِإسف اء1("النِّس(.  

)2 ( ما جاء في إرشاد النبي)���� ( ،للنساءوهو خَارِج نم جِدسقَد  ،الْمـالُ  اخْتَلَطَوجالر  ـعم 
اءي النِّسف فَقَاَل ،الطَّرِيق )���� (اءِللنِّس: "نرتَْأخاس، فَِإنَّه سلَي لَكُن َأن قُقْنتَح)الطَّرِيـقَ  )2، 
كُنلَيع افَّاتبِح َأةُ فَكَانَتْ ،الطَّرِيقرقُ الْمارِ تَلْتَصتَّى ،بِالْجِدح ا ِإنهبلَّقُ ثَوتَعارِ لَيبِالْجِد  ـنم 

  .)3("بِه لُصوقها

لَا يلجن مـن  : "ساء، وقالأنّه لما بنى المسجد جعل باباً للن): ����(ما جاء عن رسول اهللا ) 3(
داِل َأحجالر نابِ مذا الب4("ه(.  

                                           
أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء، وبيـان  (، كتاب الرقاق، باب 4/2098، صحيح مسلممسلم، : أخرجه) 1(

، السنن الكبرىهـ، 303/ ت الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد والنسائي، أبو). 2742(، ح)الفتنة بالنساء
 حسـن : ، تحقيق وتخريج)9224(، ح)ذكر االختالف على أبي رجاء في هذا الحديث(اب ، كتاب عشرة النساء، ب8/302

، سـنن الترمـذي  والترمذي، . الرسالة، بيروت هـ، مؤسسة1421، 1األرناؤوط، ط شعيب: شلبي، بإشراف المنعم عبد
، دون )2191(، ح)لقيامـة أصحابه بما هو كائن إلى يوم ا) ����(ما جاء فيما أخبر النبي (، كتاب أبواب الفتن، باب 4/483

  ".النِّساء في كَانَتْ ِإسراِئيَل بني فتْنَة َأوَل فَِإن": زيادة
)2 (َأن قُقْنالحاء بسكون- :تَح ا يركبن أن هو ،-األولى القاف وضمقّهأي ،وسطها وهو ح: ندعوالمعنـى . الطَّريق عن اب 

، كتـاب  14/127، عون المعبود شرح سـنن أبـي داود   العظيم آبادي،: انظر. ريقالطَّ وسط في يذهبن َأن لهن ليس َأن
  ).5272(، ح)في مشي الرجال مع النساء في الطريق(األدب، باب 

، )في مشي الرجال مع النسـاء فـي الطريـق   (، كتاب أبواب النوم، باب 4/369، سنن أبي داودأبو داود، : أخرجه) 3(
والحديث حسـنه  ). 580(، ح)حمزة بن أبي أسيد عن أبيه –الميم (، باب 19/261، كبيرالمعجم الوالطبراني، ). 5272(ح

  ).459(، ح1/221، صحيح الجامع الصغير وزيادتهاأللباني، : األلباني، انظر
ما (، باب 3/368، مسند أبي داود الطيالسيهـ، 204/الطيالسي، أبو داود، سليمان بن داود بن الجارود، ت: أخرجه) 4(

: ، تحقيق)1938(، ح)، وما روى نافع عن ابن عمر)����(عن النبي  -رضي اهللا عنهما–عبد اهللا بن عمر بن الخطاب أسند 
، حلية األولياء وطبقات األصـفياء األصبهاني، : وأخرجه. هـ1419محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر، مصر، . د
: والحـديث منكَـر، انظـر   ). ومواظبته على قيام الليل -رضي اهللا عنهما–عبد اهللا بن عمر بن الخطاب (، باب 1/313

  ).5981(، ح12/963، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في األمةاأللباني، 
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  قول المجيزين: الفرع الثاني

؛ فالناظر )1(وهو قول من يبيح االختالط في التعليم بشروط، مجاراةً الحتياجات العصر

حل من رياض إلى واقعنا المعاصر يجد أن االختالط في المؤسسات التعليمية قد غزا جميع المرا

األطفال والمراحل األساسية للتعليم إلى المراحل العليا والجامعات، فإذا ما أخذنا بالرأي القائـل  

بحرمة االختالط لمنعنا الفتيات من التعلّم، وفي ذلك ضرر على المجتمع وتقدم المسلمين، فـال  

فيرون أنّه ال مانع . طنقول بحرمة االختالط كما قال المحرمون، وال نجيز االختالط دون ضواب

من تعلّم الفتيات والفتيان في المؤسسات التعليمية المختلطة، ولكن مع االلتزام بالضوابط الشرعية 

  :التي نصت عليها النصوص الشرعية، وهي كالتالي

عدم الخلوة المفضية إلى ريبة بين المتعلّمين، وذلك من خالل فصل المجـالس والغـرف    -1

  .فق ونحوهاوالمداخل والمرا

  .ضرورة غض البصر من كال الجنسين لآلخر -2

  .عدم تبادل الحديث بين الجنسين إالّ لضرورة أو حاجة معتبرة -3

  .االحتشام في المشي والحركات -4

  .االلتزام باللباس الشرعي؛ من خالل فرض الدولة زياً محتشماً للطالبات -5

6- ب؛ حتى ال يفتتن بهنن والتطيأحد عدم التزي.  

عدم الجلوس في مقاعد متقاربة، واالبتعاد قدر المستطاع، وجعل الـذكور فـي المقدمـة     -7

  .واإلناث في مؤخّرة الغرف الدراسية، إذا دعت ضرورة أو حاجة معتبرة لمثل هذا االجتماع

                                           
  :من هؤالء العلماء المعاصرين المجيزين لالختالط ومواقع فتاويهم على الشبكة اإللكترونية، على سبيل المثال) 1(
  /http://www.muslm.org: امديالدكتور أحمد الغ -1
  /ttp://wainty.com  :الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ -2
  http://www.mantkaty.com/: أحمد عمارة. د -3
  w.alomarey.net/http://ww: علي بن حمزة العمري -4
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  مناقشة وترجيح

األحاديـث   مع وضوح وقوة أدلّة المانعين من اختالط الرجال بالنساء، لكنّنا إذا تأملنـا 

لم يمنعهن من  )����(النبوية الشريفة التي استشهد بها المانعون من االختالط، نالحظ أن الرسول 

. الخروج، ولكن أمرهن بضوابط لهذا الخروج، حتى ال يفتتن بهن الرجال، أو يفتتن هـن بهـم  

بانزاله علـى حالـة   وإن الرأي الثاني . ومن هنا فإن الرأي األول بأدلّته صحيح وال جدال فيه

مع ضرورة االلتزام بالضـوابط  .. الضرورة والحاجة الملحة، وبضوابطه، رأي سديد ومنطقي

المذكورة، وعد هذه القضية حالة استثنائية ال تبيح االختالط مطلقاً بحال من األحوال وال تعنـي  

واقع مـع العـزم   التشجيع عليه بأي شكل من األشكال، بل هو من باب التعامل مع ضرورات ال

على تغييره ومحاصرة انتشاره، وحثّ المسؤولين في الدول اإلسالمية على تغييره، وإنشاء دور 
  .أعلم )����(تعليمية خاصة بكال الجنسين ما أمكن وبما ينسجم مع روح الشريعة اإلسالمية، واهللا 

لى محو تعاليم وهنا أجد حاجة لإلشارة إلى وجود توجه في عدد من الدول اإلسالمية، إ

اإلسالم وتغيير كثير من فضائله في المجتمع، حتى تنشأ أجيال المسلمين وقد اعتـادت الفسـاد   

والباطل، ليأتي من بعدهم من يعد ذلك حالة من حاالت الضـرورة الشـرعية، وأمـراً واقعـاً     

ام وسـيظّل  ولذلك يجب التأكيد هنا على أن االختالط حـر .. مفروضاً يجب التعامل معه وقبوله

  رات، وال يجوز دعوة الناس لقبوله والرضى به، لكنّنا البـدحراماً مهما كانت الظروف والمبر

بتوفيق  –وأن نتعامل مع الواقع بجرأة وثبات وحكمة بهدف تغييره وإصالحه، ليكون ذلك عوناً 
  .)����(على التغيير العاجل وتحكيم شرع اهللا عما قريب بإذنه -وتدبيره )����(اهللا 
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  الخاتمة

الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والذي وفّقني إلى إخراج هذا البحث بصورته هذه، 

 والذي تحدثت فيه عن أحكام المعلّم والمتعلّم في الفقه اإلسالمي، وقد توصلت فيه إلـى النتـائج  

  :والتوصيات اآلتية

  جالنتائ: أوالً

1 (للعلم فضالً كبيراً في اإلسالم، بي ة الشريفة، أنة الكريمة واألحاديث النبوينته اآليات القرآني

  .ذلك؛ فنبغ عدد منهم في العلم) ����(وقد فهم الصحابة الكرام 

اهتم المسلمون بالعلم في جميع مراحل الخالفة اإلسالمية، ولم ينشغلوا بالفتوحات اإلسالمية ) 2

  .عن االهتمام بالعلم بجميع أنواعه

ظيمة في اإلسالم، دلّت عليها النصوص الشرعية من الكتاب والسنّة، وأدرك للمعلّم مكانة ع) 3

  .ذلك فأجلّوا العلم وقدروه) ����(الصحابة 

قسم الفقهاء حكم طلب العلم إلى قسمين؛ منه ماهو فرض عين، وهو علم الحال، وحضور ) 4

اهو فرض كفاية، مجالسه هو فرض عين؛ ألن ما ال يتم الواجب إالّ به فهو واجب، ومنه م

  .وهو العلوم األخرى، وحضور مجالسها هو فرض كفاية

  .وجوب التعليم على من تميز من العلماء) 5

  .حضور النساء مجالس العلم جائز إذا أمنت الفتنة، مع ضرورة االلتزام بالضوابط الشرعية) 6

للمعلّم على المـتعلّم، كمـا    بينت اآليات القرآنية الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة حقوقاً) 7

  .بينت حقوقاً أخرى للمتعلّم على المعلّم

أن من واجب المعلّم على المتعلّم تأديبه بالطرق المشروعة، وأن ضرب المتعلّم غير جائز ) 8

  .األدب يتحقّق بوسائل كثيرة غير الضرب لعدم ضمان نتائجه، وأن تحصيل
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يم العلوم المشروعة، ويستحقّ األجر حسب االتّفاق بـين  يجوز للمعلم أخذ األجرة على تعل) 9

  .العاقدين، وال مانع من أخذ األجرة كما هو معمول به لدينا كّل شهر مرة

وهذه هي القاعدة  -ال يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر دون محرم حفاظاً وصيانة لكرامتها ) 10

ولكن فـي حالـة    -سفر المرأة المسلمة العامة المستنبطة من األدلّة الشرعية الكريمة في 

صعوبة وجود المحرم، إذا ُأمنت الفتنة، ووجدت الرفقـة الصـالحة، واكتملـت الشـروط     

والضوابط للسفر والخروج، بما يحفظ سالمة المرأة وعرضها وكرامتها، جـاز للمـرأة أن   

حرم للقيام بفرض أو لوجود داعي الضرورة، كحالة استثنائية مـن القاعـدة   تسافر دون الم

  .العامة

منـدوب، وحكـم   ) علم الحال(حكم استئذان الوالدين في الخروج لتحصيل العلم الواجب ) 11

  .استئذانهما لتحصيل العلوم الكفائية واجب

يحرم االختالط في غير حال الضرورة أو الحاجة الماسة، وهذا هو الحكم األصلي الذي ) 12

رعية الكريمة، مع األخذ بعين االعتبار القول باإلباحة تضافرت عليه األدلّة والنصوص الش

اإلستثنائية عند توفّر شروط وضوابط هذه اإلباحة، مع استنكار هذه الظاهرة وعدم قبولهـا  

  .والسعي الجاد بكّل الوسائل والجهود لتغييرها

  وصياتالت: ثانياً

همية االلتزام بواجباتهم مـن  حثّ المسؤولين على تأهيل وتدريب المعلّمين وتوجيههم إلى أ) 1

منظور إسالمي، وتعزيز األحكام اإلسالمية لديهم، واشتراط صفات معينة يجب توفّرها في 

يتصدى لمهمة التعليم، وأهمية الحرص على توفير احتياجات المعلّمين، بما يعزز مكـانتهم  

  .في المجتمع ويؤكّد دورهم في بناء األجيال

بحقوق المتعلّمين، المستنبطة من النصوص الشرعية، حيث إن لهـم فـي   تعريف المعلّمين ) 2

قدوة حسنة ومثالً أعلى، وضرورة اعتماد أنظمة ملزمة تحقّق ) �(معلّمهم األول رسول اهللا 

  .للمتعلّمين حقوقهم
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  المسـارد
  

  مسرد اآليات القـرآنية الكريمة

  مسرد األحاديث النبوية الشريفة

  مترجم لها في الحاشيةمسرد األعالم ال
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  )1(مسرد اآليات القرآنية الكريمة

 الصفحة رقمها اآليـة رقمها  السورة

  2  البقرة
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	G�OَN�
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تم ترتيب اآليات الكريمة حسب ترتيب السور الكريمة في المصحف الشريف ثم حسب ترتيب اآليات فـي السـورة   ) 1(

  .الواحدة



136 

 الصفحة رقمها اآليـة رقمها  السورة

  12  يوسف

}}}}َ��َ(	� 	V�	'��َ1� �\َ*,-َo	� �U��ْ�,� �	6 �	��E��	� 7�  	'K 7�E,�� U%ْ	3	��	O	�َ��َ(	� 	V�	'��َ1� �\َ*,-َo	� �U��ْ�,� �	6 �	��E��	� 7�  	'K 7�E,�� U%ْ	3	��	O	�َ��َ(	� 	V�	'��َ1� �\َ*,-َo	� �U��ْ�,� �	6 �	��E��	� 7�  	'K 7�E,�� U%ْ	3	��	O	�َ��َ(	� 	V�	'��َ1� �\َ*,-َo	� �U��ْ�,� �	6 �	��E��	� 7�  	'K 7�E,�� U%ْ	3	��	O	�  	\ـ��	K �\  	\ـ��	K �\  	\ـ��	K �\  	\ـ��	K �\
	G'����,P�� ��-ْ�� َI U,�ِH 	p�	'ْ̀ 	� 	�	��^َ& 7��	O U,�ِH �U,-�� َb�	#	� َ9�َ( 	�َ�	G'����,P�� ��-ْ�� َI U,�ِH 	p�	'ْ̀ 	� 	�	��^َ& 7��	O U,�ِH �U,-�� َb�	#	� َ9�َ( 	�َ�	G'����,P�� ��-ْ�� َI U,�ِH 	p�	'ْ̀ 	� 	�	��^َ& 7��	O U,�ِH �U,-�� َb�	#	� َ9�َ( 	�َ�	G'����,P�� ��-ْ�� َI U,�ِH 	p�	'ْ̀ 	� 	�	��^َ& 7��	O U,�ِH �U,-�� َb�	#	� َ9�َ( 	�َ�{{{{        23  123 

}}}}َ َ َ َ 5��-	#�ْ� h���A��� 	'K U,�ِH A�K	���َ. U�F	6 	q	@	rَ  UM�	O Uَ� 	V�	$َE�0�5��-	#�ْ� h���A��� 	'K U,�ِH A�K	���َ. U�F	6 	q	@	rَ  UM�	O Uَ� 	V�	$َE�0�5��-	#�ْ� h���A��� 	'K U,�ِH A�K	���َ. U�F	6 	q	@	rَ  UM�	O Uَ� 	V�	$َE�0�5��-	#�ْ� h���A��� 	'K U,�ِH A�K	���َ. U�F	6 	q	@	rَ  UM�	O Uَ� 	V�	$َE�0�{{{{        34  123 

}}}}s����r�� �	�M�َ& X0'�s����r�� �	�M�َ& X0'�s����r�� �	�M�َ& X0'�s����r�� �	�M�َ& X0'�{{{{        46  65 

��	�,;�5ُ{{{{ 14 إبراهيمtَِ1 �5ُ%�@َ;	c ��8َ��5ُ;,�	��tَِ1 �5ُ%�@َ;	c ��8َ��5ُ;,�	��tَِ1 �5ُ%�@َ;	c ��8َ��5ُ;,�	��tَِ1 �5ُ%�@َ;	c ��8َ�{{{{ 7 د 

��5ِ{{{{ 16 النحل��َ�ِH َ9�Qُ� �	� )ِ�AF-�� 	���	�ُE���5ِ���َ�ِH َ9�Qُ� �	� )ِ�AF-�� 	���	�ُE���5ِ���َ�ِH َ9�Qُ� �	� )ِ�AF-�� 	���	�ُE���5ِ���َ�ِH َ9�Qُ� �	� )ِ�AF-�� 	���	�ُE��{{{{ 44 45 

  17  اإلسراء

}}}}R�A�ِH ,IِH ْ�����#َ% ,Iَ& 	�M�	O >َuَ(	�R�A�ِH ,IِH ْ�����#َ% ,Iَ& 	�M�	O >َuَ(	�R�A�ِH ,IِH ْ�����#َ% ,Iَ& 	�M�	O >َuَ(	�R�A�ِH ,IِH ْ�����#َ% ,Iَ& 	�M�	O >َuَ(	�،،،،    �ً��	��^ِH ِ���	����	'�ْ�ِ�	��ً��	��^ِH ِ���	����	'�ْ�ِ�	��ً��	��^ِH ِ���	����	'�ْ�ِ�	��ً��	��^ِH ِ���	����	'�ْ�ِ�	�،،،،     َ�	�F�6 A�َwُ-��	� �A�ِH َ�	�F�6 A�َwُ-��	� �A�ِH َ�	�F�6 A�َwُ-��	� �A�ِH َ�	�F�6 A�َwُ-��	� �A�ِH
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}}}}r1:ُR ِK�/َ7.�+ْ, �,�:+ْ�ِY �q&�ِF �q�3�َ�A�َ �<�َ�o�(َr1:ُR ِK�/َ7.�+ْ, �,�:+ْ�ِY �q&�ِF �q�3�َ�A�َ �<�َ�o�(َr1:ُR ِK�/َ7.�+ْ, �,�:+ْ�ِY �q&�ِF �q�3�َ�A�َ �<�َ�o�(َr1:ُR ِK�/َ7.�+ْ, �,�:+ْ�ِY �q&�ِF �q�3�َ�A�َ �<�َ�o�(َ،،،،       ـ����+ �<��Eَ4�ـ�(َ �qُ5�=Eَ�o, ��ََB��   ـ����+ �<��Eَ4�ـ�(َ �qُ5�=Eَ�o, ��ََB��   ـ����+ �<��Eَ4�ـ�(َ �qُ5�=Eَ�o, ��ََB��   ـ����+ �<��Eَ4�ـ�(َ �qُ5�=Eَ�o, ��ََB��
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	�	�  �5�	e��Pَُـ'�  ُـ@�
	�	�  �5�	e��Pَُـ'�  ُـ@�
	�	�  �5�	e��Pَُـ'�  ُـ@�
	�bَ��ـ�	 &tَْ.َـ<   bَ��ـ�	 &tَْ.َـ<   bَ��ـ�	 &tَْ.َـ<   bَ��ـ�	 &tَْ.َـ<       ،،،،�	
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A��	e�@ُ  	�Pَْ��
	�	�A��	e�@ُ  	�Pَْ��
	�	�A��	e�@ُ  	�Pَْ��
	�	�A��	e�@ُ  	�Pَْ��
	�	�،،،،    ِH A��َE	F�tِ 	������� I	�ِH A��َE	F�tِ 	������� I	�ِH A��َE	F�tِ 	������� I	�ِH A��َE	F�tِ 	������� I	��	��F�� 	@	�َ� �	� ,I�	��F�� 	@	�َ� �	� ,I�	��F�� 	@	�َ� �	� ,I�	��F�� 	@	�َ� �	� ,I،،،،................{{{{        
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  مسرد األحاديـث النبوية الشريفة
 الصفحة الحديث النبـوي الشريف

  121، 119  ..الْجِهاد ُأرِيد جِْئتُ ِإنِّي ،اللَّه رسوَل يا :فَقَاَل ،)����( اللَّه رسوَل رجٌل َأتَى
  34  عربِي الْجنَّة َأهِل وكَالم عربِي، والْقُرآن ،عربِي َألنِّي :ِلثَالث الْعرب َأحبوا

  52  لَهن فَْأذَنُوا الْمساجِد ِإلَى نساُؤكُم استَْأذَنَكُم ِإذَا
  52  لَهن فَْأذَنُوا المسجِد، ِإلَى بِاللَّيِل نساُؤكُم استَْأذَنَكُم ِإذَا
  127  طيبا تَمس فَلَا الْمسجِد ِإحداكُن شَهِدتْ ِإذَا
  93  الْوجه فَلْيتَّق َأحدكُم ضرب ِإذَا
  50  ..لْجنَّةا رِياض وما اللَّه، رسوَل يا: قيَل فَارتَعوا، الْجنَّة بِرِياضِ مررتُم ِإذَا

نرتَْأخاس، فَِإنَّه سلَي لَكُن َأن قُقْنالطَّرِيقَ تَح، كُنلَيع افَّاتبِح 128  ..الطَّرِيق  

، 105، 96  عرقُه يجِفَّ َأن قَبَل َأجره الَْأجِير َأعطُوا
107  

ا ِإنا َأخَذْتَ َأخَذْتَهسقَو ن102، 99  نَارٍ م  
ا ِإننْيةٌ الدلْوةٌ حرخَض، ِإنو اللَّه فُكُمتَخْلسا ميهف، نْظُرفَ فَيكَي لُونم128  ..تَع  

  67  ..الْخَطَّاب بن وعمر َأسفَارِه بعضِ في يسير كان) ����(أن رسول اهللا 
ِإن انقَاَل لُقْم هنا: البي بني كلَياِلسِ عجبِم اءلَمالْع عتَماسو 60  ..كَالم  
ِإن ي اللَّهنرَأم َأَأقْ َأنر كلَي�5َ��5َ��5َ��5َ{{{{: ع�    ��ُ;	���ُ;	���ُ;	���ُ;	�    	���N,��	���N,��	���N,��	���N,��    ��@َ�َ.��@َ�َ.��@َ�َ.��@َ�َ.    ����������������    "ِ�Kَ&"ِ�Kَ&"ِ�Kَ&"ِ�Kَ&    Vِ�َE�;ْ��Vِ�َE�;ْ��Vِ�َE�;ْ��Vِ�َE�;ْ��{{{{..  76  
ِإن لَا اللَّه قْبِضي لْما الْعاعزانْت هنْتَزِعي نم ،ادبالْع نلَكو قْبِضي لْم30، 20  ..الْع  

  83  إن لولدك عليك حقا
ِإن نرِ مةً الشَّجرقُ لَا شَجسا طُيقُهرا ،وِإنَّهثَُل ومِ ملسي ،الْمثُوندا فَح78  ..م  
ا َأننَفَر نابِ محَأص النَّبِي )����(، وارم اءفَقَاَل.. .بِم )���� :(قَّ ِإنا َأح100  ..م  

  79  متَعنِّتًا يبعثْني ولَم ،مبلِّغًا اللَّه بعثَني ِإنَّما
  59، 58  لَه بنيتْ ِلما الْمساجِد بنيتْ ِإنَّما
 َأىأنّهلًا رجوقُ رسنَةً يدا فَقَاَل ،بهكَبا فَقَاَل ارنَةٌ ِإنَّهد69  ..ب  

  77  ..اقْرْأ فَقَاَل ،الْملَك فَجاءه ،حراء غَارِ في وهو الْحقُّ جاءهأنّه لما 
  73  ..الْكتَابِ َأهِل من قَوما تَْأتي ِإنَّك :قَاَل ،)����( هاللَّ رسوُل بعثَني
  102  آيةً ولَو عنِّي بلِّغُوا
  67  ..شَديد رجٌل علَينَا طَلَع ِإذْ ،يومٍ ذَاتَ) ����( اللَّه رسوِل عنْد نَحن بينَما
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ونعمتَس عمسيو نْكُمم عمسيو نمم عمسي نْكُم44  م  
آنوا الْقُرلَّمتَع، يهفَلَا تَغْلُوا ف وهتُمملفَِإذَا ع، نْهفُوا علَا تَج98  ..و  

  61  ..ماِله في خيانَته من َأشَد علمه في َأحدكُم خيانَةَ فَِإن الْعلْمِ، في نَاصحواتَ
 مهمثَلَاثَةٌ َأنَا خَصةاميالْق موي :رغَد طَى بِي ثُمٌل َأعج106  ..ر  

  101  ..من معك بِما زوجنَاكَها قَد ...:فَقَالَتْ ،)����( اللَّه رسوِل ِإلَى امرَأةٌ جاءتْ
  29  منَاسكَكُم عنِّي خُذُوا
رخَي فُوفاِل صجا الرلُها ،َأوهشَرا وهرآخ، رخَيو فُوفص اء126  ..النِّس  

كُمرخَي نم لَّمتَع آنالْقُر هلَّمع11  و  
  68  ..الْعجب صاحبِه من لَرَأى صبر لَو ،موسى وعلَى علَينَا اللَّه رحمةُ

  66  سلوني عما شئتم
لْمِ طَلَبةٌ الْعلَى فَرِيضمٍ كُلِّ علس24، 22، 11  ..م  

  ،20، 18، 10  ...الْعلَماء هم ورثَةُ الَْأنْبِياء، ِإن الَْأنْبِياء لَم يورثُوا دينَارا ولَا درهما،
60  

  99  ..َأخَذْتَ َأخَذْتَها ِإن ):����( فَقَاَل ...قَوسا ِإلَي فََأهدى ،الْقُرآن رجلًا علَّمتُ
  112  ..ة حتَّى تَطُوفَتَرتَحُل من الْحير ،لَتَرين الظَّعينَةَ ،ك حياةٌفَِإن طَالَتْ بِ

هاءفَج لَكْأ :فَقَاَل الْموُل فَقَاَل ،اقْرسر ا ): ����( اللَّه93، 83  ..بِقَارٍِئ َأنَام  
 علّم الواحد منهم عشرة من أطفال) ����(فجعل النبي11 ..فداءهم أن ي 

  125  النَّظَر الْعينَينِ فَزِنَا
  20، 11  ..َأدنَاكُم علَى كَفَضلي الْعابِد علَى الْعاِلمِ فَضُل

  19  ..الْخَير النَّاس فَيعلِّم يجلس ثُم الْمكْتُوبةَ يصلِّي الَّذي الْعاِلمِ هذَا ضُلفَ
  47  ..على أنزل ما ككاتم ذيومئ العلم كاتم فإن فليظهره، علم عنده كان فمن
وُل كَانسر ِإذَا) ����( اللَّه تْ خَطَبرماح نَاهيلَا ععو تُهوص اشْتَد69  ..و  
اعٍ كُلُّكُمُئوٌل رسمو نع ،هتيعر اماعٍ فَاِإلمُئوٌل رسمو نع هتيع80، 1  ..ر  

  14  حيثُما وجدها فَهو َأحقُّ بِها ،لْمْؤمنِالْكَلمةُ الْحكْمةُ ضالَّةُ ا
ي كُنا فنْيالد كََأنَّك غَرِيب، َأو ابِربِيٍل ع78  س  

  75  ..نَسير ونَحن منْه قَرِيبا يوما فََأصبحتُ ،سفَرٍ في) ����( النَّبِي مع كُنْتُ
  124  اآلخرةُ لَك ولَيستْ ،اُألولَى لَك فَِإن ،النَّظْرةَ النَّظْرةَ تُتْبِع الَ
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  115، 113  محرمٍ ذي مع ِإالَّ َأيامٍ ثَلَاثَةَ الْمرَأةُ تُسافر لَا
  127، 55  تَفلَاتٌ وهن ِليخْرجن ولَكن ،اللَّه مساجِد اللَّه ِإماء تَمنَعوا لَا
  93  اللَّه حدود من حد في ِإلَّا جلَدات شْرِع فَوقَ يجلَد لَا
  115، 112  ..ِإلَّا ولَيلَة يومٍ مسيرةَ تُسافر ،الْآخرِ والْيومِ بِاللَّه تُْؤمن ِلامرَأة يحلُّ لَا
  115  ..مع ِإلَّا الْمرَأةُ افرتُس ولَا ،محرمٍ ذُو ومعها ِإلَّا بِامرَأة رجٌل يخْلُون لَا
  114  محرم ومعها ِإلَّا امرَأةٌ تُسافرن ولَا بِامرَأة رجٌل يخْلُون لَا

النَّـاس شْـكُرالَ ي ـناَهللا م شْـكُرد الَ ي 
داِل َأحجالر نابِ مذا البه نم نجل128  لَا ي  

 ماللَّهِللَّه دمالْحا، ولْمي عنزِدي، وننْفَعا يي منلِّمعي، وتَنلَّما عي بِمن10 ..انْفَع 

لَو كروُل َأدسر ا) ����( اللَّهثَ مدَأح اءالنِّس نهنَعا لَمتْ كَمعنم اءس56، 54  ..ن  
سلَي ني متُأم نم جِلَّ لَمي نَاكَبِير محرينَا ويرغرِفْ صعينَا واِلمِلع قَّه12  ح  

  63  ..ليس منّا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقّه
  127  النِّساء من الرجاِل علَى َأضر فتْنَةً بعدي تَركْتُ ما

الْع طْلُبي هتيب نم جخْرخَارِجٍ ي نا متْ معضِإال و ،الِئكَةُلْمالْم 9  ..لَه  
 87، 82، 23 ..مروا َأولَادكُم بِالصلَاة وهم َأبنَاء سبعِ سنين، واضرِبوهم علَيها

هِموطلَى شُرع ونملس106  الْم  
من استأججَِأ ريلْفَ اًريعلمَأ هجر105  ه  

  107  ، فَلْيسلفْ في كَيٍل معلُومٍ، ووزنٍ معلُومٍ، ِإلَى َأجٍل معلُوممن َأسلَفَ
نَّةطَرِيقًا ِإلَى الْج لَه َل اللَّهها، سلْمع يهف سلْتَمطَرِيقًا ي لَكس ن10  م  

نِئَل مس نلْمٍ عع هفَكَتَم امٍ ُألْجِمجبِل ننَارٍ م موالْ يةامي47، 45، 43  ..ق ،
48  

نْؤمنِ الْمْؤمانِ ِللْمنْيكَالْب شُدي هضعا، بضعب ثُم كشَب نيب هابِع31  ..َأص  
  44  يسمعها لَم من ِإلَى َأداها ثُم ،فَوعاها ،مقَالَتي سمع امرًأ اللَّه ضرنَ
النَّو رتَْأجاس بِي)����( ٍكْرو بَأبو )����( يِلي الدنب نلًا مجيتًا ررا خياد96  ..ه  

  38  ُأصلِّي رَأيتُموني كَما وصلُّوا
  75  ..َأعلَم ورسولُه اللَّه :قَاَل ؟الْعباد علَى اللَّه حقُّ ما َأتَدرِي ،معاذُ يا
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  :)1(الحاشيةمسرد األعالم المترجم لها في 
  الصفحة  العلم

  21  بن كعب يبُأ
  16  أرخميدس

  16  إقليدس
  20  أبو أمامة الباهلي

  59  اآلمدي
  68  جابر بن عبد اهللا

  18  الحسن بن علي بن أبي طالب
  16  الخليفة المأمون

  15  الخليفة المنصور
  15  الخليفة هارون الرشيد

  33  محمد بن عمرالرازي، 
  70  الربيع بن سليمان

  24  ابن رشد الجد
  61  زكريا بن زياد النحوي الفراء

  12 زيد بن ثابت
  27  الثوري سفيان بن سعيد

  101  سهل بن سعد بن مالك األنصاري
  27  محمد بن إدريس: الشافعي
  21  عامر بن شراحبيل :الشعبي

  15 عبد اهللا بن عباس
  78  عبد اهللا بن عمر

  18 عبد اهللا بن مسعود الهذلي
  70  طاء بن أسلم بن أبي رباح،ع

  12 علي بن أبي طالب
  38  عمر بن الخطاب

                                           
  ..).ابن، أبو، ُأم: (تم ترتيب األعالم حسب حروف المعجم مع تجاهل ما يلي) 1(
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  الصفحة  العلم
  40 عمر بن عبد العزيز

  43  قتادة البصري
  26  كعب بن مانع
  27  مالك بن دينار

  49  محمد بن النضر الحارثي
  12  معاذ بن جبل األنصاري

  38 أبو موسى األشعري
  61 ميمون بن مهران الجزري

  15  المدني نافع بن عبد الرحمن
  40 يحيى بن مزين
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  )2)(1(مراجعقائمة المصادر وال

  .القرآن الـكريم :أوالً

 في علوم القرآن الكريم وتفسيره :ثانياً

محمد أحمد : ، تحقيقتفسير ابن باديسهـ، 1359/ابن باديس، عبد الحميد محمد الصنهاجي، ت

  .هـ1416شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 

أنـوار التنزيـل   هــ،  685/ي، ناصر الدين أبو سعد عبد اهللا بن عمر الشيرازي، تالبيضاو
محمد المرعشلي، دار إحياء التراث العربـي،  : تحقيق، )تفسير البيضاوي(وأسرار التأويل 

  ).ط.د(هـ، 1418بيروت، 

مفاتيح الغيب هـ، 606/الرازي، أبو عبد اهللا فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي، ت
  .هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت1420/ 3، ط)التفسير الكبير(

، مطبعـة  3، طمناهل العرفان في علـوم القـرآن  هـ، 1367/الزرقاني، محمد عبد العظيم، ت

  .البابي الحلبي

الكشاف عن حقـائق  هـ، 538/الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار اهللا، ت
هــ، دار الكتـاب   1407، 3ط اويل في وجـوه التأويـل،  غوامض التنزيل وعيون األق

  .العربي، بيروت

تيسير الكريم الرحمن في تفسـير  هـ، 1376/ السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا، ت
  .هـ1420عبد الرحمن اللويحق، مؤسسة الرسالة، : ، تحقيقكالم المنّان

                                           
: كورة، ثم هجائياً حسب حروف المعجم، مع تجاهل التاليـة المذ) العناوين(المراجع مرتبة حسب الموضوعات العامة ) 1(
  ).ابن، أبو، أم، بنت، أل التعريف(
أي دون ذكـر   :)ن.د(أي دون ذكر تاريخ النشر، : )ت.د(أي سنة الوفاة، : /تأي الطبعة الثانية، : 2طأي جزء، : ج) 2(

  .أي دون ذكر رقم الطبعة: )ط.د(دار النشر، 
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ياسر بن : ، تحقيقتفسير القرآن، هـ489/السمعاني، أبو المظّفر منصور بن محمد الموزي، ت
  .هـ1418إبراهيم وآخرين، دار الوطن، الرياض، 

، دار البيـان  فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءاتهـ، 1430/سالم، محمد إبراهيم محمد، ت
  .هـ1424العربي، القاهرة، 

، لشـافعي تفسير اإلمام اهـ، 204/الشافعي، أبو عبد اهللا محمد بن إدريس المطلبي القرشي، ت
  .هـ1427أحمد مصطفى الفران، دار التدمرية، السعودية، . د: تحقيق

، )ط.د(، مطابع أخبـار اليـوم،   الخواطر - تفسير الشعراويهـ، 1418/الشعراوي، محمد متولي، ت
  ).ت.د(

  .م، دار القرآن الكريم، بيروت1981، 4، طصفوة التفاسيرالصابوني، محمد علي، 

  .هـ1402، 7، دار القرآن الكريم، بيروت، طمختصر تفسير ابن كثيرالصابوني، محمد علي، 

تفسـير  (جامع البيان عن تأويل آي القرآن هـ، 310/الطبري، محمد بن جرير، أبو جعفر، ت
  ).ط.د(هـ، 1420أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، : تحقيق ،)الطبري

كتاب هـ، 775/الدمشقي النعماني، ت ابن عادل، أبو حفص، سراج الدين عمر بن علي الحنبلي
الشيخ عادل أحمد عبد المـودود، دار الكتـب العلميـة،    : ، تحقيقاللباب في علوم القرآن

  . هـ1419بيروت، 

، الدار التونسية التحرير والتنويرهـ، 1393/ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد التونسي، ت
  ).ط.د(م، 1984للنشر، تونس، 

  .هـ، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة1403، 6، طترجمة القرآن الكريمد، علي، عبد اهللا أحم

هــ،  671/القرطبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن فرح األنصاري الخزرجي، ت
أحمد البردوني وإبراهيم اطفـيش، دار  : ، تحقيق)تفسير القرطبي(الجامع ألحكام القرآن 

  .هـ1384، 2ط الكتب المصرية، القاهرة،
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، مكتبة وهبة، القـاهرة،  نزول القرآن على سبعة أحرفهـ، 1420/القطان، منّاع بن خليل، ت

  .هـ1411

تفسير القرآن هـ، 774/ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي، ت
  .هـ1419محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تحقيقالعظيم

النكت (تفسير الماوردي هـ، 450/الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البغدادي، ت
  ).ت.د(السيد بن عبد المقصود، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تحقيق)والعيون

، تفسير مقاتل بن سليمانهـ، 150/مقاتل، أبو الحسن، بن سليمان بن بشير األسدي البلخي، ت

  .هـ1423حمود شحاتة، دار إحياء التراث، بيروت، عبد اهللا م: تحقيق

تفسـير النّسـفي   هـ، 710/النّسفي، أبو البركات حافظ الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمود، ت
يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت، : ، تحقيق)مدارك التنزيل وحقائق التأويل(

  ).ط.د(هـ، 1419

غرائب القـرآن ورغائـب   هـ، 850/ مد بن حسين، تالنيسابوري، نظام الدين الحسن بن مح
  .هـ1416زكريا اعميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تحقيقالفرقان

  :في الحديث الشريف وعلومه وشروحه: ثالثاً

عبد . د: ، تحقيقالشريعةهـ، 360/اآلجري، أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد اهللا البغدادي، ت

 .هـ1420، دار الوطن، الرياض، 2لدميجي، طاهللا بن عمر بن سليمان ا

، دروس شـرح صـحيح مسـلم   أبو األشبال، حسن الزهيري آل مندوة المنصوري المصري، 

 http://www.islamweb.net: صوتية من موقع الشبكة اإلسالمية

إرواء الغليل في تخريج أحاديـث   هـ،1420/أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، تاأللباني، 
  .زهير الشاويش: هـ، المكتب اإلسالمي، بيروت، برعاية1045، 2، طبيلمنار الس
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التعليقات الحسان على صحيح ابن هـ، 1420/األلباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، ت
  .هـ1424، 1جدة، ط الوزير، دار حبان،

راس، ، مؤسسة غصحيح أبي داودهـ، 1420/األلباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، ت

  ).ط.د(هـ، 1423الكويت، 

، مكتبة صحيح الترغيب والترهيبهـ، 1420/، تأبو عبد الرحمن محمد ناصر الديناأللباني، 

  ).ت.د(، 5المعارف، الرياض، ط

، صحيح الجامع الصغير وزياداتـه هـ، 1420/األلباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، ت

  ).ت.د(، )ط.د(المكتب اإلسالمي، 

، برنامج منظومـة  صحيح وضعيف سنن الترمذيهـ، 1420/ي، محمد ناصر الدين، تاأللبان

  .التحقيقات الحديثية، مركز نور اإلسالم لألبحاث، اإلسكندرية

التحفة الربانية فـي شـرح   هـ، 1417/األنصاري، إسماعيل بن محمد بن ماحي السعدي، ت
  .هـ1380سكندرية، ، مطبعة دار نشر الثقافة، اإلاألربعين حديثاً النووية

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور هـ، 256البخاري، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل، 
محمد زهيـر الناصـر، دار   : ، تحقيق)صحيح البخاري(وسننه وأيامه ) ����(رسول اهللا 

 ).ط.د(هـ، 1422طوق النجاة، 

: ، تحقيقشرح صحيح البخاري هـ،449/ابن بطّال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، ت

 .هـ1423، 2أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشيد، الرياض، ط

، النكت الوفية بما في شـرح األلفيـة  هـ، 885/البقاعي، برهان الدين بن إبراهيم بن عمر، ت

  .هـ1428ماهر ياسين، مكتبة الرشد ناشرون، : تحقيق
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: ، تحقيـق اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان هـ،739/ابن بلبان، عالء الدين الفارسي، ت

  .هـ1408 ،1بيروت، ط الرسالة، شعيب األرناؤوط، مؤسسة

المـدخل إلـى   ، هـ 458/أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، تالبيهقي، 
  ).ت.د(، )ط.د(محمد األعظمي، دار الخلفاء، . د: ، تحقيقالسنن الكبرى

محمـد  : ، تحقيقمشكاة المصابيحهـ، 741/اهللا الخطيب العمري، تالتبريزي، محمد بن عبد 

  .م1985، 3ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط

: ، تحقيـق )جامع الترمـذي (سنن الترمذي هـ، 279/الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى، ت

  .هـ2/1395أحمد محمد شاكر وآخرين، شركة ومطبعة البابي الحلبي، مصر، ط

حمدي عبد المجيد : ، تحقيقالفوائدهـ، 414/تمام، أبو القاسم بن محمد بن عبد اهللا، الرازي، ت

  .هـ1412السلفي، مكتبة الرشيد، الرياض، 

هــ،  405/بد اهللا بن محمد النيسابوري المعروف بابن البيع، تالحاكم، أبو عبد اهللا محمد بن ع

مصطفى عبد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة،     : تحقيق المستدرك على الصحيحين،

  .هـ1411بيروت، 

صحيح ابن حبـان  هـ، 354/ابن حبان، محمد بن حبان التميمي، أبو حاتم الدارمي البستي، ت
: هــ، تحقيـق وتخـريج   739/ر ابن بلبان الفارسي، تاألمي: ، ترتيببترتيب ابن بلبان

  .هـ1408شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

فتح الباري شـرح  هـ، 852/، تأحمد بن علي العسقالني ،أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر،
هـ، 1379محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بيروت، : ، ترقيم وتبويبصحيح البخاري

  ).ط.د(

، طباعـة دار  تراجع العالمة األلباني فيما نص عليه تصـحيحاً وتضـعيفاً  الحسين الشيخ،  أبو

  ).ت.د(، )ط.د(محمد بن عمر، : المعارف بالرياض، اختصار



149 

، كتاب مرقّم آلياً، وهو دروس صوتية قام بتفريغها موقع شرح رياض الصالحينحطيبة، أحمد، 
  htpp://www.islamweb.net: الشبكة اإلسالمية

شعيب األرناؤوط : ، تحقيقالمسندهـ، 241/ابن حنبل، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد الشيباني، ت
  ).ط.د(هـ، 1421وآخرين، مؤسسة الرسالة، 

، دروس صـوتية  شرح المحرر في الحديثالخضير، عبد الكريم بن عبد اهللا بن عبد الرحمن، 
  .http://shamela.ws: يةللشيخ، قام بتفريغها موقع المكتبة الشاملة اإللكترون

شرح سنن (معالم السنن هـ، 388/الخطّابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي، ت
  ).ط.د(هـ، 1351، المطبعة العلمية، حلب، )أبي داود

الجامع ألخالق الراوي وآداب هـ، 463/، تبن ثابتالخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي 
  ).ت.د(، )ط.د(مود الطحان، مكتبة المعارف، بيروت، مح. د: ، تحقيقالسامع

محمـد محـي   : تحقيق سنن أبي داود،هـ، 275/سليمان بن األشعث السجستاني، ت، أبو داود
  ).ت.د(، )ط.د(الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، 

ـ 255/أبو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن بن بهران التميمي السمرقندي، الدارمي،  سـنن   ،هـ
  ).ط.د(هـ، 1412السعودية، ، حسين سليم الداراني، دار المغني: تحقيق، الدارمي

شـعيب  : ، تحقيقسنن الدارقطنيهـ، 385/الدراقطني، أبو الحسن علي بن عمر البغدادي، ت
 ).ط.د(هـ، 1424األرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

أبي : ، تحقيقالمجالسة وجواهر العلمهـ، 333/الدينوري، أبو بكر أحمد بن مروان المالكي، ت
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، جمعية التربية اإلسالمية، البحرين، ودار ابن حـزم،  

 ).ط.د(هـ، 1419بيروت، 

الشـبكة  : الراجحي، عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد الرحمن، شرح صحيح ابن حبـان، عـن  
 .http://www.islamweb.net: اإلسالمية
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جـامع العلـوم   هــ،  795/ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الحنبلي، ت
شعيب األرنـاؤوط، مؤسسـة   : ، تحقيقوالحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم

  .هـ1422، 7الرسالة، بيروت، ط

 التجريـد الصـريح  هـ، 893/الزبيدي، زين الدين أحمد بن محمد بن عبد اللطيف الشرجي، ت
حسن عبد المنعم شلبي وآخرين، مؤسسـة الرسـالة،   : ، تخريجألحاديث الجامع الصحيح

  .هـ1430دمشق، 

، شرح الزرقاني على موطأ اإلمـام مالـك  الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف المصري، 

  .هـ1424طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، : تحقيق

، دروس صوتية مفرغة، موقـع  شرح األربعين النوويـة هـ، 1420/سالم، عطية بن محمد، ت

  http://www.islamweb.net: الشبكة اإلسالمية

، شرح البخاري للسفيريهـ، 956/السفيري، شمس الدين محمد بن عمر بن أحمد الشافعي، ت

  ).ط.د(هـ، 1425علمية، بيروت، أحمد فتحي عبد الرحمن، دار الكتب ال: تحقيق

، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاجه، 911/السيوطي، أبو بكر عبد الرحمن جالل الدين، ت

  ،ه1426أبي إسحق الحويني األثري، دار ابن عفّان، السعودية، : تحقيق

، دار الكتـب  المســند هـ، 204/الشافعي، أبو عبد اهللا محمد بن إدريس المطلبي القرشي، ت

  ).ط.د(هـ، 1400العلمية، بيروت، 

األدب البن أبـي  هـ، 235/ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، ت
 .هـ1420محمد رضا قهوجي، دار البشائر، بيروت، . د: ، تحقيقشيبة

ف في الكتاب المصنّهـ، 235/ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم العبسي، ت
  .ه1409كمال الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، : ، تحقيقاألحاديث واألخبار
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فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية هـ، 1250/الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، ت
  ).ت.د(، )ط.د(، دار الفكر، بيروت، من علم التفسير

دليل الفالحين لطرق هـ، 1057/الصديقي، محمد علي بن محمد بن عالن البكري الشافعي، ت
 .هـ4،1425دار المعرفة، بيروت، ط رياض الصالحين،

المعجـم  (الروض الداني هـ، 360/الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي، ت
محمد شكور محمود الحاج امرير، المكتـب اإلسـالمي، دار عمـار،    : ، تحقيق)الصغير

 .هـ1405بيروت، 

، دار الكتب مكارم األخالقهـ، 360/القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي، ت الطبراني، أبو

  .هـ1409العلمية، بيروت، 

: ، تحقيـق المعجم األوسطهـ، 360/الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي، ت

  ).ت.د(، )ط.د(طارق بن عوض اهللا، دار الحرمين، القاهرة، 

: ، تحقيـق المعجم الكبيرهـ، 360/سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي، تالطبراني، أبو القاسم 

  .2حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط

، مسـند أبـي داود الطيالسـي   هـ، 204/الطيالسي، أبو داود، سليمان بن داود بن الجارود، ت

 .ـه1419محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر، مصر، . د: تحقيق

عشرون حديثاً مـن  العباد، عبد المحسن بن محمد بن عبد المحسن بن عبد اهللا بن محمد البدر، 
  .، الجامعة اإلسالميةدراسة أسانيدها وشرح متونها -صحيح البخاري

 رِيأبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد البر النَم ،رهـ463/، تالقرطبي األندلسيابن عبد الب، 
أبي األشبال الزهيري، دار ابن الجـوزي، السـعودية،   : تحقيق جامع بيان العلم وفضله،

  .هـ1414
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 ).ت.د) (ن.د) (ط.د(، 5/623، الجامع الصحيح للسنن والمسانيدعبد الجبار، صهيب، 

ترتيب األمالي الخميسـية  هـ، 610/العبشمي، القاضي محي الدين محمد بن أحمد القرشي، ت
  .هـ1422محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تحقيقللشجري

، دار الـوطن،  شرح ريـاض الصـالحين  هـ، 1421/العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، ت

  .هـ1426، )ط.د(الرياض، 

طرح التثريب  هـ،806/العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن أبي بكر، ت
  ).ت.د(، دار إحياء التراث العربي، )ط.د(في شرح التقريب، 

عون المعبود شـرح  هـ، 1329/العظيم آبادي، أبي عبد الرحمن، أشرف بن أمير بن حيدر، ت
  .هـ1415، 2، دار الكتب العلمية، بيروت، طسنن أبي داود

مستخرج أبـي  هـ، 316/ي، تأبو عوانة، يعقوب بن إسحق بن إبراهيم النيسابوري اإلسفرايين
  .هـ1419أيمن بن عارف الدمشقي، دار المعرفة، بيروت، : ، تحقيقعوانة

مرقـاة  هــ،  1014/القاري، أبو الحسن نور الدين علي بن سلطان محمد المال الهـروي، ت 
، )250(هـ، كتاب العلـم، ح 1422، دار الفكر، بيروت، المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

  ).ط.د(

، مكتبـة دار البيـان،   )ط.د(، منار القاري شرح مختصر صحيح البخاريمحمد، قاسم، حمزة 

  .هـ1410دمشق، 

عبـد القـادر   : ، مراجعـة منار القاري شرح مختصر صـحيح البخـاري  قاسم، حمزة محمد، 

  ).ط.د(هـ، 1410األرناؤوط، مكتبة دار البيان، دمشق، 

محمـد  : ، تحقيـق سنن ابن ماجة، هـ273/ابن ماجة، أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني، ت

  ).ت.د(، )ط.د(فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، البابي الحلبي، 
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محمـد مصـطفى   : ، تحقيـق الموطأهـ، 179/مالك، بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي، ت

  .هـ1425األعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان، أبو ظبي، 

، أعالم النبـوة هـ، 450/حمد بن حبيب البصري البغدادي، تالماوردي، أبو الحسن علي بن م

  .هـ1409دار ومكتب الهالل، بيروت، 

مرعـاة  المباركفوري، أبو الحسن عبيد اهللا بن محمد عبد السالم بن حسام الـدين الرحمـاني،   
، دار البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء بالجامعة السلفية، المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

  .هـ1404، 3ط

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل هـ، 261مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري، 
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء : ، تحقيق)صحيح مسلم) (����(عن العدل إلى رسول اهللا 

  ).ت.د(، )ط.د(التراث العربي، 

المعتصـر  هـ، 803/الحنفي، تالملَطي، أبو المحاسن، جمال الدين يوسف بن موسى بن محمد 
  ).ت.د(، )ط.د(، عالم الكتب، بيروت، من المختصر من مشكل اآلثار

ـ 1031/المناوي، زين الدين، محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي، ت ، التيسـير  هـ
  .هـ1408، 3، مكتبة اإلمام الشافعي، الرياض، طبشرح الجامع الصغير

فيض القدير هـ، 1031/رؤوف بن تاج العارفين بن علي، تالمناوي، زين الدين، محمد عبد ال
 .هـ1356، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، شرح الجامع الصغير

، السنن الكبـرى هـ، 303/ ت الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد النسائي، أبو

 هــ، 1421، 1األرنـاؤوط، ط  شعيب: شلبي، إشراف المنعم عبد حسن: تحقيق وتخريج

 .الرسالة، بيروت مؤسسة

موسوعة أقوال اإلمام أحمـد بـن   السيد أبو المعاطي، أحمد عبد الرازق عيد، وغيره، : النوري
  ).ط.د(هـ، 1417بيروت، : ، عالم الكتبحنبل في رجال الحديث وعلله
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المنهاج شرح صحيح مسلم بـن  هـ، 676/النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، ت
  .هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت1392 ،3، طالحجاج

  في الفقه اإلسالمي وعلومه: ابعاًر

الثمر الداني شرح رسالة ابـن أبـي   هـ، 1335/اآلبي، الشيخ صالح عبد السميع األزهري، ت
 ).ن.د) (ط.د(المكتبة الثقافية، بيروت،  زيد القيرواني،

نهاية السول شرح منهاج هـ، 772/األسنوي، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي، ت
  . هـ1420، دار الكتب العلمية، بيروت، 1/82، الوصول

اإلحكـام فـي أصـول    هـ، 631/اآلمدي، أبو الحسن، علي بن أبي علي بن محمد بن سالم، ت
  ).ت.د(، )ط.د(عبد الرزاق عفيفي، المكتب اإلسالمي، بيروت، : ، تحقيقاألحكام

البيان فـي مـذهب   هـ، 558/حيى بن سالم العمراني اليمني، تابن أبي الخير، أبو الحسين، ي
  .هـ1421قاسم محمد الثوري، دار المنهاج، جدة، : ، تحقيقاإلمام الشافعي

، مجموع فتاوى العالمة عبد العزيز بـن بـاز  هـ، 1420/ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللا، ت

  ).ن.د(، )ط.د(محمد بن سعد الشويعر، : جمع

ييرمجد بن عمر المصري، تالبحاشية البجيرمي على الخطيب هـ، 1221/، سليمان بن محم
  ).ط.د(هـ، 1415دار الفكر،  ،)الخطيب شرح على الحبيب تحفة(

، دار الكتـاب اإلسـالمي،   مجمع الضـمانات هـ، 1030/البغدادي، أبو محمد غانم الحنفي، ت

  ).ط.د(، )ت.د(

إعانة الطالبين على حّل ألفاظ فـتح  هـ، 1302/ت البكري، أبو بكر بن محمد شطا الدمياطي،
  .هـ1418، دار الفكر، بيروت، المعين

  .هـ1310، 2، دار الفكر، بيروت، طالفتاوى الهنديةالبلخي، نظام الدين، وآخرون، 
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كشّاف القناع علـى مـتن   هـ، 1051/البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين الحنبلي، ت
  ).ن.د(، )ط.د(ة، ، دار الكتب العلمياإلقناع

، الدمشـقى  الحرانـى  السـالم  عبـد  بن الحليم عبد بن حمد، أالعباس أبو الدين تقيابن تيمية، 
ربيع بن هادي عمير المدخلي، : ، تحقيققاعدة جليلة في التوسل والوسيلةهـ، 728/ت

  .هـ1422مكتبة الفرقان، 

، الدمشـقى  الحرانـى  السـالم  بـد ع بن الحليم عبد بن حمد، أالعباس أبو الدين تقيابن تيمية، 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد : ، تحقيقمجموع الفتاوىهـ، 728/ت

  ).ط.د(هـ، 1416لطباعة المصحف، المدينة المنورة، 

، الدمشـقى  الحرانـى  السـالم  عبـد  بن الحليم عبد بن حمد، أالعباس أبو الدين تقيابن تيمية، 
سعود القطيشان، . د: ، تحقيق)من كتاب الطهارة والحج(شرح عمدة الفقه هـ، 728/ت

 ).ط.د(هـ، 1413مكتبة العبيكان، الرياض، 

القـوانين  هــ،  741/ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبـد اهللا الكلبـي، ت  
  ).ت.د(، )ن.د(، )ط.د(، الفقهية

عبـد  : ، تحقيـق م القرآنأحكاهـ، 370/الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، ت

 ).ط.د(هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415السالم محمد علي شاهين، 

البرهـان  ـ، ه478/، تعبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف، أبو المعاليالجويني، إمام الحرمين، 
صالح بن محمد بن عويضة، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    : ، تحقيقفي أصول الفقه

  .هـ1418

نهايـة  هــ،  478/ي، إمام الحرمين، أبو المعالي، عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف، تالجوين
 .هـ1428عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاج، : ، تحقيقالمطلب في دراية المذهب
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الوجيز في إيضـاح القواعـد   أبو الحارث، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو الغزي، 
  .هـ1416ة الرسالة، بيروت، ، مؤسس4، طالفقهية الكلية

زاد المستقنع في اختصار هـ، 968/الحجاوي، أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم، ت
، )ط.د(عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر، دار الوطن، الريـاض،  : ، تحقيقالمقنع

  ).ت.د(

مواهب الجليـل  هـ، 954/عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعنيني، ت والحطّاب، أب
  .هـ1412، 3، دار الفكر، طفي شرح مختصر خليل

غمـز عيـون   هـ، 1098/الحموي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد مكّي الحسيني، ت
  .هـ1405، دار الكتب العلمية، البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر

ائل أحمد بن حنبل رواية ابنه مسهـ، 241/ابن حنبل، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد الشيباني، ت
  ).ن.د(، )ت.د(، )ط.د(زهير الشاويش، : ، تحقيقعبد اهللا

هــ،  581/ابن الخراط، عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن إبراهيم األزدي األندلسي، ت
أبي عبد اهللا حسين بن عكاشة، مكتب الرشيد، الرياض، : ، تحقيقاألحكام الشرعية الكبرى

  )ط.د(هـ، 1422

، دار شـرح مختصـر خليـل   هـ، 1101/الخرشي، محمد بن عبد اهللا المالكي، أبو عبد اهللا، ت

  ).ت.د) (ط.د(الفكر، بيروت، 

متن الخرقي على مذهب أبي عبد هـ، 334/الخرقي، أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد اهللا، ت
  ).ط.د(هـ، 1413دار الصحابة للتراث،  ،اهللا أحمد بن حنبل الشيباني

عادل : ، تحقيقالفقيه والمتفقّههـ، 463/خطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، تال

 .هـ1421، دار ابن الجوزي، السعودية، 2بن يوسف الفرازي، ط
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  ).ط.د(هـ، 1429، دار الفكر العربي، القاهرة، أحكام المعامالت الشرعيةالخفيف، علي، 

، مختصر العالّمة خليلهـ، 776/ت جندي المصري،خليل، ابن إسحق بن موسى ضياء الدين ال

  ).ط.د(هـ، 1426أحمد جاد، دار الحديث، القاهرة، : تحقيق

، حاشية الدسوقي على الشـرح الكبيـر  ه، 230/الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي، ت

  .، دار الفكر)ت.د(، )ط.د(

البيان والتحصـيل والشـرح   هـ، 520/ابن رشد الجد، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي، ت
محمد حجي وآخـرين، دار الغـرب   . د: ، تحقيقوالتوجيه والتعليل للمسائل المستخرجة

  .هـ1408، 2اإلسالمي، بيروت، ط

، دار المقـدمات والممهـدات  هـ، 520/ابن رشد الجد، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي، ت

  ).ت.د(، )ط.د(هـ، 1408الغرب اإلسالمي، 

بدايـة المجتهـد   هــ،  595/، تالقرطبي محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبوحفيد، ابن رشد ال
  ).ط.د(هـ، 1425، دار الحديث، القاهرة، ونهاية المقتصد

، دار الفكـر،  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المـذاهب األربعـة  محمد مصطفى، . الزحيلي، د

 .هـ1427دمشق، 

 -اإلسـالمي  الفقـه  في والجنائية المدنية المسئولية امأحك أو الضمان نظريةوهبه، . الزحيلي، د
  ).ط.د(، دار الفكر، دمشق، دراسة مقارنة

مصطفى الزرقـا،  : ، تعليقشرح القواعد الفقهية، 1357/أحمد بن الشيخ محمد، ت. الزرقا، د

  ).ط.د(هـ، 1409دار القلم، دمشق، 

، دار العبيكـان،  ركشـي شـرح الز هــ،  772/الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد اهللا، ت

  ).ط.د(هـ، 1413
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، اللبـاب  هـ686/ زكريا األنصاري، جمال الدين أبو محمد، علي بن أبي يحيى بن مسعود، ت
محمد فضل عبد العزيز، دار القلـم، دمشـق،   . د: ، تحقيقفي الجمع بين السنّة والكتاب

  .هـ1414، 2ط

تبيـين الحقـائق   هـ، 743/نفي، تالزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الح
  .هـ1313، المطبعة األميرية، القاهرة، شرح كنز الدقائق

، دار الكتب العلميـة،  األشباه والنظائره، 771/السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، ت
  .هـ1411

، المبسوط في فقه الحنفيـة هـ، 483/السرخسي، شمس األئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل، ت
  ).ط.د(هـ، 1414دار المعرفة، بيروت، 

. د: ، تحقيـق النتف في الفتـاوى هـ، 461/السغْدي، أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد، ت
  .هـ1404، 2صالح الدين الناهي، دار الفرقان، مؤسسة الرسالة، عمان، ط

هــ،  926/تزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري، زين الدين،  السنيكي، أبو يحيى
  ).ت.د(، )ط.د(، دار الكتاب العربي، سنى المطالب في شرح روض الطالبأ

هــ،  926/السنيكي، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري، زين الدين، ت
  ).ت.د(، )ط.د(، المطبعة الميمنية، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية

، دار الكتـب  األشباه والنظـائر هـ، 911/ن أبي بكر، تالسيوطي، جالل الدين عبد الرحمن ب
  .هـ1411العلمية، 

، الموافقات في أصـول الشـريعة  هـ، 790/الغرناطي، ت الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي
  ).ط.د(هـ، 1417مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفّان، : تحقيق

اإلقناع في حّل ألفاظ أبي هـ، 977/الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافعي، ت
  ).ت.د(، )ط.د(مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، : تحقيق، شجاع
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الشـبكة  : دروس صـوتية، موقـع   شرح زاد المسـتقنع، الشنقيطي، محمد بن محمد المختار، 

  htpp://www.islamweb.net: اإلسالمية

عصام : ، تحقيقنيـل األوطـارهـ، 1250/ت الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا،

 .هـ1412الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، 

، األصل المعـروف بالمبسـوط  هـ، 189/الشيباني، أبو عبد اهللا محمد بن الحسن ابن فرقد، ت

 .، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، كراتشي)ت.د(، )ط.د(أبي الوفا األفغاني، : تحقيق

، الحجة علـى أهـل المدينـة   هـ، 189/ بن فرقد، ت محمد بن الحسنبد اهللا، الشيباني، أبو ع

  .هـ1403، 3مهدي حسن الكيالني القادري، عالم الكتب، بيروت، ط: تحقيق

سهيل زكار، . د: ، تحقيقالكسبهـ، 189/بن فرقد، ت محمد بن الحسنالشيباني، أبو عبد اهللا، 

  ).ن.د(، )ط.د(هـ، 1400وعبد الهادي مرصوني، دمشق، 

فتاوى ورسائل سـماحة الشـيخ   هـ، 1389/آل الشيخ، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، ت
محمد بن عبد الرحمن القاسم، مطبعة الحكومـة، مكّـة   : ، جمع وتحقيقمحمد بن إبراهيم

  . هـ1399المكرمة، 

، المهذّب فقه اإلمام الشـافعي هـ، 476/الشيرازي، أبو إسحق إبراهيم بن علي بن يوسف، ت

  ).ت.د(، )ط.د(دار الكتب العلمية، 

شرح هـ، 716/الطوفي، أبو الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن الكريم الصرصري، ت
هـ، 1407عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، : ، تحقيقمختصر الروضة

  ).ط.د(

رد المحتار على الدر ي الحنفي، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشق
  .هـ، دار الفكر، بيروت1412، 2، طالمختار
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الكافي في فقه أهـل  هـ، 463/ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا النمري القرطبي، ت
 .هـ1400، 2محمد أسيد الموريقاتي، مكتبة الرياض، الرياض، ط: ، تحقيقالمدينة

مجمـوع فتـاوى ورسـائل    هــ،  1421/بن عثيمين، ت العثيمين، محمد بن صالح بن محمد
فهد بن ناصر السليمان، دار الوطن، ودار الثريـا، الطبعـة األخيـرة،    : ، جمعالعثيمين

 .هـ1413

العقد التليد في اختصار الدر النضـيد  هـ، 981/العلموي، عبد الباسط بن موسى بن محمد، ت
، 1العطية، مكتبة الثقافة الدينية، ط مروان. د: ، تحقيق"والمستفيد المفيد أدب في المعيد"

 .هـ1424

منح الجليل شرح مختصر هـ، 1299/عليش، محمد بن أحمد بن محمد، أبو عبد اهللا المالكي، ت
 ).ط.د(هـ، 1409، دار الفكر، بيروت، خليل

، دار الكتاب العربـي،  التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعيعودة، عبد القادر، 

  ).ت.د(، )ط.د(

ـ 855/العيني، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الحنفي، ت البنايـة شـرح   : هـ
  .هـ1420، دار الكتب العلمية، بيروت، الهداية

عمدة القاري شرح هـ، 855/العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابي الحنفي، ت
 ).ن.د(، )ط.د(روت، ، دار إحياء التراث العربي، بيصحيح البخاري

محمد عبد السالم : ، تحقيقالمستصفى هـ،505/الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، ت

  .هـ1413عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

أحمـد  : ، تحقيقالوسيط في المذهبهـ، 505/الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، ت

 .هـ1417هرة، محمود إبراهيم، دار السالم، القا
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تبصرة الحكام في هـ، 799/ابن فرحون، برهان الدين اليعمري، إبراهيم بن علي بن محمد، ت
  .هـ1406، مكتبة الكليات األزهرية، أصول األقضية ومناهج األحكام

الديباج المذهب في هـ، 799/ابن فرحون، برهان الدين اليعمري، إبراهيم بن علي بن محمد، ت
أبي النور محمد األحمدي، دار التراث، القاهرة، . د: ، تحقيقماء المذهبمعرفة أعيان عل

  ). ت.د(، )ط.د(

  ).ط.د(هـ، 1423، دار العاصمة، الرياض، الملخّص الفقهي ،الفوزان، صالح بن فوزان

مجمع األنهر فـي  هـ، 1078/قاضي زادة، داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، ت
  ).ت.د(، )ط.د(ار إحياء التراث العربي، ، دشرح ملتقى األبحر

، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي الجماعيلي، شمس )شمس الدين، أبو الفرج(ابن قدامة، 
  ).ط.د(، )ت.د(، دار الكتاب العربي، الشرح الكبير على متن المقنّعهـ، 682/الدين، ت

الدمشـقي،   المقدسـي  جمـاعيلي ال أحمـد  بـن  اهللا ، عبـد )أبو محمد الدين، موفق(ابن قدامة، 
 .هـ1114، دار الكتب العلمية، الكافي في فقه اإلمام أحمدهـ، 620/ت

، عبـد اهللا بـن أحمـد الجمـاعيلي المقدسـي الدمشـقي،       )موفّق الدين، أبو محمد(ابن قدامة، 
  ).ط.د(هـ، 1388، مكتبة القاهرة، المغـنيهـ، 620/ت

كتاب ـ، ه684/، تبن إدريس بن عبد الرحمن المالكيأحمد  ،أبو العباس شهاب الدينالقرافي، 
  ).ت.د(، )ط.د(، عالم الكتب، بيروت، أنوار البروق في أنواء الفروق -الفروق

أحكام أهـل   هـ،751/ابن قيم الجوزية، شمس الدين، محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، ت
، 1ط، الـدمام ، دار رمـادي للنشـر،   العـاروري  شاكرو البكري يوسف: تحقيق ،الذمة

 .هـ1418

، دار بدائع الصنائع في ترتيب الشـرائع هـ، 587/، تبكر بن مسعود بن أحمد وأبالكاساني، 
  .هـ1406، 2الكتب العلمية، بيروت، ط
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مسائل اإلمام أحمد بن هـ، 250/الكوسج، أبو يعقوب المروزي إسحق بن منصور بن بهرام، ت
ث العلمي بالجامعة اإلسـالمية بالمدينـة   منشورات عمادة البح حنبل وإسحق بن راهويه،

 .هـ1425المنورة، 

نجيـب  : ، تحقيـق مجلّة األحكام العدليةلجنة من عدة علماء وفقهاء في عهد الخالفة العثمانية، 

  ).ت.د(، )ن.د(، )ط.د(هواويني وآخرين، 

أحمـد بـن عبـد     :، جمع وترتيبفتاوى اللجنة الدائمةاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، 

  ).ت.د(، )ط.د(الرزاق الدويش، اإلدارة العامة للطبع، الرياض، 

ـ 616/ابن مازة، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز البخـاري، ت  ، هـ
عبـد  : ، تحقيقالمحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة رضي اهللا عنه

 .هـ1424الكتب العلمية، بيروت،  الكريم سامي الجندي، دار

تلميذه ابن القاسم، : ، جمع وترتيبالمدونة الكبرىهـ، 179مالك، بن أنس بن عامر األصبحي، 

  .هـ1425دار الكتب العلمية، 

األحكـام  هــ،  450/الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصـري البغـدادي، ت  
  ). ت.د) (ط.د(حديث، القاهرة، ، دار الالسلطانية والواليات الدينية

هــ،  450/ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغـدادي، ت : الماوردي
الشيخ علي : ، تحقيق)شرح مختصر المزني(الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي 

هــ،  1914محمد معوض، والشيخ عادل عبد الموجود، دار الكتب العلميـة، بيـروت،   

  ).ط.د(

اإلنصاف في هـ، 885/المرداوي، عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الحنبلي، ت
  ).ت.د(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 3، طمعرفة الراجح من الخالف
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الهداية في هـ، 593/المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، ت
، )ط.د(طالل يوسف، دار إحياء التراث العربي، بيـروت،  : ، تحقيقشرح بداية المبتدئ

  ).ت.د(

قواطـع األدلّـة فـي    هــ،  489/المروزي، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار، ت
  .هـ1418محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تحقيقاُألصول

، )ط.د(، المبـدع هــ،  884/، الحنبلي، تابن مفلح، أبو إسحق، إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا
  .هـ، المكتب اإلسالمي، بيروت1400

كتـاب  هــ،  763/ابن مفلح، أبو عبد اهللا شمس الدين المقدسي، محمد بن مفرج الرامينـي، ت 
 ).ط.د(هـ، 1424عبد اهللا عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، : ، تحقيقالفروع

، درر الحكام شرح غـرر األحكـام  هـ، 885/علي، ت خسرو، محمد بن فرامرز بن) منال(مال 
  ).ط.د(، )ت.د(دار إحياء الكتب العربية، 

عبـد اهللا  . د: ، تحقيقاإلقنـاعهـ، 319/ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري، ت
  ).ط.د(، )ن.د(هـ، 1408بن عبد العزيز الجبرين، 

التاج واإلكليل ، 897/القاسم العبدري الغرناطي، تالمواق، أبو عبد اهللا محمد بن يوسف بن أبي 
  ).ط.د(هـ، 1416، دار الكتب العلمية، بيروت، لمختصر خليل

اإلختيار لتعليـل  هـ، 683/الموصلي، مجد الدين أبو الفضل، عبد اهللا بن محمود بن مودود، ت
 ).ط.د(هـ، 1356محمود أبي دقيقة، مطبعة الحلبي، القاهرة، : ، تعليقالمختار

هــ،  1126/بن سالم بن مهنا، شهاب الدين األزهـري، ت ) أو غنيم(النفراوي، أحمد بن غانم 
  .هـ1415دار الفكر، بيروت،  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،

، روضة الطالبين وعمدة المفتينهـ، 676/النووي، أبو زكريا، محيي الدين يحيى بن شرف، ت
  .هـ، المكتب اإلسالمي، بيروت1412، 3/، طزهير الشاويش: تحقيق
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، دار المجموع شـرح المهـذّب  هـ، 676/النووي، أبو زكريا، محي الدين يحيى بن شرف، ت

  ).ت.د( ،)ط.د(الفكر، 

شـرح  (فـتح القـدير   هــ،  861/ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، ت
  ).ط.د) (ت.د(، دار الفكر، بيروت، )الهداية

، )ط.د(، تحفـة المحتـاج فـي شـرح المنهـاج     لهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر، ا

 .هـ، المكتبة التجارية الكبرى بمصر1357

العدة فـي أصـول   هـ، 458/أبو يعلى الفراء، القاضي محمد بن الحسن بن محمد بن خلف، ت
  ).ن.د(،هـ،1410، 2أحمد بن علي بن المباركي، ط. د: ، تحقيقالفقه

  في السيرة والتاريخ والتراجم: اًخامس

أسد الغابة في هـ، 630/ابن األثير، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الشيباني الجزري، ت
علي محمد عوض وآخـرين، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،     : ، تحقيقمعرفة الصحابة

  .هـ1415

هــ،  1425العبيكات، ، مكتبة نظم، فنون، علوم -الحضارة اإلسالميةيوسف، . ابن ارشيد، د

  ).ط.د(

حليـة األوليـاء وطبقـات    هــ،  430/األصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بن مهـران، ت 
  ).ط.د(هـ، 1394، دار السعادة، مصر، األصفياء

، طبعـة دار المعـارف   التاريخ الكبيـر البخاري، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، 

  ).ت.د( ،)ط.د(العثمانية، حيدرآباد، 

محمد عوامة، : ، تحقيقتقريب التهذيبابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني الشافعي، 

  ).ط.د(هـ، 1406دار الرشيد، سوريا، 
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، دار تاريخ اإلسالم السياسي والـديني والثقـافي واإلجتمـاعي   حسن، الدكتور حسن إبراهيم، 

  .هـ1422، 15الجيل، بيروت، ومكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط

، دار معجم البلدانهـ، 626/ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد اهللا، بن عبد اهللا الرومي، ت

  .م1995، 2صادر، بيروت، ط

صور مقتبسة من القرآن (وبيئته قبل البعثة  -عليه السالم –النبي دروزة، محمد عزة، عصر 
  .هـ1384، 2ية، بيروت، ط، دار اليقظة العرب)دراسات وتحليالت قرآنية –الكريم 

تـاريخ  هــ،  748/الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمـاز، ت 
بشّـار عـواد معـروف، دار الغـرب     . د: تحقيق اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم،

  ).ط.د(م، 2003اإلسالمي، 

تـذكرة  هــ،  748/قايمـاز، ت الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن 
  ).ت.د(، )ط.د(، دار الكتب العلمية، بيروت، الحفّاظ

سير أعـالم  هـ، 748/الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز، ت
، 9شعيب األرناؤوط ومحمد العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيـروت، ط : ، تحقيقالنبالء

  .هـ1413

معرفـة  هــ،  748/أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمـاز، ت الذهبي، شمس الدين 
شـعيب األرنـاؤوط وغيـره، مؤسسـة     : ، تحقيقالقراء الكبار على الطبقات واألعصار

  ).ط.د(هـ، 1404الرسالة، بيروت، 

، دار العلـم  15، طاألعــالمهـ، 1396/الزركلي، خير الدين بن محمد بن علي بن فارس، ت

  .م2002للماليين، 

. د: ، تحقيقطبقات الشافعية الكبرىهـ، 771/السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، ت

  .هـ1413، دار هجر، 3محمود محمد الطنامي وآخرين، ط
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: ، تحقيـق الطبقات الكبرىهـ، 230/ابن سعد، أبو عبد اهللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي، ت

  ).ط.د(كتب العلمية، بيروت، هـ، دار ال1410محمد عبد القادر عطا، 

محمـد ظـافر الصـواف،    . د: ، ترجمةالعالم اإلسالمي عشية توسع أوروبةسوندرز، جون، 

  ).ط.د(هـ، 1412مؤسسة الرسالة، بيروت، 

دور الحجاز في الحياة السياسية العامة فـي القـرنين األول والثـاني    الشريف، أحمد إبراهيم، 
  ).ت.د(، )ط.د(، دار الفكر العربي، الهجري

تـاريخ  هـ، 310/، تالطبري جعفر وأب غالب، بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد الطبري،
  .هـ، دار التراث، بيروت1387، 2، ط)تاريخ الرسل والملوك(الطبري 

، )ن.د(، ، تاريخ اإلسالم في عصر النبوة والخالفـة الراشـدة  عبد اللطيف، عبد الشافي محمد

 ).ت.د(، )ط.د(

محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق مـنهج   –عصر الخالفة الراشدة أكرم بن ضياء، العمري، 
  ).ت.د(، )ط.د(، مكتبة العبيكان، المحدثين

، غزوة مؤتة والسرايا والبعـوث النبويـة الشـمالية   العمري، بريك بن محمد بريك أبو مايلة، 

  .لمنورةعمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية بالمدينة ا: طبعة

، المطبعـة  المختصر في أخبار البشـر هـ، 732/أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن علي، ت

  ).ت.د(، )ط.د(الحسينية المصرية، 

، ترتيب المدارك وتقريب المسالك هـ،544/القاضي عياض، أبو الفضل بن موسى الحيصي، ت

  ).ت.د) (ط.د(مطبعة فضالة المحمدية، المغرب، 

، أخبار العلماء بأخيار الحكمـاء هـ، 646/الحسن جمال الدين علي بن يوسف، ت القفطي، أبو

 ).ط.د(هـ، 1426إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق
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المزي، أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، جمال الدين بن الزكي، القضاعي الكلبي، 
بشار عواد معروف، مؤسسـة  . د: ، تحققالتهذيب الكمال في أسماء الرجهـ، 742/ت

  ).ط.د(هـ، 1400الرسالة، بيروت، 

مختصر تاريخ دمشـق  ه، 78/ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل جمال الدين، ت
  .هـ1402رومية النحاس، دار الفكر، دمشق، : ، تحقيقالبن عساكر

  .سفير للتاريخ اإلسالمي ، نقالً عن موسوعةالموسوعة الموجزة في التاريخ اإلسالمي

، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    فضائل الصـحابة النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن، 

  ).ط.د(هـ، 1405

مكتـب  : ، تحقيـق تهذيب األسماء واللغـات هـ، 676/النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، ت

  ).ط.د. (م1996البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، 

، أخبار القضاةهـ، 306/ر محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي البغدادي، توكيع، أبو بك

  .هـ1366عبد العزيز المراغي، المكتبة التجارية، مصر، : تحقيق

  في المعاجم واللغة والغريب: سادساً

النهاية هـ، 606/ابن األثير، محي الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري، ت
طاهر أحمد الـزاوي وآخـرين، المكتبـة العلميـة،     : ، تحقبقالحديث واألثرفي غريب 

  ).ط.د(هـ، 1399بيروت، 

الزاهر في معاني كلمـات  هـ، 328/ األنباري، أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، ت
  .هـ1412حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، : ، تحقيقالناس

، تحقيق مجموعة علماء بإشراف دار كتاب التعريفاتلزين، الجرجاني، علي بن محمد بن علي ا

 .هـ1403الكتب العلمية، بيروت، 
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كشف المشـكل مـن   هـ، 597/ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي، ت
 ).ط.د(، )ت.د(علي البواب، دار الوطن، الرياض، : ، تحقيقحديث الصحيحين

تاج اللغـة وصـحاح   (الصحاح هـ، 398/اد الفارابي، تالجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حم
  .هـ1407، 4أحمد عبد الغفور، دار العلم للماليين، بيروت، ط: تحقيق، )العربية

تفسير هـ، 488/ الحميدي، أبو عبد اهللا، ابن أبي النصر، محمد بن فتوح بن حميد األزدي، ت
حمد عبد العزيز، مكتبـة  زبيدة م. د: ، تحقيقغريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم

  .هـ1415السنة، القاهرة، 

تاج العروس مـن جـواهر   هـ، 1205/الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، ت
  ).ت.د) (ط.د(، دار الهداية، القاموس

، عالم الكتب، بيروت، ، كتاب األفعـالهـ515/السعدي، أبو القاسم علي بن جعفر السعدي، ت
  .هـ1403

محمـد  . د: تحقيق غريب الحديث،هـ، 224/أبو عبيد القاسم بن عبد اهللا الهروي، ت ابن سالم،
  ).ط.د(هـ، 1396عبد المعيد خان، دار الكتاب العربي، بيروت، 

، المحيط في اللغـة هـ، 385/الصاحب ابن عباد، إسماعيل بن العباس أبو القاسم الطالقاني، ت
  .عترقيم آلي غير موافق في ترتيب صفحاته للمطبو

، عـالم الكتـب، القـاهرة،    معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلّمإبراهيم مجدي، . عزيز، د
  ).ط.د(م، 2009

، كتـاب العـين  هـ، 170/الفراهيدي، أبو عبد الرحمن، الخليل بن أحمد بن عمر البصري، ت
  ).ت.د(، )ط.د(إبراهيم السامرائي، مكتبة الهالل، . مهدي المخزومي، د. د: تحقيق

في غريب  المصباح المنيرهـ، 770/فيومي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الحموي، تال
 ).ت.د(، )ط.د(، المكتبة العلمية، بيروت، الشرح الكبير
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  .هـ1408، 2، دار النفائس، طمعجم لغة الفقهاء، حامد صادق قنيبي، ومحمد رواسقلعجي، 

مجمع : ، تحقيقالمعجم الوسيطحمد النجار، مصطفى، إبراهيم، والزيات، وحامد عبد القادر، وم

 ).ت.د(، )ط.د(اللغة العربية، دار الدعوة، استانبول، 

هــ،  610/المطرزي، أبو الفتح برهان الدين الخوارزمي، ناصر بن عبد السيد أبي المكارم، ت
  ).ت.د(، )ط.د(، دار الكتاب العربي، المغرب في ترتيب المعرب

التوقيف على هـ، 1031/عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي، ت المناوي، زين الدين محمد
محمد رضوان الداية، دار الفكـر المعاصـر، بيـروت،    . د: ، تحقيقمهمات التعاريف

  .هـ1410

، )ط.د(، دار صـادر، بيـروت،   لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم اإلفريقي المصري، 

 ).ت.د(

، مكتبـة لبنـان   )إنجليـزي عربـي  (لمصطلحات التربية المعجم الموسوعي فريد، . النجار، د

  .م2003ناشرون، 

  مراجع وكتب متنوعة: سابعاً

  ).ن.د(، )ت.د(، )ط.د(، موسوعة التدريسإبراهيم، محمد عزيز، 

جامع العلوم  –دستور العلماء الرسول، ) رب(النبي بن عبد ) رب(األحمد نكري، القاضي عبد 
هــ،  1421هاني حفص، دار الكتب العلمية، بيـروت،  : ، تعريبفي إصطالحات الفنون

  ).ط.د(

، مطبعة عيسى البـابي  التربية في اإلسالم أو التعليم في رأي القابسيأحمد فؤاد، . األهواني، د

  ).ط.د(م، 1955الحلبي، القاهرة، 
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كتاب التوحيد وقرة عيون هـ، 1285/التميمي، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن سليمان، ت
بشير محمد عـون، مكتبـة دار   : ، تحقيقوحدين في تحقيق دعوة األنبياء والمرسلينالم

  .هـ1411البيان، دمشق، 

هــ،  728/، تالدمشـقى  الحرانـى  اهللا عبد بن السالم عبد بن الحليم عبد بن حمدابن تيمية، أ
ناصر عبد الكـريم العقـل،   : ، تحقيقإقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم

  .هـ، دار عالم الكتب، بيروت1419، 7ط

مـدخل الشـرع   هـ، 737/ابن الحاج، أبو عبد اهللا محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي، ت
  ).ت.د(، )ط.د(، دار التراث، )المدخل(الشريف 

أبو الحسن القابسي والرسالة المفَصلة ألحوال المتعلّمـين وأحكـام المعلّمـين    أحمد، . خالد، د
 .م1986، 1الشركة التونسية للتوزيع، ط ،والمتعلّمين

تساؤالت فـي  (أصولها وأعالمها ومستقبلها  –التربية اإلسالمية رضا، الدكتور محمد جواد، 
 .م1997، 1، دار اليازوري العلمية، عمان، ط)جدلية اإلسالم والحداثة

جـاح الوطنيـة،   ، جامعة النملخّصات حول التدريس وأساليبهمأمون وجيه أحمد، . الرفاعي، د

 ).ت.د(، )ط.د(نابلس، 

، الـدار  1ط ،لسفة التربية اإلسالمية في القرآن والسنّةفالزنتاني، الدكتور عبد الحميد الصيد، 

 .م1993، 1العربية للكتاب، طرابلس ليبيا، ط

التوضيح المفيد لمسـائل كتـاب   هـ، 1409/الدويش، أحمد بن عبد اهللا بن محمد بن أحمد، ت
  ).ط.د(هـ، 1411ر العليان، ، داالتوحيد

، منشـورات  سياسة الحد من العنف وتعزيز اإلنضباط المدرسيمحمد، وآخرون، . الريماوي، د

  .م2013وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، رام اهللا، 
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، كتـاب آداب المعلّمـين  هـ، 256/سحنون، أبو عبد اهللا محمد بن أبي سعيد بن عبد السالم، ت

  .م1972، 2حسن عبد الوهاب، دار الكتب الشرقية، تونس، ط: وتحقيقدراسة 

كتاب اإليمـان ومعالمـه   هـ، 224/ابن سالم، أبو عبيد القاسم بن سالم بن عبد اهللا الهروي، ت
، 2محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي، ط: ، تحقيقوسننه واستكماله ودرجاته

  .هـ1403

دراسة عن دور العلمـاء فـي الحيـاة     -العلماء والسلطةد الحق، سيف الدين، عبد الحكيم عب
 ).ن.د(، )ط.د(م، 2008، السياسية واإلقتصادية في العصر العباسي األول

 ).ت.د(، )ط.د(، دار التوزيع اإلسالمية، القاهرة، منهج القرآن في التربيةشديد، محمد، 

، دروس صوتية قام المختار الشنقيطي دروس للشيخ محمدالشنقيطي، محمد بن محمد المختار، 

 .http://www.islamweb.net: بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية

علي العسيلي، مؤسسة األعلمي، بيروت، : ، تحقيق)الشوقيات(ديوان أحمد شوقي شوقي، أحمد، 

  .م1998، 1ط

، دار اليسـر،  محمد بن شامي شيبة: ، تقديماالختالط بين الرجال والنساءصقر، شحاتة محمد، 

 .هـ1432

، مكتبة البشرى اإلسالمية، الكويـت،  في التربية) ����(من أساليب الرسول العامر، نجيب خالد، 

 .م1990، 1ودار المجتمع، السعودية، ط

 .م2000، 1، دار عمار، عمان، طأساليب الدعوة والتربية في السنة النبويةزياد، . العاني، د

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب هـ، 1233/ت ،اهللا بن محمد عبد الوهاب، سليمان بن عبد
زهير الشـاويش، المكتـب اإلسـالمي،    : ، تحقيقالتوحيد الذي هو حقّ اهللا على العبيـد 

  .هـ1423بيروت، 
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، دروس صوتية على موقع اللقاء الشهريهـ، 1421/العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، ت
 .الشبكة اإلسالمية

، دروس صوتية علـى  لقاء الباب المفتوحهـ، 1421/مد بن صالح بن محمد، تالعثيمين، مح
  .موقع الشبكة اإلسالمية

، المعهد العالمي للفكـر  المنهجية اإلسالمية والعلوم السلوكية والتربويةطه جابر، . العلواني، د
 ).ت.د(، 2اإلسالمي، فرجينيا، ط

محاضـرات األوائـل   هـ، 1007/واري، تعلي دده، عالء الدين بن مصطفى البوسنوي السكت
محمد زينهم محمد عزت، دار اآلفاق العربية، القـاهرة،  . د: ، تعليقومسامرات األواخر

  .هـ1442

  ).ت.د(، )ط.د(، )ن.د(، ديوان علي بن أبي طالبعلي، بن أبي طالب، 

عبـد   .د: ، تحقيـق آداب األكـل هـ، 808/ابن العماد، أبو العباس أحمد بن يوسف الشافعي، ت
 .هـ1407، 2الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، 1، دار الفكرة، القـاهرة، ط فلسفة التربية اإلسالمية في القرآن الكريمأبو العينين، علي خليل، 
 .م1980

، مكتب المطبوعات اإلسـالمية،  وأساليبه في التعليم) ����(الرسول المعلّم أبو غدة، عبد الفتاح، 
 .م1996، 1لب، ودار البشائر، بيروت، طح

مدارج السالكين بين هـ، 751/ ابن قيم الجوزية، شمس الدين، محمد بن أبي بكر بن أيوب، ت
، دار الكتـاب  3محمد المعتصم باهللا البغدادي، ط: ، تحقيقمنازل إياك نعبد وإياك نستعين

  .هـ1416العربي، بيروت، 

مفتـاح دار السـعادة   ، 751/محمد بن أبي بكر بن أيـوب، ت  ابن قيم الجوزية، شمس الدين،
 ).ت.د(، )ط.د(، دار الكتب العلمية، بيروت، ومنشور والة العلم واإلرادة
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 .م1980، 2، دار الشروق، بيروت، طمنهج التربية اإلسالميةقطب، محمد، 

تـاريخ  (، تحت مقال مجلة المقتبسهـ، 1372/كردعلي، محمد بن عبد الرزاق بن محمد، ت

 .، المجلّة مرقّمة آلياً، المكتبة الشاملة اإللكترونية)علم الهندسة وكبار المهندسين

، مؤسسـة علـوم القـرآن،    نحو منهج إسالمي في التربية والتعليممحجوب، الدكتور عباس، 

 .م1987، 1عجمان، ودار ابن كثير، دمشق، ط

بكر : ، تحقيقفي شرح كتاب التوحيد فتح اهللا الحميد المجيدمحسن، حامد بن محمد بن حسين، 

 ).ط.د( ،هـ1417بن عبد اهللا أبي زيد، دار مؤيد، 

موسوعة مواقف السلف فـي العقيـدة والمـنهج    المغراوي، أبو سهل محمد بن عبد الرحمن، 
 ).ط.د(، )ت.د(، المكتبة اإلسالمية، القاهرة، والتربية

، 1، دار ابن حزم، بيروت، طرآن الكريممن أساليب التربية في القعثمان قدري، . مكانسي، د

 .م2001

  مواقع على الشبكة العنكبوتية: ثامناً
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Abstract 

This thesis consists of three chapters. In the first one, I talk about 

requirements of asking for Knowledge (science) and interacting with 

scholars. I clarify the importance of scholars and the educated in Islam 

referring to the holy versions from the Holy Quran and the noble Sunnah 

besides the path of prophets' companions who most of them were famous 

for asking for science and the great interest of Muslim Caliphs in scholars 

and science which doesn`t forbid them from doing Islamic battles to spread 

Islam worldwide. 

Moreover, I clarify the importance of asking for science in Islam 

which is divided by scholars into two types: Firstly, the obligatory science 

which is needed by everyone to do his Islamic duties and distinguish 

between right and untrue deeds. Secondly, the science that should be done 

by some rather than all. This science includes different types of knowledge. 

Ialso clarify the factors that emphasize the importance of interacting with 

scholars and benefit from them. 

In the second chapter, I talk about the rights of both ascholars and 

the educated aiming at the holy verses in Quran and the prophet's noble 

sayings which assert this. Then, I talk on the legitimacy of teaching 

manners to the educated by their teachers and the different sayings of 



c 

scholars in this regard mainly types and conditions of teaching good 

manners. I find to say that hitting while teaching manners is unacceptable, 

but I deduce that the educated should pay to their teachers according to 

what they had agreedon. 

In the third chapter, I talk about some rules concerning travel for 

learning. that is; a woman mustn't travel alone to do that but under certain 

conditions that maintain her safety and dignity. 

Moreover, I clarify that Parents' agreement must be given to the 

educated female when travel to get the ordinary science – not religious one 

– and mutual relationship between males and females is not allowed while 

getting science. Despite this, some scholars allow this under certain 

conditions as a necessity in our modern life. 


