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 (2جهله )سلسلة ما ال يسع 

 
 

 ما ال يسع المعلم جهُله
 

 
 

 بقلم :

 رضوان بن أحمد العواضي
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 محفوظة الطبع والنشر حقوق

 لة في الدارينءوتحت طائلة المسا
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 :المقدمة
رور ونعوذ بالله من ش،  ونستهديه إن الحمد لله نحمده ونستغفره

ضلل ومن ي،من يهده الله فال مضل له ،أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
هد وأش، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له ، فال هادي له 

 صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه ورسولهالله  أن محمدا عبد
 وسلم .

ِلُمونَ اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه َوال َتُموتُ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا )  (نَّ ِإالَّ َوأَن  ُتم  ُمس 
َها يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم  ِمن  نَ ف ٍس َواِحَدٍة َوَخَلقَ (  ِمن  

ُهَما رَِجااًل َكِثيرًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي تَ  اَءُلوَن ِبِه سَ َزو َجَها َوَبثَّ ِمن  
َر َحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلي ُكم  َرِقيباً  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه )،   )َواْل 

ِلح  َلُكم  َأع َماَلُكم  َويَ غ ِفر  َلُكم  ُذنُوَبُكم  وَ  ِِ ِِ َوُقوُلوا قَ و الً َسِديداً، ُيص  َمن  ُي
 .)َز فَ و زاً َعِظيماً اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقد  َفا

 أما بعد :
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محمد  يكتاب الله تعالى، وخير الهدى هد  فإن أصدق الحديث
وشر اْلمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل  صلى الله عليه وسلم،

 بدعة ضاللة وكل ضاللة فى النار.

م والسؤدد اال بسلم العلوالشعوب ال ترقى الى ذروة المجد  فان اْلمم
أدل على ذلك؛ ما كان عليه حال الجزيرة العربية واْلمة والمعرفة ، وال 

بأسرها قبل نزول الوحي وقيام محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة 
 بظالم الجهل ، تتخبطكانت   اذ ودعوة البشرية الى دين الحق ،

دعوة بفلما بعث اْلمين صلى الله عليه وسلم فيهم  ودياجيره القاتمة،
 المستحق للعبادة دون الخالق الهادي الى القائمة على العلم الحق

، ذاع صيتها وخشيها القاصي والداني ، فحكم أهل اإلسالم  أحد سواه
حكمهم الملوك تحت عمورة ، ودانت لهم البلدان ودخل أسقاع الم

 واْلمراء من أطراف الدنيا الى أطرافها.
وهو  ، أُمر به صلى الله عليه وسلم مأمورولهذا كان اْلمر بالعلم أول 

مِ  اق  َرأ  }فقال ربنا جل وعال :  ،أيضاأمر ْلمته   * َخَلقَ  لَِّذيا َربِ كَ  بِاس 
ن َسانَ  َخَلقَ  َرمُ  َوَربُّكَ  اق  َرأ   * َعَلقٍ  ِمن   اإل ِ َك   َعلَّمَ  * بِال َقَلمِ  لَّمَ عَ  الَِّذي * اْل 

ن َسانَ   .[5 - 1: العلق{ ] يَ ع َلم   َلم   َما اإل ِ
الح صناط عليه يفجعل القراءة أول لبنات العلم والمعرفة ،الذي 

 ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  أَنَّهُ  َفاع َلم  }سبحانه وتعالى : الحق قال ، اْلعمال وقبولها
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تَ غ ِفر   اللَّهُ  ِمِنينَ  ِلَذن ِبكَ  َواس   ُمتَ َقلََّبُكم   يَ ع َلمُ  اللَّهُ وَ  َوال ُمؤ ِمَناتِ  َولِل ُمؤ 
 .[11: محمد]{ َوَمث  َواُكم  

 عدادإ الواجبولما كان العلم أساس الرقي والتقدم والفالح ، كان من 
ى الحق ، ية اليقوم بمهمة التعليم ورسالة التنوير والهداالمعلم الذي 

 الواجب اال به فهو واجب. يتمْلن ماال 
ؤديها  يقه مضمون رسالته، فيفو  المعلم دوره، ، وحتى يدركاوْلجل هذ

والتي  ،رسالتي هذه ومربٍ فإني أض ِ بين يدي كل معلم كما يجب، 
ن ومربين يمن الله علينا بمعلميأن يد في معي الشددفعني لكتابتها ط

ون رسالتهم على أكمل وجه، وبأقصى يؤدأصحاب رسالة خالدة، 
 ،تؤتي أكلها ، وتلمس اْلمة ثمار جهودهمطاقات اإلستِاعة، حتى 

 ير.يخلصها من محنتها وواقعها المر  علَّ جيال أن يخرج من بين أيديهم
ن ليمنا ا، وتعر من كل من لهم الفضل في تربيتناواني ْللتمس العذ

، فم ِ ما ينتابني من الخجل ان وصل جهدنا المتواض ِ الى أيديهم
أني سأجد ب اال انني على يقين تام، رتقي أمامهم منبر الواعظ والناصحا

ه اليهم كرسالة االبن ي هذ، ولتكن رسالتمنهم العفو والمسامحة
 ، الذي ُيسعد والديه ؛ بفضوله ورأيه الجريء.المدلل

والله المسؤول دائما ان يوفقنا جميعا الى كل خير ،وأن يرزقنا حسن 
 العمل وأن يجزينا عليه حسن الثواب والفضل.

 التالية : الفصول والمباحثوفق  رسالتي هذه وقد كتبت
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 التمهيد : فضل المعلم 
 وفيه المباحث التالية :،  اْلول : أجرة المعلمالفصل 

 وجوب إعِاء اْلجير أجرهالمبحث اْلول : 
 أجرة معلم القرآن حكم المبحث الثاني : 
 أجرة معلم العلوم اْلخرى المبحث الثالث :

 المبحث الراب ِ : أجرة المعلم اذا كانت غير معلومة
 أجرة المعلم إذا أناب غيره عنهالمبحث الخامس : 

 لمبحث السادس : هدية المعلما
 وفيه المباحث التالية : ،  الفصل الثاني : واجبات المعلم

 المبحث اْلول : واجبه تجاه ربه 
 المبحث الثاني : واجبه تجاه نفسه
 المبحث الثالث : واجبه تجاه وطنه

 المبحث الراب ِ : واجبه تجاه مجتمعه
 ها المبحث الخامس : واجبه تجاه الجهة التي يعمل مع

 المبحث السادس : واجبه تجاه الجهة التي يعمل فيها
 المبحث الساب ِ : واجبه تجاه زمالئه 

 تخصصه  تجاهالمبحث الثامن : واجبه 
 المبحث التاس ِ : واجبه تجاه طالبه

 المبحث العاشر : واجبه تجاه أولياء اْلمور
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 وفيه مبحثان :، : فقه الثواب والعقاب  الثالثالفصل 
 ل : فقه الثوابالمبحث اْلو 

 المبحث الثاني : فقه العقاب
 : فقه الحضور والغياب الراب ِالفصل 

 وفيه مبحثان : 
 المبحث اْلول : فقه الحضور
 المبحث الثاني : فقه الغياب

 الخاتمة : وفيها ) النتائج والتوصيات (
والحمد  ، نسأل الله جل وعال القبول ، والنف ِ بهذا الجهد في الدارين

 العالمين .لله رب 
 
 

 كتبه :
 رضوان بن أحمد العواضي

 محافظة إب –اليمن 
 ه8341-ربيع اآلخر -26
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 التمهيد
 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  11 

 

  فضل المعلم
 

 :االعديد من الفضائل لعل من أهمه ،، والعلم الناف ِلمعلم الناس الخير
ئكته يصلون على معلم الناس الخير، والمراد ن الله تعالى ومالأ-1

 .الدعاءومن خلقه ، الرحمة ؛ من اللهبالصالة 
 للها لرسول ذكر:  قال الباهلي أمامة أبي ، عنفي الحديث الصحيح

 سولر  فقال عالم واآلخر عابد أحدهما رجالن وسلم عليه الله صلى
 على ضليكف العابد على العالم : ) فضل وسلم عليه الله صلى الله

 ومالئكته الله إن ):  وسلم عليه الله صلى الله رسول قال ثم ( ، أدناكم
 الحوت وحتى جحرها في النملة حتى واْلرض السماوات وأهل

 .  1( الخير الناس معلم على ليصلون
 ل ُعَقاَلءِ لِ  تَ غ ِليب   قال اإلمام علي بن محمد الهروي رحمه الله : ) ِفيهِ 

ُعونَ : َأي   َغي رِِهم ، َعَلى رَ  اسِ النَّ  ُمَعلِ مِ  َعَلى) بِال َخي رِ  َيد   أَرَادَ : ِقيلَ ( : ال َخي  
ينِ  ِعل مَ  َهَنا بِال َخي رِ   نَّ أَ  لِيُ ع َلمَ  ال ُمَعلِ مَ  ِ ِلقِ يُ  َوَلم   الرَُّجِل، َنَجاةُ  ِبهِ  َوَما الدِ 

َقاقَ  ِتح  لِ  الدَُّعاءِ  اس   .اه  َخي رِ ال   ِإَلى ُموِصلٍ  ِعل مٍ  تَ ع ِليمِ  ِْلَج 

                                                           

في صحيح  8181رواه الترمذي وقال حسن غريب . ) صحيح ( انظر حديث رقم :  1
 .  الجام ِ
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هِ  ِإَلى ِإَشاَرة   َوِفيهِ  َف ضَ  َوج  ،قَ  ال ِعَباَدةِ  َونَ ف  َِ  ُمتَ َعد ٍ  ل مِ ال عِ  نَ ف  َِ  بَِأنَّ  ِليَّةِ اْل   اِصر 
ِسهِ  ِفي ال ِعل مَ  َأنَّ  َم َِ  ، نَ ف   أه . 2اِفَلة  (نَ  ال ِعَباَدةِ  َوزِيَاَدةَ  فَ ر ض 
 قال العالمة ابن جبرين رحمه الله :و 

الواردة في طالب العلم أو في العلماء ليست خاصة بمن  اْلحاديث) 
ه كل من وصل إلى علم وحفظ، بل  وصل إلى الرتبة العليا من العلم 

وأتقنه صدق عليه أنه عالم بتلك المسألة فعليه أن يعلمها لمن يجهلها، 
إن الله  : وهذا يدل على فضل تعليم العلم كما ذكرنا في الحديث

لب فيجتهد اإلخوة في طومالئكته يصلون على معلمي الناس الخير 
 أه . 3(العلم حتى يكونوا من حملته ويكونوا من أهله

لى ، كان مما ينتف ِ به بعد مماته اان عمله ، اذا صحت فيه نيته -2
 قيام الساعة . 

 ِممَّا ) ِإنَّ : َوَسلَّمَ  َلي هِ عَ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ :  َقالَ  ُهَري  َرةَ  أَِبي َعن  
تِهِ  بَ ع دَ  َوَحَسَناتِهِ  َعَمِلهِ  ِمن   ال ُمؤ ِمنَ  يَ ل َحقُ   َوولدا ونشره علمه ل ًماعِ  َمو 

ِجًدا َأو   َورَّثَهُ  ومصحفا َتركه َصالحا تً  َأو   بَ َناهُ  َمس   و  أَ  بَ َناهُ  السَِّبيلِ  اِلب نِ  ابَ ي  
ًرا َراهُ  نَ ه   بعد من يل حقهُ  اتهوحي ِصحَّته ِفي َماله من أخرجَها َصَدَقةً  َأو   َأج 

 .4َموته (

                                                           

 (891/ 8مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) 2
 الموق ِ اإللكتروني للشيخ رحمه الله. 3
يَمان . )حسن( ،مشكاة المصابيح ) 4  (18/ 8َرَواُه بن َماَجه َوال بَ ي  َهِقي  ِفي شعب اإل ِ
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه 
صدقة جارية،   إذا مات ابن آدم انقِ ِ عمله إال من ثالث:وسلم: ) 

 م.مسل رواه(  أو علم ينتف ِ به، أو ولد صالح يدعو له

 عن هذا الحديث : قال اإلمام ابن جماعة اْلندلسي رحمه الله 
 علم؛ال معلم في موجودة الثالثة معاني وجدت نظرت إذا: أقول ) وأنا

 صلى - هقول إلى ترى أال إياه، وإفادته العلم إياه فإقراؤه الصدقة أما
 أي هذا، على يتصدق من: وحده  المصلي في - وسلم عليه الله

 للِالب ليحص العلم ومعلم الجماعة، فضيلة له لتحصل معه بالصالة
 شرف ابه وينال جماعة في صالة من أفضل هي التي العلم فضيلة
 إليصال اسببً  كان ْلنه فظاهر به المنتف ِ العلم وأما واآلخرة، الدنيا
 .به انتف ِ من كل إلى العلم ذلك
 مالعل أهل ألسنة على المستقرأ فالمعتاد له الصالح الدعاء وأما

 مالعل أهل وبعض وأئمتهم لمشايخهم الدعاء من قاطبة والحديث
 لحديثا بعضهم يقرأ وربما العلم من شيء عنه يذكر من لكل يدعون
 من شاء من اختص من فسبحان السند رجال لجمي ِ فيدعو بسنده
 .أه  5عِائه( جزيل من شاء بما عباده

 او دعا اليه ،ان له من اْلجر مثل أجور من تعلم منه وعمل به -3 
 الى قيام الساعة.

                                                           

 .(88)تذكرة السام ِ والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ( )ص:  5
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 ِإَلى َدَعا َمن  : »َقالَ  سلموَ  َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُهَري  َرةَ  أَِبي َعن  
رِ  ِمنَ  َلهُ  َكانَ  ُهًدى َج   ُأُجورِِهم   ِمن   َذِلكَ  ُقصُ يَ ن    اَل  تَِبَعهُ  َمن   ُأُجورِ  ِمث لُ  اْل 
ًئا ث مِ  ِمنَ  َعَلي هِ  َكانَ  َضاَلَلةٍ  ِإَلى َدَعا َوَمن   َشي    اَل  تَِبَعهُ  َمن   آثَامِ  لُ ِمث   اإل ِ

 . ُمسلم َرَواهُ .  «َشي ئا آثَاِمِهم   ِمن   َذِلكَ  يَ ن  ُقصُ 
لم والع وجاء لفظ " هدى " ههنا نكرة ليشمل عموم العمل الصالح ،

 الناف ِ .
 ،رسوله وأمر الله أمر : من هدى" إلى دعا : )  "من قال في التنوير

 ريقالِ آداب حتى هدى كل فيه ليدخل ونكره به، يهتدي ما أي
 أه . 6عنها ( اْلذى وإماطة

 لةالموص الداللة إما الهدى: الِيبي وقال المناوي رحمه الله : ) قال
 نم به يهتدي ما الحديث في وهو اإلرشاد مِلق أو ،البغية إلى

 . اْلعمال
 ِلقي هدى له يقال ما جنس في شائ ِ مِلق التنكير بحسب وهو
 وعمل لهال إلى دعا من هدى فأعظمه والعظيم والحقير وكثر قل ما على

 الفقيه شأن عظم ولهذا اْلذى إماطة إلى دعا من هدى وأدناه صالحا
 يعم نفعه وْلن عابد ألف على منهم واحد فضل حتى المنذر الداعي

 أه .7الدين ( يوم إلى واْلعصار اْلشخاص
                                                           

 )882 /81  (التنوير شرح الجام ِ الصغير 6
 )882 /6 (في فيض القدير 7
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، وبهجة  بنضارة وجهه ه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؛إصابت -4
 فؤاده وروحه. 

 يقول سلمو  عليه الله صلى الله رسول سمعت قال ثابت بن زيد فعن
 فقه حامل فرب يبلغه حتى فحفظه حديثا منا سم ِ امرأ الله : ) نضر

 . 8( بفقيه ليس فقه حامل ورب منه أفقه هو من إلى
 هل الدعاء معناه : الله( )نضر قوله:  الشيخ قال الخِابي : ) قال

 أه . 9والبهجة ( النعمة وهي بالنضارة
 دعاء اهذ ْلن العلم؛ نشر فضل على يدل قال الشيخ العباد : ) وهذا

 أه . 10بذلك ( يقوم لمن وسلم عليه الله صلى النبي من
 ؛ من الضالل ، والزيغ ، والهوى.انه صمام أمان اْلمة -2

رٍو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلي هِ  )  َوَسلََّم: َعن  َعب ِد اللَِّه ب ِن َعم 
َتزُِعُه ِمَن ال ِعَباِد َوَلِكن  ي َ  ِإنَّ  ِبُض ال ِعل َم ان ِتَزاًعا يَ ن   ِبُض ال ِعل َم اللََّه اَل يَ ق  ق 

ُجهَّااًل َفُسِئُلوا  ؤوسار ِبَقب ِض ال ُعَلَماِء َحتَّى ِإَذا َلم  يُ ب ِق َعاِلًما اتََّخَذ النَّاُس 
 . َلي هِ ُمت ََّفق  عَ  ( َفَأف  تَ و ا ِبَغي ِر ِعل ٍم فضلوا وأضلوا

                                                           

 (. 881ابن ماجة )  -ه ، صحيح رواه الترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجة واللفظ ل 8
 (816/ 8) 811معالم السنن للخِابي  9

 (892/ 89شرح سنن أبي داود   عبد المحسن العباد ) 10
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 ،ل اللهأجر القائم في سبي يكتب له، ان عمله إن صحت فيه نيته-6
 .على عبادة سبعين عاما الله ما يفضل عند اْلجرمن  له

 رسول أصحاب من رجل مر قال هريرة عند الترمذي من حديث أبي
 فأعجبته عذبة ماء من عيينة فيه بشعب وسلم عليه الله صلى الله

 حتى فعلأ ولن الشعب هذا في فأقمت الناس اعتزلت لو فقال لِيبها
 صلى للها لرسول ذلك فذكر وسلم عليه الله صلى الله رسول أستأذن

 أفضل الله لسبي في أحدكم مقام فإن تفعل ) ال فقال : وسلم عليه الله
 . 11عاما( سبعين بيته في صالته من

 الساحل لىإ ففزعوا الرباط في كان أنه عنه الله رضي هريرة أبي وعن
 ما فقال انإنس به فمر هريرة أبو ووقف الناس فانصرف بأس ال قيل ثم

يقول  وسلم هعلي الله صلى الله رسول سمعت فقال هريرة أبا يا يوقفك
 لحجرا عند القدر ليلة قيام من خير الله سبيل في ساعة ) موقف :

 .12اْلسود(

                                                           

 قال أبو عيسى هذا حديث حسن ، وحسنه اْللباني في صحيح الجام ِ. 11
رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وغيرهما، ) صحيح ( ، انظر : صحيح الترغيب  12

 (.88/ 8ب )والترهي
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 انه خير الناس وأفضلهم ، منزلة ومكانة.-2

 الله رسول قال:  قال عنه الله رضي حديث عثمانفي الصحيح من 
 البخاري. اهرو  ( وعلمه القرآن تعلم من خيركم ):  وسلم عليه الله صلى

 الاْلعم من وكثيرا الجهاد أن م ِ : ) وجهه قال اْلنصاري رحمه الله
 لسالمج ذلك بأهل فالالئق، المقامات بحسب الخيرية أن: أفضل

 المعلمين المتعلمين خير: المراد أن أو والتعليم، التعلم على التحريض
 كالم كالمال خير ْلن غيره؛ في ال القرآن في وتعليمه تعلمه كان من
 أه . 13( به اشتغل من النبيين بعد الناس خير فكذلك تعالى الله

  

                                                           

 (818/ 1منحة الباري بشرح صحيح البخاري ) 13
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 الفصل األول
 أجـرة المعلم

 
 وفيه المباحث التالية :

 وجوب إعطاء األجير أجره  المبحث األول :
 المبحث الثاني : حكم أجرة معلم القرآن 

 المبحث الثالث : أجرة معلم العلوم األخرى
 أجرة المعلم اذا كانت غير معلومة المبحث الرابع : 

 ناب غيره عنهأأجرة المعلم اذا  المبحث الخامس :
 هدية المعلم المبحث السادس :
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 المبحث األول
 األجير أجرهوجوب اعطاء 

 
 

 )أع ِوا: َوسلم َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُعَمرَ  ب نِ  اللَّهِ  َعب دِ  َعن  
َِجيرَ  َرهُ  اْل   .14هَماجَ  اب ن َرَواهُ  َعَرقُُه ( َيِجفَّ  َأن   قَ ب لَ  َأج 

واْلمر  ، دليل على وجوب اعِاء اْلجير أجرته ،وفي الحديث
 بالمبادرة بدفعها دون مماطلة ، او تسويف .

 ْلجيرا إعِاء إلى المسارعة قال العالمة الكحالني رحمه الله : ) فيه
 أه . 15اإليجاب ( في ظاهر وهو اْلجرة

رَا  ِفي ال ُمَباَلَغةُ  ِمن هُ  :) ال ُمَرادُ  المفاتيح في مرقاةو  ع َِاءِ  عِ ِإس   َوتَ ر كِ  اإل ِ
م َِالِ  يَفاِء( ِفي اإل ِ  أه . 16اإل ِ
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 فوائد الحديث :
 في الحديث من الفوائد ما يلي  :

 استئجار اْلجير لمنفعة يقوم بها ، وهذا باتفاق.اْلولى : جواز 
الثانية : ان أجرة العامل انما تجب بعمله وجهده ، فان لم يعمل ، ولم 

 يقم بما استأجر ْلجله ، فان اْلجرة المتفق عليها تسقط .
 أجرته وان لم يعمل ؟.ير للمستأجر اعِاء اْلجوهل 

 ؛له ذلك ، ان قصد بها التكرم والفضل واإلحسان ، اما انها تجب
 فال.

عها على دف اْلجير في أجرته ، اذا كان مقدورالثالثة : حرمة مماطلة 
:  ركالمبا ابن قال ( وعقوبته عرضه يحل الواجد لي ، لحديث : )

 اودد أبو رواه.  له يحبس:  وعقوبته.  له يغلظ:  عرضه يحل
 .17والنسائي

 : الالم بفتح( الواجد لي) قال العالمة الكحالني رحمه الله : ) 
 . الغني :والواجد ،الياء في الواو أدغمت لويا أصله المِل،

:  هل  يقول بأن؛  لغريمه حالل يصيره( عرضه) ،اإلحالل من( حلي)
 ما ؤديي حتى الحاكم يحبسه بأن( وعقوبته) ،مماطل أنت ظالم أنت
 .أه  18(عليه
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ِ لُ : َقالَ  َسلَّمَ وَ  َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  وفي الصحيحين : َأنَّ   ) َم
 متفق عليه. َفليتب ِ  ( َمِليء على أحدُكم أُت ِب َِ  َفِإَذا ظُل م   ال َغِني ِ 

 بالحق لمِلا تحريم على دليل فيه قال ابن دقيق العيد رحمه الله : )
 شافعيال مذهب في واختلفوا الِلب بعد القدرة م ِ فيه خالف وال
 فيه وذكر الحق؟ صاحب طلب غير من القدرة م ِ اْلداء يجب هل

 لالمِ لفظة ْلن الحديث من الوجوب يؤخذ أن ينبغي وال وجهان
 .آخر دليال الوجوب مأخذ فيكون الِلب بتقديم تشعر
 مضموم "أتب ِ فإذا: "وقوله،  اْلداء العاجز عن يخرج" الغني: "وقوله

 ساكن لياءا مفتوح" فليتب ِ: "وقوله،  الباء مكسور التاء ساكن الهمزة
 تابعا علتهج: فالنا أتبعت: قولنا من مأخوذ الموحدة الباء مفتوح التاء
 أه . 19( بالحوالة الحق طلب في تبعيته ههنا والمراد،  للغير

شأنها في هذا شأن كل ما يصح  في الذمة ،اْلجرة وتصح ان تكون 
 بقاؤه في ذمة العبد. 

 قال البهوتي رحمه الله : 
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مَّةِ  ِفي َتُكونَ  َأن   ) َوَيِصحُّ   َفَما)  ُمَعي ََّنةً  َتُكونَ  َوَأن   -أي اْلجرة  – الذِ 
مَّةِ  ِفي ُمهُ (  الذِ  مَّةِ  ِفي ًناَثمَ  َيُكونَ  َأن   َصحَّ  َفَما(  َكَثَمنٍ )  ُحك   َصحَّ  ، الذِ 
َرةً  َيُكونَ  َأن   َرةُ (  وَ )  ُأج  ُج   أه . 20( يَّنٍ ُمعَ (  َكَمِبي ٍِ  ال ُمَعي ََّنةُ )  اْل 

 الرابعة : وجوب اداء الحقوق ْلهلها ، وحرمة حبسها لغير مبيح شرعي.
 الخامسة : وجوب الرفق باْلجير وحرمة التعدي عليه او ظلمه . 
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 المبحث الثاني
 حكم أجرة معلم القرآن

 

أهل العلم رحمهم الله في حكم أخذ اْلجرة على تعليم القرآن اختلف 
 الى قولين :

 ،وأبو ،وأحمد ،والشافعي القول اْلول : الجواز ، وهو مذهب: مالك
ثور ،ومتأخروا الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، ورواية للحنابلة ، وهو 

 . 21مذهب أهل الظاهر
مذهب متقدموا الحنفية ، ورواية القول الثاني : عدم الجواز ؛ وهو 

 . 22الرأي للحنابلة ، وأصحاب
 :  وحجة الفريق األول

 مَ َوَسلَّ  َعَلي هِ  اللَّهُ  لَّىصَ  النَِّبي ِ  َأص َحابِ  ِمن   نَ َفًرا َأنَّ : َعبَّاسٍ  حديث اب نِ -1
لِ  ِمن   َرُجل   َلُهم   فَ َعَرضَ  َسِليم   َأو   َلِديغ   وفيهم ِبَماءٍ  َمرُّوا : فَ َقالَ  ال َماءِ  َأه 
ُهم   َرُجل   ََِلقَ َفان   َسِليًما َأو   َلِديًغا الَماء ِفي ِإن رَاٍق؟ ِمن   ِفيُكم   َهل    ِمن  
َحاِبهِ  ِإَلى اءِ بِالشَّ  َفَجاءَ  فبرئ َشاءَ  على ال كتاب ِبَفاِتَحة فَ َقَرأَ   َفَكرُِهوا َأص 

ًرا اللَّهِ  ِكَتابِ  َعَلى َأَخذ تَ : َوَقاُلوا َذِلكَ  : فَ َقاُلوا ال َمِديَنةَ  ِدُمواقَ  َحتَّى َأج 
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ًرا اللَّهِ  ِكَتابِ  َعَلى َأَخذَ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  ُسولُ رَ  فَ َقالَ . َأج 
ُتم   َما َأَحقَّ  ِإنَّ : »َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  ًرا َعَلي هِ  َأَخذ   ال ُبَخارِيُّ  َرَواهُ .  «اللَّهِ  ابُ ِكتَ  َأج 
ُتمُ : »ِرَوايَةٍ  َوِفي رِبُوا اق ِسُموا َأَصب   ًماسَ  َمَعُكم   ِلي َواض   .«ه 

 اي في –نص  قال القرطبي رحمه الله، عن هذا الحديث : ) وهو
   أه . 23عليه( يعول أن فينبغي الخالف يرف ِ -جواز أخذ اْلجرة 

ِل ب ِن َسع ٍد رضي الله عنه َقاَل : )أََتت  النَِّبيَّ َصلَّى حديث-2 اللَُّه  َسه 
َسَها لِلَِّه َوِلَرسُ  َرأَة  فَ َقاَلت  : ِإن ََّها َقد  َوَهَبت  نَ ف  وِلِه َصلَّى اللَُّه َعَلي ِه َوَسلََّم ام 

ِنيَها َعَلي ِه َوَسلََّم فَ َقاَل : َما ِلي ِفي النِ َساِء ِمن  َحاَجٍة ، فَ َقاَل َرُجل  : َزو ِ  ج 
َها ثَ و بًا ، َقاَل : اَل  ِِ َها َوَلو  َخاَتًما مِ  َقاَل : َأع  ِِ ن  َحِديٍد َأِجُد َقاَل : َأع 

د  ، َفاع َتلَّ َلُه ، فَ َقاَل : َما َمَعَك ِمن  ال ُقر آِن ؟ َقاَل : َكَذا وََكَذا َقاَل : فَ قَ 
ُتَكَها ِبَما َمَعَك ِمن  ال ُقر آِن(   متفق عيه.َزوَّج 

وفي هذا الحديث : دليل ) : في شرح مسلم  قال النووي رحمه الله
لجواز كون الصداق تعليم القرآن ، وجواز االستئجار لتعليم القرآن ، 
وكالهما جائز عند الشافعي ، وبه قال عِاء ، والحسن بن صالح ، 
ومالك ، وإسحاق ، وغيرهم ، ومنَ َعه جماعة ، منهم : الزهري ، وأبو 

 ما أخذتمحنيفة ، وهذا الحديث م ِ الحديث الصحيح : ) إن أحق 
عليه أجراً كتاب الله ( يردان قول َمن من ِ ذلك ، ونقل القاضي عياض 
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 24( جواز االستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى أبي حنيفة
 أه .

ذ اْلجرة رحمه اللهوقال ابن عبد البر  : ) وفي هذا الحديث جواز أخ 
ذ الَبدل على الوفاء به ، ونحو  ؛ ْلنه إذا  ذلكعلى تعليم القرآن ، وأخ 

را جاز أن يؤخذ عليه العوض في كل ما ينتف ِ به منه  جاز أن يكون َمه 

 25، وإلى هذا المعنى ذهب مالك والشافعي وأبو ثور وأحمد وداود (
 . اه 
 إنك وافقال فأتوه بقوم مر أنه عمه عن الصلت بن خارجة حديث-3

 معتوه لبرج فأتوه الرجل هذا لنا فارق بخير الرجل هذا عند من جئت
 جم ِ تمهاخ وكلما وعشية غدوة أيام ثالثة القرآن بأم فرقاه القيود في

 صلى لنبيا فأتى شيئا فأعِوه عقال من أنشط فكأنما تفل ثم بزاقه
 : ) كل سلمو  عليه الله صلى النبي فقال له فذكره وسلم عليه الله

 .  26حق ( برقية أكلت لقد باطل برقية أكل لمن فلعمري
 وسلم هعلي الله صلى النبي أصحاب من ناسا أن سعيد أبيحديث -4

 فأتونا يدهمس فاشتكى يضيفوهم ولم يقروهم فلم العرب من بحي مروا
 نفعل فال تضيفونا ولم تقرونا لم ولكن نعم قلنا دواء عندكم هل فقالوا
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 فجعل لقا الغنم من قِيعا ذلك على فجعلوا جعال لنا تجعلوا حتى
 عليه الله صلى يالنب أتينا فلما فبرأ الكتاب بفاتحة عليه يقرأ منا رجل
 وقال همن نهيا يذكر ولم رقية أنها يدريك وما قال له ذلك ذكرنا وسلم
  .27بسهم( معكم لي واضربوا كلوا
قياس أجرة تعليم القرآن على سائر اْلفعال الجائز أخذ اْلجرة -5

 عليها.
  

                                                           

قال أبو عيسى هذا حديث صحيح . صحيح ، انظر : صحيح وضعيف سنن الترمذي  27
(2 /68. ) 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  28 

 

 وهم المانعون، فاحتجوا بما يلي :  وأما أصحاب القول الثاني ؛
 نية لىإ فيها يحتاج التي الواجبات من واجب تعليم القرآن  أن-1

 قال دوق والصيام كالصالة أجرة عليها يؤخذ فال واإلخالص التقرب
تَ ُروا َوال} تعالى  ِفي ال َمذ ُكورُ  ال ُجع لُ  ُكنِ يَ  ،َوَلم  {َقِليالً  َثَمناً  ِبآيَاِتي َتش 

َجاَرةِ   الرَّق يُ  أَكانَ  َوَسَواء   ،الرَّق يِ  َعَلى َكانَ  ال ُقر آِن، َوِإنََّما تَ ع ِليمِ  َعَلى اإل ِ
ِتئ َجارُ  َغي رِهِ  َأو   بِال ُقر آنِ   َولَي سَ : َقاُلوا. َكال ِعاَلَجاتِ  َجائِز   ِعن َدنَا َعَلي هِ  ااِلس 
 النَّاِس . َعَلى َواِجب   فَ ُهوَ  ر آنِ ال قُ  تَ ع ِليمُ  َوأَمَّا النَّاِس، َعَلى َواِجًبا

ْلن تعليم القرآن عبادة ، وواجب شرعي ، فال يجوز أخذ اْلجر عليه و 
   .28، وأباحوا أخذ اْلجرة على الرقية

 معلمو: " قال وسلم عليه الله صلى النبي أن عباس حديث ابن-2
 . 29"المسكين على وأغلظهم باليتيم رحمة أقلهم شراركم صبيانكم

 علمينالم في تقول ما الله رسول يا قلت قال: هريرة حديث أبي-3
 .30"رياء وكالمهم سحت وثوبهم حرام درهمهم" قال

                                                           

 اية المجتهد (.) انظر : تفسير القرطبي  ، وبد 28
 بن سعد فيه: ) (892: ص) المقدسي طاهر البن التذكرة معرفةموضوع ، قال في  29

 ( .كذاب هوو  طريف
وأما حديث أبي هريرة فرواه علي بن عاصم، عن ال أصل له ، قال القرطبي رحمه الله : " 30

حماد بن سلمة، عن أبي ُجرهم، عنه، وأبو ُجرهم مجهول ال يُعرف، ولم يرو حماد بن 
سلمة عن أحد يقال له: أبو جرهم، وإنما رواه عن أبي الُمهز ِم، وهو متروك الحديث أيضاً، 

 [.8/88وهو حديث ال أصل له".اه  ]الجام ِ ْلحكام القرآن 
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 الصفة أهل من ناسا علمت:  قال الصامت بن عبادة حديث-4
 مالب ليست فقلت قوسا منهم رجل إلي فأهدى ، والكتابة القرآن
 وسلم عليه لهال صلى الله رسول عنها فسألت الله سبيل في عنها وأرمي
 . 31فاقبلها (  نار من طوقا بها تِوق أن سرك ) إن:  فقال

 الترجيح :
 . ما احتج به أصحابهوالراجح من القولين ؛ القول اْلول ، لقوة 

ي فتاويه، وجم ِ ف، وابن تيمية  في التفسيرواختار هذا القول: القرطبي 
  من اهل العلم رحمهم الله.

 وأجيب على أدلة المانعين بعدة أجوبة ، أهمها ما يلي : 
 ْلنه سدقياس فايم القرآن على الصالة والصيام ، قياس تعلأن اْلول : 

 باداتع والصوم الصالة أن وهو فرقانا بينهما إن ثم النص مقابلة في
 اْلجرة فتجوز المعلم لغير متعدية عبادة القرآن وتعليم بالفاعل مختصة

 القرآن. كتابة كتعليم النقل محاولته على
 .تعليم القرآن عبادة ، وواجب شرعي أنأما عن قولهم الثاني : 

َّال رحمه اللهف وأما قول الِحاوي : إن تعليم الناس : )  قال ابن ب
القرآن بعضهم بعضًا فرض : فغلط ؛ ْلن تعلم القرآن ليس بفرض ، 

قوم به لى كل أحد : ما تفكيف تعليمه ؟! وإنما الفرض المتعين منه ع
                                                           

 (.1/ 8) صحيح ( ، انظر : صحيح ابن ماجة ) 31
 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  31 

 

الصالة ، وغير ذلك : فضيلة ، ونافلة ، وكذلك تعليم الناس بعضهم 
بعضاً الصالة ليس بفرض متعين عليهم ، وإنما هو على الكفاية ، وال 
 فرق بين اْلجرة على الرَقى ، وعلى تعليم القرآن ؛ ْلن ذلك كله منفعة

 أه . 32(
تَ ُروا َوال:}ة الثالث : وأما ما استدلوا عليه باآلي  .{َقِليالً  َثَمناً  اِتيِبآيَ  َتش 

 عليه يأخذ تىح فأبى التعليم عليه تعين فيمن تكون فأجيب ، أنها انما
 وقد ذلك يف السنة بدليل اْلجرة أخذ له فيجوز يتعين لم إذا فأما أجرا

 فال عياله لىع وال نفسه على ينفقه ما عنده ليس أنه إال عليه يتعين
 .وحرفته صنعته على يقبل أن وله التعليم عليه يجب

ال ا شيء، الراب ِ : وأما ما استدلوا به من اْلحاديث فال يصح منها
 فاختلف في تصحيحه، ومن صححه، الصامت ، بن حديث عبادة

 را.أج عليه أخذ ثم لله علمه يكون أن جائز أنه؛ على  فقد أوله
 يثحد يعارض ال عبادة وحديثقال اإلمام الصنعاني رحمه الله : ) 

 مغيرة هروات في عبادة وحديث صحيح عباس ابن حديث إذ عباس ابن
 فيه ثعلبة نب اْلسود وفيه حديثه أحمد واستنكر فيه مختلف زياد بن

 على محمول فإنه صح ولو قالوا،  الثابت الحديث يعارض فال مقال
 ْلجرةا ْلخذ قاصد غير وبالتعليم باإلحسان متبرعا كان عبادة أن

 أخذ فيو  وتوعده أجره إبِال من وسلم عليه الله صلى النبي فحذره
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 انواك فقراء ناس ْلنهم ودناءة كراهة بخصوصهم الصفة أهل من اْلجرة
 أه . 33(مكروه منهم المال فأخذ الناس بصدقة يعيشون

أي المجيزون وهم –وتأولوا ) قال العظيم آبادي رحمه الله: و 
 كان تبرع به ونوى االحتساب فيهحديث عبادة على أنه   -الجمهور

ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونف ِ فحذره النبي صلى 
الله عليه وسلم إبِال أجره وتوعده عليه وكان سبيل عبادة في هذا 
سبيل من رد ضالة لرجل أو استخرج له متاعًا قد غرق في بحر تبرعاً 

ة قبل لذلك أجر وحسبة فليس له أن يأخذ عليه عوضًا ولو أنه طلب 
أن يفعله حسبة كان ذلك جائزاً، وأهل الصفة قوم فقراء كانوا يعيشون 

 .ه  أ 34(بصدقة الناس فأخذ المال منهم مكروه ودفعه إليهم مستحب
 وما سوى حديث عبادة، فال يصح، وال داللة فيها على ما ذهبوا اليه.

 على قومي منها شيء فليس اْلحاديث قال القرطبي رحمه الله : ) وأما
 أه . 35بالنقل ( العلم أهل عند شيء منها يصح وال ساق
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 المبحث الثالث
 أجرة معلم العلوم األخرى

  
بعد ان عرضنا أقوال الفقهاء رحمهم الله في حكم أخذ اْلجرة على 

 تعليم القرآن ، وتبين لنا ان الراجح؛ الجواز.
ريم ن الكنستعرض اآلن ، حكم أخذ اْلجرة على تعليم ما سوى القرآ

يبية ؛ كالعلوم التجر ،كالنحو والفقه ، والحديث ، وغيرها من العلوم 
 ونحوها. واالجتماعية،

،  مما يتعدى نفعها للغير ، واريد بها القربة فأما علوم الشرع والدين ؛
فالخالف فيها كالخالف في أخذ اْلجرة على تعليم القرآن ، وقد 
بسِنا القول فيه كما في المبحث السابق، وتبين لنا ان الراجح من 

 قولي أهل العلم ؛جواز أخذ اْلجرة على تعليم القرآن الكريم.
تنازع العلماء في جواز )  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله:

االستئجار على تعليم القرآن والحديث والفقه على قولين مشهورين 
 . هما روايتان عن أحمد

إحداهما : وهو مذهب أبى حنيفة وغيره ، أنه ال يجوز االستئجار 
  . على ذلك

 . والثانية : وهو قول الشافعي أنه يجوز االستئجار
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أنه يجوز م ِ الحاجة دون الغنى وفيها قول ثالث في مذهب أحمد :  
ت َ " ، كما قال تعالى في ولي اليتيم :  ع ِفف  َوَمن   َوَمن  َكاَن َغِني ًا فَ ل َيس 

 " . َكاَن َفِقيراً فَ ل َيأ ُكل  بِال َمع ُروفِ 

ويجوز أن يعِى هؤالء من مال المسلمين على التعليم ، كما يعِى  
 أه . 36( الحاجةاْلئمة والمؤذنون والقضاة ، وذلك جائز م ِ 

 ثوالحدي الفقه تعليم على اْلجرة يأخذ أن وقال أيضا : ) ويجوز
 يصح وال ، المذهب في وجه وهو محتاجا كان إن ونحوهما

 من أحد عن ينقل لم ْلنه الميت إلى وإهدائها القراءة على االستئجار
 مالال ْلجل قرأ إذا القارئ إن العلماء قال وقد.  ذلك في اإلذن اْلئمة

 يتالم إلى يصل وإنما الميت إلى يهدى شيء فأي ، له ثواب فال
 من دأح به يقل لم التالوة مجرد على واالستئجار ، الصالح العمل
 أخذ جوازب بأس وال التعليم على االستئجار في تنازعوا وإنما ، اْلئمة
 أه . 37أحمد( عليه ونص الرقية على اْلجرة

وأما اْلجرة على ما سوى العلم الشرعي، مما ال يتقرب به الى الله ، 
فيجوز أخذ اْلجرة على تعليمه دون منازع ، ْلن خالف العلماء انما  

 كان في العلوم المتقرب بها الى الله ، كعلوم الدين .
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 وْلنه حينئذ أجير على عمل مباح ، واْلجرة عليه مباحة باتفاق .
 والسنة واإلجماع على جوازها . وقد دلت نصوص الكتاب

 الكتاب اإلجارة جواز في قال اإلمام ابن قدامة رحمه الله : ) اْلصل
 كمل أرضعن فإن}  تعالى الله فقول الكتاب أما واإلجماع والسنة
 رهاستأج أبت يا إحداهما قالت: }  تعالى وقال{  أجورهن فآتوهن

 ىإحد أنكحك أن أريد إني قال*  اْلمين القوي استأجرت من خير إن
 منف عشرا أتممت فإن حجج ثماني تأجرني أن على هاتين ابنتي

 عند اكن:  قال الندر بن عتبة عن سننه في ماجة ابن وروى{  عندك
 قصة غبل إذا حتى{  طس}  فقرأ سلم و عليه الله صلى الله رسول
 شراع أو حجج ثماني نفسه أجر السالم عليه موسى إن:  قال موسى

 يريد جدارا هافي فوجدا}  تعالى الله وقال بِنه وطعام فرجه عفة على
 على يدل وهذا{  أجرا عليه التخذت شئت لو قال فأقامه ينقض أن

 . إقامته على اْلجر أخذ جواز
 استأجرا بكر اوأب سلم و عليه الله صلى الله رسول أن فثبت السنة وأما 

 رضي هريرة أبي عن البخاري وروى خريتا هاديا الديل بني من رجال
 و عز لهال قال: ]  قال سلم و عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله
 باع لورج غدر ثم بي أعِى رجل:  القيامة يوم خصمهم أنا ثالثة جل
[  أجره يوفه ولم منه فاستوفى أجيرا استأجر ورجل ثمنه فأكل حرا
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 صرم وكل عصر كل في العلم أهل ، وأجم ِ كثيرة هذا في واْلخبار
 أه . 38اإلجارة( جواز على

 حفظهو  الخط الصبي تعليم على أجرا المعلم أعِي وقال أيضا: ) وإن
 فظلح يعِيه أن ينوي المعِي كان إن:  فقال أحمد عليه نص جاز

 اْلجر أخذ يجوز مما هذا وْلن كذا كان إذا فأرجو وتعليمه الصبي
 أه . 39عليه( االستئجار يجوز ما كسائر غيره م ِ فجاز مفردا عليه

 أهل من يكون أن فاعله يختص ال وقال رحمه الله تعالى أيضا : ) وما
 المساجد اءوبن وأشباهه المباح والشعر والحساب الخط كتعليم القربة

 فلم ربةق غير وتارة قربة تارة يق ِ ْلنه عليه اْلجر أخذ جاز والقناطر
 في ذلكوك البيوت وبناء اْلشجار كغرس لفعله االستئجار من يمن ِ
 أه . 40( والحديث الفقه تعليم
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 المبحث الرابع
 أجرة المعلم اذا كانت غير معلومة

 
المقرر في الشريعة اإلسالمية ، ان المجهول ال يصح التعاقد عليه 

 مِلقا.
لما  ، سواء كان ذلك ، في البي ِ او الشراء ، او سائر وجوه اإلنتفاع

 فيه من الضرر الحتمي المترتب عليه ؛ والضرر يزال .
 فال تصح اْلجرة المجهولة بحال ، ْلن الغرر يترتب عليها ، والضرر

 دفعه وازالته.على الضرر تعين  وما قامحتمي ،  فيها
 اْلجرة، تعيينوقد ذهب فقهاء اإلسالم رحمهم الله الى وجوب 

 وتحديدها.
 أه . 41َمع ُلوٍم ( ِبِعَوضٍ  َمع ُلوم رة : ) َعَملقال ابن النجار عن اإلجا

 متى ما جهلت اْلجرة فسدت اإلجارة .و 
َرةِ  قال السرخسي رحمه الله : ) َوَجَهاَلةُ  ُج  جَ  تُ ف ِسدُ  اْل   أه . 42اَرَة (اإل ِ

تَ َرطُ  َرةِ  َكو نُ  وقال النووي رحمه الله : ) َوُيش  ُج  مَّةِ  ِفي الَِّتي اْل   َمع ُلوَمةً  الذِ 
ًرا ِجن ًسا  أه . 43ال بَ ي  ِِ ( ِفي َكالثََّمنِ  َوِصَفةً  َوَقد 
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 وقال البهوتي رحمه الله : 
َجاَرةِ (  الثَّاِني)  الشَّر طُ (  َفص ل  ) )  ُج   َمع رَِفةُ )  ِلْل ِ  ِعَوض   ِْلَنَّهُ  ؛(  َرةِ اْل 
 أه . 44( َكالثََّمنِ  َمع ُلوًما َيُكونَ  َأن   فَ َوَجبَ  ُمَعاَوَضةٍ  َعق دِ  ِفي

وتحديدها لألجير حتى ال يحصل شيء من فيجب تعيين اْلجرة ،
 الخالف بين اْلجير والمستأجر.

 ُكونَ تَ  قال الصنعاني رحمه الله ، في حكمة تحديد اْلجرة : ) لَِئالَّ 
ُهوَلةً   أه . 45َوال ِخَصاِم( الشِ َجارِ  إَلى فَ تُ َؤدِ ي َمج 

 وهنا مسألة : 
 ة وال يعلم مقدار أجرته ، ما حكم عمله؟.المعلم الذي يتعاقد م ِ الدول

رخص العلماء في هذا العقد ، ْلن اْلصل أن أجرة المعلم معلومة 
بأجرة أمثاله ، فتكون اْلجرة في هذا العقد معلومة وان لم تتفاوض 
الدولة معه عليها ، او تتفق معه على تسميتها ، اذ المشاع في أجرة 

 ين غالبا.المعلم انها واحدة بين أكثر المعلم
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 الخامسالمبحث 
 لمعلماهدية 

 
 :معنى الهدية 
 عوض؛ الب لغيره ماله المرء تمليك: اللغة ، بأنها  في تعرف الهدية

 .46تلًِفا
 لغيره، ياتهح في التبرع له ممن وتعرف في االصِالح بأنها : تمليك

47عوض وال شرط بال إكراًما ماله؛ من عيًنا
  . 

 : حكم الهدية
يفا للقلوب ، وكسبها تأل ؛ تشرعالندب ، فاْلصل في الهدية 

 .واستمالتها
 أدلة مشروعية الهدية :

ودليل مشروعيتها قوله صلى الله عليه وسلم ، كما عند البخاري في 
 َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللهُ  َصلَّى النَِّبي ِ  َعنِ  ُهَري  َرَة، أَِبي اْلدب المفرد ، من حديث

 . 48تحابوا ( ) تهادوا: َقالَ 
 وتستحب بما يقدر عليه العبد ، وان شيئا يسيرا .
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 صلى - النبي عن عنه الله رضي هريرة أبي في الصحيح ، من حديث
 ارتها،لج جارة تحقرن ال المسلمات نساء ) يا: قال - وسلم عليه الله
 شاة ( رواه البخاري . فرسن ولو

 ِليلُ قَ  كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله : ) ُعِظيم  والفرسن ،
مِ  ِ َلقُ ، وَ  لِل َفَرسِ  ال َحاِفرِ  َمو ِض ُِ  لِل َبِعيرِ  ، َوُهوَ  اللَّح   . َمَجازًا الشَّاةِ  َعَلى ُي
َداءِ  ِفي ال ُمَباَلَغةِ  ِإَلى ِبَذِلكَ  َوُأِشيرَ  ءِ  ِإه   َقةِ يَحقِ  ِإَلى اَل  َوقَ ُبولُهُ  ِسيرِ ال يَ  الشَّي 

رِ  َلم   ِْلَنَّهُ  ال ِفر ِسنِ  َدائِِه . ال َعاَدةُ  َتج   بِِإه 
 اَل  َقد   ال َكِثيرَ  نَّ ِْلَ  بِال َيِسيرِ  َوَلو   الت ََّهاِدي َعَلى ال َحضُّ  ال َحِديثِ  َوِفي

َبابُ  َوِفيهِ  يًراَكثِ  َصارَ  ال َيِسيرُ  تَ َواَصلَ  َوِإَذا َوق تٍ  ُكلَّ  يَ تَ َيسَّرُ  ِتح   دَّةِ ال َموَ  اس 
َقاطُ   أه ، . 49التََّكلُِّف( َوِإس 

وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ، وأثاب عليها ، فعند 
َها اللَّهُ  َرِضيَ  البخاري ، من حديث َعاِئَشةَ   اللَّهِ  َرُسولُ  انَ كَ : َقاَلت   َعن  

َهاعَ  ويثيب ال َهِديَّة يقبل َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى  الُبَخارِي . َرَواهُ . َلي  
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 : الهدية حكم رد
لى ما يترتب عك، ولرد الهدية المباحة ، لورود النهي عن ذلال يجوز 

 ردها من نفرة القلوب وفسادها .
ُعودٍ  اب نِ  الله عبد فعن  ) َأِجيُبوا :قال وسلم يهعل الله َصلَّى النَِّبي ِ  َعنِ  َمس 

اِعَي،  . 50المسلمين( تضربوا وال ال َهِديََّة، تَ ُردُّوا َواَل  الدَّ
 متى يجب رد الهدية؟.

 مما سبق يتقرر لنا ان اْلصل في الهدية ؛ المشروعية و اإلستحباب.
لى ا –وهو هنا اإلباحة والندب –غير ان الشارع قد أخرج هذا اْلصل 

الحرمة ؛ اذا قصد بها ؛ الرشوة : وهي التقرب الى العامل او المعلم ، 
فالهدية على العمل ، او قضاء حاجة  ،عنده  مكانةرجاء كسب 

 يجب ردها . او القيام به ،الواجب فعله ،
 وال الداعي اأجيبو "قال في التمهيد ، في قوله صلى الله عليه وسلم :

 قد حق أداء شرط على الهدية تكن لم إذا وهذا : ) " الهدية تردوا
 سحت فهي كذلك كانت فإن ،ونحوها كالشهادة؛ عليه وجب
 .أه 51( التوفيق وبالله الباطل على اْلخذ ذلك من وشر ورشوة
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ِِيهِ  ) َما، الرشوة: قال في المصباح  َرهُ وَ  ال َحاِكمَ  الشَّخ صُ  يُ ع  ُكمَ  َغي    لَِيح 
ِمَلهُ  َأو   َلهُ    . 52يُرِيُد ( َما َعَلى َيح 

 فهذا النوع من الهدايا اذا قصد بها الرشوة حرمت اتفاقا .
 شوةور  الحكم في الرشوة فأما:  فصل قال ابن قدامة رحمه الله :  )

 قال ،{ للسحت أكالون: }  تعالى الله قال خالف بال فحرام العالم
   أه . 53الرشوة( :هو تفسيره في جبير بن سعيد و الحسن

 بحق ضاءق على الرشوة تحريم على وقال النووي رحمه الله : ) اتفقوا
 أه . 54باطل ( أو بحق لقضاء تعجيال أو باطل أو

َوةُ  َما  َحَرام   وقال اإلمام الصنعاني رحمه الله : ) َوالر ِش  ج   َسَواء   عِ بِاإل ِ
 أه . 55ا (ِلَغي رِهَ  َأو   الصََّدَقةِ  َعَلى لِل َعاِملِ  َأو   لِل َقاِضي َكاَنت  

وَ  : ) َوأََقلُّ في أغراض الراشيوقال الشوكاني رحمه الله  َح   َيُكونَ  َأن   الِ اْل 
 إالَّ  ِبَذِلكَ  َلهُ  َغَرضَ  َواَل  ِه،َكاَلمِ  َونُ ُفوذِ  َوتَ ع ِظيِمهِ  ال َحاِكمِ  ِمن   ِلُقر ِبهِ  طَالًِبا

ِتَِاَلةَ  َم نَ  َأو   ُخُصوِمهِ  َعَلى ااِلس  َتِشُمهُ  هُ لَ  ُمَِالََبِتِهم   ِمن   اْل   َلهُ  َمن   فَ َيح 
َغ َراضُ  ِذهِ َوهَ  َذِلَك، قَ ب لَ  َيَخافُهُ  اَل  َمن   َوَيَخافُهُ  َعَلي هِ  َحق    تؤول ُكلَُّها اْل 
َوةُ  إلَي هِ  آَلت   َما إَلى  . الر ِش 
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َذر   َتِعدُّ  ِلِديِنهِ  ال ُمَتَحفِ ظُ  ال َحاِكمُ  فَ ل َيح   ن  مِ  َربِ هِ  َيَدي   بَ ي نَ  ل ُوُقوفِ لِ  ال ُمس 
َدى َمن   َهَدايَا قَ ُبولِ  َسانِ  َفِإنَّ  لِل َقَضاِء، تَ َول ِيهِ  بَ ع دَ  إلَي هِ  َأه   يفِ  تَأ ثِيًرا ِلْل ِح 
ن َساِن، طَب  ِِ  ُبوَلة   َوال ُقُلوبُ  اإل ِ َها، َسنَ َأح   َمن   ُحب ِ  َعَلى َمج   فَ رُبََّما إلَي  

ُسهُ  َماَلت   ِدي إَلى نَ ف   ُعُروضِ  ِعن دَ  ال َحق ِ  َعن   ال َمي لُ  يُ َؤث ِرُ  َمي اًل  إلَي هِ  ال ُمه 
ِدي بَ ي نَ  ال ُمَخاَصَمةِ  ُعرُ  اَل  َوال َقاِضي َغي رِهِ  َوبَ ي نَ  ال ُمه   هُ أَنَّ  َوَيُظنُّ  ِبَذِلكَ  َيش 

رُج   َلم   َسانُ  َزَرَعهُ  َقد   َما ِبَسَببِ  الصََّوابِ  َعن   َيخ  َوةُ  قَ ل ِبِه، ِفي اإل ِح   َوالر ِش 
َعلُ  اَل  ت َ  ال َحي ِثيَّةِ  َهِذهِ  َوِمن   َهَذا، َعَلى زِيَاَدةً  تَ ف   ال َهَدايَا قَ ُبولِ  َعن   نَ ع تام 

ِدي َكانَ  ِممَّن   ال َقَضاءِ  ِفي ُدُخوِلي بَ ع دَ   ِمن   َبل   ِفيهِ  الدُُّخولِ  قَ ب لَ  إَليَّ  يُ ه 
ََقاِربِ  اًل  اْل   يَ تَِّس ُِ  اَل  َما ال َمَناِف ِِ  ن  مِ  َذِلكَ  ِفي َفَكانَ  النَّاِس، َسائِرِ  َعن   َفض 
ِه (  ال ُمَقامُ  ِِ  أه . 56لَِبس 

 : أدلة وجوب رد هدايا العمال او المعلمين 
َسلََّم َعن  أَِبي ُحَمي ٍد السَّاِعِديِ  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلي ِه وَ -8

تَ ع َمَل َعاِمال َفَجاَءُه ال َعاِمُل ِحيَن فَ رََغ ِمن  َعَمِلِه فَ َقاَل يَا َرُسولَ   اللَِّه اس 
َت ِفي ِدَي ِلي فَ َقاَل َلهُ : " أََفال قَ َعد  ي ِت أَبِيَك َوأُمِ َك ب َ  َهَذا َلُكم  َوَهَذا أُه 

َدى َلَك أَم  ال " ثُمَّ َقاَم َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلي هِ   َوَسلََّم فَ َنَظر َت أَيُ ه 
ُلُه ثُ  مَّ َقاَل : " أَمَّا َعِشيًَّة بَ ع َد الصَّالِة فَ َتَشهََّد َوأَث  َنى َعَلى اللَِّه ِبَما ُهَو َأه 

تَ ع ِمُلهُ فَ َيأ تِيَنا فَ يَ ُقوُل َهَذا مِ بَ ع ُد َفَما بَاُل ال َعامِ  ِدَي ِل َنس  ن  َعَمِلُكم  َوَهَذا أُه 
َدى َلُه أَم  ال ف َ  َو الَِّذي ِلي أََفال قَ َعَد ِفي بَ ي ِت أَبِيِه َوأُمِ ِه فَ َنَظَر َهل  يُ ه 
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ًئا ِإال َجاَء ِبِه  َها َشي   و َم ال ِقَياَمِة ي َ نَ ف ُس ُمَحمٍَّد بَِيِدِه ال يَ ُغلُّ َأَحدُُكم  ِمن  
ِمُلُه َعَلى ُعُنِقِه ِإن  َكاَن بَِعيًرا َجاَء ِبِه َلُه ُرَغاء  َوِإن  َكاَنت  ب َ  َقَرًة َجاَء َيح 

َعُر فَ َقد  بَ لَّغ ُت فَ َقالَ  أَبُو ُحَمي ٍد  ِبَها َلَها ُخَوار  َوِإن  َكاَنت  َشاًة َجاءَ ِبَها تَ ي  
َرِة ى اللَُّه َعَلي ِه َوَسلََّم َيَدُه َحتَّ ثُمَّ َرَف َِ َرُسوُل اللَِّه َصلَّ  ى ِإنَّا لَنَ ن ظُُر ِإَلى ُعف 

َي هِ   .البخاري  ومسلمرواه  ) ِإبِ 
دايا العمال ه) عند أحمد والبيهقي: كما   صلى الله عليه وسلمقوله -8

 .أي خيانة 57(غلول 
 : المعلم نواع هداياأ

 ما ال يصح للمعلم قبوله من الهدايا مِلقا. : األول
كل هدية قصد بها صاحبها كسب المعلم ، واستمالة قلبه ، وهي  

 ، المتوصل بها الىلما في الهدية هنا من معنى الرشوة،  ومحاباته
 .ممنوع او حرام

 : ما يصح قبوله من الهدايا مِلقا . الثاني
  ،يكن لمهديها قصد حاجة من المعلم وهذا النوع من الهدايا ؛ ما لم

الذين ال يتعلمون عند هذا كهدايا اْلقارب للمعلم ، وهدايا الِالب 
 ،او كانوا ممن قد اكملوا التعليم عنده . المعلم

ومثل ذلك هدايا الجيران الذين ال يتزلفون بهداياهم اليه او كانوا ممن 
ونحو ذلك ، فهذه الهدايا تبقى على أصلها  ال طالب لهم عنده ،

                                                           

 (.2188صححه اْللباني في صحيح الجام ِ رقم ) 57



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  44 

 

وهو اإلباحة، ويكره ردها كما تقدم، النتفاء الشبهة هنا ، وهي احتمال 
 قصد الرشوة التي يتوصل بها الى حرام.

 ايا.: ما اختلف فيه من الهد الثالث
لب تِ؛ يالِالب تجري بينهم المنافسة  إذا لم يكن هناك عدد من

تحقيق العدل بينهم ، كأن يكون المعلم يدر س طالبا بمفرده ، فقد 
اختلف أهل العلم في إهداء الِالب إليه حينئذ ، فمنهم من منعه 

َعن  ُعَباَدَة ب ِن ،  أبو داودالذي أخرجه استدالال بحديث القوس ، 
ِل الصُّفَِّة ال ِكتَ  ُت نَاًسا ِمن  َأه  َدى ابَ الصَّاِمِت َقاَل : َعلَّم   َوال ُقر آَن ، َفَأه 

ُهم  قَ و ًسا ، فَ ُقل تُ  َها ِفي َسِبيلِ  : ِإَليَّ َرُجل  ِمن    لَي َست  ِبَماٍل ، َوأَر ِمي َعن  
ُتُه اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، آلتَِينَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعَلي ِه َوَسلََّم فَ  أَلَنَّهُ ، َفأَتَ ي   أَلس 

َدى ِإَليَّ قَ و ًسا ِممَّن  ُكن ُت أَُعل ِ فَ ُقل ُت يَا َرسُ  ُمهُ ال ِكَتاَب وَل اللَِّه ، َرُجل  َأه 
َها ِفي َسِبيِل اللَِّه ، َقاَل : ِإن  كُ  ن َت َوال ُقر آَن ، َولَي َست  ِبَماٍل َوأَر ِمي َعن  

َِوََّق َطو قًا ِمن  نَاٍر َفاق  بَ ل َها (  .58ُتِحبُّ َأن  ُت
كانت عن طيب نفس من الِالب ، واستدلوا ومنهم من أجازها إذا  

بما يفيد جواز أخذ اْلجرة على تعليم القرآن ، كقوله صلى الله عليه 
ًرا ِكَتاُب اللَِّه ( : وسلم في قصة اللديغ ُتم  َعَلي ِه َأج   ) ِإنَّ َأَحقَّ َما َأَخذ 

  . إذا جازت اْلجرة فالهدية من باب أولىقالوا : فرواه البخاري  ، 
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وا حديث عبادة المتقدم ) حديث القوس ( على أنه كان في وحمل
وقت حاجة الناس إلى من يعلمهم القرآن ، حتى ال تتم المتاجرة بتعليم 
رم منه فقراء المسلمين ، وقد يؤيد ذلك أن الحديث وارد  القرآن ، فُيح 
في تعليم أناس من أهل الصفة ، وأهل الصفة قوم فقراء كانوا يعيشون 

  . س ، فهم يستحق ون أن يعِوا المال ال أن يؤخذ منهمبصدقة النا
 قال أصحابنا في المعلم : إن أُعِي شيئا ):  قال ابن مفلح رحمه الله

وكرهه بعض العلماء لحديث  ،وإنه ظاهر كالم أحمد  ،بال شرط جاز 
  .أه  59 )القوسين

 اإلهداء للمفتي والمعلِم ولو لقرآنٍ  ) :  وفي حاشية قليوبي وعميرة
اْلولى وإال ف ،والواعِظ يندب قبوله إن كان لمحض وجه الله تعالى 

 أه  . 60(عدمه ، بل يحرم إن لم يعلم أنه عن طيب نفس 
وال  بمفرده يدرس عنده لمعلمه اذا كانوالذي يظهر ان هدية الِالب 

 تعليمه في تفوقه قبولها ، مالم يكن له يجوزأقران معه ، مباحة للمعلم 
، فان كان كذلك ، مشروط بعالمات يحصل عليها من معلمه  عنده

اته تعاطفه ومحاب في معلمهثر على اْلمن ِ منها لما سيكون لها من 
 .مهديلل
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 : ائلمسوهنا 
 .هل للمعلم ان يسأل الهدية من طالبه ؟: اْلولىسألة الم

له  اهديت، سواء ممنوعة على المعلم ابتداء ية اذا تقرر معنا ان الهد
 ضا.يهم ، فالحكم في سؤاله لها ممتن ِ أئولياأاو من ، من طالبه 

 : هدية المعلم لِالبه. الثانيةالمسألة 
ل هي ب او لغيرهم من الناس فال حرج فيها ، لِالبهوأما هدية المعلم 

مستحبة ، إلذن الشارع بها ، ودعوته اليها ، ولما فيها من تآلف 
 القلوب ، وتحآبها .

 ثحديوفي الحديث الذي اخرجه البخاري في اْلدب المفرد ، من 
 . 61تحابوا ( ) تهادوا: الَ قَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللهُ  َصلَّى النَِّبي ِ  َعنِ  ُهَري  َرَة، أَِبي

: لقوله ة  مستحبَّ  ي المالكي رحمه الله : ) الهِديَّةُ قال اإلمام ابن العرب
َسان ( جهةِ  على فهي ، "َتَحابُّوا تَهاُدوا" ِتح   أه . 62االس 

 دلت اإلسالم أخالق من خلق وقال المناوي رحمه الله : ) الهدية
 سخائم تنفيو  القلوب تؤلف اْلولياء وهم خلق عليه وحث اْلنبياء عليه

 منة يهف ما ترك اْلولى لكن سنة الهدية وقبول: الغزالي قال الصدور
 أه . 63تعظم ( ما رد البعض دون منته تعظم البعض كان فإن
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 كذاو الِعام ، هل يمن ِ منه ، اهداء الِالب لمعلمه المسألة الثالثة : 
 ؟.المعلم من طالبه  هطلبلو 

م الجواز عد فية الِعام اذا قصد به الهدية للمعلم فحكمه حكم الهدي
 بغير طلبه.سواء كان بِلب المعلم او  ،

واما اذا لم يجد المعلم طعاما او من يقوم له بإعداده فله قبول ما يأتي 
 وكذا له سؤاله منهم للحاجة حينئذ.من طالبه له ، 

واذا قصد بجم ِ الِعام ان يأكل المعلم م ِ طالبه ، فله ان يأتي 
 بِعامه معهم وال حرج في هذا ان يأكلوا جميعا .
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 السادسالمبحث 
 ناب غيره عنهأأجرة المعلم اذا 

 

 
اْلصل في اْلجير ان يباشر العمل المستأجر عليه بنفسه، وأما اذا 

 ان شاء الله. الحقا أناب غيره عنه فيباح ذلك بشروط نذكرها

َِجيَر لِيَ ر َعى َغَنَمُه فَ يَ  : قال في المدونة َتأ ِجُر اْل  أ ِتي ) ِفي الرَُّجِل َيس 
 الرَّاِعي ِبَغي رِِه يَ ر َعى َمَكانَُه .

َتأ َجر ت َأِجيًرا يَ ر َعى ِلي َغَنِمي َهِذِه َفَأَتاِني بِ  َغي رِِه قُ ل ُت: أََرأَي َت إن  اس 
 يَ ر َعى َمَكانَُه؟ .

هُ َوأَنَُّه َفايَ تَ َقاَل: اَل َيُكوُن َلهُ َذِلَك َوِإنََّما َرِضَي أََمانَ َتهُ َربُّ ال َغَنِم َوَجَزاَءهُ وَكِ 
َتأ َجَرُه بَِبَدنِهِ   .إنََّما اس 

ُنون : َوَلو  َرِضَي َربُّ ال َغَنِم ِبَذِلَك َلَكاَن َحَراًما    ).َقاَل َسح 
َِجيرُ  َوِإَذا) وقال البهوتي رحمه الله:  َرةٍ  ِذمَِّتهِ  يفِ  َعَماًل )  تَ َقبََّل اْل   بُِأج 

بَ َلهُ  َأن   بَأ سَ  َفاَل  َغي رَِها َأو   َكِخَياَطةٍ  َها َأَقلَّ بِ  َغي  رُهُ  يَ ق  َرتِهِ  َأي  (  ِمن    و  َولَ )  ُأج 
ءٍ  ِفيهِ  يُ َعيِ ن   َلم   بَ َلهُ  َأن   َجازَ  إَذا ِْلَنَّهُ  ؛ ال َعَملِ  ِمن  (  ِبَشي  رِ  ِبِمث لِ  يَ ق  َج   اْل 

َوَّلِ  ثَ رَ  َأو   اْل   .أه  64ي ِن (ال عَ  وََكِإَجاَرةِ  ، َكال بَ ي  ِِ  ِبُدونِهِ  َجازَ  َأك 
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 استئجار األجير غيره عنهشروط 
 :عنه ما يلي إبدال اْلجير غيرهفي  شترطي

  .هشروط المستأجر في جودة العمل ونحو  اْلجير الثانياْلول: أن يلتزم 
امه مسبقا على اْلجير اْلول قياشترط قد  ال يكون المستأجراالثاني: 

 .بالعمل بنفسه دون غيره
 المستأجر .إذن صاحب العمل ؛ الثالث : 
 ان يكون اْلجير الثاني أهال للعمل المستأجر ْلجله .الراب ِ : 

 
 وهنا مسألة :

المعلم الذي يعين غيره ليقوم بعمله في التدريس، ما حكم فعله هذا 
 ؟.

الذي يظهر ان ذلك ال مان ِ منه، اذا كانت هذه النيابة وفق الشروط 
 السابق ذكرها.

كان المعلم )النائب( ممن ال يحسن عمله فال تصح النيابة   واما اذا
 حينئذ.

فان قام اْلجير اْلول بما لزمه من الشروط فقد قام بما يجب عليه ، 
 وال مان ِ له من أخذ أجرته المسماة.

ولألجير الثاني قبض اْلجرة المتفق عليها م ِ اْلجير اْلول ، وال عالقة 
 للمستأجر في أجرته .
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 الثانيالفصل 
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الثانيلفصل ا  

 واجبات المعلم
 

 :  وفيه المباحث التالية
 المبحث األول : واجبه تجاه ربه 

 علمهالمبحث الثاني : واجبه تجاه 
 واجبه تجاه تخصصهالمبحث الثالث : 

 نفسه: واجبه تجاه  الرابعالمبحث 
 : واجبه تجاه وطنهالمبحث الخامس

 : واجبه تجاه مجتمعه السادسالمبحث 
 : واجبه تجاه الجهة التي يعمل معها  السابعالمبحث 
 : واجبه تجاه الجهة التي يعمل فيها الثامنالمبحث 
 : واجبه تجاه زمالئه التاسعالمبحث 
 واجبه تجاه أولياء األمور:  العاشرالمبحث 
 واجبه تجاه طالبه : الحادي عشرالمبحث 
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 المبحث األول
 واجبه تجاه ربه

 
 

 الواجب في أمور:ويتلخص هذا 
 األول : اإلخالص 

 مراقبته والخوف منهالثاني : 
 خشيته  الثالث :

 الرابع : تقواه
 الخامس :دعاؤه الفتح والقبول
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 األول : اإلخالص 
مما يجب على العبد عموما، ان يجعل عمله وسعيه كله لله رب 

فاإلخالص لله من أهم مقتضيات العالمين ، قل هذا العمل او كثر ، 
 َوَما}قال الحق جل وعال : التوحيد ، والصدق م ِ الله في عبادته ، 

ِلِصينَ  اللَّهَ  لِيَ ع ُبُدوا ِإالَّ  أُِمُروا ينَ  َلهُ  ُمخ   .[2: بينةال{ ] الدِ 
 قال اإلمام الشوكاني رحمه الله : 

يَةُ  ) َوَهِذهِ  َِدلَّةِ  ِمنَ  اآل  الَّةِ  اْل   ْلن ال ِعَباَداتِ  يفِ  النِ يَّةِ  ُوُجوبِ  ىَعلَ  الدَّ
 أه . 65القلب ( عمل من اإلخالص

 أن إال الشرائ ِ سائر في أمروا : ) فما66وقال ابن سعدي رحمه الله 
ِلِصينَ  اللَّهَ }  يعبدوا ينَ  َلهُ  ُمخ   قاصدين[  988 ص: ] أي{  الدِ 
 ديه ( أه .ل الزلفى وطلب الله، وجه والباطنة الظاهرة عباداتهم بجمي ِ

 وقال اإلمام النووي رحمه الله ،في معرض حديثه عن آداب المعلم :
 دنيوى غرض ىإل توصال يقصد وال تعالى الله وجه بتعليمه يقصد أن )

 كثرت أو االشباه عن تميز أو سمعة أو شهرة أو جاه أو مال كتحصيل
 وتعليمه علمه نيشي وال: ذلك نحو أو إليه المختلفين عليه بالمشتغلين

 أو مةخد من عليه مشتغل من تحصل له رفق في الِم ِ من بشيء
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 غالهاشت لوال التي الهدية صورة على كان ولو قل وان نحوهما أو مال
 .( إليه أهداها لما عليه

 انه اليتع الله رحمه الشافعي عن صح وقد الى أن قال رحمه الله : ) 
 فحر  إلي ينسب ال أن على العلم هذا تعلموا الخلق ان وددت قال
 وددتو  الغلبة على قط أحدا ناظرت ما:  تعالى الله رحمه وقال .منه
 قط أحدا كلمت ما وقال: يديه على الحق يظهر أن أحدا ناظرت إذا
 حفظو  الله من رعاية عليه ويكون ويعان ويسدد يوفق أن وددت اال

،  الله بعلمكم أريدوا قوم يا:  قال تعالى الله رحمه يوسف أبي وعن
 ىحت أقم لم اال ،أتواض ِ أن فيه انوى قط مجلسا أجلس لم نىفإ

 ىحت اقم لم اال أعلوهم أن فيه أنوى قط مجلسا أجلس ولم أعلوهم
 .أه  67(أفتضح 

وسبيل العبد الى تحقيق اإلخالص ، وتجريد القصد لله وحده ، دون 
ي نفعه ، أن يعلم ضعفهم ف قواله ؛إللتفات الى الخلق في أفعاله ، وأا

 او ضره .
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 قال النووي ، رحمه الله : 

 ينفعونه ال الخلق أن يعلم ان الرياء نفى في -أي المعلم  – ) وطريقه
 دينه ويضر هنفس فيتعب بمراعاتهم يتشاغل فال حقيقة يضرونه وال

 أه . 68رضاه ( ويفوت تعالى الله سخط ويرتكب عمله ويحبط
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 مراقبتة والخوف منهالثاني : 
مراقبة الله ، والخوف منه ؛ خلق قويم ، وأدب عظيم ، وواجب من 

 واجبات العبد في كل أفعاله وأقواله .
َذُروهُ  ُفِسُكم  أَن    ِفي َما يَ ع َلمُ  اللَّهَ  َأنَّ  َواع َلُموا}قال الحق سبحانه :   َفاح 

 .[882: البقرة{ ]َحِليم   َغُفور   اللَّهَ  َأنَّ  َواع َلُموا
{ أَن  ُفِسُكم   ِفي امَ  يَ ع َلمُ  اللَّهَ  َأنَّ  َواع َلُموا}قال ابن سعدي رحمه الله : ) 

 .69(بهلثوا ورجاء عقابه من خوفا الشر، تنووا وال الخير، فانووا: أي
ِفي َوَما اَْلع ُينِ  َخائَِنةَ  يَ ع َلمُ }قال الله جل وعال : و  { لصُُّدورُ ا ُتخ 
 َوال ُفَؤادَ  َوال َبَصرَ  السَّم  َِ  ِإنَّ  ِعل م   ِبهِ  َلكَ  لَي سَ  َما تَ ق فُ  َوال}،  [89:غافر]

لَِئكَ  ُكلُّ  ُئواًل  َعن هُ  َكانَ  أُو   لَّهَ ال َأنَّ  تَ رَ  أََلم  } ، وقال : [86:اإلسراء{ ]َمس 
َوىنَ  ِمن   َيُكونُ  َما اَْلر ضِ  ِفي َوَما السََّمَواتِ  ِفي َما يَ ع َلمُ   ُهوَ  ِإالَّ  َثالثَةٍ  ج 

َسةٍ  َوال رَاِبُعُهم   ثَ رَ  َوال كَ َذلِ  ِمن   أَد َنى َوال َساِدُسُهم   ُهوَ  ِإالَّ  َخم   ُهوَ  ِإالَّ  َأك 
َهر   َوِإن  }، وقوله :   [2:المجادلة{ ]َكانُوا َما أَي نَ  َمَعُهم    لِ بِال َقو   َتج 
َفى السِ رَّ  يَ ع َلمُ  َفِإنَّهُ   .[2: طه{ ]َوَأخ 

قال ابن جماعة رحمه الله ، فيما ينبغي على المعلم من اآلداب: ) 
دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلن والمحافظة على خوفه في جمي ِ 
حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله فإنه أمين على ما أودع من العلوم وما 

 آَمُنوا ال نَ ، قال الله تعالى: } يَا أَي َُّها الَِّذي الفهوم منح من الحواس و
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[، 82فال:َتُخونُوا اللَّهَ َوالرَُّسوَل َوَتُخونُوا أََمانَاِتُكم  َوأَن  ُتم  تَ ع َلُموَن { ]اْلن
ِفظُوا ِمن  ِكَتاِب اللَِّه وََكانُوا َعَلي ِه ُشَهَداءَ  ُتح   َفال وقال تعالى: } ِبَما اس 

َشو ِن { ]المائدة:  َشُوا النَّاَس َواخ   أه . 70( [88َتخ 
 خشيته  لثالث :ا

خشية الله ، خلق أهل العلم الخلص ، فهم أكثر الخلق خشية لربهم 
َشى ِإنََّما}،وأتقاهم له ، قال الله :   اللَّهَ  ِإنَّ  ل ُعَلَماءُ ا ِعَباِدهِ  ِمن   اللَّهَ  َيخ 

 .[81: فاطر{ ] َغُفور   َعزِيز  

 له رأكث كان أعلم، بالله كان من قال ابن سعدي رحمه الله : ) فكل
 تعدادواالس المعاصي، عن االنكفاف الله، خشية له وأوجبت خشية،

 خشية ىإل داع فإنه العلم، فضيلة على دليل وهذا يخشاه، من للقاء
ُهم   للَّهُ ا َرِضيَ : }تعالى قال كما كرامته، أهل هم خشيته وأهل الله،  َعن  

 أه  . 71( {َربَّهُ  َخِشيَ  ِلَمن   َذِلكَ  َعن هُ  َوَرُضوا

 الرابع : تقواه
تقوى الله خلق واجب على كل مسلم ، ْلمر الله به في مواض ِ كثيرة 

 آكد وأوجب . من كتابه الكريم ، وهو من المعلم
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 َواَل  تُ َقاتِهِ  َحقَّ  اللَّهَ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  يَاأَي َُّها}من ذلك قوله جل وعال: 
ِلُمونَ  َوأَن  ُتم   ِإالَّ  َتُموُتنَّ   َوَلَقد  }، وقوله :  [818: عمران آل{ ]ُمس 
َنا : النساء{ ] اللَّهَ  ات َُّقوا نِ أَ  َوِإيَّاُكم   قَ ب ِلُكم   ِمن   ال ِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  َوصَّي  
888]. 

ُركَ  اَل  َأن  : ِهيَ وَ  َلُه، َتِحقُّ  الَِّتي قال الشوكاني رحمه الله : ) الت َّق َوى  يَ ت  
ًئا ال َعب دُ  ًئا يفعل وال فعله، يلزمه ِممَّا َشي    يفِ  َويَ ب ُذلُ  تَ ر ُكُه، ل َزُمهُ ي َ  ِممَّا َشي  
َدهُ  َذِلكَ  َتَِاَعُه ( ُجه   أه . 72َوُمس 

 بِاعةِ  تعملَ  ) أن  : حبيب بنُ  وحقيقة التقوى كما يقول عنها طلقُ 
 نورٍ  على الله ةَ معصي تتركَ  وأن   الله، ثوابَ  ترجو الله، من نورٍ  على الله،
 أه .73الله ( عقابَ  تخافُ  الله من

 اللَّهَ  ات َُّقواوَ }  فتقوى الله سبب في بركة العلم وزيادته ، قال الله :
ءٍ  ِبُكل ِ  َواللَّهُ  اللَّهُ  َويُ َعلِ ُمُكمُ   يَا}، وقوله : [818: البقرة{ ] َعِليم   َشي 

َعل   اللَّهَ  تَ ت َُّقوا ِإن   آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها َن  َفالِ { ]َقانًافُ ر   َلُكم   َيج   ،[ 89: اْل 
َلي نِ  يُ ؤ ِتُكم   ُسوِلهِ ِبرَ  َوآِمُنوا اللَّهَ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا:}وقوله   ِمن   ِكف 
َمِتهِ  َعل   َرح  ُشونَ  نُوًرا َلُكم   َوَيج   .[ 81: ال َحِديدِ { ]ِبهِ  َتم 
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 به رقيف الذي ىوالهد العلم: قال ابن سعدي رحمه الله : ) الفرقان
 وأهل والحرام، والحالل والباطل، والحق والضالل، الهدى بين صاحبه
 أه . 74الشقاوة ( أهل من السعادة
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 الخامس :دعاؤه جل وعال واإللحاح عليه به
 َوَقالَ }الدعاء عبادة لله ، وال يصح لعبد تركها بحال ، قال الله : 

َتِجب   اد ُعوِني َربُُّكمُ  ِبُرونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  َلُكم   َأس  َتك  ُخُلونَ  ِعَباَدِتي َعن   َيس   َسَيد 
 النعمان ، وفي الحديث الصحيح : عن [61: غافر{ ] َداِخرِينَ  َجَهنَّمَ 

 هو لدعاءا : ) إن سلم و عليه الله صلى الله رسول قال قال بشير بن
 . 75( لكم أستجب ادعوني ربكم وقال)  قرأ ثم العبادة ( 

 من البالسؤ  الدعاء يكون قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : ) فتارة
 للهما لي، اغفر اللهم: الداعي كقول إليه واالبتهال وجل عز الله

 المِالب ولحص تقتضي التي باْلسباب باإلتيان يكون وتارة ارحمني،
 هذاو  يفعله أن عبده من يجب وما وذكره الله بِاعة االشتغال وهو
 .اإليمان حقيقة هو
 من أعظمب يكره ما منه واستدف ِ يحب ما الله من العبد استجلب فما

 يداف ِ الله إنف اإليمان، حقيقة وهو وذكره وعبادته الله بِاعة اشتغاله
 أه . 76آمنوا ( الذين عن

سؤاله ب وحري بالمعلم ان يكون أكثر الخلق دعاء وإلحاحا على الله ،
 الفتح ، وقبول العمل ، وحسن المجازاة والمثوبة .
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ابن  يعني – شيخنا قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ) وكانو 
 : يا قولي المسائل عليه اشكلت إذا وكان بذلك الدعاء كثير  -تيمية 
 أه . 77بذلك ( اإلستعانة ويكثر علمني ابراهيم معلم
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 الثانيالمبحث 
 علمهواجبه تجاه 

 
 العمل به. -8
 الدعوة الى الله به، ونشره بين الناس . -8
اال يِلب به متاعا زائال ، او غرضا زهيدا، بل عليه ان يجعل همه  -8

، وهمته ؛ في ان يظفر بما عند ربه ، من رفعة الدرجات ، وعظيم 
 المنازل في الجنات العاليات.

 َدَرَجاتٍ  ال ِعل مَ  وُتواأُ  َوالَِّذينَ  ِمن ُكم   آَمُنوا الَِّذينَ  اللَّهُ  يَ ر َف ِِ } قال الله : 
 . [88: المجادلة{ ] َخِبير   تَ ع َمُلونَ  ِبَما َواللَّهُ 

قال ابن جماعة رحمه الله ، في معرض حديثه عن  آداب المعلم : ) 
أن ينزه علمه عن جعله سلًما يتوصل به إلى اْلغراض الدنيوية من جاه 

 رة أو خدمة أو تقدم على أقرانه.أو مال أو سمعة أو شه

قال اإلمام الشافعي رضي الله عنه: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم 
على أن ال ينسب إليَّ حرف منه، وكذلك ينزهه عن الِم ِ في رفق 
من طلبته بمال أو خدمة أو غيرهما بسبب اشتغالهم عليه وترددهم 

 حاجة. إليه، كان منصور ال يستعين بأحد يختلف إليه في
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وقال سفيان بن عيينة: كنت قد أوتيت فهم القرآن فلما قَِبل ُت الصرة 
ُتُه فنسأل الله تعالى المسامحة  أه . 78( من أبي جعفر ُسِلب  

ان يجل العلم الذي يحمله، وان يؤدي حقه ؛ بعدم الحط من  -8
قدره ، فال يرم بنفسه في مواطن التهم ، وال يبي ِ ويشتري به ، في 

 سة .سوق النخا

بل عليه ان يجله ، ويقدره ، ومن طلبه جاء اليه ، ال أن يذهب بعلمه 
 الى طالبه .

 قال النووي رحمه الله ، في ما يجب على المعلم : 

َتِسُب إَلى َمن  يَ ت َ )  َهَب ِبِه إَلى َمَكان يَ ن   َعلَُّمُه َأن  اَل َيِذلَّ ال ِعل َم َواَل َيذ 
ِر َبل  َيُصوُن ال ِعل َم َعن  ِمن ُه َوِإن  َكاَن ال ُمتَ َعل ِ   َذِلَك َكَما َصانَُه ُم َكِبيَر ال َقد 

ُهوَرة  َم َِ ال ُخَلَفاِء َوَغي رِهِ  َباُرُهم  ِفي َهَذا َكِثيَرة  َمش  م : َفِإن  السََّلُف: َوَأخ 
َسَدةِ اب تِ  َلَحة  رَاِجَحة  َعَلى َمف  نَا َذالِ َدَعت  إلَي ِه َضُروَرة  َأو  اق  َتَضت  َمص  ِه َرَجو 

َمُل َما َجاَء َعن   أَنَُّه اَل بَأ َس ِبِه َما َداَمت  ال َحاَلُة َهِذِه: َوَعَلى َهَذا ُيح 
 أه . 79( بَ ع ِض السََّلِف ِفي َهَذا
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 وقراءتها ، وحضور الدروس النافعة ان يحرص على مِالعة الكتب -2
، ومجالس العلماء ، ومحاضن العلم ، بمختلف أنواعها ، وان كان 

 ذلك ممن هو دونه ، علما وعمرا.

حتى ال يذبل تحصيله ، وتجف أنهاره ، فالنهر الجاري قد يجف ، 
 مالم يتعاهده المِر .

فعليه ان يزيد من تحصيله ، وان يلزم ذلك ، حتى مماته ، فال يغتر 
ما وصل اليه ، فالمؤمن طالب الحكمة ، وأحق الناس في طلبها ب

 وتحصيلها، وهذا ما كان عليه علماء اْلمة وسلفها.

بَ ي ٍر اَل َوَقاَل َسِعيُد ب ُن جُ وفي هذا يقول العالمة النووي رحمه الله : )  
تَ َفى نَّ يَ َزاُل الرَُّجُل َعاِلًما َما تَ َعلََّم َفِإَذا تَ َرَك ال ِعل َم َوَظنَّ أَ  تَ غ َنى َواك  ُه َقد  اس 

نَ َعهُ  َبِغي َأن  اَل َيم  َهُل َما َيُكوُن: َويَ ن   ر تَِفاُع َمن ِصِبِه ا ِبَما ِعن َدُه فَ ُهَو َأج 
ِتَفاَدةِ َما اَل يَ ع رِفُهُ فَ َقد  َكاَن َكِثيُروَن ِمن  السَّلَ  َرتِِه ِمن  اس  َتِفيُدوَن َوُشه  ِف َيس 

ايَةُ َجَماَعٍة ِمن  َما لَي َس ِعن َدُهم : َوَقد  ثَ َبَت ِفي الصَِّحيِح ِروَ ِمن  َتاَلِمَذِتِهم  
ي التَّاِبِعيَن: الصََّحابَِة َعن  التَّاِبِعيَن َوَرَوى َجَماَعات  ِمن  التَّاِبِعيَن َعن  تَاِبعِ 

ثَ ُر ِمن  سَ  ُرو ب ُن ُشَعي ٍب لَي َس تَاِبِعيًّا َوَرَوى َعن ُه َأك  ِعيَن ِمن  ب  َوَهَذا َعم 
َعَلي ِه َوَسلََّم قرأ  التَّاِبِعيَن: َوثَ َبَت ِفي الصَِّحيَحي ِن َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ 
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ِني اللَُّه لم يكن الذين كفروا َعَلى أَُبيِ  ب ِن َكع ٍب َرِضَي اللَُّه َعن ُه َوَقاَل أََمرَ 
َبَط ال ُعَلَما تَ ن    أه .80ُء ِمن  َهَذا فَ َواِئَد(َأن  أَق  َرأَ َعَلي َك َفاس 

 أن ال يستنكف أن يستفيد ما ال يعلمهوقال ابن جماعة رحمه الله : ) 
ممن هو دونه منصًبا أو نسًبا أو سًنا، بل يكون حريًصا على الفائدة 

 حيث كانت والحكمة ضالة المؤمن يلتقِها حيث وجدها.

تعلم وظن ا ترك القال سعيد بن جبير: ال يزال الرجل عالًما ما تعلم فإذ
أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون، وأنشد بعض 

 تمام العمى طول السكوت على الجهل العرب:
 .تذكرة السام ِ والمتكلم وليس العمى طول السؤال وإنما

وكان جماعة من السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم، قال 
 شافعي من مكة إلى مصرالحميدي وهو تلميذ الشافعي: صحبت ال

 فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث.
وقال أحمد بن حنبل: قال لنا الشافعي: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا 

 أه .81( صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به
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أن يحذر كل الحذر من احتقار غيره ، خصوصا من دونه في  -6
عين الكبر ، وأشد أسباب الخسران  المرتبة والعلم ، فان ذلك

 والضالل.
 الكبر، الجمال يحب جميل تعالى الله إن في الحديث الصحيح : )

 مسلم. رواه ( الناس وغمط الحق بِر

فحري بمن نصب نفسه معلما للناس ان يكون أعظم الخلق تواضعا ، 
 وأكثرهم تحليا به .

لتأدب اوسبيله الى ذلك كما يقول النووي رحمه الله في المجموع : ) 
اَل تَ َعاَلى بما ادبنا اللَّهُ تَ َعاَلى )َفال تُ زَكُّوا أَن  ُفَسُكم  ُهَو َأع َلُم بمن اتقى( َوقَ 
َرَمُكم  ِعن َد اللَِّه أَت  َقاُكم ( فَ رُبََّما َكاَن َهَذا الَِّذي يَ َراُه ُدونَهُ  ت  َقى لِلَِّه أَ  )ِإنَّ َأك 

َلُص نِيًَّة َوأَز َكى َعَماًل ثُمَّ إنَُّه اَل ي َ  تَ َعاَلى َوَأط َهرُ  َتُم َلُه قَ ل ًبا َوَأخ  ع َلُم َماَذا ُيخ 
ِل ال َجنَِّة ال َحِديثُ  َأُل ِبِه َفِفي الصَِّحيِح إنَّ َأَحدَُكم  يَ ع َمُل ِبَعَمِل َأه   َنس 

 أه .82)ءٍ اللََّه ال َعاِفَيَة ِمن  ُكلِ  َدا
 اال يمن ِ عن علمه سائله ، او طالبه : -2

ول الله قال رس :أبي هريرة رضي الله عنه قال عند الترمذي من حديث
) من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة  صلى  الله عليه وسلم :
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وفي رواية البن ماجه قال : ) ما من رجل يحفظ ،  83بلجام من نار (
 . 84القيامة ملجوما بلجام من نار(علما فيكتمه إال أتى يوم 

فيه: ِعَظم وعيِد من كتم العلم : ) 85تِريز رياض الصالحينقال في 
ُتُموَن َما أَ ،  الشرعي لغرض دنيوي نَزَل قال الله تعالى: }ِإنَّ الَِّذيَن َيك 

تَ ُروَن ِبِه َثَمًنا َقِلياًل أُولَِئَك َما يَأ ُكُلوَن فِ  ُوِنِهم  اللُه ِمَن ال ِكَتاِب َوَيش  ي بُِ
يِهم  َوَلُهم  َعَذاب    أَلِيم { ِإال النَّاَر َوال ُيَكلِ ُمُهُم اللُه يَ و َم ال ِقَياَمِة َوال يُ زَكِ 

 ( أه .  [828]البقرة: 

وهذا إذا علمت أن السائل وقال العالمة ابن عثيمين رحمه الله : ) 
ل أيسأل السترشاده فال يجوز لك أن تمنعه أما إذا علمت أنه يس

امتحانا وليس قصده أن يسترشد فيعلم ويعمل فأنت بالخيار إن شئت 
فعلمه وإن شئت فال تعلمه لقول الله تعالى }فإن جاءوك فاحكم بينهم 
أو أعرض عنهم{ ْلن الله علم أن هؤالء يأتون النبي صلى الله عليه 
وسلم يستحكمونه ال ْلجل أن يعملوا بكالمه ولكن لينظروا ما عنده 
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مت أن هذا الرجل جاء يسألك عن علم امتحانا فقط ال طلبا فإذا عل
للحق فأنت بالخيار إن شئت فافعل وأفته وعلمه وإن شئت فال تفته 
وال تعلمه كذلك إذا علمت أنه يحصل من الفتوى مفسدة كبيرة فال 
بأس أن ترجئ اإلفتاء ال تكتم لكن ال بأس أن ترجئ اإلفتاء إلى وقت 

ا للشر أحيانا تكون الفتوى لو أفتيت بها سبب يكون فيه المصلحة ْلنه
والفساد فأنت إذا رأيت أنها سبب للشر والفساد وأجلت اإلجابة فال 

 أه . 86( حرج عليك في ذلك والله الموفق
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 الثالثلمبحث ا

تخصصه واجبه تجاه   
 

 التحضير الجيد  -8
 . الذي يحسنه تخصصه اال يعمل اال في  -8
 ه.قيقدر عليه ، او تِيحملها ماال تواال ، معرفة قدر نفسه  -8
احترام مهنته ؛ ، بقيامه بواجبه كما يجب ، ال كما يرغب او   -8

 يحب .
 الحرص على التجديد والتحديث ، في اْلسلوب والمعرفة.  -2

فالمعلم الناجح ، أحرص الناس على تحديث معلوماته ومعارفه، 
 والبحث عن كل جديد فيها .

تجديد وتِوير ، وسائله ، وأساليب  كما تجده ؛ كثير االهتمام في
 القاءه ، وخِابه .

اال ينشغل عن مهنته وتخصصه بشيء آخر ، ْلن القيام   -6
 بواجبه مقدم على ما سواه من المندوبات او المستحبات.

 ان يؤدي عمله، بروح عالية، ونفس راضية، صابرة محتسبة.  -2
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 المبحث الرابع 
 واجبه تجاه نفسه

 
المعلم ، تجاه نفسه؛ ان يجتهد في تِهيرها من أهم ما ينبغي على 

 من أدرناها الحسية ، والمعنوية .
فمن اْلول ؛ ان يكون حسن المظهر والمنظر ، وان يكون ذلك منه 

 بما يليق ان يكون عليه أهل العلم ، وأربابه .
فان لبَس من الثياب لبس أحسنها وأنقاها ؛ فال يلبس لباس شهرة ، 

 او لباس كبر او عجب .
 وان تواض ِ فيها ، فال يصِن ِ تواضعه بها ، ليقال عنه متواض ِ .

وعليه ان يجتهد بالتنظف ، والتِيب، حتى ال يجد مجالسه منه اال 
 ريحا طيبة .

اَلَزَمِة َومُ قال النووي رحمه الله، فيما يجب على المعلم من اآلداب: ) 
َداِب الشَّر ِعيَِّة الظَّاِهَرِة َوال َخِفيَِّة َكا ِِ َوتَ ن ِظيِف لت َّن ِظيِف بِ اآل  َسا َو  ِإزَاَلِة اْل 

ُروَهِة َوتَ  ِتَناِب الرََّواِئِح ال َمك  ب ِط َوِإَزاَلِة الرََّواِئِح ال َكرِيَهِة َواج  َيةِ اإل ِ رِيِح اللِ ح   س 
 أه . 87(

                                                           

 .)81 /8) المجموع شرح المهذب 87



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  71 

 

 مجلس على عزم وقال ابن جماعة رحمه الله ، عن ذلك أيضا: ) إذا
 أحسن نم ولبس وتِيب وتنظف ثوالخب الحدث من تِهر التدريس

 وتبجيل لمالع تعظيم بذلك قاصًدا زمانه أهل بين به الالئقة ثيابه
 .الشريعة

 اغتسل الحديث لِلب الناس جاءه إذا عنه الله رضي مالك كان
 منصة على يجلس ثم رأسه على رداءه ووض ِ جدًدا ثيابًا ولبس وتِيب

 رسول حديث أعظم أن أحب: وقال يفرغ، حتى بالعود يبخر يزال وال
 وسلم. عليه الله صلى الله

 العلم رنش وينوي كراهة وقت يكن لم إن االستخارة ركعتي يصلي ثم
 عليها اؤتمن التي تعالى الله أحكام وتبليغ الشرعية الفوائد وبث وتعليمه

 حقال إلى والرجوع الصواب وإظهار العلم من واالزدياد ببيانها وأمر
 ينالمسلم من إخوانه على والسالم تعالى الله ذكر على واالجتماع

 أه . 88الصالحين( وللسلف للمسلمين والدعاء
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 ومن الثاني : 

ان يجتهد في تِهير روحه من أدران العجب والحسد، وطلب -8
 السمعة ، حتى ال يخسر سعيه ، ويحرم البركة في علمه ، وعمله .

 قال النووي رحمه الله : 

َها )  ال َحَذُر ِمن  ال َحَسِد َوالر ِيَاِء  -اب المعلم أي من آد –َوِمن  
َواء  َوأَ  ِتَقاِر النَّاِس َوِإن  َكانُوا ُدونَهُ ِبَدَرَجاٍت َوَهِذِه أَد  ع َجاِب َواح  َراض  َواإل ِ م 

َن  ُفِس ال َخِسيَساِت( تَ َلى ِبَها َكِثيُروَن ِمن  َأص َحاِب اْل   أه  89يُ ب  

ع َجاِب  َوَطرِيُقُه ِفي نَ ف يِ الله : ) وسبيله الى ذلك كما يقول رحمه  اإل ِ
و له َأن  يَ ع َلَم َأنَّ ال ِعل َم َفض ل  ِمن  اللَِّه تَ َعاَلى ومعه عارية فان لله ما اخذ

َبِغي َأن  اَل يُ ع َجَب بشئ لَ  م  ما أعِى وكل شئ ِعن َدُه بَِأَجٍل ُمَسمًّى فَ يَ ن  
َترِع ُه َولَي َس َماِلًكا َلُه َواَل   أه . 90( َعَلى يَِقيٍن ِمن  َدَواِمهِ  َيخ 

ارسين من طلبة العلم ، والداف ِ نفسه ، عن طلب العدد الوافر ان يد -8
عنده ، حتى ال تهلك نفسه بفساد النية ؛ بقصد كثرة اْلتباع ، وحب 

 الشهرة او الظهور .
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وعليه اال يحزن في ذهابهم الى زيد من الناس او عمرو ، وتلقيهم العلم 
 ونه .منهم د

بل عليه ان يجعل بغيته ؛ في ان يتعلم الناس العلم الناف ِ ، ولو كان 
 ذلك على يد من سواه .

 قال النووي رحمه الله :  

َرأُ َعَلي ِه إَذا ق َ )  َمُر ِبِه َأالَّ يَ َتَأذَّى ِممَّن  يَ ق  َرأَ َعَلى َغي رِِه َفص ل  َوِمن  َأَهمِ  َما يُ ؤ 
تَ َلى ِبَها َجَهَلُة ال ُمَعلِ ِميَن ِلَغَباَوِتِهم  َوَفسَ  اِد نِيَِّتِهم : َوُهَو َوَهِذِه ُمِصيَبة  يُ ب  

هَ اللَِّه تَ َعاَلى ال َكرِيِم: َدِم إرَاَدِتِهم  بِالت َّع ِليِم َوج  ِمن  الدَّاَلِئِل الصَّرِيَحِة َعَلى عَ 
َنا َعن  َعِليٍ  َرِضَي اللَُّه عنه االغالظ ِفي َذِلَك َوالتَّأ ِكيَد فِ  ي َوَقد  َقدَّم 

اًل َفِإن  َكاَن َفاِسًقا َأو   َخُر َأه  ِذيِر ِمن ُه: َوَهَذا إَذا َكاَن ال ُمَعلِ ُم اآل   التَّح 
ر  ِمن  اإِل مُ  َو َذِلَك فَ ل ُيَحذِ  َتِدًعا َأو  َكِثيَر ال َغَلِط َوَنح   أه . 91غ ِتَراِر ِبِه(ب  

 في ، والفسوق ة اهل الجهلِمن قدر نفسه بمخال طاال يح -8
 لهوهم وغفلتهم .

 ،فيما كان فيه نفعهم ، كالنصح لهم او توجيههم يخالِهم اال ال ف
 وتعليمهم.
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 في مجتمعة ، وفصله ، او حلقته .ان يكون أسوة حسنة  -8
فيكون أكثر الناس مسارعة الى الخيرات والفضائل ، وأحرصهم عمال 

 بشعائر اإلسالم وشرائعه ظاهرا وباطنا.
ام على القي  -اي المعلم  - أن يحافظقال ابن جماعة رحمه الله : ) 

بشعائر اإلسالم وظواهر اْلحكام كإقامة الصالة في المساجد 
إفشاء السالم للخواص والعوام واْلمر بالمعروف والنهي للجماعات و 

عن المنكر والصبر على اْلذى بسبب ذلك صادًعا بالحق عند 
السالطين باذالً نفسه لله ال يخاف فيه لومة الئم ذاكًرا قوله تعالى: } 

ُُموِر { ]لقمان:  ِبر  َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمن  َعز ِم اْل    [. وما82َواص 
ياء وغيره من اْلنب -صلى الله عليه وسلم  -كان سيدنا رسول الله 

عليه من الصبر على اْلذى وما كانوا يتحملونه في الله تعالى حتى  
كانت لهم العقبى وكذلك القيام بإظهار السنن وإخمال البدع والقيام 
لله في أمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الِريق المشروع 

مِبوع. وال يرضى من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز منها، والمسلك ال
بل يأخذ نفسه بأحسنها وأكملها فإن العلماء هم القدوة وإليهم المرج ِ 
في اْلحكام وهم حجة الله تعالى على العوام وقد يراقبهم لألخذ عنهم 
من ال ينظرون، ويقتدي بهديهم من ال يعلمون. وإذا لم ينتف ِ العالم 

غيره أبعد عن االنتفاع به، كما قال الشافعي رضي الله عنه: بعلمه ف
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ليس العلم ما ُحِفَظ، العلم ما نَ َف َِ، ولهذا عظمت زلة العالم لما يترتب 
 أه . 92( عليها من المفاسد القتداء الناس به

ان يكون أحسن الناس أدبا ، وأعظمهم خلقا، وأفضلهم حلما ،  -2
 وأكثرهم عفوا.
،  عملهو ن يعلم الناس الفضائل والمحاسن ، بخلقه م فالمعلم الناجح

 قبل علمه ووعظه .
وله في رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خير أسوة ، وخير سلف ، 

 فقد كان صاحب خلق عظيم ، وسلوك قويم .
 َعِظيمٍ  ُلقٍ خُ  َلَعَلى َوِإنَّكَ }كما قال الله عنه ، صلى الله عليه وسلم : 

 .[8: القلم{ ]
 َوَذِلكَ  ِظيٍم،عَ  أََدبٍ  َلَعَلى ُمَحمَّدُ  يَا الِبري رحمه الله :) َوِإنَّكَ قال 
اَلمُ  َوُهوَ  ِبِه، اللَّهُ  أَدَّبَهُ  الَِّذي ال ُقر آنِ  أََدبُ   أه . 93َشَرائُِعُه(وَ  اإل ِس 

من وقال ابن جماعة رحمه الله في بيان ما يجب على المعلم 
 :اْلخالق

خالق من طالقة الوجه، وإفشاء السالم معاملة الناس بمكارم اْل) 
وإطعام الِعام، وكظم الغيظ، وكف اْلذى عن الناس، واحتماله منهم 
واإليثار، وترك االستئثار، واإلنصاف، وترك االستنصاف، وشكر 
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التفضل، وإيجاد الراحة، والسعي في قضاء الحاجات، وبذل الجاه في 
باء، والرفق جيران واْلقر الشفاعات، والتلِف بالفقراء، والتحبب إلى ال

 أه . 94( بالِلبة، وإعانتهم وبرهم
االيكثر من الضحك والمزاح م ِ من حوله ، من اقرانه او تالمذته -6

 . ومجلسه، حفاظا على هيبته ، 
 نع والتنقل الزحف عن بدنه قال ابن جماعة رحمه الله: ) وليصن

 غير من النظر قتفري عن وعينيه بها، والتشبيك العبث عن ويديه مكانه
 الحشمة طويسق الهيبة يقلل فإنه الضحك وكثرة المزاح ويتقي حاجة،

 أه . 95به ( عرف شيء من أكثر ومن به استخف مزح من: قيل كما
 ة على عاتقه .استشعار المسؤولية ، واْلمانة الملقا -2

 فالتعليم أمانة ، وأي أمانة ؟!.
 فما تحمل أحد من الخلق أمانة مثله !.

ير خ هاد في بذل المستِاع في رعايتها ؛فالحفاظ عليها ، واإلجت
 عظيم لألمة ، ونفعا لها حاضرا ومستقبال.

ا ، خيانة لألمة ، وضرر عليها حاضر أدائهاوإضاعتها ، او التقصير في 
 ومستقبال.
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 تُ َؤدُّوا َأن   ُكم  يَأ ُمُر  اللَّهَ  ِإنَّ }وليجعل نصب عينيه قول ربنا جل وعز : 
ََمانَاتِ  ِلَها ِإَلى اْل   .[21: النساء{ ] َأه 

وليعلم أن إضاعتها ، نفاق يوجب العقاب الشديد في الدار اآلخرة ، 
َنا ِإنَّا}قال الله جل وعال :  ََمانَةَ  َعَرض  َر ضِ وَ  السََّماَواتِ  َعَلى اْل   اْل 

ِمل نَ َها َأن   َفأَبَ ي نَ  َوال ِجَبالِ  َفق نَ  َيح  َها َوَأش  ن َسانُ  َمَلَهاحَ وَ  ِمن    َكانَ  ِإنَّهُ  اإل ِ
رِِكينَ  َوال ُمَناِفَقاتِ  ال ُمَناِفِقينَ  اللَّهُ  لِيُ َعذِ بَ ( 28) َجُهواًل  ظَُلوًما  َوال ُمش 

رَِكاتِ  ِمِنينَ  َعَلى اللَّهُ  َويَ ُتوبَ  َوال ُمش   َغُفوًرا اللَّهُ  وََكانَ  َوال ُمؤ ِمَناتِ  ال ُمؤ 
 .[28 ،28: اْلحزاب{ ]َرِحيًما

 وقال صلى الله عليه وسلم ، كما في الصحيحين ، من حديث َعب دِ 
رٍو ب نِ  اللَّهِ   ِفيهِ  ُكنَّ  َمن   أَر َب ِ  : »َقالَ  لَّمَ َوسَ  َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َأنَّ  َعم 

َلة   ِفيهِ  َكاَنت   َوَمن   َخاِلًصا، ُمَناِفًقا َكانَ  ُهنَّ  َخص  َلة   ِفيهِ  اَنت  كَ  ِمن    َخص 
ُتِمنَ  : ِإَذا َيَدَعَها َحتَّى النِ َفاقِ  ِمنَ   ، َوِإَذا َكَذبَ  ثَ َحدَّ  ، َوِإَذا َخانَ  اؤ 

 .(َعَلي هِ  ُمت ََّفق  )«فجر  َخاصم ، َوِإذا َغَدرَ  َعاَهدَ 
وعليه ان يعلم أن اْلمة تؤمل عليه الكثير والكثير ، وهل تخرج أبِالها 

 ، ورجالها اال على أيدي أمثاله ؟!.
وليعلم ان حاجة امتنا اليوم الى هؤالء الرجال ، أشد من أي وقت 

 مضى ، فليشد من بأسه ، وليشحذ من همته وعزمه.
  أن يكون قدوة حسنة ، بين طالبه ، وفي مجتمعه. -1
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خلق كريم ، على المعلم ان يتحلى به ، لما فيه من القدوة الحسنة ،ف
ي به، في علمه ، ويقتدبالغ اْلثر على تالمذته ، فالِالب يتأثر بم

 غالب أخالقه ، وصفاته.
 : قال الحافظ الذهبي رحمه الله 

َماِعي َل، بنِ  الُحَسي نِ  ) َعنِ  ِلسِ  ِفي جَتِم ُِ يَ  َكانَ   :َقالَ  أَبِي ِه، َعنِ  ِإس   َمج 
َمدَ  َسةِ  ُزَهاءُ  َأح  وَ  يَزِيُدو نَ  أَو   - آاَلفٍ  َخم  تُ بُ و َن، - ماَئةٍ  َخم سِ  َنح   َيك 

نَ  ِمن هُ  يَ َتعلَُّمو نَ  َوالَباقُ و نَ  ِت ( اَْلَدبِ  ُحس   أه .  96َوالسَّم 
 أبا حبتص يقول مهنا سمعت الله عبد الحنابلة : ) قال وفي طبقات

 أه . 97واْلدب ( العلم منه فتعلمت الله عبد
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 الخامسلمبحث ا
 واجبه تجاه وطنه

 
 ويتمثل هذا الواجب في أمور:

 الوطنية السامية في نفوس الِالب؛ كمبدأغرس المبادئ اْلول : 
 التعاون ، والتكافل ، واإليثار.

 ان وازدهارها.طالعمل الدؤوب في كل ما فيه بناء اْلو الثاني : 
حث الِالب على ضرورة تحمله المسؤولية تجاه وطنه  : الثالث

،كالدفاع عنه ، وحماية مكتسباته ، وثرواته، وان ذلك شيء من رد 
 الجميل له.

ترسيخ مفاهيم المساواة الوطنية في اْلذهان ، وان الوطن :  الراب ِ
 للجمي ِ.

حفظ الحقوق العامة ، وانها ملكا للشعب كله ترسيخ مبدأ الخامس : 
 ، وحفظها وعدم التعرض لها من آكد الحقوق الوطنية .

ة او المذهبي اْلفكار التي تدعو الىالسادس : التحذير من تبني 
 طقية .و المنااالِائفية 
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 السادسالمبحث 
 واجبه تجاه مجتمعه

 
يترتب على المعلم تجاه مجتمعه الذي يعيش فيه ، من الواجبات ما 

 يلي:
 .المجتم ِ اْلول  : زرع معاني المحبة واإلخاء في نفوس أبناء 

داللة ، او ال وقضائهاالثاني : السعي في تفقد حاجة أبناء الحي ، 
 على قضائها .

معاني  ، وزرعالمحافظة على التالحم المجتمعي بين الناس الثالث :
 التسامح واإلخاء في نفوسهم.

اون ، بإذكاء روح التعالراب ِ : العمل على تقوية النسيج االجتماعي
 والتحاب فيما بينهم .

الحرص على تجاوز ابناء المجتم ِ مشكالتهم ، وعوامل الخامس : 
 قِيعتهم وتدابرهم.

صادم ، التي ال تتته وتقاليده احوال المجتم ِ وعادأتفهم السادس : 
 م ِ الدين 
 من خالل اآلتي :كسب ثقة المجتم ِ الساب ِ :  

 القرب من هموم الناس وتلمس حاجاتهم.-
 العمل على حل مشكالتهم، او مساعدتهم في حلها. -
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مشاطرة المجتم ِ أفراحه وأتراحه، والوقوف م ِ ابناءه في الخير، او -
 الشر.

إيصال الرسالة الصحيحة الى المجتم ِ ، عن أهمية بناء  :الثامن 
اْلجيال والحرص على تنشئتهم وتنمية معارفهم ومداركهم ؛ ليتحقق 

 للمجتم ِ ؛ الرخاء واإلزدهار ، والتقدم.
افعة ف والعلوم النر اتمكين أبناء المجتم ِ من اكتساب المعالتاس ِ : 

 ص الممكنة لهم ،، من خالل تشجيعهم ، والتعاون على اتاحة الفر 
 .وتوظيفها في حياتهم

العاشر : حفظ عورات الناس ، واسرارهم ، وعدم التساهل في شيء 
 منها ؛ بانتهاك حرمتها ،او المساس بها.

الحادي عشر : تقديم مصالح المجتم ِ على مصلحته الشخصية ، 
 وايثار ابناءه بكل خير وفضل.  

العذر  صبر عليه، والتماسالثاني عشر : الحلم على من أخِأ عليه، وال
 له ،ثم بيان الحق له ودعوته اليه بالحكمة والحسنى.
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 السابعالمبحث 

 98واجبه تجاه الجهة التي يعمل معها
 

 اْلول : الحرص على مراعاة المواثيق واْلنظمة الخاصة بها .

 .في ادائه وعدم التقصيرالثاني : االلتزام بالعهد المبرم م ِ هذه الجهة ، 

 احترام اْلنظمة واللوائح التي تعمل بها هذه الجهة .: الثالث 

 العمل على تنفيذ توصياتها وخِِها العلمية والتربوية. الراب ِ :

تقديم الرؤى والحلول السليمة الكفيلة في انجاح مهامها  الخامس :
 التي تهدف الى تحقيقها والوصول اليها.

 

  

                                                           

 كالوزارة التي تنتمي اليها جهته التي يعمل فيها  98
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 الثامنالمبحث 
 99هاواجبه تجاه الجهة التي يعمل في

 

 .ةالخاصة بهذه الجه واْلنظمة التعليماتاْلول : االلتزام بكل 

 الثاني : االلتزام بالالئحة الداخلية الخاصة بهذه الجهة .

التعاون م ِ كافة اإلداريين ، في مهامهم ، ليؤدي الجمي ِ الثالث : 
 رسالته على أكمل وجه.

 عدم التدخل فيما ال يعنيه ، او االنشغال به.  الراب ِ :

السم ِ والِاعة لمن لهم الحق في ذلك ، مالم تكن هذه الخامس : 
 الِاعة على معصية او منكر.
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 التاسعالمبحث 
 واجبه تجاه زمالئه

 
 .والتقدير االحترام -8
 .التضحية  -8
 .الحب  -8
 .التواض ِ  -8
  .النصح والتوجيه -2
 حفظ سرهم . -6
 حسن الظن بهم ، وعدم اتهامهم في أي تقصير. -2
 عدم التشهير بمخِئهم، او الشكاية به ، وفضحه. -1
 قضاء حاجتهم ، او السعي في قضائها. -9

 . اليهمساعدتهم في كل ما يحتاجون  -81
التعاون معهم في كل ما من شأنه ان يساعدهم في القيام  -88

 بواجبهم العلمي والتربوي.
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 العاشرالمبحث 
 واجبه تجاه أولياء األمور

 
ى عل والتعاونحميمة معهم ، وبناء عالقات  عليهم،التعرف  -8

 .بالِالب ؛ علميا ، ومعنويا االرتقاء 
ايصال مهام اْلسرة الى أذهانهم، في النهوض بمستوى الِالب،  -8

 وأهمية قيامها بواجبها التشجيعي ، والمتابعة العلمية له . 
 س اآلباء  .لمج مهامإلسهام اإليجابي في حثهم على ضرورة ا -8
العمل على ايجاد قنوات التواصل المتنوعة معهم ، بصورة دورية ؛ -8

 لمعالجة مشاكل الِالب وعوائق تعليمهم اْلسرية والمجتمعية.
عرض اْلفكار واآلراء الهادفة والبناءة في صناعة ذات الِالب -2

 العلمية والفكرية ، على ولي أمره.
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 الحادي عشرلمبحث ا
 واجبه تجاه طالبه  
 

 وفيه عدة مطالب :
 واجبه في فصله او حلقتهالمطلب األول : 

 المطلب الثاني : واجبه في حسن تعليمهم
 واجبه في المحافظة على وقتهمالمطلب الثالث : 
 واجبه في الصدق معهمالمطلب الرابع : 

 المطلب الخامس : واجبه في العدل بينهم
 واجبه في النصح لهم  المطلب السادس : 

 واجبه في امتحانهمابع : الس المطلب
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 المطلب األول
 واجبه في فصله او حلقته

 
 ويتمثل هذا الواجب إجماال في اآلتي :

 اْلول : السالم على طالبه.
 الثاني : نهيهم عن القيام له ، وتحذيرهم منه.

انتظار العدد الكافي من طالبه ، قبل الدرس، خصوصا اذا  الثالث :
 لم يكن قد دخل وقت الدرس او ذهب منه جزء كبير .

الراب ِ : التسمية ، ثم حمد الله والثناء عليه ، والصالة على رسوله صلى 
 الله عليه وسلم ، قبل درسه.

 الخامس : رد السالم على من سلم عليه من طالبه .
 مراجعة ما سبقت دراسته ، وربِه بالدرس الجديد. السادس :

الساب ِ : االلتفات على طالبه جميعا أثناء درسه ، وعدم تخصيص 
 جماعة منهم بذلك دون آخرين.

الثامن : ايقاظ النائم ، وتنبيه الغافل ، وزجر المتعدي بأدبه ، او على 
 صوته ، ولغِه .

اح لمحتاجهم التاس ِ : تشميت العاطس اذا حمد الله ، والسم
 بالخروج لحاجة ، او ضرورة .
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العاشر : ان يتخلص قبل درسه ، من كل ما يشغله عنه ، او يتسبب 
 في تقصيره في أداء واجبه.
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 الواجب األول : السالم على طالبه  
مما ينبغي على المعلم في فصله ، او قاعة محاضرته ، او حلقته ؛ 

 ل خروجه ؛ طمعا في طلبالسالم على طالبه ، اذا دخل عليهم و قب
السالمة لهم ، وتكثيرا بالحسنات له ولهم ، وليكن اول مفتتحه معهم 

 رة فقط.ه بالقول ، ال باليد او اإلشابه ، تبركا وتقربا ، وليكن تسليم

 ):  قال سلمو  عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي هريرة أبي عن
 يجلسفل يجلس أن له بدا فإن فليسلم مجلس إلى أحدكم انتهى إذا
 وأبو رمذيالت ( رواه اآلخرة من بأحق اْلولى فليست فليسلم قام إذا ثم

 .100داود، والحديث : حسن 

واختلف أهل العلم ؛ في حكم السالم المأمور به هنا ، على قولين، 
 الراجح منهما القول بسنيته ال الوجوب ، واتفقوا على ان رده واجب.

فمما ال يصح ، لحديث النهي عن ذلك ؛ ْلنه  وأما اإلشارة باليد ؛
 من تسليم أهل الكتاب الوارد النص بمخالفتهم فيه .

 في السلسلة الصحيحة لأللباني رحمه الله، من حديث جابر: ) ال
 .  101وف (بالكف إشارة تسليمهم فإن والنصارى اليهود تسليم تسلموا
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نحوه و  باليد ةاإلشار  تكفي قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ) وال
 سليمت تسلموا : ال رفعه جابر عن جيد بسند النسائي أخرج ، وقد
 أه . 102بالرؤوس واْلكف( تسليمهم فإن اليهود

ومفهوم كالمه رحمه الله انه اذا سل م بالقول واإلشارة جاز ، وهذا هو 
مفهوم الحديث ايضا ، فدل على الجواز خصوصا اذا كان بين المسل م 

 ِ ) كاْلصم ( ،  او كان المسلم عليه بعيدا ، ونحو عليهم من ال يسم
 ذلك ، فانه يسلم باإلشارة والكالم .

 .واذا كانوا جميعا صما ، فهل يلزم الكالم م ِ اإلشارة أيضا ؟

 في المسألة تفصيل :

 فان كان يقدر على ان كان المسلِ م أصما كان واجبه ما يقدر عليه ؛
 الكالم لزمه الكالم م ِ اإلشارة ، واال فاإلشارة واجبة .

وان كان سليما معافى ، والمسلم عليهم صما ، لزمته اإلشارة والكالم 
، فانه وان كان يتصور انه ال معنى لكالمه حينئذ ، اال أن الكالم يلزمه 

 ْلمرين :
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من حديث جابر ، الواجب ، كما تقدم اْلمر اْلول : ْلن هذا هو 
 هل الكتاب في سالمهم.ْلمخالفة 

 اْلمر الثاني : انه ان سلم بالكالم ،كان سالمه للمالئكة أيضا. 

واْلفضل واْلكمل في السالم ان يقول : السالم عليكم ورحمة الله 
 وبركاته  ، ويجزئ ما دون ذلك.

 انف ، عليكم السالم يقول أن السالم قال النووي رحمه الله : ) وأقل
 وليق أن ، واْلفضل عليك السالم فأقله واحدا عليه المسلم كان

 وأيضا الله مةورح يزيد أن منه ، وأكمل َوَمِلَكي هِ  ليتناوله عليكم السالم
 أه . 103أجزأه ( عليكم سالم قال ولو وبركاته
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 الثاني : نهيهم عن القيام له ، وتحذيرهم منه
ه ، عنه ، ويحرم عليه اذا اشتهاوهذا أمر يجب على المعلم اال يتغافل 

او رضي به ، لورود النهي عنه ، ولما فيه من التشبه بالكفار ، وسيرا 
 على عادتهم وتقاليدهم الخاصة بهم .

 له يتمثل أن أحب من روى البخاري في اْلدب المفرد ، وغيره :  )
 اْللباني :حديث ( قال النار من مقعده فليتبوأ ، قياما الناس

 .104صحيح
 : أمرين على الحديث هذا ثم قال رحمه الله : ) دلنا

 يحصر  وهو ، له منهم القيام الناس على الداخل حب تحريم:  اْلول
 . بيان إلى يحتاج ال بحيث أنه الداللة
 يحب ال كان ولو ، للداخل الجالسين من القيام كراهة:  واآلخر
 ، لشرا باب فتح وعدم ، الخير على التعاون باب وذلك من ، القيام
 وذلك ، نهع الله رضي معاوية الحديث عليه راوي دلنا دقيق معنى وهذا

 ، لحديثبا عليه واحتج ، قيامه له عامر بن الله عبد على بإنكاره
 سد نهام ، التي الشريعة بقواعد وعلمه ، الدين في فقهه من وذلك
 105الشر( خير وال بأسباب وتأثرهم ، البشر بِبائ ِ معرفته و ، الذرائ ِ

 أه .
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واما حديث أبي سعيد الخدري ، كما في الصحيحين ، من قوله صلى 
الله عليه وسلم ْلصحابه في شأن سعد بن معاذ : ) قوموا الى سيدكم 

 متفق عليه.( 
 : هما بجوابينفأجاب عنه أهل العلم 

 نزاله من الحمار الذي كاناْلول : ان المراد بالقيام هنا الذهاب اليه إل
 لجرح أصيب به يوم اْلحزاب.يركبه 

 معنى المصابيح شرح في التوربشتي قال قال الحافظ ابن حجر : )
 المراد انك ولو دابته من وانزاله اعانته إلى أي سيدكم إلى قوموا قوله

 ليس كونه من لزمي ال بأنه الِيبي وتعقبه،  لسيدكم قوموا لقال التعظيم
 والالم إلى بين الفرق من به اعتل وما لْلكرام يكون ال أن للتعظيم
 امشواو  قوموا قيل كأنه الالم من أفخم المقام هذا في إلى ْلن ضعيف

 أه . 106(وإكراما تلقيا إليه
الثاني : ان هذا القيام ال مان ِ منه ، اذا كان ْلهل الفضل والعلم ، واما 

 .  لمن أحبهالقيام المنهي ؛ فالقيام 
  :عن حديث ) قوموا الى سيدكم (  ، قال القاضي عياض رحمه الله

 إذا له قياموال وتلقيه، الخير وأهل القوم عظيم إكبار من يلزم ما فيه )
 قيهم،ومحق العلماء أكثر عند عنه المنهى ليس القيام هذا وأن أقبل،
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. لوسهج طول قياماً  جالس وهو عليه يقام أن عنه المنهى القيام وإنما
 لتلقى َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللهُ  َصلَّى النبى قيام التأويل هذا صحة على ويدل
 ذكرو  جالساً، صلى إذا عليه القيام عن نهاهم حين وقوله واحد، غير
 - العزيز دعب بن عمر قول ويبينه. لملوكها والروم فارس فعل أنه لهم

 أه . 107( نقعد تقعدوا انو  نقم، تقوموا إن: للناس - عنه الله رضى
 الله ، القيام خلف الجالس ْلمرين :ورخص أهل العلم رحمهم 
 .أحد عتداءمن إاذا خشي عليه خصوصا اْلول : اذا كان لحفظه ؛ 

 الثاني : اذا كان فيه إغاظة لألعداء . 
وعلى كل حال فان محبة المعلم ان يقوم طالبه له عند دخوله ، 

 النار من عدهمق فليتبوأ ، قياما الناس له يتمثل أن أحب من ) فحديث:
 ، نص على حرمته وعدم جوازه . (

 واما اذا لم يحب ذلك منهم فحري به منعهم عنه ، ْلمرين :
قاعدة  ذرائ ِالاْلول : حتى ال تق ِ في قلبه محبته ، واْلخذ بسد 

 عظيمة من قواعد التشري ِ .
هل الكتاب الذين من عادتهم التي اشتهروا بها الثاني : مخالفة ْل

 القيام للمعلم .
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بلغني  ) : بقوله العالمة ابن باز رحمه الله عن هذا فأجابوقد سئل 
أن كثيرًا من المدرسين يأمرون الِلبة بالقيام لهم إذا دخلوا عليهم 

  الفصل وال شك أن هذا مخالف للسنة الصحيحة .
فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ) من أحب 

مد عده من النار( أخرجه اإلمام أحأن يمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مق
 وأبو داود والترمذي عن معاوية رضي الله عنه بإسناد صحيح . 

وروى اإلمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه 
قال : ) لم يكن شخص أحب إليهم   يعني الصحابة رضوان الله عليهم 

خل دومون له إذا   من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانوا ال يق
  .لذلك( عليهم لما يعلمون من كراهيته

فالسنة ، عدم القيام للمدرسين إذا دخلوا على الِلبة في الفصول عمالً 
  وما جاء في معناهما . ،بهذين الحدثين الشريفين 

وال يجوز للمدرس أن يأمرهم بالقيام لما في حديث معاوية من الوعيد 
ويكره للِلبة أن يقوموا عماًل بحديث أنس المذكور ، وال  في ذلك ،

يخفى أن الخير كله في إتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي 
به وأصحابه رضي الله عنهم ، جعلنا الله وإياكم من أتباعهم بإحسان 

    اه  .108نا للفقه في دينه ، والثبات عليه(، ووفق
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ا اذا قبل الدرس ، خصوص انتظار العدد الكافي من طالبه : الثالث
 لم يكن قد دخل وقت الدرس او ذهب منه جزء كبير .

 قال ابن جماعة رحمه الله : 
 إذا أخيرهوت الحضور وقت تقديم في الجماعة مصلحة مراعاة ) وينبغي

 أه . 109كلفة ( مزيد وال ضرورة، فيه عليه يكن لم
 د الله والثناء عليه قبل درسه.الرابع : التسمية ، ثم حم

قال الجصاص في فضائل بدأ العبد واستفتاحه بالتسمية في اموره  
 بذكر أمورهم يفتتحون الذين المشركين مخالفة إظهار كلها: ) فيه

 زعمف وهو يعبدونهم كانوا الذين المخلوقين من غيرها أو اْلصنام
 وأنس إليه أهولج تعالى الل ه إلى انقِاعه على قائله من وداللة للخائف

 وعياذة عالىت بالل ه واستعانة بالنعمة واعتراف باْللوهية للسام ِ وإقرار
 بهما يسمى ال به المخصوصة تعالى الل ه أسماء من اسمان وفيه به

 أه . 110والرحمن ( الل ه وهما غيره

ثَ رُ  :  ) ات ََّفقَ  الكويتية الفقهية وفي الموسوعة  َأنَّ  َعَلى َقَهاءِ ال فُ  َأك 
ِمَيةَ  ُروَعة   التَّس  رٍ  ِلُكل َمش   أه . 111رَِها (َغي   َأو   ِعَباَدةٍ  بَاٍل، ِذي أَم 
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وورد في فضل اإلستفتاح بالحمدله ، حديث عن النبي صلى الله عليه 
 وسلم ، لكنه لم يصح ، وانما استحب أهل العلم ذلك .

ُهورُ  : ) َذَهبَ  الكويتية الفقهية قال في الموسوعة  َأنَّ  ِإَلى َقَهاءِ ال فُ  ُجم 
دِ  ااِلب ِتَداءَ   أه . 112ن ُدوب  (مَ  ال ُمِهمَّةِ  اْل ُمورِ  ِفي تَ َعاَلى اللَّهِ  ِبَحم 

وأما االفتتاح بخِبة الحاجة قياسا على خِبه التي كان صلى الله عليه 
لتعليم ، ا ذي يظهر جوازه ؛ لما في الدرس منوسلم يفتتحها بها ، فال

 كما في علوم الدين .  ،واإلرشاد ، والوعظ

 الخامس : رد السالم 
 ُحيِ يُتم   ِإَذاوَ }يجب رد السالم ؛ بمثله ، او بأحسن منه ، لقوله تعالى :

َسنَ  َفَحيُّوا بَِتِحيَّةٍ  َها بَِأح  ءٍ  ُكل ِ  َعَلى انَ كَ  اللَّهَ  ِإنَّ  ُردُّوَها َأو   ِمن    َحِسيًبا َشي 
 . [16: النساء{ ]

ِلُم،ال   َعَلي ُكمُ  َسلَّمَ  قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : ) ِإَذا  فَ َردُّوا ُمس 
 ،َمن ُدوبَة   ِبِه َفالز ِيَاَدةُ  لَّمَ سَ  َما ِبِمث لِ  َعَلي هِ  َردُّوا َأو   َسلََّم، ِممَّا أَف َضلَ  َعَلي هِ 

ُروَضة  ( َوال ُمَماثَ َلةُ   أه . 113َمف 
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 التحية: ةفرق فقالت المتأولون، ) اختلف رحمه الله : عِية وقال ابن
 كعلي: يقول أن اآلخر على فيجب عليك، سالم: الرجل يقول أن

 الق الله، ورحمة عليك السالم: البادئ قال فإن الله، ورحمة السالم
 عليك مالسال: البادئ قال فإن وبركاته، الله ورحمة السالم عليك الراد

 منها، أحسنب يحيي أن للراد يبق ولم انتهى فقد وبركاته، الله ورحمة
 ِإذا قالةال هذه أهل عند فالمعنى اآلية، في المذكور الرد يق ِ فهاهنا
 انتهى وإن. أحسنب فحيوا النهاية من المسلم نقص فإن بَِتِحيٍَّة، ُحيِ يُتم  
: بادئال قال فإذا الراد، تخيير اآلية معنى إنما: فرقة وقالت فردوا،

 لرد،ا هو وهذا فقط، السالم وعليك يقول، أن فللراد عليك، السالم
 نبأحس التحية هو وهذا الله، ورحمة السالم وعليك يقول، أن وله

 كانت فإن َتِحيٍَّة،بِ  ُحيِ يُتم   ِإذا باآلية، المراد: وغيره عباس ابن وقال منها،
 الق ما على فردوا كافر من كانت وإن منها، بأحسن فحيوا مؤمن من

 ابن عن وروي وعليكم،: لهم يقال أن وسلم عليه الله صلى الله رسول
 أه . 114البركة ( إلى السالم انتهى وغيرهما، عباس وابن عمرو

وقد نقل اإلمام النووي رحمه الله اإلجماع على وجوب الرد ، فقال 
 كان ، فان باإلجماع فرض فهو السالم جواب رحمه الله : ) وأما
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 م ِج علي كان وان حقه في عين فرض فالجواب واحد على السالم
 نع الحرج وسقط عنهم اجزأ منهم واحد أجاب فإذا كفاية فرض فهو

 أو عام ردوا سواء للفرض مؤدين كلهم كانوا كلهم اجابوا وان جميعهم
 سلم ذينال غير رد ولو كلهم اثموا منهم أحد يجبه لم فلو متعاقبين

 ( أه . الباقين عن والحرج الفرض يسقط لم عليهم

 السادس : مراجعة ما سبقت دراسته ، وربطه بالدرس الجديد
لما في هذا من جم ِ لمعلومات الدروس في أذهان التالميذ ، وعدم 
شتاتها ، وكذا لما فيه من تذكير لهم لما سبقت دراسته ، والوقوف 

 عليه.
االلتفات على طالبه جميعا اثناء درسه ، وعدم تخصيص  السابع :

 جماعة منهم بذلك دون آخرين.
وهذا أمر في غاية اْلهمية ؛ اذ فيه جلب قسري النتباه التالميذ ، 

 وتركيزهم ، وعدم انشغالهم بأمر آخر .
 ىإل قال اإلمام ابن جماعة رحمه الله ،عن آداب المعلم : )ويلتفت

 يسأله وأ يكلمه من ويخص الحاجة بحسب ًداقص التفاًتا الحاضرين
 وإن عليه الوإقب إليه التفات بمزيد ذلك عند الوجه على معه يبحث أو
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لمتكبرين ا المتجبرين أفعال من ذلك تَ ر كَ  فإَّن وضيًعا، أو صغيًرا كان
 أه . 115(

ايقاظ النائم ، وتنبيه الغافل ، وزجر المتعدي بأدبه ، او  الثامن :
 صوته ، ولغطه .

 تعدى من  -أي المعلم  –يزجر  قال ابن جماعة رحمه الله : ) أن
 صافاإلن ترك أو أدب سوء أو بحثه في لدد منه ظهر أو بحثه في
 غيره لىع أدبه أساء أو فائدة، بغير الصياح أكثر أو الحق، ظهور بعد
 منه، ولىأ هو من على المجلس في ترف ِ أو الغائبين، أو الحاضرين من
 الحاضرين، من بأحد استهزأ أو ضحك أو غيره، م ِ تحدث أو نام أو
 ال أن بشرط كله هذا الحلقة، في الِالب بأدب يخل ما فعل أو

 أه . 116عليه( تربو مفسدة ذلك على يترتب
بعض المعلمين ممن قصر في هذا  وقد شاهدت في مراحلي العلمية ،

اْلمر ؛ فكان من الِلبة من ينام حتى انقضاء الدرس ، ومنهم من 
ينشغل عن درس معلمه بما ليس منه ، فكان هؤالء وأمثالهم ، أقل 
الناس تحصيال ، وأكثرهم نقصانا في علمهم وبركته ، والسبب اْلول 

 ن.المستعا ، والله معهم في ذلك المعلم الذي تساهل ، او تغافل
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التاسع : تشميت العاطس اذا حمد الله ، والسماح لمحتاجهم 
 بالخروج لحاجة ، او ضرورة .

 َقالَ : َقالَ  ن هُ عَ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَري  َرةَ  فأما تشميت العاطس فلحديث أَِبي
لِ  ) َحقُّ : َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  ِلمِ  َعَلى مِ ال ُمس   ِست  ( ال ُمس 

 َدَعاكَ  َوِإَذا َعَلي هِ  لِ م  َفسَ  َلِقيَتهُ  ) ِإَذا: َقالَ  اللَِّه؟ َرُسولَ  يَا ُهنَّ  َما: ِقيلَ 
تَ ن َصَحكَ  َوِإَذا َفَأِجب هُ  َِسَ  َوِإَذا َلهُ  َفان َصح   اس  ت هُ  اللَّهَ  َحِمدَ فَ  َع  اَوِإذَ  َفَشمِ 
هُ  َمِرضَ   ُمسلم. َرَواهُ  َفاتَِّبع ُه ( َماتَ  َوِإَذا فَ ُعد 

 تشميت رعيش ال أنه ، فيه الله" قال المباركفوري رحمه الله : ) "فحمد
 لمحمو  المتقدم الحديث في فالمِلق الله، يحمد لم إذا العاطس

 أه . 117الله ( يرحمك له قل أي( فشمته) المقيد هذا على
 وجوب واأثبت الفقهاء أن ريب وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ) وال

 رضف أنه إلى آخرون وذهب اْلشياء هذه مجموع بدون كثيرة أشياء
 رشد بن دالولي أبو ورجحه الباقين عن سقط البعض به قام إذا كفاية

 عبد ذهبو  الحنابلة وجمهور الحنفية به وقال العربي بن بكر وأبو
 عن الواحد ويجزئ مستحب أنه إلى المالكية من وجماعة الوهاب

 انيالث القول الدليل حيث من والراجح الشافعية قول وهو الجماعة
 الكفاية على كونه تنافي ال الوجوب على الدالة الصحيحة واْلحاديث

 ضففر  المكلفين عموم في ورد وإن العاطس بتشميت اْلمر فإن
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 من وأما عضالب بفعل ويسقط اْلصح على الجمي ِ به يخاطب الكفاية
 أه . 118عين ( فرض كونه ينافي فإنه مبهم على فرض إنه قال

 َعَلى َدلِيل   وقال اإلمام الصنعاني رحمه الله ، عن الحديث : ) ِفيهِ 
ِميتِ  ُوُجوبِ   ال َحاِمِد . لِل َعاِطسِ  التَّش 

ِميتِ  ُوُجوبِ  َوِإَلى  ِجبُ يَ  َوأَنَّهُ  ال َعَرِبي ِ  اب نُ وَ  الظَّاِهرِيَّةُ  َذَهَبت   ذُِكرَ  ِلَمن   التَّش 
 .َساِم ٍِ  ُكل ِ  َعَلى

َرَجهُ  َما َلهُ  َوَيُدلُّ  َِسَ  إَذا» َرةَ ُهَري    أَِبي َحِديثِ  ِمن   ال ُبَخارِيُّ  َأخ   َأَحدُُكم   َع
ِلمٍ  ُكل ِ  َعَلى َحقًّا َكانَ  اللَّهَ  َوَحِمدَ  َمُعهُ  ُمس   «اللَّهُ  يَ ر َحُمك ُقولَ ي َ  َأن   َيس 
َهب وََكأَنَّهُ  رَجَ  َفِإنَّهُ  السَُّننِ  َصاِحبِ  َداُود أَِبي َمذ   ال بَ ر ِ  َعب دِ  اب نُ  َعن هُ  َأخ 
تَ َرى الشَّط ِ  َلىعَ  َعاِطًسا َفَسِم َِ  َسِفيَنةٍ  ِفي َكانَ  أَنَّهُ  َجيِ دٍ  ِبَسَندٍ   َقارِبًا َفاك 
َتهُ  ال َعاِطسِ  إَلى َجاءَ  َحتَّى ِبِدر َهمٍ   فَ َقالَ  َذِلكَ  َعن   ُسِئلَ فَ  َرَج َِ  ثُمَّ  َفَشمَّ

لِ  يَ ُقولُ  اًل َقائِ  َسِمُعوا َرَقُدوا فَ َلمَّا الدَّع َوةِ  ُمَجابَ  َيُكونُ  َلَعلَّهُ   السَِّفيَنةِ  ِْلَه 
تَ َرى َداُود أَبَا إنَّ  َتَملُ وَ  ان  تَ َهى ِبِدر َهمٍ  اللَّهِ  ِمن   ال َجنَّةَ  اش   أَرَادَ  إنََّما أَنَّهُ  ُيح 

َتَحبُّ  الن ََّوِويُّ  َقالَ  َواِجًبا، يَ َراهُ  َيُكن   َوَلم   َقاَلُه، َكَما الدَّع َوةِ  طََلبَ   َوُيس 
َِسَ  َمن   َحَضرَ  ِلَمن   َمد   فَ َلم   َع َرهُ  َأن   َيح  دَ  يُذَكِ  َمدَ لِ  ال َحم  َتهُ  َيح   وَ َوهُ  فَ ُيَشمِ 
رِ  النُّص حِ  بَابِ  ِمن   َم   أه . 119بِال َمع ُروِف ( َواْل 
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وفصله او قاعته ، وله ان يأذن لِالب حاجة ان يقضيها خارج حلقته ،
 ، مالم تظهر المصلحة بخالف ذلك .

فبعض الِلبة ، ال شأن لهم اال الخروج واللهو ، فان علم ذلك منهم 
 منعوا ، عونا لهم على تحصيل ما ينفعهم ، ودف ِ ما يضرهم ويشينهم.

العاشر : ان يتخلص قبل درسه ، من كل ما يشغله عنه ، او يتسبب 
 في تقصيره فيه .

 عِشه أو جوعه وقت في يدرس جماعة رحمه الله : ) والقال ابن 
 حرهو  المؤلم برده حال في وال قلقه، أو نعاسه أو غضبه أو همه أو

 ذلك م ِ يتمكن ال وْلنه الصواب، بغير أفتى أو أجاب فربما المزعج؛
 أه . 120النظر ( استيفاء من
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 الثانيالمطلب 
 واجبه في حسن تعليمهم

 
 

 : أمور ويظهر هذا الواجب في
 التحضير حسن -1
  حسن اإللقاء -2
 طالبه متابعةفي -3
 الرفق والتيسير والتشويق-4
 التدرج في الدرس-5
 ، فيشق عليهم بهاال يكثر عليهم من الدرس-6
 يأمرهم به او يدلهم عليهم اويعلمهم الحرم اال -7
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 التحضير حسن -1
اف ، يجب على المعلم ان يسبق درسه ، بإعداد جيد ، وجم ِ ك

ه .تذيحسن بعد ذلك عرضه على تالم  

وعلي               ه اال يخ               دع بم               ا ف               ي ذاكرت               ه وحفظ               ه ، فربم                ا 
تزاحم               ت افك               اره واختلِ               ت ، فك               ان عرض               ها س               يئا ، 

تالمذت              ه، وتعقي              د يش              تت االنتب              اه ، ويزي              د م              ن حي              رة 
 .درسهم وعدم فهمه

اشي ذلك مر البد منه ، لتحالتحضير المسبق لها ، وترتيبها، ألذا كان 
 مثاله.وأ

وليعلم ان ذلك من حسن عمل العبد ، الذي أمر الله به ، وكتبه في 
ِسُنو }أعمال العباد وأفعالهم كلها ، فقال ربنا جل وعال :   اللَّهَ  ِإنَّ  اَوَأح 

ِسِنينَ  ُيِحبُّ   . [892: البقرة{ ]ال ُمح 

 الله يرض أوس بن وقال صلى الله عليه وسلم ، كما في حديث شداد
 كتب الله إن : (وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال: عنه

 فأحسنوا مذبحت وإذا القتلة فأحسنوا قتلتم فإذا شيء كل على اإلحسان
 داود ووأب مسلم ذبيحته( رواه وليرح شفرته أحدكم وليحد الذبحة

 ماجه. وابن والنسائي
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  حسن اإللقاء -2

ان يتدرب كثيرا على فن االلقاء حتى يجيده  يجب على المعلم ،
ويحسنه ، فكم من معلم يحفظ الكثير ، ويجيد من فنون العلم الشيء 
الوفير ، لكنه ان تكلم بين الناس ، او بين طالبه ، قل ان تجد من 

 ينتف ِ بكالمه ، لسوء القائه ، وضعف أسلوبه .
نة واضحة وألفاظه بي ، ديثه منتظًما مرتًباكما بجب عليه ان يجعل ح

؛ فيشق  تكلف في العبارةيوليتخير من كالمه أوضحه وأبينه ، وال  ، 
 فهمه ، وادراكه. 

 يكذب نأ أتحبون يعرفون، بما الناس حدثوا) : علي البخاري عن وفي
 .(  ورسوله الله

 إال همعقول تبلغه ال حديثا قوما بمحدث أنت ما) : مسعود ابن قالو 
 م.مسل رواه (. فتنة لبعضهم كان

 طالبه  ابعةمت -3
وان مما يجب على المعلم التنبه له ، والحذر من التقصير فيه ؛ متابعة 
طالبه ، حتى ال يصابوا بالخور والكسل ، ويِغى عليهم النسيان ، 

 واإلهمال .
فعلى المعلم متابعة طالبه ، ومراقبة احوالهم اثناء شرحه ودرسه ، ليوقظ 

المثابر ، ويرف ِ من همة ذوي الفهوم واهل  النائم ، ويشد من عزم
 المآثر.

ولتكن متابعته لِالبه جميعا ، فال يخص فئة منهم او اشخاصا دون 
آخرين ، فالواجب عليه مالحظة الجمي ِ ومتابعتهم ، وليبدأ بمتابعة 

 اضعفهم قبل اقواهم ، فهو اولى بالمتابعة ممن سواه.
ق به؛ فال يشن ِ فان أخِأ ترفولتكن متابعته له برف ِ همته وتشجيعه ، 

 .عليه ، وال يلومه امام أقرانه فيثبِه ويعينهم عليه ، بلومه والسخرية منه
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 نيعهمن مديحه ، ولو على قليل ص بل عليه ان يرف ِ من همته ، ويكثر
وتحصيله ، حتى يذكي التنافس في روحه ، ويحيي همته ، ويشد من 

 عزمه واجتهاده.
 الرفق والتيسير والتشويق -8

وعلى المعلم ان يسلك م ِ طالبه ، مسلك الرفق والتيسير والتشويق ، 
ال التنفير ، والتعقيد، حتى يرف ِ من همتهم في الِلب ، ونيل اْلرب 

. 
فكم من معلم ، كان بسوء تعليمه وسلوكه ، سببا في فشل أجيال من 

لى م ، وعادوا عشباب المسلمين ، فصاروا بجهلهم عالة على غيره
مجتمعهم بالشر والبالء ، والسبب في ذلك ؛ سوء تصرف من 

 معلمهم.
وليحذر التهديد ، وألفاظ الوعيد ، فكم من معلم ، كرهه طالبه ، وقل 

 مريدوه في درسه وحلقته ، لكثرة تعهده ، وتوعده.
فالرحمة في دعوتك ودرسك أمر ال غنى لك عنه ، فالتيسير سلوك 

 ، وسبيله الى بلوغ الغاية ، والمقصد.المعلم الناجح 
ولقد امتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ، بهذا الخلق العظيم ، 

َمةٍ  فَِبَما} واْلدب القويم ، فقال جل وعال :  َوَلو   َلُهم   ن تَ لِ  اللَّهِ  ِمنَ  َرح 
ُهم   فُ َفاع   َحو ِلكَ  ِمن   اَلن  َفضُّوا ال َقل بِ  َغِليظَ  َفظًّا ُكن تَ  تَ غ ِفر   َعن    َلُهم   َواس 

َم رِ  ِفي َوَشاِور ُهم    .[829: عمران آل{ ]اْل 
ِه، َتَجهُّمِ  ن  عَ  ِعَباَرة   ال َقل بِ  ) وِغَلظُ  : قال اإلمام القرطبي رحمه الله  ال َوج 

َفاقِ  َوِقلَّةِ  الرََّغاِئِب، ِفي ااِلن ِفَعالِ  َوِقلَّةِ  ش  َمِة،َوا اإل ِ  قَ و لُ  َذِلكَ  َوِمن   لرَّح 
 :الشَّاِعرِ 
َنا يُ ب َكى  121اإلبل ( نم أكبادا أغلظ أحد...لنحن َعَلى نَ ب ِكي َواَل  َعَلي  

 أه .
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 َصلَّى لنَِّبيُّ ا بَ َعثَ : َقالَ  بُ ر َدةَ  أَِبي وفي الصحيحين ، من حديث ابنِ 
َرا» :فَ َقالَ  َمنِ ال يَ  ِإَلى َوُمَعاًذا ُموَسى أَبَا َجدَّهُ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّهُ   َواَل  َيسِ 

َرا َرا تُ َعسِ  َاَوَعا تُ نَ فِ َرا َواَل  َوَبشِ  َتِلفَ  َواَل  َوتَِ  .َعَلي هِ  ُمتَّفق «اَتخ 
 قال النووي رحمه الله :

َم ر:  ال َحِديث َهَذا ) َوِفي  َوَجزِيل ثَ َوابه َوَعِظيم هاللَّ  ِبَفض لِ  بِالت َّب ِشيرِ  اْل 
َمته َوِسَعة َعَِائِهِ  ي ، َرح  ِويف رِ ِبذِك   الت َّن ِفير َعن   َوالن َّه   ال َوِعيد َوأَن  َواع التَّخ 

َضة ،  .أه  122( الت َّب ِشير ِإَلى َضم َها َغي ر ِمن   َمح 
 َمن   اللَُّهمَّ : »َوَسلَّمَ  َلي هِ عَ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقاَلت   َعاِئَشةَ  َوَعن  
ًئا أُمَِّتي أَم رِ  ِمن   َوِليَ  ُقق   َعَلي ِهم   َفَشقَّ  َشي    يأُمَّتِ  أَم رِ  ِمن   َوِليَ  َوَمن   َلي هِ عَ  َفاش 
ًئا  ُمسلم. َرَواهُ .  «ِبهِ  فارُفق   بهم فَ َرَفقَ  َشي  

َنَما: َقالَ  وفي الصحيحين ، من حديث أنس نُ  بَ ي   ِجدِ ا ِفي َنح   َم َِ  ل َمس 
جِ  ِفي يَ ُبولُ  فَ َقامَ  ي  َأع َرابِ  َجاءَ  ذ  إِ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ   دِ ال َمس 
 َرُسولُ  فَ َقالَ  َقاَل: َمه َمه   مَ َوَسلَّ  َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  َأص َحابُ  فَ َقالَ 
 نَّ إِ  ثُمَّ  بَالَ  َحتَّى فَ تَ رَُكوهُ  «َدُعوهُ  تَ ز رُِموهُ  اَل : »َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ 

 َهِذهِ  ) ِإنَّ : َلهُ  الَ فَ قَ  َدَعاهُ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى[ 828:ص] اللَّهِ  َرُسولَ 
ء تصلح اَل  ال َمَساِجدَ   الله لذكر يَ هِ  ِإنََّما القذر َواَل  ال بَ و ل َهَذا من لَشي 

 اللَّهُ  َصلَّى للَّهِ ا َرُسولُ  َقالَ  َكَما َأو   ال ُقر آِن ( َوِقَراَءةِ  َوالصَّاَلةِ  َوجل عز
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َعَلي ِه  فسنه َماءٍ  ِمن   ِبَدل وٍ  َفَجاءَ  ال َقو مِ  ِمنَ  َرُجاًل  َفأمر َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ 
 .متفق عليه .

 غير من يلزمه ما وتعليمه بالجاهل الرفق قال النووي رحمه الله : ) وفيه
 أه . 123عنادا ( أو استخفافا بالمخالفة يأت لم إذا ايذاء وال تعنيف

 :وقال اإلمام الصنعاني رحمه الله ، في بيان فوائد الحديث : ) ومنها
 َعَلي هِ  للها َصل ى خلقه : حسن ومنها التعنيف، وعدم بالجاهل الرفق
 أه . 124( بالمتعلم ولِفه َوَسل م

 نأ والمراد بالرفق هنا كما يقول العالمة ابن عثيمين رحمه الله : )الرفق
 لِرقا أقرب تسلك ، ولكن ورسوله الله أوامر حسب بالناس تسير
 ورسوله الله مرأ عليه ليس شيء في عليهم تشق وال بالناس الِرق وأرفق
 تدخل نكفإ ورسوله الله أمر عليه ليس شيء في عليهم شققت فإن
 عليك هالل يشق بأن عليك الدعاء وهو الحديث من الثاني الِرف في

 أه . 125( بالله والعياذ
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 في الدرس  التدرج -2
والمراد به هنا : تدرج المعلم في درسه م ِ طالبه ، فيبدأهم بالسهل 

 لباطن.ا المشوق ، قبل الصعب المنفر ، والبين الظاهر قبل الخفي
دنيا بعد ان نزل الى السماء ال وهل تنزل القرآن على اْلمة اال بالتدرج ،

دفعة واحدة ، رحمة من الله بأمته ، وحتى تقوى على تحمل شرائ ِ 
 دينه وشريعته ، والقيام بأحكامه وتكاليفه .

َرأَهُ  فَ َرق  َناهُ  َوقُ ر آنًا}قال الله :  { تَنزيال َونزل َناهُ  ُمك ثٍ  ىَعلَ  النَّاسِ  َعَلى لِتَ ق 
َراءِ ] س   . [816: اإل ِ

 :126ابن حجر رحمه الله الحافظ  قال
َبِغي ال ِعل مَ  ) تَ ع ِليم رِيجِ  َيُكونَ  َأن   يَ ن   ءَ  ِْلَنَّ  بِالتَّد   اب ِتَدائِهِ  ِفي َكانَ  ِإَذا الشَّي 
اًل  ُخلُ  َمن   ِإَلى ُحبِ بَ  َسه   َغالًِبا َعاِقبَ ُتهُ  َكاَنت  ،وَ  اطٍ بِان ِبسَ  َوتَ َلقَّاهُ  ِفيهِ  َيد 

ِه ( أه . ِبِخاَلفِ  ااِلز ِديَادَ   ِضدِ 
 اال يكثر عليهم من الدرس، فيشق عليهم به-6

رُ  الله عبد َكانَ : َشِقيق فَعن  َرُجل   َلهُ  فَ َقالَ  يسٍ َخمِ  ُكل ِ  ِفي النَّاسَ  يُذَكِ 
َمنِ  َعب دِ  أَبَا يَا نَ ُعِني ِإنَّهُ  أََما الَ قَ  يَ و مٍ  ُكل ِ  ذكرتنا أَنَّكَ  َلَوِدد تُ  الرَّح   ِمن   يَم 

َرهُ  أَنِ ي َذِلكَ   َرُسولُ  َكانَ  َكَما َظةِ بِال َمو عِ  أََتَخوَُّلُكم   َوِإنِ ي أُِملَُّكم   َأن   َأك 
َنا(  السَّآَمةِ  َخاَفةَ مَ  ِبَها يَ َتَخوَّلَُنا َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ   ُمتَّفق)َعَلي  

 (َعَلي هِ 
 ةالموعظ فى االقتصاد الحديث هذا :) وفى127النووي رحمه الله  قال
 مقصودها ( أه . فيفوت القلوب تملها لئال
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 :128الصحاح معاني عن وقال في اإلفصاح
 أن الناس وعظ في همه يكون أن له ينبغي الواعظ أن الفقه من فيه )

 في ضهغر  يكون وأن يحفظونه، أنهم يعلم ما بقدر الخير من يعلمهم
 وانجذابها رهاحضو  فرصة ينتهز ثم تفيء أن إلى القلوب جذب الترقيق

 أنو  السأم، إلى داعيا يراه ما كل يتجنب وأن يعلمها، ما حفظ إلى
 بالموعظة ( أه . يغب

 ِيلي ال أن وقال ابن جماعة في أدب المعلم في درسه : ) وينبغي
 مصلحة ذلك في ويراعي يخل، تقصيًرا يقصره وال يمل، تِويالً  الدرس

 على يتكلم وأ مقام في يبحث وال التِويل، في الفائدة في الحاضرين
 لمصلحة إال عنه يؤخره وال عليه يقدمه فال ذلك موض ِ في إال فائدة

 أه . 129وترجحه ( ذلك تقتضي
 م او يأمرهم به او يدلهم عليهماحر اال يعلمهم ال-7

اف ِ الذي العلم النان يحرص في تعليم طالبه على معلم على اليجب 
م عليه، او يدلهطالبه الحرام وال  فال يعلم، عليه وعليهم يعود نفعه
 يأمرهم به.

 والمضللة لِالبهكما يجب عليه ان يحذر من نشر اْلفكار الهدامة 
   وعاقبة أمرهم. ،عن جادة الحق، والتي تضرهم في دينهم ودنياهم

                                                           

128 (8 /69) 
 (88تذكرة السام ِ والمتكلم في أدب العالم والمتعلم )ص:  129
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الحق ، والعلم وتنويرها ب ،تنقية أفكارهمعليه ان يسعى في  كما ينبغي
ل التي قد يمن كل الشبه واْلباطوتنقيتها  وتهذيبها ،  الصحيح الناف ِ

 يفتنون بها .

فان كان  ، و نصيبكفل أعليه  النشأ وليعلم ان له في كل علم يربي 
 كان له منه نصيب ، كان خيرا، وان   كفل شرا كان له منهما يعلمهم 

 .وال يظلم ربك أحدا

 نَّ أَ  ةَ ُهَري  رَ  أَِبيفي الحديث الصحيح ، كما عند مسلم ، من حديث 
 ِمنَ  َلهُ  َكانَ  ُهًدى َلىإِ  َدَعا َمن  : »َقالَ  َوسلم َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ 
رِ  َج  ًئا رِِهم  ُأُجو  ِمن   َذِلكَ  يَ ن  ُقصُ  اَل  تَِبَعهُ  َمن   ُأُجورِ  ِمث لُ  اْل   َدَعا َوَمن   َشي  

ث مِ  ِمنَ  َعَلي هِ  َكانَ  َضاَلَلةٍ  ِإَلى  ِمن   َذِلكَ  يَ ن  ُقصُ  اَل  َعهُ تَبِ  َمن   آثَامِ  ِمث لُ  اإل ِ
 . ُمسلم َرَواهُ .  «َشي ئا آثَاِمِهم  
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الثالثالمطلب   
 واجبه في المحافظة على وقتهم

 

هذا كان عمره وحياته ، ول العبد الوقت رأس مال العبد ، وبفقده يفقد
الواجبات على المعلم تجاه طالبه ؛أن يحافظ على اوقاتهم  من آكد

، بعدم إضاعتها في غير ما كلف به ؛ من التربية ، والتعليم ، والتوجيه 
. 

بل ان إضاعته للوقت الذي يجب عليه ان يكون م ِ طالبه ، خيانة 
ن ى عاتقه ، كما يكو لله ولرسوله ، واضاعة لألمانة التي حملها عل

ناقض للعهود والمواثيق التي عاهد بها  ،لوقت طالبه المعلم بإضاعته
 الجهة التي يعمل معها، وهذا كله ، عصيان لله جل وعال.

 تُ َؤدُّوا ن  أَ  يَأ ُمرُُكم   اللَّهَ  ِإنَّ } قال الحق سبحانه ، في شأن اْلمانة : 
ََمانَاتِ  ِلَها ِإَلى اْل  ُتم   َوِإَذا َأه  كُ تَ  َأن   النَّاسِ  بَ ي نَ  َحَكم  لِ  ُمواح   اللَّهَ  ِإنَّ  ِبال َعد 

 .[21: النساء{ ] َبِصيًرا َسِميًعا َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  ِبهِ  يَِعُظُكم   نِِعمَّا

ونهى سبحانه من التقصير فيها ، وفي عدم المحافظة عليها بقوله 
 أََمانَاِتُكم   َوَتُخونُوا ولَ َوالرَّسُ  اللَّهَ  َتُخونُوا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  يَاأَي َُّها}تعالى :

 .[82: اْلنفال{ ] تَ ع َلُمونَ  َوأَن  ُتم  
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 :  قال القرطبي رحمه الله

 مانةأ وسميت العباد، عليها الله ائتمن التي اْلعمال:  ) واْلمانات
 أه  . 130اْلمن ( من مأخوذة ؛ الحق من ِ من معها يؤمن ْلنها

في  هاب بالوفاءواما العهود والمواثيق فقد جاء في كتاب الله اْلمر 
انه وتعالى فقال سبح تنبيها على عظم شأنها ، وقدرها ،مواض ِ كثيرة ، 

ُفوا} : دِ  َوَأو  ُتم   ِإَذا اللَّهِ  ِبَعه  ُقُضوا َواَل  َعاَهد   َوَقد   تَ و ِكيِدَها بَ ع دَ  ي َمانَ اْل َ  تَ ن  
َعُلونَ ت َ  َما يَ ع َلمُ  اللَّهَ  ِإنَّ  َكِفياًل  َعَلي ُكم   اللَّهَ  َجَعل ُتمُ  ، [98: النحل{ ]ف 

ُفوا آَمُنوا الَِّذينَ  يَاأَي َُّها}وبقوله تعالى:  ، وبقوله [8: المائدة] {بِال ُعُقودِ  َأو 
ُفوا}: دِ  َوَأو  دَ  ِإنَّ  ِبال َعه  ُئواًل  َكانَ  ال َعه   .[88 :اإلسراء{ ] َمس 

ُفوا: } تعالى رحمه الله : ) قوله القرطبي قال دِ  َوَأو   عام لفظ{ للَّهِ ا ِبَعه 
 أه . 131اإلنسان ( ويلتزمه باللسان يعقد ما لجمي ِ

فعلى المعلم الذي يرجو الفوز والفالح في الدارين ؛ ان يكون أحرص 
الناس على مراعاة اوقات طالبه ، فال يتخلف عن دروسهم اال لعذر 

 شرعي .
                                                           

 (.892/ 2التفسير ) 130
 (869/ 81تفير القرطبي  ) 131
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وليكن قدوة حسنة في مجتمعه وبين طالبه في المحافظة على مواعيده 
والقيام بالتزاماته ، وتكاليفه الواجب القيام بها ، وليكن أحسن الناس  ،

 قياما بها ، ومحافظة عليها ، دون تقصير ، او تفريط ، او ملل .

ولعلي أهمس في أذنك أخي المعلم الكريم بهذه البشارة ، التي بشرك 
بها نبيك صلى الله عليه وسلم ، وبشر بها أمته جميعا ، فقال : كما 

، من  المصابيح الحديث الذي حسنه العالمة اْللباني في مشكاةفي 
َمنِ  حديث َعب دِ   أَ تَ َوضَّ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َأنَّ  قُ َرادٍ  أَِبي ب نِ  الرَّح 

َحابُهُ  َفَجَعلَ  يَ و ًما  َلي هِ عَ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َلُهمُ  لَ فَ َقا ِبَوُضوئِهِ  يَ َتَمسَُّحونَ  َأص 
ِمُلُكم   َما: »َوَسلَّمَ   النَِّبيُّ  فَ َقالَ . ُسوِلهِ َورَ  اللَّهِ  َحبُّ : َقاُلوا «َهَذا؟ َعَلى َيح 
 اللَّهُ  أو يحبه َرُسولهوَ  الله يحب َأن   َسرَّهُ  َمن  : »َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى

ُتِمنَ  ِإَذا نَ َتهُ أََما َول يُ َؤد ِ  َحدَّثَ  ِإَذا َحِديَثهُ  فَ ل ُيَصدِ ق   َوَرُسولُهُ  ِسنَ  أُؤ   َولُِيح 
 . 132«َجاَوَرهُ  َمن   ِجَوارَ 

 

 
 

                                                           

 (.8898/ 8مشكاة المصابيح ) -حسن  132
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 المطلب الرابع

 واجبه في الصدق معهم
 

 

لصدق اْلجيال ؛ ا ومعلممن اهم ما ينبغي ان يتحلى به مربي النشأ ، 
 . هم ِ النشأ ، في صغير اْلمر وكبير 
وأدب هام في كل معلم ومربي ، فهو  فالصدق كما انه خلق سامي ،

واجب شرعي ، مِلوب من كل مسلم ، لكنه في حق المعلم ومربي 
 اْلجيال آكد وأوجب .

 اللَّهَ  ات َُّقوا آَمُنوا ِذينَ الَّ  يَاأَي َُّهافقد امر الله به في كتابه فقال سبحانه : }
 . [889: التوبة{ ] الصَّاِدِقينَ  َم َِ  وَُكونُوا

، سببا ناجعا ، للنجاة يوم القيامة من النار وعذابها وجعله جل وعال 
َف ُِ  و مُ ي َ  َهَذا} ،والفوز بالجنة ونعيمها ،  فقال سبحانه وتعالى :   يَ ن  

قُ ُهم   الصَّاِدِقينَ  رِي َجنَّات   َلُهم   ِصد  ِتَها ِمن   َتج  َن  َهارُ ا َتح   ِفيَها َخاِلِدينَ  ْل 
ُهم   اللَّهُ  َرِضيَ  أََبًدا  .[889: المائدة{ ] َعِظيمُ ال   ال َفو زُ  َذِلكَ  َعن هُ  اَوَرُضو  َعن  

 ال: ق قال عنه الله رضي مسعود ابن وفي الصحيحين من حديث
 لصدقا فإن بالصدق ) عليكم  وسلم : عليه الله صلى الله رسول
 يتحرىو  يصدق الرجل يزال وما الجنة إلى يهدي والبر البر إلى يهدي
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 بالكذ فإن والكذب وإياكم صديقا الله عند يكتب حتى الصدق
 كذبي العبد يزال وما النار إلى يهدي والفجور الفجور إلى يهدي

 مسلمو  البخاري ( رواه كذابا الله عند يكتب حتى الكذب ويتحرى
 له. واللفظ وصححه والترمذي داود وأبو

 فيجب على المعلم ان يكون صادقا م ِ نفسه وم ِ كل من حوله ،
خصوصا م ِ طالبه ، الذين يتأثرون بخلقه وأدبه ، قبل علمه ، 

 .وتوجيهه
ان يكون صادقا م ِ طالبه ، في وعده ووعيده ، وفي نصحه  كما عليه

جد ، على سبيل ال ادقا معهم في حديثه ؛ ما كان منهوتوجيهه ، ص
 المزاح . ،او
 وزيادته ، من حديث أنس ، ان النبي صلى الله الصغير الجام ِفي 

 الشيخ ( ، قال حقا إال أقول ال و ْلمزح عليه وسلم قال : ) إني
 .  133( صحيح: )  اْللباني

 إنك الله رسول يا : قالوا قال هريرة وعند الترمذي من حديث ، أبي
 . 134( حقا إال أقول ال إني ، قال : ) تداعبنا

  

                                                           

 في صحيح الجام ِ. 8898 حديث رقم : 133
 (.8286وصححه اْللباني في الصحيحة) هذا حديث حسن صحيح،: قال أبو عيسى 134
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 المطلب الخامس
 واجبه في العدل بينهم

 رةعش أمير من : ) ما هريرة من حديث أبي في السلسة الصحيحة ،
 وبقهي أو العدل يفكه حتى مغلوال القيامة يوم به يؤتى وهو إال

 .135الجور(

 البهط عليه العدل بين ، يجب هممسؤول عنو  ،طالبهراع في والمعلم 
 ، واال فقد هلك وخسر .

 قال النووي رحمه الله : 

َتَمنُ  ال َحاِفظُ  ُهوَ  الرَّاِعي ال ُعَلَماءُ  ) َقالَ   َعَلي هِ  َقامَ  َما َصاَلحَ  ال ُمل َتزِمُ  ال ُمؤ 
ء   َظرِهِ نَ  َتح تَ  َكانَ  َمن   ُكلَّ  َأنَّ  َفِفيهِ  َنَظرِِه، َتح تَ  ُهوَ  َوَما  فَ ُهوَ  َشي 

لِ  ُمَِاَلب    136َوُمتَ َعلِ َقاتِِه ( َوُدن  َياهُ  ِنهِ ِدي ِفي ِبَمَصاِلِحهِ  َوال ِقَيامِ  ِفيهِ  بِال َعد 
 أه .

فهذه المسؤولية توجب على المعلم ؛ ضرورة القيام بحقوق تالميذه 
جميعا ،والتماس حاجتهم ، وتفقدها ، م ِ العدل بينهم في كل الحقوق 

 والواجبات.

                                                           

 . 889انظر  : الصحيحة  135
 (.888/ 88شرح مسلم ) 136
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كما يجب عليه ان يكون عادال منصفا ، بين طالبه ، فال يقدم أحدا 
 منهم ، دون أحد ، وال يخص بالعلم أحدا دون آخر .

 الجمي ِ في مالهم وعليهم ، دون مفاضلة ، او تمييز  . فيعدل بين

 ويظهر هذا العدل فيما يلي :

 .معهم في التعامل -8
 .في الحقوق والواجبات -8
 .في المتابعة والتحصيل -8
 في اعِاء كل طالب حقه . -8
 في النصح والتوجيه والتقويم . -2
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السادس المطلب   
 واجبه في النصح لهم

 

 

، موجها ْلبنائه ، محبا للخير المعلم المخلص ال تجده اال ناصحا 
 لهم ، متمنيا لهم كل معاني التوفيق ، وسبله الناجعة .

وهو بهذا يمتثل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، كما في حديث 
:  قال سلمو  عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي الداري تميم
 لكتابهو  ) لله الله؟ قال : رسول يا لمن قلنا: ( ، النصيحة الدين ) إن

ده: ) وعن والنسائي مسلم وعامتهم ( رواه المسلمين والئمة ولرسوله
،  النصيحة الدين قال: ) إن وعنده داود النصيحة ( وأبو الدين إنما
 . 137( النصيحة الدين ، إن النصيحة الدين إن

 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 

 نفعه عودي فيما والسعي عليهم الشفقة المسلمين لعامة ) والنصيحة
 ما لهم يحب وأن عنهم اْلذى وجوه وكف ينفعهم ما وتعليمهم عليهم
 لنفسه( أه . يكره ما لهم ويكره لنفسه يحب
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يغ وللِالب خصوصا من لوازم التبل بل ان النصح وبذله للناس عموما ،
، ونشر العلم ، كما قال الله جل وعال عن نبيه هود عليه السالم حينما 

 َربِ ي ااَلتِ رِسَ  أُبَ لِ ُغُكم  }دعاهم الى عبادة الله وحده ، فقال تعالى : 
 .[61: اْلعراف{ ]أَِمين   نَاِصح   َلُكم   َوأَنَا

حهم م ، همه في ذلك ؛ صالفالمعلم المحب ْلبنائه ، كثير النصح له
 ، وصالح مجتمعهم ، واستقامته على الحق .

والمعلم الناصح ينبغي عليه ان يسلك في نصحه آداب النصيحة ؛ من 
الحكمة ، والموعظة الحسنة ، وستر المنصوح، م ِ الرفق به ، وعدم 

 تعنيفه ، او التشهير به.

يء من أذى ش محتمال في نصحه أعباءه ، وأتعابه ، ال يثنيه عن ذلك
 الناس له .

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله ، في بيان مفهوم النصح لعامة 
ََذى ِبَدف  ِِ  ُنص ِحِهم   أَن  َواعِ  المسلمين :) َوِمن   رُ  اْل  ُهم   وهِ َوال َمك   ِإيثَارُ  َعن  

ُهم   زَاغَ  َمن   َوَردُّ  َجاِهِلِهم ، َوتَ ع ِليمُ  َفِقيرِِهم    َعَملٍ  َأو   قَ و لٍ  ِفي ال َحق ِ  َعنِ  ِمن  
ُّفِ  ، إَِلى َردِ ِهم   ِفي بِالت ََّل َم رِ  يفِ  ِبِهم   َوالر ِف قُ  ال َحقِ  يِ  بِال َمع ُروفِ  اْل   َوالن َّه 

زَاَلةِ  َمَحبَّةً  ال ُمن َكرِ  َعنِ   َكَما ُدن  َياُه، ِفي َلهُ  َررٍ ضَ  ِبُحُصولِ  َوَلو   َفَساِدِهم   إِلِ
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ِمي َوِإنَّ  هَ اللَّ  َأطَاُعوا ال َخل قَ  َهَذا َأنَّ  َوِدد تُ : السََّلفِ  بَ ع ضُ  َقالَ   ُقِرضَ  َلح 
 أه . 138بِال َمَقارِيِض(
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 المطلب السابع
 واجبه في إمتحانهم

 
 فيما يلي :الواجب يتمثل هذا و 

 .أوال : عدم وض ِ اإلمتحان الذي ال يرقى الى مسماه
 مستوى طالبه ؛ فيشق بهثانيا : عدم وض ِ االمتحان الذي يفوق 

 . عليهم
 عدم غشهم ، ويظهر هذا في أمور :ثالثا : 

 .عدم عرض االمتحان عليهم قبل وقته -8
 .عدم مساعدتهم على الغش -8
 .عدم الرضا بالغش لهم -8
 .عدم وض ِ العالمات والدرجات التي ال يستحقونها -8
 هم ، واحتساب العالمات عليها .عدم مجاملتهم في أخِائ -2
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 عدم وضع اإلمتحان الذي ال يرقى الى مسماه أوال :
ليعلم المعلم ان الغرض من امتحان طالبه او اختبارهم ؛ مدارسة ما 
 تعلموه وحفظوه في صدورهم ، ليتيسر بذلك عملهم، ونف ِ اْلمة به .

أحسن في امتحانهم ، فيحترم افهامهم وعقولهم ،  فاذا تقرر له ذلك ،
وذلك باختيار اجود المسائل وانسبها لجمي ِ مستوياتهم ، فال يجعل 
امتحانه لهم، شاق على ضعيفهم ، وال مسفه لقويهم ، وانبههم ، 

 فيكون بين البين .

 متحان الذي يفوق مستواهم ثانيا : عدم وضع اإل
م بة ، وخلق نبيل ، فاذا تحلى المعلالرفق في كل اْلمور ، غاية مِلو 

 به ، آتى أكله والبد .
والتيسير في التعليم غاية سامية ، تمهد به الكثير والكثير من الصعاب 

 والعقبات ، التي يتعثر عندها الكثير من طالب العلم .
لذا كانت الوصية النبوية ، بينة واضحة ، في جعل التيسير اول مهام 

 بُ ر َدةَ  يأَبِ  في الصحيحين ، من حديث ابنِ بي  ،الداعي والمعلم والمر 
 ال َيَمنِ  ِإَلى َوُمَعاًذا ُموَسى أَبَا َجدَّهُ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيُّ  بَ َعثَ : َقالَ 

َرا: »فَ َقالَ  َرا َواَل  َيسِ  َرا تُ َعسِ  َتِلَفا َواَل  َِاَوَعاَوتَ  تُ نَ فِ َرا َواَل  َوَبشِ   ُمتَّفق) «َتخ 
 .(َعَلي هِ 

 وفيه التنبيه على خلق التيسير ، وضرورة أن يتحلى به الداعي الى الله
 ، ومعلم الناس الخير .

وفي قوله صلى الله عليه وسلم : ) وال تعسرا ( ، بعد أمره بالتيسير ،  
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م ِ ان اْلمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، يدل على المبالغة في 
 مداومة عليه .االهتمام به ، ووجوب ال

 عن سلمو  عليه الله صلى الرسول نهى النبوي : ) وإنما قال في اْلدب
 ضده عن لنهيا يستلزم بالشيء اْلمر أن م ِ بالتيسير أمره بعد التعسير

 لو أنه على. نِعهلت بها يعتل علة لمتنِ ِ يبقى ال حتى وتأكيدا؛ تقوية
. مرارا سرع وإن. مرة بالتيسير اإلمتثال لتحقق «يسروا» على اقتصر
 دائما الفعل عن الكف يقتضي والنهي. التعسير عن بالنهي قرنه فلما

 .أه  139التيسير( على المداومة فهمنا
 التيسير من به االقتداء يجب ما ) فيه :القاضي عياض رحمه اللهقال 
 والتنفير لشدةا وترك إليهم، اإليمان وتحبيب بالنَّاس، والرفق اْلمور، فى

 .أه  140به( العهد قريب كان فيمن سيما ال لقلوبهم،
ك في يسل، ان طالبه، فان الواجب على المعلم الذي يمتحن وعليه

 .امتحانهم اليسر والسهولة
وليكن  ،، بل البد ان يرفق بهم او فشلهم، فال يقصد به تعجيزهم

 معياره في اإلمتحان ، مراعاة جمي ِ المستويات ، ليتناسب ؛ م ِ جمي ِ
 طالبه.

طلب المفهوم ، ال النص ، اال  ؛تصحيح اوراقهم اره في وليكن معي
؛ وفي السنة خالف ، والراجح الجواز في ما لم يغير فيما كان قرآنا 

 . المعنى

                                                           

 (818)ص:  139
 .(82/ 6)للقاضي عياض إكمال المعلم بفوائد مسلم  140
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 : 141عدم غشهم ، ويظهر هذا في أمورثالثا : 
 عدم عرض االمتحان عليهم قبل وقته -8
 عدم مساعدتهم على الغش -8
 عدم الرضا بالغش  -8
 والدرجات التي يستحقونهاعدم وض ِ العالمات  -8
 هم عدم مجاملتهم في أخِائ -2

 عدم عرض االمتحان عليهم قبل وقته-8
على المعلم أن يعلم أنه مؤتمن على طالبه ، فيحرم عليه أن يغشهم او 

 ان يكون عونا لهم على ذلك .
ان في ف فال يجوز له ان يكشف لِالبه اإلمتحان قبل موعده ووقته ،

ذلك تعاونا على اإلثم والعدوان ، وغش لهم ، وخيانة ، بل دياثة ؛ 
 يحرم العبد بسببها الجنة ونعيمها ، وفي الحديث الصحيح : ) ثالثة

                                                           

لالستزادة من هذا الباب يراج ِ بحثنا الموسوم ب: القول الجلي في ان الغش في  141
اإلمتحان كبيرة في حق من غش او أعان او رضي ، وهو متوفر في صفحات ومواق ِ 

 الشبكة العنكبوتية ) االنترنت ( .
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 قري الذي الديوث و العاق و الخمر مدمن:  الجنة عليهم الله حرم قد
  .142وزيادته الصغير الجام ِ -الخبث ( صحيح  أهله في

ان يعينهم على الغش ، او يكشف لهم امتحانهم قبل فال يحل له ؛ 
موعده ووقته ، ومثل ذلك أيضا ؛ ان يعِي من العالمات والدرجات 
من ال يستحق ، او ان يحابيهم بالتساهل في قبول ما أخِأوا فيه ، 
واعتباره صوابا ، فكل هذا وأمثاله من وسائل الغش الحرام الذي ، هو  

 كبيرة من كبائر الذنوب .
 : عدم مساعدتهم على الغش ، او الرضا به -2

 ، وال يجوز بحال ، وفيي اإلسالم كبيرة من كبائر الذنوبالغش ف
 ُمسلم. َرَواهُ  مني ( فَ َلي سَ  َغشَّ  ) َمن   الصحيح :

والمعلم الذي يساعد طالبه على الغش ، او يرضا به لهم ، وان لم 
 يعنهم عليه ، يخدع به طالبه ، ونفسه أيضا.

 خديعته لِالبه فبين من وجوه:فأما 
الوجه اْلول : أن في غشهم ، اعِاءهم حقا ال يستحقونه ، او ليسوا 
اهال له ، فقد يتخرج الِالب  وهو ال يحسن التعامل م ِ نفسه 

 ومجتمعه لجهله ، وفشله.
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أن في غشهم رضا بما هم عليه من المستوى العلمي  الوجه الثاني :
المتدني ، واْلصل في المعلم ان يكون أشد حرصا على تعلم ابناءه ، 

 وتميزهم .
الوجه الثالث :ان الِالب الغاش ،يواجه مشاكل عديدة ال حقا في 

 حياته العامة ، واإلجتماعية . 
 وأما غشه لنفسه ، فبين من وجوه أيضا :

ألمانة الواجب عليها ان يحافظ عليها ، خائن ل: أنه الوجه اْلول 
 وباضاعتها ،يكون قد أهلك نفسه ، وأوردها موارد الهالك .

الوجه الثاني : انه بغشه ْلبنائه وتالمذته يكون قد قصر في واجبه 
الذي لزمه ، فيكون بهذا ممن يتقاضى ماال على فعل حرام ، فيأثم ، 

 .د نبت من حرام فالنار أولى بهوما كسبه فكسب خبيث ، وايما جس
الوجه الثالث : ان المعلم الغاش ، ال يذكر اال بسوء من تالمذته او 
من مجتمعه ، وهذا له عواقبه عليه من ، عدم الوثوق به ، وتخوينه ، 

 وتدني منزلته في مجتمعه.
فعلى المعلم ان يتق الله في تالميذه ، فهو راع ومسؤول عنهم يوم 

 القيامة.
 شهم أيضا :ومن غ

 .عدم وض ِ العالمات والدرجات التي يستحقونها-
 مجاملتهم في أخِائهم . -
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ي ف اليهوقد أطلت الكالم على هذا في بحث خاص ، قد اشرت  
مقدمة هذا المِلب، فأكتفي باإلحالة عليه ، لما فيه من الغنية هنا 

  عن التفصيل والبيان .
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 الثالثالفصل 
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 الثالثلفصل ا
 الثواب والعقابفقه 

 
 

 وفيه مبحثان :
 المبحث األول : فقه الثواب
 المبحث الثاني : فقه العقاب
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 المبحث األول
 فقه الثواب

 
 وفيه المطالب التالية :

 المطلب األول : معنى الثواب
  التعليميالتربوي و المطلب الثاني : مقاصد الثواب 
 التعليميالتربوي و المطلب الثالث : أنواع الثواب 

 التعليميالتربوي و المطلب الرابع : ضوابط الثواب 
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 المطلب األول
 معنى الثواب

 
 

 الث ََّواُب في اللغة :
  ِلَك .ذَ  َلهُ  فَ َعلَ  تَ َعاَلى اللَّهُ  ، َوأَثَابَهُ  العوض، او ال َجَزاءُ 

ُلهُ  َدى َما ِمث ل ل ُمثَابَ ا يُ َعوِ ضُ  ال ُمِثيبَ  َكَأنَّ  َرَج َِ، َأي   ثَاَب، ِمن   َوَأص   َأس 
 .143ِإلَي هِ 

 وفي اإلصِالح : 
 من اعةوالشف تعالى الله من والمغفرة الرحمة به يستحق ما الثواب
 . صلى الله عليه وسلم الرسول

 .  144الِب ِ يالئم ما الثواب : إعِاء وقيل
 .رتهومثاباجتهاده ا : مجازاة الِالب على حسن ويقصد بالثواب هن
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 المطلب الثاني
 التعليميو  التربوي مقاصد الثواب

 
 

علم التي يجب على كل م التعليميالتربوي و من أهم مقاصد الثواب 
 استحضارها في ذهنه ما يلي :

وى أرقى ، والتِل ِ الى مست جتهادواإلتشجي ِ الِالب على المثابرة -8
 وأعلى مما هو عليه.

عمل على ت اي بدورهاإليجابية بين الِالب، الت خلق روح المنافسة-8
 االجتهاد والتحصيل السليم في نفوسهم. إذكاء

 الدف ِ بالِالب المتكاسل والمهمل، الى رحاب الجد واإلجتهاد.-8
نزع العوامل السلبية السيئة من نفوس الِالب تجاه العلم، التي -8

 تعشعش في داخلهم، واضفاء روح الحب والتقدير لمحاضنهم التربوية
 .والتعليمة في نفوسهم

 والدف ِ بها نحو اإلبداع واالبتكار .تشجي ِ المواهب ، -2
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 المطلب الثالث
 التعليميالتربوي و أنواع الثواب 

 
 

ببا له باختالف العمل الذي كان س التعليميو  التربوي يختلف الثواب
 ، فمنه :

المجازاة بزيادة الدرجات او العالمات ، وتكون هذه المجازاة -8
 . المعلمبحدود المسموح به ، والمخول به 

مكافئة الِالب بمبلغ مالي ، او ما يساويه ؛ كالهدية ، او  -8
 الشهادة.

 مكافئة الِالب باالحتفاء او التكريم.-8
 اقامة الرحالت الترفيهية او العلمية . -8
االشادة بحسن سلوك الِالب او علمه في أنشِة الجهة التي  -2

 يتعلم فيها.
 المجانية  .منح الِالب المتميز الدورات التأهيلية -6
ابتعاث الِالب المتميز الى دور العلم النموذجية المتِورة ، -2

 الداخلية منها او الخارجية.
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 المطلب الرابع
 التعليميو  التربوي ضوابط الثواب

 
 
 اال يكون دافعه المجاملة او المصلحة .-8
 اال تكون المكافئة بحرام . -8
 اال تكون المكافئة من مال حرام . -8
 ال يكون الثواب او المكافئة لفعل الحرام .ا -8
 ان يأخذ كل ذي حق حقه . -2
خص او أشخاص، دون اال يكون المقصود بالثواب إغاظة ش -6

 لها . استحقاق المكافأ
 ممنوع شرعا او عرفا .اال يتوصل به الى  -2
يتعدى المكافئ بمكافئته حدود صالحيته ؛كالمعلم الذي  اال -1

 يكافئ تلميذه بعالمات تتعدى حدود المسموح به. 
 مستحقا للثواب جديرا به . ان يكون المكافأ -9
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 المبحث الثاني
 فقه العقاب

 
 وفيه المطالب التالية :

 معنى العقاب  المطلب األول :
  التعليميالتربوي و المطلب الثاني : مشروعية العقاب 

 التعليميالتربوي و الثالث : انواع العقاب المطلب 
 التعليميالتربوي و : شروط العقاب  الرابعالمطلب 
 التعليميالتربوي و موانع العقاب الخامس :  المطلب
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 المطلب األول
 معنى العقاب 

 
 

م  : اللَُّغةِ  ِفي ال ُعُقوبَةُ  رِ بِ  َوال ِعَقابُ  ال ِعَقاِب، ِمنَ  اس   َأن  : َوال ُمَعاقَ َبةُ  ال َكس 
زِيَ   . السُّوءِ  ِمنَ  فَ َعل ِبَما الرَُّجل ُتج 
 .ِبهِ  َأَخَذهُ : َوِعَقابًا ُمَعاقَ َبةً  ِبَذن ِبهِ  َعاقَ َبهُ  يُ َقال
ِِاَلحِ  ِفي وهي تَ  اإل ن َسانَ  يَ ل َحقُ  الَِّذي اْل َلمُ : ااِلص   ال ِجَنايَِة، َعَلى َحقًّاُمس 

ََّحاِويُّ  َعرَّفَ َها َماكَ   .  ال
ِ  ِِ  َأوِ  بِالضَّر بِ  بَ ع ُضُهم   َوَعرَّفَ َها ِوِهَما، ال َق ُلو  ِْلن ََّها ِبَها؛ مِ يَ سُ  َوَنح  تَ ت  
ن َب،  تَِبَعُه. ِإَذا: تَ َعقََّبهُ  ِمن   الذَّ

 ِإن   اإل ن َسانَ  يَ ل َحقُ  َما َأنَّ بِ : ال ِعَقابِ  َوبَ ي نَ  ال ُعُقوبَةِ  بَ ي نَ  بَ ع ُضُهم   َوفَ رَّقَ 
ن  َيا ِفي َكانَ   َلهُ  يُ َقال ِخَرةِ اآل   ِفي َكانَ  َوِإن   ال ُعُقوبَُة، َلهُ  يُ َقال الدُّ

 .145ال ِعَقابُ 
الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر  وقيل هي :

 .146الشارع
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وء مجازاة الِالب ، على س : التعليميالتربوي و والمقصود بالعقاب 
 فعل ، او قبيح تصرف.
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 المطلب األول
 التعليميالتربوي و مشروعية العقاب 

 
 تمهيد :

من  هاا فيلم في دين اإلسالم لقد شرع الحق سبحانه وتعالى العقوبة
بها تحفظ الضرورات الخمس ؛ الدين إذ عديدة للعباد ، المصالح ال

والنفس والنسل والمال والعقل ، والتي ال تقوم للعباد حياة اال بانتظامها 
 .وسالمتها

فشرع القصاص في القتل العمد حفظا للنفس ، وشرع الجلد او الرجم 
ال ، حفظا للم للعرض او النسل ، وشرع قِ ِ اليد في الزنى حفظا

ل ، ومثل ذلك قتل المرتد عن اإلسالم وشرع جلد السكران حفظا للعق
 ان استتيب ولم يرج ِ ، حفظا للدين .

نما : ) العقوبات الشرعية إ يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله
فهي صادرة عن رحمة الخلق  ،شرعت رحمة من الله تعالى بعباده

ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن ،وإرادة اإلحسان إليهم 
كما يقصد الوالد تأديب ،بذلك اإلحسان إليهم والرحمة لهم  يقصد
 أه . 147وكما يقصد الِبيب معالجة المريض( ،ولده
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 وفي موسوعة الفقه اإلسالمي: 
 ) شرع الله العقوبات في اإلسالم لما يلي:

 رحمة العباد .  -
 وتحقيق المصلحة لهم . -
 ودرء المفسدة عنهم. -

 ويندف ِ عنهم كل شر، وتحصل الحياةوبذلك يحصل لهم كل خير، 
 أه . 148والسعادة في الدنيا واآلخرة (

  كتاب التشري ِ الجنائي اإلسالمي  :وفي  
عقوبة على عصيان أمر الشارع ، هو إصالح ال) والمقصود من فرض 

حال البشر، وحمايتهم من المفاسد، واستنفاذهم من الجهالة، 
لم وبعثهم على الِاعة، و  وإرشادهم من الضاللة, وكفهم عن المعاصي،

يرسل الله رسوله للناس ليسيِر عليهم أو ليكون عليهم جباراً، وإنما 
ٍِِر{  َت َعَلي ِهم ِبُمَصي  أرسله رحمة للعالمين، وذلك قوله تعالى: }لَّس 

[ ، 82[ ، وقوله: }َوَما أَنَت َعَلي ِهم ِبَجبَّاٍر{ ]ق: 88]الغاشية: 
َمًة ل ِل َعاَلِميَن{ ، فالله أنزل شريعوقوله: }َوَما أَر َسل َناَك إِ  ته للناس ال َرح 

وبعث رسوله فيهم لتعليم الناس وإرشادهم، وقد فرض العقاب على 
مخالفة أمره لحمل الناس على ما يكرهون ما دام أنه يحقق مصالحهم، 
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ولصرفهم عما يشتهون ما دام أنه يؤدي إلى فسادهم، فالعقاب مقرر 
 أه . 149ية الجماعة وصيانة نظامها (إلصالح اْلفراد ولحما
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  التربوي والتعليمي العقابأدلة مشروعية 
 جواز تأديب الصغير وضربه على الصالة لعشر سنين من عمره، -8

ِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه صَ  رِو ب ِن ُشَعي ٍب َعن  أَبِيِه َعن  َجدِ  لَّى اللَُّه فعن َعم 
رِبُوُهم  َأو اَلدَُكم  بِالصَّاَلِة َوُهم  أَب  َناُء َسب  ِِ سِ  ُمُروا) َعَلي ِه َوَسلََّم:  ِنيَن َواض 

نَ ُهم  ِفي ال َمَضاِج ِ ٍر َوفَ ر ُِقوا بَ ي   َها َوُهم  أَب  َناُء َعش   . 150( َعَلي  
 حديث تعليق السوط، تخويفا ْلهل البيت ، وتأديبا لصغارهم . -8

  ، ) علقوا السوط حيث يراه أهل البيت( قال صلى الله عليه وسلم :
علقوا السوط حيث يراه أهل البيت، فإنه لهم ) وفي رواية أخرى: 

 .151(أدب
: ) الَ حديث أبي بردة بن ينار َعِن النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعَلي ِه َوَسلََّم قَ  -8

ِر َجَلَداٍت ِإالَّ ِفي حد من ُحُدود الله َلُد فَ و َق َعش   . ُمتَّفق َعَلي هِ  ( اَل ُيج 
ووجه الداللة ؛ ان الضرب بالعشر جلدات فما دونها يجوز للتأديب 

 ، واما ما زاد عليها فال تكون اال في حد من حدود الله.
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 المطلب الثاني
  التعليميةالتربوية و أنواع العقوبة 

 
 

 وهي على قسمين :

 القسم اْلول : العقوبة المعنوية

 الحسيةالقسم الثاني : العقوبة 
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 ولاأل القسم
 العقوبة المعنوية

 
 

 أنواع : وهي على خمسة
 والزجرالنوع اْلول : عقوبة الوعظ 
 النوع الثاني : عقوبة التوبيخ

 النوع الثالث : عقوبة الهجر ، واإلعراض
 عقوبة العبوس النوع الراب ِ :

 عقوبة الحرمانالنوع الخامس : 
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 النوع األول
 والزجرعقوبة الوعظ 

 
وهذه العقوبة هي أُولى العقوبات التي يلزم المعلم ، او المربي، البدأ 

 بها م ِ النشأ .
فالواجب على المعلم ، أن يبدأ الِالب ، بالنصح والتوجيه ، ثم الزجر 

 والتهديد ، ان لم يجد نفعا من نصحه وتوجيهه.
جات عالجة نشوز الزو وهذا النوع من العقوبة ،ما ارشد الله اليه ، في م

ُجرُ تعالى، فقال  ِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعظُوُهنَّ َواه  وُهنَّ ِفي : ﴿ َوالالَّ
رِبُوُهنَّ ﴾  . ال َمَضاِج ِِ َواض 

هو أشد من الوعظ ، وأخف من الذي  على الهجر ؛ فقدم الوعظ
 .الضرب 

 َذر ٍ  أَبَا ِقيتُ لَ : َقالَ  ُسَوي ٍد، ب نِ  الَمع ُرورِ  ومن السنة، ما ثبت من حديث
 ِإنِ ي: فَ َقالَ  َذِلَك، َعن   ل ُتهُ َفَسأَ  ُحلَّة ، ُغاَلِمهِ  َوَعَلى ُحلَّة ، َوَعَلي هِ  بِالرََّبَذِة،
 ايَ : »َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللهُ  َصلَّى النَِّبيُّ  ِلي فَ َقالَ  بِأُمِ ِه، فَ َعي َّر تُهُ  َرُجاًل  َسابَ ب تُ 

ُرؤ   ِإنَّكَ  بِأُمِ ِه؟ َأَعي َّر َتهُ  َذر ٍ  أَبَا َواُنُكم  إِ  َجاِهِليَّة ، ِفيكَ  ام   َجَعَلُهمُ  َخَوُلُكم ، خ 
هُ ف َ  َيِدِه، َتح تَ  َأُخوهُ  َكانَ  َفَمن   أَي ِديُكم ، َتح تَ  اللَّهُ  ِ ِعم   يَأ ُكُل، ِممَّا ل ُي
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هُ  ،يَ غ ِلبُ هُ  َما ُتَكلِ ُفوُهم   َوالَ  يَ ل َبُس، ِممَّا َول يُ ل ِبس  ُتُموُهم   َفِإن   م  م  َفَأِعيُنوهُ  َكلَّف 
 متفق عليه ،و اللفظ للبخاري . «

 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
ِذيًراتَ  ِعن َدهُ  َمن زِلَِتهِ  َعِظيمِ  َعَلى ِبَذِلكَ  َوبََّخهُ  ) َوِإنََّما  ِمث لِ  ُمَعاَوَدةِ  َعن   َلهُ  ح 

هٍ  ُذورًاَمع   َكانَ  َوِإن   ِْلَنَّهُ  َذِلكَ  رِ  ُوُجوهِ  ِمن   ِبَوج   ِمن   َذِلكَ  ُوُقوعُ  ِكن  لَ  ال ُعذ 
تَ ع َظمُ  ِمث ِلهِ  ثَ رَ  ُيس   أه . 152ُدونَُه ( ُهوَ  ِممَّن   َأك 

ان يتحلى بالحكمة، ولين القول في وعظه وتوجيهه  وعلى المعلم
،ليكون وعظه سببا في صالح أمر الِالب ، وتقويم سلوكه ، ال ان 

 نفوره ، وشدة حنقه ، وإصراره على خِئه وتقصيره.في يكون سببا 
 َربِ كَ  ِبيلِ سَ  ِإَلى اد عُ }وهذا ما أمر الله به في كتابه ، بقوله تعالى : 

َمةِ   .[882: النحل{ ]ال َحَسَنةِ  َوال َمو ِعَظةِ  بِال ِحك 
موسى وأخاه هارون، عليهما الكليم وهو أيضا ما أمر الله به نبيه 

 ر َعو نَ فِ  ِإَلى اذ َهَبا}ا فرعون ، فقال جل وعال : السالم ، في دعوتهم
َشى و  أَ  يَ َتذَكَّرُ  َلَعلَّهُ  لَيِ ًنا قَ و اًل  َلهُ  فَ ُقواَل  (88) َطَغى ِإنَّهُ   ،88: طه{ ]َيخ 

88]. 
إن ف ولينظر المصلحة عند نصحه لتلميذه؛ في اسراره به او جهره ،

أدى الغرض بإسراره كان هو اْلولى ، لما في التشهير بالنصح من اذية 
 المنصوح وفضحه .
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 ومما ينسب لْلمام الشافعي رحمه الله في هذا اْلمر قوله رحمه الله: 

 الجماعة يف النصيحة وجنبني            انفرادي في بنصحك تعمدني
 تماعهاس أرضى ال التوبيخ من             نوع الناس بين النصح فإن
 اع                هط تعط لم إذا تجزع فال             قولي وعصيت خلفتني وإن

وان تحقق له عدم نف ِ اإلسرار بالنصح والوعظ ، فله ان ينصحه ويعظه 
هم ، لعل أمرا كهذا ان م ِ جماعته من الِالب او التالميذ او من دون

 . في الوصول الى المقصود يجدي نفعا
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 النوع الثاني
 عقوبة التعبيس

 
 معنى العبوس :

َّبَ  ، ُعُبوًسا َضَربَ  بَابِ  ِمن   َعَبسَ  َههُ  َق  الت ََّعبُّسُ  ، و اِبس  عَ  فَ ُهوَ  َوج 
 شديد. أي َعُبوس   ويوم التجهم

 . 153فيه انبساط ال : الذي والعبوس
رات ، بأما والمراد بالتعبيس هنا : اظهار التجهم ، وعدم اإلنبساط
 الغضب للِالب ، عقابا له على سوء فعل ، او تقصير . 

 والتعبيس أخف أنواع التأديب ، وأسهله .
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 النوع الثالث
 عقوبة التوبيخ

 
 

 معنى التوبيخ 
 

 . 154ان العربقاله في لس،  واللوم والتأَنيب التهديديقصد بالتوبيخ : 
  .155 لعرضٍ والمراد به: التواُعُد من غير شتم وال سبٍ  

وقيل هو : توجيه عبارات ناقدة لشخص معين، نتيجة لعدم الرضا عن 
  . 156سلوٍك معين صدر عنه

، رهومالمته بعبارات شديدة ، لتقصي والمراد به هنا : تهديد الِالب ،
 .هاو تفريِ

 
 
 

                                                           

 (66/ 8لسان العرب ) 154
 انظر : تبيين الحقائق ، تِور الفكر التربوي لسعد مرسي 155
 )862(المرج ِ في تدريس علوم الشريعة، تحرير د/ عبدالله صالح عبدالله ص أنظر : 156

. 
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 أدلة مشروعية التوبيخ للتأديب :

ا أخذ تمرة عندم توبيخه صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي ، -8
 ال َحَسنُ  ذَ َأخَ : َقاَل  ُهَري  َرةَ  من تمر الصدقة ،كما في حديث أَِبي

َرةً  َعِلي ٍ  ب نُ  رِ  ِمن   َتم   ىَصلَّ  النَِّبيُّ  فَ َقالَ  ِفيهِ  يفِ  َفَجَعَلَها الصََّدَقةِ  َتم 
ِ َرَحَها «ِكخ   ِكخ  : »َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّهُ   أَنا َشعرت أما: »الَ قَ  ثُمَّ  لَِي
 متفق عليه. «الصََّدَقة؟ نَأ ُكل اَل 

حديث المعرور بن سعد ، في قصة أبي ذر ، كما في  -8
 الصحيحين ، وقد تقدم.

  . 157وعقوبته ( عرضه يحل ظلم الواجد حديث : ) لي -8
ووجه الداللة : ان جواز غيبة الظالم ، يدل على جواز توبيخه  

 واإلغالظ عليه بالقول .
 ه عليه وسلم ، أصحابه ، حين أشاروا علىتوبيخ النبي صلى الل-8

 بن الله رجل جريح بالغسل ، بعد ما احتلم ، كما في حديث عبد
 َعَلي هِ  هُ اللَّ  َصلَّى الله رسول عهد في ُجر ح   رجالً  أصاب :قال عباس
 رسولَ  ذلك بلغف فمات. فاغتسل، فأُِمَر باالغتسال، احتلم، ثم َوَسلََّم،

  :فقال َوَسلََّم، َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى الله

                                                           

 (818رواه أحمد وأبو داود ،) حسن ( ، انظر : مختصر إرواء الغليل )ص:  157
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 .158(! السؤاَل؟ الِعي ِ  ِشفاءُ  َيُكن   ألم! الله قاتلهم ) قتلوه؛
 ِبي فأتى وََكَذا َذاكَ  َنَحَلني أَِبي ِإنَّ :َقالَ  َبِشيرٍ  ب نِ  حديث الن ُّع َمانِ  -2

ِهَدهُ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ   :َقالَ ف َ  لُيش 
 . اَل : فَ َقالَ (  َأع َِي َت؟ َما ِمث لَ  َأع َِي تَ  َوَلِدكَ  َأُكلَّ  )

هِ  ) :َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  فَ َقالَ   َهَذا! َغي رِي َهَذا َعَلى د  َأش 
 :َقالَ  نَ َعم  : َقالَ (  اًء؟َسوَ  ال ِبر ِ  ِفي َيُكونُوا َأن   أَُتِحبُّونَ :)َقالَ  ثُمَّ ( َجو ٍر 

 .159( إذاً  فال)
 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: 

ِهد  ( قَ و لُهُ  : ) ِإنَّ  قَ و لُهُ  ) َوأَمَّا  ُهوَ  َبل   َكَذِلَك ، فَ َلي سَ  ِإذ نٍ  ِصيَغةُ  َأش 
ُهورُ  َصرَّحَ  َوِبَذِلكَ  يثِ ال َحدِ  أَل َفاظِ  بَِقيَّةُ  َعَلي هِ  َيُدلُّ  ، ِلَما لِلت َّو بِيخِ   ال ُجم 

ِهد   قَ و لُهُ  ِحبَّانَ  بن َوَقالَ  ال َمو ِض ِِ ، َهَذا ِفي رٍ  َغةُ ِصي َأش   نَ ف يُ  ِبهِ  َوال ُمَرادُ  أَم 
ِلهِ  َوُهوَ  ال َجَوازِ  َترِِطي ِلَعاِئَشةَ  َكَقو   أه  . 160ال َواَلَء ( َلُهمُ  اش 

 لقط رجل عن أخبر صلى الله عليه وسلم الله رسول أن ما صح -6
 : قال ثم غضبان فقام جميعا تِليقات ثالث امرأته

                                                           

 (.868/ 8.قال اْللباني رحمه الله : )قلت: حديث حسن ( ، صحيح أبي داود ) 158
 (.8986))الصحيحة(( ) -صحيح  159
 (882/ 2الفتح ) 160
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 يا: الفق رجل قام ( ، حتى أظهركم بين وأنا الله بكتاب ) أيلعب
 . 161أقتله أال رسول

 شروط التأديب بالتوبيخ :
من توبيخ تلميذه ، او يكثر منه ، لما في ذلك المعلم اال يشن ِ -8

 من اإلساءة اليه .
 -لد أي على الو  – عليه القول تكثر قال الغزالي رحمه الله : ) وال

 لقبائحا وركوب المالمة سماع عليه يهون فإنه حين كل في بالعتاب
 أه . 162قلبه ( من الكالم وق ِ ويسقط

اال يذكر اسم من يوبخه اذا كان ذلك بحضور آخرين ؛ ممن  -8
 ب توبيخه أمامهم . يستاء المؤدَّ 

 شيء رجلال عن بلغه إذا عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم 
 لونيقو  أقوام بال ) ما:  يقول لكن و ؟ يقول فالن بال ما:  يقل لم

 . 163( كذا و كذا
 فى سلمو  عليه الله صلى خِبه من رحمه الله : ) معروف قال النووي

 وهذا اعلهف يعين وال كراهيته ذكر له فخِب شيئا كره اذا أنه هذا مثل
                                                           

. أخرجه النسائي، )صحيح( ، أنظر : غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرام  161
 (.868لأللباني )ص: 

 
 (28/ 8إحياء علوم الدين ) 162
 في صحيح الجام ِ 8698صحيح ، انظر حديث رقم :  163
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 لشخصا ذلك من المقصود فإن سلم و عليه الله صلى خلقه عظيم من
 صاحبه توبيخ يحصل وال ذلك يبلغه ممن وغيرهم الحاضرين وجمي ِ

 أه . 164المأل ( فى
 ة.،مالم يكن لذلك حاجة او ضرور اال يشهر في توبيخه بين الناس -8
او فاحشا ، وكذا كل قول  اال يكون في توبيخه كالما سيئا ،-8

ظهرت  فيه السخرية ، او الشماتة ، فكل هذا ال يحسن بآحاد الناس 
 ، وهو من المعلم أقشد قبحا ، وجرما .

 ان يتخير المعلم الوقت المناسب في توبيخ طالبه .-2
ان يكون الهدف من توبيخ الِالب ؛ تقويم سلوكه ، ورف ِ همته  -6

 انتقاصه ، او إحباطه ، واإلنتقام منه. على المثابرة واإلجتهاد ، ال
 ان يكون التوبيخ ، على أمر يستحقه الِالب .-2
او  ،علمطلب ال ان ال يتسبب هذا التوبيخ في عزوف الِالب عن-1

 أي أمر آخر مما يعظم ضرره عليه.
 

  

                                                           

 (826/ 9شرح النووي على مسلم ) 164
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 الرابعالنوع 
 اإلعراض واعقوبة الهجر 

 
 

 معنى الهجر 
 

المفارقة ، او الترك ، ويراد بها ؛ مفارقة اإلنسان غيره  يقصد بالهجر ؛
 .165، وترك مكالمته

ويراد به في الشرع : مقاطعة اإلنسان غيره ، باإلعراض عنه ، وتوليته 
 دبره .

َخرِ  ُمَكاَلَمةَ  الشَّخ صِ  وقيل : تَ ر كُ   .  166َتاَلقَ َيا ِإَذا اآل 
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 نظر : )جام ِ العلوم والحكم ، فتح الباري (ا 166
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 حكم الهجر 

اذا زاد على ثالثة أيام ، اال اذا ظهرت  اْلصل في الهجر الحرمة ؛
 المصلحة الشرعية منه .

 قال المناوي رحمه الله : 

 من( ثالث فوق) اإلسالم أخاه ، في يهجر أن لمسلم يحل ) وال
 أه . 167وآثار ( أخبار عليه دلت كما دينية لمصلحة إال اْليام

 أدلة تحريم الهجر فوق ثالث :

أن رسول الله صلى الله  :عنهحديث أنس بن مالك رضي الله -8
ال تباغضوا وال تحاسدوا وال تدابروا، وكونوا عباد )   :عليه وسلم قال

متفق   )الله إخواناً، وال يحل لمسلٍم أن يهجر أخاه فوق ثالث أيام
 عليه .

 :   سلمو  عليه الله صلى الله رسول قال:  قال هريرة حديث أبي-8

 يشرك ال عبد كلل فيغفر الخميس ويوم اإلثنين يوم الجنة أبواب تفتح )
 هذين انظروا : فيقال شحناء أخيه وبين بينه كانت رجال إال شيئا بالله
 مسلم رواه.  ( يصِلحا حتى
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 ليهع الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي أيوب أبي حديث-8
 تقيانيل ليال ثالث فوق أخاه يهجر أن لمسلم يحل : ) ال قال وسلم

 لكما رواه بالسالم ( يبدأ الذي وخيرهما هذا ويعرض هذا فيعرض
 . داود وأبو والترمذي ومسلم والبخاري

 ) اَل : َقالَ  َوَسلَّمَ  َلي هِ عَ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُهَري  َرةَ  أَِبي حديث -8
ِلمٍ  َيِحلُّ  ُجرَ  َأن   ِلُمس   َفَماتَ  َثاَلثٍ  فَ و قَ  رَ َهجَ  َفِمن   َثاَلثٍ  فَ و قَ  َأَخاهُ  يَ ه 
 .  168النَّاَر ( َدَخلَ 

 َعَلي هِ  اللَّهُ  لَّىصَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمع تُ : َقالَ ,  َعاِمرٍ  ب نِ  حديث ِهَشامِ -2
ِلًما ُيَصارِمَ  َأن   ِلُمسلم َيِحلُّ  اَل : ))يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ   َوِإن َُّهَما,  َثاَلثٍ  و قَ ف َ  ُمس 

ُقهُ  َيُكونُ  ي ئاً ف َ  أوََّلهما َوِإنَّ ,  ِصَرامهما َعَلى َكانَا َما ال َحق ِ  َعنِ  نَاِكَبانِ   َسب  
ءِ  بَ  فَ َلم  ,  َعَلي هِ  َسلَّمَ  َوِإن  ,  َلهُ  َكفَّارةً  بِال َفي   َعَلي هِ  َردَّت   َساَلَمُه؛ ل  يَ ق 

َخرِ  َعَلى وردَّ ,  ال َماَلِئَكةُ   َلم   ِصَراِمِهما؛ َعَلى َماتَا َوِإن  ,  الشَّي َِانُ  اآل 
ُخال َتِمَعا َوَلم  ,  ال َجنَّةَ  َيد   . 169((الجنة في َيج 
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َردٍ  حديث أَِبي-6 َلِمي ِ  َحد   الله صلى هِ اللَّ  َرُسولُ :  َقالَ :  َقالَ  ، اَْلس 
 . 170( دمه كسفك أخاه المسلم :) هجر :  وسلم عليه

 بم يكون الهجر 

 : منهابأمور  الهجر يكون

 عدم المجالسة - 8
 المهجورترك الكالم م ِ  - 8
 باإلعراض عن المهجور حال لقائه. - 8
 بجمي ِ ما ذكر . – 8
 . ترك بسط الوجه م ِ عدم هجر السالم والكالم 2
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 أدلة جواز الهجر للتأديب

ِتي}قوله تعالى : -8 ُجُروُهنَّ  ُهنَّ َفِعظُو  ُنُشوَزُهنَّ  َتَخاُفونَ  َوالالَّ  ِفي َواه 
رِبُوُهنَّ  ال َمَضاِج ِِ  ُغوا َفاَل  َأَطع َنُكم   َفِإن   َواض   انَ كَ  اللَّهَ  ِإنَّ  َسِبياًل  َلي ِهنَّ عَ  تَ ب  

 .[88: النساء{ ]َكِبيًرا َعِليًّا

قصة هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة الذين تخلفوا عن -8
 . 171غزوة تبوك

 ليلد هذا كعب حديث قال اإلمام ابن عبد البر رحمه الله : ) وفي
 احشةف أو بدعة منه" له" بدت إذا أخاه المرء يهجر أن جائز أنه على
 أه . 172أعلم ( والله عنها وزجرا له تأديبا هجرانه يكون أن يرجو

ًرا ِنَسائِهِ  ِمن   الله َرُسول آلى: َقالَ  أنس َوَعن -8  ان  َفكَّت   تِ وََكانَ  َشه 
ُلهُ  رُبَةٍ  ِفي َفَأَقامَ  رِج  ًعا َمش  رِينَ  ِتس  َلةً  َوِعش   هِ اللَّ  َرُسولَ  يَا: فَ َقاُلوا نَ َزلَ  مَّ ثُ  لَي  
ًرا آلَي تَ  رَ  ) ِإنَّ : فَ َقالَ  َشه  ًعا َيُكونُ  الشَّه  رِ  ِتس   ال ُبَخارِيُّ. يَن ( َرَواهُ َوِعش 

 ليهع الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي أيوب حديث أبي -8
 تقيانيل ليال ثالث فوق أخاه يهجر أن لمسلم يحل : ) ال قال وسلم

                                                           

 .(8881 )البخاري. في كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك برقم 171
 (881/ 6التمهيد لما في الموطأ من المعاني واْلسانيد ) 172
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 لكما ( رواه بالسالم يبدأ الذي وخيرهما هذا ويعرض هذا فيعرض
 داود. وأبو والترمذي ومسلم والبخاري

 فدل بمفهوم الخِاب على جواز الهجر فيما دون الثالثة اْليام .

 لهجرا تحريم الحديث هذا في العلماء قال النووي رحمه الله: ) قال
 بنص ولاال الثالث في واباحتها ليال ثالث من اكثر المسلمين بين

 اآلدمي نْل الثالث في عنها عفي وانما قالوا بمفهومه والثاني الحديث
 في الهجرة عن فعفى ذلك ونحو الخلق وسوء الغضب على مجبول
 أه . 173العارض ( ذلك ليذهب الثالثة

ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها ، قالت : كان النبي -2
 لم ذبةك كذب بيته أهل من أحد على اط ل ِ إذا صلى الله عليه وسلم

  .174توبة يحدث حتى عنه معرضا يزل

 وفيه هجر العاصي ، حتى يرج ِ عن معصيته ،بالتوبة الى الله.

 أحد لىع اطل ِ ِإذا : )  "َكانَ  الصغير الجام ِ بشرح قال في التيسير
 وتكسر ل َكافا ِبَفت ح( كذبة كذب) وخدمه ِعَياله من َأي بَيته" أهل من

                                                           

 (882/ 86شرح النووي على مسلم ) 173
 في صحيح الجام ِ. 8622قال الشيخ اْللباني : ) صحيح ( انظر حديث رقم :  174
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 يحدث َحتَّى) راً وزج َلهُ  تأديباً ( َعنهُ  معرًضا يزل لم) فيهَما َساِكنة والذال
 أه . 175ال َواِحَدة ( الكذبة تِل كَ  من( تَ و بَة

َحاِبهِ  ِمن   َرُجاًل  لِ ال ُمَغفَّ  ب نُ  اللهِ  َعب دُ  َرَأى: َقالَ  بُ َري َدَة، اب نِ  َعنِ  -6  َأص 
ِذُف، ، اَل : َلهُ  فَ َقالَ  َيخ  ِذف   َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللهُ  لَّىصَ  اللهِ  َرُسولَ  َفِإنَّ » َتخ 

َرهُ  َكانَ  ِف، َعنِ  يَ ن  َهى - َقالَ  َأو   - َيك   الصَّي ُد، ِبهِ  ص َِادُ يُ  اَل  َفِإنَّهُ  ال َخذ 
، ِبهِ  يُ ن َكأُ  َواَل  ِسرُ  َوَلِكنَّهُ  ال َعُدوُّ  بَ ع دَ  َرآهُ  ثُمَّ  ،«ال َعي نَ  َقأُ َويَ ف   السِ نَّ، َيك 

ِذُف، َذِلكَ  ِبُركَ : »َلهُ  فَ َقالَ  َيخ   َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللهُ  لَّىصَ  اللهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُأخ 
َرهُ  َكانَ  َهى َأو   َيك  ِذُف، أَرَاكَ  ثُمَّ  ال َخذ فِ  َعنِ  يَ ن    َكِلَمةً  ُأَكلِ ُمكَ  اَل  َتخ 
 رواه مسلم . «وََكَذا َكَذا

 والفسوق البدع أهل هجران قال اإلمام النووي رحمه الله : ) فيه
 هجرانال عن والنهى دائما هجرانه يجوز وأنه العلم م ِ السنة ومنابذى

 وأما االدني ومعايش نفسه لحظ هجر فيمن هو انما أيام ثالثة فوق
 ظائرن م ِ يؤيده مما الحديث وهذا دائما فهجرانهم ونحوهم البدع أهل

 أه . 176وغيره ( مالك بن كعب كحديث له

 

                                                           

175 (8 /881) 
 (816/ 88شرح النووي على مسلم ) 176
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 : 177بالهجرشروط التأديب 
 :من أهمها اشترط الفقهاء لجواز التأديب بالهجر عدة شروط،

أنه ال يصار إلى مرحلة التأديب بالهجر إال بعد العلم بعدم جدوى  -8
رًدا لألصل ط -أعني الوعظ والتوبيخ  -نف ِ المرحلتين السابقتين 

 . 178المتقدم في التدرج في استعمال سبل التأديب
التأديب بالهجر إال في حالة علمه بصالحه  ال يستعمل المؤد ب-8

لزجر وردع المؤدَّب  عما أقدم عليه من العصيان وأقوى في نفسية 
 .179الفاعل

أن يكون قصد التأديب بالهجر عالج المؤدَّب  وإصالحه، فإن  -8
هذا المقصد إلى التشهير أو إذالل المؤدَّب  أو إهانة كرامته،  خرج عن

ادة ذلك للمقصود من تشري ِ التأديب ونحو ذلك، فإنه يمن ِ لمض
 .180بالهجر

ام ثالثة أي -أن يكون إيقاع الهجر في المدة المحددة من الشارع -8
 .، فيما إذا تعلق اْلمر بسبب حظ النفس-

                                                           

 ْللوكة.شبكة ا – د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنمنقال عن التأديب بالهجر :  177
(، 8/898(، ومغني المحتاج )8/828انظر: قواعد اْلحكام في مصالح اْلنام ) 178

 (8/868) وأسنى المِالب
(، ومجموع الفتاوى لشيخ 18(، وتحرير المقال ص)88/881انظر: الذخيرة ) 179

 .(812 - 81/816) تيميةاإلسالم ابن 
 .(81/826 )(،. واإلنصاف6/26انظر: الفروع ) 180
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و قت بوقت، وإنما هؤ الهجر لحق الله تعالى، فهو غير موأما إذا كان 
 . 181معلَّق على وجود سببه، فمتى زال السبب زال الهجر

 

  

                                                           

(، 88/816(، وشرح النووي على صحيح مسلم )2/2انظر: معالم السنن للخِابي ) 181
 .(8/889) وحاشية القليوبي على المنهاج
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 النوع الخامس

 عقوبة الحرمان
 

 :  معنى الحرمان
 يراد بالحرمان المن ِ .

ءَ ( َحَرَمهُ ) رُِمهُ  الشَّي  رِ ( َحرًِما) َيح  رِقُهُ  َسَرَقهُ  ث لُ مِ  ِفيِهَما الرَّاءِ  ِبَكس   قًاَسرِ  َيس 
َرَمهُ ) وَ ( ِحر َمانًا) وَ ( َحرِيَمةً ) وَ ( ِحر َمةً ) وَ   .182ِإيَّاهُ  نَ َعهُ مَ  ِإَذا أَي ًضا( َأح 

ت معينة ، او من ويقصد به هنا : من ِ الِالب او المؤدَّب من عالما
 ، ونحو ذلك. حضور درس، او امتحان

المؤدَّب،  ، وله أثره علىوالتعليمي وهو نوع من أنواع التأديب التربوي
 او الِالب.

حديث النهي عن حضور  ودليل مشروعية التأديب بالحرمان ،
 المسجد لمن أكل ثوما او بصال .

 َبَصاًل  َأو   ثُوًما َأَكلَ  ) َمن  : الَ قَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َأنَّ  َجاِبر َعن  
ِجَدنَا ) فَ ل يَ ع َتزِل  : َقالَ  َأو   فَ ل يَ ع َتزِل َنا ( ُعد  لِ  َأو   َمس   .  بَ ي ِتِه ( ِفي يَ ق 

                                                           

 (28مختار الصحاح )ص:  182
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رٍ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى وأُِتيَ   ارِيحً  َلَها فَ َوَجدَ  بُ ُقولٍ  ِمن   ات  َخِضرَ  ِفيهِ  ِبِقد 
َحاِبهِ  بَ ع ضِ  إَِلى ) قَ ر ِبُوَها (: فَ َقالَ   اَل  َمن   أُنَاِجي ِإنِ يفَ  ) ُكل  : َوَقالَ  َأص 

 َعَلي ِه. تُناجي ( ُمتَّفق
م حرمان النبي صلى الله عليه وسل ووجه داللة الحديث على ما قلنا :

، آكل الثوم او البصل، من شهود او حضور الصالة في المسجد ، 
 عقوبة له وتأديبا على فعله ، ال رخصة له.

،  هل عقوبة المسجد باعتزال أمره قال الخِابي رحمه الله : ) إنما
 ماعةالج عن التخلف للمرء تبيح التي اْلعذار باب من هذا وليس

 أه . 183اْلمور ( من ونحوهما العاصف والريح كالمِر
 شروط التأديب بالحرمان :

 توبيخ ، وضرب إن لزم اْلمر. واان يسبقه وعظ وتهديد ، -8
 اال يكون انتقاما من المؤدَّب او تشفيا به.-8
 ان يكون المؤدَّب مستحقا له.-8
 ان يكون التأديب بالقدر الذي ينزجر المؤدَّب به .-8
 علم فيه ، فيتضرر المؤدَّب به.اال يفرط الم-2
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 القسم الثاني

 الحسيةوالتعليمية العقوبة التربوية 
 

 .(الضرب  )الجسدية  الحسية ؛ العقوبة المراد بالعقوبةو 

رِبُه وَضَربَه َضَرب  ُته؛ َمص َدرُ  والضَّر بُ   . َضرَّبَهو  َضر باً  َيض 

، وَضِرب   وَضريب   وَضُروب   ضاِرب   َوَرُجل    شديدُ : ال ِميمِ  رِ ِبَكس   وِمض َرب 
 .184الضَّر ب َكِثيرُ  َأو الضَّر ب،

والمراد به هنا : جلد الجاني او المؤدَّب على فعل ارتكبه ، او لتقصير 
 في عمل لزمه، مما يؤدب به شرعا او عرفا .

 والضرب مأذون به ؛ بالكتاب والسنة وإجماع اْلمة.

 وهو على نوعين :

الضرب المبرح : وهو الضرب الشديد الذي يسبب  النوع اْلول :
 .185التلف غالبا ، وال يِيقه اال اْلشداء
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النوع الثاني : الضرب الغير مبرح : وهو الضرب الخفيف ، وهو ما 
 يجوز للتأديب او التعزير.

وال يقوم المعلم بهذه العقوبة اال اذا تعذر م ِ المؤدَّب سائر أنواع 
 العقوبات اْلخرى.

واختلف أهل التربية في التأديب بالضرب الى رأيين ، فمنهم من يراه 
الف ذلك ومنهم من يرى خ،  والتعليمية ضرورة لضبط العملية التربوية

 عوامل اإلحباط والتنفير عن التعليم . ، وانه من

والذي يظهر ؛ انه ال يلزم اال اذا تعذر بدونه ضبط الِالب، اذ اْلولى 
اليه ،  ، يلجأ العقوبات ، فان تعذر بها المقصودالبدأ بما دونه من 
 نذكرها تباعا ان شاء الله . وفق معايير وشروط
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 الثالثالمطلب 
 والتعليمي شروط العقاب التربوي

 
تقاما قويم سلوكه ومستواه ، ال انلتللِالب  المعلم ان يكون تأديب-8

 منه ، وتشفيا به .
 يتوق ِ .ان يكون التأديب لما وق ِ ال لما -8
ان يكون تأديب الِالب وعقوبته؛ لما تيقن فعله ، او التقصير فيه -8

 ، ال لما وق ِ فيه الظن او الشك.
ان تدعو الحاجة للتأديب بالضرب ، كأن يستعمل م ِ الجاني  -8

 جمي ِ الوسائل المخوفة ، لكنه لم ينزجر بشيء منها .
َزِجُر ي ِن َمَتى َكاَن ال جَ ) َقاَل ِإَماُم ال َحَرمَ  قال القرافي رحمه الله : اِني يَ ن  

َِذيََّة َمف   َتِصُر بِال َكِلَمِة َأو  بِالضَّر بَِة ال َواِحَدِة َلم  َتُجِز الز ِيَاَدُة ِْلَنَّ اْل  َسَدة  يَ ق 
ئِ  َزِجُر بِال ُعُقوبَِة الالَّ َرُأ ال َمَفاِسَد َوِإن  َكاَن اَل يَ ن   َها َعَلى َما َيد   َقِة بِِتل كَ ِمن  

ِئُق ِبِه فَ  ِ َلًقا أَمَّا الالَّ ِإنَُّه اَل يُِفيُد فَ ُهَو ال ِجَنايَِة َبل  بِال ُمَخوِ َفِة َحُرَم تَأ ِديُبُه ُم
لَكة َفِإن َسببَها لم يُوجد وال َسَدة  ِبَغي ِر َفاِئَدة َوأما الز ِيَاَدة ال مه  صغر َمف 

 أه . 186َوال ِكَباُر ِفي تِل َك َسَواء  (
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 ن الضرب وفق المعايير التالية :ان يكو  -2
ان يكون موزعا على مناطق كثيرة في جسده ، واال يخص موضعا  -

لف ، تفي،  في الموض ِ الواحددون آخر ، حتى ال يشتد اْللم 
 .المؤدَّب  منه كثيرا تأذى او ي

الوجه (  تضرب ) وال  ان يجتنب فيه الوجه ، لحديث : -
 .187صحيح

شديدا، فيخرج عن صفة التأديب الى صفة  اال يكون مبرحا ، او -
 ، والتشفي . اإلنتقام

قال ابن قدامة رحمه الله : )وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال : ضرب بين ضربين ، وسوط بين سوطين وهكذا الضرب يكون 

 ه .أوسِا ، ال شديد فيقتل ، وال ضعيف فال يردع ( 
 وان تعددت ، باتفاق . اال يجرد الجاني من ثياب ، -

: ) المسألة الثانية : أنه ال يمد وال يربط  قال ابن قدامة رحمه الله
وال نعلم عنهم في هذا خالفا قال ابن مسعود : ليس في ديننا مد 
وال قيد وال تجريد وجلد أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم 

ه ثيابه بل عن فلم ينقل عن أحد منهم مد وال قيد وال تجريد وال تنزع
 أه . 188( يكون عليه الثوب والثوبان
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 ان يكون الضرب في مواض ِ اللحم ، وان يتجنب المقاتل . -
 ) ويكثر منه في مواض ِ اللحم كاْلليتين قال ابن قدامة رحمه الله :

الرأس والوجه والفرج من الرجل : والفخذين ويتقي المقاتل وهي 
 أه . 189والمرأة جميعا (

لِالب في مواض ِ العظم او العصب ؛ كظهور وعليه فان ضرب ا
اْلصاب ِ ، او الساق ، ونحوهما ، من المواض ِ التي ال يصح للمعلم 

 ضربها ، وان تلفت ضمن .
) ان رسول  :ديثكما في الحوقد ورد النهي عن ضرب الوجه ،  

لعن من وسم أو ضرب الوجه ونهى الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
 .190عنه(

ِه َفَمن ِهي  َعن   : لهقال النووي رحمه ال ُه ِفي ُكلِ  )َوأَمَّا الضَّر ُب ِفي ال َوج 
ِبِل َوال ِبغَ  َدِميِ  َوال َحِميِر َوال َخي ِل َواإل ِ تَ َرِم ِمَن اآل  اِل َوال َغَنِم ال َحيَ َواِن ال ُمح 
َم ُِ ال َمَحاِسِن َم َِ أَنَّ  َدِميِ  َأَشدُّ ِْلَنَُّه َمج  ِِيف  هُ َوَغي رَِها َلِكنَُّه ِفي اآل   َل
 ال َحَواسِ  ِْلَنَُّه َيظ َهُر ِفيِه أَثَ ُر الضَّر ِب َورُبََّما َشانَُه َورُبََّما آَذى بَ ع ضَ 

َماِع ( ج  ِه َفَمن ِهي  َعن ُه بِاإل ِ ُم ِفي ال َوج   أه . 191َوأَمَّا ال َوس 
  لم .يه ، فيزداد اْلِاال يرف ِ يده كثيرا حتى يرى بياض اب -
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المغني : )وال يرف ِ باعه كل الرف ِ ، وال يحِه فال  قال ابن قدامة في
 .يؤلم

ال يبدي إبِه في شيء من الحدود . يعني : ال يبالغ في :قال أحمد 
 ( أه . .هرف ِ يده ، فإن المقصود أدبه ، ال قتل

يث رف ِ يده بح -للضارب  -ال يجوز »قال الخِيب الشربيني: و 
ين خفض بل يتوسط ب يبدو بياض إبِه، وال يخفضها خفًضا شديًدا،

 ( أه  .ورف ِ، فيرف ِ ذراعه ال عضده
 اال يزيد الضرب عن عشر جلدات ،او اسواط .-

لحديث بريدة وقد تقدم ، وفيه : )ال ُيجلد أحد  فوق عشرة أسواط 
 إال في حد من حدود الله ( متفق عليه .

ولحديث:) ال عقوبة فوق عشر ضربات إال في حد من حدود الله 
)192. 

رجحه و ، وتلميذه ابن القيم اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو ما
 في أكثر قدر التعزير. ،والشوكاني ،الصنعاني

ي ف ، ورواية عند الحنابلة ،وقول عند الشافعية وهو مذهب الظاهرية
 أكثر التعزير أيًضا.

 اال يتلف بالضرب شيئا من أعضاء الجاني . -
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يخ ) والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوب قال ابن قدامة رحمه الله :
رحه وال أخذ ماله ْلن الشرع لم يرد ؟ وال يجوز قِ ِ شيء منه وال ج

بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به وْلن الواجب أدب والتأديب ال 
 أه . 193يكون باالتالف (

عضو منه ، بتعد من معلمه او مربيه تلف ، او  المؤدَّب هلكفان 
ضمن ، فان لم يكن بتقصير منه ، كأن يكون الضرب بمشروع ، ولم 

وهو عشر جلدات ، على الراجح من  ؛ المأذون شرعايتجاوز العدد 
 أقوال العلم ،  فال ضمان .

) وليس على الزوج ضمان الزوجة اذا تلفت من  :أيضا قال ابن قدامة 
التأديب المشروع في النشوز وال على المعلم اذا أدب صبيه اْلدب 
المشروع وبه قال مالك وقال الشافعي و أبو حنيفة : يضمن ووجه 

التي قبلها قال الخالل : اذا ضرب المعلم ثالثا   المذهبين ما تقدم في
كما قال التابعون وفقهاء اْلمصار وكان ذلك ثالثا فليس بضامن وإن 
ضربه ضربا شديدا مثله ال يكون أدبا للصبي ضمن ْلنه قد تعدى في 
الضرب قال القاضي : وكذلك يجيء على قياس قول أصحابنا اذا 

ي ك أو الحاكم أو أمينه أو الوصضرب اْلب أو الجد الصبي تأديبا فهل
 أه . 194( عليه تأديبا فال ضمان عليهم كالمعلم
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 ان تكون آلة العقاب او التأديب وفق المعايير التالية : -6
ون مباحة ، ال بما يتضرر الجاني به ، كالضرب بالحديد تكان -

 الساخن ، او بالزجاج ، ونحو ذلك.
اذا لم يتأذى الجاني منه ، لثبوت ذلك ،  وأفضله ما كان بالسوط ،

 ولورود اإلجماع عليه .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني : )المسألة الثالثة أن الضرب 

وال نعلم بين أهل العلم خالفا في هذا ، في غير حد الخمر  . بالسوط
. فأما حد الخمر ، فقال بعضهم : يقام باْليدي والنعال وأطراف 

  . الثياب
يرة أبو هر وذكر بعض أصحابنا أن لْلمام فعل ذلك إذا رآه ; لما روى 

ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب ، فقال : أ: 
 اضربوه قال : فمنا الضارب بيده ، والضارب بنعله ، والضارب بثوبه 

إذا شرب  : (ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، رواه أبو داود  .
 ؛والجلد إنما يفهم من إطالقه الضرب بالسوط ) الخمر ، فاجلدوه 

 بجلد الزاني ، فكان بالسوط وْلنه أمر بجلده ، كما أمر الله تعالى
سياط ، وكذلك غيرهم ، فكان ، والخلفاء الراشدون ضربوا بالمثله

 (أه . اإجماع

التلف واإليذاء الشديد على  اغير هذه اْلدوات ربما خيف منهوْلن 
 ، وقد نصَّ الفقهاء على أنه إذا خيف-في الوالية الخاصة  -المؤدَّب  
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http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6451&idto=6451&bk_no=15&ID=6334#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6451&idto=6451&bk_no=15&ID=6334#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6451&idto=6451&bk_no=15&ID=6334#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6451&idto=6451&bk_no=15&ID=6334#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6451&idto=6451&bk_no=15&ID=6334#docu
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لم يتعين على اْلصح فيقام بِرف ثوب »على المحدود من السوط 
ما حسب، «أطراف الثياب»و -يعني شمرِا النخل  -وعثكول نخل 

 «.يحتمله

 -وال بد أن تكون اآللة التي يضرب بها »رحمه الله: قال ابن الحاج 
 أه .« دون اآللة الشرعية التي تقام بها الحدود -يعني في التأديب 

وقال الماوردي رحمه الله في معرض ذكره لألداة التي تضرب بها 
 فأما جنس ما تضرب به، فهو الثوب، والنعل، وأكثره العصا»المرأة: 

 أه .«

 الله :قال الشربيني رحمه 
ُل ِفي ال َجل ِد َأن  َيُكوَن ) ِبَسو ٍط َأو  أَي ٍد أَو  نَِعاٍل َأو  َأط رَاِف  َص  ) َواْل 

ِرُب  ثَِياٍب ( ِلَما َرَوى الشَّي َخاِن : } أَنَُّه َصلَّى اللَُّه َعَلي ِه َوَسلََّم َكانَ  َيض 
 َرَة َرِضَي اللَُّه َعن ُه .َري   بِال َجرِيِد َوالنِ َعاِل { َوِفي ال ُبَخارِيِ  َعن  أَِبي هُ 

َراَن َفَأَمَر بِ  َضر ِبِه ، َفِمنَّا َقاَل : } أُِتَي النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلي ِه َوَسلََّم ِبَسك 
ِبِه { .َمن  َضَربَُه بَِيِدِه ، َوِمنَّا َمن  َضَربَُه بِنَ ع ِلِه ، َوِمنَّا َمن  َضَربَُه بِ   ثَ و 

ََِرِف الث َّو ِب : الضَّر ُب ِبِه َعَلى هَ تَ ن ِبيه  : لَي َس  َئِتِه ، َوِإنََّما ال ُمَراُد ال ُمَراُد ِب ي  
َرُب ِبِه َكَما َصرََّح ِبِه ال َمحَ  َتدَّ ، ثُمَّ ُيض  َتُل َحتَّى َيش  رُُه(أَنَّهُ يُ ف   195اِمِليُّ َوَغي  

 أه .
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فتسيل دم الجاني ، او تقِ ِ شيئا من لحمه  عقد ، هااال يكون في-
 .عصبهاو 

نه عن  أنس بن مالك رضي الله علما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 
كان يؤمر بالسوط فتقِ ِ ثمرته ثم يدق بين حجرين حتى ) أنه قال: 

يلين ثم يضرب به، فقلت ْلنس: في زمان من كان هذا؟ قال: في 
 (.زمان عمر بن الخِاب

آَضت  َلُه  َعن  َعب ِد اللِه ؛ أَنَُّه َدَعا ِبَسو ٍط َفَدقَّ َثَمَرَتُه َحتَّىوروى أيضا 
) ِلد  َفَقُه ، َوَدَعا ِبَجالٍَّد ، فَ َقاَل : اج   . 196ِمخ 

ان يكون السوط بين الجديد ، واليابس ، حتى ال يكون شديد -
 التأديب. من غرضالفيتلف ، او رخو فال يؤدي  ؛اإليالم

فان السوط يكون وسِا ال جديدا فيجرح : ) قال ابن قدامة رحمه الله
وال خلقا فيقل ألمه لما ] روي أن رجال اعترف عند رسول الله صلى ، 

الله عليه و سلم بالزنا فدعا له رسول الله صلى الله عليه و سلم بسوط 
فاتي بسوط مكسور فقال : فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تكسر 

 أه . 198( [  197بين هذينثمرته فقال 
 ان يتخير المعلم او المربي من العقوبة ما يناسب تلميذه .-2

                                                           

 .(28/ 81مصنف ابن أبي شيبة ) 196
 (.868) ضعيف ( انظر :  مختصر إرواء الغليل )ص:  197
 (.888/ 81في المغني ) 198
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 ال َوق تِ  َذِلكَ  َعن   َتَخلَّفَ  قال ابن الحاج المالكي رحمه الله : ) َوَمن  
ُهم    فَ ُربَّ  ِبِه، يَِليقُ  ِبَما هُ َقابَ لَ  َشر ِعيَّةٍ  َضُروَرةٍ  ِلَغي رِ  -أي من الصبيان  –ِمن  
ِفيه َصِبي ٍ  ِههِ  ُعُبوَسةُ  َيك   ال َغِليظِ  بِال َكاَلمِ  إالَّ  دِعُ يَ ر تَ  اَل  َوآَخرَ  َعَلي هِ  َوج 

ِديدِ  َزِجرُ  اَل  َوآَخرَ  َوالت َّه  َهانَةِ  بِالضَّر بِ  إالَّ  يَ ن   رِ  َعَلى ل  كُ  َواإل ِ  199َحاِلِه( َقد 
 أه .
 لكذلما يفضي  اال تكون العقوبة ، او التأديب حال الغضب ؛-9

 والقسوة فيها .الى الشدة 
َرةَ  أَِبي عن  اَل : »يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  َلي هِ عَ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمع تُ  َقالَ  َبك 

َبانُ  َوُهوَ  اث  نَ ي نِ  بَ ي نَ  َحَكم   يَ ق ِضَينَّ   .(َعَلي هِ  ُمتَّفق)«َغض 
 غضبان ( متفق عليه. وهو القاضي ولحديث : ) ال يقضي
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 الرابعالمطلب 
 والتعليمي موانع العقاب التربوي

 
 توطئة :

مسلم معصوم الدم و العرض و اْلصل في الشريعة اإلسالمية ، أن ال
التعدي على شيء من هذه اْلمور ، بدون حق ، جريمة يترتب ف المال،

 عليها العقاب .  
ِلمِ  وفي الحديث : ) ُكلُّ  ِلمِ  َعَلى ال ُمس  (  َوعرضه ومالهُ  َدُمهُ : َحَرام   ال ُمس 

 ُمسلم. َرَواهُ 
 بقتل لمالمس على يعتدي قال العالمة ابن عثيمين رحمه الله : ) فال

 أه . 200( ذلك غير او جرح أو
وعليه فإن اْلصل في عقوبة المسلم المن ِ ، والحرمة، وال تجوز اال 

 بمسوغ شرعي.
لذا حرم اإلسالم التعدي على النفس وأوجب في التعدي عليها 

؛ بل حتى فيما دونها ففيه القصاص أيضا ، ففي التعدي القصاص 
على السن، او اْلنف، واْلذن؛ قصاص ، وسائر الجروح ، قال ربنا 

َنا}جل عال :  َن   ِبال َعي نِ  َوال َعي نَ  سِ بِالن َّف   الن َّف سَ  َأنَّ  ِفيَها َعَلي ِهم   وََكتَ ب    فَ َواْل 
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َن فِ  ُُذنَ  بِاْل  ُُذنِ  َواْل  : المائدة{ ] َصاص  قِ  َوال ُجُروحَ  بِالسِ ن ِ  َوالسِ نَّ  ِباْل 
82]. 

 تبراو عرفي مع فاذا تقرر هذا ، فان عقاب الِالب دون مبيح شرعي
 ، ْلنه معصوم ، وال يحل التعدي على معصوم اال بحق.  يصح الامر 

فالمعلم او المربي الذي يقوم بتأديب الِالب لخصومة بينهما 
ليه ، ويجرم به ، لعدم المسوغ الشرعي او فحسب، اعتداء يضمن ع

 القانوني في ذلك.
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 والتعليميأهم موانع العقاب التربوي 
 
ان يكون الِالب ممن ال يستحق العقوبة بحال ، فاذا كان   -8

 كذلك حرمت عقوبته ، كما تقدم .
 ان يكون المؤدَّب ممن ال يحتمل من العقوبة شيء. -8
ال تصح العقوبة البدنية او الجسدية، في حق من يكفي في  -8

 تأديبه ما دونها من العقوبات .
اذا علم ان العقوبة قد تفضي الى مفسدة أشد ، او أكبر ؛كنفرة  -8

 الِالب عن التعليم ، او قيامه بما ال يجوز له فعله.
ان تكون العقوبة لشك بجناية الِالب ، ولم تقم على اليقين ،  -2

 ائن مقبولة .او على قر 
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 الرابعالفصل 
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 الرابعلفصل ا
 فقه الحضور والغياب

 
 

 :ثالثة مباحث وفيه 
 المبحث األول : فقه الحضور
 المبحث الثاني : فقه الغياب

 المبحث الثالث : مسائل متفرقة
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 المبحث األول
 فقه الحضور

 
 : مطلبانوفيه 

 المطلب األول : معنى الحضور 
 درسه او محاضرتهحكم حضور المعلم  المطلب الثاني :
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 المطلب األول
 معنى الحضور

 
 

حَضَر َيحُضر، َحضارًة، : )  201معجم اللغة العربية المعاصرةقال في 
 . فهو حاضر

حَضَر عن َيحُضر، ُحضورًا، فهو حاضر، والمفعول محضور 
 ( أه . )للمتعدِ ي(

 .202الُحضوُر: نَِقيُض الَمغيب والَغي بةِ و 
ترة ، خالل ف درسهالمعلم في مكان  وجودوالمقصود بالحضور هنا ؛ 

 زمنية معينة.
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 (896/ 8لسان العرب ) 202
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 المطلب الثاني
 درسه او محاضرتهحكم حضور المعلم 

 
حضور المعلم قاعة درسه او فصله او حلقته ، واجب شرعي ، يترتب 

اال بمبيح  ال يحلاإلثم ، والخيانة ،  ؛على التخلف عنه او التهاون فيه
 شرعي .
غيابه ، فمال حرام ، ال  على أيامالمعلم من أجر شهري ،  هوما أخذ

يجوز قبضه بأي حال ، وانما يأخذ منه بحسب حضوره فقط ، واما 
اْليام التي غابها فال يحل له أخذ شيء من اْلجر عليها البتة، مالم 

 الجهة المعنية بذلك.تأذن 
يئا شيستحق  الف أجرة المعلم هنا مشروطة بما يقدمه من عمل،ْلن 
ي بيان فصلى الله عليه وسلم ،  ما صح عن، ودليل ذلك بهاال  منها

 كما عند ابن ماجة ، من حديث َعب دِ شرط استحقاق العامل أجرته ،  
َِجيرَ  ) أع ِوا: َوسلم ي هِ َعلَ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُعَمرَ  ب نِ  اللَّهِ   اْل 

َرهُ   .203َعَرقُُه( َيِجفَّ  َأن   قَ ب لَ  َأج 
يجب بقيامه بالعمل انما ووجه الداللة : أن أجر العامل او اْلجير 

، دل على ذلك جملة ) قبل ان يجف عرقه ( ، والعرق ال  هالذي لزم
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ر ال شارته ان اْلجيدل بمفهوم إ، ف اْلجيريكون اال عن جهد يبذله 
 .اشترط مقابله اْلجريستحق اْلجر مالم يقم بعمله الذي 

 : يتهاون في حضوره لعمله فيمن ،204قال العالمة ابن باز رحمه الله
الواجب على كل مسلم أداء اْلمانة والحذر من الخيانة في العمل ، )

وفي الحضور والغياب وفي كل شيء ، والواجب عليه أن يسجل الوقت 
الذي دخل فيه ، والوقت الذي خرج فيه ، حتى يبرئ ذمته ، والواجب 

نهم أن ينصحهم ويوجههم إلى الخير ، ويحذرهم من على المسئول ع
 ( أه .الخيانة ، والله ولي التوفيق
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 المبحث الثاني
 فقه الغياب

 
 

 وفيه مطلبان :
 المطلب األول : معنى الغياب

 المطلب الثاني : حكم غياب المعلم عن درسه او محاضرته
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 المطلب األول
 معنى الغياب

 
 الخفاء ، والستر ، وهو ضد الحضور . يقصد بالغياب في اللغة :

 :  الوسيط قال في المعجم
 َغابَ  َقالي ُ  َوحضر شهد خالف وغيابا وغيبوبة وغيبة : غيبا (َغابَ )

 غربت َوَغيرَها الشَّم س َوَغاَبت   َسافر ِباَلده َعن فاَلن َوَغابَ  بعد فاَلن
ء ال عين َعن واستترت ء ِفي َوالشَّي   َعنهُ  َغابَ  َويُ َقال ، ِفيهِ  توارى الشَّي 

َمر  َورَائه من ذكر يَبةغ َوُفاَلنًا َفقده غيبوبة حسه َأو فاَلن وعي َخِفي اْل 
ُترَها الَِّتي عيوبه وغياب  غيب جم ِ ؛وال َغاِئب، فَ ُهوَ  ذكرَها ويسوؤه َيس 

 أه . 205(
ويقصد به هنا : تخلف المعلم عن دوامه ، وعدم حضور درسه م ِ 

 طالبه.
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 الثانيالمطلب 

 حكم غياب المعلم عن دوامه
 

 الَِّذينَ  ي َُّهايَاأَ }في كل عقد ، الوفاء به ، لعموم قوله تعالى :  الواجب
ُفوا آَمُنوا  .[8: المائدة{ ]بِال ُعُقودِ  َأو 

 . 206شروطهم ( عند المسلمون وبقوله صلى الله عليه وسلم : )

عن لفه او تخومما يجب على المعلم الوفاء به ؛ حضوره وعدم غيابه 
 درسه اال لمبيح شرعي ؛ كالضرورة مثال .

حرم عليه ت لغير مبيح شرعي ، فهو آثم ، وغاب عن درسهوإذ تخلف 
، وعليه التوبة الى الله جل وعال من عصيانه بنقض هذا اليوم ةأجر 

 العهد الواجب الوفاء به .
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 المبحث الثالث
 مسائل متفرقة

 
مله ، فترة عأخذ المعلم دورات تأهيلية أثناء : حكم  المسألة األولى

 وانشغاله بها عن عمله اْلصلي وهو التعليم.
 في المسألة تفصيل :

عمل التي يالمعنية و اذا كانت هذه الدورات مأذون بها من قبل الجهة 
هذه  مأذون بها منال مان ِ منها ، وأما اذا لم يكن ف، معهاالمعلم 
، او من يمثلها ، ممن له حق اإلذن وعدمه، فال يجوز للمعلم  الجهة

 .بحال حضورها ، وترك عمله التربوي والتعليمي
وهل يكفي في حضور هذه الدورات إذن مدير المدرسة ، او الكلية 

 او المعهد ؟.
الذي يظهر ان ذلك ال يكفي ، ْلن هؤالء ليسوا مخولون بمثل هذه 

راف عليهم تنظيم سير العملية التعليمة واإلش اْلمور غالبا، بقدر ما يناط
عليها ، وْلنهم ليسوا من يدف ِ اْلجرة للمعلم ، وانما الوزارات هي 
المعنية بذلك ، فلزم ان يكون اإلذن منها مباشرة، او من يمثلها ،  

 كمراكز التربية ،ونحوها ، ان فوضوا بهذا اْلمر .
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 اْلجير على عملشأنها في ذلك كشأن صاحب العمل الذي يستأجر 
معين ، فهو المخول دون من سواه باإلذن لعامله او أجيره بالغياب 

 ونحوه ؛ ْلنه من يدف ِ اْلجرة له ، فكان اْلحق باإلستئذان .
: هل يجوز للمعلم ان ينشغل عن درسه بأعمال تِوعية  المسألة الثانية
 .؛ او إنسانية ؟

على المستحب او ب يقدم المقرر في الشريعة اإلسالمية ان الواج
ار صواإلنشغال بالمندوب اذا ترتب عليه ترك الواجب ؛ المندوب ،

 الى الله .معصية توجب التوبة 
من ذلك : ما لو انشغل العبد بقيام الليل ، وترتب على فعله هذا ترك 
صالة الفجر ، فانه يأثم على فعله هذا وال يثاب عليه ، فيكون عاص 

 بذلك.
وقد منعت الزوجة من صوم النافلة اذا كان زوجها حاضر معها اال ان 
يأذن لها بذلك ، لما يترتب على صيامها من انشغالها بالمندوب ، 
عن الواجب ؛ وهو استمتاع زوجها بها وقضاء وطره ، وعدم القيام 

 بخدمته كما يجب ، لذا منعت ، اال ان يأذن .
 الله ولرس أن عنه الله ضير  هريرة في الصحيحين ، من حديث أبي

 اهدش وزوجها تصوم أن المرأة يحل : ) ال قال وسلم عليه الله صلى
 وغيرهما. ومسلم البخاري بإذنه ( رواه إال بيته في تأذن وال بإذنه إال
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 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 
ََكاِبرِ  بَ ع ضُ  ) َقالَ   ، َوَمن   َمع ُذور   فَ ُهوَ  الن َّف لِ  َعنِ  ال َفر ضُ  َشَغَلهُ  َمن   اْل 
 أه . 207َمغ ُرور  ( فَ ُهوَ  ال َفر ضِ  َعنِ  الن َّف لُ  َشَغَلهُ 

وعليه فانه ال يجوز للمعلم ان ينشغل عن واجبه التربوي او العلمي ، 
بأي عمل مندوب او مستحب ؛ ْلن هذا العمل خارج عن عقده 

 الذي تعاقد عليه م ِ الجهة التي يعمل معها .
العقد فال يصح االنشغال به ، لما فيه من إضاعة وما كان خارج 

 للواجب ، والتقصير في عدم الوفاء بالعقد المتعلق بالذمة.
 : حكم توقي ِ المعلم عن اْليام التي غابها . المسألة الثالثة

يحرم على المعلم او الموظف عموما؛ التوقي ِ عن اْليام التي غابها ، 
 للوجوه التالية :

وتزوير، وكالهما محرم على المسلم  الفعل غش اْلول : ان في هذا
 بإجماع اْلمة .

توقيعه هذا يترتب عليه الشهادة بحضوره ،المقتضي  الثاني : ان
ئر والكذب كبيرة من كباالستحقاقه اْلجرة عليها ، وهذ كذب بين ،

الذنوب ، ملعون صاحبه ، يترتب على كل عقد قام عليه الفساد 
 والبِالن .
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ان فيه أكل أموال الناس بالباطل ؛ ووجه ذلك : ان أخذ اجرة  الثالث :
اليوم او االيام التي تغيب المعلم فيها ال تجوز ، وأخذه المال عليها ، 

 أخذ للمال من غير وجه حق .
َواَلُكم  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَأ ُكلُ  وقد نهى الله عن ذلك بقوله : ) وا أَم 

َنُكم  بِال    .89َباِطِل ( النساء/بَ ي  
الراب ِ : ان المال الحرام يترتب عليه العقاب الشديد في الدار اآلخرة 

 ، 
ل كوفي الحديث الصحيح ، كما عند البيهقي وصححه االلباني : )  

 . 208جسد نبت من سحت فالنار أولى به (
 ، لما فيه من أكله، او  أخذهولما كان ذلك كذلك ، حرم على العبد 

د نفسه الى التهلكة ، التي نهى الله عن مواردها واسبابها ، القاء العب
ُلَكةِ  ِإَلى بِأَي ِديُكم   تُ ل ُقوا َواَل }بقوله جل وعال :   .[892: البقرة{ ]الت َّه 

 فرع :
عن المعلم اْلصلي في حافظة الدوام ال مان ِ منه اذا  209توقي ِ الوكيل

 قام الوكيل بما وجب على الموكِ ل.
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 المقصود به هنا ؛ من قام بعمل المعلم بالتدريس ) النائب عنه( ، ال وكيل المدرسة . 209
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 ، ثم التوقي ِ عنه؟.زمالئه، القيام بعملهْلحد وهل 
ظر في منه ، فينوعا هذا قد قام بعمل زميله الغائب تِ زميله اذا كان

 اجب تعلقت به ذمته ، كأنوعه هذا على حساب و أمره ؛ فان كان تِ
يترك الدرس الذي عليه م ِ طالبه، ويذهب للدرس الذي على زميله 

 : أمرانفعمله هذا باطل يترتب عليه الغائب ،
هو و )  اْلول : انه مرتكب لمعصية ؛ وهي هنا ، انشغاله بالمندوب

 قيامه بعمل زميله الغائب ( عن الواجب ) وهو أداء درسه الملزم به (.
ن ْل أعني المعلم النائب، الثاني : ان أجرة هذا اليوم ال تحل له ،

أجرته عن هذا اليوم ، يستحقها اذا قام بما لزمه في العقد المتفق عليه 
م ِ الجهة المعنية ، وكونه لم يقم بهذا اْلمر ، فال أجرة له على ذلك 

. 
، او كان ممن أدى عليهن الدروس الواجبة ال يومه هذا عاذا خوأما 

ان   ،، فال حرج في هذا الغائبدرس زميله  باكرا، ثم دخل وقتدرسه 
 أهال للقيام بدرس زميله الغائب . كان

وهل يلزم إذن المعلم الغائب ، حتى يحل لزميله التوقي ِ عنه اذا أدى 
 ؟. يجبدرسه كما 

يلزم في صحة تصرف الوكيل اذن الموكل ، واال كان تصرفه باطل ال 
 عبرة به ، كما هو مقرر في كتب الفقه .
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ل موعد دوامه ، او انصرافه قب: حكم تأخر المعلم عن  المسألة الرابعة
 انتهاء الوقت .

عد بعض العلماء هذا اْلمر ؛ من أعمال المِففين ، ووجه ذلك ؛ ان 
المعلم او الموظف عموما ، كما أنه ال يرضى ان ينقص من راتبه شيء 
، فكذلك ، يجب عليه اال ينقص من دوام عمله شيء ، واال صار 

 مِففا.
 وقد سئل العالمة ابن عثيمين عن هذا فأجاب رحمه الله بقوله :

الظاهر أن هذا ال يحتاج إلى جواب؛ ْلن العوض يجب أن يكون ) 
في مقابل المعوض، فكما أن الموظف ال يرضى أن تنقص الدولة من 
راتبه شيئاً، فكذلك يجب أال ينقص من حق الدولة شيئاً، فال يجوز 

 210( دوام الرسمي ، وال أن يتقدم قبل انتهائهلْلنسان أن يتأخر عن ال
 أه .

 :  المسألة الخامسة
فهل له  الواجب اذا انتهى المعلم من درسه قبل انتهاء الوقت

قبل انتهاء الزمن  العلميكمل المقرر أ ، ومثل ذلك اذااالنصراف
 .الجهة التي يعمل معها الذي عينته  الدراسي للفصل المحدد

                                                           

  9/88 )  :) لقاء الباب المفتوح 210
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بالمقرر  ام، مرتبط عمله بالوقت والزمان لنا ان نقول هل المعلم  اوال :
أعني  ؛مايهالدراسي الذي تحدده الجهة المعنية بهذا ، ام انه ملزم بكل

 .؟بالزمان المحدد والمقرر الدراسي
 قبلتمامهما، فان أكمل الدرس المِلوب ن معا لزمه افان كان اْلمر 
 .لمحددا وجب عليه البقاء م ِ طالبه حتى انتهاء الوقت انتهاء الوقت ،

مقرر ولم يكمل ال للفصل الدراسي دنتهى الوقت المحدا اذا ومثل ذلك
لزمه ان يتم ما فاته م ِ طالبه ، مالم يترتب على الِالب ضرر  العلمي،

ذا تأخروا ا، او فوات ماال يدرك  وبة استيعابهافي تراكم الدروس وصع
 انصرافهم.عن وقت 

ما ب في عمله أحدهما لزمه اتمامه ، والعبرةالمترتب عليه واما اذا كان 
 بقي من اآلخر.

كما يجب دون تقصير منه او فلو أكمل المعلم درسه بعد ان اداه  
 ،الوقت هاءانتفي عقد عمله اتمام الدرس ال تفريط وكان الواجب عليه 

 فله االنصراف حينئذ وان لم ينتهي الوقت.
 ، فيجب عليه البقاء م ِاتمام الوقت واما اذا كان الواجب في العقد 

 يه، والواجب عليه حينئذ قضاء وقته بما فقت الو طالبه حتى انتهاء 
 .نف ِ طالبه كالمراجعة لهم او متابعة أنشِتهم ونحو ذلك
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كالبقاء   ،وهل للمعلم قضاء وقته المتبقي خارج فصله او قاعة درسه 
ذا في هم ِ زمالئه وتبادل الكالم معهم او م ِ غيرهم ، او االنشغال 

 .عالقة بالتعليم ؟ له الوقت بأمر آخر ليس
 التالية : للوجوه، الذي يظهر ان ذلك ال يجوز 

ما ان ،تبقى عليه اتمامههذا الوقت الذي المقصود من ان : االول 
التخلص ه زمعقابا له يلال ينشغل به في تعليم طالبه ، ان عليه  وجب

 .أي امرب منه
ي ف من وقته الواجب عليه يفاذا تقرر هذا وجب عليه ان يتم ما بق

 عالقة في ذلك.تعليم طالبه وبكل ماله 
و ومما هان هذا من قبيل االنشغال بالمباح عن الواجب ، الثاني : 

في الشريعة اإلسالمية ان االنشغال بالمباح او المندوب عن معلوم 
 .وقد مر هذا معنا  حال يصب جالوا

يس انشغاله في هذا الوقت المتبقي بما لو  بقاءه م ِ طالبه انالثالث : 
 هبين بقائفرق فيه  ال،  صلة له بما اتوا ْلجلهبما ال  وا هممن تعليم

 .فاْلمر في هذا سيان حينئذاو انصرافه  ممعه
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 اخلامتة
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 الخاتمة
 

 وفيها :
 أوال : النتائج 

 ثانيا : التوصيات
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 أوال : النتائج 

ان أخلص ؛  هعند ربه ، ومكانة رفيعة بين خلقللمعلم فض  ل كبير -1
ة النش          أ وابتغى بس          عيه في تربي ،نيته وجرد قص          ده لله رب العالمين

  جل وعال . وجه الله؛ وتعليمهم العلم الناف ِ 
 ال م   ان ِ من أخ   ذ معلم القرآن أجرت   ه ، ومث   ل ذل   ك معلم العلوم-2

 على القول الراجح من قولي أهل العلم. ،اْلخرى
ستحق ي والة في حال غيابه ، يحرم على المعلم أخذ أجرته كامل -3

 ،، وما غاب من اْليام فال أجرة له عليها ا حض  رأجر ماال أجرته  من
 بذلك. الجهة المختصةمالم تأذن 

 والراض              ي ب ه، خائن لله اولمعين لهم ؛ االمعلم الغ اش لتالم ذت ه -4
 ورسوله ، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب .

 ، او من اوليائهم ؛هدية المعلم من تالمذته الذين يدرس        ون عنده-5
ال يص           ح قبولها منهم تحت أي مبرر ، لما تفض           ي في الغالب الى 

 محاباتهم  والتعاطف معهم.
بالوس يلة اْلشق م ِ امكان  لهال يص ح عقاب الِالب المس تحق  -6

 ردعه بالوسيلة اْلسهل.
انش     غال المعلم باْلعمال التِوعية او التعاونية ، اذا كان يتس     بب -7

 في تركه لتالمذته وعدم أدائه لواجبه او التقص ير فيه ؛ معصية ، يترتب
 الثواب في الدنيا واآلخرة . اعليها العقاب ، ويحرم بسببه
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 ثانيا : التوصيات

واجبهم كما  عليه ، وليؤدوا لمين ان يتقوا الله فيما ائتمنهمالمععلى -1
 او تفريط. إفراطيجب دون 

على الجهات الرقابية المختصة االطالع عن كثب على سير -2
قاب تجاه  م من الثواب والعز والتعليمية ، واتخاذ ما يل العملية التربوية

 كل مقصر او متالعب .
مِلوب ال التحل له اال اذا أدى العمل على المعلم ان يعلم ان أجرته-3

مال ف على عمل لم يقم به؛ من أجرةقبضه منه بكامله ، واال فما 
 ليس له جزاء اال النار ، فليكثر منه او يُقل .، سحت 
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