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الشريعة اإلسالميةحقوق امُلعلمني يف     

  
 

  يف  أحكام املُعلمني)بعنوان   ةدكتورا  رسالةأصل هذا البحث  جزء من 

تقدم هبا املؤلف إىل قسم اللغة  (دراسة تأصيلية تطبيقية معاصرة الشريعة اإلسالمية

وقد أجيزت الرسالة بتقدير  ،يف كلية اآلداب جبامعة كفر الشيخ وآداهبا العربية

 م.0202-هـ 1441ممتاز مع مرتبة الشرف األوىل يف عام 
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  حقوق امُلعلمني يف الشريعة اإلسالمية 

 مقدمة 

 وأشهد أن ال إله إال اهلل، علم اإلنسان ما لم يعلم، بالقلمالذي علم  الحمد هلل

 ،إمام المعلمين وقدوة المربين ،ورسوله عبدها محمد   أنوأشهد  ،وحده ال شريك له

يف قلوب أصحابه فأخربهم أن خيرهم  والتعليم التعلم حبالمعلم األول الذي غرس 

وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى  من تعلم القرآن وعلمه، صلى اهلل

 ين، أما بعد:يوم الد

من ذاته   حين جعل العليم  المهن التي شرفها اهلل أقدممن  ينفإن مهنة المعلم

 وباركها الرسول ، (1) (ڦ ڦ ڄ ڄ) :ا آلدم يف تعليمه فقالملهم  

والذين أشاد هبم الخليفة  ،(2)"َوَلكِْن َبَعَثنِي ُمَعّلًما": بقولهحين أكد وظيفته التعليمية 

يف دياجير الحياة  الهدىفهم مصابيح  ،األرضتمشي على  جماعةالمأمون كخير 

العلم ا للناس يفتيهم يف مسائل يكون معلم  وتمنى لو لم تشغله الخالفة أن 

 (.3والدين)

بفضل تنوه من النصوص والشواهد التي كثير ب الشريعة اإلسالمية تحظيوقد 

التي  مهنته وأحكام جباتهاوحقوقه وو من صفاته وخصائصهكثير إلى ؛ وتشير المعلم

 .هويته اإلسالمية المتميزة، وتكسبه عن غيرهتميزه 

                                 
 .31( سورة البقرة:1)

ا إال بالنية، )2) (، برقم 181/ 4( أخرجه مسلم يف كتاب الطالق، باب: بيان أن تخيير امرأته ال يكون طالق 

 . -عنه اهلل رضي–( من حديث جابر بن عبد اهلل 1418)

(، 1881شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العماد عبد الحي بن أحمد العكري الحنبلي)ت: ( ينظر:3)

 - هـ1481 األولى، الطبعة، بيروت –تحقيق: محمود األرنؤوط وعبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثير/ دمشق 

(، ه181: ت) خلكان بن بكر أبي بن أحمد العباس أبو الزمان، أبناء وأنباء األعيان ووفيات ؛(2/44، )م 1181

 (.2/411م، )1111 -هـ 1311قيق: إحسان عباس، دار صادر/ بيروت، )ط: بدون(، تح
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الشريعة اإلسالميةحقوق امُلعلمني يف     

يف تبليغ الرسالة وأداء األمانة ونصح األمة  هم خلفاء الرسل فالمعلمون 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ):قال تعالى ،اعوجاجهاوتعليمها وتثقيفها وهتذيبها وتقويم 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 .(1)(ڄ

بمنزلة رفيعة، ومكانة سامية  السنة النبويةيف يحظون المعلمين أن شك وال 

إِنَّ اْلُعَلَماَء َوَرَثُة ": رسول اهلل  قالكما  لألنبياء ا ا شرعي  وريث  علت منهم ج

ُثوا اْلِعْلَم، َفَمْن َأَخَذ  َما َورَّ ُثوا ِدينَاًرا َوََل ِدْرَهًما، إِنَّ ِِ َأَخَذ اْْلَْنبَِياِء، َوإِنَّ اْْلَْنبَِياَء َلْم ُيَورِّ  بِ

يف هداية الناس وتعليمهم المتمثلة أي يف أداء رسالتهم الخالدة  (2)"بَِحظٍّ َوافِر  

 .وإخراجهم من الظلمات إلى النور

 أمام اهلل ا يف كونه مسؤوال  ا عظيم  وإذا كان المعلم يتحمل مسؤولية خطيرة وواجب  

وتربيتهم تربية سليمة ليكونوا يف مستقبل حياهتم قرة عين  ،عن أفالذ أكباد الناس

وهذا حق  ،فإنه يرتتب على ذلك االهتمام الكبير بالمعلم ،يرة ألوطاهنموذخ ،آلبائهم

ويف هذا  ،ألنه مصدر اإلشعاع الفكري يف البالد ؛مفروض على الدولة والمجتمع

أكثر من أصحاب المهن ا ا كبير  الشأن نالحظ أن الدول المتقدمة أولت المعلم اهتمام  

وذلك المربي الذي يقوم عليه تقدم أدركوا أهمية رسالة هذا المعلم و ،األخرى

 المجتمع كله.

                                 
 .2سورة الجمعة: (1)

( برقم: 1/148)أبواب السنة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم( ) "سننه"أخرجه ابن ماجه يف  (2)

(، والرتمذي يف 3141( برقم: )344/ 3) فضل العلم()كتاب العلم، باب يف  "سننه"(، وأبو داود يف 223)

وقال: ال نعرف هذا الحديث  ، باب ما جاء يف فضل الفقه على العبادة(،)أبواب العلم عن رسول اهلل  "جامعه"

ا وقال: هذا أصح.  ( 4/414)إال من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندي بمتصل، ثم أورد له إسناد 

 (.2182برقم: )
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  حقوق امُلعلمني يف الشريعة اإلسالمية 

وطيلة الحقب  ،اومنحه حقوق   ،اإلنسان جعل عليه واجباب منذ خلق اهلل و

وكلما  ،تلك الواجبات أو الحصول على الحقوق تنفيذالتاريخية كان هناك تفاوت يف 

 .ا بشكل كبير بتنفيذ واجباتهحصل اإلنسان على حقوقه فإنه يكون ملزم  

بل البد من معلم  ،وأساس نجاح العملية التعليمية أال يؤخذ العلم ابتداء من الكتب

وإنزالهم منزلتهم التي  ،ا التحلي برعاية حرمة المعلمينتتقن عليه مفاتيح العلم فعلينا إذ  

ألن ذلك عنوان النجاح والفالح والتحصيل والتفوق فليكن المعلم  ؛تليق برسالتهم

امِِت ف   ،م وتلطفإجالل منا وإكرا محل ة  ْبِن الصَّ ْن ُعب اد     ع 
ِ
ُسول  اهلل :  أ نَّ ر  ق ال 

" ُِ تِي َمْن َلْم ُيِجلَّ َكبِيَرَنا، َوَيْرَحْم َصِغيَرَنا، َوَيْعِرْف لَِعالِِمنَا َحقَّ (، وحق 1)"َلْيَس ِمْن ُأمَّ

 يب ىب مب ﴿ :قال يرفع قدره بما رفع اهلل قدره، فإنه المعلم هنا هو حق العلم بأن

له بما آتاه من  ، فيعرف له درجته التي رفع اهلل(2)﴾جثيت ىت مت خت حت جت

 العلم.

ا عامة يشرتك فيها مع عامة الموظفين، ومنها:  وحقوق المعلم إما أن تكون حقوق 

األجر العادل، والرتقية، واإلجازات، واالنتساب للنقابات المهنية، والراتب التقاعدي 

ا خاصة مما يجب للمعلم على الدولة أو  ،ومكافأة هناية الخدمة وإما أن تكون حقوق 

بحيث تضمن للمعلم  هذه الحقوق ا منفقد ذكر العلماء كثير   ،المجتمع أو المتعلم

                                 
)مسند األنصار رضي اهلل عنهم، حديث عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه(  "مسنده"أخرجه أحمد يف  (1)

( برقم: 141/ 1)مسند عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه( ) "مسنده"(، والبزار يف 23111( برقم: )18/4314)

 1صغيرنا ويعرف لعالمنا( ) )كتاب العلم، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم "مستدركه"(، والحاكم يف 2118)

( 1/311)باب: فضل رحمة الصغير وتوقير الكبير( ) "مكارم األخالق"(، والطرباين يف 428( برقم: )122/

 (.1/121( واللفظ له، وحسنه الهيثمي يف مجمع الزوائد )141برقم: )

 .11سورة المجادلة: (2)
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 :يلي فيما ا من هذه الحقوقوأذكر بعض   ؛احرتامه ومكانته وكرامته يف المجتمع

 املبحث األول
 .الشريعة اإلسالميةيف الحقوق العامة للمعلمين 

 :مطالب وفيِ

 املطلب األول

 اْلجر العادل 

الحق يف األجر  ،للمعلمين الشريعة اإلسالميةعليها  تنصومن الحقوق التي 

، والتعجيل به مع االعتماد على مؤشر غالء المعيشة يف تحديد األجرة؛ حتى العادل

 .مكانته وكرامته يف المجتمعنحفظ للمعلم 

 :الشريعة اإلسالميةالتأصيل الشرعي ْلحقية المعلمين يف اْلجر العادل يف 

باعتباره من اآلثار المرتتبة على العقد؛ ألن  يف الدولةلين ماللع اثابت   ااألجر حق   ديع

قال  ،عقد العمل من العقود الشرعية بين العامل وصاحب العمل التي يجب الوفاء هبا

 .(1)﴾کک ڑ ڑ ژ ژ ﴿ اهلل

 .(2)﴾ڑ ڑ ژ ژ﴿ وقال اهلل

يف هذه اآلية يوّجه اهلل تعالى الخطاب إلى عباده، أاّل يظلموا النّاس شيئ ا من 

 كانت، أو وزن ا، أو غير ذلك من ّياها، كيال  حقوقهم التي يجب عليهم أن يوّفوهم إ

                                 
 .1سورة المائدة: (1)

 .84سورة األعراف: (2)
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  حقوق امُلعلمني يف الشريعة اإلسالمية 

وليست مقصورة على البيع والشراء فقط، بل تدخل فيها  الحقوِق المادّية، والمعنوّية،

ومعرفة منازلهم، وإنزالهم  األعمال والتصرفات، وكذلك تقييم مجهودات الناس،

 .(1)إياها

 .(2)﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ائەئ ائ ى ى﴿ وقال 

: قدر جزاءهم على مقادير حقوقهموليوفيهم أعمالهم وال يظلمهم أي: 

 .(3)أعمالهم

 ؛ حتى ال يهدر جهده.عملهفالمعلم يوىف أجره كامال  على قدر 

ة  و   ْير  ْن أ بِي ُهر    ع 
ِّ
ِن النَّبِي : ق ال  اهللُ  ع  : َخْصُمُهْم َيْوَم اْلِقَياَمةِ  َثاَلَثٌة َأَنا": ق ال 

ُِ  ، َوَرُجٌل َرُجٌل َأْعَطى بِي ُثمَّ َغَدرَ  ا َفَأَكَل َثَمنَ ُِ َباَع ُحرًّ ، َوَرُجٌل اْسَتْأَجَر َأِجيًرا َفاْسَتْوَفى ِمْن

 .(4)"َوَلْم ُيْعِط َأْجَرهُ 

ْن أ بِي  ع  ة  و  ْير  ال    ُهر    ق ال  : ق 
ِ
ُسوُل اهلل َأْعُطوا اْْلَِجيَر َأْجَرُه َقْبَل َأْن َيِجفَّ ": ر 

 ُِ  .(4)"َعَرُق

واضحة على حق العامل يف األجرة إذا أدى ما عليه من  داللةهذه األدلة فيها 

                                 
 (.444/  4مع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطربي، )ينظر: جا (1)

 .11سورة األحقاف: (2)

 (.384/ 4ينظر: الكشاف، الزمخشري، ) (3)

ا( ) "صحيحه"أخرجه البخاري يف  (4) (، و)كتاب 2221( برقم: )82/ 3)كتاب البيوع، باب إثم من باع حر 

 (.2218رقم: )( ب18/ 3اإلجارة، باب إثم من منع أجر األجير(، )

)كتاب البيوع واألقضية، من كره أن يستعمل األجير حتى يبين له أجره(  "مصنفه"أخرجه ابن أبي شيبة يف  (4)

)كتاب اإلجارة، باب ال تجوز اإلجارة حتى  "سننه الكبير"(، وأخرجه البيهقي يف 21413( برقم: )11/ 11)

وبالجملة فهذا »(، وحسنه المنذري فقال: 11118( برقم: )128/ 1تكون معلومة وتكون األجرة معلومة( )

 (.2812(، رقم )3/14. الرتغيب والرتهيب )«المتن مع غرابته يكتسب بكثرة طرقه قوة واهلل أعلم
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 واجبات، والتعجيل يف إعطائه أجره.

فمعترب بالكفاية حتى يستغني هبا عن  العطاءوأما تقدير » :قال الماوردي 

فيقدر كفايته يف نفقته وكسوته لعامه كله،  ...التماس مادة تقطعه عن حماية البيضة.

فيكون هذا المقدر يف عطائه، ثم تعرض حاله يف كل عام، فإن زادت رواتبه الماسة 

 .(1)«زيد، وإن نقصت نقص

الموظفين يف معالجة الفساد اإلداري ويبين الماوردي تأثير إدرار المرتبات على 

حتى ال  ،وعطياهتمأرزاقهم وجراياهتم ووظائفهم  عليهمأن يدر » والرشوة فيقول:

والطمع يف  ،تتأخر عن أوقاهتا، ويوسعها عليهم توسعة تغنيهم عن حيف الرعية

وخيلهم وخدمهم وسالحهم وكراعهم، أمر دواهبم  همتهم منويكفيهم م ،أموالها

ا حسن ا متوسط ا بين اإلسراف والتقتير، فإن يف ذلك ويكون تقدي رهم يف ذلك تقدير 

 .(2)«أبواب ا من الصالح والخير، يعود بانتظام أحوال المملكة وراحة الراعي والرعية

  

                                 
: ط) القاهرة، –هـ(، دار الحديث 448األحكام السلطانية، أبو الحسن علي بن محمد الماوردي )ت:  (1)

 (.384) ص ،(بدون: التاريخ) ،(بدون

 (.321نصيحة الملوك، الماوردي، ص ) (2)
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 ثانياملطلب ال

 الترقية 

يقال رقي يف السلم صعد فيه وإلى  ،تعني الصعود واالرتقاء ،مصدر رقَّىالرتقية

هي انتقال الموظف من درجة وظيفية معينة إلى درجة وظيفية و ،القمة ارتفع إليها

 .(1) أعلى

 :علممهمين بالنسبة للم أمرينعلى  مضموهناوالرتقية تحتوي يف 

؛ حيث تنقله الرتقية من وظيفته إلى وظيفٍة المرقى علمالتقدير األدبي للم :ولاْل

لَّم اإلداري، فيتقلَّد وظائف  ُد درجات السُّ أخرى أعلى منها يف المستوى، وهو هبا يصع 

 تزداد أهميَّة من حيث االختصاصات والمسؤوليَّات عن وظيفته المرقى منها.

  :ثاينال
َّ
درجة راتب  عند ترقيته فيحصل على علمراتب الم يزداد؛ حيث مالي

 الوظيفة المرقى إليها.

 :الشريعة اإلسالميةيف  يف الترقية التأصيل الشرعي ْلحقية المعلمين

ترقية الموظفين منذ فجر دولته األولى، وكانت  الشريعة اإلسالمية تقد عرف

ا بالصالحية والكفاءة  التعيينالرتقية تأخذ حكم  الجديد، ومن ثم كانت ترتبط دائم 

 .(2)أحدث نظريات اإلدارة الحديثة إليهوهذا ما وصلت 

يولي أحد أصحابه منصب القضاء، ثم بعد ذلك يوليه والي ا على  فكان الرسول 

                                 
ينظر: المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار،  (1)

 (.2/131معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر، )(، و1/311)

، محمد أنس جعفر، دار النهضة العربية، القاهرة، )ط: ينظر: المبادئ األساسية للوظيفة العامة يف اإلسالم (2)

 (.32م، ص )1111 -هـ 1412بدون(، 
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ا كان من  أوسع إقليم، وهي وظيفة ا من منصب القضاء؛ ألن الوالي أيض  اختصاص 

 قيادةيولي أحد أصحابه منصب  اختصاص عمله القضاء، كذلك كان الرسول 

الجيش، ثم بعد ذلك يوليه منصب والي على البلد التي قام بفتحها، فاختصاصات 

الوالي كانت أوسع من اختصاصات قائد الجيش، وكان نظام الرتقية مبني ا على 

به عن غيره كافية  يتميزاشرتاط الكفاية العلمية لتولي الوظيفة، بحيث تكون خربته وما 

 .(1)لتولي العمل المسند إليه

حينما رّقى ابن عباس  من هذا القبيل ما حدث من علي بن أبي طالبأيضا 

من قيادة جزء من الجيش يف معركة صفين إلى والية البصرة؛ لما رآه منه يف تلك  

 .(2)المعركة

ا قوي ا للمعلمين على العمل وزيادة  الشريعة اإلسالميةوالرتقية يف  تعد حافز 

ا لما يرتتب عليها من  ا لقول  زيادةاإلبداع نظر  يف األجر وعلو القدر، وذلك تحقيق 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ﴿ ، وقوله (3)﴾ ٻپ ٻ ٻ ٻ  ﴿ المولى 

 .(4)﴾کک ڑ

وكان معيار الرتقية الذي تتم على أساسه هو االختيار على أساس الصالحية 

 الشخص. أقدميةبصرف النظر عن 

                                 
ينظر: الوظيفة العامة يف النظام اإلسالمي والنظم الحديثة، علي عبد القادر مصطفى، دار السعادة، مصر،  (1)

 (.28م، ص )1182 -هـ 1482الطبعة األولى، 

هـ(، تحقيق: مجموعة من 148اهلل محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت:ينظر: سير أعالم النبالء، أبو عبد (2)

 (.3/343م، )1184-هـ1484المحققين بإشراف شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 

 .21سورة يونس: (3)

 .88سورة الكهف: (4)
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إذا »: ]األصلح هو األولى[تحت عنوان اإلمام ابن تيمية يقولويف هذا الشأن  

عرف هذا، فليس عليه أن يستعمل إال أصلح الموجود، وقد ال يكون يف موجوده من 

الوالية، فيختار األمثل فاألمثل يف كل منصب بحسبه، وإذا فعل ذلك  لتلكهو أصلح 

ها، فقد أدى األمانة، وقام بالواجب يف هذا، بعد االجتهاد التام، وأخذه للوالية بحق

 .(1)«وصار يف هذا الموضع من أئمة العدل المقسطين عند اهلل

                                 
ينظر: السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد  (1)

هـ(، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 128السالم ابن تيمية الحراين الحنبلي الدمشقي )ت: 

 (.12هـ، ص )1418المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى،  -واإلرشاد 
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 ثالثاملطلب ال

 اإلجازات

للمعلمين، الحق يف الشريعة اإلسالميةعليها  تومن الحقوق التي نص

 ن دوامه الرسمي يف العمل لعوارض محددة.وهي فرتة انقطاع المعلم ع اإلجازات،

ال بد للمعلم بل ال بد لكل عامل من فرتة لراحته واستجمامه، يريح فيه جسده 

وعقله، ويتخفف فيه من أعباء العمل ومطالبه؛ ليستعيد نشاطه وطاقته فيعود لعمله 

هبمة عالية وقوة ماضية، فإنه إن لم يفعل أجهد نفسه، واستنفذ طاقته الجسدية والعقلية 

ئذ ال يستطيع النهوض بمسؤولياته، فأساء من حيث والنفسية وأفسد عمله؛ ألنه عند

 أراد أن يحسن.

 :الشريعة اإلسالميةيف  يف اإلجازات التأصيل الشرعي ْلحقية المعلمين

ا يضر بصحته أومن حق المعلم أال يرهق يف عمله  يكلف فوق طاقته، بل له الحق  إرهاق 

وقال شعيب  ،(1)﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ﴿  يف الراحة واإلجازات، قال اهلل

 .(2)﴾وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿ حين أراد أن يعمل له يف ماله:لموسى 

ْعُرورِ و   ِن اْلم  ع 
رٍّ ق ال   (3) ِقيُت أ ب ا ذ  ةٌ بِ : ل  مِِه ُحلَّ ل ى ُغال  ع  ٌة، و  ْيِه ُحلَّ ل  ع  ِة و  ب ذ  أ ْلُتُه الرَّ ، ف س 

ْن  لِك  ع  اب ْبُت ذ  : إِنِّي س  ال  ق  هِ ، ف  يَّْرُتُه بُِأمِّ ع  ُجال  ف   ر 
ُّ
 النَّبِي

 
ال  لِي ق  ؟  ": ، ف  ِِ ُِ بُِأمِّ َيا َأَبا َذرٍّ َأَعيَّْرَت

                                 
 .233سورة البقرة: (1)

 .21سورة القصص: (2)

ق ال "الثقات"هو: معرور بن سويد األسدي، أ ُبو أمية الكويف، تابعي ثقة، وذكره ابُن ِحبَّان يف كتاب  (3) ، و 

 األعمش فيما حكى عنه أ ُبو حاتم: رأيته وهو اْبن عشرين ومئة سنة أسود الرأس واللحية.

 (.213 -28/212الرجال، المزي، )ينظر: هتذيب الكمال يف أسماء 
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، َفَمْن َكاَن َأُخوُه ْيِديُكمْ ، َجَعَلُهُم اهللُ َتْحَت أَ َك اْمُرٌؤ فِيَك َجاِهِليٌَّة، إِْخَواُنُكْم َخَوُلُكمْ إِنَّ 

ا َيْأُكُل  َتْحَت َيِدهِ  ُِ ِممَّ ا َيْلَبُس  ،َفْلُيْطِعْم ُِ ِممَّ ُفو، َوََل َوْلُيْلبِْس ، َفإِْن ُهْم َما َيْغِلُبُهمْ ُتَكلِّ

ْفُتُموُهْم َفَأِعينُوُهمْ   .(1)"َكلَّ

 ."وال تكلفوهم ما يغلبهم" الشاهد: قوله

وأجمع العلماء على أنه ال يجوز أن يكلفه من العمل ماال » :قال النووي 

 .(2)«يطيقه فإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره

 .(3)«من يف معناهم من أجير وغيرهويلتحق بالرقيق » :قال ابن حجر

ْن  ع  ْبدِ و   ْبنِ  ع 
ِ
اِص  اهلل ْمِرو ْبِن اْلع   ع 

ِ
ُسوُل اهلل َيا َعْبَد اهللِ، َأَلْم ": : ق ال  لِي ر 

ْيَل، َفُقْلُت: َبَلى َيا َرُسوَل اهللِ، َقاَل: َفاَل َتْفَعْل، ُصْم  ُأْخَبْر َأنََّك َتُصوُم النََّهاَر َوَتُقوُم اللَّ

ا، َوإِ  اَوَأْفطِْر، َوُقْم َوَنْم، َفإِنَّ لَِجَسِدَك َعَلْيَك َحقًّ ، َوإِنَّ لَِزْوِجَك َعَلْيَك نَّ لَِعْينَِك َعَلْيَك َحقًّ

ا  .(4)"َحقًّ

وقد وردت اإلشارات النبوية إلى تخصيص يوم للراحة والتفرغ لألشغال 

ْن ظيم شأنه، ف  الخاصة، ومالت تلك النصوص إلى جعله يوم الجمعة؛ لفضله وع ع 

مٍ  ال   ْبِن س 
ِ
ْبِد اهلل    ع 

ِ
ُسول  اهلل ِمع  ر  ِة:  أ نَُّه س  ْوِم اْلُجُمع  ل ى اْلِمنْب ِر فِي ي  َما "ي ُقوُل ع 

                                 
)كتاب اإليمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية وال يكفر صاحبها بارتكاهبا  "صحيحه"أخرجه البخاري يف  (1)

)كتاب اأْليمان، باب إطعام المملوك مما يأكل  "صحيحه"(، ومسلم يف 38( برقم: )1/14إال بالشرك( )

 (.1111( برقم: )12/ 4وإلباسه مما يلبس( )

 (.11/133المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، ) (2)

 (.4/114فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، ) (3)

(، 1114( برقم: )31/  3)كتاب الصوم، باب حق الجسم يف الصوم( ) "صحيحه"أخرجه البخاري يف  (4)

ْن صوم الدهر لمن "صحيحه"ومسلم يف  ( 114/ 3تضرر به أو فوت به حقا( ) )كتاب الصيام، باب النهي ع 

 (.1141برقم: )
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 ِِ  .(1)"َعَلى َأَحِدُكْم َلِو اْشَتَرى َثْوَبْيِن لَِيْوِم اْلُجُمَعِة ِسَوى َثْوَبْي ِمْهنَتِ

 ناحيتين:من  ضرورية لحسن أداء العمل وتقدمه، اإلجازةف

أهنا فرصة للراحة وتجديد النشاط والطاقة للعودة إلى العمل هبمة عالية،  اْلولى:

 ودافعية قوية، مما يزيد من االنتاج ويحّسن االداء.

، بحيث يفكر المعلم يف منهجه صة للتوقف ومراجعة العمل وتقييمهأهنا فر الثانية:

أهداف العملية التعليمية أم ال ؟ وإذا لم  توأسلوبه ووسائله هل تحققيف التدريس 

 تكن تحققت أو حصل تقصير يف تحقيقها فأين الخلل؟ وكيف السبيل إلصالحه؟.

                                 
( )كتاب الجمعة، باب اللبوس يوم الجمعة(، 4321( برقم: )283/ 3) "مصنفه"أخرجه عبد الرزاق يف  (1)

( )أبواب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء فِي الزينة يوم 1814( برقم: )114/ 2) "سننه"وابن ماجه يف 

( )كتاب الصالة، باب اللبس للجمعة(، والبيهقي يف 1818( برقم: )418/ 1) "سننه"ود يف الجمعة(، وأبو دا

( )كتاب الجمعة، باب السنة يف إعداد الثياب الحسان للجمعة(، قال 1833( برقم: )242/ 3) "سننه الكبير"

 (.348/  1البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات. ينظر: حاشية السندي على بن ماجه: )
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 رابعاملطلب ال
 التظلم

العمل على تنظيم القواعد  لم تقتصر األحكام اإلسالمية الخاصة بعالقات

ا  الموضوعية المتصلة بحقوق العاملين يف الدولة، بل تناولت هذه األحكام أيض 

يف الشكوى والتقاضي، فاإلسالم لم يرتك  عد اإلجرائية التي تنظم حق العاملالقوا

، كما حرص أطراف العقد فرط ا، بل يسر لهم سبيل اقتضاء حقوقهم رضاء   أو اقتضاء 

على المحافظة على حقوقهم، واتخذ لذلك جميع الوسائل التي تحفظ  أشد الحرص

ا.  هذه الحقوق وتصوهنا جميع 

 :الشريعة اإلسالميةلتظلم يف يف ا التأصيل الشرعي ْلحقية المعلمين

؛ ذلك أن المعلمين إقامة الحق والعدل بينهم التي تحفظ حقوقالوسائل ومن

نة وتنشر األمن، وتشد عالقات األفراد إقامة الحق والعدل هي التي تشيع الطمأني

بعضهم ببعض، وتقوي الثقة بين المعلم والسلطة اإلدارية، وتنمي اإلنتاج، وتزيد من 

، ومن هنا جاءت اآليات القرآنية الكريمة التعليميةرخاء والنهوض بالعملية ال

واألحاديث النبوية الشريفة التي تحذر من الظلم، بل وتطالب المجتمع برفعه عن 

 وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ﴿ قول اهلل اآلياتالمظلوم، ومن هذه 

 ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ﴿ ، وقال (1)﴾ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿  وقال، [42]سورة النمل:﴾ ڭ ڭ ڭ

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ

                                 
 .31سورة غافر: (1)
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 .(1)﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

رٍّ و   ْن أ بِي ذ    ع 
ِّ
ِن النَّبِي ا  ع  ىفِيم  و  :  ر  ال ى أ نَُّه ق ال  ت ع  ك  و  ب ار   ت 

ِ
ِن اهلل َيا ِعَباِدي "ع 

ًما َفاَل َتَظاَلُموا ُِ َبْينَُكْم ُمَحرَّ ْمُت الظُّْلَم َعَلى َنْفِسي، َوَجَعْلُت  .(2)"إِنِّي َحرَّ

ولذا كان له الحق يف التظلم والشكوى  ؛قد يقع على المعلم ظلم من اإلدارةو

ا يف وقد أعطاه اإلسالم هذا الحق؛ ولذلك لرفع الظلم عنه،  احتل هذا األمر مكان ا بارز 

، فلقد كان تكون الدولة اإلسالمية األولى المفهوم اإلداري اإلسالمي منذ بداية

ويقوم بإنصاف المظلومين سواء أكانوا من عماله أو من بقية  يمارسالرسول الكريم 

 ف   أفراد المجتمع،
ِ
ُسوُل اهلل نِي ر  اء  : ج  بَّاٍس ق ال  ْضِل ْبِن ع  ِن اْلف  ْيِه  ع  ْجُت إِل  ر  ف خ 

ْدتُ  ج  : ف و  ال  ق  ُه، ف  ْأس  ب  ر  صَّ ْد ع  ا ق  ْوُعوك  تَّى  "ُخْذ بِي ِدي ي ا ف ْضُل "ُه م  ْذُت بِي ِدِه ح  ف أ خ 

 : ْيِه، ُثمَّ ق ال  ل  ل س  ع  ى إِل ى اْلِمنْب ِر ف ج  ع   "ِصْح فِي النَّاسِ "اْنت ه  اْجت م  ف ِصْحُت فِي النَّاِس، ف 

ْيِه، ل  أ ْثن ى ع  ِمد  اهلل  و  ن ا مِنِّي ُحُقوٌق مِْن ب ْيِن  ن اٌس، ف ح  ْد د  ا النَّاُس، أ ال  إِنَُّه ق  ا أ يُّه  : ي  ال  ُثمَّ ق 

ُه  ت ْمُت ل  ْن ُكنُْت ش  م  ْلي ْست ِقْد مِنُْه، أ ال  و  ْهِري ف  ا ظ  ذ  ه  ا ف  ْهر  ُه ظ  ْدُت ل  ل  ْن ُكنُْت ج  أ ْظُهِرُكْم، ف م 

ْلي ْست ِقْد مِنْهُ  ا ِعْرِضي ف  ذ  ه  ا ف  ْلي ْست ِقْد مِنُْه، ِعْرض  الِي ف  ا م  ذ  ه  اال  ف  ْذُت مِنُْه م  ْن ُكنُْت أ خ  م  ، و 

 
ِ
ُسوِل اهلل ب ِل ر 

ْحن اء  مِْن قِ ى الشَّ ُجٌل: إِنِّي أ ْخش  نَّ ر  ُقول  ْت   أ ال  ال  ي  ْيس  ْحن اء  ل  إِنَّ الشَّ أ ال  و 

ْأنِي ال  مِْن ش  ْبِعي و   .(3)"مِْن ط 

مسلكه يف ذلك يتقبلون  -رضوان اهلل تعالى عليهم –سلك الصحابة  دولق

                                 
 .41 -31سورة الشورى:  (1)

 .(2411( برقم: )11/ 8))كتاب الرب والصلة واآلداب، باب تحريم الظلم(  "صحيحه"أخرجه مسلم يف  (2)

( برقم: 18/288)باب الفا، عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن الفضل( ) "الكبير"أخرجه الطرباين يف  (3)

( برقم: 184/ 3)باب األلف، إبراهيم بن عبد اهلل أبو مسلم الكشي( ) "األوسط"(، والطرباين يف 118)

(2121.) 
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المظالم من الرعية والعمال ويردون الحقوق ألصحاهبا حتى تطورت هذه الفكرة إلى 

أن ظهر ما عرف يف التجربة اإلدارية يف التاريخ اإلسالمي بما يعرف بوالية المظالم، 

يف كتابه )األحكام ويكون على رأس هذا الجهاز ناظر المظالم، ولقد حدد الماوردي 

ية، النظر يف تعدي الوالة على الرعالسلطانية( اختصاصات ناظر المظالم، ومنها: 

والتظلم يف أجور العمال وجباة األموال، وتصفح أحوال كتاب الدواوين)مراقبة 

( من نقص أرزاقهم العاملين يف الدولةالدولة(، والنظر يف تظلم المسرتزقة ) العمال يف

 .(1)مأو تأخرها عنه

                                 
 ( بتصرف.134ينظر: األحكام السلطانية، الماوردي، ص ) (1)
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 اس املطلب اخل

 المهنية نقاباتاَلنتساب لل 

االنتساب للمعلمين، الحق يف الشريعة اإلسالميةعليها  تومن الحقوق التي نص

ا يضم أشخاص   ،تنظيم أو تجمع قانوين إجباري، وهي عبارة عن للنقابات المهنية

أو يعملون راء ج  سواء كانوا موظفين أو أُ  ،مارسون مهنة واحدة أو مهن متقاربةيُ 

 ،والدفاع عن مصالح أعضائه ،ويهدف إلى تنظيم شؤون المهنة ،لحساهبم الخاص

 .(1)والتعبير عن إرادهتم

يف بداية نشأهتا كان ينحصر يف الضغط على أرباب  للنقاباتإن الهدف الرئيس 

 .من أجل تحسين مستوى األجور ؛العمل

تت أهنا ال تنحصر يف الدفاع ولكن الدراسات العلمية لمهام النقابات وأهدافها أثب

بل  ،أي أهنا ال تقتصر على األمور االقتصادية فحسب ،ومصالحهمعن حقوق العمال 

ومن أهم أهداف النقابات  ،تتعداها إلى األمور الثقافية واالجتماعية وغيرها

 :(2)المهنية

ومحاولة التأثير يف القوانين  ،حماية مصالح األعضاء والدفاع عنهم .1

والسياسات العامة التي يمكن أن تؤثر يف األعضاء أصحاب المهنة 

 .الواحدة أو التخصص الواحد

 .واالرتقاء هبا ،رفع مستوى المهنة التي ينتمي إليها األعضاء .2

                                 
ينظر: أحكام النقابات يف ضوء االجتهاد الفقهي المعاصر، محمد جمال أحمد األسمر، رسالة ماجستير،  (1)

 (.18م، ص )2811هـ، 1431الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، 

 ( بتصرف.21- 21، ص )المرجع السابقينظر:  (2)
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والعمل على تحسين ظروفها  ،تنظيم مزاولة المهن والحرف واألعمال .3

 .ورفع مستواها

مثل المعلمين أو  ،ق شرف أخالقي يحكم أداء مهنة معينةتوفير ميثا .4

 .المهندسينأو األطباء 

توفير نظام للمعاشات يحمي األعضاء وأسرهم يف حاالت الشيخوخة أو  .4

 .الوفاة أو العجز

فل العالج لألعضاء وأسرهم بأسعار كْ توفير نظام للتأمين الصحي ي   .1

 .معقولة

 ؛قابة الواحدة أو المهنة الواحدةتحقيق التواصل والرتابط بين أعضاء الن .1

 .ا من التضامن والتكافل بين األعضاءمما يحقق نوع  

الشريعة يف  يف اَلنتساب للنقابات المهنية المعلمينالتأصيل الشرعي ْلحقية 

 :اإلسالمية

لمن بايعه من األوس والخزرج ليلة  ق ال     أن النبي  عن كعب بن مالك 

ُجوا إَِليَّ مِ " بيعة العقبة الثانية:
. َفَأْخَرُجوا نُْكُم اْثنَْي َعَشَر َنِقيًبا، َيُكوُنوَن َعَلى َقْوِمِهمْ َأْخرِ

 .(1)"ِج َوَثاَلَثٌة ِمَن اْْلَْوسِ ِمنُْهُم اْثنَْي َعَشَر َنِقيًبا ِمْنُهْم تِْسَعٌة ِمَن اْلَخْزرَ 

من بايعوه من األوس والخزرج  رقد أم   : إن النبيوجِ اَلستدَلل من الحديث

بانتخاب أو تعيين اثني عشر نقيب ا؛ يتكلمون باسمهم، ويكونون هم الممثلين لهم، 

 فهذا الحديث يدلل على مشروعية العمل النقابي، واختيار نقباء لكل حرفة أو مهنة أو

                                 
)مسند المكيين رضي اهلل عنهم، بقية حديث كعب بن مالك األنصاري رضي اهلل  "مسنده"أخرجه أحمد يف  (1)

)كتاب معرفة الصحابة رضي اهلل تعالى  "مستدركه"(، والحاكم وصححه يف 11848( برقم: )3388/ 1عنه( )

 .(4134)( برقم: 3/242)عنهم، ذكر مناقب سعد بن عبادة الخزرجي النقيب رضي اهلل عنه( 
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 لتمثيلها. عمل

ة  وَ  ْن ُعْرو  ب ْيِر  ْبنِ  ع  ان  ْبن  اْلح   الزُّ ْرو  اُه: أ نَّ أ نَّ م  ة  أ ْخب ر  م  ْخر  ر  ْبن  م  اْلِمْسو  ِم و  ك 

 
ِ
ُسول  اهلل : ق ال    ر  اِزن  و  ْبِي ه  ُهُم اْلُمْسلُِمون  فِي ِعْتِق س   ِنِّي ََل َأْدِري َمْن إ"، ِحين  أ ِذن  ل 

ْن َلْم َيْأَذنْ  َأِذنَ  اُس . َفَرَجَع النَّ ُعَرَفاُؤُكْم َأْمَرُكمْ ، َفاْرِجُعوا َحتَّى َيْرَفَع إَِلْينَا ِمنُْكْم ِممَّ

َمُهْم ُعَرَفاُؤُهمْ  َفَأْخَبُروُه: َأنَّ النَّاَس َقْد َطيَُّبوا   ، َفَرَجُعوا إَِلى َرُسوِل اهللِ َفَكلَّ

 .(1)"َوَأِذُنوا

النقابي، وهو العمل هذا الحديث أصل من أصول  :وجِ اَلستدَلل من الحديث

ا يف أمورهم كلها، بل يتكلم عنهم  يمكن أن يتكلموايدل على أن الناس ال  جميع 

افع عن حقوقهم،  ا من ُيد  ن ُيب لِّغ عنهم، وهم أيض  نواهبم والقائمون بمصالحهم، فهم م 

 .(2)ويسعون لوصولهم إلى األهداف المرجوة

ما يشبه التنظيمات النقابية من حيث الوظائف  اإلسالميعرف يف التاريخ  دولق

والغايات وإن لم تكن تعرف بالتسمية ذاهتا بل كانت تحمل أسماء أخرى أو تعمل 

 أخرى، فهناك التجار ونقابة الكتاب وغير ذلك. على خدمة منتسبيها تحت الفتات

 من المدن التجارية نقابة للتجار، -يف العهد العباسي–ولقد كان لكل مدينة 

تشرف على التجارة والتجار، وتحارب الغش، وكان يرأس هذه الهيئة أعظم تجار 

ا وشهرة  .(3)المدينة نفوذ 

النقابات من األمور التي تجلب العديد من المصالح، كالدفاع عن حقوق و 

                                 
 (.1111( برقم: )11/ 1)كتاب األحكام، باب العرفاء للناس( ) "صحيحه"أخرجه البخاري يف  (1)

 (.31ينظر: أحكام النقابات يف ضوء االجتهاد الفقهي المعاصر، محمد جمال أحمد األسمر، ص ) (2)

دار الفكر العربي، القاهرة،  ينظر: نظام اإلدارة يف اإلسالم دراسة مقارنة بالنظم المعاصرة، محمد القطب، (3)

 (.84م، ص )1184الطبعة الثانية، 
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واجتماعي ا وعلمي ا يف مجال المهنة، والعمل على االرتقاء  ثقافي االمعلمين، وتأهيلهم 

مصالح  راعتعليمية، والسعي نحو نيل المعلمين حقوقهم، والشريعة قد بالعملية الت

فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح : »العباد، يقول ابن القيم

العباد يف المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة 

إلى ضدها، وعن  كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة

ث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت بالمصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى الع

 .(1)«فيها بالتأويل

                                 
تحقيق: محمد عبد ه(، 141إعالم الموقعين عن رب العالمين: أبو عبد اهلل محمد بن القيم الجوزية، )ت:  (1)

 (.3/11م، )1111 -هـ 1411السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية / بيروت، الطبعة األولى، 
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 سادساملطلب ال

 ب التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمةالرات

، المسؤولينإن ارتباط المعلم بعمله وإتقانه يؤلف العالقة الطيبة بين المعلم و

إكرام المعلم بمختلف الوسائل المتوفرة لديه، ب مسؤولونال بادريوبالتالي غالبًا ما 

شير إلى أن هذه أوالموظفين، ولكن  معلمينوتتنّوع هذه المكافآت التي ُتعطى لل

المكافآت تظهر عند انتهاء العقد أو إهناؤه، ويف ظروف معروفة لدى الطرفين، ومن 

ية الخدمة، ويمكن مكافأة هناوهذه المكافآت ما بات يسمى بالراتب التقاعدي 

 على النحو التالي: ينالمصطلح ينتعريف هذ

 مالي، يستحقه شهريًا الموظف أو العامل على  هو حق :الراتب التقاعدي

الدولة أو المؤسسة المختصة بعد انتهاء خدمته بمقتضى القوانين واألنظمة 

 إذا توافرت الشروط المحددة فيها.

  :يوجبه القانون أو العقد للعامل أو هي حق مالي مكافأة هناية الخدمة

الموظف بشروط، ويقدر بحسب مدة الخدمة وسبب انتهائها وراتب 

العامل والموظف، ويدفع عند انتهاء الخدمة للعامل أو الموظف أو 

 عائلتهما.

هي مبلغ مالي مقطوع يستحقه العامل على رب العمل يف هناية وقيل: 

 .(1)وافرت الشروط المحددة فيهاخدمته بمقتضى القوانين واألنظمة إذا ت

يف  يف الراتب التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة التأصيل الشرعي ْلحقية المعلمين

                                 
 الرابعة، الطبعة دمشق، –إلسالمي وأدلته، د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر/سوريا ينظر: الفقه ا (1)

 (.1148 /18) م،1111 - هـ1418
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 :الشريعة اإلسالمية

المعلمين يف الراتب  تثبت أحقية الشريعة اإلسالميةيف تضافرت أدلة كثيرة

 ، منها:التقاعدي ومكافأة هناية الخدمة

ضرير البصر  اعجوز   رأى رجال   ن الخليفة عمر بن الخطاب إ .1

يستعطي الناس فسأله ما الذي ألجأك إلى هذا الحال؟ فيجيبه الرجل: إهنا 

نظر هذا اقول للخازن: الحاجة والسّن، فيأخذ عمر بيده إلى بيت المال وي

اهلل ما أنصفناه إن أكلنا شيبته ثم نخذله عند الهرم، ثم خصص وأمثاله فو

 .(1)عليه كل شهريًا يحصل لمبلغًا ما للرجل

إن الراتب التقاعدي يتوافق مع قواعد الشريعة اإلسالمية التي هتدف إلى  .2

فإن ما يدفعه  ،وهو يحقق ذلك وال شك ،التعاون والتكافل والعدل

حيث  ؛المعلم من اشرتاط قبل التعاقد أقل بكثير مما يتقاضاه بعد التقاعد

لذلك العامل الذي إن الحكومة تتربع بالزائد على ما حسموه كمكافأة 

 ،ا هبم بعد التقاعدورفق   ،ا للعاملينوتشجيع   ،أمضى هذه الخدمة معها

ويجري لعوائلهم  ،حيث يجري لهم هذا الراتب الشهري ولو طالت المدة

 .(2)من بعدهم

والدولة متربعة  ،إن المعلم متربع بما يؤخذ منه لمن يحتاج إليه من زمالئه .3

                                 
تحقيق: ، المكتبة األزهرية للرتاث ،هـ(182أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري )ت: ، ينظر: الخراج (1)

 (.131)التاريخ: بدون(، ص )، )ط: بدون(، طه عبد الرؤوف سعد، سعد حسن محمد

مجلة البحوث اإلسالمية، تأليف: الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة  ينظر: (2)

واإلرشاد، مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، 

(28/44-44.) 
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فالعقد هنا  ،ألهنا ال تسعى للربح من رعاياها ؛كذلك بما تدفعه لموظفيها

والغرر الحاصل يف الراتب التقاعدي من األخذ  ،ضمن عقود التربع

ألن الغرر معفو عنه يف عقود التربعات بخالف عقود  ؛واإلعطاء معفو عنه

 .(1)المعاوضات

إن الراتب التقاعدي هو يف حقيقة األمر بمثابة المنحة والعطية والمكافأة  .4

فنظام  ،باعتبارها مسؤولة عن رعاياها من موظفيها وعائالهتم ،الدولةمن 

والجهد المبذول من  ،التقاعد روعي فيه مصلحة من يعمل تحت مظلته

وما كان بمثابة العطية من الدولة  ،الموظف طيلة عمله تحت هذا النظام

 .(2)ومن بيت المال ،ألنه من ولي أمر المسلمين ؛فهو جائز

 ،الشريعة اإلسالمية أن الدولة مسؤولة عن مواطنيها جميعًاإن المقرر يف  .4

فجعل هذا النظام التقاعدي لرعاية هذه  ،الموظفين منهم وغير الموظفين

ثم  ،وهم الذين التحقوا بالوظائف العامة ،الفئة الخاصة من المواطنين

وقد ال تتمكن الدولة من الوفاء بمتطلبات هذه ، تركوها من أجل التقاعد

 ،من المواطنين إال إذا وضعت لهم مدخرات مدعومة من رواتبهم الفئة

ويدخره لهم عند  ،فالنظام يلتزم باقتطاع جزء من رواتب الموظفين

فهو يف الواقع من باب  ،ا لمصلحتهمتحقيق   ،حاجتهم يف حال التقاعد

 .(3)مر اهلل تعالى به يف كتابهأالتعاون على الرب والتقوى الذي 

                                 
م، 1111لمعاصرة، د. محمد عثمان شبير، دار النفائس األردن، الطبعة الثالثة، المعامالت المالية ا ينظر: (1)

 (.14ص )

 (.28/44) بحث التأمين، مجلة البحوث اإلسالمية، ينظر: (2)

 .(181قود التأمين من وجهة الفقه اإلسالمي، محمد بلتاجي، )ع ينظر: (3)
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 سابعاملطلب ال

 التدريب والتأهيل

والتأهيل  ،إن من أبرز حقوق المعلم ومتطلبات رسالته الرتبوية التدريب المستمر 

 ،والتوقيت المناسب للتدريب ،مع مراعاة المادة التدريبية التي تقدم ،المتدرج

 ،ومسايرة التقنية والتقدم المعلومايت يف الربامج التدريبية ،والمدرب الناجح المؤهل

أو من أجل جمع الشهادات  ،فالمعلم ال يريد التدريب من أجل التدريب فقط

هو يحتاج لربنامج تدريبي تفرغي تقدم فيه الربامج النوعية  بل وإمضاءات الحضور

والدراسات الحديثة على أيدي مدربين مؤهلين  ،واالسرتاتيجيات المتطورة ،العالمية

البعد عن الربامج التدريبية المستهلكة التي  والبعد كل ،لقيادة العقل وهندسة التفكير

 .وهتدف لزيادة اإلحصاءات ومعدالت الربامج ،تقدمها المؤسسات التجارية

 عن أنه يطلع المعلم على كل ما هو جديد يف مجال عمله فالتدريب الجيد فضال  

ا يعطي المعلم فهو أيض   ،ويكسبه بعض المهارات الحديثة يف أساليب وطرائق التعليم

لذا فإنه ال بد من إعادة  ؛ا من التجديد الرتبويا وثقة عالية ويفتح له آفاق  ا معنوي  دعم  

النظر يف الربامج التدريبية الحالية وأهدافها وآلية تنفيذها وجدواها ومناسبتها للعمل 

 .(1)الميداين

 :الشريعة اإلسالميةالمعلم يف التدريب والتأهيل يف  ْلحقيةالتأصيل الشرعي 

،تضافرت النصوص الشريعة الكثيرة التي تثبت أحقية المعلم يف التدريب والتأهيل

 ومن أبرز هذه األدلة ما يلي:

                                 
الشحود، دار المعمور/ ماليزيا، الطبعة األولى، الخالصة يف حقوق المعلم وواجباته، علي بن نايف  (1)

 (.32-31م، ص )2881 -هـ1438
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به على مواجهة فرعون  ليس أعظم وال أدل على هذا من قصة موسى  .1 حين درَّ

، والمتأمل لقصته يف كتاب اهلل تعالى تدريب ا كافي ا شامال  للمهمة التي أرسله من أجلها 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿: يعلم هذا، قال اهلل

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 .(1)﴾ڭ

ا من التدريب على مواجهة أليس إلقاؤه العصا وتحولها إلى حية أمام ناظريه نوع  

ا–وكذلك الحال  ،رهبة الموقف قبل حدوثه يده إلى جناحه  يف ضم موسى -أيض 

 .وظهور عظيم بياضها ونورها وهو اآلدم شديد السمرة 

لكن من الحكم يف هذا  ،ا على تثبيت موسى ألول وهلةواهلل تبارك وتعالى كان قادر  

 ،ا يف كونه يجب احرتامها والتدريب على التعامل معهاالصنيع هو أن ندرك أن هلل سنن  

 .(2)فهل بعد هذا التدريب تدريب

ا-التدريبية يف كتاب اهلل تعالى  مواقفومن ال .2 ا  -أيض   ما علمه رسوله محمد 

 ، فمن ذلك:على األسئلة المستقبليةاإلجابة كيفية من 

 ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: قال اهلل

 .(3)﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

                                 
 .24-11سورة طه: (1)

التدريب وأهميته يف العمل اإلسالمي، د. محمد موسى الشريف، دار األندلس الخضراء/ جدة، الطبعة  (2)

 ( بتصرف.88-11م، ص )2883 -هـ1424الرابعة، 

 .142سورة البقرة: (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





21 
  حقوق امُلعلمني يف الشريعة اإلسالمية 

 ۇئوئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې﴿:  قال اهللو

 حئ جئ یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يب ىب مب خب حب جب يئ مئىئ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ

 .(1)﴾ڦ ڦ ڤ

وفيها تدريب على  ،المستقبلية فيها تثبيت واطمئنان األسئلةوهذه اإلجابات على 

 .مواجهة المواقف الحرجة الصعبة

 توجيههم. ة على كيفية تعليم الناس وطرائقلبعض الصحاب تدريب النبي   .3

ودربه على الكالم مع  علم،ي ا إلى اليمن علمه كيفمعاذ   ومن ذلك لما أرسل النبي 

 .القوم الكافرين

بَّاٍس ف   ِن اْبِن ع   ع 
َّ
ا : أ نَّ النَّبِي اذ  ث  ُمع  :  : ب ع  ال  ق  ِن، ف  ى اْلي م  اْدُعُهْم "إِل 

َِ إَِلَّ اهللُ َوَأنِّي َرُسوُل اهللِ، َفإِْن ُهْم َأَطاُعوا لَِذلَِك، َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ اهللَ   َقِد إَِلى: َشَهاَدِة َأْن ََل إَِل

، َفإِْن ُهْم َأَطاُعوا لَِذلَِك، َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َخْمَس َصَلَوات  فِي ُكلِّ َيْوم  َوَلْيَلة  

ِهْم َوُتَردُّ َعَلى ُفَقَرائِِهمْ 
 .(2)"اهللَ اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة فِي َأْمَوالِِهْم، ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغنَِيائِ

ويف صحيح مسلم أنه قال  ،على مواجهة أهل اليمن لمعاذففي هذا الحديث تدريب 

                                 
 .11 -14فتح: سورة ال (1)

(، ومسلم يف 1314( برقم: )184/ 2)كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة( ) "صحيحه"أخرجه البخاري يف  (2)

( برقم: 31/ 1)كتاب اإليمان، باب اأْلمر باإليمان باهلل ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه( ) "صحيحه"

(11.) 
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حتى يكون على معرفة   فوصفهم له  (1)"إِنََّك َتْأتِي َقْوًما ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب  : "له 

للدعوة من غيرهم  فرتض أن يكونوا أكثر قبوال  وألن أهل الكتاب يُ  ؛بمن سيقدم عليهم

 .من الوثنيين

ا–هذا وقد دربه  إذ ال فائدة من دعوة قوم  ،والتعليم على التدرج يف الدعوة -أيض 

وال فائدة من دعوهتم إلى أصل كان غيره أولى منه  ،إلى فروع وهم عن األصول غافلون

 .وأجدر بالدعوة إليه

ومن نظر يف سلف هذه األمة وخلفها يجد رجاال  عظماء وعلماء كرباء حرصوا  .4

فعّلموهم على أن يكون لهم تالميذ يقتفون أثرهم من بعدهم وينسجون على منوالهم، 

أصحاب يتعلمون منه  ودّربوهم، وهذا مأثور معروف، فقد كان ألبي حنيفة

، وكثير -رحمهم اهلل تعالى–ويتدّربون، وكذلك كان لإلمام مالك والشافعي وأحمد 

 غيرهم من أئمة الهدى ورؤوس الرشاد.

وعلى هذا درج السلف والخلف، وظهر ما يسمى بالمعيد، وهو الذي تدّرب على 

إعادة الدرس بعد الشيخ للطلبة، وبرزت المدارس الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية 

حلقات علم وتدريب على أصول المذهب وكيفية  -على الحقيقة–والحنبلية، وهي 

خ يدربون طالهبم على االستنباط االستنباط بموجب تلك األصول، وكان المشاي

والتصنيف، وكانوا يشجعوهنم على مناقشة اآلراء الفقهية بجرأة وقوة حتى تتكون عند 

 .(2)أولئك الطالب الملكات الفقهية المهمة

                                 
مر باإليمان باهلل ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه( )كتاب اإليمان، باب اأْل  "صحيحه"أخرجه مسلم يف  (1)

 (.11( برقم: )31/ 1)

 (.14ينظر: التدريب وأهميته يف العمل اإلسالمي، د. محمد موسى الشريف، ص ) (2)
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 ثانياملبحث ال
 .الشريعة اإلسالميةيف للمعلمين  خاصةالحقوق ال

 :مطالب ستة وفيِ

 املطلب األول

 اْللقابحق المعلم يف 

معلم الخير واإلمام  :منها ،ا للمعلمتذكر النصوص الرتبوية اإلسالمية ألقاب  

وهذه األلقاب تدل على أفضلية المعلم  ،واألستاذ والشيخوالمدرس والمربي 

 .ومكانته يف الرتاث اإلسالمي

ثقافاته وعلومه على من يعلم يف رياض  بمختلفأما اآلن فيطلق على المعلم 

 .األطفال والتعليم األساسي والتعليم الثانوي

ا إلى شهادته وبحوثه العلمية استناد   األلقابأما الجامعات فقد استخدمت 

المساعد واألستاذ واألستاذ المساعد وغير ذلك من  والمدرسكالمدرس  ،وخدمته

 .األلقاب العلمية

ن مهنته التَّعليم دون  أن المعلم: العربية المعاصرةمعجم اللغة ورد يف وقد  م 

ا) ،المرحلة الجامعيَّة ا أو أستاذ  س   .(1أما يف المرحلة الجامعّية فُيسّمى مدرِّ

التأصيل الشرعي ْلحقية المعلمين يف النعت بأجمل اْللقاب واْلوصاف يف 

  :الشريعة اإلسالمية

                                 
هـ(، الناشر: عالم الكتب، 1424ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت:  (1)

 (.1444/ 2م، ) 2888 -هـ  1421ألولى، الطبعة: ا
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 بأجملثبت أحقية المعلم يف النعت ت الكثيرة التيتضافرت النصوص الشريعة 

 :األلقاب واألوصاف

والصديق معناه البليغ الكامل يف ، (1)﴾ٹ ٹ ٹ ﴿ قال اهلل   .1

 اإلداريةفالمفهوم من اآلية أن من الواجب على السلطة  ،الصدق

ونعته بأجمل األلقاب  ،والمجتمع والمتعلم تقديم ما يفيد المدح للمعلم

بعد ما عرف عن علمه   فهذا الملك يخاطب يوسف ،واألوصاف

 (.2) ا لهبتفسير األحالم مادح  

، فهذا مدح للمعلم وهو جربيل، (3)﴾ٹ ٹ ٹ ﴿ وقال اهلل   .2

ة ليوهذا المدح يلزم منه فض ،أي أن قواه العلمية والعملية كلها شديدة

 (.4) مدح وتكريم له بذكر صفاته الحسنة ففيه ،المتعلم

نْ و     .3   ع 
ِّ
ة  اْلب اِهلِي ام  :  أ بِي ُأم   "ق ال 

ِ
ُسوِل اهلل ر  لِر 

ا  ُذكِ ُدُهم  ِن أ ح  ُجال  ر 

 
ِ
ُسوُل اهلل ال  ر  ق  الٌِم، ف  ُر ع  اآْلخ  ابٌِد و  َفْضُل اْلَعالِِم َعَلى اْلَعابِِد َكَفْضِلي ": ع 

  ،"َعَلى َأْدَناُكمْ 
ِ
ُسوُل اهلل َماَواِت ": ُثمَّ ق ال  ر  ُِ َوَأْهَل السَّ َكَت

إِنَّ اهللَ َوَماَلئِ

ِم  َواْْلََرِضيَن َحتَّى النَّْمَلَة فِي ُجْحرَِها َوَحتَّى اْلُحوَت َلُيَصلُّوَن َعَلى ُمَعلِّ

 .(4)"النَّاِس اْلَخْيرَ 

                                 
 .41سورة يوسف: (1)

، هـ(848نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين النيسابوري )ت: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان ينظر: (2)

 (.4/13، )هـ1411 ،الطبعة األولى، بيروت –دار الكتب العلمية ، : الشيخ زكريا عميراتحقيقت

 .4سورة النجم:  (3)

 (.1/111، )النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان ينظر: (4)

 .سبق تخريجه (4)
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 ثانياملطلب ال

 حترام والتوقيراَلحق المعلم يف 

واحرتامه وتوقيره؛ وذلك ألن المعلم للطالب ، التأّدب معه مالمعلمن حق 

إن حق المعلم أعظم من حق الوالدين؛ ألن الوالدين سبب  بمنزلة الوالد لولده، وقيل:

 .(1)الوجود الحاضر والحياة الفانية، والمعلم سبب الحياة الباقية

ينال العلم وال ينتفع به إال انطالق ا من ذلك يجب توقير المعلم واحرتامه؛ ألنه ال و

 بتعظيم العلم وأهله وأستاذه.

 : الشريعة اإلسالميةالتأصيل الشرعي ْلحقية المعلمين يف اَلحترام والتوقير يف 

إن احرتام المعلم وتوقيره حق ثابت بالقرآن الكريم والسنة النبوية وآثار السلف 

 الصالح:

، فمن حق (2)﴾ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿ قال اهلل  

،  رضالمعلم على المتعلم أن يعامله باحرتام وتقدير، فهكذا كان سؤال موسى للخ

ا للخضروكذلك جعل موسى  ا نفسه تبع  ثبات هذه ، فقد استأذنه يف مطلق 

 .(3)التبعية

وُ و    ْمر  اصِ  ْبنُ  ق ال  ع   ":  اْلع 
ِ
ُسوِل اهلل َّ مِْن ر 

ي بَّ إِل  ٌد أ ح  ان  أ ح  ا ك  م  ال  ، و  و 

ْينِي مِنْهُ  لَّ فِي ع  ا ُكنُْت ُأطِيُق أ ْن أ ْمأل   ع  أ ج  م  هُ ، و  ال  ل   مِنُْه إِْجال 
َّ
ا ْين ي ُه م  ْو ُسئِْلُت أ ْن أ ِصف  ل  ، و 

                                 
 (.1/44إحياء علوم الدين، الغزالي، ) (1)

 .11سورة الكهف: (2)

 (.4/181ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ) (3)
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 مِنْهُ 
َّ
ْين ي ُ ع  ْم أ ُكْن أ ْمأل   نِّي ل 

ِ
 .(1)"أ ط ْقُت أل

بَّاٍس و    ِن اْبِن ع  ذ   ع  ُه أ خ  اِب أ نَّ ابٍِت  بِِرك  ْيِد ْبِن ث  مِّ  ز  ا اْبن  ع  ن حَّ ي  ُه: ت  ال  ل  ق  ف 

ُسوِل اهللِ  ُل  ر  ْفع  ا ن  ذ  ك  : إِنَّا ه  ال  ق  ِئن اف  ُعل َم  اِئن ا و   .(2)بُِكَب  

ة  و   ل  ْرم  ِن ْبِن ح  ْحم  ْبِد الرَّ ْن ع  ع 
ِعيِد ْبِن : »ق ال   (3) ل ى س  اٌن ي ْجت ِرُئ ع  ان  إِْنس  ا ك  م 

ْست ْأِذُن اأْل مِير   ا ي  م  ْست ْأِذن ُه ك  تَّى ي  ٍء ح  ْ
ي ْن ش  ُلُه ع  ْسأ  يِِّب ي   .(4)«اْلُمس 

 
ُّ
ُح الورقة  بين يدي مالٍك »:  وقال  الّشافعي فَّ ت صفُّحًا رقيقًا؛ هيبة  كنُت أ صَّ

ها بِيعُ  ،لُه؛ لِئالَّ يسمُع وقع  ان   ْبنُ  وقال الرَّ ْيم  اء  : ُسل  ب  اْلم  ْأُت أ ْن أ ْشر  ا اْجت ر   م 
ِ
اهلل و 

هُ  ْيب ة  ل  َّ ه 
ي نُْظُر إِل  ُّ ي 

افِِعي الشَّ  .(4)«و 

 وجِ الدَللة من هذه اْلدلة:

ا  أهنا تدل داللة واضحة على أن السلف كانوا يعظمون من يتعلمون منهم تعظيم 

                                 
( 1/18) الهجرة والحج()كتاب اإليمان، باب كون اإلسالم يهدم ما قبله وكذا  "صحيحه"أخرجه مسلم يف  (1)

 .(121برقم: )

)كتاب معرفة الصحابة رضي اهلل تعالى عنهم، أفرض الناس زيد بن ثابت  "مستدركه"أخرجه الحاكم يف  (2)

(، 4831( برقم: )3/423وإنه تعلم السريانية(، وقال: صحيح اإلسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه )

باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة يف علم  )كتاب الفرائض، "سننه الكبير"والبيهقي يف 

 (.12324( برقم: )211/ 1الفرائض( )

ى عن ابن المسيب وثمامة بن شفي وعنه مالك، (3) و  هو: عبد الرحمن بن حرملة األسلمي أبو حرملة المدين، ر 

يحتج به، قال ابن سعد: مات سنة خمس وقال ابن معين: صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: ال 

 وأربعين ومائة.

 (.11/48ينظر: هتذيب الكمال يف أسماء الرجال، المزي، )

 (.2/113حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم األصبهاين، ) (4)

 (.1/31المجموع، النووي، ) (4)
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ا، وآثارهم يف ذلك شاهدة على آداهبم يف مجالس التعليم، وعلى توقيرهم  شديد 

 لمعلميهم، فبقدر إجاللهم لهم يكون انتفاعهم بعلمهم.
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 ثالثاملطلب ال

 التواضع للمعلم

علم يجب عليه أن يتصف تفالم ،التواضع لهمن حقوق المعلم على المتعلمين 

ولكي يكسب المتعلم العلم فعليه أن ال يتعاظم وال  ؛ثم مع معلمه أوال  بالتواضع مع اهلل 

بل يحرتمه ويقبل عليه ويلقي إليه السمع وقد  ،أو يستغني عن علمه ،يتعالى على معلمه

 .(1)«ال ينال أحد العلم إال بالتواضع وإلقاء السمع» :قيل

 :الشريعة اإلسالميةيف  لمعلمل همية تواضع المتعلمتأصيل الشرعي ْلال

له بكل الغايات، وهذا ما أظهره  التواضعمن حق المعلم على المتعلم أن يظهر 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿ عندما طلب منه مرافقته، قال اهلل  موسى للخضر 

 .(2)﴾ۓ ۓ ے ے

وينبغي التواضع للمعلم ولو كان أصغر سن ا، إذ ليس من الذل المكروه أن يتذلل 

ا »: ُشْعب ةُ المتعلم لمعلمه، قال  ا م  ْبد  ُه ع  ، ُكنُْت ل  ِديث  ُجِل اْلح  ِمْعُت مِن  الرَّ ا س  ُكنُْت إِذ 

يِي    .(3)«ُت ح 

ل ٌف  ق ال  و ، (4)مرْح األ  خ  ان ة  و  ِديث  أ بِي ع  ُع ح  نْب ٍل ي ْسم  ُد ْبُن ح  نِي أ ْحم  اء  : ج 

                                 
 (.1/48إحياء علوم الدين، الغزالي، ) (1)

 .11سورة الكهف: (2)

 (.1/111الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي ) (3)

هو: خلف بن حيان، أبو محرز، المعروف باألحمر: راوية، عالم باألدب، شاعر، من أهل البصرة. قال معمر (4)

ا أعلم بالشعر من  بن المثنى: خلف األحمر معلم األصمعي ومعلم أهل البصرة. وقال األخفش: لم أدرك أحد 

 واألصمعي. وله )ديوان شعر( وكتاب )جبال العرب( و)مقدمة يف النحو(. خلف
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 : ق ال  أ ب ى و  ُه، ف  ع  ْدُت أ ْن أ ْرف  اْجت ه  م  »ف  لَّ ْن ن ت ع  ع  لِم  اض  ، ُأمِْرن ا أ ْن ن ت و  ْيك  ال  أ ْجلُِس إاِلَّ ب ْين  ي د 

 .(1) «مِنْهُ 

 ،والعلماء سبب إلى الهالك والندامة والجهل العلمكما أن التكرب والتعالي على 

ا اْلِعْلم  بِاْلُمْلِك »:  قال الشافعي ،ولم يفلح طالب علم اتصف هبا ذ  ٌد ه  ال  ي ْطُلُب أ ح 

ي ْفل ح   ِعزِّ النَّْفِس ف  اِء  ،و  ِة اْلُعل م  ِخْدم  ْيِش و  ِضيِق اْلع  ب ُه بُِذلِّ النَّْفِس و  ل  ْن ط  كِْن م  ل  و 

ومن تواضع  ،وهذا القول دال على التواضع يف سبيل الحصول على العلم ،(2)«أ ْفل ح  

ُم »قال مجاهد: ، وباألخص طالب العلم الذي سيحمل رسالة األنبياء ،هلل رفعه لَّ ت ع  ال  ي 

ال  ُمْست ْكبِرٌ الِعْلم    .(3)«ُمْست ْحٍي و 

                                 
 (.2/318، الزركلي، )األعالمينظر: 

 (.1/118الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي ) (1)

 (.1/34المجموع، النووي، ) (2)

ا، كتاب العلم  (3)  (.1/38لم، )باب الحياء يف الع -أخرجه البخاري يف صحيحه معلق 
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 رابعاملطلب ال

 المعلم ما قد يقع من جفوةر على الصب

والتماس العذر له، وتأويل  ،، وتحمل جفوتههوق المعلم الصرب على ُخُلقمن حق

عن تقبل ما يلقيه عليه من المتعلم تصرفاته أحسن تأويل، بحيث ال تصد هذه الجفوة 

 مصيره.علم، وإال كان الجهل 

أو سوء خلق، وال  ،أن يصرب على جفوة تصدر من شيخه»: قال ابن جماعة

يظهر أن الصواب خالفها  يوحسن عقيدته، ويتأول أفعاله الت ،يصده ذلك عن مالزمته

على أحسن تأويل، ويبدأ هو عند جفوة الشيخ باالعتذار والتوبة مما وقع واالستغفار، 

العتب عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه، وأحفظ لقلبه،  وينسب الموجب إليه، ويجعل

 .(1)«وأنفع للطالب يف دنياه وآخرته

الشريعة الصبر على ُخُلق المعلم، وتحمل جفوتِ يف ْلهمية التأصيل الشرعي 

 :اإلسالمية

الصرب من الركائز األساسية التي تقوم عليها الرتبية اإلسالمية، وبالصرب تنال الدنيا 

 جح مج حج يث ىث ﴿: يف صحيحه: وقوله  واآلخرة؛ قال البخاري 

ْبرِ »: عمر، وقال (2)﴾مح ْيِشن ا بِالصَّ ْير  ع  ْدن ا خ  ج  ، ولما قص اهلل تعالى لنا (3)«و 

، أخربنا عن النبي المتعلم والنبي المعلم أهنما تجاذبا قصة موسى مع الخضر 

                                 
 (.11،11تذكرة السامع والمتكلم يف أدب العالم والمتعلم، ابن جماعة، ص ) (1)

 .18سورة الزمر: (2)

الجامع المسند الصحيح )صحيح البخاري(، محمد إسماعيل البخاري، باب الصرب عن محارم اهلل،  (3)

(8/11.) 
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 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑتعالى: ﴿ الوصية بالصرب بينهما فقال

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 .(1)﴾ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ہيوضح هذا األدب  الجمَّ مع المعلم؛ حيث قال لمعلمه: ﴿وقول موسى 

 .(2)﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

تِيٍق و   ِن اْبِن أ بِي ع  اِسمُ  ع  اْلق  ْثُت أ ن ا و  دَّ : ت ح  ة  ، ق ال  ائِش  ِديث ا ، ِعنْد  ع  ، ح 

دَّ  ت ح  ا ي  م  ُث ك  دَّ ا ل ك  ال  ت ح  ُة: م  ش 
ائِ ُه ع  ْت ل  ال  ق  ٍد، ف  ل  ُمِّ و 

ِ
ان  أل ك  ان ة  و  ُجال  ل حَّ اِسُم ر  ان  اْلق  ك  ُث و 

ا، ذ  :  اْبُن أ ِخي ه  ، ق ال  ب ْتك  ُأمُّك  أ ْنت  أ دَّ ُه، و  ب ْتُه ُأمُّ ا أ دَّ ذ  لِْمُت مِْن أ ْين  ُأتِيت  ه  ْد ع  ا إِنِّي ق  أ م 

: ؟ ق ال  ْت: أ ْين  ال  ، ق  ام  ا ق    بِه 
ْد ُأتِي ة ، ق  ائِش  ة  ع  ائِد  أ ى م  ا ر  ل مَّ ا، ف  ْيه  ل  بَّ ع  أ ض  اِسُم و  ِضب  اْلق   ف غ 

ْت: ال  لِّي، ق  رُ  ُأص  ْت: اْجلِْس ُغد  ال  لِّي، ق  : إِنِّي ُأص   اْجلِْس، ق ال 
ِ
ُسول  اهلل ِمْعُت ر    ، إِنِّي س 

افُِعُه اأْل ْخب ث انِ "ي ُقوُل:  ال  ُهو  ُيد  اِم، و  ِة الطَّع  ْضر  ة  بِح  ال   .(3)"ال  ص 

فذكر قصة عائشة  ،الصرب على ُخُلق المعلمأدب إلى  وقد أشار اإلمام ابن مفلح 

والقاسم هو ، محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق  مع أبناء أخيها، 

 وأن أحدهما غضب عليها فزجرته وهنته، ،القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 

وعلى هذا ينبغي للمستفيد أن يصرب ويحتمل وال يغضب؛ لئال يفوته »: ثم قال 

 .(4)«الِعلم، وال يكثر مخالفته

                                 
 .11 – 11سورة الكهف: (1)

  .11الكهف:  (2)

 (.418( برقم: )1/313باب: كراهة الصالة بحضرة طعام، ) "صحيحه"أخرجه مسلم يف  (3)

 (.2/111اآلداب الشرعية، محمد بن مفلح المقدسي، ) (4)
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ر؛ ألنه مأمور باحرتامها؛ ألهنا أم »: اإلمام النووي  قال  وإنما قالت له: ُغد 

بة، فكان حقه أن يحتملها وال يغضب  المؤمنين، وعمته، وأكرب منه، وناصحة له ومؤدِّ

 .(1)«عليها

                                 
 (.2/111اآلداب الشرعية، محمد بن مفلح المقدسي، ) (1)
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 اس املطلب اخل

 الطعن يف المعلمين والبحث عن عثراتهم عدم

على المتعلم رعاية حرمة معلمه، فال ينتقصه، وال يتتبع زالته وعثراته، وال يغتاب 

معلمه، بل الواجب على المتعلم االعرتاف بفضل معلمه، والدعاء له، ونشر محاسنه؛ 

 ألن ذلك عنوان النجاح والفالح والتحصيل والتوفيق.

الشريعة يف الطعن يف المعلمين والبحث عن عثراتهم  للحذر من التأصيل الشرعي

 :اإلسالمية

الخطأ من طبيعة البشر، وهذه حقيقة يجب أن يعرتف هبا اإلنسان وال ينكرها؛ 

فالخطأ من طبيعته، ولواله لما تعلم المخطئ، بل ربما يكون الخطأ يف بعض األحيان 

 هو الباعث  والدافع الحقيقي للتعلم وتعديل الخطأ.

 .طأ طبع خلقي، ال ينفك عن ابن آدمأن الخ أخربنا رسول اهلل وقد 

ْن أ ن ٍس     ع 
َّ
:   أ نَّ النَّبِي اُبونَ "ق ال   .(1)"ُكلُّ اْبِن آَدَم َخطَّاٌء َوَخْيُر اْلَخطَّائِيَن التَّوَّ

وهذه الحقيقة ال بد أن تكون أمام عيني المتعلم، فإذا تبين له ذلك، فإهنا تسهل  

مهمته يف تقبل أخطاء المعلم إن حصل خطأ منه، فيتعامل المتعلم مع المعلم على أنه 

ا من األخطاء.بشر يصيب ويخطئ، ويتأّص   ل لديه أن المعلم ليس معصوم 

ه أن يطعن فيه، إذا أخطأ معلمه فال ينبغي لا أنه ه أن يعلم أيض  وإذا علم ذلك ينبغي ل

أو يعرتض عليه بفظاظة، أو يلمزه بالنقص؛ ألن العيب لن يلحق المعلم، بل سيلحق 

وفقنا  -واعلم يا أخي »: المتعلم، بسبب تطاوله على أهل العلم؛ يقول ابن عساكر 

                                 
 4)أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( ) "جامعه"أخرجه الرتمذي يف  (1)

 (.2411( برقم: )213/
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حوم العلماء أن ل -اهلل وإياك لمرضاته، وجعلنا وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته 

رحمة اهلل عليهم مسمومة، وعادة اهلل يف هتك أستار منتقصيهم معلومة؛ ألن الوقيعة 

فيهم بما هم منه براء أمره عظيم، والتناول ألعراضهم بالزور واالفرتاء مرتع وخيم، 

 .(1)«واالختالق على من اختاره اهلل منهم لنعش العلم ُخلق ذميم

اإلقدام على الطعن على العلماء مع عدم بلوغك فاحذر من » : قال ابن عقيلو

 .(2)«إلى مقاماهتم

لمتعلم أن يستدرك على خطأ معلمه بكل ل أخطأ المعلم يف مسألة، فينبغيوإذا 

هدوء ولباقة حتى ال يؤدي خالف ذلك إلى نتائج غير محمودة فيعظم الخطأ ويغضب 

 المعلم عليه، وموقف المتعلم من خطأ معلمه له وجهان: 

أن يكون قصد المتعلم تصحيح الخطأ، وهذا أمر واجب، حتى لو  وجِ اْلول:ال

المعلم من المعلمين القديرين المعروف بعلمه وفضله؛ ألن بيان الحق أمر واجب،  كان

وبالسكوت يخشى أن يضيع الحق الحرتام من قال بالباطل؛ ألن احرتام الحق أولى 

 بالمراعاة.

 أن يكون قصد الطالب تبيين معايب المعلم ال تصحيح الخطأ. الوجِ الثاين:

وهذا أمر وفعل خاطئ، ألنه يؤدي إلى القدح يف المعلم وعدم احرتامه، ومن كان 

 قصده إظهار الحق وفق لقبول قوله، ومن كان لغير ذلك فضحه اهلل.

 
ِّ
ة  اأْل ْسل ِمي ْن أ بِي ب ْرز    ع 

ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  ِِ َوَلمْ يَ ": ق ال   ا َمْعَشَر َمْن آَمَن بِِلَسانِ

 ُِ يَماُن َقْلَب َبَع َعْوَراتِ َوََل َتتَّبُِعوا َعْوَراتِِهمْ ، ََل َتْغَتاُبوا اْلُمْسِلِميَن َيْدُخِل اإْلِ ُِ َمِن اتَّ ِهْم َيتَّبُِع ، َفإِنَّ

                                 
تبيين كذب المفرتي فيما نسب إلى اإلمام أبي الحسن األشعري، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل  (1)

 (.21هـ، ص )1484 الثالثة، الطبعة بيروت، –العربي هـ(، دار الكتاب 411المعروف بابن عساكر )ت: 

 (.1/211اآلداب الشرعية والمنح المرعية، ابن مفلح، ) (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





41 
  حقوق امُلعلمني يف الشريعة اإلسالمية 

 ُِ ُِ ِفي َبيْ اهللُ َعْوَرَت ُِ َيْفَضْح ِِ ، َوَمْن َيتَّبِِع اهللُ َعْوَرَت  .(1)"تِ

فعلى المتعلم إن رأى خطأ معلمه أن يحرص على تصحيح الخطأ بأسلوب الئق 

 .(2)وال يمنعه ذلك من احرتامه، ويحاول بقدر استطاعته أن يدفع اللوم عن معلمه

                                 
 8)مسند البصريين رضي اهلل عنهم، حديث أبي برزة األسلمي رضي اهلل عنه( ) "مسنده"أخرجه أحمد يف  (1)

(، 4888( برقم: )4/421يف الغيبة( ))كتاب األدب، باب  "سننه"(، وأبو داود يف 28818( برقم: )4441/

 )أبواب الرب والصلة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء يف تعظيم المؤمن( "جامعه"الرتمذي يف و

 (.2832( برقم: )444/ 3، )هذا حديث حسن غريبوقال: 

 (.48الخالصة يف حقوق المعلم وواجباته، علي بن نايف الشحود، ص ) (2)
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 سادساملطلب ال

 يف التكريم حق المعلم

 ،التكريمللمعلمين، الحق يف الشريعة اإلسالميةعليها  تومن الحقوق التي نص

وبيان فضله، ورفع معنوياته بما يؤدي إلى زيادة إعطائه وإحساسه بقيمة العمل الذي 

يقدمه، فللمعلم دور كبير يف تقدم األمة وحماية هويتها؛ ألنه بالنسبة لألمة أشبه بالدم 

 النقي الذي يضخ يف جسد اإلنسان؛ لذا البد من إعطائه المنزلة التي يستحقها.

 :الشريعة اإلسالميةيف يف التكريم  لمعلمينالتأصيل الشرعي ْلحقية ا

المعلمين  تكريم ال يستقصى كثرة على بيان بما، يرةثكقد تضافرت نصوص 

 وفضلهم، ومن أبرز هذه األدلة ما يلي:

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ :تعالىقال  .1

 .(1)﴾ڈ

اآلية دليل واضح على المكانة العالية ألولي العلم، فهي تنفي أن  وجِ الدَللة:

ا، وكان  يكون يف أهل األرض من هو أفضل عند اهلل ممن دعا إلى اهلل، وعمل صالح 

والمعلمين؛ ألن كالمربين من المسلمين، وهؤالء هم األنبياء، ومن هنج منهجهم، 

 .(2)األمة ال يمكن أن تبنى إال من خاللهم

 ىث مث جثيت ىت مت خت حت جت يب ىب مب ﴿تعالى:  وقوله 

                                 
 .33فصلت:سورة  (1)

، تحقيق: أحمد ه(111الجامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري القرطبي )ت:ينظر: ( 2)

 (.14/341م، )1114 -هـ 1384الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية/ القاهرة، الطبعة الثانية، 
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  حقوق امُلعلمني يف الشريعة اإلسالمية 

(1)﴾حج يث

يف الثواب يف اآلخرة ويف الكرامة يف الدنيا، فيرفع  : أن اهلل يرفعهموجِ الدَللة

: وقال ابن مسعود ،المؤمن على من ليس بمؤمن والعالم على من ليس بعالم

أوتوا العلم على الذين آمنوا و آمنوا أنه يرفع اهلل الذين، ومدح اهلل العلماء يف هذه اآلية»

 .(2)«ولم يؤتوا العلم درجات يف دينهم إذا فعلوا ما أمروا به

ابِِر ْبِن  .3 ْن ج   ع 
ِ
  عبداهلل

ِ
ُسوُل اهلل ُمَعنًِّتا َوََل إِنَّ اهللَ َلْم َيْبَعْثنِي " : ق ال  ر 

ًرا ًما ُمَيسِّ  .(3)"ُمَتَعنًِّتا، َوَلكِْن َبَعَثنِي ُمَعلِّ

فرسول  ، أن التعليم مهنة األنبياء والمرسلين من آدم إلى محمد:وجِ الدَللة

ا، وكفى هبا مكانة نفسهأخرب عن  اهلل  ا ميسر  ا بأنه بعث معلم  ومنزلة، أن  وتكريم 

 .(4)المعلم األول إلى باقي الرسل ينسب المعلمون إلى رسول اهلل 

 و   .4
ِّ
ة  اْلب اِهلِي ام  ْن أ بِي ُأم  :  ع   "ق ال 

ِ
ُسوِل اهلل ر  لِر 

ا  ُذكِ ُدُهم  ِن أ ح  ُجال  ر 

 
ِ
ُسوُل اهلل ال  ر  ق  الٌِم، ف  ُر ع  اآْلخ  ابٌِد و   َفْضُل اْلَعالِِم َعَلى اْلَعابِدِ ": ع 

  ،"َكَفْضِلي َعَلى َأْدَناُكمْ 
ِ
ُسوُل اهلل ال  ر  ُِ َوَأْهَل ": ُثمَّ ق  َكَت

إِنَّ اهللَ َوَماَلئِ

َماَواِت َواْْلََرِضيَن َحتَّى النَّْمَلَة فِي ُجْحرَِها َوَحتَّى اْلُحوَت َلُيَصلُّوَن  السَّ

ِم النَّاِس اْلَخْيرَ   .(4)"َعَلى ُمَعلِّ

ينواألرض وأهل السماوات ذكر أن اهلل ومالئكته أن الرسول : وجِ الدَللة 

                                 
 .11( سورة المجادلة:1)

 (.11/12، )( الجامع ألحكام القرآن، القرطبي2)

 .سبق تخريجه (3)

 (.4/28ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، ) (4)

 .سبق تخريجه (4)
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الشريعة اإلسالميةحقوق امُلعلمني يف     

من  ينأهل األرضو ، فيه إشارة إلى عموم أهل السماواتالخير لمعلم الناس يدعونل

وخصت النملة من دواب  ،اإلنس والجن وجميع الحيوانات حتى النملةالمالئكة و

هم من ا للقوت يف جحرها فهي أحوج إلى بركتألهنا أكثر الحيوانات ادخار   ؛الرب

بالذكر لدفع إيهام أن من يف األرض غيرها، ووجه تخصيص الحوت من دواب البحر

، وفيه إشارة إلى وجه األفضلية بأن نفع العلم متعد ونفع العبادة ال يشمل من يف البحر

أهل  يكرمقاصر، مع أن العلم يف نفسه فرض، وزيادة العبادة نافلة، وهذا حديث عظيم 

 .(1)ويبن فضلهم العلم

الشريعة يف  وتكريم المعلم كونه قاعدة من قواعد البناء الصحيح للعملية التعليمية

 :منها ،وله نتائج رائعة ،اإلسالمية

تحقق الشعور لدي المعلم برضاه عن ذاته بالسرور والراحة النفسية نتيجة  .1

 .تقدير اآلخرين له مما يدفعه لمزيد من األداء واإلخالص

ا لمقاومة ضغوط دى المعلم ويجعله مستعد  يخفف حالة اإلحباط العام ل .2

 .الموقف التعليمي كالتجاوز عن أخطاء المتعلمين وتفادي مواقف العنف

إنه يعني إقرار المجتمع بمكانة المعلم الالئقة مما يعزز هيبته يف قلوب  .3

 .الناس

 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 

                                 
علي بن سلطان محمد المال الهروي القاري )ت: ، أبو الحسن ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1)

 (.1/218، )م2882 - هـ1422الطبعة: األولى، ، لبنان –دار الفكر، بيروت ، هـ(1814
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