فقه املعلمني

حوارية طلبة جامعة الصدر الدينية مع
مساحة املرجع الديين
الشيخ حممد اليعقوبي (دام ظله)

س /هل جيوز للمعلم رمرا اللالمت ليبدي مها ة اومة لمو امال همبا اللالمت شاا ما
ةيؤثر على سري الدرسا ةهل جيت ا ب اذل الولي؟
ب مه تعاىل :اذا توقف تبدي ه علمى الرمرا جماز ةت جيما اىل اذل ةلمي ات مرا بشمرط
راعمماا املعل م ملراتممت ات ممر بمماملعرةن ةالكرممي عمما املكتممرا فمماذا ا تمما تبدي ممه باليوجيممه
ةاترشاد ةاملوعظة احل كة ت جيوز له التالم اخلشا ةالزجر ةاليوبيخا ةاذا ا تا ردعه
برممبا اتسمملوا فممال جيمموز رممربها ةاذا ا عممر تبدي ممه علممى الرممرا فليرممربه مما دةل
حعول رررا ةجيت اتقيع ار على قدار ا جعل به الغمر

ةت يياماةزم ما اجمل

ارراء نزعيه العدةانيمة ةاليشم ي ةحمت الي ملال ةاتسميعالءا فلمو حلماةز احلمد امال ما
ةعليه دية جكاييها ةقد رمم
ةالت ريا ةدياترا اة يع و

التيمت ال قريمة قا ممة بعكماةيا ايلمف ا كايماط ال ميلة
يحقرا.

س /يف اغلت املدارس املخيللة توجد رحالط ذة قعمدياا فييعممد الم عن جيل جيلم
اللالت جبوار اللال ة حباة تعويده على ات يالطا فما هو رجيي مساحيك ببلك؟
ب مه تعاىل :ةهل ات يالط بربا الشتل ا ر ح ا ةاجيمابي حيمى يعموده عليمه؟ نعم ا
ليعوده على العالا ةالعيام ةات الق احل كة ا ا تعممد ا ممع بمني ا ك مني يف قعمد
ةاحد فال عكى له ات ال اد امل تر ةات ران ةات الل ةاتيقما يف شمراا ابلمي
ال يعل الولد ةال ك

ق مل

اىل رت ة اافية ا الرتبية.

س /يقوم بعن املعلمني باسيخدام اتل اظ الكابيمة ةالالا القيمة ةييعممدةل شمي ةاهانمة
بعن اللل ة تس اا ايل ةا ةيقولول بال هبا اتسلوا افرل ما رمربر ا فرمل همبا
وحيح؟
ب مه تعاىل :قلكا فيما تقدم ال الرد عا املكتر ةاليبديت تبمد ال يتمول رمما املراتمت
املقررا فبةهلا :احلتمة ةاملوعظة احل كة ث الزجر ةاليوبيخ ث الررا غمري ا مار ا ةيف
مجيع اتحوال فال جمال لل ت ةالقبن باتل اظ املشيكةا فال اهلل ةرسوله ةا ري املمؤ كني
(علير العالا ةال الم) يترهول ال م ابني الشميا نيا عووما اذا ومدرط ذمل همبم
اتل اظ ا املعل البي هو القدةا اتةىل لالةتد فماذا تكيظر ا هؤتء اتةتد:
اذا اال را ال ي

بالدن ناقرا

فشيمة ذاا ال ي

الر الرقص

فالبد ال يعي املعلمول اهمية وقعر ةامل ؤةلية اخللريا امللقاا على عاتقر .
س /هكاا بعن املواريع الدراسية اليت ختيلف ع اتحلام العقا مدي العمحيح للمعلم ا
فرل جيت عليه تدري راا عووا ال اغل را شمولة بات يحاناط العا ة؟

ب مه تعاىل :اذا درسرا فليورح لللل ة ا فيرا ا لمل ةيعلمير املعلو مة العمحيحةا
ةاذا مل ي عل ذلك فعليه اث

ا ت ت هو يف ترليله.

س /ييتاسل اغلت املعلمني ةت يتملمول املكماها الدراسمية عووما العم ون اتةليمة
ةيكاح اللالت للمرحلة اليالية فيتول علو اته غمري اا لمة ةيمؤثر امذريا علمى

ميوام يف

املراحل الالحقةا فتيف حتل هبم املشتلة برجيي مساحيك؟
ب مممه تعمماىل :ال اللاممال امليخععممة بورممع املكمماها الدراسممية لي يممة اىل ال اممل ممكرا
ملرحلة عيكة كاست ليلك املرحلة ةال ااماله ررةري ليريئة اللالت اىل املرحلة الالحقة
اما ال عدد احملارراط لتل درس تبد ال يتول اافيا تسيي اء املكرا الدراسي ةعكد بٍ
ت ي قى عمبر للمعلممني يف عمدم ااممال املمكرا الدراسمي ةاليقعمري يف اعمداد اللل مة ما
الكاحية العلمية.
س /طالت جيا اىل بعن الدرجاط ليحعل على الكاا ا فيدفع لغ عني تسمياذم
هلبا الغر

ا فرل هبا جا ز لتال اللرفني؟

ب مه تعاىل :اشرنا اىل ذلك يف ايماا (فقمه ا ا عماط) ةقلكما :ال الكاما يك غمي حتقيقمه
ةفق اللرق ةالروابال العحيحة املوروعة هلا حيى يكاح اللالت (ببراعه) امما يقمال
باملذل الشعيبا ا ما ات ما اللمرق املليويمة فانرما تمؤدي اىل ترمييع

ميق ل ال لمد ةتراجمع

الت اءاط العلمية فيه بعد فقدال اليقيي العحيح ةسكخ ر التذري ب م ت همبا اليشموي
ة ا نعل ال اه

ا يريدم الشمار همو بكماء جميممع يقموم علمى اسم

ومحيحة ةقو مةا

لبلك فانه كمع اشمد املكمع ما جيي مرق اة اعيمداء علمى الكظمام اتجيمماعي العماما فمال
املعمممال ال رديمممة رمممما عظممم

فانرممما تمممبةا ةترممممحل اذا تعاررمم

مممع املعمممال

اتجيماعية ةقد ش ه رسول اهلل (ص) ابكاء اجمليمع اراايب ال يكة ت ي يليع احده ال
يقول هبم ش يت ةاريد قلعرا فال ذلك يغرقه همو ةمجيمع رااميب ال م يكةا بمل تبمد ال
يكر جردم اىل جرده ليعي

ا ميمع يف سمعادا ةة مام ةاي ا مران يعمدر ما احمد

ا ظلمَموا
ا المبَي َّ
تا ال ي يشري ةيع رر رم ا ميمع قمال تعماىل( :ةَّاتوقموا َف ًيكَّمة ت َتعَمي َّ و
َكًت ً َّاووة)ا بل ال ال يكة ةال الء ةالررر البي جعل ب م ت ا مران املكحمرفني تعم
ا رم ا ميع.
س /ا حت الغم

يف ات يحمال للالمت يمر

درجاط عالية بلرق ليوية؟

ما همو ادنمى كمه

ميو جعمل علمى

ب مه تعاىل:

لب ات ريا ت يربر لب الشمخصا فمما دام الغم

كريما عكمه ملما ذارنمام

ن ا فال ي وغه ال اآل ريا جعلول على درجماط ت ي ميحقونرا بمل ي قمى حمافظما علمى
اسيقا يه ةيتول عكد بٍ شواة يف عيول املكحرفني ليشعرةا باخلامل ةاحليماء ا مام ان مر
الما نظرةا اليه ةقد جربكا ذلك يف حياتكا ا ما لمو ا مرن همو ةومار ذلمر فانمه سيَرميع
احلق ةالعدل ةيَشاع على ات رانا قال تعاىل( :يَّا جييُّرَّا البَياَّ َّكَوا عَّلميًت ً جينً َّمت ً ت
َّيرَرُّا ً َّاً رَّلو ِإذَّا اهًيَّدَّيًيَ ً )ا لبلك يؤنت القر ل ا يررخ لرمغال العمرن ةاليقاليمد
اة بعن سلواياط اجمليمع املكحرفةا قال تعاىلِ ( :إنوت ً إِذا َذًلرَ ً ِإلو اللهَّ جَّما َعَ ا ملمَكَّمافَقَنيَّ
جمَيعا).
ةَّالمتافَرِياَّ فَي جَّرَّكو َّ َّ
س /يشممرتط بعممن املدرسممني لغمما عيكمما قابممل غممن الكظممر عمما غم

اللالممت ممالل

ات يحاناط العا ة؟
ب مه تعاىل  :يف احلدي ( ::ا احت عممل قموم حشمر عرم ) ةهمبا املمدرس لمي

فقمال

احت هبا العملا بل انه ا ب اتجرا عليمها فيتمول شمموت ذما ذارنمام اعمالم ةلتمي ت
تتممول اتجوبممة امليقد ممة ياليممة اة ذاليممة بعيممدا عمما الواقممع املعمما

فالبممد مما دراسممة

اتس اا الميت ادط اىل همبا احلمال مع ةرمو الكيما ا ال مل ية املرتت مة عليمها ةاملعلم -
اان ال ذقف را  -يعل ق ل غريم هبم الكيا ا لبا ترام ت يررمى همبم اتفعمال تةتدما
بل جذر على ا د ةاليحعيل حيى يكالوا الدرجاط العالية ةالدراساط الرفيعةا فلماذا
تعدر كه هبم اليعرفاط اآلل ةهي لي

عرودا يف ز انكا ةمل تتما حتعمل حيكمبااا

فاذا عرفكا اتس اا ا الل دراسة حتليليمة جي تما ةرمع العمال ا فمال تشمخيص المداء
نعف الدةاء.
س /الل بعن ح الط املدرسة تللمت مديرا املدرسمة ما اللال ماط المرقص ةالغكماء
ا ام احلاررياا فرل هبا جا ز؟
ب مه تعاىل :ت جيوز تحد ال يب ر ذععية اهلل ت ارا ةتعاىل ةلو فعل فال جيوز لآل ريا
طاعيه اا كا ا امال للحمدي :املعمرةن( :ت طاعمة للمخلموق يف ععمية اخلمالق)ا ةتل
حق اخلالق قمدم علمى حمق غمريما فالغكماء ة موم ما احملر ماط ةتغلمذ احلر مة اذا امال
ذحرر الرجال اتجانتا ة ذل هبم املديرا ا كة لال انة اليت اةدع

عكدها ةقد ا رها

اهلل تعاىل بال تؤدي ات انة ا انة الرتبية ةات الق ةتربيت الك وس هلؤتء اللل ة المبيا
ه حت

رعاييراا ةقمد شمدد اهلل تعماىل علمى يانمة ات انمة جبميمع اشمتاهلا ة

ميوياترا

ة كرممما يانمممة امل مممؤةلية امللقممماا علمممى عاتقرممما ةاليقعمممري يف ادا رممما ( ِإلو اللم مهَّ ت يَحَم متُّ

المخَّا َكَنيَّ)ا(ةَّجيلو اللهَّ ت يَّرًدَي ايًدَّ المخَّا َكَنيَّ)ا( ِإلو اللمهَّ ت يَحَمتُّ َّماً امالَّ َّووانما جيثَيمما)ا
فمذل هبم املديرا ا كة اثيمة لرةدا ا رمحة اهلل تعاىل ت ج را اهلل حيى تيوا ةتقلع
عا فعلرا ةتعود اىل رشدها ةت ت قى رحية الكزةاط الك ية ةاجملا الط غري املشرةعة.
س /بعممن املممدارس يتممول ممدرس الريارممة فيرمما رجممال فيللممت مما ال كمماط لمم
(الرتاا وط) ة لع احلااا ةات فالرسوا هو ال ال المبي بيمدما فرمل جيمت علميرا
طاعيه؟
ب ممه تعماىل :ةهمبا ايرما ما ا اثمي ة شممول بمالتالم المبي قلكمام ق مل قليمل ةات فممال
ةظي يه ةتتلي ه ت يقيري املخال ة الشرعية ةلي
ذلكا ةاذا اال الدرس ييللت لع احلااا ةلي

ا حقه ال جيعل الرسوا عقوبة على
الرتاا وط ةا ذاهلا ما املخال ماط

الشرعية فالبد ال تيعد له ا رجيا ةال مل تيوفر فا ا ال يرتا الدرس عووا ةانه لي
ررةريا ةت را فيه اة يقوم رجل بالشر الكظري ةتوريحه بالرسموم مذال مع احي ماظ
اللال اط حباابرا ث

غادرا املتال ةترا اللال اط يؤديا اليممريا لوحمدها اة ا ييمار

شرفة ا بيكرا ليقيي ادا راا ة تا الي تري يف حلول ا ر فمال ما للمص الكيمة هلل
اعَّلً لمهَ َّخًرَّجما و ةَّيَّرًزَقممهَ َماً حَّيًم َ:ت
ت ارا ةتعاىل فال اهلل ت لبله (ةَّ َّاً يَّ ويقِ اللهَّ يَّ ً
يَّحً َّي َتَ)ا ا ا اتبقاء على هبا احلال املووون بال ؤال فال احد ي ي يد كه ات الشيلال
ةالمك

ات ممارا بال موء ةت يكعمما هممبا املمدرس لشممرواته ةنزةاتممه فانرما ترديممه ةترلتممه

ةلييبار  -ال اال شري ا  -هل ي ممح لمه شمرفه ال تمؤدي ابكيمه اة ا يمه اة زةجيمه همبم
اتفعممال ا ممام اتجانممتا ةيك غممي راجعيممه ايمماا (الريارممة املعاوممرا يف ال تممر املعممادي
لالسممالم) ة (رفقمما بالرجممال يمما قمموارير) ليعممي اجمليمممع ايممف ال الت ممار وممدرةا اليكمما
براعير ال ا ة اخل ي ة ا ا الل ةف اد ةا ران حت

مياط براقمة ليكللمي علمى

ال ب اعكوال الريارة اة ال ا ة وهما.
ات يالط يف غرفة املعلمني
س /يف اغلت اتحيال يتول املالا اليدري ي للمدرسة ايللاا ةغال ا ا جييمع املدرس
ع املدرسة لوحدهما ب ت ذهاا اآل ريا لدرةسر ح ت ا دةلا فرل هبم اخللوا
جا زا؟
ب مه تعاىل :يك غي عزل املدرسني عا املدرساط عووا ةال الغرن يف املدرسمة امذريا
ة تا هبا العزلا ةلو حعل ا يالط فالبد ال يتول رمما اليعمالي ةاآلداا الشمرعية
خرَّم ًعاَّ
ا حي :راعاا احلااا ةعدم اخلرو يف التلمماط علمى تعم ري القمر ل (فمال تَّ ً

لمَّعَّ البَي فَي ق مل َهَ َّرَّ
بَالمق ًولِ ف َّي م

ٌ )ا ة ما دةل حعمول لموا بمني اتجمكيب ةاتجك يمة

اما جعل عكد غادرا املدرسني تداء ةظي ير ةي قى املخل ول.
س /نعيحة يقد را مساحيك للمعلمني ةاملدرسني تك عر يف الدنيا ةاآل را.
ب مه ت عاىل :يك غي على ا ميمع عرفمة لمورا املوقمع المبي ييعمد لمه (املعلم ) بتمل
اشممتاله ابيممداء مما اتبيدا يممة حيممى اتسممياذ ا مما عي فانممه شمممول باحلممدي :الشممريف:
(الت را ٍ ةالت

ؤةل عا رعييه) ة كشب هبم اتهمية عدا ا ور:

 -1قوا فرويه يف اليبثري يف اللل ة  -فموقعه لي

ااألا ةت ااألخ التم ري ةت اا مد ةت

غريه  -ةال اعلاءم هبم ال روة ا ق ل اهلل س حانه ةتعاىل له ا يحال لري هل ج ا
اتسي ادا كرا ام ت فمال اد ةاج مه حلماهر ةقمام ذ مؤةلية اا لمة اانم

همبم ال رومة

سم ا لكيمل الترا مة عكمد اهلل سم حانه ما امال ليحعمل عليرما لموت همبا املوقمع ةال اسمماء
ةالعياذ باهلل اان

ةبات عليه.

 -2ال ا شبل اللالت اتجنمباا اىل اسمياذم ةاليبسمي بمه ةاتقيمداءا ةتقليمدم يف افعالمه
ةاقواله ةيي اةط هبا اتجنباا حب ت قوا شخعية اتسياذ ة قو اط تبثريم يف اآل ريا
فمماذا اممال املعل م ومماحلا اان م

طل يممه اممبلك ةال مل يي مموم بتلمممةا ةهممبا عكممى قمموهل

(علير ال مالم)( :اونموا لكما دعماا وما يني)  -جيي دعماا ب ملوات  -ةال امال كحرفما
ةتعرفاته لي

يقيمة اال س ا ل قوط طالبها ةيف احلدي ( :ا سا سكة ح مكة فلمه

اجرها ةاجر ا عمل برا اىل يوم القيا ةا ة ما سما سمكة سميئة فعليمه ةزرهما ةةزر ما
عمل برا اىل يوم القيا ة).
 -3ال امل ؤةلية تيعاظ الما ات ع

دا رترا ةاتسياذ يتول

ؤةت عا اجيال عديمدا

ا اللل ة ةيربي يف املوس الواحد ئاط كر ا لبا اال على اتسياذ ال يعمي دةرم اةت
ةي عى تداء

ؤةلييه اا لة تنرا ا انة يف عكقه ةقد ا رنما بمرد ات انماط اىل اهلمرا غمري

كقووةا فال اح ا يف ويانيرا نمال ا لمني ما رمحمة اهلل سم حانه ةال اسماء  -ةالعيماذ
باهلل  -نال رع ني ا العبااا ة ا اظا احد تعر

عليه هبم ال روة الذميكة ةالياارا

الراحبة ع اهلل س حانه ةيدعرا ليخ ر دنيام ة رته.
ال اتسممياذ يعيممرب القلممت ةاملراممز الممبي جيمممع اللل ممة ةتليقممي عكممدم اخللمموط ذخيلممف
احلاهاتراا فيات ال يتول

يوع ا هل مجيعاا ةهبا ييللت فيه اةوافا عديدا :ات ال

الراسخا الذقافة الواسعةا الميمتا ما ا يعاومه العلمميا رحابمة العمدرا الشمااعةا
احلزما الرمحة ةالرفقا التياسة ةح ا اليعرنا ةلي

هبا ت لري للتلماطا بمل تل

ال و ة ا هبم متذل جرة ا شخعييه امليتا لة ةاليت برا ي ميليع ال يمدبر دفمة طل يمه
بكاا ةيكال سعادا الداريا.
لعدا رغوط:

ةانين اذ اقول هباا اعل انه يعر

اةهلا :ا الدا ل (ن ه ات ارا بال وء) اليت تدعو اىل اتغرتار بعكوانه التم ري ةتشمعرم
باهمييممه ةانممه فمموق اآل ممريا ةهممبا

يمما الشممرةر ةالرذا ممل اخللقيممة االعاممت ةالريمماء

ةاحل د ةاحلقد على اآل ريا ةاتسيرانة بر ةغريها ا املرلتاط اليت تيالى له بعور
رع ة حيكما ت لى ال را ر ةتيتشف احلقا ق ةتظرر ال واطا.
ثانيرا :رغال اجملا الط ةاتعران (اتتتيم ) المبي جيما اىل شمااعة ةحمزم للوقمون
رد املكحرن كرا ةغال ا هو ا هبا الكو ةهو مما يؤسف لها فعليه  -ةفمق همبا العمرن
اآل ممر ةال يرتمماد الكمموادي ةال يشممرا عر م ةيغممين

املكحممرن  -ال لمميلال ممع ا ممك

ي إِلما
ل هَم َّ
ةيرقص ةال يي ادل الرمحتاط ةال مماط غمري الشمري ة ةامبل ل مال حالمه ( ِإ ً
حاَ َب َّم ًعَوثَنيَّ)ا ةابنه لق ع ذا ةت غاية ةراء ةجودم ات
حَّيَّاتَكَّا الدُّ نًيَّا َّنمَوطَ َّةنَّحًيَّا ةَّ َّا نَّ ً
اللرو ال اطل .
فعلى اتسياذ ال يربا ن ه ةيراق را دا ما ةييحلى بتل لق فارل ةال ي عى ليلموير
قابلياته العلمية فانرا جزء رم

ما قو ماط شخعمييه ةقابلييمه علمى اليمبثري يف اآل مريا

ةليتول وورا شرقة لالن ال املؤ ا ا مجيع ا راط.
ةت اعيقد ال اتسياذ سي خر شيئا لو اال ابلكا نعم ا رذما تكمازل عما بعمن شمرواته
ةنزةاط ن ه ات ارا بال وء لتكه سيعي
احلدي :الشريف( :اعد

لبا اتنيعمار علمى همبم المك

اعدا ك ن ك اليت بني جك يك) ةسيعي

الميت ةوم را

ال مو ةالرتفع عا

احليوانية اهلابلةا ةامنا ج دم غريها مما مل يلك هبم الشااعة فالنر مل ي ميليعوا ال
يرت عوا ذله فيحاةلول ال ل روم ذلر :
ال ج دةا عمممممملى عالا فامنا
ال طاعة اهلل حلمارا راحبمة لمي

فيرما

ي افل الدرجاط ج د ا عال
مارا ةتتالي رما اي مر ما تتماليف طاعمة المك

ات مارا بال موء اة غريهما ما العكماةيا الميت تلما
يدراه اتساتبا ااذر ا غريه ا فقد لقم

ما دةل اهلل سم حانها ةهمبا التمالم

ا اهليمة املعاومرا اومكا ا جديمدا تعمدر

اتةا ممر ةعلممى اتن ممال اليا ممه امليعممت املرممزةم ن مميا اخلمماةي رةحيمما مما سممتيكة ات ممال
ةطمبنيكيه ةسعادتها على هبا امل متني ال يليمع ةلمي اتةا مرا ةعلمى رجيس همبم اتهلمة
املعاورا :دةر اتزياء ةوالوناط الياميمل ةومكاعة امل ماحيق الميت حلعمل الك ماء تهذمة

ةراءها ليعت املاليني يف جيوا الغمرا التمافر بعمد ال اةحمى شمياطيكه اىل همبم اتهلمة
ا ديداا ةت ت يتذر عليكا ت مية هبم اآلهلة فانه

روم قر نمي قمال تعماىل( :جيفرَّجييًم َّ َّماِ

ح َّمارَّهَ ً ةَّرَ ًه َّمانَّرَ ً جي ًربَّابما
اتوخَّبَّ إِل َّرهَ َّهوَّامَ ةَّجيرَّلهَ اللهَ عَّلى عَلم ٍ)ا ةقال تعاىل( :اتوخَّبَةا جي ً
َاً دَةلِ اللهَ)ا ةف رها ات ام (عليمه ال مالم) :بمال اختماذ اتربماا ذعكمى انرم ا مرةا
فاطعيموه

ا دةل راعاا ت ر اهلل س حانه ةهبا هو عني الع ادا.

ال الشرادا ا ا عيمة ةحمدها ت تت مي ليتمويا شخعمية اتسمياذ فرمبم احلرمارا الغربيمة
العوراء تكظر بعني ةاحدا هي عني اليلور اليتكلوجي ةتك ى الكظر بالعني ات ر ةهمي
ات ممالق فعممم

ةيالترمما ال شممرية الممرا ةاومم ح رممحاياها اليممني ال شممر ة ليمماراط

الدةتراط.
ال اهلل س حانه عكد ا شر لل شر ديكا ةسككا ةقوانني ت يريد ا ةراءها شيئا سو تكظي
حياتر ةاوالحرا هل تنه القر ةوانعر فرمو اتعمرن ذما يعملحر ا فلمماذا نمرتا
هبا العانع اخل ري الرحي بع ادم ةنييه بني الوقاط ت متلك تن را رمرا ةت ن عماا اقمرجي
يف الدعاء( :اهلي اذا فقد ا ةجداا ة اذا ةجد ما فقمدا) حقما ال ما اتعمل بماهلل
س حانه ةتقرا اليه ت ت قى عكدم قيمة تي شيء تنه ي مو فوقرا مجيعاا ةاذا ابيعد عما
اهلل س حانه ف يظل ا ا اسرا ت يعوره شيء عكه ت ارا ةتعاىل.
الحظة  :املعدر  :اياا (زيارا درسة) حوارية ع مساحة الشيخ اليعقوبي

