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ث الذي �أخذ َأجرً : هل یدخل في مسألالسؤال على تحدیثه َمن �قبض راتًبا مقابل  اة حكم الُمحدِّ
سواء �ان ذلك في المدارس والجامعات والمعاهد، أو �ان خارج تلك الدراسات  ،تدر�سه العلم

َغار من ناحیة تحفیظ القرآن والسنة وعلومها ،النظامیة  وتر�یتهم ،وهل القائم على أمور �عض الصِّ
هذا من  ل ُ�عدُّ وه إن تقاضى راتًبا على هذا العمل؟ یدخل في تلك المسألة على المنهج الصحیح،

 المرء؟  خوارم المروءة أو قادًحا في

فیها  هي أخذ اُألْجَرة على التحدیث مختلفٌ : و عتبرها السائل أصًال ا لمسألة التي اأوًال: : الجواب
بن إبراهیم الحنظلي المعروف بـابن  و�سحاق ،حاتم الرازي  وأبو ،فاإلمام أحمد ،بین أهل العلم

�أخذ  عمَّنمنعوا من األخذ و  ن �أخذ األجرة من الشیوخ،ولم �أخذوا عمَّ  ،األجرة منعوا أخذَ  راهو�ه،
، ولعل مستندهم في ذلك حدیث ُعَبادة جمع من أهل العلم على ذلك ومعهم ،على التحدیث األجرةَ 

ا من أهل الصفة علَّْمُت ناسً ": داود وابن ماجه قال عند أبي -رضي هللا عنه– بن الصامت
-رمي عنها في سبیل هللا �مال وأَ  : لیسْت ا، فقلتُ منهم قوسً  الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجلٌ 

ا ممن : �ا رسول هللا، رجل أهدى إلي قوسً ه، فقلتُ فأتیتُ ، ألتین رسول هللا فألسألنه، -عز وجل
تحب أن  إن �نتَ « رمي عنها في سبیل هللا؟ قال:�مال وأَ  أعلمه الكتاب والقرآن، ولیسْت  كنتُ 

، ]٢١٥٧[ وابن ماجه، ]٣٤١٦[ الحدیث مخرج عند أبي داود "»ا من نار فاقبلهاق طوقً طوَّ تُ 
َبه الحافظ الذهبّي �أن في إسناده المغیرة بن ز�اد وهو ضعیف  ،]٢٢٧٧[ صححهو  والحاكم وَتَعقَّ

 ).مجهول(قال:  )التقر�ب(وفي  ،ا، َتَرَكُه ابُن ِحبَّان وغیُرهجد� 
د و�روي فقد ُوِجد من َیَتَز�َّ  ،ن أخذ األجرة قد ال ُیْؤَمن على الحدیثومن حیث النظر أن مَ 

شبیه هو قالوا:  ،زوا أخذ األجرة على التحدیثاألكثر جوَّ لكن  ،ما لیس من روایته من أجل األجرة
رضي هللا – في حدیث أبي سعید -السالمو  الصالة علیه–وجاء في القرآن قوله  ،أجرة ُمَعلِّم القرآن

 . وهو في الصحیح ]٥٧٣٧[البخاري:  »ا �تاب هللاإن أحق ما أخذتم علیه أجرً « :-عنه
ث عن رسول فال یُ  ،ُیْروى عنهوالمسألة مفترضة في الثقة ممن  ث ثقة ُ�حدِّ تصور من ُمَحدِّ

ث ِثقة ،األجرة أنه َیَتَزّ�د من أجل -صلى هللا علیه وسلم–هللا   ،فإذا افترضنا المسألة في ُمحدِّ
 ،والقرآن أعظم �ما �قول أهل العلم ،في القرآن -رضي هللا عنه– واستحضرنا حدیث أبي سعید
ثین وَأَخَذ األجرة � ،وهو قول أكثر أهل العلم ،لتحدیثساغ جواز أخذ األجرة على ا ثیٌر من المحدِّ

 وجمع من أهل العلم. ضل بن ُدَكْینالفكأبي ُنعیم 



رضي هللا – ة بن الصامتدوحدیث عبا ،والُمتَّجه الجواز ،المسألة خالفیةعلى �ل حال و 
رَّع عن أخذ األجرة ن َتوَ ولكن مَ  ،-رضي هللا عنه– ال �قوى لمعارضة حدیث أبي سعید -عنه

 .ال شك أن هذا أكمل -جل وعال–وَعلَّم مجاًنا هلل 
وال شك أن َمن تفرَّغ للتعلیم، سواء  ،وقال �عضهم: إن أخذ األجرة �قدح في مروءة اآلخذ

نة �حتاج إلى اإلنفاق على هو أو لغیرها من العلوم الشرعیة، و  ،كان لتعلیم القرآن أو لتعلیم السُّ
فإنه ال مانع من أن �أخذ األجرة، والدلیل صر�ح وواضح في حدیث أبي  ،یدهنفسه وَمن تحت 

 األحوط أالَّ ، و�ونه �قدح في مروءة اآلخذ ال شك أن األكمل واألولى و -رضي هللا عنه– سعید
 .-جل وعال–�أخذ، وهو أوفر له أجًرا عند هللا 

كما �قول –ات النظامیة الدراسفي الذین �أخذون األجرة من المعلمین سواء �ان على هذا و 
إن شاء هللا -�ه  ال �أس �ل هذا تعلیم وتر�یة النشءعلى أو حتى من �قوم  ،أو غیرها -السائل
و�ان �عض  ،ال سیما إذا �ان من بیت المال، فالمسألة في ذلك أوسع �ما هو الحاصل ،-تعالى

أو  ،حدیث �كذا له: �لُّ إذا جاء شخص یروي عنه الحدیث قال ف ،شارط األفرادن �أخذ األجرة �ُ مَ 
و�عضهم یتورع عن أخذ األجرة على تعلیم العلم الشرعي �القرآن والحدیث  .ورقة �كذا كلُّ 

، وهذا معروف في وال یرى �أًسا أن �أخذ على النحو والعر�یة واألدب وغیر ذلك ،وغیرهما
 صفوف المعلمین.

 �قول:  )ألفیته(الحافظ العراقي في و 
) و(اْبُن َحْنَبِل)     َرَوى �ُأْجـَرٍة َلـْم َ�ْقَبِل   َوَمـن  (إْسَحاُق) و(الرَّاِزيُّ

)، �هابن راهو  (إْسَحاُق)  اإلمام أحمد و(اْبُن َحْنَبِل) ،أبو حاتم و(الرَّاِزيُّ
 َسـانِ ُم ِمـْن ُمـُرْوَءِة اإلنرِ َ�ْخـ     َوْهـَو َشـبْیُه ُأْجـَرِة الُقـْرآِن   

َصًـ     ْذ   (أُبْو ُنَعْیـٍم الَفْضُل) َأخَ َلِكـْن   ، فإْن َنَبــذْ اَوَغْیـُرُه تـََرخُّ
ـْیُخ (أُبْو إْســَحاقا)    الَكْسَب أِجْز إْرَفاَقا    – ُشْغًال ِ�هِ   أْفَتى ِ�ِه  الشَّ

 من یروي لهم الحدیث.م أجرةً أبو ُنعیم (اْلَفْضُل ْبُن ُدَكْیٍن) أخذ 
 .غترك أشغاله وأعماله وتفرَّ أي: : )فإْن َنَبــذْ (
ـْیُخ (أُبْو إْســَحاقا)(  اإلسفراییني. أي: ):أْفَتى ِ�ِه  الشَّ

غ لتعلیم العلم �ان أجره عند هللا إن تورع اإلنسان وتفرَّ  ،وعلى �ل حال المسألة مسألة َوَرعٍ 
لیتفرغ وُ�عان �سٍب له وألوالده  و�ن أخذ األجرة النقطاعه للتعلیم لیكون مصدرَ  ،-جل وعال–

 .-إن شاء هللا تعالى- بذلك على التفرغ فال �أس
 .٢٣/١٠/١٤٣١المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الحاد�ة عشرة، 

 


