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 أخذ األجرة على تعلیم العلم الشرعي

 
و�یف أستطیع أن �كون عملي  ؟هل �جوز لي أن آخذ راتًبا على تدر�س المواد الدینیة :السؤال
خرج من راتبي ما �غلب على ظني أنه �قابل تقصیري في وهل �كفي �ا شیخ أن أُ  ؟خالًصا

 أرجو التوضیح؟ ،ساعات العمل
أخذ الراتب أو أخذ المال أو أخذ األجرة على عمل الخیر �التدر�س مثًال �ختلف فیه  :الجواب

 ،ومنعه �ثیر منهم من أهل الورع أجرة ث على التحدیثأهل العلم أخذ المحدّ  وقد �حث ،أهل العلم

ق ما أخذتم إن أح«علیه الصالة والسالم: -واألصل في الجواز قوله  ،ولكن الجمهور على جوازه

 ،فإذا جاز هذا في القرآن ففي غیره من �اب أولى، ]٥٧٣٧[البخاري:  »أجًرا �تاب هللاعلیه 

و�عض أهل العلم یتورع من أخذ األجرة على تعلیم العلم الشرعي و�أخذ األجرة على تعلیم العلوم 

و�عضهم �شارط على �تب  ،�ل بیت بدرهم )بن مالكاألفیة (فكان �عضهم �شارط على  ،األخرى 

لكن ال �كون  ،ومع ذلك األصل في المسألة الجواز ،هذا األمر فیه أخف ،التوار�خ وما أشبه ذلك

ال  :ن إماًما �قولإ :هم العالم أو طالب العلم الدنیا وأنه ال �فعل �ذا إال �كذا �ما قیل لإلمام أحمد

على �ل حال أخذ  )،ّال �صلى خلفههذا رجل سوء ینبغي أ( :قال ،رمضان إال �كذا �كم أصلي

الرواتب واألجرة على التعلیم الذي انقطع من أجله وترك أسباب الرزق من أجله وفي نیته نفع 

 .فهو جائز ،المسلمین وانتفاعه هو وانتفاع من �عوله هذا ال �أس �ه

 ،وهذا ال ینافي هذا ،األجرة أخذي نعم �مكن اإلخالص مع إ ؟و�یف �كون عمله خالًصا

ومع ذلك قد �كون أشد في عدم اإلخالص من أخذ  ،نعم ترك األجرة أدعى إلى اإلخالص وأقرب

یتحدث بذلك  -جل وعال-علم الناس مجاًنا حسبة هلل األجرة ال سیما إذا �ان �ظهر للناس أنه �ُ 

فأخذ األجرة ال ینافي  ،فالذي �أخذ األجرة أفضل منه وأقرب إلى اإلخالص منه ،في المجالس

 .الصاإلخ

خذ من راتبي ما آهل �كفي أن �ما �قول السائل هنا: ( و�ذا �ان مقصًرا في ساعات العمل

لكن إذا حصل له ) األصل أال �قصر، �غلب على ظني أنه �قابل تقصیري في ساعات العمل؟

تقصیر خارج عن إرادته فإنه إذا أخرج من راتبه ما �غلب على ظنه أنه �قابل هذا الوقت الذي 

 �هللا أعلم. ،فإن شاء هللا تبرأ ذمته قّصر فیه
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