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 األحكام المتعلقة �القرآن الكر�م
 عوض شهري �تعلیم القرآن 

 
فُعرض علي التعلیم في حلقة تحفیظ  ،لیكون مصدًرا للرزق  ؛�نت أ�حث عن عمل :السؤال
وقیل لي �أن النفع مع �سب الرزق خیر من �سب الرزق مجرًدا في الشر�ات ونحوها،  ،القرآن

 أصل النیة البحث عن مصدر الرزق؟قبل علیه وفي فهل �جوز لي التعلیم وأنا مُ 

 -رضي هللا عنه– ال شك أن أخذ األجرة على تعلیم القرآن جاء فیه حدیث أبي سعید :الجواب
وال شك أن  ،وهذا في مسألة الرقیة ،]٥٧٣٧[البخاري:  »إن أحق ما أخذتم علیه أجًرا �تاب هللا«

وال مانع منه  �ه، فأخذ األجرة علیه ال �أس ،أنفع من مجرد الرقیة -جل وعال-التعلیم لكتاب هللا 
علیه الصالة -أما إذا �ان �علِّم الناس القرآن لیدخل في قوله  ،ض لألجرةما لم �كن الهدف متمحِّ 

وأخذ هذه األجرة لیستعین بها  ،]٥٠٢٧[البخاري:  »خیر�م من تعلم القرآن وعّلمه« :-والسالم
ته لألجرة ضت نیَّ وأما من تمحَّ  ،-إن شاء هللا تعالى-نه على أمور دینه ودنیاه فإن هذا ال مانع م

جل -ألن هللا  ؛ولیس �مأجور بل مأزور ،من غیر نظر إلى إفادة أو استفادة فإن هذا عمله �اطل
ْنَیا َوِز�َنَتَها ُنَوفِّ ِإَلْیِهْم َأْعَماَلُهْم ِفیَها َوُهْم ِفیَها َال { :�قول -وعال َمن َ�اَن ُیِر�ُد اْلَحَیاَة الدُّ

ُأْوَلِئَك الَِّذیَن َلْیَس َلُهْم ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ النَّاُر َوَحِبَط َما َصَنُعوْا ِفیَها َوَ�اِطٌل مَّا َ�اُنوْا  .ُیْبَخُسوَن 
سیما ما �ان من العبادات  وهذا في جمیع أعمال الخیر ال]، ١٦ - ١٥هود: [ }َ�ْعَمُلونَ 
و�مامة الناس في  ،قل مثل هذا في تعلیم العلم الشرعي ،قل مثل هذا في تعلیم الحدیث ،المحضة
 :قال ،أصلي �كم رمضان �كذا لما ُسئل عن قول الرجل: المشارطةفي  اإلمام أحمدو  ،المساجد

 �صلي خلف هذا؟!من  ،هذا رجل سوء

وفي مقابل انقطاعه  ،لیستعین �ه على أمور دینه ودنیاه ؛من بیت المال لكن لو أخذ ُجعًال 
ذ على تعلیم الحدیث أو العقیدة أو الفقه أو ما أشبه خَ أو َأ ،عن األعمال التي �كتسب من أجلها

ألنه �حتاج  ؛في مقابل التفرغ والتعطل عن الكسب ،-إن شاء هللا تعالى-ذلك ال مانع منه 
الكسب فهذا مذموم  ألجلأما أن �كون جاء لهذا العمل  ،وخیر من تكفف الناس ،وذر�ته تحتاج

 .بال شك

تعلیم و زراعة التجارة و والوأما تعلیم العلوم األخرى من علوم الدنیا �الِحَرف والصناعات 
لكن إذا نوى بذلك  ،األنها من أمور الدنی ؛صیدلة وغیر ذلك من العلوم هذا ال شيء فیهالطب و ال

ف وهذه العلوم فال رَ ونوى بذلك نفع الناس واإلحسان إلیهم في هذه المهن والحِ  ،النیة الصالحة
 �هللا المستعان. ،ألن النیة الصالحة تقلب العادات إلى عبادات ؛شك أنه یؤجر
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