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اال�ستاذ اجلامعي �أمنوذج ًا
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أ.م.د .قتيبة ضياء سهيل

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد

املرسلني وعىل اله وصحبه امجعني

للمدرس مكانة عالية ورفيعة عند مجيع االمم

والشعوب واالهتامم به واحرتامه وتوقريه ظهر يف

كل الرشائع والقوانني ومنها رشيعتنا االسالمية
الغراء فقد كان هلا قصب السبق يف هذا املجال حيث
جعلت مهنة التعليم يف اعىل املراتب وسنت للمعلم

من األحكام والقوانني ما يضبط عمله ويؤمن معيشته
وقد َخص فقهاء الرشيعة بام عرفوا به من دهاء وفطنة
يف استنباط االحكام املدرس بامتيازات هي قريبة

يف مضموهنا مما وضعه كل فقهاء القانون يف عرصنا
احلايل ولعل هذه الدراسة توضح جانبا من املقارنة

بني ما وضعته الرشيعة من احكام ختص املدرس وبني

القانون العراقي وقد اقترصت دراستي للموضوع
عىل االستاذ اجلامعي يف العراق ليكون أنموذجا
وذلك ؛ ألنه يمثل قطاعا واسعا من العاملني يف هذا

املجال كذلك فان عملنا يف اجلامعات يرتبط ارتباطا
مبارشا يف موضوع البحث مل يكن بحثنا خاليا من

املشاكل فقد كانت املسائل الفقهية اخلاصة بأحكام
املدرس متناثرة بني مسائل الفقه الواسعة مما استلزم

البحث الدقيق جلمعها كذلك فان التطور العلمي
والتقني يف جمال التعليم فرض نفسه عىل جمال الترشيع
فاختلفت صيغ التعاقد احلالية عن مثيالهتا يف الزمن

املايض فكانت املقارنة فيها يشء من الدقة.

وقد قمت بتقسيم هذه الدراسة اىل ثالثة مباحث:
فكان املبحث االول يف التعريف باملدرس

ومكانته يف الرشيعة االسالمية

اما املبحث الثاين فكان يف التعريف باملدرس يف

القانون وماهي لربز القوانني النافذة

واملبحث الثالث فكان يف املقارنة بني احكام

الرشيعة والقانون

وقد اهنيت بحثي بخامتة ذكرت فيها اهم النتائج

التي توصلت اليها .

واخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني

املبحث االول:
املدر�س يف ال�شريعة
اال�سالمية
املطلب االول:
املدر�س يف اللغة واال�صطالح
 -1املدرس لغة :درس اليشء ،والرسم يدرس

دروسا ،بالضم :عفا.

ودرسته الريح درسا :حمته ،إذا تكررت عليه

فعفته .ودرسه القوم :عفوا أثره .ومن املجاز:
درست املرأة تدرس درسا ،الفتح ،ودروسا ،بالضم:

حاضت .وخص اللحياين به حيض اجلارية .وهي
دارس ،من نسوة درس ودوارس.

ومن املجاز :درس الكتاب يدرسه ،بالضم،

ويدرسه ،بالكرس ،درسا ،بالفتح ،ودراسة ،بالكرس،
ويفتح ،ودراسا ،ككتاب :قرأه.
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األحكام الفقهية للمدرس بني الرشيعة والقانون
ويف األساس :كرر قراءته يف اللسان ودارسه ،من

ذلك كأنه عانده حتى انقاد حلفظه .وقال غريه :درس

الكتاب يدرسه درسا :تذلل بكثرة القراءة حتى خف

حفظه عليه.

ومن املجاز :املدرس ،كمحدث :الرجل الكثري

الدرس ،أي التالوة بالكتابة واملكرر له ،ومنه مدرس

املدرسة(. )1

البحوث املحكمة
ين آ َمنُوا ِم ْن ُك ْم
 .2وقال تعاىلَ { :ي ْر َف ِع اللهَّ ُ ا َّل ِذ َ
ين ُأوتُوا ا ْل ِع ْل َم َد َر َج ٍ
ات} [املجادلة]11 :
َوا َّل ِذ َ
قال ابن عباس رىض اهلل عنهام :للعلامء درجات

فوق املؤمنني بسبعامئة درجة ،ما بني الدرجتني مسرية

مخسامئة عام(. )3

 .3وقال تعاىل{ :إِ َّنماَ خَ ْي َشى اللهَّ َ ِم ْن ِع َب ِ
اد ِه ا ْل ُعلَماَ ُء}

[فاطر.]28 :

املدرس يف اصطالح اهل الرشيعة :وهو الذي

ومما ورد يف السنة النبوية املطهرة واقوال السلف

واحلديث ،والفقه ،والنحو ،والترصيف ونحو ذلك.

 .1عن أبى أمامة رىض اهلل عنه قال :ذكر لرسول

يتصدّ ى لتدريس العلوم الرشعية :من التفسري،
كررته
وهو مأخوذ من درست الكتاب دراسة إذا ّ
للحفظ(. )2

املطلب الثاين:
مكانة املدر�س عند امل�سلمني

لقد اعتنى املسلمون بالعلم والعلامء عناية كبرية

وتعظيمهم وعنايتهم هذه جاءت من تعظيم اهلل هلم يف
كتابه العزيز وعناية رسوله الكريم عليه افضل الصالة
واتم التسليم فمن ما جاء يف كتاب اهلل يف تعظيم شأن

العلم والعلامء .

ين َي ْع َل ُم َ
ون
 .1قوله تعاىلُ { :ق ْل َه ْل َي ْس َت ِوي ا َّل ِذ َ

ين لاَ َي ْع َل ُم َ
ون} [الزمر.]9 :
َوا َّل ِذ َ

حممد بن
حممد بن ّ
((( ينظر :تاج العروس من جواهر القاموسّ ،
الزبيدي ،ت:
عبد الرزّ اق احلسيني ،أبو الفيض ،امللقّب بمرتىضَّ ،

1205هـ ،تح :جمموعة من املحققني ،دار اهلداية :مادة درس

((( ينظر :صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ،أمحد بن عيل بن
أمحد الفزاري القلقشندي ثم القاهري ت821 :هـ ،دار الكتب
العلمية ،بريوت. 436/5 :
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رمحهم اهلل يف تعظيم العلامء:

اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم رجالن :أحدمها :عابد،
واآلخر :عامل ،فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله

وسلم« :فضل العامل عىل العابد كفضىل عىل أدناكم»،

ثم قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم« :إن اهلل
ومالئكته ،وأهل السموات واألرض ،حتى النملة

يف جحرها ،وحتى احلوت ليصلون عىل معلمي
الناس اخلري»(.)4

 .2وقال عليه الصالة والسالم «فضل العامل عىل

العابد كفضل القمر ليلة البدر عىل سائر الكواكب،
((( ينظر :خمترص منهاج القاصدين ،نجم الدين ،أبو العباس،
أمحد بن عبد الرمحن بن قدامة املقديس ،ت689 :هـ ،مك َت َب ُة دَا ِر
ال َب َيانْ  ،دمشق 1398 ،هـ  1978 -م.13/1 :

((( رواه الرتمذي باب ما جاء يف فضل الفقه عىل العبادة رقم
احلديث ( )2685وقال :حديث حسن صحيح غريب  .ينظر:

اجلامع الكبري  -سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى بن َس ْورة بن
موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى ،ت279 :هـ ،حتقيق:
بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي – بريوت 1998 ،م .

أ.م.د .قتيبة ضياء سهيل
وإن العلامء ورثة األنبياء ،وإن األنبياء مل يورثوا دينار ًا

 .2جيب عىل طالب العلم ان ينقاد ألستاذه يف اموره

وافر»(.)1

 .3ينبغي لطالب العلم ان ال جيلس قريبا من االستاذ

وال درمه ًا ،وإنام ورثوا العلم ،فمن أخذ به أخذ بحظ

وال خيرج عن رأيه وتدبريه

 .3وقال احلسن رمحه اهلل :لوال العلامء لصار

تعظيام له وان جيلس جملس االدب بني يديه.

 .4وقال معاذ بن جبل رىض اهلل تعاىل عنه:

 .5ينبغي ان حيسن اخلطاب مع استاذه وان ال يكثر من

ومدارسته تسبيح ،والبحث عنه جهاده ،وتعليمه ملن

 .6ينبغي ان يراعي الوقت املناسب للذهاب اىل املعلم.

الناس مثل البهائم.

تعلموا العلم ،فإن تعلمه هلل خشية ،وطلبه عبادة،
ال يعلمه صدقه ،وبذله ألهله قربة ،وهو األنيس يف
الوحدة ،والصاحب يف اخللوة.

 .5وقال كعب رمحه اهلل :أوحى اهلل تعاىل إىل

موسى عليه السالم :أن تعلم يا موسى اخلري وعلمه
للناس ،فإين منور ملعلم اخلري ومتعلمه قبورهم حتى

ال يستوحشوا بمكاهنم(.)2

 .4ان ينظره بعني االجالل ويعتقد فيه درجة الكامل
الكالم عنده وحيسن االصغاء.

 .7ينبغي ان يعرف له حقه وال ينسى فضله(. )3

املطلب الثالث:
االلقاب العلمية
للمدر�س عند امل�سلمني

لقد متيز املدرس يف عهد الدولة االسالمية

بمجموعة من االلقاب العلمية بعضها عام وبعضها

ونكاد ال نجد كتابا من كتب الرتبية عند املسلمني

يمثل اهل ختصص معني بذاته وهي بمجموعها

وضع العلامء اصوال وقواعد وآداب ينبغي لطالب

التعليمية يف ذلك الوقت وسنذكر بعضا من هذه

اال وقد افرد فصال يف تعظيم املدرس واالدب معه وقد
العلم ان يتخلق هبا عند دراسته بني يدي العلامء منها:

 .1ان ال يميش امامه وال جيلس مكانه وال يبتدئ

بالكالم عنده اال بإذنه .

((( رواه ابو داود باب احلث عىل طلب العلم  .قال املحقق:
حديث حسن بشواهده  .ينظر :سنن أيب داود ،أبو داود سليامن

بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي

كانت متثل التدرج العلمي للمدرس يف املؤسسات

االلقاب وكام يأيت:

 .1االمام :اعىل الدرجات العلمية ويطلق عىل اكابر
العلامء واملجتهدين كاإلمام الغزايل وغريه .

 .2املقرئ :وهو الذي يقرئ القرآن العظيم ،وقد
((( ينظر :تذكرة السامع واملتكلم يف ادب العامل واملتعلم ،بدر
الدين حممد بن ابراهيم بن سعداهلل ابن مجاعة الكناين الشافعي،

شعيب األرناؤوط  -حم ََّمد
الس ِج ْستاين ،ت275 :هـ ،حتقيقَ ،
ِّ
ِ
كامل قره بليل ،دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل 1430 ،هـ -

 95وما بعدها ،تعليم املتعلم طريق التعلم ،لربهان االسالم

((( ينظر :خمترص منهاج القاصدين. 13/1 :

االسالمي ،بريوت :ص  78وما بعدها .

 2009م. 485/5 :

ت 733 :هجري ،دار البشائر االسالمية ،بريوت لبنان :ص

الزرنوجي ،حتقيق :مروان قباين ،الطبعة االوىل  ،1981 -املكتب
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البحوث املحكمة

غلب اختصاصه يف العرف عىل مشايخ القراءة من

االسالم وحتديدا عند التقاء امني السامء جربيل عليه

النبي
 .3املحدّ ث :واملراد به من يتعاطى علم حديث ّ
الرواية والدّ راية ،والعلم
صلىّ اهلل عليه وس ّلم بطريق ّ

والسالم تلك اللحظة التارخيية سجلت اول مصطلح

تعليمي عرفه املسلمون اهنا كلمة اقرأ( )2بكل معانيها

ونحو ذلك.

اول جملس تعليمي بني معلم ومتعلم لذلك فإن

قراء السبعة املجيدين املتصدّ ين لتعليم علم القراءة.
ّ

بأسامء الرجال وطرق األحاديث ،واملعرفة باألسانيد

السالم بأمني االرض حممد عليه افضل الصالة

الفكرية والرتبوية والتعليمية كام ان هذا اللقاء سجل

 .4االستاذ :يطلق عىل من تفوق يف علم او اكثر من

االسالم ارسى قواعد التعليم منذ اليوم االول خلروجه

املدرس :وهو الذي يتصدّ ى لتدريس العلوم
.5
ّ

الصالة والسالم دعوته يف مكة املكرمة حتى قام بإنشاء

والترصيف ونحو ذلك .وهو مأخوذ من درست

خرج منها بعد ذلك قيادات االسالم.

العلوم كاألستاذ الرئيس ابو عيل ابن سينا .

الرشعية :من التفسري ،واحلديث ،والفقه ،والنحو،
كررته للحفظ.
الكتاب دراسة إذا ّ

للناس وما أن بارش معلم البرشية رسول اهلل عليه افضل
اول دار للتعليم يف االسالم فكانت دار االرقم( )3والتي
ومع توسع دائرة االسالم وخروجه من مكة

املدرس ،وأصل موضوعه
 .6املعيد :وهو رتبة اقل من ّ

املكرمة اىل يثرب بدأ التعليم يأخذ شكال آخر فام ان

املدرس إليهم ليفهموه وحيسنوه(.)1
ألقاه ّ

اهلل عليه وسلم حتى امنوا هبا وتعاهدوا عىل نرصهتا

املدرس الدرس وانرصف أعاد للطلبة ما
أنه إذا ألقى ّ

املطلب الرابع:
التطور التاريخي
لنظام التعليم عند امل�سلمني

كانت بداية التعليم عند املسلمني مع بزوغ فجر

سمع اهل يثرب دعوة االسالم من املعلم االول صىل
وطلبوا من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ان يبعث

هلم معلام يتلوا عليهم كتاب اهلل ويعلمهم احكامه
ومعانيه فارسل هلم مصعب بن عمري ريض اهلل عنه

()4

((( ينظر :السرية النبوية ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري

((( ينظر :حتفة املحتاج يف رشح املنهاج ،أمحد بن حممد بن عيل بن

القريش الدمشقي ،ت774 :هـ ،حتقيق :مصطفى عبد الواحد،

حممد 1357 ،هـ  1983 -م ،290/6 :رحلة ابن بطوطة (حتفة

 1976 -م. 385/1 :

حجر اهليتمي ،املكتبة التجارية الكربى بمرص لصاحبها مصطفى
النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار) ،حممد بن عبد اهلل

بن حممد بن إبراهيم اللوايت الطنجي ،أبو عبد اهلل ،ابن بطوطة ،ت:

779هـ ،أكاديمية اململكة املغربية ،الرباط 1417 ،هـ،259/5 :
الرتبية والتعليم يف االسالم ،سعيد الديوجي ،طبع بمطلع القرن

اخلامس عرش اهلجري ،العراق. 104- 103 :
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دار املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع بريوت – لبنان 1395 ،هـ

((( ينظر :فقه السرية النبوية مع موجز لتاريخ اخلالفة الراشدة،
حمّمد َسعيد َرمضان البوطي ،دار الفكر – دمشق ،الطبعة :اخلامسة

والعرشون  1426 -هـ. 69/1 :

((( ينظر :فقه السرية النبوية ،منري حممد الغضبان ،ت1435 :هـ،

جامعة أم القرى ،الطبعة :الثانية1413 ،هـ  1992 -م.317/1 :

أ.م.د .قتيبة ضياء سهيل
فابدع واجاد يف مهمته وأخذ يعقد املجالس العامة

وفرض له راتبا وللمتعلمني

وبعد هجرة الرسول عليه افضل الصالة والسالم اىل

التعليم لتشمل قصور االمراء والوالة وكانت هذه

واخلاصة لتعليم القرآن فنرش االسالم يف يثرب كلها
املدينة املنورة قام ببناء املسجد ليكون مكان العبادة

والتعليم عند املسلمني والذي ظل منذ ذلك الزمان
واىل االن مركزا للعبادة ولتعليم الناس اسس ومبادئ

اخلري والصالح ومل يرتك رسول اهلل عليه الصالة
والسالم فرصة اال وحوهلا لصالح نرش التعليم بني
املسلمني فام ان انتهت معركة بدر الكربى بانتصار

املسلمني عىل الكفار حتى نقل رسول اهلل صىل اهلل

عليه وسلم املعركة من املسلمني ضد الكفار اىل حرب
العلم ضد االمية فجعل فداء ارسى املعركة تعليم

عرشة من اوالد املسلمني وهذه خطوة رائدة مل يسجل
لنا التاريخ مثلها عىل مر العصور وبعد وفاة الرسول
عليه الصالة والسالم ومع اتساع دائرة االسالم هنج

الصحابة ريض اهلل عنهم هنج معلمهم االول فانترشوا
يف االمصار يعلمون الناس االسالم فصار هلم اتباع

وانصار وخترج عىل ايدهيم العلامء والفقهاء فأصبحت

جمالسهم مدارس علمية يعتد هبا كمدرسة عيل بن ايب
طالب يف الكوفة وابن عمر يف املدينة وابن عباس يف

مكة وابن مسعود وغريهم من الصحابة ريض اهلل

عنهم ويف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب ريض اهلل
عنه انشأت املكاتب وكان يرشف عليها بنفسه وعني
املعلمني لتعليم الصبيان وتأديبهم ويعد عامر بن

عبد اهلل اخلزاعي اول مدرس عينه عمر بن اخلطاب

()1

ويف عهد االمويني والعباسيني توسعت دائرة

القصور عونا لدور التعليم واملساجد يف نرش العلم
والثقافة فقد كان يعقد فيها كثري من حلقات االدب
والعلوم والفقه واحلديث واحلكمة كذلك يف هذا

العرص انترشت احللقات العلمية لتشمل الطرق

واالسواق ودور العلامء وقد ظلت هذه االماكن
مراكز للحركة العلمية يف البالد االسالمية اىل ان
ظهرت املدرسة بمعناها الصحيح يف اواخر القرن

الرابع اهلجري(.)2

كان املعلم يف املكاتب يأخذ االجرة من بيت

املال ويف بعض االحيان كان تؤخذ االجرة من

الطالب وبعض املدرسني كانوا يعلمون احتسابا هلل

دون اخذ اجرة.

مل يكن التعليم خاصا بالرجال فقد كان للنساء

دور مهم يف هذا املجال فقد كانت زوجات النبي عليه

الصالة والسالم يعلمن الناس الكثري من االحكام
وقد سجلت لنا كتب التاريخ جمموعة كبرية من النساء

املعلامت

()3

بعد ذلك بدأت مرحلة جديدة من مراحل

التعليم وهي مرحلة انشاء املدارس ومن ابرز
((( ينظر :الرتبية والتعليم يف االسالم ،سعيد الديوجي19-16 :
((( ينظر :الرتبية والتعليم يف االسالم ،حممد اسعد طلس،
مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،القاهرة. 46 – 45/1 :

((( ينظر :الرتبية والتعليم يف االسالم ،سعيد الديوجي27-23 :
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الشخصيات االسالمية التي اهتمت هبذا املوضوع

الوزير السلجوقي املشهور نظام امللك والذي قام ببناء
سلسلة كبرية من املدارس يف بلدان العامل االسالمي
سميت بالنظاميات واوقف هلا ما يلزم إلدامة عامرهتا

وكفالة مدرسيها وطالهبا من السكن والكتب
والطعام واالجور وهذه الوقفيات نقلة جديدة يف

نظام التعليم عند املسلمني فقد تسابق اهل اخلري يف
حتصيلها ابتغاء االجر والثواب من اهلل وهي وان كانت
صادرة من اشخاص اال اهنا صارت من االركان التي

ال تستغني عنها الدولة االسالمية فام اوقفه شخص

يبقى وقفا مهام تبدلت االحوال السياسية للبلد

والوقف خيضع لرشط الواقف وهو عند الفقهاء كنص

الشارع ال جيوز خمالفته والوقفيات التي بنيت يف عهد
نظام امللك ومن جاء بعده واملخصصة للتعليم ليست

متشاهبة يف تصميمها فبعضها خمصص لتدريس علم
واحد وبعضها اشبه ما تكون باجلامعات يف عرصنا
احلارض كاملدرسة النظامية واملدرسة املستنرصية يف
بغداد التي اشتهرت بحسن التنظيم والتنسيق والبناء

الواسع واملتقن كال املدرستني كانت اشبه باجلامعات
يف العرص احلايل فاملدرسة املستنرصية كانت تدرس
املذاهب االربعة احلنفية والشافعية واملالكية واحلنبلية

وكان فيها عدة اقسام
 -قسم للعربية.

 -وقسم للرياضيات والعلوم األخرى املشاهبة.

 -وقسم للطب والعلوم الطبيعية.

 -وقسم للفقه وأصوله.
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البحوث املحكمة
 -ودار للقرآن الكريم وعلومه.

 -ودار للحديث النبوي الرشيف وعلومه

وكان يتوىل إدارة «املدرسة املستنرصية» ناظر

خيتار من بني كبار موظفي الدولة ،ومعه مرشف،

وكاتب ،وخازن ،ومعهم موظفون آخرون،
معامريون ،وفراشون ،وبوابون ،ومحامي ،ومزين
«حالق» وقيم ،وطباخ ،وغالم ،وخازن اآلالت،
وخزنة للديوان وغريهم

()1

استمر هذا النوع من

التقدم النوعي يف مستوى التعليم واشتهر يف كل

حوارض العامل االسالمي كدمشق والقاهرة والقريوان
واالندلس وغريها من املدن .

املبحث الثاين:
املدر�س يف القانون العراقي
املطلب االول:
املدر�س يف القانون
وضح قانون اخلدمة اجلامعية رقم ( )23لسنة

 2008مفهوم املدرس يف القانون يف املادة ( )1ثالثا
بام يأيت:

يقصد بموظف اخلدمة اجلامعية ،كل موظف

يقوم بمامرسة التدريس اجلامعي والبحث العلمي
((( ينظر :رحلة ابن جبري ،ابن جبري ،حممد بن أمحد بن جبري
الكناين األندليس ،أبو احلسني ،ت614 :هـ ،دار ومكتبة اهلالل،

بريوت .183/1 :احلضارة اإلسالمية أسسها ووسائلها وصور

من تطبيقات املسلمني هلا وملحات من تأثريها يف سائر األمم،
عبد الرمحن بن حسن َح َبن ََّكة امليداين الدمشقي ،ت1425 :هـ،
دار القلم -دمشق ،الطبعة :األوىل 1418هـ1998-م،594/1 :
الرتبية والتعليم يف االسالم ،سعيد الديوجي 92 :وما بعدها .

أ.م.د .قتيبة ضياء سهيل
واالستشارة العلمية والفنية أو العمل يف ديوان وزارة

التعليم العايل والبحث العلمي أو مؤسساهتا ممن تتوفر

فيه رشوط عضو اهليئة التدريسية ،املنصوص عليها يف
قانون وزارة التعليم العايل والبحث العلمي رقم

( )40لسنة  1988أو إي قانون حيل حمله(.)1

املطلب الثاين :مهام املدر�س
يف القانون

املطلب الثالث :القوانني اخلا�صة
باملدر�س العامل يف وزارة التعليم
العايل العراقية
املدرس يف وزارة التعليم العايل يف العراق من

حيث كونه مدرسا تطبق عليه احكام قانون اخلدمة

اجلامعية ومن حيث كونه موظفا يف الدولة فإنه خيضع

لقانون وزارة التعليم العايل وقوانني اخلدمة املدنية

حدد قانون اخلدمة اجلامعية مهام وواجبات

اخلاصة بموظفي الدولة يف العراق فقد نصت املادة

يف مؤسسات التعليم العايل بموجب املادة ثانيا من

تطبق أحكام قانون وزارة التعليم العايل والبحث

التدرييس احلاصل عىل الشهادة العليا والذي يعمل

 18اوال من قانون اخلدمة اجلامعية عىل االيت:

القانون اعاله بام يأيت:

العلمي رقم ( )40لسنة  1988وقانون اخلدمة املدنية

 .1رعاية الطلبة فكريا وتربويا

رقم ( )24لسنة  1960وقانون انضباط موظفي

 .2االلتزام بالدوام الرسمي والقيام بالتدريس بفرعيه

الدولة والقطاع العام رقم ( )14لسنة  1991وقانون

 .3القيام بواجبات البحث العلمي داخل وخارج

( )6لسنة  2005تعديل قانون اخلدمة اجلامعية رقم

 .4املشاركة يف النشاطات العلمية والثقافية

القانون(. )3

النظري والعميل والواجبات املتعلقة هبام

الوزارة وكذلك القيام بأعامل التأليف والرتمجة والنرش

 .5اداء الواجبات االدارية املكلف هبا

 .6املسامهة يف تطوير االقسام العلمية واملشاركة يف
اللجان العلمية واإلدارية داخل وخارج الوزارة (.)2

التقاعد املوحد رقم ( )27لسنة 2006واالمر املرقم

( )142لسنة  1976فيام مل يرد به نص خاص يف هذا

املطلب الرابع :االلقاب العلمية يف
اجلامعات العراقية
نصت املادة  24من قانون وزارة التعليم العايل

والبحث العلمي رقم ( )40لسنة 1988

تتألف اهليئة التدريسية يف اجلامعات وهيئة املعاهد

((( ينظر :قانون اخلدمة اجلامعية رقم ( )23وتعديالته صباح

صادق جعفر االنباري ،مكتبة القانون والقضاء ،الطبعة الثانية
 :2014ص .3

((( ينظر :قانون اخلدمة اجلامعية :ص .4

الفنية من:

 .1االساتذة

((( ينظر :قانون اخلدمة اجلامعية :ص .16
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.2االساتذة املساعدين

البحوث املحكمة
وقد علل الفقهاء سبب هذا احلكم بااليت:

 .1ان يف تولية غري املؤهل فيه ارضار بمصلحة

 .3املدرسني

 .4املدرسني املساعدين

()1

املسلمني وذلك بإعطاء غري املستحق ودفع املستحق .

املبحث الثالث :احكام املدر�س
يف ال�شريعة والقانون
املطلب االول :تعيني املدر�س

 .3ان املدرس اذا مل يكن صاحلا للتدريس فإنه ال

الشك ان من اهم مرتكزات العملية التعليمية

أما اذا قام السلطان أو الوايل أو الوزير أو املسؤول

والعنرص االساس فيها هو املدرس لذلك كان لزاما
علينا االعتناء هبذه الشخصية واختيارها وفق اسس

ومعايري دقيقة تضمن وصول االكفاء هلذه املهنة وذلك
الن فيها صالح املجتمع وبناء اجليل وهنوض االمة .

وقد اعتنت كل من الرشيعة والقانون باختيار

هذه الشخصية ووضعت هلا من املعايري والضوابط ما
يضمن اختيار االنسب هلذا املكان وكااليت.

فقد ذهب فقهاء الرشيعة اىل ان السلطان (وهو

الذي يمثل رئيس الدولة او الوزير املختص او املدير
او من يمثلهم من االفراد واللجان العاملة يف هذا

املجال) اذا وىل مدرسا ليس بأهل مل تصح توليته

()2

((( ينظر :املوقع الرسمي لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 .2ان تعيني اجلاهل فيه ضياع للعلم والدين .

حيل له أخذ االجرة او الراتب عىل تدريسه(.)3

بعزل أو إقالة املدرس االهل فإنه ال تصح إقالته ومل
ينعزل

(.)4

من هذا يتبني ان الرشيعة حريصة عىل تعيني

االكفاء ملهنة التدريس وذلك يعد من املبادئ االساسية
التي ال يمكن بأي حال جتاوزها ولو كان ذلك بأمر

من السلطان الذي يمثل اعىل سلطة يف البلد يف حينها .
اما القانون فقد حذا حذو الرشيعة يف هذا املجال

فقد اشرتطت مجيع النصوص القانونية عىل سالمة
املتقدم للتعيني بصفة مدرس من الناحية اجلسمية

والعقلية والعلمية.

حيث نص قانون اخلدمة املدنية املعدل رقم 24

لسنة 1960

العراقية ،القوانني . /http://mohesr.gov.iq/ar

((( ينظر :االشباه والنظائر عىل مذهب ايب حنيفة النعامن ،زين

الدين بن إبراهيم بن حممد ،املعروف بابن نجيم املرصي ،ت:
970هـ ،وضع حواشيه وخرج أحاديثه :الشيخ زكريا عمريات،
دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان،الطبعة :األوىل 1419 ،هـ

 1999 -م ،337/1 :رد املحتار عىل الدر املختار ،ابن عابدين،

حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي،
ت1252 :هـ ،دار الفكر-بريوت الطبعة :الثانية1412 ،هـ -

1992م. 219 /4 :
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((( ينظر :رد املحتار عىل الدر املختار 440/5 :وما بعدها .
((( ينظر :املصدر السابق. 441 /5 :

أ.م.د .قتيبة ضياء سهيل

الف�صل الثالث� :شروط
التوظيف واال�ستخدام
املادة السابعة الفقرة الثالثة والرابعة واخلامسة عىل

اآليت:

ان يكون املتقدم للتعيني ناجحا يف الفحص الطبي وساملا من

االمراض املعدية ومن االمراض والعاهات اجلسمية والعقلية

التي متنعه من القيام بالوظيفة املعني هلا بموجب قرار من السلطات
الطبية املختصة وفقا لنظام خاص

اما الفقرة الرابعة فإهنا تنص عىل اآليت:

ان يكون املتقدم للتعيني حسن األخالق وغري

حمكوم بجناية غري سياسية او بجنحة متس الرشف
كالرسقة واالختالس والتزوير واالحتيال .
اما الفقرة اخلامسة وهي األهم

ان يكون حائزا عىل شهادة دراسية معرتف هبا(.)1

كام نص قانون اخلدمة اجلامعية رقم ( )23لسنة

 2008وتعديالته يف املادة السابعة الفقرة عارشا منه
عىل االيت:

عىل موظف اخلدمة اجلامعية الذي يعني ألول

مرة أو املنقول من دوائر الدولة أو القطاع العام ،اىل
احدى مؤسسات الوزارة التعليمية ان يقدم خالل

العام الدرايس االول من عمله ما يثبت أهليته للعمل

العلمي (االكاديمي) بام يظهر قابليته يف البحث
العلمي أو يساهم يف عملية الرتمجة أو يقوم بجهود
تدريسية ناجحة يعتمدها جملس القسم وجملس الكلية
((( ينظر :قوانني اخلدمة املدنية واملالك والرواتب واالنضباط
وسائر ترشيعات الوظيفة العامة ،اعداد القايض نبيل عبد الرمحن
حياوي ،املكتبة القانونية ،بغداد :ص 16وما بعدها .

أو املعهد ،عندئذ يثبت يف وظيفته ،وبخالف ذلك

ينقل اىل خارج املؤسسة .
()2

من هنا نالحظ ان القانون اشرتط لتثبيت املدرس

االهلية للعمل يف املجال العلمي (االكاديمي)
وبخالفه ال يتم التثبيت او ينقل اىل خارج املؤسسة.

املطلب الثاين� :صالحية التدري�س
اتفق اهل الرشيعة والقانون عىل وضع ضوابط

ورشوط يمكن هبا قياس اهلية املدرس ومدى

صالحيته للتدريس وذلك لضامن اكرب قدر من
العدالة يف تعيني املدرس وحتقيق املصلحة العامة يف

عدم ضياع العلم وعدم وصول من ال يمتلك الكفاءة
والقدرة اىل هذا املنصب املهم .

فقد ذكر فقهاء الرشيعة جمموعة من الضوابط التي

يتم عىل اساسها اختيار املدرس وعند النظر والتدقيق
فيها نجد اهنا قد تكون صاحلة لعرصهم لكنها مع

ذلك فهي تؤصل للمبحث اعاله ومن هذه الرشوط:

 .1املعرفة بمنطوق الكالم ومفهومه وبمعرفة

املفاهيم.

 .2ان يكون له سابقة اشتغال مع املشايخ بحيث صار
يعرف االصطالحات ويقدر عىل اخذ املسائل من

الكتب .

 .3له القدرة عىل ان يسأل وجييب اذا سأل.

 .4له سابقة اشتغال يف النحو والرصف بحيث صار
((( ينظر :قانون اخلدمة اجلامعية :ص. 8
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يعرف الفاعل من املفعول وغري ذلك وإذا قرأ ال يلحن

وإذا قرأ الحن بحرضته رد عليه

()1

هذه الضوابط وضعها فقهاء الرشيعة للمدرس

املتخصص بالعلوم الرشعية واملالحظ فيها اهنا

مجعت بني املؤهل العلمي للمتعني وبني املهارات التي
الشخصية التي جيب ان يمتلكها املتصدر للتدريس

حيث ان هذه املهنة جتمع بني هذين الضابطني فاملعرفة
بمنطوق الكالم ومفهومه تعني معرفة العلوم العقلية

التي هتتم بالتحليل واالستنتاج وآداب البحث
واملناظرة واالقناع العقيل اما ما ورد يف فقرة القدرة

عىل السؤال واالجابة عليه فإهنا تستلزم التمكن من
مهارة طرح االسئلة ومهارة حل املشكالت اما فقرة
معرفة علوم اللغة فإهنا تؤسس لبناء مهارات التواصل
الفعال وفن االلقاء والقدرة عىل التأثري باآلخرين

جمموع هذه املؤهالت مضافا اليها التمكن العلمي
تصنع شخصية املدرس الناجح والفعال .

البحوث املحكمة
الفنية من:

 .1االساتذة

 .2االساتذة املساعدين
 .3املدرسني

 .4املدرسني املساعدين(.)2

اما املادة  26واملادة  27فقد نصت عىل االيت:

يشرتط يف من يعني او يمنح لقب مدرس مساعد

أن يكون حائزا عىل شهادة املاجستري أو ما يعادهلا.

ويشرتط يف من يعني أو يمنح مرتبة مدرس توافر

احد الرشطني اآلتيني:

 .1ان يكون حائزا عىل شهادة دكتوراه معرتف هبا

او ما يعادهلا علميا أو ان يكون حائزا عىل أعىل شهادة
علمية أو فنية أو تقنية أو مهنية يف االختصاصات التي

ال متنح فيها شهادة دكتوراه وال شهادة معادلة هلا علميا
رشيطة اال تقل مدة الدراسة للحصول عىل هذه الشهادة

عن ثالث سنوات بع الشهادة اجلامعية االولية.

كذلك فان القانون اشرتط للتعيني احلصول

 .2ان يكون مدرسا مساعدا يف احدى جامعات

التدريس يف اجلامعات باحلصول عىل شهادة املاجستري

سنوات ونرش خالهلا بحثني قيمني يف االقل وقام

عىل شهادة معرتف هبا يف جمال التدريس واختص
والدكتوراه وهي متثل االجازة العلمية للعمل يف هذا

املجال فقد نص قانون وزارة التعليم العايل رقم 40

لسنة  1988عىل االيت:
مادة 24

تتألف اهليئة التدريسية يف اجلامعات وهيئة املعاهد
((( ينظر :حاشية ابن عابدين . 441/5
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القطر او هيئة املعاهد الفنية ملدة ال تقل عن ثالث
بجهود تدريسية جيدة(. )3

يضاف اىل ما ذكر ما نصت عليه املادة السابعة

عارشا من قانون اخلدمة اجلامعية رقم ( )23لسنة
2008

((( ينظر :املوقع الرسمي لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي
العراقية ،القوانني . /http://mohesr.gov.iq/ar

((( ينظر :المصدر نفسه .

أ.م.د .قتيبة ضياء سهيل
عىل موظف اخلدمة اجلامعية الذي يعني ألول

توضع من قبل مؤسس هذه املدارس وهو ما يعرف

احدى مؤسسات الوزارة التعليمية ان يقدم خالل

حيث ذهب الفقهاء اىل ان الواقف إذا رشط عىل

مرة أو املنقول من دوائر الدولة أو القطاع العام ،اىل
العام الدرايس االول من عمله ما يثبت أهليته للعمل

العلمي (االكاديمي) بام يظهر قابليته يف البحث
العلمي أو يساهم يف عملية الرتمجة أو يقوم بجهود
تدريسية ناجحة يعتمدها جملس القسم وجملس الكلية
أو املعهد ،عندئذ يثبت يف وظيفته ،وبخالف ذلك

ينقل اىل خارج املؤسسة(.)1

عند الفقهاء برشط الواقف

املدرسني حضور الدرس يف املدرسة أياما معلومة

فإنه ال يستحق املعلوم اي الراتب إال من بارش
واستمر بالدوام دون غياب أو انقطاع ،ولو رشط
الواقف ان من زادت غيبته عىل كذا اخرجه الناظر

()2

وقرر غريه تبعا لرشط الواقف ،فلو مل يعزله وبارش

فإنه ال يستحق املعلوم

()3

كام ان اغلب مؤسسات التعليم اجلامعي االن

وزاد الفقهاء عىل ذلك أن املدرس إذا اعطى

عليا اجتياز دورة علمية يف مادة طرائق التدريس

الدرس يف داره أو يف مسجد او يف مدرسة أو جامعة

تشرتط عىل التدرييس احلاصل عىل شهادة جامعية
مضافا هلا القاء حمارضة علمية يف جمال التخصص

امام اساتذة هلم خربة يف هذا املجال وهو ما يعرف يف
اجلامعات اآلن بصالحية التدريس .

املطلب الثالث :حكم املبا�شرة
بالدوام واحل�ضور والغياب

بعد تعيني املدرس يف وظيفته فإن هذا يقتيض

مبارشته يف الدوام الرسمي يف املكان الذي عني فيه
وعدم االنقطاع حتى يستحق بموجبه االجر او الراتب

املتفق عليه بينه وبني املؤسسة التي تعاقد للعمل معها .
وعند النظر يف كتب فقهاء الرشيعة نجد هذه

املسألة قد تم بحثها يف املدارس الوقفية والتي هي
عبارة عن مدارس خاصة تدار وفق تعليامت وضوابط

((( ينظر :قانون اخلدمة اجلامعية :ص . 8

الدرس يف غري املكان املخصص للدراسة كأن يعطي
اخرى أو يف مكتبة فإنه ال يستحق األجر ألنه مل يبارش

يف املكان املحدد له يف العقد .

قال ابن نجيم احلنفي (فإن قلت :إذا كان له درس

يف جامع والزمه بنية أن يكون عام عليه يف مدرسة هل

يستحق معلوم املدرسة قلت :ال يستحق إال إذا بارش

يف املكان املعني بكتاب الوقف)(.)4

((( ينظر :البحر الرائق رشح كنز الدقائق زين الدين بن إبراهيم
بن حممد ،املعروف بابن نجيم املرصي (ت970 :هـ) ،وتكملة
الطوري ،الطبعة :الثانية ،دار الكتاب اإلسالمي246/5 :

((( الناظر :بكرس الظاء ،اسم فاعل من نظر ج نظارة ونظار،
املسؤول عن عقار أو دائرة ،أو جمموعة من الناس يرعاهم ويدير

شؤوهنم ،ومنه :ناظر الوقف ،وناظر املدرسة  .ينظر :معجم لغة

الفقهاء ،حممد رواس قلعجي  -حامد صادق قنيبي ،دار النفائس

للطباعة والنرش والتوزيع ،الطبعة :الثانية 1408 ،هـ 1988 -

م. 472/1 :

((( ينظر .:البحر الرائق رشح كنز الدقائق.264 /5 :

العدد ال�سابع  -ال�سنة الرابعة2017 -م  -اجلزء الأول
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األحكام الفقهية للمدرس بني الرشيعة والقانون
واستثنى الفقهاء املدرس الذي مل يبارش الدوام يف

وظيفته بسبب االكراه او اي عذر مقبول رشعا وعرفا
فانه يف هذه احلالة يستحق الراتب املحدد له

اما يف القانون فقد ذكرت املادة  16اوال من قانون

اخلدمة املدنية ان املوظف ال يستحق الراتب الشهري اال
بعد مبارشته وحتسب االجور بدءا من تاريخ املبارشة.

كام اشارت الفقرة اىل االستثناءات بسبب االعذار

املرشوعة وكااليت:
املادة 1٦

 -1يستحق املوظف راتب وظيفته عند التعيني

بدءا من تاريخ مبارشته بوظيفته ،واذا مل يبارش خالل

عرشة ايام من تاريخ تبلغه بالتعيني عدا ايام السفر

املعتادة يعد امر التعيني ملغيا ،وجلهة التعيني يف حالة

تقديم عذر مرشوع امهال املوظف مدة ال تزيد عىل
ثالثني يوما من تاريخ تبلغه بالتعيني لغرض املبارشة،
وبانقضائها يعد امر التعيني ملغيا(.)1

املطلب الرابع :احل�ضور والغياب
اذا بارش املدرس يف وظيفته فانه يلزمه احلضور

للدوام بموجب العقد املربم بينه وبني اجلهة التي
يدرس حلساهبا ليستحق بموجبه اجرة التدريس فإذا

غاب او ختلف او انقطع املدرس عن الدوام فام هو

االثر الرشعي والقانوين املرتتب عىل ذلك

ال خالف بني فقهاء الرشيعة يف ان املدرس اذا

غاب او انقطع عن الدوام بدون عذر رشعي فإنه حيرم
((( ينظر :ينظر :قوانني اخلدمة املدنية :ص . 29
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البحوث املحكمة
مرسومه او راتبه املعني له بموجب العقد

أما اذا غاب بعذر كمرض أو حج او غري ذلك من

األعذار الرشعية املتعارف عليها يف اصطالح الفقهاء

فقد ذكر فقهاء احلنفية أن هذه املسألة مل يرد فيها

نقل عن االولني ولكن وردت يف فتاوى املتأخرين
وفيها ثالثة اقوال:

القول االول :ان املدرس او الفقيه او املعيد او

االمام او من كان مبارشا شيئا من وظائف املدارس إذا
مرض أو حج وحصل ما يسمونه الناس عذرا رشعيا

عىل اصطالحهم املتعارف عليه بني الفقهاء أنه ال حيرم

مرسومه املعني بل يرصف اليه وال تكتب عليه غيبة

وهذا ما ذهب اليه الطرسويس.

القول الثاين :أن املدرس أو الفقيه أو احد من

ارباب الوظائف إذا مرض أو حصل له عذر رشعي
فإن أمكنه أن يبارش وظيفته مع عذره استحق وإن كان
ال يمكنه أن يبارش ذلك ال يستحق شيئا من املعلوم

وهو ما ذهب اليه ابن نجيم احلنفي .

القول الثالث :وهو ما نقله ابن نجيم عن ابن

وهبان أنه قال :أذا سافر للحج أو صلة الرحم ال

ينعزل وال يستحق املعلوم(.)2

وعند النظر يف أقوال الفقهاء اعاله نجد أن منهم

من نظر اىل مصلحة املؤسسة عىل حساب املدرس
الذي يعمل فيها ومنهم من نظر اىل مصلحة املدرس

عىل حساب املؤسسة التي يعمل فيها ومنهم من وازن

((( ينظر :البحر الرائق248/5 :

أ.م.د .قتيبة ضياء سهيل
بني املصلحتني وهو ما ذهب اليه ابن وهبان والذي
يمكن ان يقال انه االرجح .

واحلقيقة ان عملية املوازنة يشء جيد وضامن

حلقوق املدرس الذي يقدم جهودا كبرية خالل مدة

التدريس واملؤسسة التي عليها التزامات علمية
وادارية جيب الوفاء هبا عىل ان تنظم هذه العملية

بقانون يضمن حقوق الطرفني وهو عني ما ذهب اليه
القانون العراقي

سنتني متتاليتني ،إال بموافقة املوظف(. )1

املطلب اخلام�س :حكم اخذ
االجرة على التدري�س

حيتاج املدرس إلمتام عمله بصورة صحيحة

اىل اجر لقاء عمله يف هذا املجال يسد به حاجاته
وحاجات اهله فام هو احلكم الرشعي والتكييف

القانوين هلذا االجر

ال خالف بني الفقهاء يف جواز اخذ الرزق او

فقد نصت املادة العارشة اوال وثانيا وثالثا من

العطيات من بيت مال املسلمني عىل التعليم بكافة

اوال -يستحق موظف اخلدمة اجلامعية إجازة

الدولة للمدرس او املوظف يف الدول التي تتبع نظام

سنة دراسية وجيوز تراكم هذه اإلجازات عىل أن ال

كذلك ال خالف بني الفقهاء يف جواز اخذ االجرة

قانون اخلدمة اجلامعية عىل االيت:

اعتيادية براتب تام ملدة ( )15مخسة عرش يوم عن كل

يمنح املوظف خالل السنة الدراسية الواحدة أكثر من

( )30ثالثني يوما .

ثاني ًا– تدور حلساب موظف اخلدمة اجلامعية

إجازاته االعتيادية التي استحقها طبق ًا ألحكام هذا

صوره وان ذلك يمثل الراتب او االجرة التي تعطيها

التعليم املجاين(.)2

عىل التعليم اخلاص واملتمثل بالكليات واجلامعات
التي تستويف اجور مدرسيها من الطالب وان ذلك
من باب االجارة املباحة وهذا يف كافة العلوم سوى
علوم القران واحلديث والفقه وما شاهبها من العلوم

القانون وقانون اخلدمة املدنية رقم ( )24لسنة .1960

الدينية(.)3

العطلة السنوية ملدة ( )60ستني يوما ،ولرئيس

((( ينظر :قانون اخلدمة اجلامعية :ص . 9

ثالث ًا– يستحق موظف اخلدمة اجلامعية إجازة

اجلامعة أن يدعو موظف اخلدمة اجلامعية ألداء بعض
الواجبات الرسمية خالل العطلة السنوية وتعويضه

عنها بمدة مماثلة خالل السنة أو بام يعادل ذلك من
راتب وخمصصات شهرية ،وال يعاد هذا التكليف

((( ينظر :املغني ،أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد
بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم الدمشقي احلنبيل ،الشهري بابن

قدامة املقديس ،ت620 :هـ ،مكتبة القاهرة ،412/5 :املوسوعة

الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -الكويت:
15/13

((( ينظر :جممع االهنر يف رشح ملتقى االبحر ،عبد الرمحن بن
حممد بن سليامن املدعو بشيخي زاده ،يعرف بداماد أفندي ،ت:

1078هـ ،دار إحياء الرتاث العريب،384/2:

العدد ال�سابع  -ال�سنة الرابعة2017 -م  -اجلزء الأول
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األحكام الفقهية للمدرس بني الرشيعة والقانون
اختلف الفقهاء يف جواز اخذ االجرة عىل العلوم

الدينية املتمثلة بعلوم القران والفقه واحلديث وما

شاهبها اىل ثالثة اقوال:

القول االول :اجلواز وبه قال املالكية والشافعية

وأبو قالبة وأبو ثور ،وابن املنذر وهو رواية عن االمام
امحد واليه ذهب املتأخرون من احلنفية(. )1

القول الثاين :الكراهة وبه قال الزهري واحلسن،

وابن سريين ،وطاووس ،والشعبي ،والنخعي(. )2

القول الثالث :التحريم وبه قال احلنفية وهو

رواية اخرى عند اإلمام امحد واليه ذهب عطاء

والضحاك(.)3

استدل اصحاب القول االول بااليت:

ثانيا :روي أن (أبا سعيد رقى رجال بفاحتة الكتاب

عىل جعل فربأ ،وأخذ أصحابه اجلعل ،فأتوا به رسول
اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -فأخربوه ،وسألوه ،فقال:

لعمري ملن أكل برقية باطل ،لقد أكلت برقية حق،
كلوا وارضبوا يل معكم بسهم)

()6

قالوا :واخذ االجر عىل القران يف معناه(. )7

ثالثا :قوله عليه الصالة والسالم (أحق ما أخذتم

عليه أجرا كتاب اهلل) (.)8

رابعا :قالوا :وألنه جيوز أخذ الرزق عليه من بيت

املال ،فجاز أخذ األجر عليه ،كبناء املساجد والقناطر،

ووجه الداللة قوهلم :اذا جاز تعليم القرآن عوضا

عليه(.)9

()ينظر :املغني  ،411/5التاج واالكليل ملخترص

الغرناطي ،أبو عبد اهلل املواق املالكي ت897 :هـ ،دار الكتب
العلمية الطبعة :األوىل1416 ،هـ1994-م ،534/7:مغني

املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،شمس الدين ،حممد بن

أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي ،ت977 :هـ ،دار الكتب العلمية
الطبعة :األوىل1415 ،هـ  1994 -م ،461/3 :جممع االهنر يف
رشح ملتقى االبحر 384/2

((( ينظر :املغني إلبن قدامة 411/5 :وما بعدها

((( ينظر :جممع االهنر يف رشح ملتقى االبحر 384/2

()اخرجه البخاري باب خريكم من تعلم القران

وعلمه رقم احلديث  ،5026صحيح البخاري ،حممد بن إسامعيل
أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ،حممد زهري بن نارص النارص ،دار

طوق النجاة ،األوىل1422 ،هـ.
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عليه يف اإلجارة(. )5

اوال :بام روي ان رسول اهلل  -صىل اهلل عليه

خليل ،حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري

(((

يف باب النكاح ،وقام مقام املهر ،جاز أخذ األجرة

وكذلك قالوا :ملا كان اجللوس لتعليم القرآن غري

وسلم  -زوج رجال بام معه من القرآن(. )4

(((

البحوث املحكمة

واجب عىل الرجل ،وال الزم له ،جاز له أخذ األجرة
وقال االمام امحد :التعليم أحب إيل من أن يتوكل

هلؤالء السالطني ،ومن أن يتوكل لرجل من عامة
الناس يف ضيعة ،ومن أن يستدين ويتجر ،لعله ال

((( ينظر :املغني البن قدامة. 411/5 :

((( اخرجه مسلم باب جواز أخذ األجرة عىل الرقية بالقرآن
واألذكار رقم احلديث  ،2201صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج
أبو احلسن القشريي النيسابوري ،ت261 :هـ ،حممد فؤاد عبد
الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.

((( ينظر :املغني.411/5 :

((( اخرجه البخاري باب الرشط يف الرقية بقطيع من الغنم رقم
احلديث . 5737

((( ينظر :املغني.411/5 :

أ.م.د .قتيبة ضياء سهيل
يقدر عىل الوفاء ،فيلقى اهلل تعاىل بأمانات الناس(.)1

وقال متأخرو احلنفية ان بعض مشاخينا استحسنوا

االستئجار عىل تعليم القرآن اليوم؛ ألنه ظهر التواين

يف األمور الدينية .ففي االمتناع تضييع حفظ القرآن

وعليه الفتوى(.)2

سورة من القرآن ،فأهدى إليه مخيصة أو ثوبا ،فذكر

ذلك للنبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -فقال :لو أنك
لبستها ،أو أخذهتا ،ألبسك اهلل مكاهنا ثوبا من نار»

()4

ثالثا :عن أيب ،قال« :كنت أختلف إىل رجل

مسن ،قد أصابته علة ،قد احتبس يف بيته أقرئه القرآن،

اما اصحاب القول الثاين والثالث فقد استدلوا بااليت:

فكان عند فراغه مما أقرئه يقول جلارية له :هلمي بطعام

ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة ،فأهدى إيل رجل

نفيس منه يشء ،فذكرته للنبي  -صىل اهلل عليه وسلم

اوال :بام روى عبادة بن الصامت ،قال :علمت

منهم قوسا ،قال :قلت :قوس وليست بامل .قال:

قلت أتقلدها يف سبيل اهلل .فذكرت ذلك للنبي  -صىل

اهلل عليه وسلم  .-وقص عليه القصة ،قال« :إن رسك

أن يقلدك اهلل قوسا من نار ،فاقبلها»(. )3

ثانيا :بام روي عن أيب بن كعب ،أنه «علم رجال

أخي .فيؤتى بطعام ال آكل مثله باملدينة ،فحاك يف
 -فقال :إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله ،فكل

منه ،وإن كان يتحفك به ،فال تأكله»(. )5

رابعا :وعن عبد الرمحن بن شبل األنصاري ،قال:

سمعت رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -يقول:

«اقرءوا القرآن ،وال تغلوا فيه ،وال جتفوا عنه ،وال

تأكلوا به ،وال تستكثروا به»

()6

((( ينظر :الرشح الكبري عىل متن املقنع ،عبد الرمحن بن حممد بن
أمحد بن قدامة املقديس اجلامعييل احلنبيل ،ت682 :هـ ،دار الكتاب

العريب للنرش والتوزيع. 63/6:

خامسا :قالوا :وألن من رشط صحة هذه

((( ينظر :اهلداية يف رشح بداية املبتدي ،عيل بن أيب بكر بن عبد

((( املنتخب من مسند عبد بن محيد ،أبو حممد عبد احلميد بن
الكسيّ ويقال لهَ :
محيد بن نرص َ
الكشيّ بالفتح واإلعجام ،ت:

((( اخرجه البيهقي يف باب التزويج عىل تعليم القران برقم

الصعيدي ،مكتبة السنة – القاهرة ،الطبعة :األوىل– 1408 ،

اجلليل الفرغاين املرغيناين ،ت593 :هـ ،حتقيق :طالل يوسف،
دار احياء الرتاث العريب  -بريوت – لبنان. 238/3 :

249هـ ،حتقيق :صبحي البدري السامرائي ،حممود حممد خليل

 . 14279ينظر :السنن واآلثار ،أمحد بن احلسني بن عيل بن
موسى ُ
اخلسرْ َ ْو ِجردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي ،ت458 :هـ،

((( نيل األوطار ،حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين،

 -باكستان) ،دار قتيبة (دمشق -بريوت) ،دار الوعي (حلب

مرص ،الطبعة :األوىل1413 ،هـ 1993 -م. 343/5 :

عبد املعطي أمني قلعجي ،جامعة الدراسات اإلسالمية (كراتيش
 -دمشق) ،دار الوفاء (املنصورة  -القاهرة) ،الطبعة :األوىل،

1412هـ 1991 -م . 221/10 :قال االلباين :اسناد البيهقي
ضعيف  .ينظر :رواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد
نارص الدين األلباين ،ت1420 :هـ ،املكتب اإلسالمي – بريوت،

الطبعة :الثانية  1405هـ 1985 -م316/5 :

.91/1 :1988

ت1250 :هـ ،حتقيق :عصام الدين الصبابطي ،دار احلديث،

((( اخرجه االمام امحد يف مسنده برقم  ،15670وقال املحقق:
احلديث صحيح  ..ينظر :مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو عبد اهلل
أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين :ت241 :هـ،

حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،هـ  2001 -م. 441/24 :
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األحكام الفقهية للمدرس بني الرشيعة والقانون

البحوث املحكمة

األفعال ،كوهنا قربة إىل اهلل تعاىل ،فلم جيز أخذ األجر

ومنها ايام األعياد واملناسبات الدينية والوطنية يضاف

الرتاويح(.)1

واملنصوص عليها يف عقد التدريس فام هو حكم اخذ

عليها ،كام لو استأجر قوما يصلون خلفه اجلمعة أو
مل يفرق القانون بني مدرس العلوم االسالمية

وغريه من تدريسيي العلوم االخرى فقد تعاملت
املواد القانونية اخلاصة بمنح استحقاقات املدرسني

بالتساوي بني اجلميع فقد نصت املادة  1ثالثا من
قانون اخلدمة اجلامعية عىل االيت:

يقصد بموظف اخلدمة اجلامعية ،كل موظف

يقوم بمامرسة التدريس اجلامعي والبحث العلمي
واالستشارة العلمية والفنية أو العمل يف ديوان وزارة

التعليم العايل والبحث العلمي أو مؤسساهتا ممن تتوفر

فيه رشوط عضو اهليئة التدريسية ،املنصوص عليها يف
قانون وزارة التعليم العايل والبحث العلمي رقم

( )40لسنة  1988أو إي قانون حيل حمله(.)2

وهذا يعني ان كل التدريسني الذين توافرت

فيهم رشوط اعضاء اهليئة التدريسية املنصوص عليها
يف قانون وزارة التعليم العايل املشار اليه يف اعاله

متساوون يف احلقوق والواجبات بغض النظر عن

ختصصاهتم .

املطلب ال�ساد�س :حكم العطل
والإجازات الر�سمية

مع استمرار دوام املدرس يف مكان عمله فإنه

سيوافق أياما تعارف الناس عىل عدها عطال رسمية
((( ينظر املغني. 412/5 :

((( ينظر :قانون اخلدمة اجلامعية :ص .3
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هلا العطل املقررة للمدرس خالل العام الدرايس
األجرة عىل هذه األيام؟

ال خالف بني فقهاء الرشيعة يف جواز اخذ االجرة

عىل التدريس ايام العطل إذا كانت مرشوطة يف اصل

التعاقد بني املدرس واملؤسسة التعليمية التي يعمل
فيها كام يف املدارس الوقفية فإن مسألة اخذ األجرة

فيها يكون تبعا لرشط الواقف

()3

اما اذا مل ينص عليها العقد فقد اختلفت الفتوى

عندهم

فقال احلنفية :اهنا ينبغي ان تلحق ببطالة القايض

وقد اختلفوا يف أخذ القايض ما رتب له من بيت

املال يف يوم بطالته اىل قولني:

القول األول :إنه يأخذ يف يوم البطالة؛ ألنه

يسرتيح لليوم الثاين.

القول الثاين :ال يأخذ.

وإىل القول األول ذهب املتأخرون وقالوا انه

االظهر وهو الذي ينبغي أن يكون كذلك يف املدارس

ألن يوم البطالة لإلسرتاحة وهو يف احلقيقة يكون
للمطالعة والتحضري

()4

((( ينظر :االشباه والنظائر البن نجيم ،81/1 :حتفة املحتاج يف
رشح املنهاج وحوايش الرشواين والعبادي أمحد بن حممد بن عيل
بن حجر اهليتمي ،املكتبة التجارية الكربى بمرص 1357 ،هـ -

 1983م. 272/6 :

((( ينظر :األشباه والنظائر. 81/1 :

أ.م.د .قتيبة ضياء سهيل
اما فقهاء الشافعية فقد جعلوا العرف هو املحكم

يف اخذ االجر من عدمه .

فقالوا :يستحق الفقهاء اجلامكية( )1إذا بطلوا يف

األشهر الثالثة التي وقفت يف زمان عهد فيه البطالة

فيها ،أما املدارس القديمة املوقوفة يف زمن مل يعهد

ذلك فيها  ..فال جيوز أخذها فيها

()2

اما يف القانون فقد حسمت هذه املسألة بنص

املادة العارشة الفقرة ثالثا من قانون اخلدمة اجلامعية
فقد نصت هذه املادة عىل االيت:

ثالثا– يستحق موظف اخلدمة اجلامعية إجازة

العطلة السنوية ملدة ( )60ستون يوما ،ولرئيس

اجلامعة أن يدعو موظف اخلدمة اجلامعية ألداء بعض
الواجبات الرسمية خالل العطلة السنوية وتعويضه

عنها بمدة مماثلة خالل السنة أو بام يعادل ذلك من
راتب وخمصصات شهرية ،وال يعاد هذا التكليف

سنتني متتاليتني ،إال بموافقة املوظف(. )3

هذه املادة اعطت للمدرس حق التمتع بإجازة

العطلة السنوية وبراتب تام وإذا ما كلف بواجبات

خالل هذه اإلجازة فإنه يعوض براتب إضايف أو
اجازة بدال عنها.

((( اجلامكية :وهي لفظ فاريس معرب وتعني رواتب أصحاب

الوظائف من االوقاف  .ينظر :معجم لغة الفقهاء. 85/1 :

((( ينظر :النجم الوهاج يف رشح املنهاج ،كامل الدين ،حممد
بن موسى بن عيسى بن عيل الدَّ ِمريي أبو البقاء الشافعي ،ت:
808هـ ،دار املنهاج (جدة)،حتقيق :جلنة علمية ،الطبعة :األوىل،
1425هـ 2004 -م. 432/5 :

((( ينظر :قانون اخلدمة اجلامعية :ص .9

أما املادة السابعة الفقرة ثامنا من القانون اعاله

فقد اكدت عىل رصف الراتب مع خمصصات اخلدمة
اجلامعية خالل العطل واإلجازات وكاآليت:

املادة السابعة :ثامنا – يستمر رصف خمصصات

اخلدمة اجلامعية خالل العطل واإلجازات االعتيادية
واملرضية وإجازات الوضع واإليفادات الرسمية.

ويمنح نصف الراتب مع نصف املخصصات
إلجازات األمومة وللمجازين للدراسة داخل

و خارج العراق وللمتمتعني بالبعثات الدراسية
والزماالت يف اخلارج(.)4

املطلب ال�سابع :حكم التدري�س
يف اكرث مكان

من املسائل املهمة التي قد تعرتض املدرس خالل

مدة عمله يف التدريس هو العمل يف اكثر من مكان

وذلك كان يدرس حلساب اكثر من مؤسسة تعليمية
يف نفس الوقت وقد وضحت كتب الرشيعة والقانون
هذه املسألة وبينت احلكم فيها عىل وفق االيت:

ذهب فقهاء الرشيعة اىل ان اجور التدريس

املستحقة للمدرس تقدم عىل كل االجور االخرى

اخلاصة باملؤسسة التعليمية مثل البناء والرتميم ورشاء
مواد حتى مع وجود ضيق يف النفقات غري أن ذلك
مرشوط بمالزمة املدرس للتدريس يف االيام املتفق

عليها يف العقد بني املدرس واملؤسسة التي يعمل فيها
فإذا اخل املدرس برشوط التعاقد اعاله فإن احلكم

((( ينظر :املصدر السابق :ص . 7
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األحكام الفقهية للمدرس بني الرشيعة والقانون
الرشعي يكون عىل وفق احلالتني االتيتني:

البحوث املحكمة
عن اللجان أو األعامل التي تعترب جزء ًا من واجبات

 .1اذا كان املدرس يدرس يف بعض النهار يف

وظيفته ا ّ
ال أنه حيق له تناول أجود اخلدمات اخلاصة

يوجد نص واضح يف العقد يف هذه املسألة فإنه يستحق

بواجبات الوظائف املصدقة يف مالك دائرته وختتلف

مؤسسة تعليمية وبعض النهار يف مؤسسة اخرى وال
أخذ اجور التدريس من املؤسستني .

التي يقدمها اىل احلكومة اذا كانت اخلدمات ال تتعلق
عن أعامله االعتيادية وواجبات الدائرة التي ينتمي

 .2اذا كان املدرس يدرس بعض االيام يف مؤسسة

اليها ولوزير املالية إصدار تعليامت لتنفيذ هذه املادة(.)2

احلالة ال يتم رصف اجوره كاملة بل يتم رصف اجوره

عدم جواز اجلمع بني وظيفتني اال بموجب القانون

تعليمية والبعض االخر يف مؤسسة اخرى فإنه يف هذه
فقط مقابل االيام التي حرض فيها (. )1

من هنا نالحظ أن فقهاء الرشيعة قد احالوا هذه

املسألة اىل رشوط التعاقد بني املدرس واملؤسسة
الراعية للعملية التعليمية آخذين بنظر االعتبار

مصلحة الطرفني ففي احلالة االوىل اجاز الفقهاء
أخذ كامل االجور بالنسبة للمدرس كونه اتم نصاب
ساعات الدوام املتفق عليها اما يف احلالة الثانية فان
املدرس اخل بنصاب الدوام املتفق عليه بني الطرفني

لذلك مل يستحق كامل االجور .

اما يف القانون فقد حسمت املواد القانونية الواردة

يف قانون اخلدمة املدنية وقانون اخلدمة اجلامعية املسألة
وعىل وفق االيت:

ورد يف نص املادة  53الفقرة اوال من قانون

اخلدمة املدنية

 - 1ال حيق للموظف أو املستخدم أن يتقاىض

راتبني عن وظيفتني يف وقت واحد أو خمصصات
((( ينظر :البحر الرائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري231/5 :
وما بعدها .

302

اما قانون انضباط موظفي الدولة فإنه اشار اىل

فقد نصت املادة اخلامسة اوال من الفصل الثاين

واجبات املوظف عىل اآليت:

حيظر عىل املوظف ما يأيت:

اوال :اجلمع بني وظيفتني بصفة اصلية او اجلمع

بني الوظيفة او اي عمل آخر اال بموجب أحكام

القانون(. )3

هذه النصوص وغريها تدل وبشكل قاطع بانه ال

حيق للتدرييس بصفته الوظيفية اجلمع بني وظيفتني او

تقايض راتبني عن وظيفتني اال بموجب القانون وهذا
يعني ان تنظيم هذه العملية يعود اىل رشوط التعاقد
بني املدرس واملؤسسة التعليمية.

املطلب الثامن :متديد خدمة املدر�س
اذا اكمل املدرس خدمته الفعلية املنصوص عليها

بموجب العقد الذي بينه وبني املؤسسة التعليمية فهل
حيق له متديد هذه اخلدمة ام ال ؟

ذهب فقهاء الرشيعة اىل ان املدرس اذا اكمل

((( ينظر :قوانني اخلدمة املدنية :ص .73
((( ينظر :املصدر السابق :ص . 449

أ.م.د .قتيبة ضياء سهيل
املدة املنصوص عليها بموجب العقد الذي بينه وبني

لقد اخذ القانون بنظر االعتبار حاجة القسم

مدرس غريه جاز استمراره بالعمل يف املدرسة بعد

موافقا للرشيعة يف جعل متديد اخلدمة للمدرس

املدرسة واملمثل برشط الواقف ومل يوجد يف البلد

املدة بحكم العرف حيث اهنم قالوا إن العرف يشهد
ان الواقف مل يرد شغور مدرسته بل اراد ان ينتفع
املدرس املتعاقد معه وغريه(.)1

يتبني لنا من خالل ما سبق ان الرشيعة جعلت

العرف خمصصا لقانون التعاقد واعراف الناس يف

العادة ترتبط بمصاحلهم فالرشيعة بذلك ارادت حتقيق
املصلحة بعدم جعل املؤسسة التعليمية ختلوا من احد
اهم اركاهنا وهو املدرس .

اما يف القانون فقد نص قانون اخلدمة اجلامعية عىل

املدة التي حيال بموجبها املدرس اىل التقاعد واشار يف

فقرة اخرى اىل االسباب التي يمكن بموجبها متديد

مدة اخلدمة .

فقد نصت املادة  -11-اوال:

او الكلية لتمديد اخلدمة وهذا يعني ان القانون جاء
مرتبطا باحلاجة واملصلحة .

املطلب التا�سع :وفاة املدر�س

قد تعرض حالة الوفاة للمدرس اثناء عمله فام هو

احلكم الرشعي والقانوين املرتتب عىل هذه احلالة .

لقد ناقش فقهاء الرشيعة حالة وفاة املدرس اثناء

اخلدمة وما هي االستحقاقات املالة املرتتبة عىل هذه

احلالة وكام يأيت:

فذهب احلنفية اىل ان املدرس املتويف اثناء اخلدمة

يستحق اجور عمله من تاريخ مبارشته وحلني يوم

وفاته فلو كان اجره املرتتب عىل عمله يرصف سنويا
فانه يستحق اجرته بقدر مدة عمله خالل السنة(.)3

وذهب السبكي من الشافعية اىل ان الفقيه أو

املعيد أو املدرس إذا مات تعطى زوجته وأوالده مما

أ -حيال موظف اخلدمة اجلامعية اىل التقاعد عند

كان يأخذ ما يقوم هبم ترغيبا يف العلم فإن فضل عن

ب -ملجلس اجلامعة او اهليئة متديد خدمة االستاذ

قيل يف هذا تعطيل لرشط الواقف إذا اشرتط مدرسا

حسب حاجة القسم او الكلية عىل ان يكون التمديد

حصلت تلك الصفة مدة من أبيهم والرصف هلؤالء

((( ينظر :الذخرية ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس

البطالة(.)4

اإلسالمي -بريوت ،الطبعة :األوىل 1994 ،م ،337/6 :النجم

((( ينظر :رد املحتار عىل الدر املختار. 435/4 :

اكامله سن ( )65اخلمسة والستني عاما .

واالستاذ املساعد مدة ال تزيد عىل ( )5مخس سنوات
كل ثالث سنوات(.)2

بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف ،ت684 :هـ ،دار الغرب

الوهاج. 504/5 :

((( ينظر :قانون اخلمة اجلامعية :ص. 10:

كفايتهم رصف الباقي ملن يقوم بالوظيفة ،وقال :فإن
بصفة فإهنا غري موجودة يف زوجته وأوالده قلنا قد

بطريق التبعية ومدهتم مفتقرة يف جنب ما مىض كزمن

((( ينظر :أسنى املطالب يف رشح روض الطالب ،زكريا بن حممد
بن زكريا األنصاري ،زين الدين أبو حييى السنيكي ،ت926 :هـ،

العدد ال�سابع  -ال�سنة الرابعة2017 -م  -اجلزء الأول

303
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لقد نظر السبكي من الشافعية يف هذه الفتوى اىل

مسألتني مهمتني

االوىل :الرتغيب يف العلم باعتبارها غاية ومقصد

البحوث املحكمة
تقاعدية اثناء دوامه وعمله لذلك يستحق املوظف

املتويف يف اخلدمة الراتب التقاعدي ويرصف لعياله

رشعي عىل الرغم من خمالفتها رشط الواقف .

الثانية :صفة التدريس واخلدمات التي قدمت من

ابيهم حال حياته تبقى مالزمة بطريق التبعية لزوجته

واوالده بعد وفاته .

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد

املرسلني وعىل اله وصحبه امجعني

وهذا قريب جدا من ما ذهب اليه قانون اخلدمة

بعد دراسة احكام املدرس بني الرشيعة والقانون

ففي القانون نجد ان املادة  12من قانون اخلدمة

عمل هذه الرشحية املهمة من املجتمع سأذكر اهم

اجلامعية وقانون التقاعد .

اجلامعية ذهبت اىل ان املدرس اذا تويف اثناء اخلدمة
فانه يستحق راتبا تقاعديا يرصف لعياله وكااليت:

وما تضمنته من مسائل وقوانني ساعدت يف تنظيم
النتائج التي توصلت اليها:

 .1للمدرس مكانة كبرية يف الرشيعة والقانون

املادة  -12-من قانون اخلدمة اجلامعية رقم

العراقي

أوال :يستحق موظف اخلدمة اجلامعية او عياله

بمجموعة من الفتاوى والقوانني املهمة

( )32لسنة  2012املعدلة .

راتبا تقاعديا بنسبة  %80مما كان يتقاضاه من راتب
وخمصصات اخلدمة اجلامعية و خمصصات الشهادة
عند إحالته إىل التقاعد يف إحدى احلاالت آالتية:

 .2نظمت الرشيعة والقانون عمل املدرس
 .3اعطت الرشيعة وكذلك القانون العراقي

حقوق جمزية للمدرس بصورة عامة واالستاذ اجلامعي

عىل وجه اخلصوص

 .4إذا تويف و هو يف اخلدمة مهام كانت خدمته او

 .4ضمنت الرشيعة وكذلك القانون العراقي

من خالل ما تقدم نجد ان قانون اخلدمة اجلامعية

 .5الزمت الرشيعة ومثلها القانون كل املسؤولني

عمره .

قد اخذ بنظر االعتبار اجلهود املبذولة من قبل املدرس

مراعيا كون حالة الوفاة كانت اثناء اخلدمة وبام ان

املوظف يف الدولة العراقية تستقطع منه توقيفات
دار الكتاب اإلسالمي. 91/3 :
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اخلامتة

حقوق املدرس يف حياته وحقوق عياله بعد وفاته

عن التعليم برضورة تعيني ذوي الكفاءة يف مهنة

التعليم

أ.م.د .قتيبة ضياء سهيل

امل�صادر واملراجع
بعد القران الكريم

1.1ارواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،
حممد نارص الدين األلباين ،ت1420 :هـ ،املكتب

اإلسالمي – بريوت ،الطبعة :الثانية  1405هـ -

1985م .

2.2أسنى املطالب يف رشح روض الطالب ،زكريا
بن حممد بن زكريا األنصاري ،زين الدين أبو حييى

السنيكي ،ت926 :هـ ،دار الكتاب اإلسالمي

3.3االشباه والنظائر عىل مذهب ايب حنيفة النعامن،

زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،املعروف بابن
نجيم املرصي ،ت970 :هـ ،وضع حواشيه وخرج
أحاديثه :الشيخ زكريا عمريات ،دار الكتب العلمية،

بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل 1419 ،هـ 1999 -

م ،337/1 :رد املحتار عىل الدر املختار ،ابن عابدين،
حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي
احلنفي ،ت1252 :هـ ،دار الفكر-بريوت الطبعة:

الثانية1412 ،هـ 1992 -م. 219 /4 :

4.4البحر الرائق رشح كنز الدقائق زين الدين بن
إبراهيم بن حممد ،املعروف بابن نجيم املرصي (ت:

970هـ) ،وتكملة الطوري ،الطبعة :الثانية ،دار
الكتاب اإلسالمي

حممد
حممد بن ّ
5.5تاج العروس من جواهر القاموسّ ،

بن عبد الرزّ اق احلسيني ،أبو الفيض ،املل ّقب بمرتىض،
الزبيدي ،ت1205 :هـ ،تح :جمموعة من املحققني،
َّ

دار اهلداية

6.6التاج واالكليل ملخترص خليل حممد بن يوسف بن

أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي ،أبو عبد اهلل
املواق املالكني ت897 :هـ ،دار الكتب العلمية

7.7حتفة املحتاج يف رشح املنهاج ،أمحد بن حممد بن

عيل بن حجر اهليتمي ،املكتبة التجارية الكربى بمرص
لصاحبها مصطفى حممد 1357 ،هـ  1983 -م،

8.8حتفة املحتاج يف رشح املنهاج وحوايش الرشواين
والعبادي أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي،

املكتبة التجارية الكربى بمرص 1357 ،هـ 1983 -

م.

9.9تذكرة السامع واملتكلم يف ادب العامل واملتعلم ،بدر
الدين حممد بن ابراهيم بن سعداهلل ابن مجاعة الكناين

الشافعي ،ت 733 :هجري ،دار البشائر االسالمية،
بريوت لبنان

 1010الرتبية والتعليم يف االسالم ،سعيد الديوجي،
طبع بمطلع القرن اخلامس عرش اهلجري ،العراق .

1111الرتبية والتعليم يف االسالم ،حممد اسعد طلس،
مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،القاهرة.

1212تعليم املتعلم طريق التعلم ،لربهان االسالم
الزرنوجي ،حتقيق :مروان قباين ،الطبعة االوىل -

 ،1981املكتب االسالمي ،بريوت

1313اجلامع الكبري  -سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى
بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو
عيسى ،ت279 :هـ ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار

الغرب اإلسالمي – بريوت 1998 ،م
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البحوث املحكمة

 1414احلضارة اإلسالمية أسسها ووسائلها وصور

(دمشق -بريوت) ،دار الوعي (حلب  -دمشق)،

األمم ،عبد الرمحن بن حسن َح َبن ََّكة امليداين الدمشقي،

1412هـ 1991 -م

من تطبيقات املسلمني هلا وملحات من تأثريها يف سائر

ت1425 :هـ ،دار القلم -دمشق ،الطبعة :األوىل

1418هـ1998-م .

دار الوفاء (املنصورة  -القاهرة) ،الطبعة :األوىل،

2020السرية النبوية ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن
كثري القريش الدمشقي ،ت774 :هـ ،حتقيق :مصطفى

1515الذخرية ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن

عبد الواحد ،دار املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع

684هـ ،دار الغرب اإلسالمي -بريوت ،الطبعة:

2121الرشح الكبري عىل متن املقنع ،عبد الرمحن بن

إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف ،ت:
األوىل 1994 ،م

بريوت – لبنان 1395 ،هـ  1976 -م .

حممد بن أمحد بن قدامة املقديس اجلامعييل احلنبيل ،ت:

 1616رحلة ابن بطوطة (حتفة النظار يف غرائب

682هـ ،دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع

حممد بن إبراهيم اللوايت الطنجي ،أبو عبد اهلل ،ابن

عيل بن أمحد الفزاري القلقشندي ثم القاهري ت:

األمصار وعجائب األسفار) ،حممد بن عبد اهلل بن

بطوطة ،ت779 :هـ ،أكاديمية اململكة املغربية،

الرباط 1417 ،هـ

2222صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ،أمحد بن
821هـ ،دار الكتب العلمية ،بريوت

2323صحيح البخاري ،حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل

1717رحلة ابن جبري ،ابن جبري ،حممد بن أمحد بن

البخاري اجلعفي ،حممد زهري بن نارص النارص ،دار

ومكتبة اهلالل ،بريوت.

2424صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن

جبري الكناين األندليس ،أبو احلسني ،ت614 :هـ ،دار

طوق النجاة ،األوىل1422 ،هـ.

1818سنن أيب داود ،أبو داود سليامن بن األشعث

القشريي النيسابوري ،ت261 :هـ ،حممد فؤاد عبد

شعيب األرناؤوط
الس ِج ْستاين ،ت275 :هـ ،حتقيقَ ،
ِّ

2525الطبعة :األوىل1416 ،هـ1994-م

بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي

 حم ََّمد ِكامل قره بليل ،دار الرسالة العاملية ،الطبعة:
األوىل 1430 ،هـ  2009 -م

الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت

2626فقه السرية النبوية ،منري حممد الغضبان ،ت:
1435هـ ،جامعة أم القرى ،الطبعة :الثانية1413 ،هـ

1919السنن واآلثار ،أمحد بن احلسني بن عيل بن

 1992 -م .

ت458 :هـ ،عبد املعطي أمني قلعجي ،جامعة

الراشدة ،حمّمد َسعيد َرمضان البوطي ،دار الفكر –

موسى ُ
اخلسرْ َ ْو ِجردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي،
الدراسات اإلسالمية (كراتيش  -باكستان) ،دار قتيبة
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2727فقه السرية النبوية مع موجز لتاريخ اخلالفة
دمشق ،الطبعة :اخلامسة والعرشون  1426 -هـ

أ.م.د .قتيبة ضياء سهيل
2828قانون اخلدمة اجلامعية رقم ( )23وتعديالته صباح

احلنبيل ،الشهري بابن قدامة املقديس ،ت620 :هـ مكتبة

الثانية 2014

3636املنتخب من مسند عبد بن محيد ،أبو حممد عبد

صادق جعفر االنباري ،مكتبة القانون والقضاء ،الطبعة

القاهرة

2929قوانني اخلدمة املدنية واملالك والرواتب واالنضباط

احلميد بن محيد بن نرص َ
الكسيّ

عبد الرمحن حياوي ،املكتبة القانونية ،بغداد :ص 16وما

السامرائي ،حممود حممد خليل الصعيدي ،مكتبة السنة –

وسائر ترشيعات الوظيفة العامة ،اعداد القايض نبيل

بعدها.

ويقال لهَ :
الكشيّ

بالفتح واإلعجام ،ت249 :هـ ،حتقيق :صبحي البدري
القاهرة ،الطبعة :األوىل.1988 – 1408 ،

3030جممع االهنر يف رشح ملتقى االبحر ،عبد الرمحن

3737املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف

أفندي ،ت1078 :هـ ،دار إحياء الرتاث العريب

 3838املوقع الرسمي لوزارة التعليم العايل والبحث

بن حممد بن سليامن املدعو بشيخي زاده ،يعرف بداماد

3131خمترص منهاج القاصدين ،نجم الدين ،أبو العباس،

والشئون اإلسالمية – الكويت

العلمي العراقية ،القوانني

أمحد بن عبد الرمحن بن قدامة املقديس ،ت689 :هـ،

/http://mohesr.gov.iq/ar

3232مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو عبد اهلل أمحد بن

بن موسى بن عيسى بن عيل الدَّ ِمريي أبو البقاء الشافعي،

حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون،

الطبعة :األوىل1425 ،هـ 2004 -م

مك َت َب ُة َدا ِر ال َب َي ْ
ان ،دمشق 1398 ،هـ  1978 -م

حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين :ت241 :هـ،

مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،هـ 2001 -م .

3939النجم الوهاج يف رشح املنهاج ،كامل الدين ،حممد
ت808 :هـ ،دار املنهاج (جدة)،حتقيق :جلنة علمية،
4040نيل األوطار ،حممد بن عيل بن حممد بن عبد

3333معجم لغة الفقهاء ،حممد رواس قلعجي  -حامد

اهلل الشوكاين ،ت1250 :هـ ،حتقيق :عصام الدين

الطبعة :الثانية 1408 ،هـ  1988 -م .

1413هـ 1993 -م .

صادق قنيبي ،دار النفائس للطباعة والنرش والتوزيع،

الصبابطي ،دار احلديث ،مرص ،الطبعة :األوىل،

3434مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،شمس

4141اهلداية يف رشح بداية املبتدي ،عيل بن أيب بكر بن

977هـ ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل1415 ،هـ

طالل يوسف ،دار احياء الرتاث العريب  -بريوت – لبنان

الدين ،حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي ،ت:
1994 -م

عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين ،ت593 :هـ ،حتقيق:

3535املغني البن قدامة أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن
أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم الدمشقي

العدد ال�سابع  -ال�سنة الرابعة2017 -م  -اجلزء الأول
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