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مقدمة
موسوعة منهج اإلسالم 

في 
رعاية طالب العلم
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إهداء

إىل طالب العلم وصية رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

إىل ورثة األنبياء من العلامء

إىل الدعاة إىل اهلل

إىل املربني

إىل املعلمني 

إىل املهتمني بطالب العلم عامة واملغرتبني خاصة.

هندى هذا العمل املتواضع
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المقـدمـة:
احلمد هلل نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونتوب إليه، 
ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال 
مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده 
الرسالة  بلغ  ملسو هيلع هللا ىلص،  ورسوله  عبده  حممدًا  أن  وأشهد  له،  رشيك  ال 
الغمة، تركنا عىل حمجة  به  وأدى األمانة ونصح األمة وكشف اهلل 
هالك، فصلوات ريب  إال  عنها  يزيغ  كنهارها ال  ليلها  نقية  بيضاء 
وسالمه عليه وعىل آل بيته وأصحابه وعىل كل من سار عىل هديه 

واستن بسنته إىل يوم الدين ..وبعد:  

األماكن  كل  يف  كثريٍة  أبعاٍد  ذاُت  عظيمٌة،  مهمٌة  العلم  طلب  إن 
واألزمان، باعتباره ركنًا أساسيًا يف تكوين املجتمع اإلسالمي، وتنشئة 
والعمل،  بالعلم  تنادي  التي  اإلسالمية  هويتهم  عىل  واحلفاظ  أجياله، 
الناس من ظلامت اجلهل والغي إىل نور  وهي مهمة عظيمة ألهنا خترج 

العلم واهلداية.

ومن مقاصد الرشيعة وأهداف الدين: الدعوة إىل تفريغ طائفة 
اإلسالم  عن  يدافعون  وعلامء  علم  طلبة  ليكونوا  املسلمني؛  من 
من  العلم  وحيمون  وينرشونه،  ويبلغونه  إليه  ويدعون  وحدوده، 
الذهاب، وحُييونه من االندراس، ويعلمونه للجاهل، ويوقظون به 
تعاىل:  قال  حيذرون،  لعلهم  قومهم  به  وينذرون  والالهي،  الغافل 

نثې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
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ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
ی ی مث ]التوبة122[. 

ثم إن طلبة العلم هلم أعامهلم التعليمية والعلمية والرتبوية التي 
توجب هلم خلو القلب من الشواغل ومهوم الدنيا، واجلري وراءها 
بالكسب واجلمع واحلفظ، وما يتبع ذلك مما يشوش اخلاطر ويأخذ 
الوقت؛ الذي هو رأس مال كل إنسان له هدف يف احلياة، يسعى 

لتحقيقه يف عمره، الذي مهام امتد فهو قصري.  

فهم توجهوا خلدمة دينهم وعقيدهتم، والعمل إلصالح النفس 
واخللق ، وال يضيع اهلل من توجه خلدمة دينه، ونفع عموم خلقه. 

فلكٍل منهم دوره يف بناء املجتمع والرقي به يف مجيع املجاالت.

وهذه املوسوعة عبارة عن حماولة لبيان منهج اإلسالم يف العناية 
أوطاهنم  تركوا  الذين  منهم  املغرتبني  وخصوصًا  العلم،  بطالب 
وأهليهم من أجل البحث عن العلم، والتفرغ لنرش وتعليم رسالة 

اإلسالم، وتبليغها للناس.

واهلل سبحانه نسأل التوفيق واإلعانة



11 رعاية طالب العلم  - دراسة تأصيلية -

فكرة المشروع

النبوية،  باملدينة  اإلسالمّية  باجلامعة  بااللتحاق  عيلَّ  اهلل  منَّ  لقد 
الكريم  القرآن  بكلّية  الكريم  القرآن  وعلوم  التفسري  قسم  يف  معيدًا 
عايشت  الفرتة  هذه  وخالل  1409هـ،  عام  اإلسالمّية  والدراسات 
العلم  طالب  النبوية  املدينة  وساكني  اجلامعة  منسويب  من  كغريي 
وأخالقهم  وخلفياهتم  وثقافاهتم  جنسياهتم  بمختلف  املغرتبني، 

ومستوياهتم، وعىل مجيع أحواهلم.

وقد كنت عشت قبل ذلك طالبًا مغرتبًا أثناء دراستي اجلامعية.

مصغر  كبحث  املرشوع  هذا  فكرة  جاءت  ذلك  خالل  ومن 
يربز أمهية رعاية طالب العلم املغرتبني من خالل استعراض نامذج 
من رعاية اإلسالم لطالب العلم، فإذا بنا نقف عىل مسرية عطرة يف 

خمتلف جماالت وجوانب رعاية طالب العلم..

العلم  بطالب  املهتمني  اإلخوة  من  جمموعة  مع  به  بالعمل  فبدأت 
بدأناها  العلم،  وطلبة  اجلامعيني  األساتذة  من  هبم  والعناية  وتربيتهم 
التفسري والتاريخ  النبالء، ثم كتب  النامذج من كتاب سري أعالم  بجمع 
تقسيم  إىل  مما حدانا  املواقف  من  كبري  نقف عىل عدد  بنا  فإذا  والرتاجم 

العمل إىل عدد من األبحاث.

وملا يرس اهلل افتتاح مركز الدار لالستشارات التعليمية والرتبوية 
حتى  املرشوع  هذا  إخراج  يف  ز  واملركَّ اجلاد  العمل  فكرة  حتولت 
العمل،  هذا  قيمة  مع  يتناسب  تأصيال  له  ونؤصل  جوانبه،  نجمع 
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فإذا بنا نعيد اجلرد والصياغة يف هذا البحث، نغوص بني السطور؛ 
لنستخرج منها الدرر واالستنباطات من القصص القرآنية والنبوية 

وسري السابقني حول هذا املوضوع املهم.

ذكرنا  ثم  األوىل،  األبحاث  األربع  يف  خالصته  وجعلنا 
عليهم  األنبياء  قصص  خالل  من  للرعاية،  التارخيي  االستعراض 
الذين  املعارصين،  بالعلامء  وانتهاًء  وأتباعهم،  والسالم  الصالة 

كانوا قادة لألمة وحمل قبول واعتبار فيها رمحهم اهلل.

وها هو ذا املرشوع بني أيديكم موسوعة علمية، أسال اهلل تعاىل 
أن يتقبلها مني ومن إخواين املشاركني يل يف هذا العمل.

أ.د محمد بن عبدالعزيز بن محمد العواجي

أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية طالب العلم بالمدينة المنورة

1439هـ
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مقدمة تحكيم: 
األستاذ الدكتور: 

عنتر صلحي عبد الاله.

أستاذ التربية بجامعة طيبة

أرشف  عىل  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرمحن  اهلل  بسم 
اهلل  صىل  حممد  سيدنا  للعاملني  اهلل  ورمحة  النبني  وخاتم  املرسلني، 

عليه وعىل آله وأصحابه وسلم تسليام كثريا.. وبعد: 
فهذه املوسوعة موسعة جامعة، مجعت عرشة بحوث رصينة 
حول منهج اإلسالم يف رعاية طالب العلم. وكل بحث من هذه 
جوانب  كافة  وتناوله  لشموله  مصغرة،  موسوعة  يعد  العرشة 
مهول  عدد  من  املوسوعة  أفادت  وقد  حوهلا.  يدور  التي  الفكرة 
من املراجع واملصادر ذكرت بعد كل بحث من أبحاثها العرشة. 
عبد  بن  حممد  الدكتور  األستاذ  املوسوعة  مصنف  التزم  وقد 
العزيز العواجي وفريقه بمنهجهم العلمي الذي حددوه يف بداية 
العرشة. وقد  أبحاثها  بداية كل بحث من  املوسوعة، وأكدوه يف 
مجيعها،  األبحاث  عىل  اطلعت  وقد  وأفاد.  الدكتور  فيها  أجاد 
عن  كتب  ما  كل  يف  يبحث  الذي  الرتبوي،  الناقد  بعني  وقرأهتا 
اجلوانب الرتبوية ونظرياهتا وتطبيقاهتا. وبعد االطالع عىل كامل 
الرتبية  كنوز  من  كنوزا  حوت  إهنا  القول  أستطيع  املوسوعة، 
أمهات  يف  املبثوثة  مكنوناهتا  من  كثريا  وأخرجت  اإلسالمية، 
والتابعني،  الصحابة  وتراجم  واملرسلني  األنبياء  وسري  الكتب 

ومؤلفات السابقني والالحقني. 
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املوسوعة عموما وعىل كل بحث  تعليقات عىل  بقي من  وما 
واستيضاحات  تعقيبات  يمثل  اخلصوص،  وجه  عىل  بمفرده 
مقرتحات  وهي  هباءها.  وإمتام  املوسعة  رونق  لزيادة  ومقرتحات 
من وجهة نظر تربوية، لتكون املوسوعة علمية دينية تربوية شاملة 

متجددة.

وما شهدنا اال بام علمنا وما كنا للغيب حافظني. 

األستاذ الدكتور

عنتر صلحي عبد الاله 

 أستاذ التربية بجامعة 
طيبة     
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مقدمة تحكيم
األستاذ الدكتور:

علي بن إبراهيم الزهراني  

والتعلمية،  الرتبوية  االستشارات  للدراسات  الدار  مركز  مدير 
األستاذ الدكتور: حممد بن عبدالعزيز العواجي   حفظه اهلل 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،   وبعد:
أبحاث  بمرشوع  مشفوعا  كان  الذي  الكريم  خطابكم  إىل  إشارة 
رعاية اإلسالم لطالب العلم املغرتبني، وطلبتم حتكيمها، وعليه يطيب 
يل أن أرفق تقريرا حتكيميًا عن تلك البحوث، وقد حصل املرشوع عىل 

95% من الدرجة.
ويعد املرشوع صاحلا للنرش، حيث تعد البحوث التي اشتمل عليها 
وهي  املغرتبني،  الطالب  رعاية  جمال  يف  املتميزة  البحوث  من  املرشوع 

بحق إضافة علمية سيكون هلا أثر فاعل يف رعاية طالب العلم.
العلمية،  الثقة  تلك  لفضيلتكم  أثمن  فإنني  نفسه  الوقت  هذا ويف 

وأسأل اهلل لكم التوفيق والسداد،، وتقبلوا خالص التحية والتقدير.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

األستاذ الدكتور

علي بن إبراهيم الزهراني

أستاذ التربية بالجامعة 
اإلسالمية
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فريق عمل الموسوعة
المشرف العام والمدقق العلمي: 

األستاذ الدكتور حممد بن عبدالعزيز العواجي. 
أستاذ التفسري وعلم القرآن باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
ورئيس جملس إدارة مجعية رعاية طالب العلم باملدينة املنورة

أعضاء فريق مكتب الدار لالستشارات:
الشيخ: عيل بن خالد الدويش  -1

املحارض بمعهد تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية.
الشيخ: حممد بن عمر عقييل  -2

املحارض بكلية القرآن والدراسات اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية.
الباحث والمشرف العلمي:

الدكتور: عبدالرمحن السيد مصطفى جويل.
املستشار بجمعية رعاية طالب العلم باملدينة املنور
والباحث يف الدعوة والدراسات اإلسالمية

التدقيق اللغوي: 
السيد مصطفى حممد جويل أ . 

مرشف الرتبية اإلسالمية يف التعليم اخلاص
التحكيم العلمي:

األستاذ الدكتور: عيل بن إبراهيم الزهراين
أستاذ الرتبية باجلامعة اإلسالمية

واألستاذ الدكتور: عنرت صلحي عبد الاله.
أستاذ الرتبية بجامعة طيبة
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مقدمة حول المشروع
أوالً: أهداف المشروع:

إبراز حاجة األمة إىل علامء ربانيني جيمعون بني العلم والتزكية    -1
والفكر.

بيان شمولية الرشيعة ورعايتها لكل فئات املجتمع.  -2
عرض جوانب الرعاية التي حيتاجها طالب العلم.  -3

مجع نامذج تطبيقية يف رعاية طالب العلم يف كافات املجاالت.   -4
من  تتخرج  التي  اجلديدة  األجيال  يف  الضعف  ظاهرة  عالج    -5
أو  الرتبوية  أو  العلمية  الناحية  من  سواء  التعليمة  املؤسسات 

املهارية أو الدعوية.
إحياء سنة رعاية طالب العلم.  -6

إبراز حاجة طالب العلم إىل التفرغ العلمي وتلبية احتياجاهتم.     -7

ثانياً: منهجية الكتابة في المشروع:

املنهجية املتبعة يف كتابة هذا املرشوع تتمثل يف النقاط التالية: 
املنهجية العلمية يف إخراج املرشوع:  -1

استنباط  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  رسوله  وسنة  تعاىل  اهلل  كتاب  عىل  -  االعتامد 
القواعد واألحكام.

معاين  يف  للبحث  خاصة  باملأثور  التفسري  كتب  عىل  -  االعتامد 
اآليات، وعىل كتب العلامء عامة يف صياغة البحث ومسائله .

-  االلتزام بإيراد األحاديث الصحيحة فقط، ومل نستشهد بحديث 
اتفق عىل ضعفه.

الشأن يف هذا  أقوال أهل  -  االعتامد يف تصحيح األحاديث عىل 
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املجال، مكتفني بتصحيح إمام من أئمة هذا الفن وتقويته بآخر 
عند تضعيف آخر له.

-  االجتهاد -قدر االستطاعة- أن ال ُيذكر قاعدة وال حكاًم، وال 
أمرًا من أمور رعاية طالب العلم إال بدليل عليه من القرآن، 

وما يفرسه من السنة، وأقوال أئمة السلف، وأفعاهلم .
-  االلتزام -قدر املستطاع- بعدم ذكر اخلالف يف املسائل الفقهية .

الكتاب  نصوص  يف  القوي  واإلمعان  العميق،  الفهم  -  حماولة 
املنهج  الستخراج  األعالم  األئمة  سرية  يف  والنظر  والسنة، 

الرتبوي الرائد يف رعاية طالب العلم.
نامذج  بيان  يف  والرتاجم  والتاريخ  السري  كتب  عىل  -  االعتامد 
منها  املتقدمة  سواء   ، العلم  طالب  رعاية  يف  األمة  سلف  من 

واملتأخرة.
املنهجية الفنية يف إخراج البحث:  -2

-  اخلط هو: Traditional Arabic فاتح وليس غامق.
-  كتابة اآليات بالرسم العثامين.

-  عزوت اآليات املستشهد هبا للسورة ورقم اآلية عقب كل آية 
عىل النحو التايل ]سورة البقرة 44[.

الكتاب  اسم  بذكر  والنقوالت  النصوص  مجيع  -  توثيق 
والصفحة، واجلزء واسم املؤلف.

-  ذكر باقي معلومات الكتاب كاملة يف فهرس املراجع.
-  وضع قوسني ))..(( باللون االسود الغامق ألحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

-  وضع عالمة تنصيص ".." لآلثار والنقوالت األخرى.
-  النقوالت التي تنقل خمترصة أو بتعديل مؤثر ال توضع عالمات 
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تنصيص هلا ويتم عزوها مع إضافة كلمة "ينظر" يف اهلامش.
املرجع،  اسم  بذكر  الستة  الكتب  -  توثيق األحاديث واآلثار يف 

والكتاب، والباب ورقم احلديث.
-   بقية كتب السنة يذكر رقم اجلزء، والصفحة، واحلديث.

ثالثا: مراحل التنفيذ:

املرحلة األوىل: التخطيط وفيها:
إعداد خطة املرشوع واعتامدها من اجلامعة اإلسالمية.  -1

تسويق املرشوع عىل اجلهات املانحة.  -2
اختبار الباحثني ومعرفة مدى استعدادهم وترشيح األنسب.  -3

وضع خطة لسري خط االنتاج يف العمل.  -4
املرحلة الثانية: مجع املادة.
املرحلة الثالثة: الصياغة.

املرحلة الثالثة: املراجعة والتدقيق.
املرحلة الرابعة: التحكيم والتعديل.

املرحلة اخلامسة: الطباعة.

رابعا: تنبهات منهجية حول الموسوعة:

بعدما تم عرض هذه املوسوعة عىل اثنني من املحكمني من األساتذة 
اجلامعيني، ومها: 
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األستاذ الدكتور: عيل بن إبراهيم الزهراين
أستاذ الرتبية باجلامعة اإلسالمية

واألستاذ الدكتور: عنرت صلحي عبد الاله.
أستاذ الرتبية بجامعة طيبة
وكان ملالحظاهتام إثراء وتعديل وتنبيه عىل بعض اجلوانب املهمة، 
تم تعديل كثري منها وبعضها متثلت يف وجهات نظر أحببنا أن نعرض 
هذه  كتابة  يف  عليها  نسري  كنا  منهجية  بيان  خالل  من  منها  موقفنا 

املوسوعة، نجملها يف النقاط التالية:
العلم الرشعي  البحث هم: طالب  العلم يف هذا  1-  املقصود بطالب 
بالدرجة األوىل، ويلحق هبم طالب العلوم احلياتية من العلوم التي 
الكفاية، حتى لو  العلم بواجب  حتتاجها األمة، ويقوم فيها طالب 
كان االرحتال فيها لدولة غري إسالمية، فال بد لألمة من إعداد برامج 

لرعايتهم تتناسب معهم يف البلدان التي سريحتلون إليها.
احلياتية هلم خصوصية يف بعض  العلوم  أن طالب  إىل  التنبيه:  مع 
العلمية  األدوات  مثل:  العلمي  اجلانب  يف  خصوصا  االحتياجات 
دولية  مؤمترات  وحضور  تقنية،  وأدوات  خمتربات  من  التجريبية 
متخصصة، وتعلم لغات أجنبية.. وغريها ومل نتطرق هلا هنا ألن طابع 
الدراسة قائم عىل طالب العلوم الرشعية، وما ذكرناه من جماالت رعاية 

يف العموم يتناسب مع اجلميع.
وإال فكل ختصص رشعي حيتاج إىل احتياجات وتنبيهات وبرامج 
خاصة ال يمكن مجعها يف مؤلف واحد، بل عىل األمة وأهل التخصص 

مراعاة ذلك والبحث فيه وتلبيته.
خياطب  ما  فكل  كذلك،  العلم  طالبات  العلم:  طالب  2-  يدخل يف 
به طالب العلم فنحن نخاطب به طالبات العلم، مع رعاية بعض 
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التوجيهات الرشعية يف طلبهن للعلم، وما يطلبنه من علم.. ومل 
نتوسع يف هذا املجال فمحله الكتب املهتمة باملرأة وواجباهتا. 

املعارصين  جهود  نذكر  مل  الرعاية  نامذج  عن  احلديث  3-  يف 
األحياء.. وهناك عدد كبري من العلامء املعارصين )األموات( 
الذين هلم أثر كبري يف الدعوة والتعليم لكن مل تسطر مواقفهم 
حول قضية الرعاية.. مع إيامننا بجهودهم يف هذا اجلانب من 

خالل آثارهم.
إبرازها  أردنا  لكن  بعض  يف  تدخل  القضايا  بعض  4-  هناك 
عند  جاء  كام  العلم،  طالب  حياة  يف  ألمهيتها  فيها  والتفصيل 
من  والسالم  الصالة  عليه  إلبراهيم  اهلل  رعاية  عن  احلديث 
الرتبوية  الرعاية  عن  مستقال  مطلبا  أفردنا  ثم  الرتبوية  الناحية 
يف الرتبية عىل السمع والطاعة وأثر ذلك يف حياة إبراهيم عليه 
ألمهيته  الرتبوية  الرعاية  يف  املطلب  هذا  ندخل  ومل  السالم، 

وإبرازًا له عند طلبة العلم والقائمني عىل رعايتهم.
5-  بعض الرحالت العلمية واجلهود العلمية ليس فيها جانب من 
جوانب الرعاية والعناية بطالب العلم، ولذا مل نذكرها -ليس 
استقالال من تلك اجلهود- بل لعدم بروز جانب الرعاية فيها، 

واكتفاًء باملذكور.
التفاصيل  يف  الدخول  وعدم  العموم  منهجية  6-  اعتمدنا 
األكاديمية املعارصة، وأن التفصيل يكون يف الربامج التنفيذية 
وبيئة  ختصصه  حسب  كٌل  بعُد  فيام  املؤسسات  ستتبناها  التي 

طالبه وما حتتاجه من جماالت رعاية وترتب حسب أولوياهتا.
مفهومة  وهي  البحث،  تطيل  التي  التعريفات  كثرة  عن  7-  البعد 

من منطوقها.
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8-  يف بعض األحيان نضطر إىل االستطراد أو تكرار بعض املواقف 
نظرا لتعدد أوجه االستفادة منها يف عدد من املجاالت أو عدد 
من املواضع التي يمكن أن يكون للموقف املتكرر دور يف إبرازا 
أهنا  املوسوعة  لطبيعة  وكذلك  املطروحة،  والفكرة  العنوان 
العناوين  بعض  لتكرار  قد نضطر  منفصلة  أبحاث  عبارة عن 

لكي يكتمل كل بحث بجميع موضوعاته.
املواضع  بعض  ، ويف  االختصار  املوسوعة  بحوث  9-  األصل يف 
نحتاج لنقل نصوص طويلة حلاجة البحث هلا، وإذا احتاجت 
بالنقل  اكتفينا  وإال  عليها،  علقنا  أو  مهدنا  لتعليق  أو  لتمهيد 
خشية اإلطالة، مع حماولة الربط بني النصوص أو ترتيبها ترتيبا 

منطقيًا ال حيتاج لربط.
10-  توظيفًا للنصوص يف جمال البحث حاولنا اإلكثار من العناوين 
الفرعية التي تقوم بدور كبري يف الرتتيب الذهني للمعلومات 
والربط بني النقوالت واملواقف والتي تربز جوانب الرعاية 

التي حيتاجها طالب العلم.
من  كثري  يف  نكتفي  النص  يف  املذكور  املوقف  عىل  11-  تعليقا 
األحيان بالعنوان الفرعي، ومن خالل العنوان تتضح الفكرة 
وال نحتاج إىل تعليق قبل أو بعد املوقف، منعًا إلطالة البحث.

12-  اجلمع التارخيي هو املنهجية املتبعة يف هذا البحث، فكل قضية 
نحاول أن نستدل هلا بمجموعة من املواقف التارخيية، ولذا 

ابتعدنا عن التقسيامت الناشئة يف العلم احلديث.
13-  اجتهدنا أن نجعل كل بحث عىل حدة حتى يتيرس االستفادة 
من  العلم  طالب  رعاية  يف  التارخيي  اجلانب  وإلبراز  منه، 

خالل العناوين.
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14-  خيتلف حجم البحوث من بحث آلخر نظرا حلاجة البحث 
مجيع  من  وتربز  الفكرة  لتتضح  واالستدالالت  للنصوص 
النواحي، ولوفرة املعلومات والنقوالت واملواقف يف أبحاٍث 

وندرهتا يف أبحاٍث أخرى.
عىل  تشتمل  وخامتة  مقدمة  بحث  لكل  نجعل  أن  15-  اجتهدنا 
وآخر  واملصادر  للمراجع  وفهرس  والتوصيات،  النتائج 
للمحتويات، كي يكون كل بحث مستقل عن البحث اآلخر 

مما يؤدي لالستفادة من البحوث بطريقة أيرس.
16-  مل نجعل فهارس فنية كثرية واكتفينا بثبت للمراجع واملصادر 

وفهرس للمحتويات منعا لزيادة حجم املوسوعة.
17-  مل نقف عىل دراسات سابقة تعرضت هلذا املوضوع كام عرضناه، 
إال أن الفكرة حتدث عنها باحثون وكتاب يف إشارات ال ترتقي 
ألن تكون دراسة متكاملة، أو يف جمال حمدود، أو جانب يسرٍي 

من اجلوانب التي حتدثت عنها هذه املوسوعة.
االستفادة  مع  املراجع،  من  قدر  أكرب  من  االستفادة  18-  حماولة 
سري  كتاب  وخصوصا  والسري  التاريخ  كتب  من  القصوى 

أعالم النبالء فقد كان مرجعا أساسيا يف هذا البحث.
أردنا  تأصيلية  أبحاث  عن  عبارة  هي  األوىل  األربعة  19-  األبحاث 
من خالهلا تأصيل قضية رعاية طالب العلم، من غري استقصاء 
لكل النامذج، أما باقي األبحاث، حاولنا استقصاء النامذج عن 

كل من تم العنونة هلم، أو عن املسألة التي تم احلديث عنه.
20-  األصل التعليق عىل اآليات واألحاديث واآلثار املستشهد هبا 
سواء قبل النقل أو بعده، سواء بأقوال املفرسين أو الرشاح، 
لنقوالت  نحتاج  فال  واضحا  االستدالل  يكون  وأحيانا 

ترشحه من أقوال املفرسين أو األئمة.
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مفردات أبحاث المشروع

المجال األول:

تأصيل رعاية طالب العلم واحتياجاهتم

وهي أربعة أبحاث عىل النحو التايل:

1.   رعاية طالب العلم دراسة تأصيلية.

2.  الرحلة يف طلب العلم أحكام وتنبيهات ونامذج. 

3.   احتياجات طالب العلم.

4.  نامذج من واجبات ومسؤوليات األمة يف رعاية طالب العلم. 

المجال الثاني:

نامذج يف رعاية طالب العلم واحتياجاهتم

وهي ستة أبحاث عىل النحو التايل:

1.  رعاية اهلل ألنبيائه عليهم الصالة والسالم وأتباعهم يف القرآن. 

2.  رعاية اهلل لنبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

3.  رعاية خاتم األنبياء صىل اهلل عليهو سلم ألصحابه األوفياء.

4.  نامذج من رعاية الصحابة ريض اهلل عنه لطالب العلم. 

5.  نامذج من رعاية التابعني ومن بعدهم لطالب العلم. 

6. نامذج من رعاية العلامء املعارصين لطالب العلم

وبياهنا بالتفصيل عىل النحول التايل:
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 البحث األول

رعاية طالب العلم دراسة تأصيلية
املبحث األول: مفهوم رعاية طالب العلم.

املبحث الثاني: حكم طلب العلم.
املبحث الثالث: بيان فضل وأمهية طلب العلم.

املبحث الرابع: حكم رعاية طالب العلم.
املبحث اخلامس: احلث عىل رعاية طالب العلم:

املطلب األول: احلث عىل رعاية طالب العلم عامة.
املطلب الثاين: احلث عىل رعاية طالب العلم املغرتبني.

املبحث السادس: أسباب االهتامم برعاية طالب العلم:
املطلب األول: أسباب االهتامم برعاية طالب العلم عامة.

املطلب الثاين: أسباب االهتامم برعاية طالب العلم املغرتبني خاصة.
املبحث السابع: أركان رعاية طالب العلم.

املبحث الثامن: ثمرة رعاية طالب العلم.
املبحث التاسع:  عوائق تواجه من يقوم رعاية طالب العلم.

 البحث الثاني

الرحلة في طلب العلم أحكام وتنبيهات ونماذج
الفصل األول: مقدمات تأصيلية يف الرحلة لطلب العلم:

املبحث األول: فضل الرحلة يف طلب العلم.
املبحث الثاني: أمهية الرحلة لطلب العلم.

املبحث الثالث: حكم الرحلة يف طلب العلم.
املبحث الرابع: أحكام خاصة بالبالد املرحتل إليها.

املبحث اخلامس: صعوبات الرحلة يف طلب العلم.
املبحث السادس: أركان الرحلة يف طلب العلم.
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الفصل الثاني: أهداف جيب أن تكون عند طالب العلم من رحلته:
املبحث األول: اهلدف األول: أن يكون صاحلًا يف دينه وأخالقه:

املطلب األول: سالمة العقيدة.
املطلب الثاين: صحة العبادة.
املطلب الثالث: متانة اخللق.

املطلب الرابع: جماهدة النفس.
املبحث الثاني: اهلدف الثاين: أن يكون قدوة علمية وعملية يف ختصصه.

خصوصًا  للمسلمني  نافعًا  يكون  أن  الثالث:  اهلدف  الثالث:   املبحث 
وللناس عمومًا:

املطلب األول: أن يكون مصلحًا لغريه.
املطلب الثاين: أن يكون قدوًة.

املطلب الثالث: أن يكون قائدًا.
املطلب الرابع: أن يكون إجيابيًا.

املطلب اخلامس: أن يكون مؤثرًا.
املطلب السادس: أن يكون باذالً للمعروف.

املبحث الرابع: اهلدف الرابع: أن حيسن إدارة ذاته:
املطلب األول: أن يكون قويًا حمافظًا عىل صحته.

 املطلب الثاين: أن يكون حمافظًا عىل وقته.
املطلب الثالث: أن يكون مرتبا ومنظام يف أموره كلها.

املطلب الرابع: أن يكون قادرًا عىل كسب معاشه.
الفصل الثالث: تنبيهات ووصايا لطالب العلم يف غربته:

املبحث األول: تنبيهات عامة لطالب العلم.
املبحث الثاني: تنبيهات لطالب العلم يف عالقته بالعلامء.

املبحث الثالث: مفسدات الرحلة يف طلب العلم.
املبحث الرابع: نموذج يف وصية احلسن بن سفيان النسوي لطالبه.
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الفصل الرابع: نامذج يف الرحلة لطلب العلم:
املبحث األول: نامذج من رحالت األنبياء عليهم الصالة والسالم:

املطلب األول: إبراهيم عليه السالم هياجر إىل ربه يلتمس اهلداية.
املطلب الثاين: موسى عليه السالم يرحل لطلب العلم.

املطلب الثالث: النبي ملسو هيلع هللا ىلص  يف رحلة اإلرساء واملعراج.
املبحث الثاني: نامذج من رحلة الصحابة يف طلب العلم.

 املبحث الثالث: نامذج من رحالت التابعني وعلامء السلف يف طلب العلم.

البحث الثالث

احتياجات طالب العلم
الفصل األول: احلاجة إىل الرعاية النفسية: 

املبحث األول: احلاجة إىل حسن االستقبال والرتحيب هبم.
املبحث الثاني: احلاجة إىل رشح صدورهم وإزالة ما هبا من رهبة اللقاء.

املبحث الثالث: احلاجة إىل التعرف عليهم وتكنيتهم.
 املبحث الرابع: احلاجة إىل تشجيعهم والرفع من معنوياهتم والثناء عليهم.
أخطائهم  عن  واإلعراض  املعاملة  يف  اللني  إىل  احلاجة  اخلامس:   املبحث 

والصرب عليهم.
 املبحث السادس: احلاجة إىل مواساهتم فيام عندهم من مهوم ومشكالت.

املبحث السابع: احلاجة إىل الرتويح عن أنفسهم.
الفصل الثاني: احلاجة إىل الرعاية الرتبوية:

 املبحث األول: احلاجة إىل الرعاية الرتبوية يف جانب العقيدة والعبادة.
 املبحث الثاني: احلاجة إىل الرعاية الرتبوية يف جانب السلوك والعمل.

الفصل الثالث: احلاجة إىل الرعاية العلمية:
املبحث األول: التأصيل العلمي.

املبحث الثاني: شحذ اهلمم وتوجيه الطاقات.
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املبحث الثالث: احلاجة إىل تنويع أساليب وطرائق التعليم.
الفصل الرابع: احلاجة إىل الرعاية االجتامعية:

املبحث األول: الرعاية املادية.
املبحث الثاني: الرعاية بتأهيلهم عىل الكسب من عمل اليد:

املطلب األول: غرس أمهية كسب طالب العلم من عمل يده.
املطلب الثاين: عىل ماذا يؤهل طالب العلم يف جانب الكسب.

املطلب الثالث: نامذج تطبيقية يف الكسب من عمل اليد.
املبحث الثالث: الرعاية األرسية.
املبحث الرابع: الرعاية الصحية.
املبحث اخلامس: الرعاية األمنية.

املبحث السادس: متابعة مجيع أمورهم.
الفصل اخلامس: احلاجة إىل الرعاية التأهيلية الدعوية:

املبحث األول: احلاجة إىل بناء الشخصية الدعوية.
املطلب األول: حاجتهم إىل غرس همِّ الدعوة إىل اهلل يف قلوهبم.

املطلب الثاين: حاجتهم إىل إعدادهم للدعوة عىل بصرية.
واسترشاف  للواقع  فقه  باملايض  معرفة  إىل  حاجتهم  الثالث:   املطلب 

للمستقبل.
والثقة  والتفاؤل  اإلجيابية  الروح  تنمية  إىل  حاجتهم  الرابع:   املطلب 

بالنفس.
املطلب اخلامس: حاجتهم إىل تنمية املبادرة الدعوية.

املطلب السادس: حاجتهم إىل تثقيفهم عىل التكيف واملرونة.
 املطلب السابع: حاجتهم إىل بناء منهج التعامل الرشعي مع املخالفني.

 املبحث الثاني: احلاجة إىل  بيان معامل املنهج القويم يف الدعوة إىل اهلل.
للمنهج  األساسية  اخلصائص  عىل  التعرف  إىل  احلاجة  الثالث:   املبحث 

اإلسالمي.
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املبحث الرابع: احلاجة إىل التأهيل املهاري الدعوي:
 املطلب األول: أمهية الرعاية التأهيلية املهارية يف اإلعداد الدعوي.

 املطلب الثاين: التأهيل عىل مهارات التعلم الذايت.
املطلب الثالث: التأهيل عىل مهارات اإللقاء وخماطبة الناس.

املطلب الرابع: مهارات استخدام وسائل اإلعالم.
املطلب اخلامس: مهارة إتقان لغة البلد.

البحث الرابع

نماذج من واجبات ومسؤوليات األمة في رعاية طالب العلم
الفصل األول: دور أقارب طالب العلم يف رعايتهم:

والرتبوية  اإليامنية  الرعاية  يف  العلم  طالب  أقارب  دور  األول:   املبحث 
واملنهجية:

املطلب األول: نامذج من رعاية النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإليامنية ألقاربه.
 املطلب الثاين: نامذج من رعاية السلف اإليامنية ألقارهبم طالب العلم.

املطلب الثالث: توصيتهم بالوصايا الرتبوية.
املبحث الثاني: دور أقارب طالب العلم يف الرعاية العلمية:

املطلب األول: حثهم وتشجيعهم عىل التعلم وتثبيتهم عليه.
املطلب الثاين: توريثهم العلم وتعليمهم تعلياًم مبارشًا.

املطلب الثالث: توجيههم ونصحهم يف طلب العلم.
املطلب الرابع: اإلرشاف املبارش عىل تعليمهم.

املطلب اخلامس: مرافقتهم يف طلب العلم والرحلة فيه.
املطلب السادس: اإلجابة عن تساؤالهتم العلمية واملنهجية.

 املبحث الثالث: دور أقارب طالب العلم يف الرعاية االجتامعية واملالية.
املطلب األول: عدم منعهم من طلب العلم.

املطلب الثاين: كفالتهم املالية وتفريغهم لطلب العلم.
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املطلب الثالث: تكليف من يقوم عىل تربيتهم وتعليمهم.
 الفصل الثاني: دور القائمني عىل العملية التعليمية يف رعاية طالب العلم:

 املبحث األول: نامذج من رعاية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لطالب العلم املغرتبني.
 املبحث الثاني: نامذج من دور العلامء مع طالب العلم املغرتبني وغريهم.

املبحث الثالث: نامذج من دور العلامء يف رعاية املوهوبني.
املطلب األول: نامذج من رعاية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص للموهوبني.

املطلب الثاين: نامذج من رعاية الصحابة للموهوبني.
املطلب الثالث: نامذج من رعاية التابعني للموهوبني.

الفصل الثالث: دور طالب العلم يف رعاية بعضهم.
املبحث األول: نامذج من القرآن يف رعاية طالب العلم لبعضهم.

 املبحث الثاني: نامذج من رعاية الصحابة ريض اهلل عنهم لبعضهم.
 املبحث الثالث: نامذج من رعاية التابعني ومن بعدهم لبعضهم يف حتصيل العلم..

الفصل الرابع: دور اجلهات اخلريية يف رعاية طالب العلم:
املبحث األول: دور بيت املال يف رعاية طالب العلم.

املبحث الثاني: دور األوقاف اإلسالمية يف رعاية طالب العلم.
مدخل: معنى الوقف وأصالته يف الرشيعة اإلسالمية.
املطلب األول: الوقف ورعاية املؤسسات التعليمية.

 املطلب الثاين: الوقف ودوره يف تفريغ العلامء واملربني لطالب العلم.
 املطلب الثالث: الوقف ودوره يف تفريغ وتلبية رضوريات طالب والعلم.
 املطلب الرابع: دور الوقف يف توفري الكتب واملصادر العلمية واملكتبات.
 املبحث الثالث: دور احلكام وأهل األموال والتجار يف رعاية طالب العلم.
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البحث الخامس

رعاية الله ألنبيائه عليهم الصالة والسالم وأتباعهم في القرآن
متهيد: حول رعاية اهلل لألنبياء عمومًا: وفيه مطلبان:

املطلب األول: الرعاية الشاملة جلميع األنبياء.
املطلب الثاين: الرعاية العامة لبعضهم.

 الفصل األول: رعاية اهلل ألويل العزم من الرسل عليهم الصالة والسالم:
املبحث األول: رعاية اهلل لنوح عليه الصالة والسالم:

املطلب األول: الرعاية الرتبوية لنوح عليه الصالة السالم.
املطلب الثاين: الرعاية الدعوية لنوح عليه الصالة والسالم.

املبحث الثاني: رعاية اهلل إلبراهيم عليه الصالة والسالم:
الصالة  عليه  إبراهيم  لنبيه  اهلل  من  اخلاصة  الرعاية  األول:   املطلب 

والسالم.
املطلب الثاين: الرعاية العلمية إلبراهيم عليه الصالة والسالم.

املطلب الثالث: الرعاية الرتبوية إلبراهيم عليه الصالة والسالم.
املطلب الرابع: الرعاية الرتبوية عىل السمع والطاعة املطلقة.

املطلب اخلامس: الرعاية األرسية إلبراهيم عليه الصالة والسالم.
 املبحث الثالث: رعاية اهلل ملوسى وهارون عليهام الصالة والسالم وأمهام:

 املطلب األول: رعاية اهلل ملوسى عليه الصالة والسالم من خالل أمه.
 املطلب الثاين: رعاية اهلل ملوسى عليه الصالة والسالم رعاية خاصة.

املطلب الثالث: الرعاية الرتبوية ملوسى عليه الصالة والسالم.
املطلب الرابع: الرعاية النفسية ملوسى عليه الصالة والسالم.

الصالة  عليهام  وهارون  ملوسى  الدعوية  الرعاية  اخلامس:   املطلب 
والسالم السالم.

املبحث الرابع: رعاية اهلل لعيسى عليه الصالة والسالم وألمه:
املطلب األول: الرعاية الرتبوية لعيسى عليه الصالة والسالم.
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املطلب الثاين: الرعاية العلمية لعيسى عليه الصالة والسالم.
 املطلب الثالث: الرعاية النفسية وحفظ اهلل لعيسى عليه الصالة والسالم.

املطلب الرابع: الرعاية الدعوية لعيسى عليه الصالة والسالم.

املطلب اخلامس: رعاية اهلل تعاىل لوالدته مريم ريض اهلل عنها.
 الفصل الثاني: نامذج من رعاية اهلل لبقية الرسل عليهم الصالة والسالم:

املبحث األول: رعاية اهلل آلدم عليه الصالة والسالم وذريته:
املطلب األول: الرعاية الرتبوية آلدم عليه الصالة والسالم.
املطلب الثاين: الرعاية العلمية آلدم عليه الصالة والسالم.

املبحث الثاني: رعاية اهلل إلسامعيل عليه الصالة والسالم:
الصالة  عليه  إلسامعيل  والعلمية  الرتبوية  الرعاية  األول:   املطلب 

والسالم.
 املطلب الثاين: الرعاية االجتامعية إلسامعيل عليه الصالة والسالم.

املبحث الثالث: رعاية اهلل ليوسف عليه الصالة والسالم:
 املطلب األول: الرعاية الرتبوية لنبي اهلل يوسف عليه الصالة والسالم.
 املطلب الثاين: الرعاية العلمية لنبي اهلل يوسف عليه الصالة والسالم.

 املطلب الثالث: الرعاية األرسية لنبي اهلل يوسف عليه الصالة والسالم.
 املطلب الرابع: الرعاية الدعوية لنبي اهلل يوسف عليه الصالة والسالم.

 املطلب اخلامس: الرعاية األمنية لنبي اهلل يوسف عليه الصالة والسالم.

 املطلب السادس: الرعاية املهارية لنبي اهلل يوسف عليه الصالة والسالم.
من  وإخوته  والسالم  الصالة  عليه  ليوسف  اهلل  رعاية  السابع:   املطلب 

خالل والدهم يعقوب عليه الصالة والسالم.
 املبحث الرابع: رعاية اهلل لداود عليه الصالة والسالم:

املطلب األول: الرعاية الرتبوية لداود عليه الصالة والسالم.
املطلب الثاين: الرعاية العلمية لداود عليه الصالة والسالم.

املطلب الثالث: الرعاية املهارية لداود عليه الصالة والسالم.
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املبحث اخلامس: رعاية اهلل لسليامن عليه الصالة والسالم:
املطلب األول: الرعاية الرتبوية لسليامن عليه الصالة والسالم.
املطلب الثاين: الرعاية العلمية لسليامن عليه الصالة والسالم.

املطلب الثالث: الرعاية املهارية لسليامن عليه الصالة والسالم.

املطلب الرابع: الرعاية الدعوية لسليامن عليه الصالة والسالم.
املبحث السادس: رعاية اهلل أليوب عليه الصالة والسالم:

 املطلب األول: رعاية اهلل تعاىل أيوب عليه الصالة والسالم من خالل 
ابتالئه.

 املطلب الثاين: الرعاية الرتبوية أليوب عليه الصالة والسالم.
الصالة  عليه  أليوب  واالجتامعية  الصحية  الرعاية  الثالث:   املطلب 

والسالم.
املبحث السابع: رعاية اهلل لزكريا وحييا عليهام الصالة والسالم:

الصالة  عليهام  وحييا  لزكريا  والعلمية  الرتبوية  الرعاية  األول:   املطلب 
والسالم.

 املطلب الثاين: الرعاية األرسية لزكريا وحييى عليهام الصالة والسالم.
 املطلب الثالث: الرعاية الدعوية لزكريا وحييى عليهام الصالة والسالم.
 الفصل الثالث: رعاية اهلل ألتباع األنبياء والرسل يف طلب العلم وتعليمه:

املبحث األول: قصة مؤمن آل فرعون:
املطلب األول: عرض قصة مؤمن  آل فرعون من القرآن.

املطلب الثاين: عرض قصة مؤمن آل فرعون باختصار.
 املطلب الثالث: فوائد منهجية يف رعاية طالب العلم من خالل القصة.

املبحث الثاني: قصة موسى عليه الصالة والسالم واخلرض:
املطلب األول: عرض قصة موسى واخلرض من القرآن.

املطلب الثاين: معنى اآليات إمجاالً.
املطلب الثالث: الفوائد املستنبطة من القصة.
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املبحث الثالث: قصة الغالم والساحر والراهب:
املطلب األول: ما ورد من القصة يف القرآن والسنة.

املطلب الثاين: الفوائد العملية من القصة.
املبحث الرابع: قصة أصحاب الكهف.

املطلب األول: عرض إمجايل لقصة أصحاب الكهف.
 املطلب الثاين: فوائد يف رعاية طالب العلم من قصة أصحاب الكهف.

البحث السادس

رعاية الله لنبيه محمد ملسو هيلع هللا ىلص
الفصل األول: الرعاية الرتبوية من اهلل تعاىل خلاتم األنبياء:

املبحث األول: الرعاية الرتبوية يف جانب العقيدة.
املبحث الثاني: الرعاية الرتبوية يف االرتقاء بشعب اإليامن:

املطلب األول: تربية النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل الصرب.
املطلب الثاين: تربيته النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل حسن التوكل.

املطلب الثالث: تربية النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل مراقبة وتقوى اهلل.
املطلب الرابع: تربية النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل عبادة التفكر.

املطلب اخلامس: تربية النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل عبادة التسبيح.
املطلب السادس: تربية النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل عبادة الذكر عامة.

املطلب السابع: تربية النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل عبادة االستغفار.
املطلب الثامن: تربية النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل عبادة قراءة القرآن.

املطلب التاسع: تربية النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل عبادة الدعاء.
املطلب العارش: تربية النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل عبادة الصالة.

املطلب احلادي عرش: تربية النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل عبادة قيام الليل.
املطلب الثاين عرش: تربية النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل الشكر .

املطلب الثالث عرش: تربية النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل اإلقبال عىل اهلل. 
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املبحث الثالث: الرعاية الرتبوية يف جانب األخالق واملعامالت.
الفصل الثاني: الرعاية العلمية من اهلل تعاىل خلاتم األنبياء:

املبحث األول: رعايته العلمية قبل البعثة وبدايتها.
 املبحث الثاني: شمولية الرعاية التعليمية للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وطريقتها ونوعيتها.

املبحث الثالث: تعليمه جوامع آداب طلب العلم.
الفصل الثالث: الرعاية االجتامعية من اهلل تعاىل خلاتم األنبياء:

املبحث األول: رعاية النبي ملسو هيلع هللا ىلص حال نشأته:
املطلب األول: جعله اهلل تعاىل من خري قبائل العرب.

املطلب الثاين: رشف والديه وجده وعمه وزوجته.
املطلب الثالث: رعاية اهلل للنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف يتمه.

املطلب الرابع: رزقه اهلل تعاىل بالبنني والبنات.
املبحث الثاني: هتيئة االستقرار األرسى للنبي ملسو هيلع هللا ىلص:

املطلب األول: حادثة التحريم لزوجاته.
املطلب الثاين: إباحة اهلل لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص الزيادة عىل أربع زوجات.

املطلب الثالث: َقْسم النبي ملسو هيلع هللا ىلص بني زوجاته.
املطلب الرابع: حادثة التخيري لزوجاته.

املبحث الثالث: االهتامم بأهل بيته ملسو هيلع هللا ىلص:
املطلب األول: تربية زوجات النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

املطلب الثاين: األدب مع زوجات النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
املبحث الرابع: الرعاية املادية:

املطلب األول: الرتبية الربانية للنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف اجلانب املايل.
املطلب الثاين: نشأته ملسو هيلع هللا ىلص يف قبيلة ومنطقة مشهورة بالتجارة.

املطلب الثالث: تربيته اهلل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص عىل الكسب من عمل يده.
املطلب الرابع: تيسري اهلل لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص من يعينه.

املطلب اخلامس: ما أعطاه اهلل تعاىل من الغنائم والفيء.
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املبحث اخلامس: الرعاية األمنية:
املطلب األول: تطمني اهلل لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص بأنه حافظ له.

املطلب الثاين: نامذج من حفظ اهلل لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص من أعدائه.
املطلب الثالث: تعليم النبي ملسو هيلع هللا ىلص أخذ احليطة واحلذر.

املطلب الرابع: حفظ اهلل لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص يف صحته.
الفصل الرابع: الرعاية النفسية:

املبحث األول: ما ورد من الرعاية النفسية يف سورة الضحى.
املبحث الثاني: ما ورد من الرعاية النفسية يف سورة الرشح.

املبحث الثالث: تثبيت نفس النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
املبحث الرابع: تبشري النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

الفصل اخلامس: الرعاية الدعوية:
املبحث األول: الرعاية من حيث هتيئة املكان والزمان والناس:

 املطلب األول: اختيار اهلل تعاىل لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص املكان املناسب لبداية الدعوة.
 املطلب الثاين: اختيار اهلل تعاىل لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص الزمن املناسب للدعوة واجلهر 

هبا.
 املطلب الثالث: اختيار اهلل تعاىل لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص فئة الناس الذين سيبدأ معهم 

الدعوة.
املبحث الثاني: إجياد املعني له ملسو هيلع هللا ىلص يف الدعوة.

 املبحث الثالث: عرض التجارب الدعوية السابقة واالستفادة منها.
املبحث الرابع: التهيئة ببيان شدة أمر الدعوة.

املبحث اخلامس: تعليم النبي ملسو هيلع هللا ىلص مهامه ووظائفه وقدراته:
املطلب األول: تعليم النبي ملسو هيلع هللا ىلص مهامه ووظائفه.

املطلب الثاين: قدرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل البالغ وليس عىل اهلداية.
املبحث السادس: إرشاد النبي ملسو هيلع هللا ىلص لوسائل وأساليب الدعوة.

املبحث السابع: تنبيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند اخلطأ.
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املبحث الثامن: تعليم النبي ملسو هيلع هللا ىلص التخاطب مع أصناف املدعوين:
املطلب األول: التعامل مع املؤمنني.

املطلب الثاين: التعامل مع الكفار واملنافقني.
الفصل السادس: رعاية الدفاع والنرصة:

املبحث األول: رعاية النبي ملسو هيلع هللا ىلص برتبية األمة عىل األدب معه.
املبحث الثاني: التحذير من سوء األدب مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

املبحث الثالث: توعد الذين يؤذون الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والرد عليهم:
املطلب األول: توعد من يؤذي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

املطلب الثاين: رد أذية الكفار واهتامهم للنبي ملسو هيلع هللا ىلص.
املبحث الرابع: نامذج من الدفاع عن النبي عند طغيان الطاغني:

املطلب األول: الدفاع عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند طغيان أيب جهل.
املطلب الثاين: الدفاع عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند طغيان أيب هلب.

البحث السابع

 ألصحابه األوفياء  رعاية خاتم األنبياء
الفصل األول: الرعاية الرتبوية ألصحابه:

متهيد: مفهوم الرعاية الرتبوية واملنهجية النبوية فيها:
املطلب األول: مفهوم الرتبية والتزكية.

املطلب الثاين: منهج النبي ملسو هيلع هللا ىلص الرتبية قبل التعليم.
املبحث األول: الرتبية يف جانب العقيدة والعبادة.
املبحث الثاني: الرتبية يف جانب بناء الشخصية. 

 املبحث الثالث: تربيته للصحابة عىل تزكية النفس باآلداب الفاضلة والقيم 
العليا.

املبحث الرابع: تربيتهم بأمرهم بام فيه اخلري هلم.
املبحث اخلامس: تربيته للصحابة بمنهج االقتداء.
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املبحث السادس: منهجه يف الرتويح الرتبوي وأثره يف الرتبية.
الفصل الثاني: الرعاية التعليمية ألصحابه.

املبحث األول: رعايتهم بشحذ مهمهم  للعلم وترغيبهم فيه:
املطلب األول: عرضه ملسو هيلع هللا ىلص اآليات التي حتث عىل الطلب.

املطلب الثاين: أقواله ملسو هيلع هللا ىلص وتوجيهاته يف احلث عىل الطلب.
املبحث الثاني: رعايتهم من حيث املنهجية يف الطلب.

 املبحث الثالث: رعايتهم من حيث الوسائل واألساليب التعليمية.
الفصل الثالث: الرعاية االجتامعية ألصحابه:

املبحث األول: الرعاية النفسية ألصحابه.
املبحث الثاني: الرعاية املادية ألصحابه.

املبحث الثالث: الرعاية األرسية ألصحابه.

املبحث الرابع: الرعاية األمنية ألصحابه:

املطلب األول: الرعاية من حيث األمن الصحي.
املطلب الثاين: الرعاية من حيث األمن عىل النفس والدين.

الفصل الرابع: الرعاية الدعوية:

املبحث األول: غرس النبي ملسو هيلع هللا ىلص اهلمَّ الدعوي لدى الصحابة:

املطلب األول: غرس اهلمَّ الدعوي من خالل آيات القرآن.
املطلب الثاين: غرس اهلمَّ الدعوي من خالل أقواله ملسو هيلع هللا ىلص.

املطلب الثالث: غرس اهلمَّ الدعوي من خالل أفعاله ملسو هيلع هللا ىلص.
املبحث الثاني: بيان املنهجية الدعوية التي رباهم عليها.

املبحث الثالث: تنمية املهارات الدعوية عندهم.

املبحث الرابع: التدريب العميل عىل الدعوة.

 الفصل اخلامس: نامذج من رعاية النبي ملسو هيلع هللا ىلص لفئات خمتلفة من طلبة العلم:

املبحث األول: حث النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل االهتامم بطالب العلم الغرباء.
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 املبحث الثاني: رعاية النبي ملسو هيلع هللا ىلص لطالب العلم من األعراب والوفود.

املبحث الثالث: رعاية النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألهل الصفة. 

املبحث الرابع: رعاية النبي ملسو هيلع هللا ىلص للشباب.

املبحث اخلامس: رعاية النبي ملسو هيلع هللا ىلص للنساء.

 املبحث السادس: رعاية النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه القريبني منه والبعيدين عنه:
 املطلب األول: دقة معرفة النبي ملسو هيلع هللا ىلص بحال أصحابه القريبني وتوجيههم 

ملا ينفعهم.
املطلب الثاين: رعاية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لطالب العلم البعيدين عنه.

البحث الثامن

نماذج من رعاية الصحابة  لطالب العلم
العلم  لطالب    الراشدين  اخللفاء  رعاية  من  نامذج  األول:   الفصل 

والعلامء:
 . متهيد: حول وجوب اتباع سنة اخللفاء الراشدين

 املبحث األول: رعاية أيب بكر الصديق  لطالب العلم )ت13هـ(:
املطلب األول: رعاية أيب بكر  للنبي ملسو هيلع هللا ىلص.

املطلب الثاين: رعاية أيب بكر  لطالب املدرسة النبوية.
 املطلب الثالث: رعاية أيب بكر الصديق  لطالب العلم يف خالفته.

 املبحث الثاني: رعاية عمر بن اخلطاب  لطالب العلم)ت23هـ(:
العهد  العلم يف  البرشية وطالب  ملعلم    رعاية عمر  األول:   املطلب 

النبوي.
وفهم  القرآن  عىل  العلم  طالب  برتبية    عمر  اهتامم  الثاين:   املطلب 

علومه.
 املطلب الثالث: وصايا عمر  الرتبوية والعلمية لطالب العلم.

 املطلب الرابع: رعاية عمر  للموهوبني من طالب العلم وتقديمهم 
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والرفع من قدرهم.
بطالهبا  وعنايته    عمر  عهد  يف  التعليم  مدارس  اخلامس:   املطلب 

ومعلميها.
املطلب السادس: رعاية عمر  لطالب العلم من خالل والته.
 املبحث الثالث: رعاية عثامن بن عفان  لطالب العلم)ت35هـ(:

 ملعلم البرشية وطالب العلم يف العهد   املطلب األول: رعاية عثامن 
النبوي.

املطلب الثاين: رعاية عثامن  الرتبوية لطالب العلم.
املطلب الثالث: رعاية عثامن  لطالب العلم يف خالفته.

 املبحث الرابع: رعاية عيل بن أيب طالب  لطالب العلم )ت40هـ(:
العهد  يف  العلم  وطالب  البرشية  ملعلم    عىل  رعاية  األول:   املطلب 

النبوي.
املطلب الثاين: رعاية عيل  الرتبوية لطالب العلم.

الفصل الثاني: نامذج من رعاية علامء الصحابة لطالب العلم:
املبحث األول: رعاية معاذ بن جبل  لطالب العلم )ت18هـ(:

املطلب األول: رعاية معاذ  الرتبوية لطالب العلم.
املطلب الثاين: رعاية معاذ  اإليامنية لطالب العلم.

املبحث الثاني: رعاية أيب بن كعب  لطالب العلم )ت30هـ(:
املطلب األول: رعاية ُأيب بن كعب  العلمية لطالب العلم.
املطلب الثاين: رعاية أيب بن كعب  الرتبوية لطالب العلم.

 املبحث الثالث: رعاية عبد اهلل بن مسعود  لطالب العلم )ت32هـ(.
 املطلب األول: رعاية عبداهلل بن مسعود  التعليمية لطالب العلم.

 املطلب الثاين: رعاية عبداهلل بن مسعود  الرتبوية لطالب العلم.
 املطلب الثالث: حسن عالقة عبداهلل بن مسعود  بطالبه وأثرها عىل 

يف تربيتهم.
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 املطلب الرابع: تربية عبداهلل بن مسعود  طالبه عىل الدعوة إىل اهلل.
 املبحث الرابع: رعاية أيب الدرداء ريض اهلل عنه لطالب العلم)ت32هـ(:

املطلب األول: رعاية أيب الدرداء  التعليمية لطالب العلم.
املطلب الثاين: رعاية أيب الدرداء  الرتبوية لطالب العلم.

لطالب  )ت52هـ(    األشعري  موسى  أيب  رعاية  اخلامس:   املبحث 
العلم.

املطلب األول: رعاية أيب موسى  التعليمية لطالب العلم.
املطلب الثاين: رعاية أيب موسى  الرتبوية لطالب العلم.

 املبحث السادس: رعاية أيب هريرة ريض اهلل عنه لطالب العلم )ت57هـ(:
 املطلب األول: رعاية أيب هريرة  التعلمية لطالب العلم.
املطلب الثاين: رعاية أيب هريرة  الرتبوية لطالب العلم.

املطلب الثالث: رعاية أيب هريرة  االجتامعية لطالب العلم.
لطالب  عنهام  اهلل  ريض  عباس  بن  اهلل  عبد  رعاية  السابع:   املبحث 

العلم)ت68هـ(:
 املطلب األول: رعاية ابن عباس ريض اهلل عنهام العلمية لطالب العلم.
 املطلب الثاين: رعاية ابن عباس ريض اهلل عنهام الرتبوية لطالب العلم.

لطالب  االجتامعية  عنهام  اهلل  ريض  عباس  ابن  رعاية  الثالث:   املطلب 
العلم.

 املطلب الرابع: رعاية ابن عباس ريض اهلل عنهام الدعوية لطالب العلم.
القيادات  صانع  القائد  عنهام  اهلل  ريض  عباس  ابن  اخلامس:   املطلب 

بالقدوة.
لطالب  عنهام   اهلل  ريض  عمر  بن  عبداهلل  رعاية  الثامن:   املبحث 

العلم)ت73هـ(:
 املطلب األول: رعاية عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنهام التعليمية لطالب 

العلم.
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لطالب  الرتبوية  عنهام  اهلل  ريض  عمر  بن  عبداهلل  رعاية  الثاين:   املطلب 
العلم.

 املبحث التاسع: رعاية أنس بن مالك  لطالب العلم )ت93هـ(:
املطلب األول: رعاية أنس العلمية لطالب العلم.
املطلب الثاين: رعاية أنس الرتبوية لطالب العلم.

الفصل الثالث: نامذج من رعاية الصحابة عامة لطالب العلم:
 املبحث األول: دور الصحابة ريض اهلل عنهم كأفراد يف رعاية طالب العلم.
طالب  رعاية  )ت3هـ(يف    عمري  بن  مصعب  دور  األول:   املطلب 

العلم.
 املطلب الثاين: دور أيب أيوب األنصاري  )ت52هـ( يف رعاية طالب 

العلم.
 املطلب الثالث: دور أيب سعيد اخلدري )ت74هـ( يف رعاية طالب 

العلم.
 املبحث الثاني: أدوار للصحابة ريض اهلل عنهم جمتمعني يف رعاية طالب 

العلم.
 املبحث الثالث: دور الصحابيات ريض اهلل عنهن يف رعاية طالب العلم:

 املطلب األول: دور أم املؤمنني خدجية ريض اهلل عنها يف رعاية طالب 
العلم.

طالب  رعاية  يف  عنها  اهلل  ريض  عائشة  املؤمنني  أم  دور  الثاين:   املطلب 
العلم.

املطلب الثالث: رعاية أم سلمة ريض اهلل عنها لطالب العلم.
رعاية  يف  عنهن  اهلل  ريض  للصحابيات  متفرقة  نامذج  الرابع:   املطلب 

طالب العلم.
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البحث التاسع

نماذج من رعاية التابعين ومن بعدهم لطالب العلم
الفصل األول: نامذج من رعاية التابعني لطالب العلم. 

املبحث األول: رعاية الربيع بن خثيم لطالب العلم )تـ65هـ(.
 املبحث الثاني: رعاية أيب عبدالرمحن السلمي لطالب العلم )تـ73هـ(.

 املبحث الثالث: رعاية أيب العالية رفيع بن مهران لطالب العلم )تـ90هـ(.
املبحث الرابع: رعاية عروة بن الزبري لطالب العلم)تـ93هـ(.

املبحث اخلامس: رعاية سعيد بن املسيب لطالب العلم )تـ94هـ(.
املبحث السادس: رعاية سعيد بن جبري لطالب العلم )تـ95هـ(.

 املبحث السابع: رعاية مطرف بن عبداهلل الشخري لطالب العلم )تـ95هـ(.
املبحث الثامن: رعاية جماهد بن جرب لطالب العلم )تـ104(.

العلم  لطالب  الشعبي  رشحبيل  بن  عامر  رعاية  التاسع:   املبحث 
)تـ105هـ(.

 املبحث العاشر: رعاية احلسن البرصي لطالب العلم )تـ110هـ(.
 املبحث احلادي عشر: رعاية حممد بن سريين لطالب العلم )تـ110هـ(. 

 املبحث الثاني عشر: رعاية جعفر الصادق لطالب العلم)تـ148هـ(.
الفصل الثاني: نامذج من رعاية أتباع التابعني لطالب العلم:

العلم  لطالب  األوزاعي  عمرو  بن  عبدالرمحن  رعاية  األول:   املبحث 
)تــ157هـ(.

 املبحث الثاني: رعاية سفيان الثوري لطالب العلم)تـــ161هـ(.

 املبحث الثالث: رعاية الليث بن سعد لطالب العلم )تــ175هـ(.
 املبحث الرابع: رعاية عبداهلل بن املبارك لطالب العلم )تــ181هـ(.
 املبحث اخلامس: رعاية أيب يوسف صاحب أيب حنيفة )ت182هـ(.
 املبحث السادس: رعاية سفيان بن عيينة لطالب العلم)تـــ198هـ(.
 الفصل الثالث: نامذج من رعاية أئمة املذاهب األربعة لطالب العلم:
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 املبحث األول: رعاية اإلمام أيب حنيفة رمحه اهلل لطالب العلم )تـــ150هـ(:
املطلب األول: رعايته الرتبوية والتعليمية.

املطلب الثاين: رعايته املالية للعلامء واملحدثني.
املطلب الثالث: رعايته املالية لطالب العلم.

املطلب الرابع: رعايته لتلميذه أيب يوسف كنموذج.
 املبحث الثاني: رعاية اإلمام مالك رمحه اهلل لطالب العلم )تــ179هـ(:

املطلب األول: رعايته الرتبوية.
املطلب الثاين: رعايته التعليمية.

 املبحث الثالث: رعاية اإلمام الشافعي رمحه اهلل لطالب العلم )تـــ204هـ(:
املطلب األول: رعايته الرتبوية.
املطلب الثاين: رعايته التعليمية.

املطلب الثالث: رعايته املنهجية يف الدعوة والتعليم.
املطلب الرابع: رعايته املادية.

 املبحث الرابع: رعاية اإلمام أمحد رمحه اهلل لطالب العلم )تــ241هـ(:
املطلب األول: رعايته برتبيتهم عىل آداب طلبة العلم.

املطلب الثاين: رعايته اإليامنية.
املطلب الثالث: رعايته التعليمية.

 املطلب الرابع: رعايته للغرباء من طالب العلم وذوي اهلمة العالية.
 الفصل الرابع: رعاية علامء السلف لطالب العلم من خالل مؤلفاهتم:

 املبحث األول: مؤلفات اإلمام اآلجري )360هـ( وأثرها يف الرعاية.
املطلب األول: كتاب أخالق القرآن.
املطلب الثاين: كتاب أخالق العلامء.

يف  وأثرها  )ت463هـ(  البغدادي  اخلطيب  مؤلفات  الثاني:   املبحث 
الرعاية: 

املطلب األول: كتاب اقتضاء العلم العمل.
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املطلب الثاين: كتاب اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع.
املطلب الثالث: كتاب الفقيه واملتفقه.

املطلب الرابع: كتاب رشف أصحاب احلديث.
 املبحث الثالث: كتاب جامع بيان العلم وفضله البن عبدالرب )ت463هـ( 

وأثره يف الرعاية.
 املطلب األول: عرض موجز عن الكتاب ودوره يف رعاية طالب العلم.

 املطلب الثاين: نامذج من أقواله يف رعاية طالب العلم.
للنووي )ت676هـ(  القرآن  آداب محلة  التبيان يف  الرابع: كتاب   املبحث 

وأثره يف الرعاية.
 املطلب األول: عرض موجز عن الكتاب ودوره يف رعاية طالب العلم.

املطلب الثاين: نامذج من أقواله يف رعاية طالب العلم.
 املبحث اخلامس: كتاب تذكرة السامع واملتكلم البن مجاعة )ت733هـ( 

وأثره يف الرعاية.
 املطلب األول: عرض موجز عن الكتاب ودوره يف رعاية طالب العلم.

املطلب الثاين: نامذج من أقواله يف رعاية طالب العلم.
من  العلم  كتاب  عىل  )ت852هـ(  حجر  ابن  تعليق  السادس:   املبحث 

البخاري وأثره يف الرعاية.
يف  وأثره  )ت911هـ(  للسيوطي  الراوي  تدريب  كتاب  السابع:   املبحث 

الرعاية.
 الفصل اخلامس: نامذج ملجاالت رعاية طالب العلم عند السلف عموما:

 املبحث األول: نامج لرعاية أئمة السلف املشهورين لطالب العلم.
املبحث الثاني: وصايا علامء السلف برعاية طالب العلم.

املبحث الثالث: نامذج عملية من حياة السلف يف الرعاية العلمية:
املطلب األول: حثهم عىل طلب العلم والثبات عليه وإتقانه.

 املطلب الثاين: توجيه وتربية طالب العلم باألخذ عن العلامء املتقنني.
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املطلب الثالث: الرعاية العلمية اخلاصة باملتميزين.
املطلب الرابع: حرص السلف عىل املتعلمني ونرش العلم.

املطلب اخلامس: اإلجابة عن أسئلتهم العلمية.
املطلب السادس: رعاية السلف العلمية لبعضهم.

املبحث الرابع: نامذج عملية من حياة السلف يف الرعاية الرتبوية:
املطلب األول: الرعاية من خالل التوجيهات الرتبوية.

املطلب الثاين: مواقف يف الرتبية اخللقية.
 املطلب الثاين: تربيتهم عىل الصرب والبذل يف طلب العلم بعرض جتارهبم.

 املبحث اخلامس: نامذج عملية يف الرعاية االجتامعية واملادية:
املطلب األول: شمولية إكرام السلف لطالب العلم.

 املطلب الثاين: استضافة طالب العلم يف بيوهتم وتعليمهم وإطعامهم.
 املطلب الثالث: الدعم املايل والعيني لطالب العلم.

املطلب الرابع: حل مشكالهتم االجتامعية والصحية.
 املبحث السادس: نامذج عملية من رعاية آباء السلف لطالب العلم:

 املطلب األول: رعاية اآلباء العلمية والرتبوية ألوالدهم يف طلب العلم.
املطلب الثاين: رعاية اآلباء املادية ألوالدهم يف طلب العلم.

املبحث السابع: رعاية نساء السلف لطالب العلم.
املبحث الثامن: رعاية علامء السلف لطالبات العلم.

املبحث التاسع: رعاية علامء السلف للشباب من طالب العلم.

البحث العاشر

نماذج من رعاية العلماء المعاصرين لطالب العلم
 الفصل األول: نامذج معارصة لألئمة املجددين يف رعاية طالب العلم:

عبدالوهاب  بن  حممد  الشيخ  عند  العلم  طالب  رعاية  األول:   املبحث 
)تــ1206هـ(.

 املبحث الثاني: رعاية طالب العلم عند الشيخ عثامن فودي )تـ1233هـ(.
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باديس  بن  احلميد  عبد  الشيخ  عند  العلم  طالب  رعاية  الثالث:   املبحث 
)تـ1358هـ(.

 الفصل الثاني: نامذج معارصة للعلامء يف رعاية طالب العلم: 
 املبحث األول:  رعاية طالب العلم عند الشيخ ابن السعدي )تـ1376هـ(.:

املطلب األول: الرعاية الرتبوية.
املطلب الثاين: الرعاية العلمية.

املطلب الثالث: الرعاية االجتامعية واملالية.
املطلب الرابع: توجيه طلبة العلم ملنهجيات الدعوة والتعليم.

إبراهيم  بن  حممد  الشيخ  عند  العلم  طالب  رعاية  الثاني:   املبحث 
)تـ1389هـ(:

املطلب األول: الرعاية العلمية.
املطلب الثاين: جوانب الرعاية األخرى لطالب العلم.

عفيفي  عبدالرزاق  الشيخ  عند  العلم  طالب  رعاية  الثالث:   املبحث 
)تـ1415هـ(:

املطلب األول: الرعاية الرتبوية واألخالقية.
املطلب الثاين: الرعاية العلمية واملنهجية.

باز  بن  العزيز  عبد  الشيخ  عند  العلم  طالب  رعاية  الرابع:   املبحث 
)تـ1420هـ(:

املطلب األول: الرعاية الرتبوية.
املطلب الثاين: الرعاية العلمية.

املطلب الثالث: الرعاية االجتامعية واملالية.
املطلب الرابع: الرعاية الدعوية.

 املبحث اخلامس: رعاية طالب العلم عند الشيخ األلباين )تـ1420هـ(:
املطلب األول: الرعاية العلمية الرتبوية.

املطلب الثاين: الرعاية االجتامعية واملالية.
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العثيمني  حممد  الشيخ  عند  العلم  طالب  رعاية  السادس:   املبحث 
)تـ1421هـ(:

املطلب األول: الرعاية الرتبوية. 
املطلب الثاين: الرعاية العلمية واملنهجية يف طلب العلم.

املطلب الثالث: الرعاية االجتامعية واملالية.
املطلب الرابع: الرعاية الدعوة.

جربين  بن  عبداهلل  الشيخ  عند  العلم  طالب  رعاية  السابع:   املبحث 
)تـ1430هـ(:

املطلب األول: الرعاية الرتبوية.
املطلب الثاين: الرعاية العلمية.

احلصني  صالح  الشيخ  عند  العلم  طالب  رعاية  الثامن:   املبحث 
)تـ1434هـ(

الفصل الثالث: نامذج متفرقة للمعارصين يف رعاية طالب العلم:
 املبحث األول: رعاية املعارصين لطالب العلم يف اجلوانب الرتبوية.
 املبحث الثاني: رعاية املعارصين لطالب العلم يف اجلوانب العلمية.

 املبحث الثالث: رعاية املعارصين لطالب العلم يف اجلوانب االجتامعية.

 املبحث الرابع: رعاية املعارصين لطالب العلم يف اجلوانب الدعوية.
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ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  چ  تعاىل:  اهلل  قال 
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

ىئ ىئ ی ی ی چ ]التوبة: ١٢٢[

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

هلم  فقولوا  رأيتموهم  فإذا  العلم.  يطلبون  أقوام  ))سيأتيكم 
رواه ابن ماجة وحسنه  مرحبًا بوصية رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. وأقنوهم(( 
))واقنوهم(( َأي: علموهم. األلباين. 
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المقـدمـة
له،  اهلل فال مضل  احلمد هلل، نحمده ونستعينه، من هيده  "إن 
ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك 

له، وأن حممدًا عبده ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص.
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  قال 
ڦچ ]آل عمران: 102[، چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ۀ ہ ہ ہ ہ  چ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦچ]النساء: 1[، 
ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇچ ]األحزاب: 71[")١).

وأشهد أن نبينا حممدًا بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة 
وكشف اهلل به الغمة، تركنا عىل بيضاء نقية ليلها كنهارها ال يزيغ 
عنها إال هالك، فصلوات ريب وسالمه عليه وعىل آل بيته وأصحابه 

وعىل كل من سار عىل هديه واستن بسنته إىل يوم الدين.. وبعد: 
يف  كثريٍة  أبعاٍد  ذاُت  ومهمٌة  عظيمة،  مهمٌة  العلم  طلب  إنَّ 
املجتمع  تكوين  يف  أساسيًا  ركنًا  باعتباره  واألزمان،  األماكن  كل 
التي  اإلسالمي، وتنشئة أجياله، واحلفاظ عىل هويتهم اإلسالمية 
الناس من  والعمل، وهي مهمة عظيمة ألهنا خترج  بالعلم  تنادي 

ظلامت اجلهل والغي إىل نور العلم واهلداية.

كالمه  هبا  ويفتتح  أصحابه  يعلمها  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  كان  التي  احلاجة  خطبة  هذه   (١(
 ،)١89٢( النكاح  خطبة  باب  النكاح،  كتاب  يف  ماجة  ابن  أخرجها  وقد  وخطبته، 
وأبو داود كتاب النكاح، باب خطبة النكاح )٢١٢0(، والرتمذي يف اجلامع كتاب، 
النكاح باب خطبة النكاح )١١05(، والنسائي يف كتاب النكاح، باب ما يستحب من 
. الكالم عند النكاح )3٢77(، وصححه األلباين من حديث عبداهلل بن مسعود
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طائفة  تفريغ  إىل  الدعوة  الدين  وأهداف  الرشيعة  مقاصد  ومن 
وحدوده،  اإلسالم  عن  يدافعون  وعلامء  علم  طلبة  املسلمني  من 
ويدعون إليه ويبلغونه وينرشونه، ويمون العلم من الذهاب وُييونه 
والالهي،  الغافل  به  ويوقظون  للجاهل  ويعلمونه  االندراس  من 

وينذرون به قومهم لعلهم يذرون، قال تعاىل: چ ې ى ى 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی چ]التوبة122[. 
والرتبوية  والعلمية  التعليمية  أعامهلم  هلم  العلم  طلبة  إنَّ  ثم 
توجب هلم خلو القلب من الشواغل ومهوم الدنيا واجلري وراءها 
اخلاطر،  يشوش  مما  ذلك  يتبع  وما  واحلفظ،  واجلمع  بالكسب 
ويأخذ الوقت؛ الذي هو رأس مال كل إنسان له هدف يف احلياة 

يسعى لتحقيقه يف عمره القصري مهام امتدَّ به العمر. 
هلداية  والعمل  عقيدهتم،  وأهل  دينهم  خلدمة  توجهوا  فهم 
أنفسهم واخللق، فيا ُترى يضيع اهلل من وجهه خلدمته ونفع عموم 
خلقه؟!! فلكٍل دوره يف بناء املجتمع والرقي به يف مجيع املجاالت.

فهذا البحث بعنوان: رعاية طالب العلم دراسة تأصيلية؛ عبارة عن 
حماولة لبيان جانب من جوانب منهج اإلسالم يف العناية بطالب العلم، 
وخصوصًا املغرتبني منهم الذين تركوا أوطاهنم وأهليهم من أجل البحث 
عن العلم، والتفرغ لتعلم رسالة اإلسالم وتبليغها للناس، وهو البحث 

األول ضمن مرشوع ]منهج اإلسالم يف رعاية طالب العلم[.
أهداف الموضوع:

١ - إبراز حاجة األمة إىل علامء عاملني ربانيني.
من  تتخرج  التي  اجلديدة  األجيال  يف  الضعف  ٢ -  ظاهرة 
املؤسسات التعليمة سواء من الناحية العلمية أو الرتبوية 

أو املهارية أو الدعوية.
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3 - احلث عىل رعاية طالب العلم إحياء هلذه السنة النبوية.
وتلبية  العلمي  التفرغ  إىل  العلم  طالب  حاجة   -  4

احتياجاهتم.
5 - إبراز مفهوم رعاية طالب العلم.

خاصة  واملغرتبني  عامة  العلم  طالب  رعاية  عىل  6 -  احلث 
وإظهار ثمرة ذلك.

العلم عامة واملغرتبني  7 -  بيان أمهية االهتامم برعاية طالب 
خاصة.

8 - عرض أركان رعاية طالب العلم.
9 -  بيان املعوقات والصعوبات التي تواجه من يقوم بواجب 

الرعاية.

منهجية البحث:

املنهجية التي سلكتها يف كتابة هذا البحث تتمثل يف النقاط التالية: 
• عزو اآليات املستشهد هبا للسورة ورقم اآلية عقب كل آية.	
• االعتامد عىل كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص يف استنباط 	

القواعد واألحكام.
• معاين 	 يف  للبحث  خاصة  باملأثور  التفسري  كتب  عىل  االعتامد 

اآليات، وعىل كتب العلامء عامة يف صياغة البحث ومسائله.
• االلتزام بإيراد األحاديث الصحيحة فقط، وعدم االستشهاد 	

بحديث اتفق عىل ضعفه.
• يف 	 الشأن  أهل  أقوال  عىل  األحاديث  تصحيح  يف  االعتامد 

هذا املجال.
• االجتهاد قدر االستطاعة أْن ال نذكر قاعدة وال حكاًم، وال 	
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أمرًا من أمور رعاية طالب العلم إال وندلل عليه من القرآن 
وما يفرسه من السنة وأقوال أئمة السلف، وأفعاهلم.

• املسائل 	 يف  اخلالف  ذكر  بعدم  املستطاع  قدر  االلتزام 
الفقهية.

• حماولة الفهم العميق، واإلمعان القوي يف نصوص الكتاب 	
والسنة، والنظر يف سرية األئمة األعالم الستخراج املنهج 

الرتبوي الرائد يف رعاية طالب العلم.
• االعتامد عىل كتب السري والتاريخ والرتاجم يف بيان نامذج 	

املتقدمة  سواء  العلم،  طالب  رعاية  يف  األمة  سلف  من 
منها واملتأخرة.

خطة البحث:
وخامتة،  مباحث  وتسعة  مقدمة  عىل  يشتمل  البحث  هذا 

وفهارس، وكان ذلك وفق اخلطة التالية:
ومنهجية  املوضوع،  اختيار  سبب  عىل  وتشتمل  املقـدمـة: 

البحث، وخطة البحث.
املبحث األول: مفهوم رعاية طالب العلم.

املبحث الثاني: حكم طلب العلم.
املبحث الثالث: بيان فضل وأمهية طلب العلم.

املبحث الرابع: حكم رعاية طالب العلم.
املبحث اخلامس: احلث عىل رعاية طالب العلم :

املطلب األول: احلث عىل رعاية طالب العلم عامة.
املطلب الثاين: احلث عىل رعاية طالب العلم املغرتبني.

املبحث السادس: أسباب االهتامم برعاية طالب العلم:



55 رعاية طالب العلم  - دراسة تأصيلية -

 املطلب األول: أسباب االهتامم برعاية طالب العلم عامة.
املغرتبني  العلم  طالب  برعاية  االهتامم  أسباب  الثاين:   املطلب 

خاصة.
املبحث السابع: أركان رعاية طالب العلم.

املبحث الثامن: ثمرة رعاية طالب العلم.

 املبحث التاسع: عوائق تواجه من يقوم برعاية طالب العلم.
اخلامتة: وتشمل أهم النتائج والتوصيات يف البحث.

ثبت املراجع واملصادر.

فهرس املوضوعات.

علينا  لنا ال  وأْن جيعله حجة  العمل  ينفع هبذا  أْن  أسأل  واهلل 
يف  تقصريي  جيرب  وأْن  الصالح،  والعمل  النافع  العلم  يلهمنا  وأْن 
يبارك يف  البحث، وأْن يغفر ما كان فيه من خطأ وزلل، وأْن  هذا 

الطيب منه.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسلياًم 
كثريًا إىل يوم الدين.

 أخوكم
 أ.د. محمد بن عبدالعزيز العواجي

عضو هيئة التدريس بقسم التفسير كلية القرآن الكريم
 الجامعة اإلسالمية بالمدينة النبوية
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المبحث األول
مفهوم رعاية طالب العلم

مفهوم الرعاية من املفاهيم الرتبوية، التي تتعدد معانيها لتربز 
يف جمموعها جماالت الرعاية ووسائلها وأساليبها.

عيُته:  أل. واْسرترَ ْعيًا. والّرعُي: الكرَ ى ررَ ى يرعرَ فالرعاية: مصدر من رعرَ
ْرعاه. وأرَْرعيُت فالنًا، أي: أعطيُته ِرْعيًة يرعاها)١). وّليُته أمرًا يرَ

ومن معاين الرعاية:
1 - احلفظ: 

ُة: فِْعُل الّراعي)٢)، وقد رعى املاشية  ايرَ عرَ ْعُي: احِلْفُظ، والرِّ والرَّ
يُته املال - استحفْظته إياه يْرعاه،  عرَ ْ حفظها يف املرعى وغريه، اسرترَ

يترَه إياه)3). وكّل من استحفْظترَه شيئًا فقد اسرْتعرَ
قال النووي: "الراعي هو: احلافظ املؤمتن امللتزم صالح ما قام 
عليه وما هو حتت نظره، ففيه أنَّ كلَّ من كان حتت نظره يشء فهو 

مطالب بالعدل فيه، والقيام بمصاحله يف دينه ودنياه")4).
ح  الرَ رَن امْلُْلترَِزم صرَ : احْلرَافِظ امْلُْؤمترَ اِعي ُهورَ الرَّ وقال ابن حجر: "ورَ
ِه")5). احِلِ صرَ اْلِقيرَام بِمرَ ْدِل فِيِه ورَ ْطُلوب بِاْلعرَ ُهورَ مرَ ىلرَ ِحْفظه، فرَ ا ُاْؤمُتِنرَ عرَ مرَ

العني للخليل بن أمحد الفراهيدي ١/ ١36.  (١(

املحيط يف اللغة للصاحب بن عباد ١/١٢0.  (٢(

املخصص البن سيده 45٢/٢.  (3(

رشح النووي عىل مسلم ١٢/٢١3.  (4(

فتح الباري البن حجر ١٢١/١3.  (5(
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"واالسرتعاء: طلب حفظ اليشء وتعهده. باحلفظ واملالحظة.. 
ورعى احلاكم رعيته: ساسها وتوىل أمرها")١).

"واحلفظ استعمل يف كل تفقد وتعهد ورعاية، واحلفاظ املحافظة")٢).
ووقتًا،  وهيئًة،  علاًم،  العمل  رعاية  وهو:  احلفظ  من  "واملحافظة 

وإقامة بجميع ما يصل به أصله، ويتم به عمله وينتهي إليه كامله")3).
اإلضاعة،  احلفظ  نقيض  أْن  والرعاية:  احلفظ  بني  والفرق 
راع:  هلا  يكن  مل  إذا  للامشية  يقال  وهلذا  اإلمهال؛  الرعاية  ونقيض 
ٌل، واإلمهال هو ما يؤدي إىل الضياع، فعىل هذا يكون احلفظ:  رَ مهرَ
رصف املكاره عن اليشء لئال هيلك، والرعاية: فعل السبب الذي 

يرصف املكاره عنه.
بينه وبني فالن أي: يفظ  ثرَمَّ يقال: فالن يرعى العهود  ومن 
األسباب التي تبقى معها تلك العهود. ومنه راعي املوايش لتفقده 

أمورها، ونفي األسباب التي خيشى عليها الضياع منها)4).
العلم حفظهم من كل  وهذا دور مهم جدا يف رعاية طالب 

مكروه وعدم إمهاهلم.
2 - التعهد: 

طامّي: ه. قال القرَ ى فالنًا إذا تعاهد أمررَ ْرعرَ يقال: فالن يرَ
ناُر)5). نُع الشَّ ْعُيُهم شرَ ِعّيٌة وُهُم ُرعاٌة... ولوال ررَ ونحُن ررَ

معجم لغة الفقهاء، حممد رواس، وحامد قنيبي ص ٢٢4.  (١(

التعاريف للمناوي ص ٢85.  (٢(

التعاريف للمناوي ص640.  (3(

الفروق اللغوية تنظيم الشيخ بيت اهلل بيات ١9٢/١.  (4(
العني للخليل بن أمحد الفراهيدي ١/ ١36.  (5(
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))كان  عاية ويف احلديث:  الرِّ د وُحْسِن  التعهُّ ل:  التََّخوُّ التعهد:  ومنه 
لنا بامَلْوِعظة - َأي يتعهدنا هبا - خمافة السآمة علينا(()١)،  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيتخوَّ

واخلائل املتعهد لليشء واملصلح له القائم به)٢)، ومنه قوله تعاىل: چ ہ ہ 
ھ ھچ ]الزمر: 8[ أي: "أعطاه، من اخلول وهو: التعهد")3).

ومن التعهد: التفقد: لقوله تعاىل: چ ۈ ٴۇچ ]النمل: 20[: 
أي: "طلبها وبحث عنها، والتفقد طلب ما فقد")4)، و))كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
أمحد:  اإلمام  قال  الناس(()5)،  يف  عامَّ  الناس  ويسأل  أصحابه،  يتفقد 

"وكان شعبة يتفقد أصحاب احلديث")6).
3 - العناية: 

واعتنيت  به،  عنيٌّ  مرَ فأنا  ِعناية  ْعنيني  يرَ األمر  عناين  عنى:  من 
]الطور 48[.  چ ی جئ حئ مئ ىئچ  بأمره)7)، قال تعاىل: 
أي: "بمرأى ومنظر منا، نرى ونسمع ما تقول وتفعل، وقيل بحيث 

نراك ونحفظك ونحوطك ونحرسك ونرعاك واملعنى واحد.

أخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب من جعل ألهل العلم أياما معلومة )70(،   (١(
املوعظة  يف  االقتصاد  باب  وأحكامهم،  املنافقني  صفات  كتاب  يف  مسلم  أخرجه 

.(٢8٢١(

لسان العرب البن منظور ١١/٢٢4.  (٢(

تفسري البيضاوي أنوار التنزيل 38١/٢.  (3(

تفسري اللباب البن عادل ١٢/307.  (4(

جممع  اهليثمي  وذكره   ،)١430(١64/٢ اإليامن  شعب  يف  البيهقي  أخرجه   (5(
الزوائد ٢73/8 )١40٢6).

تاريخ بغداد البن عساكر ٢95/9.  (6(

كتاب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي ٢/٢54.  (7(
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چ ڦ  ڤ  ڤ  چ  السالم:  عليه  ملوسى  تعاىل  قوله   ومنه 
]طه 39[ أي بحفظي وحراستي")١) "ففيها إفادة العناية واحلفظ")٢).

4 - السياسة: 
ها. وكلُّ من ويلرَ من  حرَ رَ ها وسرَ ْرعاها رعايًة إذا ساسرَ والّراعي يرَ
 : عّيُتُه، والّراعي: الّسائُس، واملرَْرعيُّ قوٍم أمرًا فهو راِعيهم. والقوم ررَ

املرَُسوس. وجيوز عىل قياس أمثاله: راٍع وُرعاة مثل داٍع وُدعاة)3)..

5 - اإلعانة: 
بِه، أو أعانك فهو  ء استعنت  ْ كذلك العناية من عون كّل يشرَ
أْي: أعان بعضهم بعضًا، ورجل  اونوا  نته إعانة، وترَعرَ ْوُنك، وأرَعرَ عرَ

ِمْعوان: حسن املعونة)4).

6 - التكافل: 
والنفقة  اإلعالة  تبادل  تكافل،  مصدر  التكافل:  الرعاية، 
بالنصح  بعضًا  بعضهم  رعاية  املسلمني:  تكافل  واملعونة..ومنه 

والنفقة وغري ذلك)5).

اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ١7/78.  (١(

روح املعاين لأللويس ١7/74.  (٢(

العني للخليل بن أمحد الفراهيدي ١/ ١36.  (3(

ينظر: كتاب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي ٢54/٢ باختصار.  (4(

معجم لغة الفقهاء، حممد رواس، وحامد قنيبي ص١4٢.  (5(



رعاية طالب العلم60

ِقيب:  ْبُتها)١)، "والرَّ قرَ ، أي: ررَ 7 - الرقابة: يقال: رعيت النّجومرَ
احلافُِظ واملنتظر")٢). 

8 - التزكية: 
التزكية يف اللغة مصدر زكى اليشء يزكيه، وهلا معنيان:

الثوب أي طهرته،  يقال زكيت هذا  املعنى األول: التطهري، 
ومنه الزكاء أي الطهارة. 

واملعنى الثاين: هو الزيادة، يقال زكى املال يزكو إذا نمى ومنه 
الزكاة ألهنا تزكية للامل وزيادة له)3).

لتزكية  املعنى االصطالحي  اللغوي جاء  املعنى  أساس  وعىل 
األدران  من  تطهريها  ألمرين،  شاملة  النفس  فتزكية  النفوس، 

واألوساخ، وتنميتها بزيادهتا باألوصاف احلميدة.
عن  وتطهريها،  العلم  طالب  نفوس  إصالح  هنا:  واملراد 
وترك  املأمورات  وفعل  الصالح،  والعمل  النافع.  العلم  طريق 

املحظورات، وهذا جوهر وروح رعاية طالب العلم.
والتزكية وظيفة األنبياء، قال تعاىل: ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ژ ]اجلمعة2[.

9 - الرتبية:
ب( ويطلق  ( واالسم )الرَّ برَبرَ ٌة من الفعل )ررَ الرتبية لغة: مشتقَّ

عىل: املالك والسيد املطاع واملصلح)4).

العني للخليل بن أمحد الفراهيدي ١/ ١36.  (١(

خمتار الصحاح حممد بن أيب بكر الرازي ص١٢3.  (٢(

ِكيرَ ص ١667. انظر: القاموس املحيط للفريوزآبادى مادة زرَ  (3(
العرب البن منظور: 400/١، 40١ مادة )ربب(، والقاموس  انظر: لسان   (4(

املحيط للفريوزأبادي: ص١١١.
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وهي: "إنشاء اليشء حاالً فحاالً إىل حد التَّامم")١).
ومن تعريفات الرتبية يف االصطالح: 

"تنشئُة وتكويُن إنساٍن سليم ُمسلم متكامل من مجيع نواحيه 
والروحية،  واالعتقادية،  والعقلية  الصحية  الناحية  من  املختلفة، 

واإلدارية واإلبداعية")٢).
باهلل،  الصلة  وتعميق  اآلخر،  واليوم  باهلل  اإليامن  "تعميق  وهي: 
وتعويد النفوس عىل احلياة يف معية اهلل، والتدريب عىل ممارسة السلوك 
اإليامين يف عامل الواقع؛ ثم تعميق الوعي، بالوسائل التي تؤدى إىل تعميقه، 
يف  والكربى  األوىل  الوسيلة  هي  القدوة  أن  اعتبارنا  يف  نأخذ  أن  عىل 
عملية الرتبية، ثم تأتى بعدها املوعظة والنصائح والدروس، مع الرعاية 

واملتابعة والدأب والصرب، حتى تستجيب النفوس ثم تستقيم")3).
وهي: "تطهري القلوب، وتسديد األقوال، وإصالح األعامل، 

وتدريب املدعوين عىل ذلك عمليًا")4).
وخيرج  الشوك،  يقلع  الذي  الفالح  عمل  تشبه  "والرتبية 

النباتات األجنبية من بني الزرع ليحسن نباته")5)، وهذا هو ما كان 
يفعله ملسو هيلع هللا ىلص مع طالب العلم.

وهي بذلك تعترب أسلوبا من أساليب الرعاية.
التعاريف للمناوي ص١69.  (١(

أهداف الرتبية اإلسالمية وغاياهتا. مقداد ياجلن: ص ٢0.   (٢(
كيف ندعو الناس – حممد قطب ص١٢7.  (3(

منهج الدعوة يف ضوء الواقع املعارص - عدنان عرعور ص٢3.  (4(
رسالة أهيا الولد: الغزايل: ص 34.  (5(
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ومن خالل ما سبق يتبني أًن هذه املعاين مرادفات للرعاية وهي 
تدور حول أمرين:

األول: ما يتعلق بمهام الرعاية مثل: احلفظ، التعهد، العناية، 
السياسة.

مثل:  الرعاية  لتلك  واألساليب  بالوسائل  يتعلق  ما  والثاين: 
اإلعانة، التكافل، الرقابة، التزكية، الرتبية.

ا: ويمكن هنا أْن نلخص مفهوم الرعاية بأهنَّ

بناء  جلوانب  شاملة  متكاملة  عناية  العلم  بطالب  العناية 
مناسبة  وأساليب  وسائل  عرب  الدعوية،  اإلسالمية  الشخصية 
اإلسالم  رسالة  لنرش  عاملني  مؤهلني  دعاة  لتخرج  ومعارصة، 

ببصرية وواقعية.
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المبحث الثاني

حكم طلب العلم
تعاىل: قال  اجلملة  حيث  من  مرشوعة  عبادة  العلم   طلب 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  چ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی چ]التوبة: 122[.

فقد َأَمَر اهلل تعاىل بتخصيص قوم لطلب العلم: قال ابن عاشور: 
أي: "أنه كام كان النْفُر للغزو واجبًا ألن يف تركه إضاعة مصلحة األمة؛ 
املسلمني واجبًا، ألن يف ذهاب مجيع  تركه من طائفة من  كذلك كان 
أن  الكالم  فأفاد جمموع  أيضًا،  للغزو إضاعة مصلحة لألمة  املسلمني 
النْفر للغزو واجب عىل الكفاية، أي: عىل طائفة كافية لتحصيل املقصد 
الرشعي، منه، وأن تركه متعني عىل طائفة كافية منهم لتحصيل املقصد 
الطائفة  اشتغال  وقت  يف  العلم  من  به  باالشتغال  أمروا  مما  الرشعي، 
طلب  وجوب  يف  أصاًل  اآلية  هذه  كانت  ولذلك  بالغزو..  األخرى 

العلم عىل طائفة عظيمة من املسلمني وجوبًا عىل الكفاية.

اإلجياب.  ذلك  من  املقصد  لتحصيل  الكايف  املقدار  عىل  أي: 
عىل  إجيابه  وإثباُت  املسلمني  مجيع  عىل  النْفر  وجوب  نفي  ر  وأرَْشعرَ
طائفة من كل فرقة منهم: بأن الذين جيب عليهم النفر ليسوا بأوفر 
عددًا من الذين يبقون للتفقه واإلنذار، وأن ليست إحدى احلالتني 
بمقدار  منوط  ذلك  أن  فيعلم  اإلطالق  عىل  األخرى  من  بأْوىل 
أن  منه  فعلم  باقية عىل األصل،  البقية  وأن  للنفر،  الداعية  احلاجة 
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النفري إىل اجلهاد يكون بمقدار ما يقتضيه حال العدو املغُزو، وأن 
الذين يبقون للتفقه يبقون بأكثر ما يستطاع")١).

قال القرطبي: "هذه اآلية أصل يف وجوب طلب العلم، ألن 
ينفر  ال  مقيم  ملسو هيلع هللا ىلص  والنبي  كافة  لينفروا  املؤمنون  كان  وما  املعنى 

فيرتكوه وحده")٢).
قام  إذا  كفاية  الرشعي فرض  العلم  "طلب  عثيمني:  ابن  قال 
العلم  به من يكفي صار يف حق اآلخرين سنة، وقد يكون طلب 
واجبًا عىل اإلنسان عينًا أي فرض عني، وضابطه أن يتوقف عليه 
معرفة عبادة يريد فعلها أو معاملة يريد القيام هبا، فإنه جيب عليه يف 
هذه احلال أن يعرف كيف يتعبد هلل هبذه العبادة وكيف يقوم هبذه 

املعاملة، وما عدا ذلك من العلم ففرض كفاية.
حال  كفاية  بفرض  قائم  أنه  نفسه  يشعر  أن  العلم  لطالب  وينبغي 
طلبه ليحصل له ثواب فاعل الفرض مع التحصيل العلمي. وال شك 

أن طلب العلم من أفضل األعامل، بل هو من اجلهاد يف سبيل اهلل")3).
"العلم إّما أن يكون رشعّيًا، وهو املستفاد من  وعىل هذا فإن 

الرّشع، أو غري رشعّي:
أواًل: طلب العلوم الرشّعّية:

وخيتلف  اجلملة،  حيث  من  مطلوب  الرّشعّية  العلوم  طلب 
حكم طلبها باختالف احلاجة إليها.

التحرير والتنوير البن عاشور١١/60 - 6١.  (١(

اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ٢93/8.  (٢(

ينظر: كتاب العلم البن عثيمني الفصل الثالث - حكم طلب العلم.  (3(
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فمنها ما طلبه فرض عني: وهو تعلُّم املكلَّف ما ال يتأّدى الواجب 
الة ونحوها، ومحل  اّلذي تعنيَّ عليه فعله إالّ به، ككيفيَّة الوضوء والصَّ
العلم فريضة  ))طلب  النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص:   عن  عليه بعضهم حديث أنس 
عىل كل مسلم، وواضع العلم عند غري أهله كمقلد اخلنازير اجلوهر 

واللؤلؤ والذهب(()١).

ثّم إّن هذه األشياء ال جيب طلبها إالّ بعد وجوهبا، وجيب من 
نادرًا،  يطرأ  ما  غالبًا دون  الواجب عليه  أداء  يتوّقف  ما  كّله  ذلك 
فإن وقع وجب التَّعلُّم حينئذ، فيجب عىل من أراد البيع أن يتعلَّم 
وما  يّل  ما  معرفة  جيب  كام  املبايعات،  من  عليه  يقدم  ما  أحكام 
له  غنى  ال  ممّا  ونحوها  وامللبوس،  واملرشوب،  املأكول،  من  يرم 
ثّم إذا  النّساء إن كان له زوجة،  عنه غالبًا، وكذلك أحكام عرشة 
كان الواجب عىل الفور كان تعّلم الكيفّية عىل الفور، وإن كان عىل 

الرّتاخي كاحلجِّ فعىل الرّتاخي عند من يقول بذلك.
ومنها ما طلبه فرض كفاية: وهو حتصيل ما ال ُبّد للنّاِس منه 
واألحاديث،  القرآن،  كحفظ  الرّشعّية  العلوم  من  دينهم  إقامة  يف 

طلب  عىل  واحلث  العلامء  فضل  باب  الكتاب،  افتتاح  ماجة  ابن  أخرجه   (١(
الخ.  العلم  وواضع  قوله  دون  صحيح  األلباين:  الشيخ  قال   ،)٢٢4( العلم 
صحيح سنن ابن ماجة )١83(، وانظر: صحيح اجلامع )39١3(. والبيهقي 
قال   ،9/١ العلم  يف  الرب  عبد  ابن  وأخرجه  الشعب٢/٢53)١66(،  يف 
السيوطي يف رشحه عىل سنن ابن ماجة: "سئل الشيخ حمي الدين النووي عن 
احلافظ مجال  تلميذه  أنه ضعيف وان كان صحيحا وقال  فقال  هذا احلديث 
الدين املزي هذا احلديث روى من طريق تبلغ رتبة احلسن وهو كام قال فأين 

رأيت له مخسني طريقا"١/ ٢0. 
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والّترصيف،  والّلغة،  والنّحو،  والفقه،  واألصول،  وعلومهام، 
ومعرفة رواة احلديث، واإلمجاع، واخلالف...

ِر يف أصول األدّلة، واإلمعان فيام  كالّتبحُّ ومنها ما طلبه نفل: 
وراء القدر اّلذي يصل به فرض الكفاية.

ثانيا: طلب العلوم احلياتية:
يعرتي طلب العلوم احلياتية األحكام الّتكليفّية اخلمسة:

يستغنى عنها يف  اّلتي ال  كالعلوم  ما طلبه فرض كفاية:  منها 
قوام أمر الّدنيا، كالّطب، إذ هو رضورّي لبقاء األبدان، واحلساب، 

فإّنه رضورّي يف املعامالت، وقسمة الوصايا واملواريث وغريها. 
احلساب،  دقائق  يف  ُق  الّتعمُّ وهو  فضيلًة:  طلبه  يعّد  ما  ومنها 
والّطّب، وغري ذلك ممّا يستغنى عنه، ولكنّه يفيد زيادة قّوة يف القدر 

املحتاج إليه.
ومنها ما طلبه حمّرم: كطلب تعلُّم الّسحر والّشعوذة، والّتنجيم، 

وكلُّ ما كان سببًا إلثارة الّشكوك، ويتفاوت يف الّتحريم")١).
وعىل هذا فحكم طلب العلم خيتلف باختالف حال الشخص 
عليه  ترتب  فرض  علم  كان  فإن  يتعلمه:  أن  يريد  الذي  والعلم 
مل  لو  ويأثم  تعلمه،  عليه  وجب  ومعامالته  املسلم  عبادة  صالح 
يتعلمه، وطلب العلم فرض كفاية إذا كانت للزيادة يف العلم فقط.

الكويتية - وزارة األوقاف بدولة الكويت - فصل حكم  الفقهية  املوسوعة   (١(
طلب العلم.
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المبحث الثالث 
فضل وأهمية طلب العلم

العلم، وهذا  ببيان فضل طلب  العلم  يظهر فضل رعاية طالب 
األمر نال نصيبًا وافرًا يف كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، ومن ذلك:

1 - أولو العلم قرناء املالئكة: 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  قال 
 ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ چ ]آل عمران: 18[.

فـ "هذا تقرير من اهلل تعاىل للتوحيد بأعظم الطرق املوجبة له، وهي 
شهادته تعاىل وشهادة خواص اخللق وهم املالئكة وأهل العلم")١).

2 - العلم يميز أهل العلم عن غريهم: 
قال تعاىل: چ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئچ]الزمر: 9[. 
برشط أْن يكون هلذا العلم أثر يف احلياة، فليس العربة بالكثرة ولكن 
بقيمة ما يتعلم اإلنسان ويتأثر ويعمل "فالعلم احلق هو: املعرفة التي 
املعلومات  هو  العلم  وليس  البصرية.  به  تفتح  الذي  احلق.  يدرك  هبا 
املفردة املنقطعة التي تزحم الذهن، وال تؤدي إىل حقائق، وال متتد وراء 

الظاهر املحسوس !!"، ولذا مّيز اهلل أهل العلم عن غريهم.
3 - العلم أساس خشية اهلل: 

قال تعاىل: چ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې چ ]فاطر: 28[. 
يليق  وبام  وجل،  عز  به  العاملون  بالغيب؛  تعاىل  خيشاه  "إنَّام  أي: 

تيسري الكريم الرمحن البن سعدي )١٢4).  (١(
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معرفة  اخلشية  مدار  ألنَّ  اجلميلة.  وأفعاله  اجلليلة  صفاته  من  به 
تعاىل، كان أخشى هلل  به  أعلم  املخيّش والعلم بشؤونه، فمن كان 

عز وجل")١).
4 - الواجب عىل اجلاهل أْن يتبع العامل: 

قال تعاىل: چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
]مريم: 43[. فعىل من ليس عنده علم أْن يتبع  چ  ژ ڑ ڑ 

من عنده علم، فالعامل قائد بعلمه.
األعىل،  يدرك  ال  ما  العلم  من  األدنى  يدرك  5 -  قد 

ويتعلم األدنى من األعىل: 
قال تعاىل يف قصة سليامن عليه السالم واهلدهد: چ ېئ ېئ 
،]22 ]النمل:  چ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ   ېئ 
وقال تعاىل يف قصة ابني آدم عليه السالم حيث تعلم اإلنسان من 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  چائ  الغراب: 
ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ 

جئ حئمئ ىئ يئ جب حب چ ]املائدة: 31[.
نا ُحسن األدب مع من هو دوننا، فاهلل هيب  "هذا القول جاء ليعلِّمرَ
ّلْمه لنا، أمل يعلمنا الغراب كيف نواري سوأة امليت!!")٢). ملن دوننا ما مل ُيعرَ

6 - الرفعة عند اهلل تعاىل: 
ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  چ  تعاىل:  قال 

يت چ ]املجادلة: 11[.

ينظر: حماسن التأويل للقاسمي ١67/8.  (١(
ينظر: تفسري الشعراوي )١353).  (٢(
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العالية:  بالدرجات  العلم  أوتوا  الذين  ختصيص  يف  و"الرس 
م مجعوا العلم والعمل؛ فإنَّ العلم مع علو رتبته يقتيض العمل  ألهنَّ
املقرون به مزيد رفعة؛ ولذلك ُيقتدى بالعامل يف أفعاله وال ُيقتدى 

بغريه")١).
العلامء وحتث  قدر  ترفع من  التي  العظيمة  األمور  أمر من  وهذا 
عىل العلم، فـ"العلم ُيْعيل صاحبه مطلقًا، فإنَّ كان مؤمنًا عاماًل بعلمه 
عن  وعاٍر  عاص  مؤمن  من  أرفع  كان  عاصيًا  كان  وإْن  النهاية،  كان 
العلم، وإْن كان كافرًا كانت رفعته دنيوية بالنسبة إىل كافر ال يعلم")٢).

7 - أنَّ التعليم يرفع قدر املتعلم ولو كان كلبًا: 
ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  چ  تعاىل:  قال 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ ]املائدة: 4[.فـ 
"فيه فضيلة العلم، وأنَّ اجلارح املعلم - بسبب العلم - يباح صيده، 

واجلاهل بالتعليم ال يباح صيده")3).
8 - األمر بالرجوع ألهل العلم: 

 .]43 ]النحل:  ٺچ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  تعاىل:  قال 
"وعموم هذه اآلية فيها مدح أهل العلم، وأنَّ أعىل أنواعه العلم بكتاب 
اهلل املنزل. فإنَّ اهلل أمر من ال يعلم بالرجوع إليهم يف مجيع احلوادث، ويف 

تفسري أيب السعود - إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم ٢٢0/8.  (١(
نظم الدرر للبقاعي ١9/ 364.  (٢(

تيسري الكريم الرمحن البن سعدي ص٢٢١.  (3(



رعاية طالب العلم70

ضمنه تعديل ألهل العلم وتزكية هلم حيث أمر بسؤاهلم، وأنَّه بذلك خيرج 
اجلاهل من التبعة، فدلَّ عىل أنَّ اهلل ائتمنهم عىل وحيه وتنزيله")١).

وقال تعاىل: چ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ 
چ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
السديدة وعلومهم  وآرائهم  بفكرهم  يستخرجونه  "أي:  ]النساء: 83[. 

الرشيدة، ويف هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنَّه إذا حصل بحث يف أمر من 
ْن هو أهل لذلك وجيعل إىل أهله، وال يتقدم بني  األمور ينبغي أْن يوىلَّ مرَ

أيدهيم، فإنَّه أقرب إىل الصواب وأحرى للسالمة من اخلطأ")٢).
9 - مل يأمر اهلل تعاىل نبيه بطلب الزيادة إال من العلم: 

قال تعاىل: چ ٺ ٺ ٿ ٿ چ ]طه: 114[. قال ابن القيم 
 تعاىل: "ولو مل يكن يف العلم إال القرب من اهلل، وااللتحاق بعامل 
املالئكة وصحبة املأل األعىل، لكفى به رشفًا –فرَكيف - وِعزُّ الدنيا 

واآلخرة منوط به، مرشوط بحصوله")3).
ورفع  الذنوب  مغفرة  أسباب  من  العلم  10 -  طلب 

البالء عن األمة: 
چ ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ  قال تعاىل: 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

ىئ ی ی چ ]التوبة 122[. 

املصدر السابق )44١).  (١(

تيسري الكريم الرمحن البن سعدي )١90).  (٢(

مفتاح دار السعادة البن القيم ١/١08.  (3(
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عن زكريا بن عدي قال: رأيت ابن املبارك يف النوم فقلت: ما 
فعل اهلل بك؟ قال: غفر يل برحلتي يف احلديث)١)، وعن عبد الرمحن 
بن حممد بن حاتم قال بلغني أنَّ إبراهيم بن أدهم قال: "إنَّ اهلل تعاىل 

يرفع البالء عن هذه األمة برحلة أصحاب احلديث")٢).
ينذرون  لِّمون فهم:  لَّمون وُيعرَ ترَعرَ يرَ العلم عندما  إنَّ طلبة  نعم، 
يقع  ال  لكي  حذرهم؛  يأخذون  وجيعلوهنم  اهلل،  عقاب  الناس 
عليهم عذاب اهلل، وذلك بالتمسك والعمل بام يتعلمونه من هؤالء 

الدعاة، واهلل تعاىل يقول: چ ی جئ حئ مئ ىئ يئ 
جب حبچ ]هود117[.

11 - طلب العلم ُيؤدي إىل حتصيله والعمل به ونرشه:
به  للعمل  وإنام  فقط،  العلم  حتصيل  ليس  العلم  طلب  فهدف 

وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  چ  تعاىل:  قال  ونرشه، 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

ىئ ی یچ ]التوبة 122[.
قال األلويس: "ملا بني سبحانه وجوب اهلجرة واجلهاد؛ وكل 
وهو  اآلخر  السفر  ذكر  اجلهاد  فرَّضل  فبعدما  لعبادة،  سفر  منهام 
املذكورة  للطائفة  وينذروا  يتفقهوا  فضمري  العلم،  لطلب  اهلجرة 

وهي النافرة")3). 

الرحلة يف طلب احلديث للخطيب البغدادي ١7برقم) ١5)  (١(

املصدر السابق ١6برقم)١4).  (٢(

روح املعاين لأللويس ١١/49  (3(
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12 - ترجيح طلب العلم عىل العبادات القارصة عىل فاعلها: 
فعن أيب أمامة الباهيّل ريض اهلل تعاىل عنه قال: قال رسول اهللّ ملسو هيلع هللا ىلص: 

))فضل العامل عىل العابد كفضيل عىل أدناكم(()١).

من  أجرًا  أعظم  "العامل  قال:  عنه  تعاىل  اهلل  ريض  عيّل  وعن 
يف  انثلمت  العامل  مات  فإذا  اهللّ،  سبيل  يف  الغازي  القائم  الّصائم 

ة ال يسدها يشء إىل يوم القيامة")٢). اإلسالم ُثْلمرَ

وعن أيب ذّر وأيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنهام قاال: "باب من العلم 
ع")3)، وذلك ألنَّ نفع العلم يعمُّ  نتعلَّمه أحبُّ إلينا من ألف ركعة تطوُّ
صاحبه واملسلمني، والنّوافل املذكورة خمتّصة به، وألنَّ العلم مصّحح، 
فغريه من العبادات مفتقر إليه، وال ينعكس، وألنَّ العلم تبقى فائدته 

وأثره بعد صاحبه، والنّوافل تنقطع بموت صاحبها.

وقال الّشافعّي: "طلب العلم أفضل من النّافلة")4)، وقال القرطبّي: 
"طلب العلم فضيلة عظيمة، ومرتبة رشيفة ال يوازهيا عمل")5).

م يف  ولذا حّض العلامء عىل استدامة طلب العلم ولو مع الّتقدُّ

العبادة  عىل  الفقه  فضل  يف  جاء  ما  باب  العلم،  كتاب  يف  الرتمذي  أخرجه   (١(
)٢685(، وصححه األلباين.

أخرجه اخلطيب يف اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع رقم) 347).  (٢(

جامع العلم وفضله البن عبدالرب برقم)97).  (3(

إحياء علوم الدين للغزايل ١/9.  (4(

اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ٢95/8.  (5(
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الّسنِّ أو العلم، فقد "قيل البن املبارك: إىل متى تطلب العلم؟ قال: 
حّتى املامت إْن شاء اهلل")١).

 "وسئل سفيان بن عيينة: من أحوج النّاس إىل طلب العلم؟ 
قال: أعلمهم، ألنَّ اخلطأ منه أقبح")٢).

وهبذا يتبني فضل طلب العلم وأثره يف سلوك طالب العلم، 
مع التنبيه إىل أن هذا الفضل يقصد به كل علم نافع ألمور الدين 
األمة  أن  حيث  الدين..  بأمور  العلم  خيص  فقط  وليس  والدنيا، 
حصل  وإذا  ودنيا..  دين  اإلسالم  عىل  كلها  حياهتا  بإقامة  مطالبة 

تقصري يف جانب من هذه اجلوانب فاألمة تأثم يف ذلك.

وبناء عليه فاإلخالص واإلحسان يف العمل مها األساس حلصول 
ذلك الفضل يف الدنيا واآلخرة، ومن فقد اإلخالص أو أخلَّ به خصوصا 

يف طلب علوم الدين فقد دخل يف باب كبري من اإلثم والعقوبة.

جامع بيان العلم وفضله البن عبدالرب ١/406.  (١(

املصدر السابق ١/407.  (٢(
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المبحث الرابع

حكم رعاية طالب العلم
حال  باختالف  خيتلف  العلم  طلب  حكم  أن  علمنا  سبق  مما 
إىل  العلم يتاج  يتعلمه، وطالب  أن  يريد  الذي  والعلم  الشخص 
رعاية وتكاليف كثرية وتفريغ وقت، والقاعدة الرشعية تقول: ما 

ال يتم الواجب إال به فهو واجب)3).

العلم،  هلذا  للحاجة  ختضع  العلم  طالب  رعاية  فإن  وعليه 
ولطالب العلم الذي يطلبه، فإن كان العلم الذي سيطلب رضوري 
ال تستقيم حياة الناس الدينية أو الدنيوية إال به وجب عىل األمة تفريغ 
للناس،  وتعليمه  العلم  طلب  بواجب  ليقوموا  العلم  طالب  بعض 
وعىل املجتمع كفالة ورعاية هؤالء الطالب؛ يف مجيع النواحي سواء 

املادية، أو االجتامعية أو الرتبوية أو العلمية أو التأهيلية.

وهذه الرعاية حتتاج إىل دعم مايل يلبي احتياجات تلك الرعاية 
الواجبة، حتى أنه أفتى كثري من العلامء برصف أموال الزكاة لطالب 

العلم حلاجة األمة إىل علمهم.

وقد وردت عدة أقوال يف هذه املسألة ومنها:
لطالب  الزكاة  أموال  رصف  جواز  يف  املتقدمني  أقوال  أوال: 

العلم:

من أصول الفقه عىل منهج أهل احلديث لزكريا بن غالم قادر ص ١49.  (3(
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فيها من  التي يرصف  املصارف  "من  الصغري:  الرشح  قال يف 
- وعلق الصاوي  اْلِعْلِم  َأْهِل  حُمَْتاٍج ِمْن  إَِعاَنِة  بيت مال املسلمني: 
ترَدوينه،  طِِعنيرَ لقراءته ورَ هم أرَْوىلرَ ِمْن غرِيهْم الرَ سيامرَ امْلُنْقرَ - بقوله: ورَ

.(١(" القضاِء ونحو ذلكرَ ولإلفترَاء ورَ
"رزق الكفاية لطلبة العلم   : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
قيام  ال  التي  الكلية  املصالح  من  هو  بل  الرشعية؛  الواجبات  من 
"ومن ليس معه ما يشرتي به كتبًا يشتغل فيها  للخلق بدوهنا")٢)، 
بعلم الدين جيوز له األخذ من الزكاة ما يشرتي له به ما يتاج من 

كتب العلم التي ال بد لتعلم دينه ودنياه منها")3).
جواز  الدين:  تقي  الشيخ  "واختار  اإلنصاف:  صاحب  قال 
األخذ من الزكاة لرشاء كتب يشتغل فيها بام يتاج إليه، من كتب 
العلم التي البد منها ملصلحة دينه ودنياه. انتهى. وهو الصواب.. 
الكسب، وتعذر اجلمع  قادر عىل  بالعلم وهو  أراد االشتغال  ولو 
قوله  يف  الطربي  اإلمام  وقال  إليه")4)،  الزكاة  دفع  جاز  بينهام 
تعاىل: چ ھ ھ ے چ"يف النفقة يف نرصة دين اهلل وطريقه 

ورشيعته التي رشعها لعباده")5).

األسى  يف  والنظر  الغنائم  قسم  باب  الصغري  الرشح  عىل  الصاوي  حاشية   (١(
.334/4

جمموع فتاوى شيخ اإلسالم 457/7.  (٢(

املستدرك عىل جمموع الفتاوى - مجع: حممد بن عبد الرمحن بن قاسم ١63/3.  (3(

اإلنصاف لعيل بن سليامن املرداوي 3/ ٢١8 وما بعدها باختصار.  (4(

جامع البيان للطربي ١4/3١9.  (5(
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ثانيا: أقوال املتأخرين يف جواز رصف أموال الزكاة لطالب العلم:

سئل الشيخ حممد العثيمني عن حكم إعطاء طالب العلم من 
مال الزكاة؟ 

العلم الرشعي  املتفرغ لطلب  العلم  "طالب  بقوله:    فأجاب 
طلب  ألن  الزكاة،  من  يعطى  أن  جيوز  التكسب  عىل  قادرًا  كان  وإن 
العلم الرشعي نوع من اجلهاد يف سبيل اهلل، واهلل تبارك وتعاىل جعل 

اجلهاد يف سبيل اهلل جهة استحقاق يف الزكاة، فقال: چ ڻ ڻ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ چ ]التوبة: 60[")١).
قد  بل  الرشعي،  العلم  طلب  اهلل  سبيل  يف  اجلهاد  "ومن   : وقال 
يكون أوجب وأوىل من اجلهاد بالسالح، السيام إذا ارشأبت أعناق البدع 
وظهرت الغوغاء يف الفتاوى، وارتكب كل إنسان رأيه وإن كان قارصًا يف 
علمه، ألن هذه بلية عظيمة أن يبدأ ظهور البدع يف املجتمع، وال جيد املبتدع 
من يردعه عن بدعته بالربهان الصحيح، أو أن تكثر الفتاوى التي تصدر 
من قارص، أو مقرص، إما من قارص يف علمه، أو مقرص يف التحري وطلب 
الواجبات،  أوجب  من  العلم  طلب  يكون  احلال  هذه  مثل  ففي  احلق، 
والبد أن يكون لدينا علم تام راسخ ندفع به الشبهات، ونحقق به املسائل 

واألحكام حتى ال يضيع الرشع ويتفرق الناس.

جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني مقدمة كتاب الزكاة جملد ١8 سؤال رقم )69٢).  (١(
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إذن فطلب العلم الرشعي من اجلهاد يف سبيل اهلل، فلو جاءنا 
رجل ليس عنده مال وهو قادر عىل التكسب لكنه يريد أن يتفرغ 
لطلب العلم الرشعي فإنه جيوز أن نعطيه من الزكاة ليتوفر له الوقت 
فنعطيه ما يقوم بكفايته من املالبس، واألكل، والرشب، والسكن 
والكتب الالزمة التي حيتاج إليها فقط، وذلك بخالف ما إذا تفرغ 

للعبادة، فإنه ال يعطى من الزكاة؛ ألنه قادر عىل التكسب")١).

العلم،  لطلب  الكسب  القادر عىل  رغ  فرَ ترَ "إْن  السعدي:  وقال 
أعطي من الزكاة، ألن العلم داخل يف اجلهاد يف سبيل اهلل")٢).

الرَ بعضهم: " چ ھ ھ ے چ وقيل طلبة العلم ألن  وقرَ
طلب العلم ليس إال استفادة األحكام وهل يبلغ طالب رتبة من 
الزم صحبة النبي لتلقي األحكام عنه كأصحاب الصفة فالتفسري 

بطالب العلم وجيه خصوصا وقد قال يف البدائع چ ھ ھ 
ے  چ مجيع القرب فيدخل فيه كل من سعى يف طاعة اهلل وسبيل 

اخلريات إذا كان حمتاجا")3).

قال الشيخ سيد سابق: "چ ھ ھ ے  چ أي: املوصل 
إىل مرضات اهلل ومنه العلم والعمل - إىل أن قال - : ومن أهم ما 
ينفق يف سبيل اهلل يف زماننا هذا إعداد الدعاة إىل اإلسالم، وإرساهلم 

جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني مقدمة كتاب الزكاة جملد ١8 يف مصارف   (١(
الزكاة.

تيسري الكريم الرمحن البن سعدي 34١.  (٢(

درر احلكام رشح غرر األحكام - ملحمد بن فرامرز بن عيل ٢/397.  (3(
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الكايف، كام  باملال  الكفار، من قبل مجعيات منظمة متدهم  إىل بالد 
يفعل الكفار يف نرش دينهم، ويدخل فيه النفقة عىل املدارس للعلوم 
الرشعية، وغريها مما تقوم به املصلحة العامة، ويف هذه احلالة يعطي 
منها معلمو هذه املدارس، ما داموا يؤدون وظائفهم املرشوعة التي 

ينقطعون هبا عن كسب آخر")١).

رصف  يل  جيوز  هل  اإلفتاء:  عضو  جربين  ابن  الشيخ  وسئل 
زكاة مايل ملؤسسة خريية لبناء مبنى سكني لطلبة العلم الرشعي يف 

معهدها؟

كانوا  إذا  العلم  طلبة  أن  شك  "..ال  بقوله:  فضيلته  فأجاب 
فقراء أو مساكني حل هلم األخذ من الزكاة بالنفقة عليهم وألجرة 
السكن وأجرة التنقل وقيمة الكتب التي ُيتاج إليها،.. وقد يكون 
التي  اخلريية  األعامل  املتغربني من مجلة  العلم  لطلبة  السكن  مبنى 
يعود نفعها هلؤالء الفقراء امُلتفرغني لطلب العلم، فيجوز بناؤه من 

الزكاة إذا مل يوجد مصارف غري الزكاة")٢).

أو  املعلمني  من  كان  "..من  تعاىل:    باز  ابن  الشيخ  يقول 
چ ڻ  تعاىل:  لقوله  لفقره،  الزكاة  فيعطى من  فقريًا  املتعلمني  من 

ڻ ڻ ۀ چ]التوبة 60[")3).

فقه السنة لسيد سابق 53٢/١ - 533 بترصف يسري.  (١(

فتاوى واستشارات موقع اإلسالم اليوم بتاريخ ٢9/4/١4٢٢.   (٢(

جمموعة فتاوى الشيخ ابن باز ١4/٢98.  (3(
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ويف فتوى األزهر: "طالب العلم جيوز له أخذ الزكاة ولو غنيًا 
إذا فرغ نفسه إلفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب، واحلاجة 

داعية إىل ما ال بد منه")١).
وقال سيد سابق: "اتفق العلامء عىل أن املسافر املنقطع عن بلده ُيعطى 
من  يشء  له  يتيرس  مل  إذا  مقصده،  حتقيق  عىل  به  يستعني  ما  الصدقة  من 
ماله، نظرًا لفقره العارض، واشرتطوا أن يكون سفره يف طاعة، أو يف غري 
معصية..")٢). فال شك أن طالب العلم يف غربة، ومل يتغرب هذه الغربة إال 

لطاعة اهلل تعاىل، فهو يتاج إىل من يعينه ويقف معه ليبلغ ما يراد حتقيقه.
ومن هنا ُيْعلم أن طالب العلم قد جيتمع فيه من مصارف الزكاة 
ثالثة أمور: ]الفقر، وابن السبيل، وأنه يف سبيل اهلل[، وقد يكون 
فيه واحدة منها فقط، فعىل ذلك جيوز أن يعطى من مال الزكاة إن 

كان من أحد األصناف أو اجتمع فيه أكثر من وصف منها.
ٌ من بيت مال املسلمني العام،  نيَّ واألفضل أن يكون هلم ترتيب ُمعرَ
ْعمل به كثرٌي من أهل العلم والدعوة إىل اهلل، فقد ذكر  وهذا هو الذي يرَ
الشيخ ابن بسام يف ترمجة الشيخ حسني بن الشيخ حممد بن عبدالوهاب: 
"وكان قرب بيته مدرسة لطلبة العلم من الغرباء ونفقتهم من بيت املال، 

فكانوا يأخذون عليه العلم وخترج عىل يديه أناس كثريون")3).

فتاوى األزهر 5/١، ملخصًا، وانظر حاشية الطحاوي عىل املراقي.  (١(

فقه السنة لسيد سابق ١/533.  (٢(

أثر الوقف عىل الدعوة إىل اهلل – خالد املهيدب – )7١).  (3(
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الخالصة: 
بني  عليه  املتفق  "..من  ملخصه:  بحث  يف  عفانة  حسام  د.  يقول 
أهل العلم أن طالب العلم إن كان فقريا يعطى من الزكاة لفقره. ومن 
العلامء من قال: يعطى طالب العلم لكونه طالب علم - وإن كان قادًرا 
عىل الكسب - إذا تفرغ لطلب العلم. ومنهم من أجاز لطالب العلم 
أن يأخذ من الزكاة باعتباره داخال يف مرصف: چ ھ ھ ے چ 

حيث فرس قوله تعاىل: چ ھ ھ ے چ بأنه طلبة العلم.
وطلب العلم جهاد؛ إذ اجلهاد جماهدة النفس عىل محل احلق وتعلم 
العلم وتعليمه لآلخرين، فإذا كان طالب العلم فقرًيا عاجًزا عن الكسب 
فيعطى من سهم الفقراء لفقره وحاجته وعجزه عن الكسب، وإذا كان 
من  يعطى  وال  اهلل  سبيل  سهم  من  فيعطى  الكسب  عىل  قادًرا  فقرًيا 
سهم الفقراء؛ ألنه غني بقوته وقدرته عىل الكسب إال أنه حبس نفسه 
ملجاهدهتا عىل تعلم العلم وتعليم الناس، فدخل هبذا حتت املجاهدين 

الذين يستحقون سهم سبيل اهلل مع قدرهتم عىل الكسب.
واملتفرغ للعلم يأخذ من الزكاة، فإذا ما تفرغ لطلب علم نافع 
وتعذر اجلمع بني الكسب وطلب العلم فإنه يعطى من الزكاة قدر 
ما يعينه عىل أداء مهمته وما يشبع حاجاته، ومنها كتب العلم التي 
ألنه  العلم؛  طالب  أعطي  وإنام  ودنياه.  دينه  ملصلحة  منها  بد  ال 
بل  عليه  مقصورة  ليست  علمه  فائدة  وألن  كفاية،  بفرض  يقوم 
هي ملجموع األمة. فمن حقه أن يعان من مال الزكاة ألهنا ألحد 
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رجلني: إما ملحتاج من املسلمني، أو ملن يتاج إليه املسلمون، وهذا 
قد مجع بني األمرين")١)..

"وإذا قدرنا أنه ال يوجد من بني األغنياء يف األمة من يراعي 

العلامء  كان  فقط  للفقراء  ماله  زكاة  يعطي  وإنام  األمور  هذه  مثل 
املال  زكاة  يف  تقديمهم  ينبغي  ما  مقدمة  يف  العلم  وطلبة  والدعاة 
الواجبة، فلتعففهم وصالحهم يقدمون يف احلصول عىل حقوقهم 

من الزكاة الواجبة..")٢).

يسألونك عن الزكاة، حسام الدين بن عفانة، ص١35. ومجع نقوالت عدة   (١(
عن العلامء يف هذا الباب هذا ملخصها.

إحياء علوم الدين للغزايل ١97/١ـ٢00. وكتاب الزكاة للقرضاوي 8١4/٢ـ8١9،   (٢(
وراجع للمزيد من بيان صيانة أهل العلم وآداب الطلبة مع احلاجة امللحة هلم يف املال 
والسكن، وشدة احلاجة ملا عندهم من علم يف كتاب تذكرة السامع واملتكلم يف آداب 

العامل واملتعلم البن مجاعة عمومًا، وخصوصًا، ص ٢59ـ303. 
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المبحث الخامس
الحث على رعاية طالب العلم

المطلب األول
الحث على رعاية طالب العلم عامة

ليس هناك أمر مبارش يف كتاب اهلل تعاىل باألمر برعاية طالب 
العلم، ولكن بالنظر إىل نصوص القرآن فيمكن استنباط جمموعة 
الرشيعة  ملقاصد  النظر  مع  األمر  هذا  إىل  تشري  التي  األدلة  من 

وأولوياهتا.
وسنورد هنا األدلة املستنبطة من الكتاب والسنة وأقوال السلف 

الصالح احلاثة عىل رعاية طالب العلم من خالل النقاط التالية:

رعاية  عىل  احلث  يف  القرآن  من  املستنبطة  األدلة   أوال: 
طالب العلم:

العلم  أهل  كتابه ويف سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص أمهية رعاية  لنا يف  اهلل  بني 
خاصة، وهذا يستنبط من جمموعة من األدلة نذكرها عىل النحو التايل:

الدليل األول: 

قال تعاىل: چ ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

ىئ ی ی ی چ ]التوبة122[.

لطيف  توجيه  يف  سعدي  ابن  الشيخ  قال  االستشهاد:  وجه   
من  مصلحة  لكِل  ُيِعدوا  أْن  هلم  ينبغي  املسلمني  "إنَّ  اآلية:  هلذه 



83 رعاية طالب العلم  - دراسة تأصيلية -

مصاحلهم العامة من يقوم هبا، ويوفر وقته عليها، وجيتهد فيها، وال 
يلتفت إىل غريها، لتقوم مصاحلهم، وتتم منافعهم، ولتكون وجهة 
مجيعهم، وهناية ما يقصدون قصدًا واحدًا، وهو قيام مصلحة دينهم 
ودنياهم، ولو تفرقت الطرق وتعددت املشارب، فاألعامل متباينة، 
والقصد واحد، وهذه من احلكم العامة النافعة يف مجيع األمور")١).

الدليل الثاين: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  چ  قال تعاىل: 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ]عبس 1 - 10[.
عن  النشغاله  ملسو هيلع هللا ىلص  عاتبه  وتعاىل  تبارك  اهلل  فإنَّ  االستشهاد:  وجه 
طالب علم حريص عىل العلم والتزكية والرتبية "فدل هذا عىل أنه ينبغي 
اإلقبال عىل طالب العلم، املفتقر إليه، احلريص عليه أزيد من غريه")٢).

الدليل الثالث: 

قال تعاىل: چ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئىئ 

خب مب ىب يب جت حت چ ]األنعام 52[.
أهل  جمالستك؛  وعن  عنك؛  تطرد  "ال  أي:  االستشهاد:  وجه 
لدعاء  املالزمني  من  غريهم!!  جمالسة  يف  رغبة  واإلخالص،  العبادة 

تيسري الكريم الرمحن البن سعدي ص355.  (١(

تيسري الكريم الرمحن البن سعدي ص9١٢.  (٢(
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رهبم، فهؤالء ليسوا مستحقني للطرد واإلعراض عنهم، بل مستحقون 
ألهنم الصفوة من اخللق وإن  ملواالهتم وحمبتهم، وإدنائهم، وتقريبهم، 

كانوا فقراء، واألعزاء يف احلقيقة وإن كانوا عند الناس أذالء.
جالس  إذا  فكان  امتثاالً،  أشدَّ  األمر،  هذا  ملسو هيلع هللا ىلص  امتثل  وقد 
ه معهم، وأحسن معاملتهم، وأالن  نفسرَ املؤمنني صربَّ  الفقراء من 
أهل  أكثر  هم  كانوا  بل  منه،  وقرهبم  ه،  خلقرَ وحسن  جانبه،  هلم 
فيه،  والزيادة  العلم  طلب  عىل  حريصني  وكانوا   ،(١(" جملسه 
ومالزمة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لذلك، فكان جزاؤهم أن أمر اهلل نبيه أن 

هيتم هبم غاية االهتامم.
الدليل الرابع:

قال تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ ]الكهف 28[.
وجه االستشهاد: أي: "ال متل وال تستعجل، اصرب نفسك مع 
مثلهم  ففيهم اخلري، وعىل  هؤالء، صاحبهم وجالسهم وعلمهم، 
تقوم الدعوات، فالدعوات إنام تقوم هبذه القلوب التي تتجه إىل اهلل 
خالصة له، ال تبغي جاهًا وال متاعًا وال انتفاعًا، إنام تبتغي وجهه 

وترجو رضاه".
"فيأمر تعاىل نبيه حممدا ملسو هيلع هللا ىلص، وغريه أسوته، يف األوامر والنواهي 

- أن يصرب نفسه مع املؤمنني العباد املنيبني")٢).

تيسري الكريم الرمحن البن سعدي ص٢58.  (١(

تيسري الكريم الرمحن البن سعدي ص475.  (٢(
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الدليل اخلامس: 

قال تعاىل: چ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې 
ې ې ې چ ]احلجرات 10[.

أن ال حتوج  "من رشط األخوة  قال بعضهم:  وجه االستشهاد: 
تفقد  يف  تقرص  وال  منك،  النرصة  والتامس  بك  االستعانة  إىل  أخاك 
أحواله بحيث يشكل عليك موضع حاجته فيحتاج إىل مسألتك")١). 
وهذا يف مجيع الناس فكيف بطالب العلم الذين يملون هّم صالح 

الناس وينفقون يف ذلك أوقاهتم وأنفسهم، وأمواهلم.

الدليل السادس: 

قال تعاىل: چ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چ ]القلم: 1 – 4[.

هو  الذي  بالقلم  هنا  أقسم  تعاىل  اهلل  أن  االستشهاد:  وجه 
وسيلة من وسائل حفظ العلم، ومن ضمن املقسم عليه منه تعاىل: 
رعاية  عىل  اإلنفاق  العظيم  اخللق  ومن  چ  چڱ ڱ ڱ ں 

أهل العلم الذين يفظونه ويكتبونه ويبلغونه للناس.

الدليل السابع:

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  تعاىل:  قال 
ۆ ۆ چ ]الفرقان 52[.

هذا  لنرش  اجلهاد  أن  معلوم  أنه  الدليل:  من  االستشهاد  وجه 

لطائف اإلشارات - تفسري القشريي 7/٢9٢.  (١(
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القرآن يكون باملال والعلم والسالح، وقد قام بذلك املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص 
الكفار  بجهاد  يقوم  من  لتفريغ  وسيلة  فاملال  إليه،  ودعا  قيام  خري 
جزء  تفريغ  إىل  يتاج  تعلٍم والتعلم  إىل  يتاج  العلم  بالعلم، وهذا 
وتكفيهم  لذلك،  املسلمني  من  طائفة  تتفرغ  أن:  أو  الوقت،  من 

طائفة أخرى حاجاهتم.
رعاية  عىل  احلث  يف  السنة  من  املستنبطة  األدلة   ثانيا: 

طالب العلم:
الدليل األول: 

أثنت أم املؤمنني خدجية بنت خويلد  عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأصول 
مكارم األخالق التي عرفتها فيه فقالت فيها: ))واهلل ما خيزيك اهلل 
، وتكسب املعدوم، وتقري  أبدًا، إنك لتصل الرحم، وحتمل الَكلَّ

الضيف، وتعني عىل نوائب احلق(()١).
"فالنوائب مجع نائبة وهى احلادثة وانام قالت نوائب احلق ألن 

النائبة قد تكون يف اخلري وقد تكون يف الرش")٢).
أمور تتطلب ماالً، وهي من أعظم  وجه االستشهاد: أن هذه 
نوائب  عىل  اإلعانة  نفعًا  وأعمها  وأمهها  اخلري،  يف  اإلنفاق  أوجه 
ُيعلم الناس اخلري. احلق، ومن أجلِّ احلق كفالة طالب العلم الذي سرَ

الدليل الثاين: 
بك  اهلل  هيدي  ألن  ))واهلل   : طالب  أيب  بن  لعيل  ملسو هيلع هللا ىلص  قال 

رجاًل واحدًا خري لك من محر النعم(()3).

أخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي، باب )3( )برقم3).  (١(

رشح النووي عىل مسلم ١/١45.  (٢(

 (٢94٢( ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  دعاء  باب  والسري،  اجلهاد  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (3(
طالب  أيب  بن  عىل  فضائل  من  باب  الصحابة،  فضائل  كتاب  يف  ومسلم 

.(٢406(
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من  خري  واحد  رجل  هداية  كانت  إذا  أنه  االستشهاد:  وجه 
الدنيا وما فيها، وخري من محر النعم التي هي خيار أموال العرب 
عندهم، فإن الذي يبذل ماله هلذا النوع من اجلهاد - رغبة فيام عند 

اهلل - يناله هذا الفضل العظيم من اهلل تعاىل. 

الدليل الثالث:

))الدال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص:   قال: قال  عن أيب مسعود األنصاري 
عىل اخلري كفاعله(()١).

وجه االستشهاد من الدليل: إن املعاون لطالب العلم عىل طلبه 
يدخل معه يف األجر - إن شاء اهلل تعاىل - لعموم لفظ اخلري، وتنوع 
الغري،  إىل  وتعديه  حصوله،  يتطلبه  ما  كل  لتشمل  عليه؛  الداللة 

وكذا عند ظهور احلاجة إليه. 

الدليل الرابع: 

عن أيب الدرداء  قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ))من 
سلك طريقا يطلب فيه علام؛ سلك اهلل به طريقا من طرق اجلنة، وإن 
املالئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العامل ليستغفر له 
من يف الساموات ومن يف األرض وكل يشء حتى احليتان يف جوف 
املاء، وإن فضل العامل عىل العابد كفضل القمر ليلة البدر عىل سائر 

 ،)5١٢9( كفاعله  اخلري  عىل  الدال  باب  األدب،  كتاب  يف  داود  أبو  رواه   (١(
والرتمذي يف كتاب العلم، باب الدال عىل اخلري كفاعله )٢670(.، وصححه 

األلباين يف السلسلة الصحيحة )١660).
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العلامء ورثة األنبياء وإن األنبياء، مل يورثوا درمها  الكواكب، وإن 
وال دينارا؛ وإنام ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر(()١).

وجه االستشهاد: 
العلم سيكون عاملًا ومعلاًم فيام بعد، وهو ومعلمه يف  فطالب 
األجر سواء، فعن سامل بن أيب اجلعد قال: قال أبو الدرداء: "تعلموا 

قبل أن يرفع العلم، فإن العامل واملتعلم يف األجر سواء")٢).
"فإذا كان العامل واملتعلم يف األجر رشيكني، ومها اللذان تضع 
 - ويستغفر هلام كل يشء  يصنعان،  بام  أجنحتها هلام رضًا  املالئكة 
حتى احليتان يف البحر - لعموم نفعهام، وتعريفهام للناس احلقوق 
واألحكام واحلالل واحلرام؛ بعد معرفة اهلل تعاىل ورسله وأنبيائه 
ومالئكته، وتعليم الناس ذلك، فإن كافل معلم هذا اخلري ومعلمه 
والداعي له ال يقل - إن شاء اهلل تعاىل - عن الرشاكة هلام يف هذا 
اخلري، وقد يزيد عليهم، بأهنم إذا مل جيدوا من يكفلهم قد ينقطعون 
عن هذا اخلري وينرصفون عنه، فيعم اجلهل والرش ويغلب اخلبث 

يف األرض، فيحل عىل اخللق سخط اهلل وغضبه بسبب ذلك.
به  له  اهلل  يسهل  طريقه  يسلك  عندما  العلم  طالب  كان  وإذا 
الكافل  إن  نقول  أن  النية  صالح  عند  نرتدد  فال  اجلنة؛  إىل  طريقًا 
له حتى يتفرغ ملهمته، ويتقنها، ويكون نافعًا للمسلمني، ويتعدى 

رواه أبو داود يف كتاب العلم، باب احلث عىل طلب العلم )3١57(، والرتمذي   (١(
يف كتاب العلم، باب ما جاء يف فضل الفقه يف الدين )3606(، وابن ماجة يف 
كتاب الفضائل، باب فضل العلامء واحلث عىل طلب العلم )٢١9(. وصححه 

األلباين يف صحيح ابن ماجة )٢٢3(، وصحيح الرتغيب والرتهيب )70).
جامع بيان العلم وفضله البن عبدالرب ١/ ١4١.  (٢(
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قد  بفضله وكرمه  تعاىل  اهلل  وأن  ميزان حسناته،  نفعه،أن ذلك يف 
سلك به مسالك اجلنة املوصلة إليها بإذن اهلل")١).

الدليل اخلامس: 

كرب  من  ُكْربًة  مسلم  عن  َس  َنفَّ ))من  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال 
القيامة، ومن سرت مسلام  الدنيا، نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم 
سرته اهلل يف الدنيا واآلخرة، ومن َيرسَّ عىل ُمْعرٍس َيرسَّ اهلل عليه يف 
الدنيا واآلخرة، واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه(()٢).

وجه االستشهاد: أنه إذا كان من يرس عىل معرس يرس اهلل عليه يف 
الدنيا واآلخرة، فإن كافل معلم الناس اخلري وطالب العلم الذي يريد 
أن يصل العلم النافع؛ يدخل دخوالً أوليًا يف هذا الوعد احلسن من 
اهلل تعاىل)3) فهو: ييرس عىل معرٍس، ويسرت ذلك الطالب، وذلك العامل.

الدليل السادس: 

قال رسول ملسو هيلع هللا ىلص: ))من كان لنا عاماًل فليكتسب زوجة، فإن مل يكن 
له خادم فليكتسب خادمًا، ومن مل يكن له مسكن فليكتسب مسكنًا(()4).
ملواد  أستاذ مساعد  األمسمي -  د. حممد  املتفرغ -  املعلم  العامل  كفالة  فضل   (١(

الفرق واألديان بجامعة طيبة - مقال منشور يف موقع الوعي اإلسالمي.

القرآن  تالوة  عىل  االجتامع  باب  والدعاء،  الذكر  كتاب  يف  مسلم  أخرجه   (٢(
والذكر )٢699). 

انظر: رشح ذلك يف جامع العلوم واحلكم البن رجب، ص ١95، وما بعدها.   (3(

رواه أبو داود كتاب اخلراج، باب أرزاق العامل )٢945(،صحيح ابن خزيمة،   (4(
 ،)١473(563/١ املستدرك  يف  احلاكم  وأخرجه  70/4ح)٢370(، 

وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود )٢55٢). 
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وجه االستشهاد: قد رتب الشارع سبحانه حقوقًا للعامل يف 
أمور املسلمني العامة كالوالة وغريهم، والذين تفرغوا لتعليم 
الناس ونرش العدل بينهم وسياستهم برشع اهلل تعاىل، فإنه إنام 
ملصلحتهم  وتفرغه  نفعه  لعموم  املسلمني  أموال  من  ذلك  نال 
الناس،  يتفرغ ليطلبه وينرشه بني  إنام  العلم  العامة. فإن طالب 
وكفالتهم  واجب  ورعايتهم  العلم  طالب  حق  كان  ولذلك 

.(٢ فضيلة عظيمة )١)

الدليل السابع:

قال ملسو هيلع هللا ىلص: ))إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقٍة 
جاريٍة، أو علٍم ُينْتفُع به، أو ولٍد صالٍح يدعو له(()3).

وجه االستشهاد: خري ما ينفع اإلنسان بعد موته هو علم ينتفع 
به، أو صدقة جارية، وهذا الفضل واخلري يتحقق يف رعاية طالب 

العلم ومؤسسات العلم. 

العلم،  رعاية طالب  املوت  بعد  تعاىل  اهلل  مع  االستثامر  فمن 

الراشدين، بالغ  النبي ملسو هيلع هللا ىلص واخللفاء  الدعوة اإلسالمية يف عهد  تاريخ  انظر:   (١(
الدعوة ص ١55، وما بعدها، وجملة الرشيعة والدراسات اإلسالمية، جامعة 

الكويت العدد ١3، ١409 هـ ص ١88،١89. 

أمحد  الداه  حممد  للدكتور:  بحث  من  املوضوع  هذا  أفكار  بعض  استفدت   (٢(
األمسمي.. وهو غري منشور فجزاه اهلل خريًا.

أخرجه مسلم يف كتاب اهلبات، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته   (3(
برقم )١63١).
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فكل من يستفيد من طالب العلم أو من علمه سيبقى له أجره ناميًا 
متتاليًا، سواء كانت تلك الرعاية باملال أو اجلاه أو الكلمة الطيبة أو 

بكل وسائل الرعاية التي يتاجها طالب العلم.

فرعاية طالب العلم استثامر للقوة البرشية، وأعظم استثامر 
هبذه  إال  األمة  ترقى  فلن  تعاىل،  اهلل  سبيل  يف  البرش  استثامر  هو 
حتقيق  يف  يسهم  أن  يمكن  ما  أقىص  هلا  فلنتح  النابغة،  العقول 

التمكن العلمي.

ثالثا: حث السلف عىل العناية بطالب العلم:
لقد اهتم السلف رمحهم اهلل بالعناية بطالب العلم ورعايتهم، 
الشباب  رأى  إذا  يقول  كان  أنه  طرق  من  مسعود  بن  اهلل  عبد  فعن 
خلقان  الظلم،  ومصابيح  احلكمة  بينابيع  "مرحبا  العلم:  يطلبون 

الثياب، جدد القلوب، حلس البيوت ريان كل قبيلة")١).

وعن عباس بن يزيد قال: حدثنا حبان بن موسى قال: عوتب 
"إين  قال:  بلده،  دون  البلدان  يف  املال  من  يفرق  فيام  املبارك  ابن 
أعرف مكان قوم هلم فضل وصدق، طلبوا احلديث، فأحسنوا طلبه 
وإن  علمهم،  ضاع  تركناهم  فإن  احتاجوا،  إليهم،  الناس  حلاجة 
من  أفضل  النبوة  بعد  أعلم  ال  ملسو هيلع هللا ىلص،  حممد  ألمة  العلم  بثوا  أعناهم 

بث العلم")٢).

أخرجه ابن عبدالرب يف جامع بني العلم وفضله، ٢3١/١ )٢56(، والبيهقي   (١(
يف الشعب ٢4٢/٢ )١600).

سري أعالم النبالء 387/8. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١0/١60.  (٢(



رعاية طالب العلم92

قالوا  مالك  بن  أنس  بني  أن  ثابت  "عن  سلمة:  بن  محاد  وعن 
من  إنه  بني  يا  قال:  الغرباء؟  حتدث  كام  حتدثنا  أال  أبانا  يا  ألبيهم: 
من  هلم  ملا  بالغرباء  هيتم  اهلل  ريض  أنس  كان  فقد  هيجر")١).  يكثر 

احلاجة.

بأن  ّسمرَ  ررَ ملا  بيربس  الظاهر  إىل  ورقة  الدين  حميى  الشيخ  وكتب 
الرمحن  اهلل  "بسم  واحدة:  مدرسة  من  أكثر  الً يف  ُمنزرَ يكون  ال  الفقيه 
والة  ونصيحة  والتقوى،  الرب  عىل  بالتعاون  أمر  تعاىل  اهلل  الرحيم: 
األمور وعامة العلامء، وأخذ عىل العلامء العهد، وتبليغ أحكام الدين 
شعائر  وإعظام  حرماته،  تعظيم  عىل  وحث  املسلمني،  ومناصحة 
الدين، وإكرام العلامء وأتباعهم. وقد بلغ الفقهاء أنه ُرِسمرَ يف حقهم 
فتنكدت  مدارسهم،  بعض  عن  ويقطعوا  وظائفهم،  عن  يغريوا  بأن 
بذلك أحواهلم، وترضروا هبذا التضييق عليهم، وهم حمتاجون، وهلم 
عيال، وفيهم الصاحلون واملشتغلون بالعلوم، وإن كان فيهم طائفة ال 
يلحقون مراتب غريهم؛ فهم منتسبون إىل العلم ويشاركون فيه. وال 
عىل  مزيتهم  وبيانه  عليهم،  تعاىل  اهلل  وثناء  العلم،  أهل  مراتب  خيفى 
تضع  املالئكة  فإن  عليهم؛  اهلل  صلوات  األنبياء  ورثة  غريهم، وأهنم 

أجنحتها هلم، ويستغفر هلم كل يشء حتى احلوت يف املاء.

إليهم  واإلحسان  الطائفة  هذه  إكرام  العايل  باجلناب  والالئق 
ومعاضدهتم، ورفع املكروهات عنهم، والنظر بام فيه من الرفق هبم، 

أخرجه ابن سعد يف الطبقات 7 / ٢٢، سري أعالم النبالء للذهبي 403/3،   (١(
وقال حمقق السري رجاله ثقات. 
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))اللهم  إنه قال:  فقد ثبت يف صحيح مسلم عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
من وىل من أمر أمتي شيئًا فرفق هبم فارفق به(()١). وعن أيب سعيد 
رسول  بوصية  »مرحبًا  العلم:  لطلبة  يقول  كان  أنه   ، اخلدري 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وعن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))إن رجاالً يأتونكم يتفقهون، 

فاستوصوا هبم خريًا(()٢).

))هل  وقد ثبت يف صحيح البخاري أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
العلوم  أحاطت  وقد  بضعفائكم؟(()3).  إال  وترزقون  تنرصون 
باألسحار؛  سهامهم  ترد  ال  حني  امللك  نظام  الوزير  به  أجاب  بام 
دائام  اجلناب  يوفق  الكريم  فعله، وساعده عليه. واهلل  فاستصوب 
ملرضاته، واملسارعة إىل طاعته واحلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل 

عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم")4).

عليه  وجل  عز  اهلل  منَّ  الذي  يعد  العظيمة  الفضائل  هذه  ومع 
وصيانة  العلم،  نرش  يف  مسهام  العلم،  وطلبة  والدعاة  العلامء  بكفالة 
يف  تأسيه  فخرًا  ويكفيه  األرض،  بقاع  شتى  يف  الرشور  وحماربة  امللة، 
ذلك بنبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، واقتداؤه بصحابته الكرام، واألئمة األعالم من 

أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العادل )3407).  (١(

رواه الرتمذي يف كتاب العلم عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، باب ما جاء يف االستيصاء   (٢(
بمن يطلب العلم )٢650(، وضعفه األلباين.

بالضعفاء  االستعانة  باب  والسري،  اجلهاد  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (3(
والصاحلني يف احلرب )١06١).

حسن املحارضة يف أخبار مرص والقاهرة للسيوطي ١/٢48.  (4(
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تغري  من  الصاحلة  الفئة  هذه  صيانة  يف  إسهامه  مع  األمة،  هذه  سلف 
حاهلم، ومحايتهم من االنرصاف عن أعامهلم اجلليلة أو تدنيسها حتت 
التي هي  الفئة  قهر احلاجيات الرضورية، ومن ثم كسب قلوب هذه 
أبرك فئات املجتمع، فيكون ذلك سببًا يف دعائهم له فرب دعوة من 
أحدهم تورث كفالة الربكة يف ماله وأهله وولده وبقاء الذكر احلسن.

المطلب الثاني

الحث على رعاية طالب العلم المغتربين
عن  املغرتبني،  العلم  بطالب  بالوصية  النبوي  التوجيه  ورد 
صفوان بن عسال املرادي  قال: أتيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو متكئ 
يف املسجد عىل برد له فقلت له: يا رسول اهلل إين جئت أطلب العلم 
املالئكة،  لتحفه  العلم  طالب  إن  العلم،  بطالب  ))مرحبا  فقال: 
وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السامء الدنيا 
من حبهم ملا يطلب: فام جئت تطلب؟(( قال صفوان: يا رسول اهلل 
ال نزال نسافر بني مكة واملدينة فأفتنا عن املسح عىل اخلفني؟ فقال 

له رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))ثالثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم(()١).
فإذا  العلم.  يطلبون  أقوام  ))سيأتيكم  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  وقال 
رأيتموهم فقولوا هلم مرحبًا بوصية رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. وأقنوهم(()٢).

أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 54/8)7347(، وأمحد يف املسند بألفاظ مقاربة   (١(
الزوائد:  جممع  يف  اهليثمي  قال  و١8095(،  و١8093   ١8089(١8  -  9  /30
رجاله رجال الصحيح ١3١/١، وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب 

)7١(. والسلسلة الصحيحة )3397(، وحسنه شعيب األرنؤوط يف املسند.

وحسنه   )٢47( العلم  بطلبة  الوصاة  باب  الكتاب،  افتتاح  ماجة  ابن  رواه   (٢(
األلباين يف السلسلة الصحيحة )٢80( وصحيح سنن ابن ماجة )٢0١).
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من  قنية  ُم  هلرَ ُلوا  اْجعرَ ورَ علموهم  "أرَي:  ))وأقنوهم((  وقوله: 
ا  مرَ م  الضَّ ورَ رْسِ  بِاْلكرَ واْلقنية  اليه،  احتاجوا  إِذا  هبرَا  يستغنون  اْلعلم 

تِِه")١). اْكترَسبُه وخزنه حِلرَاجرَ
هذا  لفظ  يف  الروايات  من  ورد  ما  أصح  الروايتان  وهاتان 

احلديث، وهناك روايات أخرى اختلف يف احلكم عليها، ومنها:
عن أيب سعيد اخلدري: أنه كان إذا رأى الشباب قال: مرحبا بوصية 
وأن  املجلس  يف  لكم  نوسع  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أوصانا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول 
نفهمكم احلديث فإنكم خلوفنا)٢)، وأهل احلديث بعدنا، وكان يقبل عىل 
تستيقن  حتى  فسلني  يشء  يف  شككت  إذا  أخي  بن  يا  له  يقول  الشاب 

فإنك إن تنرصف عىل اليقني أحب إيل من أن تنرصف عىل الشك)3).
ويف رواية، عن أيب هارون العبدي، وشهر بن حوشب قاال: كنا 
قال  اهلل،  رسول  بوصية  مرحبا  يقول:    اخلدري  سعيد  أبا  أتينا  إذا 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))ستفتح لكم األرض ويأتيكم قوم(( أو قال: ))غلامن 
منكم  ويتعلمون  الدين  يف  ويتفقهون  العلم،  يطلبون  أسناهنم  حديثة 
فإذا جاءوكم فعلموهم وألطفوهم ووسعوا هلم يف املجلس وفهموهم 
»أمرنا  اهلل،  بوصية رسول  لنا: مرحبا  يقول  أبو سعيد  احلديث« فكان 

رسول اهلل أن نوسع لكم يف املجلس وأن نفهمكم احلديث«)4).

رشح سنن ابن ماجة للسيوطي وغريه ٢٢/١ نسخة املكتبة الشاملة.  (١(

أي ختلفوننا يف تعليم الناس ودعوهتم.   (٢(

أخرجه البيهقي يف الشعب برقم )١6١0(،   (3(

أخرجه ابن عبدالرب يف جامع بيان العلم وفضله 578/١ برقم )99١).  (4(
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ويف رواية عن أيب سعيد اخلدري  قال: إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
))يأتيكم رجال من قبل املرشق يتعلمون، فإذا جاءوكم فاستوصوا 
مرحبًا  قال:  رآنا  إذا  سعيد  أبو  وكان  الراوي:  قال  خريًا((،  هبم 

بوصية رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
ويف لفظ: قال الراوي: - وهو أبو هارون العبدي  : كنا نأيت 
أبا سعيد فيقول: مرحبًا بوصية رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، إن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: ))إن الناس لكم تبع، وإن رجاالً يأتونكم من أقطار األرض 

يتفقهون يف الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا هبم خريًا(()١).
 فيقول: مرحبًا بوصية رسول اهلل  أبا سعيد  ويف رواية: كنا نأيت 
ملسو هيلع هللا ىلص إن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))إن الناس لكم تبع، وإن رجاالً يأتونكم من 
أقطار األرضني يتفقهون يف الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا هبم خريا(()٢).

ويف رواية عن أيب سعيد اخلدري : عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))يأتيكم 
رجاٌل من قبل املرشق يتعلمون، فإذا جاءوكم فاستوصوا هبم خريا(( 

قال: فكان أبو سعيد إذا رآنا قال مرحبا بوصية رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)3).

أخرجه السيوطي يف جامع األصول يف أحاديث الرسول ١3/8، وابن حبان   (١(
69/١5)6677( وقال شعيب األرنؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيحني 
باب  الكتاب،  افتتاح  ماجة  وابن   ،٢53/9 األولياء  وحلية  مرسل،  أنه  إال 

الوصاة بطلبة العلم )٢49( وضعفه األلباين.

رواه الرتمذي يف  كتاب العلم عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، باب ما جاء يف االستيصاء   (٢(
بمن يطلب العلم )٢650(، وضعفه األلباين.

رواه الرتمذي يف كتاب العلم عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، باب ما جاء يف االستيصاء   (3(
بمن يطلب العلم )٢65١(، وضعفه األلباين.
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وكان أبو سعيد اخلدري  يقول: مرحبا بوصية رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
))كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوصينا بكم(()١).

وعن عامرة العبدي  قال كنا نأيت أبا سعيد  فإذا رآنا قال 
مرحبا بوصية رسول اهلل أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال لنا: ))إنه سيأيت قوم 

يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فاستوصوا هبم خريا(()٢).
   قال كنا ندخل عىل أيب سعيد اخلدري  وعن أيب هارون 
قال:  حدثنا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  إن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  بوصية  مرحبًا  فيقول 

))إنه سيأتيكم قوم من اآلفاق يتفقهون فاستوصوا هبم خريًا(()3).
فمن أراد أن يكون قدوة للناس يف اخلري كالصحابة الذين قال 
فلريحب  تبع((  لكم  الناس  ))إن  احلديث:  هذا  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  هلم 
بطلبة العلم والعلامء والدعاة، ولينرش هلم ما عنده من فضل علم 

وزاد ومال، واهلل خيلف عليه ويزيده يف اخلري والدرجات.
ومما سبق فإن جمموع الروايات التي حثت عىل رعاية طالب العلم 

املغرتبني تعكس عناية املنهج اإلسالمي بالرعاية الشاملة لطالب العلم.

أخرجه احلاكم يف املستدرك ١64/١)٢98( وقال احلاكم: هذا حديث صحيح   (١(
العوام  بن  وعباد  سليامن  بن  بسعيد  االحتجاج  عىل  الشيخني  التفاق  ثابت 
واجلريري ثم احتجاج مسلم بحديث أيب نرضة فقد عددت له يف املسند الصحيح 
أحد عرش أصال للجريري ومل خيرجا هذا احلديث الذي هو أول حديث يف فضل 
طالب احلديث، وال يعلم له علة، فلهذا احلديث طرق جيمعها أهل احلديث عن 

أيب هارون العبدي عن أيب سعيد وأبو هارون ممن سكتوا عنه.

مسند الطياليس٢9١/١)٢١9١).  (٢(

مصنف عبد الرزاق ٢5٢/١١)٢0466).  (3(
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المبحث السادس
أسباب االهتمام برعاية طالب العلم

تمهيد: 

سواء  عمومًا،  العلم  طالب  رعاية  عىل  اإلسالم  حث  لقد 
الداعية  واألسباب  احلاجة  بيان  وهنا  املغرتبني،  أو  منهم  املقيمني 
صالح  هبا  التي  الفئة  هذه  يمس  الذي  املوضوع،  هذا  مثل  لطرح 

املجتمع.

إن الكلامت أو الترصفات التي يقوم هبا العامِل، أو طالب العلم، 
النفوس،  يف  تستقر  هبا،  اهلل  ينفع  حسنة  نيٍة  صاحب  الداعية،  أو 

وتعمل عملها يف النفوس.

فهذا ابن اجلوزي  يقول معربًا عن تأثره الشخيص هبذه القضية: 
يف  يتفاوتون  خمتلفة،  أحواهلم  احلديث  علامء  من  اجلامعة  "ولقيت 
مقاديرهم يف العلم، وكان أنفعهم يل يف صحبته العامل منهم بعلمه، وإن 
كان غريه أعلم منه، ولقيت مجاعة من علامء احلديث يفظون ويعرفون، 
ولكنهم كانوا يتساحمون بغيبٍة خيرجوهنا خمرج جرح وتعديل، ويأخذون 
وإن  اجلاه  ينكرس  لئال  باجلواب؛  ويرسعون  أجرة  احلديث  قراءة  عىل 
وقع اخلطأ، ولقيت عبد الوهاب األنامطي فكان عىل قانون السلف، مل 
ُيسمع يف جملسه غيبة، وال كان يطلب أجرًا عىل سامع احلديث، وكنت 
إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى واتصل بكاؤه، فكان - وأنا صغري 
السن حينئٍذ - يعمل بكاؤه يف قلبي، ويبني قواعد األدب يف نفيس - 



99 رعاية طالب العلم  - دراسة تأصيلية -

وهذا هو الشاهد - وكان عىل سمت املشايخ الذين سمعنا أوصافهم يف 
النقل، ولقيت الشيخ أبا منصور اجلواليقي، فكان كثري الصمت، شديد 
التي  الظاهرة  املسألة  عن  ُسئل  وربام  حمققًا،  متقنًا  يقول،  فيام  التحري 
يبادر بجواهبا بعض غلامنه فيتوقف فيها حتى يتيقن، وكان كثري الصوم 
بغريمها،  انتفاعي  من  أكثر  الرجلني  هذين  برؤية  فانتفعت  والصمت، 
ففهمت من هذه احلالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول، فاهلل 

اهلل يف العمل بالعلم فإنه األصل األكرب")١). 
العلامء  خترج  سوف  والرعاية  الرتبية  من  املنهجية  فهذه 

الربانيني، واحلديث عن تلك األسباب يمكن إمجاله يف مطلبني:
المطلب األول

أسباب االهتمام برعاية طالب العلم عامة
ويمكن إبراز هذه األسباب يف النقاط التالية:

العلم  طالب  توجيه  إىل  العرص  هذا  يف  املاسة  احلاجة  ١ -  بروز 
والصوارف  وامللهيات  املشغالت  لكثرة  األفضل  نحو 
بشكل عام، وكثرة األهواء والفرق والتحزبات واالجتاهات 
الفكرية والعقدية بشكل خاص. وكم أضاعت تلك اآلفات 
إىل  بنّاءة  من  فحّولتها  مسارها  عن  رصفتها  أو  طاقات،  من 
هّدامة، أو من إجيابية إىل سلبية. ومن أسباب ذلك االنحراف 
املعني  وقلة  والرتبوي  واملنهجي  الفكري  التوجيه  ضعف 

لطالب العلم عامة واملغرتب عن بلده وأهله خاصة.

صيد اخلاطر البن اجلوزي ص١58 وما بعدها باختصار.  (١(
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األدواء  اكتشاف  عىل  تعني  وتوجيههم  الطالب  رعاية  ٢ -  إن 
قبل   - العلم  طالب  بني  واالجتامعية  الفكرية  واألمراض 
األمة  جسم  يف  تنترش  وظاهرة  مبدأ  إىل  وحتوهلا  استفحاهلا 
كانتشار الرسطان يف الدم - وجيعل املسئولية ترتكز يف معاجلتها 
وحمارصهتا يف مهدها؛ - والوقاية خري من العالج - فتحصني 
الطالب من تلك األمراض؛ وحتصينهم ضد مبادئها وطرقها 

امللتوية؛ جيعلها ضيقة القبول؛ وحمارصة من مجيع اجلهات.
تستهدف  التي  السلبية  والرعاية  التلقي  وسائل  3 -  انتشار 
يف  والقيادة  والتغيري  اإلصالح  منه  يؤمل  الذي  اجليل 
منهج  عن  برصفهم  تستهدفهم  إهنا،  حيث  جمتمعاهتم 
فهذا  التفريط،  إىل  أو  الغلو،  إىل  إما  الوسط،  اإلسالم 
يعطينا دفعة لكي ُنِعد برامج ترعى هذا اجليل من الوقوع 

يف طريق تلك الوسائل.
الشخصية،  بناء  مرحلة  أهنا  العمرية؛ حيث  املرحلة  4 -  خطورة 
واستقرار األفكار، والتوجهات، والتحول من مستهلك إىل 
منتج، وهي أخطر املراحل، ولذا فإن سياسة العدو تركز يف 
الغالب عىل هذه الفئة الصطيادها وتوجيهها، أو عىل األقل 
لتهميشها وشغلها عن أداء دورها. وقد أظهر اإلسالم أمهية 
هذه املرحلة، فجعل أحد السبعة الذين يظلهم اهلل بظل عرشه 
يوم القيامة – كام قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))وشاب نشأ يف طاعة 

اهلل(()١)، ملا قام به من مقاومة ملغريات العدو والنفس.

أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمني )١4٢3(. ومسلم يف   (١(
كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة )١03١). 
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5 -  ألن جيل طالب العلم اليوم هم رّواد وساسة ومديرو الغد، 
واملديرون  فالوزراء  اثنان،  فيه  يمرتي  ال  ظاهر  أمر  وهذا 
الرتبية  يف  املجتمع  وموجهو  واملفتون  والعلامء  والكبار 
والتعليم والصحة واإلعالم هم طالب مدارسنا وجامعاتنا 
الربوز  عىل  يعينهم  ما  هلم  نقدم  أن  فيجب  باألمس، 
واإلنتاجية واإلجيابية لننتظر منهم غدًا روح العطاء والبذل 
واالحتساب، لصالح البالد والعباد، وفق أسس حضارية، 
ربانية املصدر، عميقة التأسيس، ترجو رهبا وختاف اآلخرة.

يفتقدون  حني  الشباب  "إن  الدويش:  حممد  الشيخ  يقول 
العلم واالنضباط الرشعي، وحني ال جيدون القيادة الواعدة التي 
توجههم ويثقون هبا قد ينزلقون إىل مزالق خطرة، أما حني تتهيأ هلم 
القيادة الواعية فإهنا تستثمر طاقاهتم وتوجه محاستهم لنرصة الدين 
وإحقاق احلق وإبطال الباطل")١)، ولذا يقول عمرو بن قيس: "إن 
ْسلرَم، وإن مال  الشاب لينشأ، فإن آثر أن جيالس أهل العلم كاد أن يرَ

عىل غريهم كاد أن يعطب")٢).
الطالب.  حدٌّ من ترسب  وتوجيههم  الطالب  رعاية  6 -  يف 
ترسب  بسبب  التعليمية  املؤسسات  يف  احلاصل  واهلدر 
وكّلفوا  مقاعدها،  حجزوا  أن  بعد  منها،  الطالب 
بنفسية  املؤسسات  تلك  تركوا  ثم  طائلة،  مصاريف 

شباب الصحابة ملحمد الدويش ص١9.  (١(

اإلبانة البن بطة 45.  (٢(
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الغالب..  يف  وللمجتمع  للتعليم  سيئة  ونظرة  سلبية، 
يتاج إىل رعايتهم وتوجيههم هبدف احلد من ترسهبم.

والرتاكم  التعّثر  من  حدٌّ  وتوجيههم  الطالب  رعاية  7 -  يف 
الكمي املوجود يف اجلامعات والكليات الناتج عن عدم 
مرحلة  وتأخر  والتعثر  الرسوب  بآثار  الطالب  وعي 
مسرية  ويعطل  امليزانيات  من  الكثري  يكلف  مما  التخرج 
تغطية  عىل  اجلامعات  قدرة  عدم  بسبب  للجدد  القبول 
من  أكرب  أعداد  استيعاب  عىل  القدرة  وعدم  التكاليف 

الطالب املستجدين.
النجاح يف دراستهم  ورفع ملستوى معنوياهتم عندما يققون 
النجاحني  بني  فيجمعون  وآماهلم  طموحهم  يف  النجاح  ويققون 

ويسون برضا الضمري وحتقيق األمنيات.
8 -  تفعيل العمل اخلريي بشكل حمدد ومنظم خيدم إسرتاتيجية 
ويسري  واملهني،  املعريف  بالتخصص  ويرتقي  الدول، 
آمال  الشاملة، ويقق  التنموية  جنبًا إىل جنب مع اخلطة 
أو  املسألة  العلم عن  املتربعني، ويغني طالب  وتطلعات 
البحث عن مصدر آخر لكسب القوت واملعيشة، ويفرغه 
هلدفه األصيل، ومهمته التي تنتظرها منه أمته اإلسالمية.

9 -  توجيه الطالب ورعايتهم جزء مهم من األجزاء التي هبا 
يكتمل للمؤسسات التعليمية حتقيق أهدافها، ولكن نظرًا 
لقلة املختصني يف املؤسسات، وانشغال تلك املؤسسات 
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ُعفرَ االهتامم باجلانب  بالعملية التعليمية والتحصيلية ضرَ
التوجيهي والرتبوي إىل حد ما، فاستوجب احلال إعانة 
وهذا  أهدافها،  يقق  ما  كلَّ  إكامل  عىل  املؤسسات  تلك 

أفضل ما تستثمر فيه األعامل اخلريية واألهلية.
١0 -  الرتبية امليدانية والتفعيل التجريبي للطالب قبل خترجه؛ 
فإن  ولذا  والرعاية،  التوجيه  أجزاء  من  مهم  جزٌء 
تعلمه  ما  وتنفيذ  وجتريب  تطبيق  عىل  الطالب  تدريب 
جزئيًا وتدرجييًا، بإرشاف مبارش من أساتذته ومشاخيه 
ويرسخ  اإلنتاجية،  ق  يعمِّ واملربني،  املجربني  والعلامء 

املعلومة، ويصنع مستقباًل مرشقًا بإذن اهلل.
والقادة  العلامء  من  جديد  جيل  بناء  عىل  تعني  الرعاية  ١١ -  إن 
الربانيني، يقودون مسرية الرتبية والتعليم واإلفتاء والتوجيه، 
وبصفة عامة استكامل مسرية االستخالف يف األرض، ألن 
يف  اهلل  أطال   – والقادة  العلامء  من  حاليًا،  املوجود  اجليل 
أعامرهم وبارك يف جهودهم - بدأ يف العد التنازيل، وال يوجد 
من يمل الراية ويمأل الفراغ الذي سيرتكونه، ولذلك جيب 

عمل برنامج للرعاية اجلادة التي خترج وتبني ذلك اجليل.
١٢ -   التعطش الشديد من قبل طلبة العلم ملن يوجههم ويستمع 
إىل حديثهم ويل مشكالهتم، وينفس كرباهتم، وخاصة 
مع وجود فئة من املعلمني تقترص عىل إعطاء مادة علمية 

بحتة فقط دون توجيه وتربية ورعاية.
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الكامنة،  الطاقات  اكتشاف  العلم  طالب  رعاية  ١3 -  يف 
إىل  توجيهها  ثّم  ومن  املوجودة،  القدرات  وتفعيل 

مسارها الصحيح الذي يكون به النفع لألمة.

اخلالفات،  ونبذ  اجلهود،  مجع  يمكن  العلم  طالب  ١4 -  برعاية 
باملتابعة  تتسم  التي  اجلامعية  املؤسسية  األعامل  وإقامة 
النافعة، وذلك ألن طالب  باملشاريع  والقوة، مع االهتامم 
هوا حلاجة األمة يف العمل فقد يتجه أكثرهم  جرَ العلم إذا مل ُيورَ
إىل باب واحد من العمل مع حاجة األمة إىل أعامل أخرى. 

المطلب الثاني

أسباب االهتمام برعاية طالب العلم المغتربين خاصة
برعاية  لالهتامم  الداعية  األسباب  من  السابقة  األسباب  تعد 
طالب  برعاية  لالهتامم  الداعية  األسباب  هي  عامة  العلم  طالب 
العلم املغرتبني من باب أوىل، ويمكن زيادة بعض األمور ختتص 

بتلك الفئة املغرتبة من طلبة العلم، وهي عىل النحو التايل:

عند  يسكن  الذي  من  أكثر  للرعاية  املغرتب  ١ -  شدة حاجة 
الذي  البلد  يف  املقيمني  مجاعته  أو  أحدمها،  أو  والديه، 

تكون فيه دراسته.

يعينهم غالبًا، فهم  املغرتبني عمن  الطالب  ٢ -  انقطاع هؤالء 
أشبه بابن السبيل، إن بقوا عند أهاليهم ضاعت دراستهم 
والتحصيل  للدراسة  تغربوا  وإن  طموحاهتم،  وماتت 
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تيتموا من الراعي واحلاين والناصح هلم، وأصبحوا عرضة 
لالفرتاس من أي ذئب مرتبص. والرعاية املقصودة وسيلة 

لردم هذه اهلوة، والعناية هبم واحلفاظ عليهم.
3 -  احلالة النفسية التي يعيشون فيها، فانقطاعهم عن أهاليهم 
ثمن،  له  يكون  أن  بد  الوالدة ال  منذ  بعد مالزمتهم هلم 
الفراغ ودفعهم  لسد هذا  املقصودان  والتوجيه  والرعاية 
لألمام بدالً من االلتفات للخلف، أو االنشغال بالتفكري 

السلبي.
والتوجيه،  للتثبيت  حاجًة  وأشد  فراغًا  أكثر  املغرتب  4 -  إنَّ 
فيها  يعيش  التي  احلال  تدرك  لديه  مرجعية  توجد  ال  إذ 
خلفهم  غالبا  الناجحني  فإن  ولذا  به،  املحيط  والوضع 
مرجعية ]من أب أو أم أو أخ أو قريب أو ناصح عزيز[ 
والطموحات  اآلمال  حتقيق  عىل  ويعينهم  يشجعهم 

الكربى التي وصلوا إليها.
اإلسالمية  حضارتنا  من  جزء  املغرتب  العلم  طالب  5 -  رعاية 
وحضانة  رعاية  وجود  من  زماٌن  ُل  خيرَ فلم  والعربية، 
األمصار  من  مرص  يف  املغرتبني  العلم  لطالب  متخصصة 
العربية واإلسالمية، وفق نظام حمدود ومعامل واضحة. ونحن 
واستخراجها  الطاقات  الستقطاب  نكون  ما  أحوج  اليوم 
وتوجيهها التوجيه األمثل، سواء يف: التحصيل، أو اإلنتاج، 
أو التخصص، لتستمر مسريتنا احلضارية عىل مجيع مستوياهتا 

املعرفية والتجريبية بأفضل ما يمكن.
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)طالب  اإلسالمية  البلدان  خارج  من  العلم  طالب  6 -  إن 
املنح( والذين قدموا لطلب العلم يف البلدان اإلسالمية، 
يشكلون املرآة هلذه البلدان اإلسالمية، وما مل تكن تلك 
املرآة صافية وسليمة من اخلدوش واألقذار التي تعيبها، 
اإلسالم  عن  وإجيابية  حقيقية  صورة  يكونوا  لن  فإهنم 
وأهل هذه البالد، ولذا فإن العناية هبم هي عناية بمظهر 
ديننا يف داخل دول اإلسالم، وعناية بمظهره يف اخلارج. 
ُيبذل يف توجيههم ورعايتهم سيعطي  الذي  التعب  وإن 
واملدى؛  األثر  وبعيد  وحقيقيًا  واضحًا  وإعالمًا  إجيابية 
عن صورة اإلسالم ووسطيته وعن امللتزمني به القائمني 

عليه، فالناس تتأثر باألفعال أكثر من األقوال.
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المبحث السابع
أركان الرعاية

الرعاية لطالب العلم مرشوع كبري، وهذا املرشوع له أركانه 
التي يقوم عليها، وإذا اختل ركن من هذه األركان أو انعدم فلن 

تكون هناك رعاية صحيحة مرجوة النفع، وهذه األركان هي: 
الركن األول: املرعي: وهو طالب العلم.

الركن الثاين: الراعي: وهو من هيتم ويعني ويساهم يف عملية 
الرعاية.

الركن الثالث: منهج الرعاية: وهي النواحي التي ال بد أن 
هيتم هبا يف جانب الرعاية.

وسيكون احلديث عن هذه األركان بصورة إمجالية حيث سيتم 
السلسلة  هبذه  ملحقة  منفصلة،  بحوث  يف  بتفصيل  عنها  احلديث 

من البحوث يف رعاية طالب العلم.
 الركن األول: المرعي:

وهو طالب العلم وهو حمور العملية، وهو الذي وصفه النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
باملجاهد يف سبيل اهلل فعن أنس بن مالك  قال: قال رسول اهللّ ملسو هيلع هللا ىلص: 

))من خرج يف طلب العلم كان يف سبيل اهللّ حّتى يرجع(()١).
وهو الذي قال عنه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))من سلك طريقا يطلب فيه 
علام سلك اهلل به طريقا من طرق اجلنة وإن املالئكة لتضع أجنحتها رضا 

الرتمذي  وقال   )٢647( العلم  فضل  باب  العلم،  كتاب  يف  الرتمذي  رواه   (١(
حسن غريب، وأخرجه: الطربانى ىف الصغري٢34/١ )380(، وقال األلباين 

يف صحيح الرتغيب والرتهيب حسن لغريه برقم ) 88 ).
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األرض  يف  ومن  السموات  يف  من  له  ليستغفر  العامل  وإن  العلم  لطالب 
ليلة  القمر  كفضل  العابد  عىل  العامل  فضل  وإن  املاء  جوف  يف  واحليتان 
البدر عىل سائر الكواكب وإن العلامء ورثة األنبياء وإن األنبياء مل يورثوا 

دينارا وال درمها وإنام ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر(()١).

ويكفي أن طالب العلم أراد اهلل به اخلري، قال النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))من 
ُيرد اهللّ به خريًا يفّقهه يف الّدين(()٢).

فيجب  تنتظره،  األمة  فكل  كبريًا  محاًل  حتمل  قد  الطالب  هذا 
متني  العبادة،  صحيح  العقيدة،  سليم  وهو  إليهم  يرجع  أن  عليه 
يف  منظاًم  وقته،  عىل  حمافظًا  اجلسم،  قوي  الفكر،  مثقف  اخللق، 

شؤونه، قادرًا عىل كسب معاشه، لكي ال يكون عالة عىل أمته.

يرجع إليهم وهو قدوة عملية ومرجعية علمية متخصص فيام 
برع فيه، نافعًا هلم يف أمورهم الدينية والدنيوية، يرجع إليهم قائدًا، 

إجيابيًا، مؤثرًا، باذالً للمعروف.

هذا هو طالب العلم الذي ال بد أن يكون والذي تنتظره األمة.
ولكن لن يكون كذلك إال بأمرين:

راوه أبو داود كتاب العلم، باب احلث عىل طلب العلم )3١57(، والرتمذي   (١(
كتاب العلم، باب ما جاء يف فضل الفقه يف الدين )3606(، وابن ماجة كتاب 
وصححه   .)٢١9( العلم  طلب  عىل  واحلث  العلامء  فضل  باب  الفضائل، 

األلباين يف صحيح ابن ماجة )٢٢3(، وصحيح الرتغيب والرتهيب )70).

الدين  يفقهه يف  خريًا  به  اهلل  يرد  من  باب  العلم،  كتاب  البخاري يف  أخرجه   (٢(
)7١(،ومسلم يف كتاب الزكاة، باب النهي عن املسألة)١037).
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من  والتي  العلم:  طالب  بصفات  يتصف  أن  األول:  األمر 
واالجتهاد  عنه،  الوالدين  ورضا  تعاىل،  هلل  اإلخالص  أمهها: 
وحسن اخللق مع العلامء والزمالء، مع األخذ عن العلامء املوثوق 
بعلمهم، والصرب عىل العلم والتعلم، والقناعة يف الدنيا والعفة عاّم 
يف أيدي الناس، وبذل املال يف سبيل الطلب، وغريها من الصفات.
األمر الثاين: رعاية ذلك الطالب وتوفري كل ما يلزم لطلب 

العلم من مجيع النواحي)١). 

الركن الثاني: الراعي:
وهو القائم عىل عملية الرعاية، والقائمني عىل عملية الرعاية 

ينقسمون إىل قسمني:
الرعاية  برنامج  يف  هبا  يستعان  التي  األصناف  األول:  القسم 

والذين عليهم الواجب حسب االستطاعة وهم أصناف ُكُثر ومنهم:
١. أقارب طالب العلم.
٢. شيوخ طالب العلم.

3. طالب العلم مع بعضهم.
العلم  الداعم لربنامج طالب  املانحة وتتمثل يف:  4.  اجلهات 
سواًء كان بيت مال املسلمني، أو األوقاف اإلسالمية، أو 

مؤسسات خريية أو أفراد.
القسم الثاين: املؤسسات املعنية برعاية طالب العلم: وتتمثل يف: 

١. املدارس واملعاهد بأنواعها.

سيتم احلديث عن هذا الركن بالتفصيل يف بحث الرحلة يف طلب العلم.   (١(
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٢. اجلامعات والكليات واألروقة.
3. املساجد واخلالوي واألربطة.

4. دور حتفيظ القرآن.
5.  مؤسسات ومجعيات املجتمع املدين والتي تستهدف طالب 

العلم ولو جزئيًا.
6. املؤسسات واجلمعيات املتخصصة يف رعاية طالب العلم.

وعىل ذلك فاملجتمع كله مسؤول عن رعاية طالب العلم كل 
بدوره وبام يستطيع)١).

الركن الثالث: منهج الرعاية: 

وهي عبارة عن األمور واالحتياجات التي جيب أن تتوفر لطالب 
الركن  يف  ذكرناه  الذي  التكوين  لتكوينه  العلمية  مسريته  يف  العلم 

األول، ويمكن إمجال هذا اجلوانب واالحتياجات يف النقاط التالية:
النفسية: وتتمثل يف: حسن االستقبال، والرتحيب  الرعاية 
هبم، والتعرف عليهم، ورشح صدورهم، وإزالة ما هبا من الرهبة 
معاملتهم، ومواساهتم، وتشجيعهم،  واللني يف  وأهله،  العلم  من 

والرتويح عنهم.
جانب  يف  الرتبوية  الرعاية  يف:  وتتمثل  الرتبوية:  الرعاية 
الفردية  الفروق  ومراعاة  والعمل،  والسلوك  والعبادة  العقيدة 

وأساليب التأديب والتوجيه.

سيتم احلديث عن هذا الركن بالتفصيل يف بحث واجبات ومسؤوليات األمة   (١(
يف رعاية طالب العلم.
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الرعاية العلمية: وتتمثل يف: التأصيل العلمي، وشحذ اهلمم 
وتوجيه الطاقات نحو فنون العلم املختلفة، والتميز يف التخصص، 

وتوفري أدوات العلم والبحث.

املعيشية،  الرعاية  يف:  وتتمثل  واالجتامعية:  املادية  الرعاية 
واألسية، والصحية، واألمنية.

الرعاية التأهيلية: وتتمثل يف: التدريب والتأهيل الدعوي، 
املعرفة،  مصادر  مع  التعامل  كإتقان  بأنواعه:  املهاري  والتدريب 
وتنمية البناء العقيل، وإتقان مهارات التعلم الذايت، وتنمية عادات 
وإتقان  العمل،  لسوق  والتهيئة  الدنيوي،  والنجاح  اجليد،  العمل 

اللغة الرسمية.

فهذا هو منهج الرعاية الذي ال بد أن يعتني بطالب العلم من 
خالله. 
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المبحث الثامن
ثمرات رعاية طالب العلم

إن العناية بطالب العلم وكفالتهم ورعايتهم الرعاية الشاملة 
املتكاملة حيقق الثمرات التالية: 

الرشور  وحماربة  امللة  وصيانة  العلم  نرش  يف  ١ -  اإلسهام 
املختلفة يف كل بقاع األرض.

٢ -  التأيس بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك، واالقتداء بالصحابة الكرام، 
والسلطان  واملال  اخلري  أهل  من  أثرهم  اقتفى  ومن 

الصالح.

3 -  األجر الكبري من اهلل تعاىل ملن قام عىل رعاية طالب العلم، 
ومن ساهم وشارك وتعاون بنفسه أو بامله أو بجاهه.

4 -  كسب قلوب خري وأبرك فئات املجتمع، وبالتايل دعاءهم 
وثناءهم احلسن الذي يورث الربكة يف املال واألهل، وبقاء 

الذكر احلسن عىل مر الدهور، كام هو معلوم ومشهور.

واحلفاظ عىل  تغري حاهلا،  من  الصاحلة  الفئة  5 -  صيانة هذه 
بالعطاء  تأمر  التي  الرشيعة  احلسنة من مقاصد  األحوال 
من أجله؛ وذلك أن حال العلامء وطلبة العلم هو التعفف، 
والصيانة والبعد عن احلرف التي تأخذ الوقت واجلهد، 
بكفايتهم  ذلك  عىل  أعاهنم  فمن  مريبة،  مطامع  هلا  أو 
التفرغ  هو:  عظياًم؛  مطلبًا  ولألمة  هلم  حقق  وكفالتهم 
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أعامهلم  عن  االنرصاف  من  ومحايتهم  العامة  ملهامهم 
اجلليلة، أو تدنيسها حتت قهر احلاجيات الرضورية.

حتقيق  عىل  القادرة  املؤثرة  األجيال  صناعة  يف  6 -  املشاركة 
واجب االستخالف يف األرض، فلن يتحقق االستخالف 

إال بالعلم الذي يأمر به اإليامن.

7 -  صناعة املستقبل هلذا الدين، فهذا الدين أنزله اهلل للبرش، 
البرش، كٌل  تطبيقه ونرشه هم  والذي سيقوم عليه وعىل 

عىل ثغر، وكٌل يقوم بواجبه الكفائي.

أوىل  فهم  واحلياة،  الدين  يف  اإلمامة  من  العلامء  8 -  متكني 
الناس بذلك ولن يتحقق ذلك إال بإعدادهم ليكونوا هم 

األجدر واألصلح هلذه القيادة وهذا التمكني.

9 -  التمكني لدين اهلل يف األرض، فهذا لن يصل إال بعلامء 
اإليامن  بني  فجمعوا  بعناية  صناعتهم  متت  مؤثرين  قادة 

والعلم والفكر، واحلركة بوسطية وشمول.

١0 -  دفع الفساد والظلم ورفعه بكل أشكاله، وإقامة العدل 
وتثبيت دعائمه يف كل أمر من أمور الدين والدنيا.

والفتن،  واألحداث  املواقف  مع  التعامل  ١١ -  حسن 
خصوصا يف هذا الزمان.. الذي تصدر فيه اجلهلة وأهل 

األهواء واألحداث فيام خيص قضايا األمة الكربى.

تقليل اهلدر احلاصل بسبب ضعف  ١٢ -  ومن جانب آخر: 
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العلم، أو ضعف العلامء، بسبب ضعف املوجه واملريب 
واملعني.

ذكرت  وقد  متنوعة،  العلم  طالب  رعاية  ثامر  فإن  وأخريا: 
بعضها عىل سبيل الذكر ال احلرص لنتصورها، واهلل وحده هو أعلم 
بثامرها، وما عند اهلل ال يضيع، ونحن مأمورون بالعمل واهلل اهلادي 

واملوفق.

وعىل القائمني عىل رعاية طالب العلم أن يسريوا يف هذا الطريق 
ٱٱُّٱ  ويف هذا املرشوع ونصب أعينهم قوله تعاىل:     

ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ   
جئ  يي  ىي  ني  يئ َّ ]األنبياء: 94[.وقوله:     ٱٱُّٱمي 
مب َّ ]الزلزلة: 7 – 8[.  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ 

جئ  يي  نيىي  مي  زي  ري  وقوله:ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٰى 
خس  حس  خئ َّ ]العنكبوت: 69[. وقوله:ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱجس  حئ 
جب  خص َّ ]آل عمران: 171[، وقوله:     ٱٱُّٱهئ  حص  مس 
يك  هب َّ ]التوبة: 120[، وقوله:     ٱٱُّٱىك  مب  خب  حب 
نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل 

ىن َّ ]الكهف: 30[.
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المبحث التاسع
عوائق تواجه من يقوم برعاية طالب العلم

املرشفة  الفئة  هي  هنا:  الراعية  بواجب  يقوم  بمن  واملقصود 
الفني  والداعم  املنفذ  أي:  الشامل،  الرعاية  لربنامج  واملبارشة 
لربنامج الرعاية، ألهنم هم املسئولون أمام اجلهات الداعمة وأهل 
اخلري، وكذلك أمام املجتمع بل وأمام األمة، فيقع عليهم محل كبري 

جدًا يف مسألة الرعاية.

فاملدارس واجلامعات ودور حتفيظ القرآن واملعاهد ومؤسسات 
املجتمع املدين - املهتمة هبذا اجلانب - كلها مسؤولة أمام املجتمع 
عن ختريج طالب علم وعلامء وقادة، فإذا قرصت فعليها العتاب، 
وُينْظرَر أين اخللل لكي يتم تداركه. وإن نجحت فلها األجر من اهلل 
أوالً، والشكر من الناس ثانيًا، والدعم واملشاركة والتأييد والتبني 

ثالثًا.

الرعاية  بواجب  يقوم  من  مع  منصفني  نكون  لكي  ولكن 
فإن هلذه اجلهات بصفة عامة بعض الصعوبات يف ممارسة دورها 

العظيم، ويمكن إمجاهلا يف النقاط التالية:

1 -  ضعف وعي املجتمع بواجب البذل باملستطاع من جهد أو 
مال أو فكر، أو تعاون يف برنامج الرعاية لطالب العلم.

2 -  قلة الدعم املادي املوجه لتلك الرعاية، وغالب الدعم –
إن وجد - موجه إىل العلم ونرشه، ال إىل صناعة الرجال 
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والقادة الذين يملون ذلك العلم وينرشونه بني الناس.

طالب  رعاية  جوانب  من  فقط  واحد  بجانب  3 -  االهتامم 
العلم، فبعض اجلهات املعنية بالرعاية ال يعنيها التكامل يف 
الناحية  االهتامم عىل  يركزون  فقد  العلم،  شخصية طالب 
العلمية، وبعضهم عىل  الناحية  االجتامعية، وبعضهم عىل 

الناحية الرتبوية، وبعضهم عىل الناحية املهارية.

بتعاون بني تلك اجلهات،  إذا كان  التنوع طيب ومجيل  وهذا 
لكي تتم عملية الرعاية من مجيع النواحي، أما أن يكون هناك فئة 
من الطالب ُيعتنى هبم فقط من جهة اخلدمات االجتامعية وال هيتم 
العلمية  الناحية  جانب  يف  هبم  هُيتم  وطالب  األخرى،  باجلوانب 
وهتمل النواحي األخرى، أو طالب يعتنى هبم من جهة النواحي 
الرتبوية وهتمل اجلوانب األخرى؛ فإن ذلك يولد خلال يف عملية 

الرعاية، وخيتل هدف صناعة القادة واملؤثرين.

التي  بالكوادر  االهتامم  وترك  فقط  العلم  بطالب  4 -  االهتامم 
ستطور هؤالء الطلبة، سواء كانوا أساتذة أو مربني أو رجال 
فكر، فكل هؤالء يتاجون إىل رعاية من حيث رفع املستوى 
مع  يتناسب  بام  األداء  مستوى  وكذلك  والرتبوي،  العلمي 

متطلبات العرص، واحتياجات هؤالء الطالب.

فعملية الرعاية لطالب العلم تشمل العامل واملتعلم واملريب واملرتيب.

5 -  ترك الرعاية للمؤسسة املرشفة عىل الرتبية والرعاية سواء 
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الناحية  أو  املهارية،  الناحية  من  أو  الفنية  الناحية  من 
اإلدارية.

واملشكلة هنا أن بعض الداعمني ملشاريع رعاية طالب العلم 
املنفذة،  اجلهة  إىل  ينظرون  وال  الطالب  يف  فقط  النتيجة  يريدون 
وهي وسيلة لذلك والتي بذلت جهدا كبريا يف تنفيذ هذه الربامج.

6 -  عدم وجود برنامج يتناسب مع مجيع طالب العلم، وذلك 
ألمور:

• فئة 	 فعندنا:  الرعاية:  برنامج  يف  املستهدفة  الفئات  تعدد 
طالب العلم الرشعي، وفئة طالب العلوم املساندة، ومن 
هذه الفئة وتلك: املقيم واملغرتب، ومنهم من عنده علم 

بلغة البلد ومنهم من يتاج إىل تعلمها.

• اختالف البيئات والثقافات التي يأيت منها الطالب املغرتبون.	

• والقدرات 	 السابقة،  املعرفة  مستويات  وتفاوت  تنوع 
وخصوصًا  املغرتبني،  الطالب  لدى  واملعرفية  الذهنية 

الذين يأتون لتعلم العلم الرشعي. 

7 - املثالية الزائدة التي ينظر إليها املجتمع أو أفراده للمنتسبني 
إىل املؤسسات التعليمة، وعدم الوعي بأهنم برش يصيبون وخيطؤون، 

وأهنم يعملون بقدر جهدهم وطاقتهم.

عملية  تتم  الذين  الطالب  نوعيات  طلب  يف  املثالية  وكذلك 
هلم  الرعاية  عملية  ستتم  الذين  الطالب  كل  فليس  هلم،  الرعاية 
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سيصبحون كام يرجو القائمون عىل الربنامج ١00%، وهذا يرجع 
إىل طبيعة البرش وطبيعة ميوهلم وغريها من العوامل.

8 - االستعجال يف طلب النتيجة: 
فتجد كثري من أهل اخلري والقائمني عىل العملية التعليمية، يف 
عجلة من رؤية ثمرة التعليم ودعمهم وجهدهم يف التعليم لضعف 
التعليمية ال بد فيها من تربية، والرتبية تأخذ  العملية  إدراكهم أن 
وقت ونتائجها ليست فورية وإنام مع الزمن وقد ال يرون نتائجها 

إال بعد زمن بعيد جدا.

ولذا ال تراهم يدعمون الربامج املوازية لعملية التعليم التي متثل 
أمهية كبرية وهلا أثرها الكبري عىل طالب العلم، ومن ثم عىل جمتمعاهتم.

ولذلك وجب عىل احلكومات، واملؤسسات التعليمية، واجلهات 
فلن  الصعوبات،  هذه  حلل  التعاون  والتجار؛  اخلري  وأهل  الرقابية، 
وحدها حل  العلم  رعاية طالب  لربنامج  املنفذة  املؤسسات  تستطيع 
تلك الصعوبات؛ فضاًل عن األفراد، فال بد من ورش عمل وحلقات 
نقاش حول آليات التعامل مع تلك الصعوبات، وال حول وال قوة إال 

باهلل العيل العظيم.
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الخاتمة
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل. وبعد:

فهذه ملحة عن حث واهتامم املنهج اإلسالمي الفريد عىل رعاية 
ج أفضل جيل ظهر عىل وجه األرض،  العلم، والذي خرَّ طالب 

ويمكن بيان ملخص هلذا البحث يف حمورين:

أوال: نتائج البحث:

١(  مفهوم رعاية طالب العلم هو: العناية بطالب العلم عناية 
متكاملة شاملة جلوانب بناء الشخصية اإلسالمية الدعوية، 
دعاة  لتخرج  ومعارصة،  مناسبة  وأساليب  وسائل  عرب 

مؤهلني عاملني لنرش رسالة اإلسالم ببصرية وواقعية.
٢(  حكم طلب العلم خيتلف باختالف حال الشخص والعلم الذي 
ترتب عليه صالح عبادة  فإن كان علم فرض  يتعلمه:  أن  يريد 
املسلم ومعامالته وجب عليه تعلمه، ويأثم لو مل يتعلمه، وطلب 

العلم فرض كفاية إذا كانت للزيادة يف العلم ولدعوة الناس.
3(  يظهر فضل رعاية طالب العلم ببيان فضل طلب العلم، وهذا 

األمر نال نصيبًا وافرًا يف كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص.
4(  طالب العلم يتاج إىل رعاية وتكاليف كثرية وتفريغ وقت، 
فهو  به  إال  الواجب  يتم  ال  ما  تقول:  الرشعية  والقاعدة 
واجب، وعليه فإن رعاية طالب العلم ختضع للحاجة هلذا 
الذي  العلم  كان  فإن  يطلبه،  الذي  العلم  ولطالب  العلم، 
سيطلب رضوري ال تستقيم حياة الناس الدينية أو الدنيوية 
ليقوموا  العلم  تفريغ بعض طالب  األمة  به وجب عىل  إال 
كفالة  املجتمع  للناس، وعىل  وتعليمه  العلم  بواجب طلب 
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أو  املادية،  النواحي سواء  الطالب؛ يف مجيع  ورعاية هؤالء 
االجتامعية أو الرتبوية أو العلمية أو التأهيلية.

العلم  الزكاة لطالب  العلامء برصف أموال  5(  أفتى كثري من 
حلاجة األمة إىل علمهم.

برعاية  باألمر  تعاىل  اهلل  كتاب  يف  مبارش  أمر  هناك  6(  ليس 
فيمكن  القرآن  نصوص  إىل  بالنظر  ولكن  العلم،  طالب 
مع  األمر  هذا  إىل  تشري  التي  األدلة  من  جمموعة  استنباط 

النظر ملقاصد الرشيعة وأولوياهتا.
املغرتبني  العلم  بطالب  بالوصية  النبوي  التوجيه  7(  ورد 
يطلبون  أقوام  ))سيأتيكم  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  بقول  خاصة، 
العلم. فإذا رأيتموهم فقولوا هلم مرحبًا بوصية رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص. وأقنوهم(( وقوله: ))وأقنوهم(( “أرَي: علموهم.
عامة،  العلم  بطالب  لالهتامم  داعية  كثرية  أسباب  8(  هناك 
وهناك أسباب خاصة بطالب العلم املغرتبني، وكذلك هلا 

ثامر تعود عىل الطالب وجمتمعه وأمته.
يقوم  التي  أركانه  له  كبري  مرشوع  العلم  لطالب  9(  الرعاية 
والراعي،  العلم.  طالب  وهو  املرعي:  وهي:  عليها، 

ومنهج الرعاية.
بواجب  يقوم  من  تواجه  وصعوبات  عوائق  ١0(  هناك 

بالرعاية، ال بد من الوعي هبا والعمل عىل إزالتها.

ثانيا: توصيات البحث:

العلم،  طالب  رعاية  لربنامج  الشديدة  احلاجة  ١ -  بروز 
أوقاهتم  باعوا  الرشعي، ألهنم  العلم  وخصوصًا طالب 
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الناس من الضالل  وأعامرهم ودنياهم من أجل إخراج 
إىل اهلدى.

طالب  رعاية  عىل  تقوم  منظمة  مؤسسات  إنشاء  ٢ -  رضورة 
العلم، خصوصًا يف هذا الوقت الذي تكالبت فيه أمم األرض 
الباطلة عىل اإلسالم وأهله ومن يدعو إليه؛ مما جعل كثريًا من 

الشباب هيرب عن تعلم العلم لكي ال يصيبه مكروه.
املجاالت،  كل  يف  العلم  طالب  جيل  رعاية  3 -   رضورة 

وختصيص كل فئة يف نوع من العلوم.
4 -  رضورة االنتباه إىل أن كل فئات املجتمع هلم دور يف رعاية 

طالب العلم.
5 -  احتياجات طالب العلم حتتاج إىل تنظيم برامج ومناهج 
تتبناها مؤسسات أو مجعيات خريية أو حكومية؛ لتتحقق 
أهداف صناعة األجيال، لنعيد صياغة مستقبل أمتنا عىل 
البحث  هذا  يكون  أن  وأملنا  اهلل،  رشع  من  وهدًى  نور 
يتمناه  والذي  نتمناه،  الذي  األمل  ذلك  لتحقيق  خطوة 
املسلمون يف كل مكان، كام يتمناه املخلصون هلذا الدين 

من علامء وأساتذة ودعاة سواء بسواء. 
وممن  أحسنه،  فيتبعون  القول  يستمعون  ممن  اجعلنا  اللهم 
هيتدون هبدي سيد البرش، وممن يكونون معينني عىل إيصال سنته 
هذه  يطلب  من  رعاية  عىل  يقومون  وممن  واحلرض،  البدو  كل  إىل 
الُسنَّة ويوصلوهنا للناس، وأن نكون ممن يقوم عىل وضع لبنة من 

لبنات بناء رصح هذه األمة العظيم.
هذا  إخراج  يف  ساهم  من  كل  خريًا  جيزي  أن  سبحانه  نسأله  كام 
البحث بتوجيه أو فكرة أو تصويب خطأ أو بيان، وأن ال يرمنا وإياهم 
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األجر، كام نسأله سبحانه أن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم 
وأن ينفع به املسلمني، وأن يكون حجة لنا ال علينا، اللهم آمني.

حماولة  وهذه  املنال  صعب  وبلوغه  عزيز  الكامل  فإن  وختامًا 
العلم  طلب  طريق  يف  وإلخوانه  وألمته  له  اخلري  هبا  أراد  برش، 
البرش ال خيلو من أخطاء وزلل، فام كان  والدعوة إىل اهلل، وعمل 
العمل من خري وصواب فمن توفيق اهلل وحده، وما كان  يف هذا 
فيه من خطأ وزلل، فمني ومن الشيطان، فمن وجد خلاًل فليقومه، 
املصلحني،  أجر  يضيع  ال  تعاىل  فاهلل  فليكمله،  نقصًا  وجد  ومن 

وأسأل اهلل تعاىل أن يغفره يل، وأن يتجاوز عني.
وأهله  بالعلم  واملهتمني  والباحثني  القراء  إخواين  من  وآمل 
بيان  أو  وتوضيح  البيان،  زيادة  أو  اخلطأ،  تصحيح  يف  املسارعة 
بعض املقرتحات، وال يبخلوا عىل إخواهنم بام جتود به قريتهم من 

أفكار ومعلومات.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسلياًم 

كثريًا إىل يوم الدين.
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