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الحمـد للـه والصاة والسـام عىل رسـول اللـه وعىل آله 

وأصحابـه ومـن تبعهم بإحسـان إىل يوم الديـن ، وبعد :

فقـد قـرأت مـا كتبـه وسـطره أخونـا الشـيخ منصـور 

 ابـن عبداللـه العازمـي -وفقـه اللـه- ونفـع بـه يف رسـالته

» املخالفـات الرشعيـة يف املـدارس التعليميـة « فوجدتـه 

قـد جمـع جملـة مـن املخالفـات الرشعيـة التـي ُتـارس يف 

مدارسـنا حيـُث يتلقاهـا األبنـاء والناشـئة ، وميارسـونها يف 

حياتهـم اليوميـة ويعتادونهـا حتى تكون من املسـلَّامت بل 

رمبـا ترتقـي وتصـر مـن املسـتحبات والواجبـات الوطنية 

واالجتامعيـة التـي يجـب عليهـم املشـاركة فيهـا والدعـوة 

إليهـا وإحياؤهـا يف املجتمعـات .

فالح بن إسماعيل مندكار
 مقدمة الشيخ الدكتور
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وهـذا ما ذكـره رسـولنا ومعلمنـا ومعلم اإلنسـانية عليه 

الصـاة والسـام حينـام علّـم الصحابـة الكـرام ريض اللـه 

جميعا. عنهـم 

:  فقد جاء عن حذيفة بن اليامن 

» أنـه أخـذ حجرين فوضـع أحدهام عىل اآلخـر ثم قال 

 ألصحابـه: هـل تـرون ما بـن هذيـن الحجرين مـن النور؟ 

قالـوا: يـا أبا عبـد الله ، مـا نرى بينهـام من النـور إال قليا، 

قـال: والـذي نفـي بيـده لتظَهـرنَّ البـدع حتـى ال يُـرى 

مـن الحـق إال قـدر مـا تـرون مـا بـن هذيـن الحجرين من 

النـور، والله لتفشـَونَّ البـدع حتى إذا تُرك منهـا يشء قالوا: 

تُركـت السـنة «. ]رواه ابـن وضـاح يف البدع[.

ــع يف  ــد وق ــه ق ــُة ب ــر الصحاب ــذي أُخ ــاهد أن ال الش

زماننــا ، أعنــي فشــوا البــدع واملنكــرات واملخالفــات 
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ــإذا  ــا مــن املســلاّمت واملســتحبات ، ف ــى تغــدو وكأنه حت

ــه  ــه ألن ــاس ب ــا صــاح الن ــن يُنكرهــا ويحــذر منه ــام م ق

ــزداد  ــا ي ــل رمب ــه ، ب ــادوا علي ــا اعت ــف م ــا يخال ــاء مب ج

األمــر ســوًءا أنــه إذا ُغــر املنكــر ، وتركــه البعــض صــاح 

ــنة . ــت الس ــاس : تُرك ــن الن ــور م الجمه

إن األخ الفاضــل والشــيخ الكريــم قــد قــام بجمــع 

بعــض مــا مُيــارس مــن املنكــرات واملخالفــات يف مدارســنا 

 وبــن أبنائنــا وبناتنــا - ويــراد أن تكــون واقعــاً يف حياتهم - 

ــة،  ــن النصيح ــة الدي ــن النصيح ــذراً ، فالدي ــاً ومح ناصح

الديــن النصيحــة ، فاللــه أســأل أن يتقبــل منــه هــذه 

النصائــح والتحذيــرات ، وكذلــك عرضــه لتلــك املخالفات 

ثــم توجيــه بعــض النصائــح واإلرشــادات يف نهايتهــا آمــراً 

ــات  ــن واملوجه ــامت واملوجه ــن واملعل ــه املعلم إلخوان

واآلبــاء واألمهــات باملعــروف ، وناهيــا لهــم عــن املنكــر 



المخالفات الشـرعية في المدارس التعليمية  6

وناصحــاً لديــن اللــه ولكتابــه ولرســوله ، فاللــه أســأل أن 

ــروف  ــراً باملع ــاً وآم ــه ناصح ــه وأن يكتب ــك من ــل ذل يتقب

ــا  ــاىل ووصاي ــه تع ــة الل ــاً بوصي ــر عم ــن املنك ــاً ع وناهي

ــم . ــوله الكري رس

ــق يف  ــاح والتوفيـ ــاح والنجـ ــل الفـ ــوم أن أصـ ومعلـ

الدنيـــا واآلخـــرة يقـــوم عـــىل أســـاس التـــوايص باألمـــر 

باملعـــروف والنهـــي عـــن املنكـــر ، ٹ ٹ  ممع ٺ  

ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
، وٹ ٹ ممع ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ    ٹ ممع 
 ڱ  ڱ ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀممع

ـــذا  ـــام به ـــون بالقي ـــاد مره ـــاح العب ـــاد وص ـــاح الب فص

ــه  ــاب اللـ ــة يف كتـ ــا العظيمـ ــذه الوصايـ ــب وهـ الواجـ

ـــد  ـــن أح ـــقط ع ـــب ال يس ـــذا الواج ـــوله ، وه ـــنة رس وس

ـــتطاعته  ـــب اس ـــلم حس ـــىل كل مس ـــب ع ـــو واج ـــداً ، فه أب
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كـــام بـــّن رســـولنا عليـــه الصـــاة والســـام » مـــن رأى 

ـــانه،  ـــتطع فبلس ـــإن مل يس ـــده ف ـــره بي ـــرا فليغ ـــم منك منك

ــان«. ــف اإلميـ ــك أضعـ ــه ، وذلـ ــتطع فبقلبـ ــإن مل يسـ  فـ

 ]رواه مسلم[.

وكذلـك  عنـه،  ينـوب  ومـن  للسـلطان  باليـد  فالتغـر   

لآلبـاء والقامئـن عىل البيـوت وأصحاب الواليـات الخاصة، 

والدعـاة  العلـم  طلبـة  عـىل  واجـب  باللسـان  والتغيـر 

واملعلمـن وأمئـة املسـاجد والوعـاظ ونحوهـم بالحكمـة 

واملوعظـة الحسـنة نصحـاً وحباً يف نرش الخـر وإزالة الرش 

واملنكـرات واملخالفـات. أداًء للواجـب الـذي أوجبـه الله 

ورسـوله عـىل أهـل اإلميـان والبصـرة .

وال يشــرط فيــه إال الرفــق واللــن والبصــرة فيــام يأمر 

وفيــام ينهــى مــع الحكمــة يف اختيــار األســلوب والوقــت 

ومــا يكــون أدعــى لقبــول الحــق منــه ، فــإن مل يكــن مــن 
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أهــل العلــم والبصــرة والحكمــة ، فعليــه أن يُنكــر بقلبــه 

ــه الصــاة والســام أضعــف  ــي علي ــك كــام ذكــر النب وذل

ــقط  ــي ال يس ــر والنه ــب األم ــاهد أن واج ــان ، فالش اإلمي

عــن أحــد أبــداً .

جــزى اللــه الشــيخ الكريــم خــر الجــزاء ووفقنــا وإياه 

لإلحســان يف القــول والعمــل واتبــاع الحــق والدعــوة إليــه 

ــاه مــن أهــل األمــر باملعــروف والنهــي عــن  ــا وإي وجعلن

املنكــر ، والنصــح لديــن اللــه وألمئــة املســلمن وعامتهــم 

ــه وســلم  ــه ، وصــىل الل ــك والقــادر علي ــه تعــاىل ويل ذل إن

وبــارك عــىل نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .

كتبه الشيخ الدكتور
 فالح بن إسماعيل مندكار

 حفظه الله
١٦/ ربيع األول / ١٤٣٨هـ

20١٦/١2/١5 م
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الحمــد للــه رب العاملــن ، والصــاة والســام عــىل 

أرشف األنبيــاء واملرســلن نبينــا محمــد وعــىل آلــه وصحبه 

ــد : ــا بع ــن... أم أجمع

فقد أنزل الله تبارك وتعاىل يف كتابه العزيز:

ىليل  مل  يك  ىك  مك  ٱلك  ممع 

.]7١  : ]التوبـــة  ممع  زن  رن  مم  ام 

وقال رسولنا عليه الصاة والسام :

ــونَّ  ــروف ولتنه ــرنَّ باملع ــده لتأم ــي بي ــذي نف » وال

أن  وجــل  عــز  اللــه  ليوشــكنَّ  أو  املنكــر  عــن 

 يبعــَث عليكــم عذابــا مــن عنــده ثــم تدعونــه فــا

يُستجاب لكم «.]رواه الرمذي وصححه األلباين[.

J
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والسـنة(  )الكتـاب  الوحيـن  نصـوص  تظافـرت  وقـد 

عـىل الرغيـب يف األمـر باملعـروف والنهـي عـن املنكـر، 

والرهيـب مـن تركـه ونبـذه ، وقـد عـّده بعض أهـل العلم 

ركنـا سادسـا مـن أركان اإلسـام التـي عليهـا ِقـوام الدين .

ومتــوكا  وحــده  باللــه  مســتعينا   - أقــول  وعليــه 

ومعتمــدا عليــه يف الــراء والــراء ، راجيــا منــه التوفيــق 

والســداد يف القــول والبيــان ، فهــو وليــي ونعــم الوكيــل - :

ــي  ــرات الت ــة التغ ــاس ورسع ــوال الن ــر يف أح إن الناظ

ــاب ! ــب الُعج ــْرة والَعج ــاب بالح ــم ، ليُص ــرأت عليه ط

وكرثتهــا   ، وتفشــيها  الفــن  لتنــوع  إال  ذاك  ومــا 

! لهــا  املابســن  بهــا  املصابــن  وكــرثة  وانتشــارها، 

أو  طمـس  يف  أسـهم  أن  -وَجهـدي-  وسـعي  وحاولـُت 

تقليـل يشء مـن ذلـك ، لعـلَّ اللـه أن ينفـع بهـذه النصائـح 
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والتوجيهـات، وأسـأله سـبحانه أن يهـدي ضـال املسـلمن، 

وأن يجـزل األجـر والثواب لـكل من يسـهم يف نرش الخر، 

وتعليـم النـاس مـا يقربهـم مـن ربهـم جـل وعا.

إن املدرسـة هـي املـكان الذي لـه التأثـر األول واألكر 

عـىل األوالد - ذكورا وإناثـا - ، ومنها وفيها يتخرج الطاب 

والطالبـات الذيـن هم يف الغـد يقودون األمة ويسوسـونها، 

فإصـاح هـذا البيـت هـو أوىل اإلصاحـات ، وتحصينـه 

بالعلـم النافـع الدافـع لخشـية اللـه تعـاىل والقـرب منـه من 

آكـد األمـور عـىل الدعـاة إىل الله .

ــة  ــة صالح ــة طيب ــا نخب ــه فيه ــد لل ــنا والحم ومدارس

مــن املعلمــن واملعلــامت ، وعــىل مســتوى رفيــع مــن 

الُخلــق والعلــم ، ولكــن ال يعنــي هــذا عــدم وجــود 

ــاء«  ــن آدم خطّ ــكل اب ــة ، »ف ــات رشعي ــاء ومخالف أخط
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فالخطــأ والذنــب ال يســلم منــه أحــد ، لكــن املســلم الــذي 

ــه  ــيطان وإيحاءات ــلم للش ــه ال يستس ــد الل ــا عن ــو م يرج

ــام ــاة والس ــه الص ــال علي ــه ، ق ــه ويف الل ــُح لل ــل ينص  ب

» الدين النصيحة « ]رواه مسلم[ .

وقــد نصــح األنبيــاء عليهــم الصــاة  والســام لقومهــم 

لقومــه الســام  عليــه  نــوح  فقــال  النصــح،   أخلــَص 

ممعٱ مك ىك ممع ، وقــاال صالــح وشــعيب عليهــام 

الســام لقومهــام ممعٱ مص جضحض ممع، وغرهــا مــن 

اآليــات الكثــرة، فالنصــح للخلــق ودلّهــم عــىل الخــر هــو 

وظيفــة األنبيــاء والعلــامء ومــن ســار عــىل نهجهــم ؛ جعلنــا 

ــه وإياكــم ممــن يحــذو حذوهــم . الل

وقــد جعلــُت هــذه التوجيهــات والنصائــح عــىل نقــاط 

مل أُراِع فيهــا الرتيــب :-
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 أوال -) النقص البّي يف تعاليم اإلسالم ( :

ٱ  ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئممع  قال الله تعاىل :   ممع 

]الذاريات:5٦[.

جاء عن ابن عباس ومجاهد : »أي ليعرفوين« .

قــال ملسو هيلع هللا ىلص مــن حديــث معاويــة : » مــن يــرد اللــه بــه 

ــه[. ــن « ]متفــق علي خــرا يفقهــه يف الدي

وقيل:

ــم يف  ــم يف الصغــر كالنقــش عــىل الحجــر ، والعل »العل

ــر كالنقــش عــىل الكــدر«  الكــدر = الطــن . الِك

توحيــده  عــىل  الحاملــة  تعــاىل  اللــه  فمعرفــة 

ــام  ــد ع ــه والبع ــام يرضي ــعي لـ ــه والس ــاد ألحكام واالنقي

ــم ، ــق وإيجاده ــق الخل ــن خل ــة م ــي الغاي ــخطه ه  يس
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النافعــة الدنيويــة  العلــوم  تعلــم  مــن  مانــع   وال 

ــن ال  ــا ( لك ــاء وغره ــوم والفيزي ــات والعل ) كالرياضي

تُقــدم باالهتــامم والحــرص عــىل كام اللــه ورســوله ملسو هيلع هللا ىلص .

فتجـد كثرا من الطـاب يتخرج من املـدارس التعليمية 

وال يعـرف فرائـض الوضـوء وأركان الصـاة ومـا يجـوز 

ومـا ال يجـوز مـن األمـور املسـلَّامت يف الدين .

فالواجـــب هـــو زيـــادة الـــدروس الدينيـــة النافعـــة 

ـــنة  ـــاىل وس ـــه تع ـــاب الل ـــة لكت ـــة الخادم ـــوم الرشعي والعل

 رســـوله ملسو هيلع هللا ىلص ، ففيهـــا الخـــر والصـــاح والركـــة ؛

) والشـــك أن مناهجنـــا يف الســـنوات األخـــرة أنفـــع 

ــابقة (. ــج السـ ــن املناهـ ــل مـ وأفضـ
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 ثانيا -) خطر املدارس األجنبية العاملية ( :

ــتعامرية  ــة االس ــة الغربي ــدارس األجنبي ــزت امل ــد غ لق

بــاد املســلمن منــذ عقــود مــن الزمــن ! فدمــرت كثــرا من 

ــر مــن االعتقــادات الصحيحــة  األخــاق وانحرفــت بكث

ــي  ــدام بن ــامن خ ــي عل ــن بن ــا ذاك إال م ــتقيمة ! وم املس

ــر  ــىل تكث ــا ع ــعا ولَهف ــا وَجش ــا وركض ــون ! طمع صهي

ــرة ! ــدة البائ ــس األرص ــوال وتكدي األم

ىت  نت  مت  زت  ممعٱ   : تعــاىل  اللــه  قــال 

ــا  ــوا فيه ــرشك ، وعظم ــاد وال ــا اإللح ــوا فيه يت ممع بث

 ، اإلختــاط  فيهــا  وروجــوا  وأســيادهم،  زعامءهــم 

وحاربــوا فيهــا الفضيلــة والعفــاف ، باســم الحصــول عــىل 

ــرا وزورا ، وال  ــا وتزوي ــزة ! كذب ــة املمي ــهادات العالي الش

ــه . ــا إال بالل ــوة لن ــول وال ق ح
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ــيخ  ــاب الشـ ــر كتـ ــا انظـ ــا ورشهـ ــة خطرهـ وملعرفـ

ــة  ــدارس العامليـ ــد  »املـ ــو زيـ ــر أبـ ــة بكـ العامـ

األجنبيةاإلســـتعامرية«.
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 ثالثا - ) النشيد الوطني ( :

جــاء يف فتــاوى اللجنــة الدامئــة برئاســة العامــة الشــيخ 
ابــن بــاز  ) ١ / 2٣5 ( ، فتــوى رقــم )2١2٣( :

س: هــل يجــوز الوقــوف تعظيــام ألي ســام وطنــي أو 
علــم وطنــي؟

الجـواب: ال يجـوز للمسـلم القيـام إعظامـا ألي علـم 
وطنـي أو سـام وطنـي، بـل هـو مـن البـدع املنكـرة التي 
مل تكـن يف عهـد رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص، وال يف عهـد خلفائـه 
الراشـدين ريض اللـه عنهـم، وهـي منافيـة لكـامل التوحيد 
إىل  وذريعـة  وحـده،  للـه  التعظيـم  وإخـاص  الواجـب 
الـرشك، وفيهـا مشـابهة للكفـار وتقليـد لهـم يف عاداتهـم 
القبيحـة ومجاراة لهم يف غلوهم يف رؤسـائهم ومراسـيمهم، 

وقـد نهـى النبـي ملسو هيلع هللا ىلص عـن مشـابهتهم أو التشـبه بهـم.

وباللــه التوفيــق. وصــىل اللــه عــىل نبينــا محمــد، وآلــه 
وصحبــه وســلم. انتهــى .

  



المخالفات الشـرعية في المدارس التعليمية  18

 رابعا -) قيام الطالب للمعلم ( :

جـاء يف فتـاوى اللجنـة الدامئـة برئاسـة العامـة الشـيخ 

ابـن بـاز  ) ١ / 2٣٤ ( ، فتـوى رقـم )2٣7٨( : 

س: مـا حكم اإلسـام يف وقـوف الطلبة ملدرسـيهم أثناء 

دخولهـم الفصـول، هـل هـو جائـز أم ال؟ وهـل وقـوف 

النـاس بعضهـم لبعض يف املجالـس حن التحيـة واملصافحة 

عنه؟ منهـي 

الجــواب: خــر الهدي هــدي محمــد ملسو هيلع هللا ىلص ، ورش األمور 

ــول  ــه الرس ــذي في ــرن ال ــرون الق ــر الق ــا ، وخ محدثاته

ملسو هيلع هللا ىلص والقــرون املفضلــة بعــده، كــام ثبــت  ذلــك عنــه ملسو هيلع هللا ىلص، 

وكان هديــه ملسو هيلع هللا ىلص مــع أصحابــه يف هــذا املقــام أنــه إذا جــاء 

إليهــم ال يقومــون لــه؛ ملــا يعلمــون مــن كراهيتــه لذلــك، 

ــوا  ــأن يقوم ــه ب ــر طلبت ــدرس أن يأم ــذا امل ــي له ــا ينبغ ف
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لــه، وال ينبغــي لهــم أن ميتثلــوا إذا أمرهــم، فإنــه ال طاعــة 

ملخلــوق يف معصيــة الخالــق. وباللــه التوفيــق.

وصــىل اللــه عــىل نبينــا محمــد، وآلــه وصحبــه وســلم.

ــت الفتوى . انته

تنبيــه : ينبغــي عــىل املعلــم أن يتقــي اللــه ويعــن 

ــجعهم  ــامية ويش ــذه اآلداب اإلس ــل ه ــىل مث ــاب ع الط

عليهــا، وكذلــك ينبغــي عــىل الطالــب أن ال يدخــل يف 

ِشــجار وشــدٍّ وتجــاذب يف الــكام مــع معلمــه الــذي رمبــا 

ال يعلــم عــن هــذا الحكــم وهــذه  الفتــوى، وإن كان 

ــد  ــب مقاع ــف( وترتي ــل )الص ــم الفص ــد تنظي ــم يري املعل

الطــاب، فليكــن هــذا بعــد دخولــه وســامه عليهــم 

ــم . ــه معه وجلوس
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 خامسا -) املوسيقى (:

قال عليه الصاة والسام يف الحديث الصحيح :

» ليكونــنَّ مــن أمتــي أقــوام يســتحلون الِحــَر والحريــر 

والخمــر واملعــازف « ]رواه البخــاري وغــره[ .

ــه حرمــة  إن مــام ال يخفــى عــىل املســلمن والحمــد لل

ــرشع  ــا يف ال ــاء تحرميه ــد ج ــازف ، وق ــيقى واملع املوس

واإلجــامع ، وأمــا مــن يتعلــق بالفتــاوى الشــاذة املنكــرة ! 

فقــد عــرّض دينــه للخطــر ووقــع يف الشــبهات واملحرمات،  

نســأل اللــه الســامة والعافيــة.

وهــذا الــرش -ولألســف الشــديد-يُعلّم ألوالدنــا ويُربون 

عليــه! فنحــن نحفظهــم عنــه يف البيــوت قــدر االســتطاعة! 

ــامءها  ــا وأس ــم حروفه ــا ويتعل ــه يتعلمه ــؤ بأن ــم نُفاج ث

ــه  ــن ب ــذي نظ ــاين ال ــت الث ــا يف البي ــزف عليه ــة الع وكيفي
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أنــه املــريب األول !  فالواجــب عــىل املســلمن أن يتقــوا الله 

تعــاىل وال يُاقــوا نعــم اللــه باســتجاب ســخطه وغضبــه ، 

فــإن املعــايص ســبيُل زوال النعــم وحــدوث الِنقــم! وناهيــك 

عــام تفعلــه أكــرث إذاعــات وإدارات املــدارس  -ولألســف- 

ــرص  ــاح ويف الُف ــور الصب ــيقى يف طاب ــغيل املوس ــن تش م

وأوقــات فــراغ الطــاب ! والحــول والقــوة إال باللــه .
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 سادسا -) االحتفال باألعياد البدعية ( :

مــن األمــور التــي انتــرشت يف املــدارس التعليميــة 

ــا  ــه به ــزل الل ــا أن ــي م ــاد الت ــة باألعي ــاالت البدعي االحتف

مــن ســلطان كـــ :

-عيد األم .

-عيد املعلم.

-عيد اليوم الوطني .

-عيد رأس السنة امليادية والهجرية.

-عيد املولد النبوي .

-عيد اإلرساء واملعراج .

-عيد القرقيعان .
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ــه  ــال علي ــرة ، ق ــة املنك ــاد املحَدث ــن األعي ــا م وغره

الصــاة والســام : » إياكــم ومحدثــات األمــور، فــإن كل 

ــو داود وصححــه  ــة « ]رواه اب محدثــة بدعــة، وكل بدعــة ضال

ــاين[ . األلب

وليــس يف ديننــا اإلســامي الحنيــف غــر عيــدْي الفطــر 

ــوا   ــد كتب ــه ق ــد لل ــا والحم ــع علامئن ــى ، وجمي واألضح

ــة . ــاد البدعي ــك األعي ــوا حرمــة تل ونصحــوا وبين

ويكــون احتفالهــم فيهــا : مــن خــال إقامة املســابقات، 

ــوبة  ــد املش ــاء القصائ ــازة ، وإلق ــوم إج ــك الي ــاذ ذل واتخ

ــة يف  ــاعات الدراس ــع س ــات ، وتضيي ــات والخراف بالرشكي

غــر مصلحــة العلــم النافــع .
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 سابعا -) عمل النساء يف إدارات الرجال (:

ومـام انتـرش يف اآلونـة األخـرة ! إدخـال بعـض النسـاء 

بوظيفـة )سـكرترة( يف مـدارس الطـاب ! يعنـي : تعمـل 

مـع الرجـال يف إدارة واحـدة ! وهـذا فيه من الفسـاد والرش 

الكبـر مـا ال يخفـى عـىل مـن يف قلبـه إميـاٌن وَغـرة ! وأمـا 

من تدنسـت فطرته بالقـاذورات »فام لجـرح مبيّت إياُم!« 

ورش هـذا البـاء واملنكـر الـذي حـل ! يعـود عـىل املعلمن 

واإلداريـن والطـاب )أيضـا( ! فـإن التسـييس لاختـاط 

الفاجـر يوحـي إليهـم حبة حبـة ! ويخرهـم أن يف املجمتع 

مـن ال يـزال يعـرُف معنـى الَغرة ، ويعـرُف معنـى الحياء .

ومــْن يرمــي أختــه أو ابنتــه أو زوجتــه لتلــك األماكــن 

ــه  ــارب الل ــد ح ــر ، وق ــم ورش كب ــب عظي ــاء بذن ــد ب فق

ورســوله وتعــدى حــدوده ســعيا وراء املــال وتحصيــل يشء 

مــن عــرَض الدنيــا الفــاين . نســأل اللــه لهــم الهدايــة .
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 النصيحةللمعلمي واملعلامت :

مام يجب عىل املعلم واملعلمة يف املدرسة :

١-تذكــر الطــاب والطالبــات دامئــا وأبــدا مبراقبــة اللــه 

ــم  ــه ، وحثه ــوء إلي ــدق اللج ــه ، وص ــوف من ــاىل والخ تع

عــىل حفــظ القــرآن والســنة ، وبــذل الخــر وكــف الــرش ، 

وحســن الصحبــة واحــرام الكبــر والصغــر .

ــا  ــِت أيته ــم أو أن ــا املعل ــون أيه ــن أن تك ــذر م 2- الح

املعلمــة قــدوًة ســيئة للطالــب ، فــإن الصغــر يقتــدي 

بالكبــر ، وخصوصــا إن كان معلمــُه ، فــإن الطــاب 

يقلــدون ويتأثــرون ويســتنون مبــن يحبــون ، وهــذه 

حقيقــة ال تخفــى .

فكــن خــر أســوة وخــر مــرٍب صالــح لألجيــال 

. القادمــة 
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٣-واجــب عــىل املعلــم أن يتقــي اللــه وال يجاهــر 

ــة  ــبال والغيب ــن واإلس ــاب ، كالتدخ ــام الط ــايص أم باملع

ــة  ــة املنتن ــاء القبلي والــكام يف والة األمــور بســوء ، وإحي

ــاق . ــرات األخ ــن منك ــا م وغره

تجاهـر  وال  اللـه  تتقـي  أن  املعلمـة  عـىل  واجـب   -٤

باملعـايص أمـام الطالبـات ، كالغيبـة والسـخرية واإلحتقار 

والرويـج للعبـاءات الفاضحـة واألصبـاغ املنكـرة ! فـإن 

املقـام مقـام تعليـم ودعوة واقتـداء بالخر والصـاح، ليس 

معرضـا لألزيـاء ! وال مرتعـا للرقص والسـخف والسـقط ! 

ولتحرص عىل أن تكون محتشـمة متسـرة بسـر الله عليها، 

يف الدخـول والخروج ، سـاترة وجهها وجسـدها وقدميها، 

فـإن رشع اللـه أزىك وأطهـر مـن رشع بنـي علـامن ودعاة 

التفصـخ والتحرر واالنسـاخ، ولتتذكر أنهـا محٌط ألنظار 

الطالبـات ومحـُل اقتداء واسـتنان .
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5- نصيحتــي للمعلامت الــايت يُدرســَن األوالد الذكور!! 

أن يتقــَن اللــه تعــاىل ، فــإن هــذا امليــدان ليــس لُكــنَّ ، وقد 

أفتــى بحرمــة هــذا علامؤنــا الكبــار كابــن بــاز والفــوزان 

ــه  ــر ، وأخــروا أن ــه أشــد التحذي وغرهــم ، وحــذروا من

طريــٌق لإلختــاط والــرش الكبــر . ووزارة الربيــة تعرف 

هــذا جيــدا ! بــل واملعلــامت - واللــه - يعلمــَن خطــر ورش 

هــذا ! فلــامذا هــذا التهــاون والتنــازل والــرىض بهــذا الــرش 

الــذي يُســخط اللــه تعــاىل ؟!!!!

٦- يجـب عـىل كل معلـم أن ينصـح طابه للـه ويف الله، 

ٍ يف الـدروس املقـررة يف كتب الـوزارة  فـإذا مـّر مبنكـر بـنِّ

يجـب عليـه أن ينكـرُه وال يخـاُف يف اللـه لومـة الئم !

ــات  ــدع وخزعب ــن ب ــا م ــا فيه ــفة وم ــامدة الفلس -ك

وضــاالت.
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الكائنات( تطور   = )التطور  وفيها:   ، األحياء   -ومادة 

)وقد أخرين بعض اإلخوة أنه تم حذفه والحمد لله( .

ــاء  ــعراء وأدب ــن ش ــخصيات م ــض الش ــس بع -وكتقدي

مشــهورين باملجــون والســفه ! بــل وفيهــم مــن هــو نرصايٌن 

ــده عــىل  ــن والعفــاف ! وتقــرر قصائ ــر محــارب للدي كاف

الطــاب حفظــا ودراســة !

-وكمســألة ثبــوت الشــمس وعــدم دورانهــا وتحركهــا ! 

مــام يصادمــون فيــه ظواهــر القــرآن والســنة ! وهــذا طعــن 

يف نصــوص الوحيــن ، وقــد كتــب يف ذلــك الشــيخ ابــن باز 

ــوى  ــذه الدع ــان ه ــوا بط ــه وبين ــم الل ــن رحمه والعثيم

وذكــروا األدلــة عــىل جريانهــا وطلوعهــا ومســرها . 

وغرهــا مــن املســائل الكثــر .
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7-البعــد عــن الحميــة القبليــة العنرصيــة ) كـــ : هذا من 

أصــي وهــذا مــن قبيلتــي وهــذا قريبي وهــذا ابنــي...( من 

كان منــُه وبينــُه وبينــه رحــٌم قّربــه ونّجحــُه ورفعــه عــىل 

غــره ظلــام وزورا ! وعاقبــُة الظلــم شــديدٌة، ولــن ميــوَت 

ــة(  ــدا )َحْوب ــُه أب ــن تفارق ــه ! ول ــصَّ من ــى يُقت ــامل حت الظ

ــط ،  ــا ق ــوا ذنبً ــن مل يعمل ــباب الذي ــال والش ــم األطف وظل

ــوق  ــز التف ــل مراك ــات وتحصي ــيم الدرج ــك أن تقس وذل

أمانــة علميــة يتفاخــر بهــا الطــاب بعضهــم عــىل بعــض، 

وهــذا مــن التنافــس والتحــدي الـــمرشوع والحمــد للــه، 

ــاهدا  ــام ش ــم حك ــل بينه ــن دخ ــل !!! مل ــم الوي ــُل ث فالوي

قاضيــا فاصــا !!!  ثــم مــاَل وانحــرف عــن الحــق والرشــد.

٨- ليحــرص املعلــم عــىل ُحســن اســتقبال أوليــاء األمور، 

باالبتســامة والرفــق واللــن والــكام الطيب .
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ــه وليتباحــث  ــس مع ــر رجــا فليجل وإن كان ويل األم

معــه فيــام يصلــُح أمــر الطالــب ويُعــي مــن مســتواه 

ــي. ــي والُخلق العلم

ــا  ــا ( ف ــه مث ــرأة ) أم ــب ام ــر الطال وإن كان ويل أم

يجلــس معهــا وليكتــْب لهــا مــا يريــُد أن يوصلــه لهــا عــن 

طريــق اإلدارة أو أن تكلّمــه عــن طريــق هاتــف املدرســة 

أو عــن طريــق أي رجــل مــن محارمهــا ، وكذلــك الحــال 

مــع املعلمــة .

ومــا هــذا الحــرص إال ألن املعلــامت )كلهــن( أخواتنــا 

وبناتنــا وأمهاتنــا ومحارمنــا .

٩- وإن مــن الــرشور التــي تفشــت وعمــت ! عــىل مرآى 

وإقــرار مــن الكثــر - ولألســف - ! بــل وعــن قصــد مــن 

ــال  ــن الرج ــف املوجه ــه ! تكلي ــون الل ــن ال يتق ــض م بع

الذكــور عــىل املعلــامت النســاء -مــع كــرثة مــا عندهــم مــن 
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ــرشور  ــك ال ــك تل ــىل ذل ــب ع ــاء - فيرت ــات النس املوجه

لذكرهــا  الجبــُن  ينــدى  التــي  والخزايــا  واملوبقــات 

ــا !!!  ــِث عنه والحدي

ومنها :

ــة  ــىل غرف ــل ع ــه الرج ــن املوج ــتمر م ــول املس - الدخ

ــن ! ــاص به ــمهن الخ ــامت وقس املعل

ــامت  ــات املحتش ــات البالغ ــول البن ــىل فص ــردد ع - ال

ــة!  ــم املعلم ــد تقيي ــه ويري ــه موج ــة أن ــات ! بحج العفيف

أمــور  وألوليــاء  ولرســوله  للــه  الخيانــة  مــن  وهــذا 

الطالبــات املحتشــامت . والحــول وال قــوة إال باللــه .

ــك  ــام ! وذل ــوال الع ــتمر ط ــر واملس ــل الكب - التواص

إلنجــاح العمــل الوظيفــي ! كــذا يزعمــون ! -وهــن أيضــا 

ــن  ــك م ــرّاء ذل ــن ج ــل م ــام يحص ــك ع ــن- ! وناهي يزعم

ــة !  ــا متبادل ــات ( وهداي ــات ) قروب ــاالت و مجموع اتص
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ــان  ــدة يعجــز البي ــرة تســببت يف مشــاكل عدي وأمــور كث

ــتعان . ــه املس ــا . والل ــا ووصفه ــن عده ع

١0- الطــاب والطالبــات أمانــة عندكــم أيهــا املعلمــن 

واملعلــامت ، يجــب عليكــم دفعهــم ملــا يصلــح لهــم دينهــم 

ــؤولية وال  ــدر املس ــرف ق ــم ال يع ــر منه ــم ، فكث ودنياه

مــدى أهميــة العلــم والشــهادة ، فاملــريب الناصــح الصــادق 

ــاءه،  ــه أبن ــل ب ــا يحم ــىل م ــُه ع ــل طاب ــذي يحم ــو ال ه

ويوجههــم ملــا يــريض اللــه تعــاىل ويــريض والديهــم، 

ويزجرهــم وينهاهــم عــام يغضب اللــه ويغضــب والديهم، 

ــه،  ــم في ــه ، ويرغبه ــتزادة من ــم واالس ــىل العل ــم ع ويحثه

ــم روح  ــُث فيه ــرشق، ويبع ــتقبل امل ــم املس ــُم أمامه ويرس

ــم  ــم، فك ــن العظي ــذا الدي ــرصة له ــة والن ــوق والرِفع التف

مــن طالــب واصــَل تعليمــُه بجــٍد واجتهاد وشــغٍف بســبب 

كلمــة صادقــة مــن قلــِب معلــٍم صــادق يف نصيحتــه، رشح 

اللــه بهــا صــدر ذلــك الطالــب وكتــب لــه فيهــا الفــاح ، 

ــه . ــدال عــىل الخــر كفاعل وال



33المخالفات الشـرعية في المدارس التعليمية 

١١- يجــب عــىل املعلــم واملعلمــة حفــظ الطــاب 

والطالبــات مــن تضييــع ســاعات الدراســة فيــام ال ينفــع، 

أو  فيهــا،  نفــع  التــي ال  باألنشــطة  أو  باللعــب  ســواء 

بالتســكع يف املمــرات أو بالرحــات غــر الهادفــة !

١2- اإلدارة يف املدرســة هــي األصــل يف ِقــوام وصــاح 

وإصــاح املعلمــن واملعلــامت والطــاب والطالبــات .

فينبغــي عــىل العاملــن فيهــا مراعــاة حقــوق اللــه 

وتقدميهــا عــىل غرهــا مــن حقــوق الخلــق .

ــم  ــون املعل ــد يك ــة )وق ــب أو الطالب ــاء الطال ــإذا ج ف

واملعلمــة ولألســف( بلبــاس غــر رشعــي لبــاس يسء ينــم 

ــة  ــادات دخيل ــاء بع ــاح ، أو ج ــة والص ــدم الربي ــن ع ع

منكــرة ، فإنــه يُنصــح ويُوجــه ويُعلــم ويُنظــر يف حالــه إن 

َصلــَح وإال فإنــه يجــب عــىل اإلدراة طــردُه وزجــرُه وإبعادُه 

عــن ميــدان الربيــة والتعليــم ، وذلــك ألن الجــرَب يُعــدي 
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ــّر مــن املجــذوم فــرارك مــن  ويف الحديــث الرشيــف » ِف

األســد« ]رواه البخــاري[.

١٣- قال الله تعاىل :

مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  ممعٱخل 
ىم يم جن حن خن من ىن ين 

جه مهىه يه جي حي خيممع ]آل عمران : ١٨7[.

ــام مــن  ــم عل ــا مــن أُوتيت ــامت ! ي ــا املعلمــن واملعل أيه

ــاق كــام  ــه عليكــم امليث ــد أخــذ الل ــاب والســنة ، فق الكت

ــم ، وأمــرو  أخــذه عــىل الذيــن مــن قبلكــم ، فعلمــوا العل

باملعــروف ، وأنكــروا املنكــرات ، وادعــوا إىل اللــه تعــاىل 

عــىل بصــرة وعلــم ونــور وهــدى.

ـروا لهــم  - فرِّغــوا الطــاب ألوقــات الصــاة ووفّـِ

املــكان املناســب لهــا فــإن الصــاة عمــود الديــن .

- انكـــروا املنكـــرات التـــي تكـــون يف حفـــات 
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ــاء  ــص وغنـ ــر ورقـ ــاط وتصويـ ــن اختـ ــرج، مـ التخـ

. وإرساف  وموســـيقى 

الصحابــة  بفضائــل  والطالبــات  الطــاب  ذكــرِّوا   -

 الكــرام ،وأنهــم قــدوة وأســوة وأنهــم خــر الخلــق

ــدع  ــن ب ــم م ــه- وحذروه ــوا عن ــم ورض ــه عنه -ريض الل

ــاب  ــر أصح ــن تكف ــكا الفرقت ــة ف ــوارج والقرامط الخ

الرســول ملسو هيلع هللا ىلص .

١٤- ومـن أعظـم مسـؤوليات املعلمـن واملعلامت حفظ 

األمانـة التـي كلفتهم بهـا وزارة الربيـة ، وذلك يف :

أ- حســن التدريــس والتعليــم ، ورفــع مســتوى الطــاب 

والطالبــات بالقــدر املحــدد عندهــم بالتوصيــف التوجيهي 

املنهجــي .

ب- العدل يف تكليفهم بالواجبات والبحوث والتقارير.

ــس  ــش والتدلي ــن الغ ــات م ــاب والطالب ــع الط ج- من
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ــارات. ــوث واالختب ــة يف البح ــات العلمي والرق

املعلمـن  مـن  كثـر  فيـه  تسـاهل   - - ولألسـف  وهـذا 

واملعلـامت ! مـام أدى إىل انحدار املسـتوى التعليمي ! وتبعه 

انحـدار املسـتوى التوجيهـي يف بعـض املعلمـن واملعلامت! 

واملعاهـد  املـدارس  للتدريـس يف  بـرزوا وتصـدوا  الذيـن 

والجامعـات ! وذلـك ألن الطالـب إذا غـّش وحصـل عـىل 

درجـٍة ليسـت لـه ! نجـح يف علـٍم ال يحسـنُه وال يتقنـُه ! 

وحصـل عـىل هـذه الشـهادة بالـزور والكـذب والخـداع !

والغــش كلــه حــرام ، يف جميــع املــواد املقــررة ، ســواء 

كانــت ســهلة أو صعبــة وســواء كانــت عربيــة أو أجنبيــة .

ــارضة ــت املحـ ــىل وقـ ــرص عـ ــرص كل الحـ  د- الحـ

ــاب ،  ــع للطـ ــو نافـ ــام هـ ــتغاله فيـ ــة ( واسـ ) الحصـ

ـــذا  ـــإن ه ـــص ، ف ـــع للحص ـــيّب والتضيي ـــن التس ـــذر م والح

ـــت  ـــتأخذه أن ـــذي س ـــرام ال ـــال الح ـــك امل ـــل علي ـــام يُدخ م

ـــق ! ـــه ح ـــر وج ـــن غ م
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وأخرا ،،،،

إذا مل يزْد علُم الفتى قلبَُه هدى ***

                     وسرتَُه عدال وأخاقُه ُحسنا 

فـبـّشـــرُه أن الله أوالُه فـتـنـًة *** 

يه ِحرَمانا وتُوِسُعُه ُحزنا        تُغشِّ

ــَه  ــه والل ــُه علي ــُه والتنبي ــا تيــر جمعــُه وكتابت هــذا م

أســأل أن يجعــل جميــع أعاملنــا خالصــة لوجهــه الكريــم 

ــب،،،، ــٌب مجي ــه ، إن ريب قري ــة يف مرضات واقع

والحمُد لله رب العاملن

كتبه

منصور بن عبداهلل العازمي

غفر الله له ولوالديه وللمسلمن

١٣ / ذي الحجة / ١٤٣7 هـ

mnsour4160@hotmail.com
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صدر للمؤلف

الفتح املبني بفوائد حديثا ال تزال طائفة من أمتي منصورين

هل أصبح توظيف املرأة أمراً مسلَّامً

زاد املحتاج يف دفع شبه حجاج

 القول الصائب يف قصة الصحايب الجليل حاطب

الفوائد املنتقاة من عرشة كتب

رسائل ونصائح مهمة

نفح العبري من تقاسيم العالمة السعدي يف التفسري




