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المنافسة العلمية ،حكمها وآدابها الشرعية

فاطمة جامل الدين عقاد
غيداء املرصي
كلية الشريعة  -جامعة دمشق

دمشق  -الجمهورية العربية السورية
تاريخ االستالم2019-10-06 :

تاريخ القبول2020-04-23 :

ملخص البحث:
تعــد المنافســة ّ
محفـ ً
ـزا فطر ًيــا علــى القيــام بالعمــل ومســابقة اآلخريــن فيــه للفــوز بخيراتــه،
ومــن أفضــل األعمــال طلــب العلــم وتبليغــه ،فــإذا مــا تمــت المنافســة فيهمــا ســاد الخيــر والنفــع
بهمــا ،لكــن المنافســة كثيــرً ا مــا تأخــذ منحً ــى آخــر قــد يــؤدي إلــى آثــار ســلبية ال يتحقــق بهــا الخيــر
المنشــود مــن المنافســة العلميــة ،خاصــة مــع ارتبــاط التعلــم والتعليــم بمصالــح النــاس الدنيويــة
ومراعــاة حاجاتهــم الفرديــة ،فــكان البحــث فــي المنافســة العلميــة مطلو ًبــا بغيــة توجيههــا لتحقيــق
أهدافهــا المشــروعة ،متنـ ً
ـاول بذلــك بيــان مــدى مشــروعيتها ومــا يعتريهــا مــن أمــور تؤثــر علــى
حكمهــا الشــرعي ،وبيــان اآلداب التــي ينبغــي علــى المتنافســين التحلــي بهــا ،لتلبــي بذلــك حاجــات
الفــرد والمجتمــع م ًعــا ،بمــا يوافــق أحــكام الشــريعة اإلســامية.
وقــد خلــص البحــث إلــى أن المنافســة العلميــة مشــروعة ومطلوبــة ،وقــد تعتريهــا األحــكام
َ
والمنافــس فيــه وكيفيتهــا واألثــر المترتــب عليهــا،
التكليفيــة المختلفــة بنــاء علــى حــال المتنافســين
وأن علــى المتنافســين التحلــي بآدابهــا الشــرعية ،مــن حيــث :تزكيــة الباعــث عليهــا ،وإتقــان التعلــم
ـع بهــا ،ودر ٍء لمفاســدها؛ ولــذا
والتعليــم فيهــا ،ومراعــاة مصلحــة اآلخريــن فيهــا ،لتحقيــق خيــر نفـ ٍ
يُوصــى بتفعيــل المنافســة العلميــة فــي المراكــز التعليميــة ،واعتمــاد مقــرر دراســي عــن آداب التعلــم
والتعليــم فيهــا.
الكلمات الدالة :المنافسة ،العلم ،التعلم ،التعليم ،اآلداب.
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مقدمة البحث:
الحمد هلل خالق البشرية ،والمنعم عليهم بالفطرة السوية ،الساعية إلى المراتب العلية ،والصالة والسالم
على أقرب المقربين ،وعلى آله وصحبه ذوي الهمم العاملين ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعــد ،فالعلــم خيــر ســبيل لمعرفــة اهلل  وعبادتــه فــي أرضــه ،واتبــاع نهــج نبيــه المصطفــى 

وتبليــغ شــرعه ،فبــه صــاح العبــاد وســعادتهم ،وقضــاء حاجاتهــم وفــق أحــكام دينهــم ،إو�ن ارتبــاط قيمــة
اإلنســان ورقــي عملــه الدنيــوي بدرجاتــه العلميــة ومكانتــه التعليميــة قــد يخلــق روح التنافــس اإليجابــي
أو الســلبي فــي العلــم بيــن األقـران.

أهمية البحث:
ترتبــط أهميــة البحــث بأهميــة العلــم وأثــر التنافــس فيــه علــى الفــرد والمجتمــع ،كمــا أن للمنافســة
اقعيــا يســتدعي البحــث فــي حكمهــا وآدابهــا الشــرعية ،س ـواء الواجبــة أو المندوبــة،
العلميــة وجــوًدا و ً
ٌّ
ـر لذلــك وألهميــة االنضبــاط بأحــكام
فالديــن واألدب ال ينفصــان ،وكل منهمــا يخــدم اآلخــر ،فنظـ ًا
المنافســة العلميــة وآدابهــا كان هــذا البحــث.

أهداف البحث:
1.تعريف المتنافسين في العلم بأحكام الشرع المطلوب اتباعها في منافساتهم العلمية.
2.توجيــه أهــل العلــم إلــى آداب التنافــس العلمــي ،لضبــط ســلوكهم وتحقيــق مصالحهــم دون
اإلض ـرار بغيرهــم.
3.توجيه الباحثين إلى مزيد العناية بالبحث في آداب الشرع ،ومنها آداب المنافسة العلمية.

الدراسات السابقة للبحث:
لــم تعثــر الباحثــة علــى بحــث أكاديمــي ســابق يختــص ببيــان حكــم المنافســة العلميــة وآدابهــا ،إال
عمومــا ،ومــن تلــك األبحــاث:
أن هنــاك أبحا ًثــا حــول األحــكام الفقهيــة للمســابقات
ً
1.أحــكام المســابقات فــي الفقــه اإلســامي د ارســة مقارنــة ،للباحــث د .أحمــد الطلحــي ،وهــو
رســالة ماجســتير فــي كليــة الش ـريعة والد ارســات اإلســامية فــي جامعــة أم القــرى ،ونوقشــت
عــام 1408هــ .ذكــر فيهــا تعريــف الســبق وحكمــه وأنواعــه وشــروطه ،وأحــكام عــدة مسـ ٍ
ـابقات
منهــا العلميــة ،وحكــم المراهنــة فيهــا.
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 2.المســابقات وأحكامهــا فــي الش ـريعة اإلســامية د ارســة فقهيــة أصوليــة ،للباحــث د .ســعد
الشــثري ،حيــث ذكــر تعريــف الســبق وأدلتــه ومجاالتــه ،وحــرر عقــد الســبق مــن حيــث أركانــه
وشــروطه وبــدل العــوض فيــه ومــدى لزومــه وجـوازه ومبطالتــه ،وتنــاول باختصــار المســابقات
العلميــة والثقافيــة فذكــر حكمهــا وبــذل العــوض فيهــا.
 3.المســابقات والجوائــز وحكمهــا فــي الش ـريعة اإلســامية ،للباحــث أ .زكريــا محمــد طحــان،
وهو رســالة ماجســتير في كلية األوزاعي ،ونوقشــت عام 2000م .بحث فيها عن الميســر،
وعــن أحــكام المســابقات كالحكــم وطبيعــة العقــد والمجــال وصورهــا الحديثــة ومنهــا العلميــة،
وعــن الجوائــز وشــروط صحتهــا وصورهــا الحديثــة.
 4.أحــكام المســابقات المعاصـرة فــي ضــوء الفقــه اإلســامي ،للباحــث د .محمــد عثمــان شــبير،
وهــو بحــث مختصــر مقــدم لمجمــع الفقــه فــي الدوحــة للــدورة ( )14عــام 2003م ،ذكــر
فيــه حقيقــة المســابقة وأحــكام عــدة مســابقات كالعلميــة المعاص ـرة مــن حيــث مشــروعيتها
وضوابطهــا وأحكامهــا حســب الموضــوع والعــوض.
بذل ،وسـواء كانت عن اتفاق
طلبا له أو ً
أما بحث المنافســة العلمية فيتناول المنافســة في العلم ً
علــى التنافــس بيــن المتنافســين أو دون اتفــاق ،وسـواء كانــت بعــوض أو دونــه ،كمــا أن مــا يميــز هــذا
البحــث هــو االهتمــام ببيــان اآلداب التــي تكتنــف تلــك المنافســة لتــؤدي أهدافهــا المشــروعة المطلوبــة
وتحقــق مصالحهــا المبتغــاة.

مشكلة البحث:
هــذا البحــث يتنــاول مســألة المنافســة فــي العلــم ،مــن حيــث مــدى مشــروعيتها وحكمهــا واآلداب
المطلوبــة فيهــا ،لــذا ســيجيب إن شــاء اهلل ســبحانه عــن تســاؤالت اســتدعته ،منهــا:
 1.هــل جــاء فــي الشــرع مــا يؤيــد المنافســة العلميــة؟ ومــا حكمهــا التكليفــي؟ ومــا حكمهــا عنــد
أخــذ العــوض عليهــا؟
 2.ما اآلداب الواجبة والمندوبة المطلوبة في المنافسة العلمية؟
 3.ما أثر أدب تزكية الباعث على حكم المنافسة العلمية؟
 4.كيف يتحقق شرًعا أدب إتقان التعلم والتعليم وأدب مراعاة مصلحة اآلخرين في المنافسة
العلمية؟
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منهج البحث:
اســتقرائي تحليلــي ،بتتبــع أق ـوال فقهــاء المذاهــب األربعــة وهــم الم ـراد بالفقهــاء فــي البحــث
عنــد اإلطــاق واألدلــة ووجــه االســتدالل بهــا ،ومــن ثــم إبـراز أهــم النتائــج .مــع االلتـزام بقواعــد البحــث
العلمــي ،بالرجــوع إلــى المصــادر والم ارجــع التــي تهــم البحــث ،والعــزو إليهــا بأمانــة ،وعــزو اآليــات،
وتخريــج األحاديــث وبيــان الحكــم عليهــا مــا أمكــن ،وضبــط مــا أُشــكل وشــرح مــا أُبهــم ،وترجمــة
األعــام ،ثــم الختــام بقائمــة المصــادر والم ارجــع.

خطة البحث:
وفيهــا :مقدمــة البحــث ،ويتبعهــا :أهميــة البحــث ،وأهدافــه ،والد ارســات الســابقة لــه ،ومشــكلته،
ومنهجــه ،وخطتــه.
المبحث األول :المنافسة العلمية ،معنى ووص ًفا.
المطلب األول :معنى المنافسة العلمية.
المطلب الثاني :وصف المنافسة العلمية.
المبحث الثاني :حكم المنافسة العلمية.
المطلب األول :مشروعية المنافسة العلمية.
عموما.
المطلب الثاني :الحكم التكليفي للمنافسة العلمية
ً
المطلب الثالث :حكم المنافسة العلمية المقترنة بعوض.
المبحث الثالث :اآلداب الشرعية للمنافسة العلمية.
المطلب األول :أدب تزكية الباعث على المنافسة العلمية.
المطلب الثاني :أدب إتقان التعلم والتعليم في المنافسة العلمية.
المطلب الثالث :أدب مراعاة مصلحة اآلخرين في المنافسة العلمية.
خاتمة البحث ،وفيها :أهم النتائج والتوصيات.
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المبحث األول :المنافسة العلمية ،معنى ووصفًا
اقعــا وشــرًعا،
يتضمــن هــذا المبحــث بيــان معنــى المنافســة العلميــة لغ ـ ًة و
ً
اصطالحــا ،ووصفهــا و ً
وذلــك كمــا يأتــي:
المطلب األول :معنى المنافسة العلمية.
ً
أول معنى المنافسة العلمية لغةً :ويتضمن:
 .أمعنى المنافسة لغةً:
ـس فــي الشــيء ُمنافَ َس ـةً)  :إذا ر ِغــب فيــه
ـس الشــيء)  :صــار مرغوبًــا فيــه .و(نافَـ َ
( 1.نَفُـ َ
(((.
(((.
ضـ ّ
ـن بــه ولــم يــره يســتأهله و(نافَــس
علــى وجــه ال ُمبــاراة فــي الكــرم و(نافَ َســه فيــه) َ :
(((.
فالنًــا فــي كــذا)  :ســابقه مــن غيــر أن يلحــق الضــرر بــه و(المنافســة)  :الرغبــة فــي
(((.
الشــيء واالنفراديــة
(2.التنافــس)  :كالمنافســة ،وهــو :نزعــة فطريــة تدعــو إلــى بــذل الجهــد للتشــبه بالعظمــاء
واللحــوق بهــم((( .و(تَنافَ ُســوا فيــه) َ :ر ِغبــوا((( .و(تَنافَ ْســنا ذلــك َاألمــر) و(تَنافَ ْســنا فيــه):
(((.
تَحاســدنا وتســابقنا
 .بمعنى العلم لغةً:
و(علِــم بــه)َ :شـ َـعر
(علِمــه)َ :ع َرفــهَ ،
(1.ال ِع ْلــم) :نقيــض الجهــل .يقــالَ :

(((.

(علِــم)
وقــد يأتــي َ

((( محمد بن أبي بكر الرازي ،مختار الصحاح ،ت :يوسف الشيخ محمد( ،بيروت صيدا :المكتبة العصرية الدار
النموذجية1420 ،هـ 1999م) ،ط ،5ص ،316 :مادة (نفس).
((( محمد ابن منظور األنصاري ،لسان العرب( ،بيروت :دار صادر1414 ،هـ) ،ط ،3ج ،6 :ص ،238 :مادة
(نفس).
((( إبراهيم مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط( ،القاهرة :مجمع اللغة العربية ،استانبول :المكتبة اإلسالمية،
1972م) ،ط ،2ج ،2 :ص ،940 :مادة (نفس).
1392هـ
((( ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،6 :ص ،238 :مادة (نفس).
((( إبراهيم مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط ،ج ،2 :ص ،940 :مادة (نفس).
((( الرازي ،مختار الصحاح ،ص ،316 :مادة (نفس).
((( ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،6 :ص ،238 :مادة (نفس).
 ،418مادة (علم) .وينظر :محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ،القاموس
((( المرجع السابق ،ج ،12 :ص417 :
المحيط ،ت :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف :محمد نعيم العرقسُوسي( ،بيروت :مؤسسة
الرسالة1426 ،هـ2005م) ،ط ،8ج ،1 :ص ،1140 :مادة (علم).
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وخ َبــر
بمعنــى :أتقــنَ ،

(((.

كمــا قــد يأتــي (ال ِعلــم) بمعنــى :اليقيــن

(((.

2.قــد يطلــق العلــم علــى مجمــوع المســائل واألصــول الكليــة التــي تجمعهــا جهــة واحــدة ،كعلــم
الــكالم وعلــم النحــو وغيرهمــا ،وحدي ًثــا يكثــر إطــاق العلــم علــى العلــوم الطبيعيــة التــي تحتــاج
(((.
إلــى تجــارب
اصطالحــا :لــم يــرد تعريــف لهــا عنــد الفقهــاء ،لكــن يمكــن تبيّنــه
ثانيا معنــى المنافســة العلميــة
ً
ً
ممــا يأتــي:
اصطالحــا :يمكــن معرفــة معنــى المنافســة اصطالحًــا ببيــان ســماتها
 .أمعنــى المنافســة
ً
عنــد العلمــاء ،وهــي:
1.تكــون المنافســة بيــن متناف َســين يقصــدان غايــة للوصــول إليهــا((( ،وتكــون فرديــة أو بيــن
جماعــة كمــا ســيأتي.
 2.ال بد للمنافسة من منافَس عليه ،ذي قيمة عند المتنافسين ،فيتسابقان عليه لحيازته
 3.تحتاج المنافسة إلى بذل جهد ومجاهدة نفس لتحصيل المراد

(((.

(((.

 4.تحتاج المنافسة إلى التحلي بالصبر ،خاصة إن كان المنافَس من أهل المصابرة

(((.

 5.تحتــاج المنافســة إلــى علــو همــة ،خاصــة إن كان هنــاك رغبــة وســعي إلــى بلــوغ
(((.
الكمــال
((( لسان العرب ،ابن منظور ،ج ،12 :ص ،418 :مادة (علم).
((( أحمد الفيّومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير( ،بيروت :المكتبة العلمية) ،ج ،2 :ص ،427 :مادة
(علم).
((( إبراهيم مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط ،ج ،2 :ص ،624 :مادة (علم).
((( محمد متولي الشعراوي ،تفسير الشعراوي( ،مطابع أخبار اليوم1997 ،م) ،ج ،4 :ص.1974 :
((( ينظر :محمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن( ،بيروت :دار الفكر،
1415هـ 1995م) ،ج ،8 :ص.463 :
((( ينظر :الحسين بن محمد الراغب األصفهاني ،المفردات في غريب القرآن ،ت :صفوان عدنان الداودي( ،دمشق
بيروت :دار القلم الدار الشامية1412 ،هـ) ،ط ،1ص.818 :
((( حيث جاء أن األصل في المنافسة :إطالة النفَس حين يغطس اإلنسان في الماء ،ومنه جاءت كلمة (نافِسْني) ،أي:
نغطس في الماء معًا ،لنرى من منا أطول نفسًا ،وهذا يحتاج إلى مصابرة .ينظر :الشعراوي ،التفسير ،ج ،4 :ص:
.1974
((( ينظر :أحمد بن محمد شهاب الدين الخفاجي ،عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي( ،بيروت :دار
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مثــل نعمــة الغيــر دون زوالهــا عنــه أشــبهت
 6.إن كان فــي المنافســة رغبــة بتحصيــل
ِ
الحســد المحمــود المعــروف بالغبطــة (((،وإن كان فيهــا رغبــة بــزوال النعمــة عنــه أشــبهت
(((
الحســد المذمــوم.
ـذل جه ـ ٍد فــي مســابقة الغيــر فــي أمـ ٍـر مــا
فمــن تلــك الســمات يمكــن تعريــف المنافســة بأنهــا :بـ ُ
لتحصيــل هـ ٍ
ـدف مــا.
اصطالحــا :أورد العلمــاء تعاريــف كثيــرة للعلــم لــم تخـ ُل مــن االنتقــاد ،ولعــل
 .بمعنــى العلــم
ً
(((.
أرجــح تعريــف للعلــم هــو :صفــة توجــب تميي ـ ًزا ال يحتمــل النقيــض وهــذا التعريــف
بالنســبة لمــن يطلــب العلــم .لكــن قــد يُطلــق العلــم علــى مــا يُــراد تعلمــه ،كعلــم التفســير
(((.
واللغــة والهندســة ونحــو ذلــك
بناء على ما سبق وبما يوافق هذا البحث يمكن تعريفها بأنها:
ثال ًثا تعريف المنافسة العلميةً :
أمر ذي صل ٍة بالعلم لتحصيل ٍ
هدف ما .وبيان التعريف كاآلتي:
ُ
بذل جه ٍد في مسابقة الغير في ٍ
 1.بــذل جهــد :فكــري ،وقــد يرافقــه جهــد بدنــي مــن كالم وكتابــة وغيرهــا ،أو مــال لتوفيــر
مســتلزماتها ،ونحــوه ،فيخــرج مــن التعريــف مــا ال جهــد فيــه ،كالمنافســة فــي اإلجابــة عــن
أســئلة بســيطة ال تــدل علــى ِحــذق صاحبهــا.
 2.في مسابقة :أي السعي للتقدم ،فيخرج ما كان للتساوي أو التدني.
نابعــا مــن الــذات دون
 3.الغيــر :فــا بــد مــن وجــود منا ِفــس ومنا َفــس ،فيخــرج مــا كان تصرًفــا ً
نظــر إلــى اآلخريــن.
 4.في أمر ذي صلة بالعلم :سواء في تحصيل عل ٍم ما أو تبليغه بشتى طرقه ،فيخرج ما كان
تنافسا في غير العلم من أمور رياضية أو تجارية أو اجتماعية أو سياسية وغير ذلك.
ً
صادر) ،ج ،8 :ص.337 :
((( ينظر :محمد بن علي بن حسين ،تهذيب الفروق والقواعد السنية في األسرار الفقهية ،مطبوع كحاشية على كتاب
الفروق للقرافي( ،عالم الكتب) ،ج ،4 :ص.244 :
((( ينظر :محمد فخر الدين الرازي ،مفاتيح الغيب( ،بيروت :دار إحياء التراث العربي1420 ،هـ) ،ط ،3ج ،3 :ص:
.647
((( عثمان ابن الحاجب ،مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه ،مع بيان المختصر لألصبهاني ،ت :أ .د .علي جمعة
محمد( ،القاهرة :دار السالم1424 ،هـ 2004م) ،ط ،1ج ،1 :ص .71 :علي بن محمد اآلمدي ،اإلحكام في
أصول األحكام ،ت :إبراهيم العجوز( ،بيروت :دار الكتب العلمية1405 ،هـ 1985م) ،ط ،1ج ،1 :ص.12 :
((( ينظر :محمد أمين ابن عابدين ،رد المحتار على الدر المختار( ،بيروت :دار الفكر2005 ،م) ،ط ،1ج ،1 :ص:
.37
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5.لتحصيــل هــدف مــا :دينــي كالفــوز برضــا اهلل  ،أو دنيــوي كمــال أو شــهرة ،أو كليهمــا
معــا ،فيخــرج مــا ال نيــة ارســخة فيــه تدفــع إلــى المنافســة.
ً
المطلب الثاني :وصف المنافسة العلمية.
أول الوصــف الواقعــي للمنافســة العلميــة :بالنظــر إلــى الواقــع يمكــن اســتقراء وصــف المنافســة
ً
العلميــة كاآلتــي:
 .أالمتنافســون :فقــد تكــون المنافســة فرديــة بمنافســة أحدهــم آلخــر دون منافســة اآلخــر لــه،
أو ثنائيــة أو جماعيــة ،وســواء تــم التنافــس بنــاء علــى اتفــاق بينهــم أو دون اتفــاق.
 .بمحــل المنافســة :فقــد تكــون فــي طلــب علــم أو تعليمــه ،كتنافــس فــي حفــظ أو دراســة،
ومناظــرات علميــة ومســابقات ثقافيــة وقرآنيــة وغيرهــا ،وكتابــة أبحــاث ومؤلفــات،
وإبــراز مواهــب تدريســية ،ونحــو ذلــك.
 .جعــوض المنافســة :فقــد تكــون المنافســة دون عــوض ظاهــر وإنمــا بغيــة تحفيــز النفــس
علــى طلــب العلــم أو التعليــم ونحــوه .وقــد يُجعــل عــوضٌ للمنافــس الفائــز ،مــاد ٌ
ي كمكافــأة
ماليــة ،أو معنــو ٌ
ـوز بدرجــة علميــة .وقــد يكــون أمـرًا يُمنــح
ي كتكريـ ٍـم أمــام آخريــن أو فـ ٍ
لعــدة منافســين أو لمنافِــس واحــد فقــط ،وقــد يكــون منــح العــوض للفائــز مــن قِبــل أحــد
المتنافســين أنفســهم أو مــن غيرهــم.
 .دآثار المنافسة :فقد ينتج عن المنافسة العلمية آثار يمكن تقسيمها إلى قسمين:
 1.آثــار إيجابيــة :كزيــادة الصلــة بالعلــم وأهلــه ،وبــث الهمــة علــى االســتزادة مــن طلــب
العلــم وتبليغــه ،وتطويــر الــذات واالرتقــاء الفكــري والحضــاري مــع اآلخريــن،
وصقــل الملكــة العلميــة ونشــر العلــم بإتقــان ،واالبتــكار واإلبــداع العلمــي ،وهــذا
انشــغال بمــا ينفــع الفــرد والمجتمــع م ًعــا.
 2.آثــار ســلبية :كبــث روح الكــره والحســد المذمــوم بيــن المتنافســين ،واحتــكار العلــم
للتميــز بــه وبفوائــده عــن اآلخريــن ،أو إلحــاق الضــرر بهــم فــي ســبيل المصلحــة
الخاصــة ،والســعي لتحصيــل فوائــد دنيويــة تشــغل عــن لــذة العلــم واالنشــغال بــه هلل
 أو تــؤدي إلــى عــدم إتقانــه.
ثانيا الوصــف الفقهــي للمنافســة العلميــة :قــد تكــون المنافســة العلميــة مجــرد تصــرف ال يوصــف
ً
بعقــد ،كمــا لــو كانــت فرديــة ينافــس فيهــا أح ُدهــم اآلخـ َـر دون منافســة اآلخــر لــه ،أو منافســة بيــن طرفيــن
أو أكثــر للســبق فــي تحصيــل درجــة علميــة أو إلثبــات رأي فــي مناظـرات علميــة ونحــو ذلــك ممــا لــم
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يتــم عقــد اتفــاق عليــه.
وقــد توصــف المنافســة العلميــة إن لــم يكــن فيهــا عــوض بأنهــا عقــد((( جائــز غيــر الزم((( ،كعقــد
اتفــاق علــى التنافــس فــي اإلجابــة عــن أســئلة علميــة إلظهــار األكثــر حذ ًقــا فيهــا.
كمــا قــد توصــف المنافســة العلميــة إن كان فيهــا عــوض بأنهــا عقــد ،كمســابقة علميــة يُمنــح الفائــز
فيهــا جائـزة قيّمــة ،وقــد اختلــف الفقهــاء فــي طبيعــة عقــد المســابقة بعــوض :فقــد صـ ّـرح الحنابلــة وفــي
خــاف األظهــر عنــد الشــافعية بأنــه عقــد جعالــة((( ،وهــو عندهــم وعنــد الحنفيــة عقــد جائــز غيــر الزم
فــا يجبــر المانــح علــى الدفــع ولــكل طــرف فســخه متــى شــاء ،إال أن الحنابلــة قيــدوا عــدم اللــزوم بعــدم
ظهــور فضــل أحدهمــا إو�ال فليــس لمفضـ ٍ
ـول الفســخ (((.وهــو عنــد المالكيــة وفــي األظهــر عنــد الشــافعية
عقــد مــن اإلجــارة ،الزم فــا يُفســخ إال برضــا أط ارفــه عنــد المالكيــة ،أمــا فــي األظهــر عنــد الشــافعية
(((
فــازم بمــن التــزم العــوض ،جائــز فــي حــق مــن لــم يلتــزم بــه.

ويمكــن القــول بنــاء علــى مــا ســبق بــأن المنافســة العلميــة تصــرف أو عقــد مســتقل بنفســه ولهــا

((( جاء وصف المسابقة بغير عوض بأنها عقد ،كما في المجموع .يحيى بن شرف النووي ،المجموع شرح المهذب،
حققه وأكمله محمد نجيب المطيعي( ،جدة :مكتبة اإلرشاد) ،ج ،15 :ص .134 :وقد ذكرته الباحثة بوصف العقد
هنا تماشيًا مع ذكر بعض الفقهاء له ،لكن المراد بالعقد هنا معناه العام المرادف لمعناه اللغوي ولاللتزام ،وهو :كل
ما عزم المرء على فعله بإرادة منفردة أو بإرادتين .في حين أن العقد الخاص هو :ارتباط إيجاب بقبول على وجه
مشروع يثبت أثره في محله ،كنقل ملكية أو استحقاق أمر وغيره ،فال أثر يثبت في المحل لمنافسة دون عوض.
ينظر في الفرق بين العقد العام والخاص :أ .د .وهبة الزحيلي ،الفقه اإلسالمي وأدلته( ،دمشق :دار الفكر1425 ،هـ
2004م) ،ط ،4ج ،4 :ص.2918 2917 :
((( ينظر :ابن عابدين ،رد المحتار ،ج ،7 :ص .344 - 343 :محمد بن أحمد الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح
الكبير للدردير ،مع تقريرات المحقق محمد عليش( ،بيروت :دار الفكر1425 ،هـ 2005م) ،ج ،2 :ص.333 :
محمد بن محمد الخطيب الشربيني ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،ت :محمد خليل عيتاني،
(بيروت :دار المعرفة1425 ،هـ 2004م) ،ط ،2ج ،4 :ص .421 :منصور بن يونس البهوتي ،كشاف القناع عن
متن اإلقناع ،ت :محمد حسن محمد حسن إسماعيل (بيروت :دار الكتب العلمية2009 ،م) ،ط ،2ج ،4 :ص.64 :
((( الجعالة هيَ :جعل شيء معين كأجرة لمن يعمل عملً مباحًا ،كأن يقول :من فعل كذا فله كذا .ينظر :البهوتي،
كشاف القناع ،ج ،4 :ص.248 - 247 :
((( ينظر :ابن عابدين ،رد المحتار ،ج ،7 :ص343 :

 .344البهوتي ،كشاف القناع ،ج ،4 :ص.64 :

((( الدسوقي ،الحاشية ،ج ،2 :ص .333 :الشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،4 :ص.421 :
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أحكامهــا الخاصــة((( ،ويتحــدد وصفهــا الفقهــي مــن حيــث كونهــا عق ـ ًدا ومــدى شــبهها بعقــود أخــرى
ومــدى لزومهــا أو جوازهــا بنــاء علــى :طبيعــة المنافســة فيهــا ،ووجــود عــوض أو ال ،مشــروط أو غيــر
(((.
مشــروط ،وكــون العقــد والعــوض بيــن متنافســين فقــط أو مــع وجــود مانــح أجنبــي

المبحث الثاني :حكم المنافسة العلمية
عمومــا ،ثــم بيــان حكمهــا التكليفــي
يتضــح حكــم المنافســة العلميــة مــن خــال بيــان مشــروعيتها
ً
بعــوض ،وبغيــر عــوض ،كمــا يأتــي:
المطلب األول :مشروعية المنافسة العلمية.
ذهــب فقهــاء المذاهــب األربعــة إلــى أن التعلــم أمــر مشــروع ومطلــوب((( ،وكذلــك تعليــم الغيــر(((،
(((.
وهــذا علــى ســبيل اإلجمــال
كما يمكن القول بأن المنافسة في العلم مشروعة ومطلوبة ،لألدلة اآلتية:
ً
أول القرآن الكريم :ومن ذلك:
ـس ْال ُمتَنَافِ ُســونَ } [المطففيــن ،]26 :جــاء فــي تفســير اآليــة:
1.قولــه َ { :وفِــي َذلِـ َ
ك فَ ْليَتَنَافَـ ِ

((( محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية ،الفروسية ،ت :مشهور بن حسن( ،حائل :دار األندلس1414 ،هـ
1993م) ،ص .325 :وينظر في الرد على جعلها عقد جعالة أو إجارة :المرجع نفسه ،ص.325 323 :
((( اكتفت الباحثة بهذا الوصف المبسط ،فصور المنافسة هنا أعم مما ذكره الفقهاء عن المسابقة ،وال يتسع المقام
للتفصيل وسرد األدلة والمناقشة ،مع توجه الباحثة إلى العناية أكثر في هذا البحث باآلداب التي تكتنف المنافسة
العلمية ألهميتها.
((( ابن عابدين ،رد المحتار ،ج ،1 :ص .45 44 :أحمد بن محمد الدردير ،الشرح الكبير على مختصر خليل،
2005م)،
مطبوع مع حاشية الدسوقي وتقريرات المحقق محمد عليش( ،بيروت :دار الفكر1425 ،هـ
 .278البهوتي ،كشاف القناع ،ج:
ج ،2 :ص .275 274 :الشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،4 :ص277 :
 ،1ص.498 497 :
صلي ،االختيار لتعليل المختار ،ت :شعيب األرناؤوط وآخ َرين( ،دمشق :دار
((( ينظر :عبد هللا بن محمود ال َموْ ِ
الرسالة العالمية1430 ،هـ 2009م) ،ط :1ج ،4 :ص .164 :الدردير ،الشرح الكبير ،ج ،2 :ص274 :
 .275النووي ،المجموع ،ج ،1 :ص .53 :البهوتي ،كشاف القناع ،ج ،3 :ص.36 :
((( أي إن التعلم والتعليم مشروعان ومأمو ٌر بهما ابتدا ًء ،ويمكن أن يوصفا بأحد األحكام التكليفية ،من :فرض عين
وكفاية وندب وإباحة وكراهة وتحريم ،وذلك عند النظر إلى عناصر تتعلق بهما ،كنوع العلم وحال المعلم والمتعلم
وغير ذلك.
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املنافسة العلمية ،حكمها وآدابها الرشعية ( )334 - 375
وفــي ذلــك النعيــم فليرغــب الراغبــون باالســتباق إلــى طاعــة هللا  ،(((فاألمــر بالتنافــس
دليــل المشــروعية ،واالشــتغال بالعلــم مشــروع ومطلــوب ،فكانــت المنافســة العلميــة
مشــروعة ومطلوبــة.
2.قولــه َ { :وال َّســابِقُونَ ال َّســابِقُونَ } [الواقعــة ،]10 :وجــاء فــي تفســير اآليــة :والســابقون
إلــى الخيــرات والطاعــات هــم الســابقون فــي الدرجــات((( ،وهــم ســابقون فــي كل ميــدان
تتســابق إليــه النفــوس الزكيــة((( ،ف ِذك ـ ُر الســابقين علــى ســبيل المــدح دليــل مشــروعية
الســباق ،والمنافســة كالســباق ،فكانــت المنافســة العلميــة ســباقًا إلــى الخيــر مطلوبًــا.
ثانيًا السنة الشريفة :ومن ذلك:
َّ
الحـ ِّـق،
ـاه اهللُ مـ ً
1.قولــه " :ال َح َس ـ َد ّإل فــي ا ْث َن َت ْيــنَ :رُجـ ٌـل آتـ ُ
ـال َف َســل َط ُه علــى َهلَ َك ِت ـ ِه ِفــي َ
(((
ْم ـ ًة َف ُهـ َـو َي ْق ِ
ضــي ِبهــا َويُ َعلِّ ُمهــا" .ويُ ـراد بالحســد هنــا المنافســة بالمبــادرة
َو َرُجـ ٌـل آتـ ُ
ـاه اهللُ ِحك َ
ـاهد عنــد الغيــر ومنــه العلــم فيُنا َفــس فيــه ،وهــذا مــن شــرف النفــس وعلــو
إلــى الكمــال المشـ َ
(((
الهمــة وطلــب المعالــي.
َّ
الصـ ِّ
ـاس َمــا ِفــي ِّ
ـف ا َ
ألو ِ
ِموا
الن ـ َدا ِء َو َّ
2.قولــه " :لَـ ْـو َي ْعلَـ ُـم النَّـ ُ
َّل ،ثُـ َّـم لَـ ْـم َي ِج ـ ُدوا إِل أَ ْن َي ْس ـ َته ُ
َّ
الع َت َم ـ ِة
َمـ َ
َمـ َ
ـون َمــا ِفــي َ
َس ـ َت َب ُقوا إِل َْي ـ ِهَ ،ولَـ ْـو َي ْعل ُ
َس ـ َت َه ُمواَ ،ولَـ ْـو َي ْعل ُ
ـون َمــا ِفــي الت ْه ِجيـ ِـر ال ْ
َعل َْي ـ ِه ال ْ
(((
الص ْبـ ِـحََ ،
ـبيل متعي ًنــا لتحصيــل فضــل الطاعــات،
ل َت ْوُه َمــا َولَـ ْـو َح ْبـ ًـوا" .فلــو كان االقتـراع سـ ً
َو ُّ
((( محمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي ،محاسن التأويل ،ت :محمد باسل عيون السود( ،بيروت :دار الكتب
العلمية1418 ،هـ) ،ط ،1ج ،9 :ص.434 :
((( منصور بن محمد السمعاني ،تفسير القرآن ،ت :ياسر بن إبراهيم وآخر( ،الرياض :دار الوطن1418 ،هـ
1997م) ،ط ،1ج ،5 :ص.343 :
((( محمد الطاهر بن محمد ابن عاشور ،تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد( ،تونس:
الدار التونسية للنشر1984 ،م) ،ج ،27 :ص.287 :
((( الحديث برواية عبد هللا بن مسعود .أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب إنفاق المال في حقه ،ج،2 :
ص ،108 :رقم ( .)1409ومسلم في صحيحه ،كتاب صالة المسافرين وقصرها ،باب فضل من يقوم بالقرآن،. ..
ج ،1 :ص ،559 :رقم ( .)816والحسد هنا بمعنى ال ِغبطة :وهي تمني النعمة التي عند الغير من غير زوالها عن
صاحبها ،كما سبق بيانه .والحكمة :هي كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح .يحيى بن شرف النووي ،المنهاج
شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي)( ،بيروت :دار إحياء التراث العربي1392 ،هـ)،
.98
ط ،2ج ،6 :ص97 :
((( محمد بن إسماعيل الصنعاني األمير ،التحبير إليضاح معاني التيسير ،ت :محمد صبحي بن حسن حالق،
2012م) ،ط ،1ج ،3 :ص.633 :
(الرياض :مكتبة الرشد1433 ،هـ
((( الحديث برواية أبي هريرة .أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب األذان ،باب االستهام في األذان ،ج ،1 :ص:
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تنافســا فيهــا لتحصيــل أج ـره (((.وهــذا دليــل علــى ج ـواز التنافــس فــي
لجــاز اقتراعهــم عليهــا ً
العبــادة للفــوز برضــاه  ،واالشــتغال بالعلــم الشــرعي هــو كالعبــادة فــي كونــه طاعــة يتقــرب
بهــا مــن اهلل  ،(((إو�ذا جــاز التنافــس فــي العبــادة والعلــم الشــرعي جــاز التنافــس فــي كل
علــم ال يخالــف الشــرع.
ثال ًثا المعقــول :إذ التنافــس والتنــازع مــن طبــاع البشــر((( ،فوافقــت أحــكام الشـريعة الفطـرَة الســليمة
وهذبــت الطبــع بمــا يحقــق النفــع ويــد أر الفســاد ،ومــن ذلــك تهذيــب فطـرة المنافســة فــي العلــم.
المطلب الثاني :الحكم التكليفي للمنافسة العلمية عمو ًما:
ـداء((( لمــا ســبق ذكـره
حكــم المنافســة العلميــة مرتبــط بأمــور عــدة ،فيمكــن القــول بأنهــا مندوبــة ابتـ ً
مــن أدلــة ،لكــن قــد يتغيــر حكمهــا لمــا يرافقهــا أو تــؤدي إليــه مــن أمــور تخالــف الشــرع ،ويؤيــد هــذا
مــا جــاء فــي النهــي عــن المنافســة وذمهــا ،وقــد تلحــق المنافســة العلميــة بهــذا النهــي والــذم ،كمــا فــي
األدلــة اآلتيــة:
ً
أول السنة الشريفة :من ذلك:
ــن ،فَــإِ َّن الظَّ َّ
1.قولــه " :إِيَّا ُكــ ْم َوالظَّ َّ
ثَ ،و َل تَ َح َّسسُــواَ ،و َل تَ َج َّسسُــوا،
ــن أَ ْكــ َذبُ ْال َح ِديــ ِ
(((
ضــواَ ،و َل تَدَابَ ـرُواَ ،و ُكونُــوا ِعبَــا َد هللاِ إِ ْخ َوانًــا".
َو َل تَنَافَ ُســواَ ،و َل تَ َحا َس ـدُواَ ،و َل تَبَا َغ ُ
 ،126رقم ( .)615ومسلم في صحيحه ،كتاب الصالة ،باب فضل النداء والصف األول والتكبير وصالة العتمة
والصبح ،ج ،1 :ص ،325 :رقم ( .)437استهموا :اقترعوا .التهجير :التبكير إلى الصلوات .الستبقوا إليه :بأن
يسبق غيره في التبكير إلى الصالة .ما في العتمة :ثواب صالة العشاء .الحبو :المشي على األربع .محمود بن أحمد
العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،بيروت :دار إحياء التراث العربي) ،ج ،5 :ص.125 :
((( ينظر :عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ت :محمود بن شعبان وآخرون،
(المدينة المنورة :مكتبة الغرباء األثرية1417 ،هـ 1996م) ،ط ،1ج ،5 :ص.286 :
((( ينظر :أبو بكر بن مسعود الكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،ت :علي معوض وآخر( ،بيروت :دار
الكتب العلمية1424 ،هـ 2003م) ،ط ،2ج ،1 :ص .467 :أحمد بن محمد الصاوي ،حاشية الصاوي على الشرح
الصغير( ،دار المعارف) ،ج ،1 :ص .543 :النووي ،المجموع ،ج ،1 :ص .57 :البهوتي ،كشاف القناع ،ج،1 :
ص.497 :
((( علي بن محمد الماوردي ،الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني ،ت :علي
1999م) ،ط ،1ج ،16 :ص.7 :
محمد معوض وآخر( ،بيروت :دار الكتب العلمية1419 ،هـ
((( يؤيد هذا القول ما ذكره الرازي في مفاتيح الغيب" :وأما إن كانت تلك النعمة من الفضائل المندوبة ،كاإلنفاق في
سبيل هللا والتشمير لتعليم الناس ،كانت المنافسة فيها مندوبة" .ج ،3 :ص.647 :
((( الحديث برواية أبي هريرة .أخرجه البخاري في صحيحه ولم يذكر لفظ (وال تنافسوا) ،كتاب األدب ،باب ما ينهى
عن التحاسد والتدابر ،ج ،8 :ص ،19 :رقم ( .)6064وأخرجه مسلم في صحيحه واللفظ له ،كتاب البر والصلة
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والمــراد بالمنافســة هنــا :التبــاري فــي الرغبــة فــي الدنيــا وأســبابها وحظوظهــا((( ،وطلــب
الظهــور فيهــا علــى النــاس ومنافســتهم فــي رياســتهم والتكبــر البغــي عليهــم((( ،وكذلــك
المنافســة العلميــة إن جانبــت أحــكام الشــرع وحققــت الفســاد.
2.قولــه " :فَأَب ِْش ـرُوا َوأَ ِّملُــوا َمــا يَ ُســرُّ ُك ْم ،فَ ـ َو َّ
للاِ َمــا الفَ ْق ـ َر أَ ْخ َشــى َعلَ ْي ُك ـ ْمَ ،ولَ ِكـ ْ
ـن أَ ْخ َشــى
َعلَ ْي ُكــ ْم أَ ْن تُ ْب َســطَ َعلَ ْي ُكــ ُم ال ُّد ْنيَــاَ ،ك َمــا ب ُِســطَ ْ
ت َعلَــى َم ْ
ــن َكانَ قَ ْبلَ ُكــ ْم ،فَتَنَافَسُــوهَا َك َمــا
تَنَافَ ُســوهَاَ ،وتُ ْل ِهيَ ُك ـ ْم َك َمــا أَ ْلهَ ْتهُ ـ ْم" (((.فحيــن تُمنــع النفــس ممــا ترغــب بــه تقــع العــداوة
المقتضيــة للمقاتلــة المفضيــة إلــى الهــاك (((،والمنافســة فــي الدنيــا تشــغل عــن اآلخــرة(((،
وكذلــك المنافســة العلميــة إن كانــت تبــدو فــي الظاهــر تناف ًســا علــى العلــم ،وتكــون فــي
حقيقتهــا منافس ـةً واقتتـ ً
ـال علــى الدنيــا.
ثانيا المعقــول :إذ تجـ ّـر المنافســة فــي الدنيــا إلــى هــاك الديــن((( وفســاد القلــب((( ،وانتشــار الحقــد
ً
واإلســاءة لآلخريــن لالســتحواذ علــى المنا َفــس عليــه ،وكــذا المنافســة العلميــة إن جانبــت الشــرع وأدت
إلــى الفســاد.
بناء على أمور ،وهي:
فيمكن القول بأن المنافسة العلمية قد يتغير حكمها ً
 .أالعلــم المنافَــس فيــه :فالمنافســة لهــا حكــم المنافَــس فيــه ،فهــي محمــودة إن كانــت فــي
واآلداب ،باب تحريم الظن ،. ..ج ،4 :ص ،1985 :رقم ( .)2563والظن :أي سوؤه ،والتحسس :االستماع لحديث
القوم ،والتجسس :البحث عن العورات ،وقيل بالجيم أن تطلبه لغيرك ،وبالحاء أن تطلبه لنفسك ،وقيل هما بمعنى
طلب معرفة األخبار الغائبة واألحوال .النووي ،المنهاج صحيح مسلم ،ج ،16 :ص .118-119 :والحسد :تمني
زوال نعمة الغير ،والتباغض :تعاطي أسباب البغض ،والتدابر :التقاطع بحيث يولي كل منهما صاحبه دبره.
محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي ،التيسير بشرح الجامع الصغير( ،الرياض :مكتبة اإلمام الشافعي،
1408هـ 1988م) ،ج ،1 :ص.403 :
((( النووي ،المنهاج شرح صحيح مسلم ،ج ،16 :ص.119 :
((( محمد بن عبد الباقي الزرقاني ،شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك ،ت :طه عبد الرؤوف سعد( ،القاهرة:
مكتبة الثقافة الدينية1424 ،هـ 2003م) ،ط ،1ج ،4 :ص.416 :
((( الحديث برواية عمرو بن عوف .أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له ،كتاب الرقاق ،باب ما يحذر من زهرة
الدنيا والتنافس فيها ،ج ،8 :ص ،90 :رقم ( .)6425ومسلم في صحيحه ،كتاب الزهد والرقائق ،ج ،4 :ص:
 ،2273رقم ( .)2961وأملوا :من األمل ،وهو الرجاء .العيني ،عمدة القاري ،ج ،23 :ص.39 :
((( العسقالني ،فتح الباري ،ج ،11 :ص.245 :
((( العيني ،عمدة القاري ،ج ،23 :ص.39 :
((( العسقالني ،فتح الباري ،ج ،6 :ص.263 :
((( المناوي ،التيسير بشرح الجامع الصغير ،ج ،2 :ص.489 :
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طاعــة ،ومذمومــة إن كانــت فــي معصيــة ،ومباحــة إن كانــت فــي جائــز (((.والمنافســة
العلميــة لهــا حكــم العلــم المنافَــس فيــه ،فيمكــن أن تعتريهــا األحــكام التكليفيــة المختلفــة
كاآلتــي:
ب تعلمــه لكونــه سـ ً
ـبيل الز ًمــا لمــا
1.المنافســة العلميــة الواجبــة :كأن تكــون فــي علــم واج ـ ٍ
ً
ســبيل الز ًمــا لمــن يحتاجــه،
وجــب مــن إيمــان أو عبــادة أو عمــل ،وتعيّنــت المنافســة
لقاعــدة "مــا ال يتــم الواجــب إال بــه فهــو واجــب(((".
2.المنافســة العلميــة المندوبــة :كأن تكــون فــي علــم نافــع عمو ًمــا ،كالتبحــر فــي الفقــه
وأصولــه وأدلتــه وعلــم القلــب ومــا ســواها ممــا وراء القــدر الــذي يحصــل بــه الفــرض
الكفائــي (((.وكذلــك كل علــم تحقـ ُ
ق المنافســة فيــه مصلحــة راجحــة معتبــرة ســواء للمنافس
أو لآلخريــن.
3.المنافســة العلميــة المباحــة :كأن تكــون فــي علــم ال يُنَ ِّشــط إلــى الشــر وال يُثَبِّــط عــن الخيــر،
كأشــعار ال س ْ
ُــخف فيهــا وال مــا يُكــره (((،وكل علــم تحقــق فيــه هــذا الوصــف إن كان
تعلمــه بغيــة االســتمتاع فقــط ،ال لنقــده وتصويبــه.
4.المنافســة العلميــة المكروهــة :كأن تكــون فــي علــم يعــد االنشــغال بــه ســخفًا وهـ ً
ـزل ال
يــؤدي إلــى الحــرام ،كاألشــعار التــي تحــث علــى الغــزل والبطالــة((( ،وذلــك لالســتمتاع
ال التصويــب.
5.المنافســة العلميــة المحرَّمــة :كأن تكــون فــي علــم يحــرم تعلمــه وتعليمــه ،كعلــم يناقــض
صــا صري ًحــا صحي ًحــا ،كالنظــر فــي كتــب
العقيــدة الســليمة أو يثيــر شــكوكها أو يخالــف ن ً
(((
الديانــات األخــرى وتعلــم النظريــات الفاســدة والتنجيــم ،وكعلــم يســبب الفســاد والضــرر
((( العسقالني ،فتح الباري ،ج ،1 :ص.167 :
((( هي قاعدة أصولية ،سبق ذكرها .ابن اللحام ،القواعد ،ص.134 :
((( ينظر :محمد بن علي ال َحصْ كَفي ،الدر المختار شرح تنوير األبصار ،مطبوع مع حاشية ابن عابدين( ،بيروت:
2005م) ،ط 1منقحة ،ج ،1 :ص .45 :النووي ،المجموع ،ج ،1 :ص.52 :
دار الفكر1425 ،هـ
((( النووي ،المجموع ،ج ،1 :ص .52 :وينظر :الدر المختار ،الحصكفي ،ج ،1 :ص .50 49 :البهوتي ،كشاف
القناع ،ج ،3 :ص.37 :
((( الدر المختار ،الحصكفي ،ج ،1 :ص .49 :النووي ،المجموع ،ج ،1 :ص .52 :البهوتي ،كشاف القناع ،ج،3 :
ص.37 :
((( ينظر :الدر المختار ،الحصكفي ،ج ،1 :ص .46 :النووي ،المجموع ،ج ،1 :ص .52 :الشربيني ،مغني المحتاج،
ج ،4 :ص .278 :البهوتي ،كشاف القناع ،ج ،3 :ص.526 - 525 ،37 - 36 :
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باآلخريــن أو إثــارة األحقــاد كالســحر (((.ويجــوز تعلــم هــذا العلــم بغيــة عــدم الوقــوع فــي
محرماتــه ،أو تفنيــده ونقــده والتحذيــر منــه ،وذلــك لمــن يقــوى علــى إقامــة الحــق ،وإال
حــرم عليــه ذلــك خشــية وقوعــه فــي الباطــل.
 .بحــال المنافِســين :فــإن أحــب المنافِــس حصــول النعمــة لــه فغيــر مذمــوم ،أمــا إن أحــب
زوال النعمــة عــن الغيــر فهــو مذمــوم ،وكذلــك إن وجــد قلبــه بحيــث لــو قــدر علــى إزالــة
تلــك النعمــة عــن الغيــر ألزالهــا ،فهــو ذو حســد مذمــوم ،وإن كان يجــد قلبــه بحيــث
تردعــه التقــوى عــن إزالــة تلــك النعمــة عــن الغيــر فالمرجــو مــن هللا  أن يعفــو عــن
الــذي
العلــم
ومنهــا
ذلك .كما يجب على المنافس في األمور الدينية الواجبة
يجب االشتغال به أن يحــب لمنافســه مثــل ذلــك ،وإال كان راضيًــا بالمعصيــة وذلــك
(((
حــرام.
 .جحــال المنافســة وأثرهــا :مــن حيــث كيفيتهــا وفيمــا إذا يرافقهــا محـرَّم أو ال ،ومــن حيــث
كونهــا تــؤدي إلــى مــا يوجبــه الشــرع أو ينــدب إليــه أو يبيحــه أو يكرهــه أو يحرمــه،
ومــن حيــث كونهــا تشــغل عــن عبــادة واجبــة هلل  أو أداء حــق واجــب للعبــاد أو ال،
ومــن حيــث ترتــب المصلحــة والمفســدة عليهــا ،إذ ينبغــي أال تفضــي إلــى مفســدة تســاوي
(((.
المصلحــة أو ترجــح عليهــا((( ،فــدرء المفاســد مقــدم علــى جلــب المصالــح
المطلب الثالث :حكم المنافسة العلمية المقترنة بعوض.
أول حكــم المنافســة العلميــة المقترنــة بالهديــة :تعــد الهديــة وســيلة نافعــة فــي التحفيــز علــى
ً
التــزود مــن العلــم وتبليغــه ،مــع جلــب الــود وترســيخه ،فقــد يُهــدى الطالــب المتفــوق علــى اجتهــاده فينشــط
ـداء.
للعلــم مــع أق ارنــه ،وال مانــع مــن إهــداء المتنافســين فــي طلــب العلــم بنــاء علــى مشــروعية اإلهــداء ابتـ ً
أمــا بالنســبة للمشــتغلين فــي تبليــغ العلــم مــع إب ـراز مواهبهــم التعليميــة ،والرغبــة بإهدائهــم علــى
جهدهــم المتميــز عــن أقرانهــم ،فقــد ذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى جـواز إهــداء المعلــم((( ،وذهــب المالكيــة
((( ينظر :الشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،4 :ص .278 :البهوتي ،كشاف القناع ،ج ،3 :ص ،37 :ج ،6 :ص235 :
.236
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،3 :ص.647 :
((( ينظر :محمد بن عمر فخر الدين الرازي ،المحصول ،ت :د .طه جابر فياض العلواني( ،مؤسسة الرسالة،
1997م) ،ط ،3ج ،6 :ص.166 165 :
1418هـ
((( السيد خليل وآخرون ،مجلة األحكام العدلية (المجلة)( ،بيروت :المطبعة األدبية1302 ،هـ) ،المادة ( ،)30ص:
.27
((( ابن عابدين ،رد المحتار ،ج ،5 :ص .513 :الشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،4 :ص .525 :عبد هللا موفق الدين
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إلــى جـواز قبــول المفتــي والفقيــه الهديــة إن كان ال يُرجــى منــه جــاه وال حاجــة وال عــون علــى خصــم،
نشــط للفتيــا أهــدي لــه أو لــم يُهـ َد ،أمــا إن
إو�ال كانــت رشــوة ،إو�لــى جـواز قبــول المفتــي الهديــة إن كان َي ُ
أيضــا .ومــع جـواز الهديــة
كان ينشــط إذا أهــدي لــه فقــط فــا يأخذهــا (((،ويمكــن أن يقــاس عليــه المعلــم ً
للمعلــم ال بــد مــن م ارعــاة مــا يأتــي:
1.أن تكون الهدية لهدف جائز ،كالتودد إلى المعلم أو تكريمه أو تحفيزه لمزيد من العطاء.
ـدي مرتبــة بغيــر حــق أو اهتمامــه بتعليمــه
ّ 2.أل تؤثــر تأثيـ ًا
المهـ َ
ـر محظـ ً
ـورا ،كإعطــاء المعلــم ُ
دون غي ـره.
(((
يضــا بتمييــز مــن يهديــه
يحــا بقــول ،أو تعر ً
ّ 3.أل يجبــر المعلــم طالبــه علــى إهدائــه  ،تصر ً
ـتحياء أو بغيــة
بالتعليــم والمعاملــة الحســنة دون مــن سـواه ،فيضطــر اآلخــرون إلــى إهدائــه اسـ ً
تحصيــل حــق.

وا َ
ألولــى للمعلــم أن يتحلــى بالحكمــة فــي مــدى قبولــه الهدايــا ،بمراعاتــه حــال المتعلميــن ماديًّــا
ـول اهلل
يجابــا ،مسـ ًا
ـتذكر حديــث" :ل ََعـ َـن رسـ ُ
ـلبا إو� ً
ومعنويًّــا ،وتقدي ـره آثــار الهدايــا عليــه وعلــى طالبــه سـ ً
(((
الم ْرَت ِشــي".
ِ ال ارشـ َـي و ُ
ثانيا حكــم المنافســة العلميــة المقترنــة باألجــرة :قــد ينشــط المشــتغل بالعلــم رغب ـ ًة بتحصيلــه
ً

ابن قدامة المقدسي ،المغني شرح مختصر الخرقي ،ت :د .عبد هللا بن عبد المحسن التركي وآخر( ،الرياض :دار
1997م) ،ط 3منقحة ،ج ،8 :ص.140 :
عالم الكتب1417 ،هـ
((( ينظر :محمد بن محمد الحطاب الرُّ عيني ،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ،ومعه التاج واإلكليل لمختصر
2003م) ،ج ،8 :ص114 :
خليل للمواق ،ت :زكريا عميرات( ،دار عالم الكتب :بيروت1423 ،هـ
 .115الدردير ،الشرح الكبير ،ج ،4 :ص.217 :
((( وهذا في غير أجرته المستحقة .علي بن محمد القابسي ،الرسالة المفصلة ألحوال المتعلمين وأحكام المعلمين
والمتعلمين ،مطبوع مع التربية في اإلسالم للدكتور أحمد فؤاد األهواني( ،القاهرة :دار المعارف1968 ،م) ،ص:
.320
((( الحديث برواية عبد هللا بن عمرو .أخرجه سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني ،سنن أبي داود (كتاب السنن)،
ت :محمد عوامة( ،جدة :دار القبلة للثقافة اإلسالمية – بيروت :مؤسسة الريان ،مكة :المكتبة المكية1419 ،هـ
1998م) ،ط ،1كتاب األقضية ،باب في كراهية الرشوة ،ج ،4 :ص ،210 :رقم ( .)3575ومحمد بن عيسى في
جامعه الصحيح وقال" :هذا حديث حسن صحيح" ،الترمذي ،الجامع الصحيح (سنن الترمذي) ،ت :أحمد محمد
1962م] و[1398هـ
شاكر وآخ َرين( ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،بتواريخ متعددة ما بين1382[ :هـ
1978م] ) ،ط ،2كتاب األحكام عن رسول هللا  ،باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم ،ج ،3 :ص:
 ،614رقم ( .)1337وابن ماجه في سننه بلفظ آخر ،أبواب األحكام ،باب التغليظ في الحيف والرشوة ،ج،3 :
ص ،411 :رقم (.)2313
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فرصــة عمــل وأجـرة علــى تميــز عملــه فيــه عــن غيـره ،وقــد ذهــب فقهــاء المذاهــب األربعــة إلــى جـواز
(((.
رزق مــن بيــت المــال للمعلِّــم علــى تعليمــه((( ،لكونــه عمـ ًـا فيــه مصلحــة عامــة للمســلمين
تخصيــص ٍ
(((
كمــا ذهبـوا إلــى جـواز االســتئجار علــى تعليــم ِحرفــة وعلــوم دنيويــة يُبــاح تعلمهــا  ،إذ ليــس هنــاك مــا
(((
يمنــع االســتئجار علــى ذلــك ،حتــى إو�ن كان فيهــا نــوع قربــة فإنهــا ليســت بقربــة محضــة.
لكنهــم اختلف ـوا فــي حكــم االســتئجار علــى تعليــم الق ـرآن الكريــم والعلــوم الشــرعية ،حيــث ذهــب
والمالكية والشــافعية ورواية عند الحنابلة
متأخرو الحنفية وهو المفتى به عندهم استحسا ًنا
(((
إلــى جـواز االســتئجار علــى تعليــم القـرآن والعلــوم الشــرعية  ،وذهــب متقدمــو الحنفيــة والحنابلــة فــي
أيضــا علــى إباحــة أخــذ المعلّــم ُج ْعـ ًـا علــى
مذهبهــم إلــى عــدم ج ـواز ذلــك (((.لكــن مذهــب الحنابلــة ً
ـر دون اشــتراط مســبق منــه (((.فهــذا مجمــل آرائهــم فــي االســتئجار علــى
تعليمــه((( ،إو�باحــة أخــذه أجـ ًا
التعليــم ،وتأخــذ المنافســة المقترنــة بأج ـرة للمتميِّــز فــي العلــم حكــم ذلــك.
ثال ًثا حكــم المنافســة العلميــة المقترنــة بعــوض عبــر المســابقات :قــد تكــون المنافســة العلميــة
عبــر مســابقات ،فــإن كانــت دون عــوض فلــم يــرد عــن فقهــاء المذاهــب األربعــة منعــه((( ،بمــا أن فيهــا
فائــدة وال تلهــي عــن أمــر اهلل  .((1(إو�ن كانــت بعــوض فتجــوز عنــد الفقهــاء فــي ســباق الرمــي والخيــل
((( محمد بن أحمد السرخسي ،المبسوط( ،بيروت :دار الفكر1421 ،هـ 2000م) ،ط 1منقحة ،ج ،3 :ص.18 :
الدردير ،الشرح الكبير ،ج ،3 :ص .233 :الشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،4 :ص .520 :البهوتي ،كشاف القناع،
ج ،4 :ص.13 :
بل إن الحنابلة نصوا على وجوب فرض اإلمام رزقًا من بيت المال لمن نصّب نفسه لتدريس العلم والفتوى في
األحكام بما يغنيه عن التكسب ،لحاجة التعليم واإلفتاء إلى االنقطاع لهما .البهوتي ،كشاف القناع ،ج ،6 :ص:
.369
((( الشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،4 :ص.520 :
((( السرخسي ،المبسوط ،ج ،16 :ص .47 46 :الدردير ،الشرح الكبير ،ج ،4 :ص .34 33 :الشربيني ،مغني
المحتاج ،ج ،2 :ص .443 :البهوتي ،كشاف القناع ،ج ،4 :ص.14 :
((( ينظر :البهوتي ،كشاف القناع ،ج ،4 :ص.14 :
((( ينظر :ابن عابدين ،رد المحتار ،ج ،6 :ص .340 - 339 :الدسوقي ،الحاشية ،ج ،4 :ص.28 - 27 ،25 :
الشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،2 :ص .442 :ابن قدامة ،المغني ،ج ،8 :ص.136 :
((( ينظر :ابن عابدين ،رد المحتار ،ج ،6 :ص .340 :البهوتي ،كشاف القناع ،ج ،4 :ج.13 :
((( البهوتي ،كشاف القناع ،ج ،4 :ص.13 :
((( ينظر :البهوتي ،كشاف القناع ،ج ،4 :ص.13 :
((( ينظر :الحصكفي ،الدر المختار ،ج ،7 :ص .343 :الدسوقي ،الحاشية ،ج ،2 :ص .333 :الشربيني ،مغني
المحتاج ،ج ،4 :ص .420 :البهوتي ،كشاف القناع ،ج ،4 :ص.57 - 56 :
( ((1البهوتي ،كشاف القناع ،ج ،4 :ص.57 :
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واإلبــل ،ألنهــا مــن وســائل الجهــاد ،مــع خالفهــم فــي غيــر ذلــك مــن وســائل الجهــاد (((،لحديــث رســول
ٍّ
ص ٍل"((( ،فال يحل أخذ مال في ســباق إال في ذي خف
اهلل " :ال َسَــب َق ّإل ِفي ُخف أو حا ِف ٍر أو َن ْ
(((
كبعيــر ،أو ذي حافــر كخيــل ،أو ذي نصــل كســهم.
أيضــا علــى جـواز المســابقات العلميــة علــى عــوض((( ،إذ الديــن يقــوم بالعلــم
إال أن الحنفيــة نصـوا ً
(((
كمــا يقــوم بالجهــاد (((.كمــا نــص الحنابلــة فــي ظاهــر وجـ ٍه علــى جـواز الرهــان فــي العلــم.
واشــترط فقهــاء المذاهــب األربعــة للجـواز كــون العــوض مــن طــرف واحــد ،إمــا مــن أحــد المتنافســين
كأن يقــول( :مــن ســبقني فلــه كــذا ،فــإن ســبقت فليــس لــي شــيء) ،أو مــن غيرهــم .أمــا إن كان العــوض
مــن طرفــي المنافســة ،كأن يقــول أحدهمــا( :إن ســبقتني أعطيتــك كــذا ،إو�ن ســبقتك أعطيتنــي كــذا)،
ـارا .فــإن ُوجــد معهــم ثالــث يُ َتوهــم ســبقه لهمــا ،فشـ َـر َط إن ســبقهما أخــذ منهمــا ،إو�ن
فــا يجــوز لكونــه قمـ ً
(((
ســبقاه لــم يعطهمــا ،جــاز عنــد جمهــور الفقهــاء عــدا المالكيــة فــي المعتمــد عندهــم.
ـوزع الجوائــز عليهــم ،س ـواء بدافــع نشــر
واليــوم قــد يتــم س ـؤال العامــة بعــض األســئلة العلميــة وتـ ّ
ـال ألجــل الدخــول فــي مســابقة
العلــم أو الدعايــة لجهــة مــا ،وهــذا جائــز إن كان المســؤول ال يخســر مـ ً
علميــة وتحصيــل جوائزهــا.
لكــن قــد ال يتــم الدخــول فــي المســابقة إال بدفــع مــال ،كأن يتصــل بســعر أغلــى تحــدده الجهــة
((( ابن عابدين ،رد المحتار ،ج ،7 :ص .343 :الدردير ،الشرح الكبير ،ج ،2 :ص .330 :الشربيني ،مغني المحتاج،
ج ،4 :ص .421 419 :البهوتي ،كشاف القناع ،ج ،4 :ص.59 :
((( الحديث برواية أبي هريرة .أخرجه أبو داود في سننه واللفظ له ،كتاب الجهاد ،باب في السبق ،ج ،3 :ص:
 ،248رقم ( .)2567والترمذي في جامعه الصحيح وقال" :هذا حديث حسن" ،كتاب الجهاد ،باب ما جاء في
الرهان والسبق ،ج ،4 :ص ،205 :رقم ( .)1700وأحمد بن شعيب النسائي ،المجتبى من السنن (سنن النسائي)،
ع ّمان :بيت األفكار الدولية) ،كتاب الخيل ،باب السبَق ،ص ،380 :رقم ( .)3586وابن ماجه
(الرياض
في سننه ،أبواب الجهاد ،باب السبق والرهان ،ج ،4 :ص ،131 :رقم (.)2878
((( محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ،تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ،ت :عبد الرحمن محمد
عثمان وآخر( ،دار الفكر) ،ج ،5 :ص.352 :
((( ابن عابدين ،ج ،7 :ص.344 :
صلي ،االختيار ،ج ،4 :ص.157 :
((( ال َموْ ِ
((( محمد بن مفلح المقدسي ،الفروع ،ومعه تصحيح الفروع للمرداوي ،ت :أبو الزهراء حازم القاضي( ،بيروت :دار
الكتب العلمية1418 ،هـ) ،ط ،1ج ،4 :ص.347 :
((( ينظر :ابن عابدين ،رد المحتار ،ج ،7 :ص .344 343 :أحمد بن غنيم النفراوي ،الفواكه الدواني على رسالة
القيرواني( ،دار الفكر1415 ،هـ1995 ،م) ،ج ،2 :ص .350 :الشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،4 :ص.422 :
البهوتي ،كشاف القناع ،ج ،4 :ص .62 61 :ومسألة المحلل الثالث المذكورة آنفًا جائزة في قول ضعيف عند
أصحاب اإلمام مالك .النفراوي ،الفواكه الدواني ،ج ،2 :ص.350 :
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المكافئــة ،أو يشــتري بطاقــة اشــتراك بهــا ،ومــن ثــم يجيــب عــن بعــض األســئلة العلميــة ،وبعدهــا تجــري
نوعــا مــن
القرعــة علــى اختيــار الفائــز بالجائـزة مــن بيــن المتســابقين الرابحيــن ،وهــذا ال يجــوز لكونــه ً
المقامـرة ،فهــو مــال يدفعــه اإلنســان مقابــل منفعــة يحتمــل حصولــه عليهــا ويحتمــل خالفــه (((.وكذلــك
الحــال فيمــا إذا كان الدخــول إلــى المســابقة باشــتراك مالــي إو�ن لــم تجــر قرعــة فيهــا ،لوجــود المقامـرة
باحتمــال تمكنــه مــن اإلجابــة والفــوز أو عــدم تمكنــه وخس ـرانه اشــتراكه المالــي آنــذاك.
فلجـواز المنافســة العلميــة ينبغــي م ارعــاة حكــم الشــرع فــي أمــور ،كمــا فــي :العلــم الــذي يُتنافــس
فيــه ،وهــدف المتنافســين ،ومــا ســتؤول إليــه منافســتهم ،وآليــة المنافســة وأخــذ العــوض فيهــا.

المبحث الثالث :اآلداب الشرعية للمنافسة العلمية
يُـراد بــاآلداب الشــرعية للمنافســة العلميــة :مجموعــة الخصــال الحميــدة((( المطلوبــة فــي المنافســة
العلمية ،سـواء على ســبيل الوجوب أو الندب((( ،والثابتة في الشـريعة اإلســامية .وســيتم بيان بعض
منهــا مــن خــال مــا يأتــي بعــون اهلل:
المطلب األول :أدب تزكية الباعث على المنافسة العلمية.
أول معنــى تزكيــة الباعــث علــى المنافســة العلميــة :التزكيــة لغـةً :ورد أن أصــل الــزكاة :الطهــارة
ً
(((.
(((
والنمــاء والبركــة والمــدح  ،أمــا البعــث لغ ـةً :اإلرســال واإلحيــاء واإلثــارة والم ـراد بالباعــث هنــا:
وتعليمــا مــن هــدف يســعيان إلــى
تعلمــا
ً
الغــرض المطلــوب ،إذ ال يخلــو كل مــن المتنافســين فــي العلــم ً
تحقيقــه مــن وراء ذلــك .والم ـراد بتزكيــة الباعــث هنــا :تطهيــر المقصــد فــي المنافســة العلميــة ممــا ال
يرضــي اهلل .

((( ينظر :أ .د .محمد سعيد رمضان البوطي ،مشورات اجتماعية من حصاد اإلنترنت (فتاوى شرعية)( ،بيروت :دار
الفكر المعاصر دمشق :دار الفكر1424 ،هـ 2003م) ،ط إعادة ،ص.71 - 70 :
((( النفراوي ،الفواكه الدواني ،ج ،2 :ص.297 :
صلي ،االختيار ،ج ،2 :ص .196 - 195 :مواهب
((( إذ اآلداب الشرعية قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة .ال َموْ ِ
الجليل ،الحطاب ،ج ،1 :ص .81 :أحمد سالمة القليوبي ،حاشية قليوبي ،ومعه حاشية عميرة ألحمد البرلسي
عميرة( ،بيروت :دار الفكر1415 ،هـ 1995م) ،ج ،1 :ص .43 :البهوتي ،كشاف القناع ،ج ،6 :ص.392 :
((( ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،14 :ص ،358 :مادة (زكو).
((( المرجع السابق ،ج ،2 :ص ،117 :مادة (بعث) .وصلة الباعث بالنية :أن الغرض الباعث هو ال َمقصد ال َم ْنوي،
واالنبعاث :هو القصد والنية .ينظر :محمد بن محمد الغزالي ،إحياء علوم الدين ،ت :عبد المعطي قلعجي،
(بيروت :دار صادر2004 ،م) ،ط ،2ج ،5 :ص.90 :
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ثانيا أدلــة تزكيــة الباعــث فــي المنافســة العلميــة :يُســت َدل علــى تزكيــة الباعــث فــي المنافســة
ً
العلميــة بمــا يأتــي:
 .أقولــه َ " :م ْ
يــب بِــه
ُص َ
ــن تَ َعلَّــ َم ِع ْل ًمــا ِم َّمــا يُ ْبتَغــى بِــ ِه َوجْ ــهُ هللاِ  ،ال يَتَ َعلَّ ُمــهُ إال لِي ِ
ضــا ِمــن ال ُّد ْنيــا ،لَــم يَ ِج ـ ْد َعــرْ فَ ال َجنَّ ـ ِة يَــوْ َم القِيا َم ـ ِة" .يعنــيِ :ريحهــا (((.فمــن أراد
َع َر ً
بالعلــم الــذي يُطلــب بــه رضــا هللا  الدنيــا فقــط مــن مــال وجــاه لــن يشــم رائحــة الجنــة،
(((
أي :لــن يدخلهــا.
ـرفَ
ـار َ
ـار َ
 .بقولــه َ " :مــن طَلَـ َ
ي بِــه ال ُّس ـفَها َء ،أو يَصـ ِ
ي بِــه ال ُعلَمــا َء ،أو لِيُمـ ِ
ـب ال ِعل ـ َم لِيُجـ ِ
ـاس إلَي ـ ِه ،أَ ْد َخلَــه هللاُ النّــا َر" (((.فمــن طلــب العلــم ليجــادل ويناظــر غيــره
بِــه ُو ُجــوهَ النَّـ ِ
صــل المــال والجــاه،
لقهــره فقــط ال لهــدف شــرعي ،أو ليســتميل قلــوب النــاس إليــه فيُح ِّ
فــإن جــزاءه النــار ،والعيــاذ بــاهلل .

(((

ثال ًثا أثــر الباعــث علــى حكــم المنافســة العلميــة :للباعــث أثــر فــي حكــم المنافســة العلميــة مــن
حيــث الحــل أو الحرمــة ،وكــذا اســتحقاق الث ـواب أو العقــاب ،ذلــك أن األمــور بمقاصدهــا((( ،وفيمــا
((( الحديث برواية أبي هريرة .أخرجه أبو داود في سننه واللفظ له ،كتاب العلم ،باب في طلب العلم لغير هللا  ،ج:
 ،4ص ،246 245 :رقم ( .)3656وابن ماجه في سننه ،أبواب السنة ،باب االنتفاع بالعلم والعمل به ،ج:
 ،1ص ،169 :رقم ( .)252وقد تُ ُكلِّم في أحد رواته ،وهو فُلَيْح بن سليمان ،إال أن الذهبي أشار إلى أن البخاري
اعتمد عليه في عدة أحاديث ،كما قال عنه الدارقطني" :يختلفون فيه ،وال بأس به" .محمد بن أحمد الذهبي ،ميزان
االعتدال في نقد الرجال ،ويليه ذيل ميزان االعتدال لعبد الرحيم العراقي ،ت :علي محمد معوض وآخر( ،بيروت:
دار الكتب العلمية1416 ،هـ 1995م) ،ط ،1ج ،5 :ص.444 443 :
((( محمد شمس الحق بن أمير علي العظيم آبادي ،عون المعبود شرح سنن أبي داود ،مع شرح الحافظ ابن قيم
الجوزية ،ت :عبد الرحمن محمد عثمان( ،المدينة المنورة :المكتبة السلفية1388 ،هـ 1968م) ،ط ،2ج،10 :
ص .98 :وهو محمول على استحقاقه عدم دخولها ً
أول ،ثم أمره إلى هللا  كحال أصحاب الذنوب إذا ماتوا على
اإليمان .ينظر :الموضع نفسه.
((( الحديث برواية كعب بن مالك .أخرجه الترمذي في جامعه الصحيح واللفظ له ،وقال" :هذا حديث غريب ال نعرفه
إال من هذا الوجه ،وإسحاق بن يحيى بن طلحة ليس بذاك القوي عندهم ،تكلم فيه من قبل حفظه" ،كتاب العلم،
باب فيمن يطلب بعلمه الدنيا ،ج ،5 :ص ،32 :رقم ( .)2654وأخرجه ابن ماجه في سننه ،أبواب السنة ،باب
االنتفاع بالعلم والعمل به ،ج ،1 :ص ،170 :رقم ( .)253وقال البوصيري" :هذا إسناد ضعيف ." . ..أحمد بن
أبي بكر البوصيري ،مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ،ت :محمد المنتقى الكشناوي( ،بيروت :دار العربية،
1403هـ) ،ط ،2ج ،1 :ص.37 :
((( ينظر :المباركفوري ،تحفة األحوذي ،ج ،7 :ص.414 :
((( وهي قاعدة فقهية تعني :الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك األمر .مجلة
األحكام العدلية ،مادة ( ،)2ص.25 :
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يأتــي بيــان ذلــك:
 .أتفــرد الباعــث :قــد يدفــع إلــى االشــتغال بالعلــم ومثلــه المنافســة العلميــة باعــث واحــد،
وهــذا حكمــه:
غرضــا دينيًّــا كابتغــاء رضــا اهلل  وطاعتــه فهــذا مطلــوب شــرًعا ولصاحبــه
1.إذا كان الباعــث ً
(((
ثوابــه ،وهــو األصــل الــذي ينبغــي علــى المــرء ّأل يحيــد عنــه ،وذلــك باتفــاق الفقهــاء.
ًّ
دنيويــا كمــال أو رياســة أو جــاه ،أو َج ـ َدل لقهــر المناظريــن فهــذا
غرضــا
2.إذا كان الباعــث
ً
(((.
(((
امــا كان عقابــه أشــد مــن الغــرض المبــاح
حـرام وبــه قــال الفقهــاء ،فــإذا كان الغــرض حر ً
(((
ـاص بالعلــوم الشــرعية  ،ألن االشــتغال بهــا كالعبــادة فــي
وحرمــة طلــب الدنيــا بالعلــم خـ ٌّ
(((
كونهــا طاعــة يتقــرب بهــا إلــى اهلل  ،أمــا العلــوم غيــر الشــرعية فــا يضــر طلــب الدنيــا بهــا
(((
فيمــا ال معصيــة فيهــا ،ويُطلــب فيهــا اإلخــاص بغيــة تحصيــل الث ـواب.
ـب العلــم وتحصيلــه ونفــي الجهــل والنفــع ،ال ألجــل اهلل وال لغيـره ،فليــس
3.إذا كان الباعــث حـ ّ
(((
(((
بمذمــوم ،وعليــه الحنفيــة والحنابلــة .فقــد يجـره هــذا إلــى خلــوص علمــه هلل .
((( ينظر :ابن عابدين ،رد المحتار ،ج ،6 :ص .728 :النفراوي ،الفواكه الدواني ،ج ،1 :ص .31 :النووي،
 .466وباعث الخوف من النار
المجموع ،ج ،1 :ص .57 ،46 :ابن مفلح ،الفروع ،ج ،1 :ص465 :
ورجاء الجنة وتعظيم هللا  هي جميعها من جملة النيات الصحيحة .الغزالي ،إحياء علوم الدين ،ج ،5 :ص:
.102
((( ينظر :ابن عابدين ،رد المحتار ،ج ،6 :ص .728 :النفراوي ،الفواكه الدواني ،ج ،1 :ص .31 :النووي،
.383
المجموع ،ج ،1 :ص .57 ،46 :ابن مفلح ،الفروع ،ج ،6 :ص382 :
((( الغزالي ،إحياء علوم الدين ،ج ،3 :ص.373 :
((( يراد بالعلوم الشرعية هنا :ما استفيد من األنبياء عليهم السالم وال يرشد العقل إليه كالحساب ،وال التجربة كالطب،
وال السماع كاللغة .الغزالي ،إحياء علوم الدين ،ج ،1 :ص .34 :وقد تأخذ حكمها علوم أخرى :كعلم التاريخ
من جهة معرفة تواريخ الرواة لحفظ الحديث وما شابهه ،وعلم اللغة العربية من جهة فهم النصوص الشرعية
ومدلوالتها وما يقاربه.
((( ينظر :الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج ،1 :ص .467 :الصاوي ،الحاشية ،ج ،1 :ص .543 :النووي ،المجموع ،ج:
 ،1ص .57 :البهوتي ،كشاف القناع ،ج ،1 :ص .497 :فكان االشتغال بالعلم الشرعي كالعبادة ،بدليل تخصيص
عقاب طالب الدنيا بالعلم فيِ " :م ّما يُ ْبتَغى بِ ِه َوجْ هُ هللاِ" .فاتخاذ العمل بهذا العلم للدنيا أمر غير مشروع ،وحاله كمن
يستهزئ بالدين حين يجعل العبادة وسيلة ألهوائه وشهواته.
((( فاألعمال الخارجة عن العبادة ال تفيد الثواب إال إذا نوى بها فاعلها القربة .العسقالني ،فتح الباري ،ج ،1 :ص:
.14
((( البهوتي ،كشاف القناع ،ج ،1 :ص .498-499 :وينظر :ابن عابدين ،رد المحتار ،ج ،6 :ص.728 :
((( فقد قيل" :طَلَبْنا العلم لغير هللا ،فأبى أن يكون إال هلل" .البهوتي ،كشاف القناع ،ج ،1 :ص.498-499 :
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 .بتعــدد الباعــث :قــد يدفــع إلــى المنافســة العلميــة بواعــث عديــدة مجتمعــة ،وحكــم هــذا
يظهــر ببيــان أثــر البواعــث المتعــددة علــى أجــر العبــادة عمو ًمــا ،ومثلهــا االشــتغال بالعلــم
الشــرعي ،وهــو علــى قوليــن:
1.القــول األول :يســري أثــر البواعــث المتعــددة الدينيــة والدنيويــة علــى أجــر العبــادة وفــق
مــا يأتــي:
•إذا كان الباعث الديني هو الغالب فلصاحبه الثواب بقدره.
•إذا كان الباعــث الدنيــوي هــو الغالــب فعلــى صاحبــه عقــاب دون عقــاب مــن تجــردت نيتــه
للدنيــا.
•إذا كان الباعــث الدينــي والدنيــوي متســاويين فإنهمــا يتســاقطان ،فيصيــر العمــل بــا ثـواب وال
(((
عقــاب .وبذلــك قــال جمهــور الفقهــاء ومنهــم :الغ ازلــي رحمــه اهلل.
2.القــول الثانــي :إذا اجتمعــت البواعــث وكانــت دينيــة ودنيويــة فــا أجــر مطلقًــا ،ســواء
تســاوى القصــدان الدينــي والدنيــوي أو تفاوتــا .وبــه قــال بعــض الفقهــاء ومنهــم :العــز بــن
(((
عبــد الســام رحمــه هللا.

((( الغزالي ،إحياء علوم الدين ،ج ،5 :ص .113 :وينظر :ابن عابدين ،رد المحتار ،ج ،6 :ص.748 - 747 :
الحطاب ،مواهب الجليل ،ج ،3 :ص .506 - 504 :محمد بن محمد الخطيب الشربيني ،اإلقناع في حل ألفاظ أبي
شجاع ،وبهامشه تقارير للشيخ عوض وآخرين( ،بيروت – دمشق :دار الخير) ،ج ،1 :ص .33 :مصطفى بن
سعد الرحيباني ،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى( ،دمشق :المكتب اإلسالمي1961 ،م) ،ج ،1 :ص:
.397 396
والغزالي :هو زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد ،حجة اإلسالم ،تتلمذ على إمام الحرمين ،وصنف
في عدة علوم :كاألصول والفقه والتصوف ،من كتبه" :إحياء علوم الدين"" ،المنقذ من الضالل"ُ .ولد بقصبة
طوس عام ( )450هـ وتوفي بها عام ( )505هـ .صالح الدين خليل بن أ ْيبَك ال َّ
صفَدي ،الوافي بالوفيات ،ت :أحمد
األرناؤوط وآخر( ،بيروت :دار إحياء التراث العربي1420 ،هـ 2000م) ،ط ،1ج ،1 :ص.213 211 :
((( الشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،1 :ص.88 :
والعز بن عبد السالم :هو أبو محمد عبد العزيز بن عبد السالم السلمي الدمشقي ،الملقب بـ"شيخ اإلسالم وسلطان
العلماء" ،فقيه أصولي محدث ،ومن شيوخه :فخر الدين ابن عساكر وسيف الدين اآلمديَ ،ولِي القضاء بمصر،
ومن كتبه" :القواعد الكبرى" و"مجاز القرآن" .ولد حوالي عام ( )578هـ وتوفي بالقاهرة عام ( )660هـ .تاج
الدين بن علي السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى ،ت :د .محمود محمد الطناحي وآخر( ،الجيزة :هجر1413 ،هـ)،
ط ،2ج ،8 :ص.210 - 209 :
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توســط بيــن القوليــن بحمــل األول علــى الباعــث الدنيــوي المبــاح ،والثانــي علــى الباعــث
وقــد يُ َّ
(((
الدنيــوي المحــرم.
فاجتمــاع البواعــث علــى العبــادة جائــز فيمــا إذا كان الباعــث الدينــي هــو األصلــي والدافــع القــوي،
تابعــا ،كمــا فــي باعــث التجــارة فــي الحــج وحيــازة الغنيمــة فــي الجهــاد ،فلصاحبــه
وكان الباعــث الدنيــوي ً
(((
ثوابــه ،لكــن ثوابــه ال يعــادل ث ـواب مــن خلصــت نيتــه هلل  .وهــذا الحكــم يســري علــى االشــتغال
ـذل ،أمــا العلــم غيــر الشــرعي فيُثــاب علــى قــدر توجيــه نيتــه هلل  إن أشــرك
طلبــا وبـ ً
بالعلــم الشــرعي ً
ـداء ،كمــا أنــه إن أخلــص النيــة ثــم جــاءه النفــع فــي الدنيــا فــا
فيهــا أمـ ًا
ـور دنيويــة ،ألنــه ليــس عبــادة ابتـ ً
يمنــع ،ألن باعثــه ابتغــاء وجــه اهلل  .والشــهادة التــي ينالهــا المتعلــم علــى علمــه وتنافســه فيــه ،فيحقــق
إخالصــه ،فينبغــي عليــه أن يجعلهــا ومكاســبها عوًنــا لــه علــى
مــن ورائهــا مكاســب عديــدة ،قــد تمــس
َ
االســتمرار فــي العلــم وتحصيــل رضــا اهلل  بنفــع عبــاده إو�ع ـزاز دينــه.
فعلــى المتنافســين فــي العلــم تزكيــة الباعــث وتوجيــه النيــة هلل  ،إو�ذا رأى المنافــس فــي طلــب
العلــم عــدم خلــوص نيتــه هلل  فــا يتــرك طلــب العلــم إو�ن لــم يســتطع تصحيحهــا ،فالتعلــم خيــر مــن
تركــه (((.وكذلــك المنافــس فــي التعليــم إن لــم يوجــد مــن يقــوم مقامــه وينفــع غيـره وبــات تعليمــه عبــر هــذه
فرضــا كفائيًّــا ،فعليــه أن يســتمر فــي تعليمــه ويحمــل نفســه علــى اإلخــاص ،وال يجــب عليــه
المنافســة ً
(((
ـوبا بالريــاء .كمــا ينبغــي أن يخلــو الباعــث مــن
أن يتــرك إو�ن وجــد فــي نفســه باع ًثــا دينيًّــا أو كان مشـ ً
الحقــد والحســد المذمــوم ،كمــا ســبق بيانــه فــي المنافســة.
المطلب الثاني :أدب إتقان التعلم والتعليم في المنافسة العلمية .وفيه:
أول معنــى إتقــان التعلــم والتعليــم فــي المنافســة العلميــة :اإلتقــان :هــو اإلحــكام لألشــياء،
ً
(((
المح َكــم أثنــاء المنافســة
ورجــل ِت ْقــن وَت ِقــن :أي حــاذق ،واإلتقــان هنــا :أداء التعلــم والتعليــم علــى الوجــه ُ
فيهمــا .فقــد يغفــل المتنافــس عــن أداء العلــم حقــه بغيــة اإلسـراع فــي تحصيــل خيـرات َسـ ْـب ِقه ،فــا تؤتــي
المنافســة العلميــة ثمراتهــا المطلوبــة شــرًعا.
((( أحمد بن قاسم العبادي ،حاشية العبادي ،ومعه تحفة المحتاج للهيتمي( ،دار إحياء التراث العربي) ،ج ،2 :ص:
.220
((( ينظر :ابن عابدين ،رد المحتار ،ج ،4 :ص .296 :الحطاب ،مواهب الجليل ،ج ،2 :ص .506 - 502 :النووي،
المجموع ،ج ،7 :ص .61 :ابن مفلح ،الفروع ،ج ،1 :ص .441 440 :الغزالي ،إحياء علوم الدين ،ج ،5 :ص:
.114
((( ينظر :نظام الدين وجماعة من الهند ،الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة بن النعمان( ،دار الفكر،
1411هـ 1991م) ،ج ،5 :ص.378 :
((( الغزالي ،إحياء علوم الدين ،ج ،3 :ص.402 - 399 :
((( ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (تقن) ،ج ،13 :ص.73 :
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ثانيا أدلــة إتقــان التعلــم والتعليــم فــي المنافســة العلميــة :إتقــان كل عمــل مطلــوب ،ومنــه التعلــم
ً
والتعليــم ،بدليــل:
 .أقولــه " :إِ َّن َّ
للاَ َعـ َّز َو َجـ َّل ي ُِحــبُّ إِ َذا َع ِمـ َل أَ َح ُد ُكـ ْم َع َمـ ً
ـا أَ ْن يُ ْتقِنَـهُ" (((.أي يُحْ ِكمــه بــأن
يعمــل بمــا علّمــه هللا بإتقــان وإحســان بقصــد نفــع خلــق هللا ،وعلــى حســب مــا تقتضيــه
الصنعــة (((،وصنعتــه هنــا التعلــم والتعليــم.
ــي ٍء ،فَــإِ َذا قَت َْلتُــ ْم فَأَحْ ِســنُوا ْالقِ ْتلَــةََ ،وإِ َذا
الحْ َســانَ َعلَــى ُك ِّل َش ْ
 .بقولــه " :إِ َّن هللاَ َكت َ
َــب ْ ِ
ُــرحْ َذبِي َحتَــهُ" (((.فيجــب اإلحســان
َذبَحْ تُــ ْم فَأَحْ ِســنُوا ال َّذبْــ َحَ ،و ْلي ُِحــ َّد أَ َح ُد ُكــ ْم َشــ ْف َرتَهُ ،فَ ْلي ِ
فــي كل عمــل باإلتيــان بــه علــى وجــه الكمــال ،وكل شــيء بحســبه ،فاإلحســان فــي
الواجبــات باإلتيــان بهــا علــى وجــه كمــال واجباتهــا هــو واجــب ،وأمــا اإلحســان فيهــا
بإكمــال مســتحباتها فليــس بواجــب (((.وكذلــك اإلتيــان بكمــال التعلــم والتعليــم مــن حيــث
الوجــوب وغيــره.
ثال ًثا أوجــه إتقــان التعلــم والتعليــم فــي المنافســة العلميــة :يتمثــل اإلتقــان فــي التعلــم والتعليــم مــن
خــال مــا يأتــي:
 .أالقيــام بالتعليــم علــى أكمــل وجــه :باتبــاع طرائــق تعليميــة تســهل إيصــال المعلومــة إلــى
المتعلــم ،وتبقيهــا لديــه أطــول فتــرة ممكنــة ،وتحقــق المتعــة والفائــدة .كمــا ينبغــي اتبــاع
الحكمــة فــي اســتخدام وســائل حســية مســاعدة تالئــم العمليــة التعليميــة وتعيــن علــى تحقيق
أهدافهــا ،باســتثارة اهتمــام المتعلــم وإشــباع حاجتــه التعلميــة ،وزيــادة خبرتــه ومشــاركته
فــي اكتســابها ،ومواجهــة الفــروق الفرديــة بيــن المتعلميــن (((.مــع مراعــاة حــال المتعلــم
((( الحديث برواية عائشة رضي هللا عنها .أخرجه أبو يعلى في مسنده ،مسند عائشة رضي هللا عنها ،رقم (،)4386
ج ،7 :ص .349 :وسليمان بن أحمد الطبراني واللفظ له ،وقال" :لم يرو هذا الحديث عن هشام إال مصعب ،تفرد
به بشر" ،المعجم األوسط ،ت :طارق بن عوض هللا وآخر( ،القاهرة :دار الحرمين) ،ج ،1 :ص ،275 :رقم
( .)897وقال علي بن أبي بكر الهيثمي" :رواه أبو يعلى ،وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان ،وضعفه جماعة".
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ت :حسين سليم ال ّداراني( ،دار المأمون للتراث) ،ج ،4 :ص.98 :
((( المناوي ،فيض القدير ،ج ،2 :ص.286 :
((( الحديث برواية شداد بن أوس  .tأخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ،باب
األمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة ،ج ،3 :ص ،1548 :رقم (.)1955
((( عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ،جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم ،ت :شعيب
2001م) ،ط ،7ج ،1 :ص.382 381 :
األرناؤوط وآخر( ،بيروت :مؤسسة الرسالة1422 ،هـ
((( د .فراس إبراهيم ،طرق التدريس ووسائله وتقنياته
.11 10
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نفسـيًّا وفكريًّــا وجســديًّا و ُخلقيًّــا ،وخبــرة المعلــم وفطنتــه ،وبيئــة التعليــم دينيًّــا واجتماعيًّــا
وزمانيًّــا ومكانيًّــا ،وموضــوع العلــم.
ويلحــق بالتعليــم القيــام بالتصنيــف والتأليــف علــى أكمــل وجــه ،مــن حيــث الت ـزام األمانــة ،فيحــرم
الكــذب بنســبتها إلــى غيــر مؤلفيهــا((( ،ويحــرم علــى طالــب العلــم إنابــة غيـره فــي عمــل بحــث مــا لــه ،كمــا
يحــرم علــى اآلخــر عملــه البحــث لغيـره .ويجــوز االقتبــاس مــن مؤلفــات اآلخريــن مــع االلتـزام باألمانــة
العلمية بنســبة ما اســتفيد منه علميًّا إلى مصدره (((،مع اتباع العزو الدقيق ،وحســن التنســيق المعين
علــى الفهــم الصحيــح ،وكمــال النقــل المفيــد والتدليــل المناســب .فــا يحقــق التنافــس فــي التعليــم ثمرتــه
المنشــودة إال مــن خــال إتقــان التعليــم.
 .بالقيام بالتعلم على أكمل وجه :بالجد في طلبه من مظانّه المعتمدة ،وبذل الجهد في الفهم
والحفظ وكل ما يلبي طلب العلم ،وتجنب الغش في العلم الشرعي أو الدنيوي ،لقوله :
ْس ِمنّا" (((.إذ يحرم تحصيل مرتبة علمية عن طريق الغش ،بحيث لم يبذل
" َم ْن غَشَّ فَلَي َ
فيها المنافِس جهدًا يؤهله لها ،فيكون عندئ ٍذ كمن وصفه النبي  بقوله" :ال ُمتَ َشبِّ ُع بِما لَم
س ثَوْ بَ ْي ُزوْ ر" (((.فالذي يوهم اآلخرين بما ليس عنده كالبس ثوبي كذب ،ألنه
يُ ْعطَ َكالبِ ِ
(((
كذب على نفسه ً
أول ،وعلى غيره ثانيًا.
ويُفيــد التقييــم فــي معرفــة مــدى اإلتقــان فــي التعلــم ،ويُقصــد بتقييــم المتعلــم :امتحانــه فيمــا تعلَّمــه
لمعرفــة مــدى اكتســابه العلــم الــذي كان يطلبــه ،ومــدى خبرتــه بــه وكفاءتــه لممارســة مؤهالتــه،
ـر مــا يتــم بذلــك نقلــه إلــى مرحلــة تعليميــة أعلــى.
باإلضافــة إلــى معرفــة أخطائــه ألجــل تصويبهــا ،وكثيـ ًا
((( ينظر :د .محمد توفيق رمضان البوطي ،البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتها (في األصل رسالة
2001م) ،ط إعادة ،ص.214 :
دكتوراه)( ،دمشق :دار الفكر ،بيروت :دار الفكر المعاصر1422 ،هـ
((( ينظر :البيوع الشائعة ،د .توفيق البوطي .214 :بكر بن عبد هللا أبو زيد ،ملكية التأليف تاري ًخا وحك ًما ،مجلة
المجمع الفقهي اإلسالمي ،السنة  ،2العدد  ،2ص.249 :
((( هذا جزء من حديث برواية أبي هريرة .أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب قول النبي " :من غشنا
فليس منا" ،ج ،1 :ص ،99 :رقم ( .)102وأبو داود في سننه ،كتاب البيوع ،باب في النهي عن الغش ،ج،4 :
ص ،165 :رقم ( .)3446والترمذي في جامعه الصحيح واللفظ له ،وقال . .." :العمل على هذا عند أهل العلم،
كرهوا الغش ،وقالوا :الغش حرام" .كتاب البيوع ،باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع ،ج ،3 :ص597 :
 ،598رقم ( .)1315وابن ماجه في سننه ،أبواب التجارات ،باب النهي عن الغش ،ج ،3 :ص ،337 :رقم
(.)2224
((( الحديث برواية أسماء رضي هللا عنها .أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب المتشبع بما لم ينل،. ..
ج ،7 :ص ،35 :رقم ( .)5219ومسلم في صحيحه ،كتاب اللباس والزينة ،باب النهي عن التزوير في اللباس
وغيره ،. ..ج ،3 :ص ،1681 :رقم (.)2130
((( ينظر :العسقالني ،فتح الباري ،ج ،9 :ص.318 :
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وتبــرز هنــا قيمــة الشــهادات التــي ينالهــا الطالــب بعــد امتحانــه ،فهــي نتيجــة جهــد مبــذول وكفــاءة
علميــةَ ،تمنــح الطالــب حقوقهــا وتؤهلــه لممارســة صالحياتهــا .وعلــى هــذا عمــل الســلف الصالــح،
فاإلجــازة الممنوحــة فــي الفقــه وروايــة الحديــث وســائر العلــوم تجســيد لمعنــى الشــهادة اليــوم.
أيضــا لمعرفــة مــدى قيامــه بواجبــه بشــكل محكــم ،وتقويــم خطئــه وتقصيـره.
والتقييــم مطلــوب للمعلــم ً
مطلبــا شــرعيًّا وتربويًّــا فــا بــد مــن وضعــه علــى أســس ســليمة ،لي ارعــي جهــد المعلــم
إو�ذا كان التقييــم
ً
والمتعلــم وحــال المتنافســين وقدراتهــم العلميــة ،ويتســم بالعــدل والحكمــة ،فيكفــل للنــاس حقوقهــم.
المطلب الثالث :أدب مراعاة مصلحة اآلخرين في المنافسة العلمية.
أول معنــى مراعــاة مصالــح اآلخريــن فــي المنافســة العلميــة :المصالــح :جمــع مصلحــة ،وهــي
ً
(((
(((
لغ ـةً :المنفعــة .واإلســام ارعــى مصالــح العبــاد فــي أحكامــه  ،إذ إن مقصــود الشــرع مــن الخلــق
خمســة :حفــظ دينهــم ونفســهم وعقلهــم ونســلهم ومالهــم ،فمــا يتضمــن حفــظ هــذه األصــول فهــو مصلحــة،
ومــا يفوتهــا فهــو مفســدة ودفعــه مصلحــة (((.ويغلــب علــى المنافســين الرغبــة بتحقيــق مصالحهــم ،والتــي
قــد تضــر بمصالــح غيرهــم ،لــذا كان مــن األدب م ارعــاة مصلحــة الغيــر فــي المنافســة العلميــة ،بنفعــه
أو بعــدم إلحــاق المفســدة بــه.
ثانيا أدلــة مراعــاة مصالــح اآلخريــن فــي المنافســة العلميــة :يــدل علــى نفــع اآلخريــن وعــدم
ً
اإلض ـرار بهــم:
 .أقولــه ْ :
للاَِ ،وأَ َح ُّبهُـ ْم إِلَــى َّ
ق ِعيَــا ُل َّ
"الخ َْلـ ُ
للاِ أَ ْنفَ ُعهُـ ْم لِ ِعيَالِـ ِه"((( ،فالنــاس فقــراء يعولهــم
هللا  ،وأحبهــم إليــه مــن ينفــع النــاس بالهدايــة والتعليــم والعطــف واإلنفــاق ،ومختلــف
((( إبراهيم مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط ،ج ،1 :ص ،520 :مادة (صلح).
((( إبراهيم بن موسى الشاطبي ،الموافقات في أصول الشريعة ،ت :عبد هللا دراز وآخر( ،بيروت :دار المعرفة:
بيروت1422 ،هـ 2001م) ،ط ،5ج ،2 :ص.322 :
((( محمد بن محمد الغزالي ،المستصفى ،ت :محمد عبد السالم عبد الشافي( ،دار الكتب العلمية1413 ،هـ
1993م) ،ط ،1ص .174 :لن تتناول الباحثة تقسيم المصالح إلى معتبرة ومرسلة وملغاة ،وإلى مصالح ضرورية
وحاجية وتحسينية ومكمالت ذلك ،فالبحث في هذا ليس هنا محله ،وكتب األصول ومنها الموافقات للشاطبي تذخر
بذلك ،فيرجع إليها.
((( الحديث برواية أنس .أخرجه أحمد بن عمرو البزار ،البحر الزخار (مسند البزار) ،ت :محفوظ الرحمن زين هللا
وآخ َرين( ،المدينة المنورة :مكتبة العلوم والحكم ،بدأت 1988م ،وانتهت 2009م) ،ط .1مسند أنس بن مالك ،ج:
 ،13ص ،332 :رقم ( .)6947وأبو يعلى في مسنده ،مسند أنس بن مالك ،ثابت البناني ،ج ،6 :ص ،65 :رقم
( .)3315وقال الهيثمي" :رواه أبو يعلى والبزار ،وفيه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك" .مجمع الزوائد،
ج ،8 :ص.191 :
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وجــوه اإلحســان.

(((

 .بقولــه َ :
ضـ ّر
"ل َ
ضـ َرا َر"((( ،فيمتنــع اإلضــرار باآلخريــن ،ســواء انتفــع ال ُم ِ
ضـ َر َر َو َل ِ
أو ال ،وســواء قصــد النفــع لنفســه أو اإلضــرار بغيــره ،وســواء كان الضــرر مــن فــرد
(((
آلخــر أو مــن كل فــرد لآلخــر.
ثال ًثا أوجه مراعاة مصالح اآلخرين في المنافسة العلمية :ينبغي مراعاة ما يأتي:
 .أمراعاة المصلحة العامة :وذلك من خالل أمور عدة ،منها:
1.الشــعور بالمســؤولية تجــاه أ ّمتــه لنفعهــا مــن خــال تعلمــه أو تعليمــه ،فينافــس فيمــا فيــه
الخيــر ألمتــه وبمــا يحقــق مصلحــة اآلخريــن ،لــذا كان النبــي  يعلمنــا الدعــاء لطلــب
العلــم بقولــه َ " :سـلُوا هللاَ ِع ْل ًمــا نافِ ًعــا ،وتَ َعـ َّو ُذوا بِــاهللِ ِمـ ْ
ـن ِع ْلـ ٍـم ال يَ ْنفَـعُ" (((.وخيــر النفــع
مــا كان متعديًــا إلــى الغيــر.
2.عدم كتمان العلم حين حاجة األ ّمة والغير إليه ،والدليل على ذلك:
ـون َمــا أَ ْن َزْل َنــا ِمـ َـن ال َْبيِّ َنـ ِ
ـاس ِفــي
ـاه لِلنَّـ ِ
•قولــه { :إِ َّن الَّ ِذيـ َـن َي ْكتُ ُمـ َ
ـات َوال ُْه ـ َدى ِمـ ْـن َب ْع ـ ِد َمــا َبي ََّّنـ ُ
َّ َّ
ـاب أُولَِئـ َـك يلْعنُهــم اللَّ ـ ُه ويلْعنُهــم َّ
ا ْل ِك َتـ ِ
َح ـوا َوَبيَّنُ ـوا َفأُول ِئـ َـك
الل ِعنُـ َ
صل ُ
ـون * إِال ال ِذيـ َـن تابُ ـوا َوأَ ْ
ََ َ ُ ُ
ََ ُُ
َّ
َّاب الرِ
َّحيـ ُـم} [البق ـرة .]160 - 159 :فمــن يكتــم العلــم الــذي أوجــب
ـوب َعل َْي ِهـ ْـم َوأََنــا التــو ُ
أَتُـ ُ
(((.
اهلل تبليغــه اســتحق الطــرد واإلبعــاد
((( المناوي ،فيض القدير ،ج ،3 :ص.505 :
((( الحديث برواية ابن عباس .أخرجه ابن ماجه في سننه ،وجاء في تحقيق شعيب األرناؤوط وغيره لسنن ابن ماجه
أن الحديث بإسناده هذا ضعيف ،لكنه صحيح لغيره بشواهده .كتاب األحكام ،باب من بنى في حقه ما يضر بجاره،
ج ،3 :ص ،432 :رقم ( .)2341وأحمد بن محمد بن حنبل ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ت :شعيب األرناؤوط
وآخرون ،إشراف د .عبد هللا بن عبد المحسن التركي( ،مؤسسة الرسالة1421 ،هـ 2001م) ،ط ،1مسند بني
هاشم ،مسند عبد هللا بن العباس ،ج ،5 :ص ،55 :رقم ( .)2865وسليمان بن أحمد الطبراني ،المعجم الكبير ،ت:
حمدي بن عبد المجيد السلفي( ،القاهرة :مكتبة ابن تيمية الرياض :دار الصميعي) ،ط ،2باب العين ،عكرمة عن
ابن عباس ،ج ،11 :ص ،228 :رقم (.)11576
((( سليمان الباجي ،المنتقى شرح الموطأ( ،جوار محافظة مصر :مطبعة السعادة1332 ،هـ) ،ط ،1ج ،6 :ص.40 :
((( الحديث برواية جابر بن عبد هللا .أخرجه ابن ماجه في سننه ،أبواب الدعاء ،باب ما تعوذ منه رسول هللا ،ج:
 ،5ص ،15 :رقم ( .)3843وأبو يعلى في مسنده بطرق متعددة ،مسند جابر ،كما في :ج ،3 :ص ،437 :رقم
( .)1927قال البوصيري "هذا إسناد صحيح ،رجاله ثقات" .مصباح الزجاجة ،ج ،4 :ص .140 :لكن المناوي
أشار إلى ضعف أحد رواته ،ثم قال" :قال العالئي :الحديث حسن غريب" .فيض القدير ،ج ،4 :ص.108 :
((( ينظر :محمد الشوكاني ،فتح القدير( ،دمشق بيروت :دار ابن كثير الكلم الطيب1414 ،هـ) ،ط ،،1ج ،1 :ص:
 .187و(الالعنون)  :المالئكة والمؤمنون ،وقيل :كل من يتأتى منهم اللعن بما فيهم الجن ،وقيل :الحشرات
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يامـ ِة" (((.فمــن َمنــع
ْج َمـ ُه اهللُ ِبلِجــا ٍم ِمـ ْـن نـ ٍ
"مـ ْـن ُسـ ِئ َل َعـ ْـن ِع ْلـ ٍم َف َك َت َمـ ُه أَل َ
ـار َيـ ْـوَم ال ِق َ
•قولــه َ :
لج ًمــا فمــه بلجــام مــن نــار
علمــا واجـ َ
ـب التبليــغ عــن ســائله ،أصبــح يــوم القيامــة كال ـ ّدواب ُم َ
ً
(((
اء عملــه.
ز
جـ َ
ويمكن القول بلزوم تبليغ العلم عند الحاجة ،ويحرم كتمه إو�ن صلح لذلك جماعة ،كما فيما
يأتي:
•تعذر تحصيل العلم العيني أو الكفائي من غيره في وقت الحاجة إليه.
•عدم قيام اآلخرين بالتعليم المفروض عي ًنا أو كفايةً ،أو عدم حصول كفاية التعليم بهم.
•أن يكــون المعلــم مســؤوًل عــن بيــان كل مــا يُحتــاج إليــه مــن العلــم المقصــود إو�ن لــم يكــن
مفروضــا ،شــرعيًّا كان العلــم أو غيــر شــرعي ،كمــا فــي مواضــع التعليــم والم اركــز التعليميــة
ً
ِّ
التــي يُســتأمن فيهــا المعلــم علــى بيــان العلــم ،أو كمــا فــي المناقشــات العلميــة التــي ينبغــي
فيهــا إظهــار الحــق ،ونحــو ذلــك.
ِّ
تبعــا
وهــذا كلــه إن لــم يكــن للمعلــم عــذر مشــروع يمنعــه مــن التعليــم ،إذ قــد يتغيــر حكــم التعليــم ً
ِيض ـ ٌة علــى ك ِّ
لحــال المتعلــم وباعثــه مــن التعلــم كمــا ســبق بيانــه ،حيــث يقــول َ :
ُل
ـب ال ِع ْل ـ ِم َفر َ
"طلَـ ُ
(((
ُّ
َّ
ُم ْس ـلِ ٍم ،وو ِ
ـب".
الخ ِ
َم َقلِّ ـ ِد َ
الجوهـ َـر واللؤلـ َـؤ والذ َهـ َ
نازيـ ِـر َ
اضـ ُـع ال ِعل ـ ِم عنــد َغيـ ِـر أهلِ ـ ِه ك ُ
أمــا بالنســبة للمنافســة فــي التأليــف وحــق المؤلــف علــى مؤلَّفــه بمنــع نســخه وطباعتــه دون إذنــه أو
إذن الــدار ،وذلــك بعــد انتشــار الطابعــات ودور النشــر والتوزيــع ،فكثيــر مــن القوانيــن الوضعيــة تقــر
هــذا الحــق((( ،وعليــه مجمــع الفقــه اإلســامي((( ،فللمؤلِّــف حـ ّـق مالـ ّـي فــي مؤلَّفــه يســتأثر بــه ويحميــه.
والبهائم .الموضع نفسه.
((( الحديث برواية أبي هريرة .أخرجه أبو داود في سننه واللفظ له ،كتاب العلم ،باب كراهية منع العلم ،ج ،4 :ص:
 ،244رقم ( .)3650والترمذي في جامعه الصحيح وقال" :حديث أبي هريرة حديث حسن" .كتاب العلم ،باب
كتمان العلم ،رقم ( ،)2649ج ،5 :ص .29 :وابن ماجه في سننه ،أبواب السنة ،باب من سئل عن علم فكتمه ،ج:
 ،1ص ،178 :رقم (.)266
((( المباركفوري ،تحفة األحوذي ،ج ،7 :ص.408 :
((( الحديث برواية أنس بن مالك .أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه ،أبواب السنة ،باب فضل العلماء والحث على
طلب العلم ،ج ،1 :ص ،151 :رقم ( .)224وقد سبق تخريج هذا الحديث دون التعرض للفظ "وواضع العلم." ...
((( ينظر :بكر بن عبد هللا أبو زيد ،ملكية التأليف تاري ًخا وحك ًما ،مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي ،السنة  ،2العدد ،2
.213
ص212 :
((( رابطة العالم اإلسالمي ،المجمع الفقهي اإلسالمي ،قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة ،الدورات
.194
( ،)17 1القرارات ( ،)102 1ط ،2قرارات الدورة التاسعة ،القرار الرابع ،ص193 :
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لكــن يُرجــى مــن أصحــاب المنتجــات الفكريــة ودور النشــر المتنافســين أن ي ارعـوا حاجــة اآلخريــن إلــى
عامتهــم ويلبــي حاجتهــم العلميــة ،والتســامح وتقديــم الدعــم
من َتجهــم ،فيبذلــوه بأجــر يناســب أوضــاع ّ
العلمــي علــى نح ـ ٍو ال ضــرر فيــه وال غــرر ،وذلــك فيمــا يتعلــق باالســتفادة الشــخصية ال االســتغالل
المــادي ،ولـ ٍّ
ـكل أجـره عنــد اهلل .
 .بمراعاة مصلحة المتنافَس :بعدم إلحاق الضرر به ،وذلك من خالل اآلداب اآلتية:
1.عــدم التكبــر عليــه بالفصاحــة األدبيــة أو المكانــة العلميــة أو الزيــادة المعرفيــة ،فقــد قــال
رســول هللا " :يَ ْ
ـوض ْال َخ ْيـ ُل
ـر ،و َحتَّــى تَ ُخـ َ
ظهَـ ُر ْ ِ
ال ْسـ َـا ُم َحتَّــى يَ ْختَلِــفَ التُّ َّجــا ُر فِــي ْالبَحْ ـ ِ
للاِ ،ثُـ َّم يَ ْ
يل َّ
ـن أَ ْقـ َرأُ ِمنَّــا؟ َمـ ْ
ظهَـ ُر قَــوْ ٌم يَ ْقـ َرءُونَ ْالقُــرْ آنَ  ،يَقُولُــونَ َ :مـ ْ
ـن أَ ْفقَـهُ ِمنَّــا؟
فِــي َسـبِ ِ
ُ
َ
ـر؟ " قَالُــواَّ :
للاُ َو َر ُســولهُُ
ُ
ك ِمـ ْ
َمـ ْ
ـن أَ ْعلَـ ُم ِمنَّــا؟ " ثـ َّم قَــا َل ِلصْ َحابِـ ِه" :هَــلْ فِــي أولَئِـ َ
ـن َخ ْيـ ٍ
(((
ُ
ُ
ُ
ك ِم ْن ُك ـ ْم ِمـ ْ
ـار" .فالعلــم أعظــم
ـن هَ ـ ِذ ِه ْال َّم ـ ِة ،فَأولَئِ ـ َ
أَ ْعلَ ـ ُم ،قَــا َل" :أولَئِ ـ َ
ك هُ ـ ْم َوقُــو ِد النَّـ ِ
مــا يُتكبَّــر
به عادة ،فينبغي تجنب ذلك التكبر (((،كما يحدث عند التنافس فيه.
2.عــدم إيــذاء المنافَــس أو التجريــح بســمعته ليعلــو عليــه بشــأنه ،بــل ينبغــي إعانــة منافســه
عنــد حاجتــه وحــب الخيــر لــه ،حيــث يقــول رســول هللا " :ال ُمسْــلِ ُم أَ ُخــو ال ُمسْــلِ ِم الَ
يَ ْ
ـن َكانَ فِــي َحا َج ـ ِة أَ ِخي ـ ِه َكانَ َّ
ـن فَ ـ َّر َج َعـ ْ
للاُ فِــي َحا َجتِ ـ ِهَ ،و َمـ ْ
ظلِ ُم ـهُ َوالَ يُ ْس ـلِ ُمهَُ ،و َمـ ْ
ـن
ـن َسـتَ َر ُم ْسـلِ ًما َسـتَ َرهُ َّ
ُم ْسـلِ ٍم ُكرْ بَـةً ،فَـ َّر َج َّ
ت يَــوْ ِم القِيَا َمـ ِةَ ،و َمـ ْ
للاُ َع ْنـهُ ُكرْ بَـةً ِمـ ْ
للاُ
ـن ُك ُربَــا ِ
يَــوْ َم القِيَا َمـ ِة" (((.ففــي الحديــث :حــضٌّ علــى التعــاون وحســن المعاشــرة ،وســتر المؤمــن
وتــرك التســمع بــه واإلشــهار لذنوبــه (((،ومــن التعــاون التذاكــر بيــن المتنافســين فــي
العلــم ،ودعــاء بعضهــم لبعــض بالفــوز بالخيــر.

((( الحديث برواية عمر بن الخطاب .أخرجه البزار في مسنده ،مسند عمر بن الخطاب ،أسلم مولى عمر عن عمر،
ج ،1 :ص ،405 :رقم ( .)283وأخرجه الطبراني في معجمه األوسط واللفظ له ،باب الميم ،من اسمه محمد،
ج ،6 :ص ،221 :رقم ( .)6242وقال الهيثمي" :رواه الطبراني في األوسط والبزار ،ورجال البزار موثقون".
مجمع الزوائد ،ج ،1 :ص.186 :
((( الغزالي ،إحياء علوم الدين ،ج ،3 :ص.427 :
((( الحديث برواية عبد هللا بن عمر .أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له ،كتاب المظالم والغصب ،باب ال يظلم
المسلم المسلم وال يسلمه ،ج ،3 :ص ،128 :رقم ( .)2442ومسلم في صحيحه ،كتاب البر والصلة واآلداب ،باب
تحريم الظلم ،رقم ( ،)2580ج ،4 :ص.1996 :
((( العيني ،عمدة القاري ،ج ،12 :ص.289 :
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3.حـوار المنافَس بأسـلوب حسـن في الحـوارات والمناظرات المتنافَس فـي العلم من خاللها،
مـع اتبـاع الحكمـة فـي ذلـك ،حيـث يقـول  عـن مجادلـة الكفـارَ { :وجا ِد ْلهُـ ْم بِالَّتِـي ِهـ َي
أَحْ َسـنُ } [النحـل ،]125 :وذلـك بالرفـق والليـن والمداراة وحسـن الخطـاب ،إلثبات الحق
ال لغـرض سـواه (((،وإذا كان هـذا مطلوبًـا مـع الكفـار فمـع المؤمنين أولى.

ص ُحــوا فِــي ْال ِع ْلـ ِـم ،فَـإِ َّن ِخيَانَـةَ أَ َح ِد ُك ْم فِــي ِعل ِم ِه
4.النصــح لمنافســه فــي العلــم ،لقولــه " :تنَا َ
(((
ْ
ُ
أَ َش ـ ُّد ِمـ ْ
ـن خيانَتِ ـ ِه فِــي َمالِ ـ ِهَ ،وإِ َّن هللاَ َع ـ َّز َو َج ـ َّل َســائِل ُك ْم يَــوْ َم القِيَا َم ـ ِة" .أي تناصحــوا
فــي تعلمــه وتعليمــه ،كالنصــح فيمــن يأخــذ عنــه ،وأخــذ مــا يلزمــه وتــرك مــا ال يلزمــه،
وبإخــاص النيــة والعمــل بالعلــم ونشــره ،فكتــم العلــم وخلــط الحــق بالباطــل خيانــة ،ألن
(((
األنفــس تشــح بالبــذل لالمتيــاز عــن غيرهــا بمعرفــة مــا ال يعــرف.

خاتمة البحث:
ً
أول نتائج البحث :وأهمها:
1.المنافســة العلميــة هــي :بــذل جهــد فــي مســابقة الغيــر فــي أمــر ذي صلــة بالعلــم لتحصيــل
هــدف مــا.
2.للمنافسة العلمية آثار إيجابية وسلبية ،فال بد من ضبطها بأحكام الشرع.
3.المنافســة العلميــة هــي تصــرف أو عقــد مســتقل بنفســه ولهــا أحــكام خاصــة بهــا ،ويتحــدد
وصفهــا الفقهــي مــن حيــث مــدى شــبهها بعقــود أخــرى أو مــدى لزومهــا وجوازهــا بنــاء علــى:
طبيعــة المنافســة فيــه ،ووجــود عــوض فيــه أو ال ،مشــروط أو غيــر مشــروط ،وكونــه بيــن
متنافســين فقــط أو مــع وجــود مانــح أجنبــي.
ـداء ،لكــن قــد تعتريهــا األحــكام التكليفيــة المختلفــة
4.المنافســة العلميــة مشــروعة ومندوبــة ابتـ ً
بنــاء علــى العلــم المنا َفــس فيــه ،وحــال المنافســين ،وحــال المنافســة وأثرهــا.
((( القاسمي ،محاسن التأويل ،ج ،6 :ص.423 :
((( الحديث برواية ابن عباس .أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ،باب العين ،عكرمة عن ابن عباس ،ج،11 :
ص ،270 :رقم ( .)11701وقال الهيثمي" :رواه الطبراني في الكبير ،وفيه أبو سعد البقال ،قال أبو زرعة :لين
الحديث ،مدلس ،قيل :هو صدوق؟ قال :نعم ،كان ال يكذب .وقال أبو هشام الرفاعي :حدثنا أبو أسامة قال :حدثنا أبو
سعد البقال ،وكان ثقة .وضعفه شعبة لتدليسه والبخاري ويحيى بن معين ،وبقية رجاله موثقون" .مجمع الزوائد،
ج ،1 :ص.140 :
((( محمد بن إسماعيل الصنعاني األمير ،التنوير شرح الجامع الصغير ،ت :د .محمد إسحاق محمد إبراهيم( ،الرياض:
مكتبة دار السالم 1432 ،هـ  2011م) ،ط ،1ج ،5 :ص.96 :
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املنافسة العلمية ،حكمها وآدابها الرشعية ( )334 - 375
5.تجوز المنافســة العلمية على عوض :كهدية إن كانت لهدف مشــروع ولم تؤد إلى مفســدة،
وكأجرة ،وفي المســابقات إن خلت من القمار المحرم.
6.من آداب المنافسة العلمية تزكية الباعث مما ال يرضي اهلل .
7.من آداب المنافسة العلمية إتقان التعلم والتعليم بأدائهما على الوجه المحكم المشروع.
8.مــن آداب المنافســة العلميــة م ارعــاة المصلحــة العامــة ومصلحــة المنا َفســين ،بنفعهــم وعــدم
اإلضـرار بهــم.
ثانيًا توصيات البحث :وأهمها:
1.تفعيــل الم اركــز التعليميــة للمنافســات العلميــة وفــق خطــة محكمــة دوريــة ،مــع تقييــم دقيــق،
وتوجيــه حكيــم ،ومتابعــة ِّ
محف ـزة ،وبإش ـراف ذوي االختصــاص وأهــل الشــرع.
ـرر
2.اعتمــاد مقــرر د ارســي فــي الم اركــز التعليميــة ،عــن آداب التعلــم والتعليــم ،بحيــث يكــون مقـ ًا
وعمليــا ،لألثــر النافــع لذلــك فــي صــاح العمليــة التعليميــة والمنافســة فيهــا.
نظرًيــا
ً
ومــع ختــام هــذا البحــث أســأل اهلل  أن يكتــب لهــذا البحــث خيــر ســداد وحكمــة إو�خــاص وقبــول،
ـار طيبــة مباركــة لخيــر علــم نافــع وعمــل صالــح ،إنــه  خيــر مســؤول ،والحمــد هلل
وأن يجعــل لــه آثـ ًا
رب العالميــن.

قائمة المصادر والمراجع:
المراجع العربية:
1.مصطفـى ،إبراهيـم وآخـرون1392( .هــ-1972م) .المعجـم الوسـيط (ط .)2القاهـرة :مجمـع اللغـة العربيـة،
اسـتانبول :المكتبـة اإلسلامية.
 2.الشاطبي ،إبراهيم بن موسى1422( .هـ
هللا دراز وآخـر .بيـروت :دار المعرفـة.

2001م) .الموافقـات فـي أصـول الشـريعة (ط .)5ت :عبـد

 3.البوصيـري ،أحمـد بـن أبـي بكـر1403( .هــ) .مصبـاح الزجاجة فـي زوائد ابن ماجـه (ط .)2ت :محمـد المنتقى
الشـنكاوي .بيـروت :دار العربية.
 4.القليوبي ،أحمد سالمة1415( .هـ 1995م) .حاشـية قليوبـي ،ومعـه حاشـية عميـرة ألحمـد البرلسـي
عميـرة .بيـروت :دار الفكـر.
 5.النسائي ،أحمد بن شعيب .المجتبى من السنن (سنن النسائي) .الرياض ع ّمان :بيت األفكار الدولية.
 6.العسـقالني ،أحمـد بـن علـي بـن حجـر1379( .هــ) .فتح الباري شـرح صحيـح البخـاري ،ترقيم محمد فـؤاد عبد
الباقـي ،إخـراج وتصحيـح محـب الديـن الخطيـب ،تعليـق عبـد العزيز بن عبـد هللا بن بـاز .بيـروت :دار المعرفة.
 7.التميمـي ،أحمـد بـن علـي أبـو يَعلـى1404( .هــ 1984م) .مسـند أبي يعلى (ط .)1ت :حسـين سـليم .دمشـق :دار
المأمـون للتراث.
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 8.الجصاص ،أحمد بن علي الرازي1428( .هـ 2008م) .أحـكام القـرآن ،راجعـه صدقـي محمـد جميـل.
بيـروت :دار الفكـر.
 9.البـزار ،أحمـد بـن عمـرو( .د .ت) .البحر الزخار (مسـند البـزار) (ط .)1ت :محفوظ الرحمـن زين هللا وآخ َرين،
(المدينـة المنـورة :مكتبة العلوم والحكم [بـدأت 1988م ،وانتهت 2009م]
	 10.النفراوي ،أحمد بن غنيم1415( .هـ1995 ،م) .الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القرواني .دار الفكر.
	 11.أحمـد بـن قاسـم العبـادي ،حاشـية العبـادي ،مطبوع معـه تحفة المحتـاج للهيتمي وحاشـية الشـرواني( ،دار إحياء
التـراث العربي).
	 12.ابـن حنبـل ،أحمـد بـن محمـد1421( .هــ 2001م) .مسـند اإلمـام أحمـد بـن حنبـل (ط .)1ت :شـعيب األرنـاؤوط
وآخريـن ،إشـراف د .عبـد هللا بـن عبـد المحسـن التركـي .مؤسسـة الرسـالة.
	 13.الدرديـر ،أحمـد بـن محمـد1425( .هــ 2005م) .الشـرح الكبيـر علـى مختصـر خليـل ،مـع حاشـية الدسـوقي
وتقريـرات المحقـق محمـد عليـش .بيـروت :دار الفكـر.
	 14.شـهاب الديـن الخفاجـي ،أحمـد بـن محمـد .عناية القاضـي وكفايـة الراضي على تفسـير البيضاوي .بيـروت :دار
صادر.
	 15.الصاوي ،أحمد بن محمد .حاشية الصاوي على الشرح الصغير .دار المعارف.
	 16.الفيّومي ،أحمد بن محمد .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .بيروت :المكتبة العلمية.
	 17.أبو زيد ،بكر بن عبد هللا .ملكية التأليف تاري ًخا وحك ًما ،مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي ،السنة  ،2العدد .2
	 18.السـبكي ،تـاج الديـن بـن علـي1413( .هــ) .طبقـات الشـافعية الكبـرى (ط .)2ت :د .محمـود الطناجـي وآخـر.
الجيـزة :هجـر.
	 19.الراغـب األصفهانـي ،الحسـين بـن محمـد1412( .هــ) .المفـردات في غريب القـرآن (ط .)1ت :صفـوان عدنان
الداودي ،دمشق بيروت :دار القلم الدار الشـامية.
	 20.رابطة العالم اإلسلامي ،المجمع الفقهي اإلسلامي ،قرارات المجمع الفقهي اإلسلامي بمكة المكرمة ،الدورات
( ،)17 1القرارات ( ،)102 1ط.2
	 21.الطبراني ،سليمان بن أحمد .المعجم األوسط ،ت :طارق بن عوض هللا وآخر .القاهرة :دار الحرمين.
	22.الطبراني ،سليمان بن أحمد .المعجم الكبير ،ت :حمدي السلفي (ط .)2القاهرة :مكتبة ابن تيمية ا لر يـا ض :
دار الصميعـي.
	 23.أبو داود السجسـتاني ،سـليمان بن األشـعث1419( .هـ 1998م) .سـنن أبي داود (كتاب السـنن) (ط .)1ت :محمد
عوامة .جدة :دار القبلة للثقافة اإلسالمية بيروت :مؤسسـة الريان ،مكة :المكتبة المكية.
	 24.الباجي ،سليمان بن خلف1332( .هـ) .المنتقى شرح الموطأ (ط .)1جوار محافظة مصر :مطبعة السعادة.
	 25.خليل ،السيد وآخرون1302( .هـ) .مجلة األحكام العدلية (المجلة) .بيروت :المطبعة األدبية.
	 26.ال َّ
صفَـدي ،صلاح الديـن خليـل بـن أ ْيبَـك1420( .هــ 2000م) .الوافـي بالوفيـات (ط .)1ت :أحمـد األرنـاؤوط
وآخـر .بيـروت :دار إحيـاء التـراث العربـي.
ً
	 27.ابـن رجـب ،عبـد الرحمـن بـن أحمـد1422( .هــ 2001م) .جامـع العلـوم والحكـم فـي شـرح خمسـين حديثـا مـن
جوامـع الكلـم (ط .)7ت :شـعيب األرنـاؤوط وآخـر .بيـروت :مؤسسـة الرسـالة.
	 28.بـن رجـب ،عبـد الرحمـن بن أحمـد1417( .هـ 1996م) .فتح الباري شـرح صحيح البخـاري (ط .)1ت :محمود
بـن شـعبان وآخرون .المدينـة المنورة :مكتبـة الغرباء األثرية.
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2009م) .االختيـار لتعليـل المختـار (ط .)1ت :شـعيب
صلي ،عبد هللا بن محمود1430( .هـ
	 29.ال َموْ ِ
األرنـاؤوط وآخ َريـن .دمشـق :دار الرسـالة العالميـة.
	 30.ابـن قدامـة المقدسـي ،عبـد هللا موفـق الديـن1417( .هــ 1997م) .المغني شـرح مختصر الخرقـي (ط .)3ت :د.
عبـد هللا بـن عبـد المحسـن التركـي وآخر .الريـاض :دار عالـم الكتب.
	 31.ابن الحاجب ،عثمان1424( .هـ 2004م) .مختصـر ابـن الحاجـب فـي أصـول الفقـه ،مطبـوع مـع بيـان
المختصـر لألصبهانـي (ط .)1ت :أ .د .علـي جمعـة محمـد .القاهـرة :دار السلام.
	 32.الهيثمي ،علي بن أبي بكر .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ت :حسين سليم أسد ال ّداراني .دار المأمون للتراث.
	 33.ابن اللحام ،علي بن عباس1415( .هـ 1994م) .القواعد (ط .)1ت :أيمن صالح شعبان .القاهرة :دار الحديث.
	 34.اآلمدي ،علي بن محمد1405( .هـ 1985م) .اإلحـكام فـي أصـول األحـكام (ط .)1ت :إبراهيـم العجـوز.
بيـروت :دار الكتـب العلميـة.
	 35.القابسـي ،علـي بـن محمد1968( .م) .الرسـالة المفصلة ألحوال المتعلمين وأحكام المعلميـن والمتعلمين ،مطبوع
مـع التربيـة في اإلسلام للدكتور أحمـد فؤاد األهواني .القاهـرة :دار المعارف.
	 36.المـاوردي ،علـي بـن محمـد1419( .هــ 1999م) .الحـاوي الكبيـر فـي فقـه مذهـب اإلمـام الشـافعي وهـو شـرح
مختصـر المزنـي (ط .)1ت :علـي محمـد معـوض وآخـر .بيـروت :دار الكتـب العلميـة.
	 37.إبراهيم .د .فراس2005( .م) .طرق التدريس ووسائله وتقنياته وسائل التعلم والتعليم .ع ّمان :دار أسامة.
	 38.الدسـوقي ،محمـد بـن أحمـد1425( .هــ 2005م) .حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر للدردير ،مـع تقريرات
المحقـق محمـد عليـش .بيـروت :دار الفكر.
	 39.الذهبي ،محمد بن أحمد1416( .هـ 1995م) .ميـزان االعتـدال فـي نقـد الرجـال ،ويليـه ذيـل ميـزان االعتـدال
لعبـد الرحيـم العراقـي (ط .)1ت :علـي محمـد معـوض وآخـر .بيـروت :دار الكتـب العلميـة.
	 40.السرخسي ،محمد بن أحمد1421( .هـ 2000م) .المبسوط (ط .)1بيروت :دار الفكر.
	 41.ابن عابدين ،محمد أمين1425( .هـ 2005م) .رد المحتار على الدر المختار (ط .)1بيروت :دار الفكر.
	 42.الشـنقيطي ،محمـد األميـن بـن محمـد المختـار1415( .هــ 1995م) .أضـواء البيـان في إيضـاح القـرآن بالقرآن.
بيـروت :دار الفكر.
	 43.الرازي ،محمد بن أبي بكر1420( .هـ 1999م) .مختار الصحاح (ط ،)5ت :يوسف الشيخ محمد .بيروت
الدارالنموذجية.
صيدا :المكتبة العصرية
	 44.ابـن القيـم الجوزيـة ،محمـد بـن أبـي بكـر1414( .هــ 1993م) .الفروسـية ،ت :مشـهور بـن حسـن .حائـل،
السـعودية :دار األندلـس.
	 45.البخـاري ،محمـد بـن إسـماعيل1422( .هــ) .الجامـع الصحيـح المسـند مـن حديـث رسـول هللا  وسـننه وأيامه
(صحيـح البخـاري) (ط .)1ترقيـم محمـد فـؤاد عبـد الباقـي ،ت :محمد زهير بـن ناصر الناصر ،شـرح وتعليق د.
مصطفـى ديـب البغـا .دار طـوق النجـاة ،مصورة عن السـلطانية.
	 46.الصنعانـي األميـر ،محمـد بـن إسـماعيل1433( .هــ 2012م) .التحبير إليضاح معاني التيسـير (ط .)1ت :محمد
صبحـي بن حسـن حلاق .الرياض :مكتبة الرشـد.
	 47.الصنعانـي األميـر ،محمـد بـن إسـماعيل 1432( .هــ  2011م) .التنويـر شـرح الجامـع الصغيـر (ط .)1ت :د.
محمـد إسـحاق محمـد إبراهيـم .الريـاض :مكتبـة دار السلام.
	 48.البوطي ،د .محمد توفيق رمضان1422( .هـ 2001م) .البيـوع الشـائعة وأثـر ضوابـط المبيـع علـى
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شـرعيتها (فـي األصـل رسـالة دكتـوراه) .دمشـق :دار الفكـر ،بيـروت :دار الفكـر المعاصـر.
	 49.القاسـمي ،محمـد جمـال الديـن بـن محمـد سـعيد1418( .هــ) .محاسـن التأويـل (ط .)1ت :محمـد باسـل عيـون
السـود .بيـروت :دار الكتـب العلميـة.
	 50.البوطي ،أ .د .محمد سعيد رمضان1424( .هـ 2003م) .مشـورات اجتماعيـة مـن حصـاد اإلنترنـت
(فتـاوى شـرعية) .بيـروت :دار الفكـر المعاصـر دمشـق :دار الفكـر.
	 51.العظيم آبادي ،محمد شمس الحق بن أمير علي1388( .هـ 1968م) .عـون المعبـود شـرح سـنن أبـي داود،
مـع شـرح الحافـظ ابـن قيـم الجوزيـة (ط .)2ت :عبـد الرحمـن محمـد عثمـان .المدينـة المنـورة :المكتبـة السـلفية.
	 52.ابـن عاشـور ،محمـد الطاهـر بـن محمـد1984( .م) .تحريـر المعنـى السـديد وتنويـر العقـل الجديـد مـن تفسـير
الكتـاب المجيـد .تونـس :الـدار التونسـية للنشـر.
	 53.الزرقاني ،محمد بن عبد الباقي1424( .هـ 2003م) .شـرح الزرقانـي علـى موطـأ اإلمـام مالـك (ط.)1
ت :طـه عبـد الـرؤوف سـعد .القاهـرة :مكتبـة الثقافـة الدينيـة.
	 54.المناوي ،محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين1408( .هـ 1988م) .التيسـير بشـرح الجامـع الصغيـر.
الريـاض :مكتبـة اإلمـام الشـافعي.
	 55.المنـاوي ،محمـد عبـد الـرؤوف بـن تـاج العارفين1356( .هــ) .فيض القدير شـرح الجامع الصغيـر ،مع تعليقات
يسـيرة لماجـد الحمـوي (ط .)1مصر :المكتبـة التجارية الكبرى.
	 56.المباركفـوري ،محمـد عبـد الرحمـن بـن عبـد الرحيـم .تحفـة األحـوذي بشـرح جامع الترمـذي ،ت :عبـد الرحمن
محمـد عثمـان وآخـر .دار الفكر.
	 57.ابـن حسـين ،محمـد بـن علـي ،تهذيب الفروق والقواعد السـنية في األسـرار الفقهية ،كحاشـية على كتـاب الفروق
للقرافـي .عالم الكتب.
	 58.ال َحصْ كَفـي ،محمـد بـن علـي1425( .هــ 2005م) .الدر المختار شـرح تنوير األبصار ،مع الـدر المختار (ط.)1
بيـروت :دار الفكر.
	 59.الشوكاني ،محمد بن علي1414( .هـ) .فتح القدير (ط .)1دمشق بيروت :دار ابن كثير دار الكلم الطيب.
	 60.فخر الدين الرازي ،محمد بن عمر1420( .هـ) .مفاتيح الغيب (ط .)3بيروت :دار إحياء التراث العربي.
	 61.فخر الدين الرازي ،محمد بن عمر1418( .هـ 1997م) .المحصـول (ط .)3ت :د .طـه جابـر فيـاض
العلوانـي .مؤسسـة الرسـالة.
	 62.الترمـذي ،محمـد بـن عيسـى1382[( .هــ 1962م] و[1398هــ 1978م] ) .الجامـع الصحيـح (سـنن الترمـذي)
(ط .)2ت :أحمـد محمـد شـاكر وآخ َريـن .مطبعـة مصطفـى البابـي الحلبـي.
	 63.الشعراوي ،محمد متولي1997( .م) .تفسير الشعراوي .مطابع أخبار اليوم.
	 64.الرُّ عيني ،محمد بن محمد الحطاب1423( .هـ 2003م) .مواهـب الجليـل لشـرح مختصـر خليـل ،ومعـه
التـاج واإلكليـل لمختصـر خليـل للمـواق ،ت :زكريـا عميـرات .دار عالـم الكتـب :بيـروت.
	 65.الشـربيني ،محمـد بـن محمـد الخطيـب .اإلقنـاع فـي حـل ألفـاظ أبـي شـجاع ،مـع تقارير للشـيخ عـوض وآخرين.
بيـروت دمشـق :دار الخير.
	 66.الشربيني ،محمد بن محمد الخطيب1425( .هـ2004م) .مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة معانـي ألفـاظ المنهـاج
(ط .)2ت :محمـد خليـل عيتانـي .بيـروت :دار المعرفـة.
	 67.الغزالـي ،محمـد بـن محمـد2004( .م) .إحيـاء علـوم الديـن (ط .)2ت :عبـد المعطـي أميـن قلعجي .بيـروت :دار
صادر.
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	 68.الغزالـي ،محمـد بـن محمـد1413( .هــ 1993م) .المسـتصفى (ط .)1ت :محمـد عبـد السلام عبـد الشـافي .دار
الكتـب العلمية.
	 69.المقدسـي ،محمـد بـن مفلـح1418( .هــ) .الفـروع ،ومعـه تصحيـح الفـروع للمـرداوي (ط .)1ت :أبـو الزهـراء
حـازم القاضـي .بيـروت :دار الكتـب العلميـة.
	 70.ابن منظور األنصاري ،محمد بن مكرم1414( .هـ) .لسان العرب (ط .)3بيروت :دار صادر.
	 71.ابن ماجه القزويني ،محمد بن يزيد1430( .هـ 2009م) .سـنن ابـن ماجـه (ط .)1ت :شـعيب األرنـاؤوط
وأخريـن .دار الرسـالة العالميـة.
	72.الفيـروز آبـادي ،محمـد بـن يعقـوب1426( .هــ 2005م) .القامـوس المحيـط (ط .)8ت :مكتب تحقيـق التراث في
مؤسسـة الرسـالة بإشـراف :محمد نعيم العرقسُوسـي .بيروت :مؤسسـة الرسـالة.
	 73.العيني ،محمود بن أحمد .عمدة القاري شرح صحيح البخاري .بيروت :دار إحياء التراث العربي.
	 74.النيسـابوري ،مسـلم بـن الحجـاج .المسـند الصحيـح المختصـر بنقل العدل عـن العدل إلى رسـول هللا ( صحيح
مسـلم) .ت :محمـد فـؤاد عبـد الباقي .بيـروت :دار إحياء التـراث العربي.
	 75.الرحيبانـي ،مصطفـى بـن سـعد1961( .م) .مطالـب أولـي النهـى فـي شـرح غايـة المنتهـى .دمشـق :المكتـب
اإلسلامي.
	 76.السـمعاني ،منصـور بـن محمـد1418( .هــ 1997م) .تفسـير القـرآن (ط .)1ت :ياسـر بـن إبراهيـم وآخـر.
(الريـاض :دار الوطـن.
	 77.البهوتـي ،منصـور بـن يونـس2009( .م) .كشـاف القنـاع عن متن اإلقنـاع (ط .)2ت :محمد حسـن .بيروت :دار
الكتـب العلمية.
	 78.نظـام الديـن وجماعـة مـن الهنـد1411( .هــ 1991م) .الفتـاوى الهنديـة فـي مذهـب اإلمـام األعظم أبـي حنيفة بن
النعمـان .دار الفكر.
	 79.الزحيلي ،أ .د .وهبة1425( .هـ 2004م) .الفقه اإلسالمي وأدلته (ط .)4دمشق :دار الفكر.
	 80.النووي ،يحيى بن شرف .المجموع شرح المهذب ،حققه وأكمله محمد نجيب المطيعي .جدة :مكتبة اإلرشاد.
	 81.النـووي ،يحيـى بـن شـرف1392( .هــ) .المنهـاج فـي شـرح صحيـح مسـلم بـن الحجـاج (صحيـح مسـلم بشـرح
النـووي) (ط .)2بيـروت :دار إحيـاء التـراث العربـي.
	 82.النَّ َمـري ،يوسـف ابـن عبـد البر1414( .هــ 1994م) .جامع بيان العلم وفضله (ط .)1ت :أبو األشـبال الزهيري.
الدمـام :دار ابن الجوزي.

الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية:

Transliteration Arabic References:

muṣṭafan ʾibrāhym wʾākhrwn 1392h- 1972m). almu‘jama alwasīṭa ṭ alqāhirata
majma‘u al-lughata al‘arabiyyata astānbwl almaktabatu alʾislāmiyyatu

1.

al-shāṭibiyyu ʾibrāhym bn mūsan ( 1422h- 2001m). almūāfaqāti fī ʾuṣwli alsharī‘ati ṭ t ‘abdu al-lhi drāz waʾākhira bayrūtu dāru alma‘rifati

2.

albūṣīriyyu ʾaḥamida bn ʾabī bikrin ( 1403h). miṣbāḥa al-zujājati fī zawāʾidi
ibni mājihu ṭ t muḥammadu almuntaqā al-shnkāʾī bayrūtu dāru al‘arabiyyati

3.

alqalyūbiyyu ʾaḥamida salāamatun ( 1415h- 1995m). ḥāshiyata qalyūbī wama‘tu

4.
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ḥāshiyata ‘amīrati liʾaḥmadu alburullusiyya ‘amīratan bayrūtu dāru alfikri
5.

al-nisāʾiyyu ʾaḥamida bn shu‘aybin al-mjtbā mina al-sanani snni al-nassāʾiyyi
al-rīāḍ- ‘ammāna baytu alʾafkāri al-dawliyyati

6.

al‘asqalāniyyu ʾaḥamida bn ‘aliyyu bn ḥajarin ( 1379h). fatḥa albārriyyi sharaḥa
ṣaḥīḥu albukhāriyyi tarqīma muḥammada fuʾādi ‘abdi albāqiyyi ʾikhrājun
wataṣḥīḥu muḥibbu al-dīni alkhaṭībi ta‘līqa ‘abdi al‘azīzi bn ‘abdi al-lhi bn
bāzin bayrūtu dāru alma‘rifati

7.

al-tamīmiyyu ʾaḥamida bn ‘aliyyin ʾabū ya‘lā ( 1404h- 1984m). musnadun ʾabī
yu‘lā ṭ t ḥassiyanna salīma dimashqu dāru almaʾmūni lil-turāthi

8.

aljaṣṣāṣu ʾaḥamida bn ‘aliyyu al-rāziyyi ( 1428h- 2008m). ʾaḥkāma alqurʾāni
rāja‘tu ṣidquy muḥammadu jamīlu bayrūtu dāru alfikri

9.

albazzāru ʾaḥamida bn ‘amrwin ( d t albaḥra al-zukhkhāra musnada albazzāri
ṭ t maḥfūẓu al-Raḥmāni zayyana al-lhu wʾākhrayn almadīnata almunawwarata
maktabatu al‘ulūmi wa-al-ḥukmi badaʾat 1988m، wintahat 2009m]

10. al-nafrawiyyu ʾaḥamida bn ghunaymi ( 1415h، 1995m). alfawākiha al-dwāny
‘alā risālati ibni ʾabī zaydi al-qrwāny dāru alfikri
11. ʾaḥamida bn qāsimu al‘ibādiyyi ḥāshiyata al‘ibādiyyi maṭbū‘a ma‘tu tuḥfata
almuḥtāji lil-ahhaytumy waḥāshiyata al-shirwāniyyi dāra ʾiḥyāʾi al-turāthi
al‘arabiyyi
12. ibna ḥanbalin ʾaḥamida bn muḥammadin ( 1421h- 2001m). musnada alʾimāmi
ʾaḥamida bn ḥanbali ṭ t shu‘aybu al-ʾrnāʾwṭ wʾākhryn ʾishrāfun d ‘abdu al-lhi
bn ‘abdi almuḥsini al-tarkiyyi muʾassasatu al-risālati
13. al-dardīri ʾaḥamida bn muḥammadin ( 1425h- 2005m). al-sharḥa alkabīra
‘alā mukhtaṣari khalīli ma‘a ḥāshiyati al-dasūqiyyi wataqryrāti almuḥaqqiqi
muḥammada ‘ulayshin bayrūtu dāru alfikri
14. shihābu al-dīni alkhafājiyyi ʾaḥamida bn muḥammadin ‘ināyatu al-qāḍy wakifāyata
al-rāḍy ‘alā tafsīri albayḍawiyyi bayrūtu dāru ṣādiru
15. al-ṣāʾī ʾaḥamida bn muḥammadin ḥāshiyatu al-ṣāʾī ‘alā al-sharḥi al-ṣaghīri dāru
alma‘ārifi
16. alfayyūmiyyu ʾaḥamida bn muḥammadin almiṣbāḥu almunīru fī gharību al-sharḥi
alkabīri bayrūtu almaktabatu al‘ilmiyyatu
17. ʾabū zaydin bakkara bn ‘abdi al-lhi malikiyyatu al-taʾlīfi tārīkhan waḥukman
majallata almajma‘i alfiqhiyyi alʾislāmiyyi al-sanata 2، al‘adada 2.
18. al-sabkiyyu tāja al-dīni bn ‘aliyyin ( 1413h). ṭabaqāti al-shāfi‘iyyati alkubrā ṭ t
d maḥmūdu al-ṭnājy waʾākhira aljīzatu hajrun
19. al-rāghibu al-ʾṣfhāny alḥissayni bn muḥammadin ( 1412h). almufradāti fī gharību
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alqurʾāni ṭ t ṣafwāni ‘adnāni al-dawudiyya dimashqa- bayrūta dāru alqalami- aldāra al-shāmiyyata
20. rābiṭatu al‘ālami alʾislāmiyyi almajma‘a alfiqhiyya alʾislāmiyya qarārāti almajma‘i
alfiqhiyyi alʾislāmiyyi bimakkati almukarramati al-dawrāti 1- 17)، alqarārāti 1102)، ṭ
21. al-ṭabarāniyyu salīmāni bn ʾaḥamdun almu‘jamu alʾwsaṭu t ṭāriqu bn ‘iwaḍa allhi waʾākhiri alqāhiratu dāru alḥaramayni
22. al-ṭabarāniyyu salīmāni bn ʾaḥamdun almu‘jamu alkabīru t ḥamduy al-salafiyyu
ṭ alqāhirata maktabatu ibni tīmiyyaʾah- al-rīāḍun dāru al-ṣmy‘y
23. ʾabū dawudi al-sijistāniyyi salīmāni bn alʾash‘athi ( 1419h- 1998m). sunninna
ʾabī dawudi kitābi al-snni ṭ t muḥammadu ‘awwāmatin jiddatun dāru alqibalati
lil-thaqāfati alʾislāmiyyaʾahi- bayrūta muʾassasatu al-riyyāni makkatan almaktabatu
almakkiyyatu
24. albājiyyu salīmāni bn khalfi ( 1332h). almuntaqā sharḥa almūʾaṭṭaʾi ṭ jiwāra
muḥāfaẓati miṣrin miṭba‘atu al-sa‘ādati
25. khalīlu al-sayyida wʾākhrwn ( 1302h). majallata alʾaḥkāmi al‘adliyyati almajallata
bayrūta almiṭba‘atu alʾdabiyyatu
26. al-ṣafadiyyu ṣalāaḥa al-dīni khalīla bn ʾybak ( 1420h- 2000m). al-wāfy bial-wafiyyāti ṭ t ʾaḥamida al-ʾrnāʾwṭ waʾākhira bayrūtu dāru ʾiḥyāʾi al-turāthi
al‘arabiyyi
27. ibna rajabin ‘abda al-Raḥmāni bn ʾaḥamdun ( 1422h- 2001m). jāmi‘a al‘ulūmi
wa-al-ḥukmi fī sharḥi khamsīna ḥadythan min jawāmi‘i alkalimi ṭ t shu‘aybu
al-ʾrnāʾwṭ waʾākhira bayrūtu muʾassasatu al-risālati
28. bn rajabin ‘abda al-Raḥmāni bn ʾaḥamdun ( 1417h- 1996m). fatḥa albārriyyi
sharaḥa ṣaḥīḥu albukhāriyyi ṭ t maḥmūdu bn sha‘bāni wʾākhrwn almadīnatu
almunawwaratu maktabatu alghurabāʾi alʾthariyyata
29. almawṣiliyyu ‘abda al-lhi bn maḥmūdin ( 1430h- 2009m). alikhtīāra lita‘līli
almukhtāri ṭ t shu‘aybu al-ʾrnāʾwṭ wʾākhrayn dimashqu dāru al-risālati
al‘ālamiyyati
30. ibna quddāmati almuqaddasiyyi ‘abda al-lhi mūʾaffaqi al-dīni ( 1417h- 1997m).
al-mghny sharaḥa mukhtaṣaru alkharqiyyi ṭ t d ‘abdu al-lhi bn ‘abdi almuḥsini
al-tarkiyyi waʾākhiri al-rīāḍun dāru ‘ālami alkutubi
31. ibna alḥājibi ‘uthmānan ( 1424h- 2004m). mukhtaṣara ibni alḥājibi fī ʾuṣwli
alfiqhi maṭbū‘a ma‘a bayāni almukhtaṣari lil-ʾāṣbahāniyy ṭ t ʾ d ‘aliyyu jam‘atin
muḥammadin alqāhiratu dāru al-salāami
32. alhaythamiyyu ‘uliya bn ʾabī bikrin majma‘u al-zawāʾidi wamanba‘i alfawāʾidi
t ḥassiyanna salīma ʾasadi al-dārāny dāru almaʾmūni lil-turāthi
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33. ibna al-liḥāmi ‘uliya bn ‘abbāsin ( 1415h- 1994m). alqawā‘ida ṭ t ʾayamanu
ṣāliḥu sha‘bāni alqāhiratu dāra alḥadythu
34. alʾāmidiyyu ‘uliya bn muḥammadin ( 1405h- 1985m). alʾiḥkāma fī ʾuṣwli
alʾaḥkāmi ṭ t ʾibrāhym al‘ajūza bayrūtu dāru alkutubi al‘ilmiyyati
35. alqābisiyyu ‘uliya bn muḥammadin ( 1968m). al-risālata almufaṣṣalata liʾaḥwāli
almuta‘allimīna waʾaḥkāmi almu‘allimīna wa-al-muta‘allimīna maṭbū‘a ma‘a altarbiyati fī alʾislāmi lil-duktwri ʾaḥamida fuʾādu al-ʾhwāny alqāhiratu dāru
alma‘ārifi
36. almawardiyyi ‘uliya bn muḥammadin ( 1419h- 1999m). alḥawī alkabīri fī fiqhi
madhhabi alʾimāmi al-shāfi‘iyyi wahūʾa sharḥu mukhtaṣari almuzaniyy ṭ t ‘uliya
muḥammadu mu‘awwaḍu waʾākhiru bayrūtu dāru alkutubi al‘ilmiyyati
37. ʾibrāhym d farāsin ( 2005m). ṭarraqa al-tadrīsu wawasāʾiluhu watiqniyyātuhuwasāʾila al-ta‘allumi wa-al-ta‘līmi ‘ammānu dārun ʾasāmmatan
38. al-dasūqiyyu muḥammada bn ʾaḥamdun ( 1425h- 2005m). ḥāshiyata al-dasūqiyyi
‘alā al-sharḥi alkabīri lil-drdyr ma‘a taqryrāti almuḥaqqiqi muḥammada ‘ulayshin
bayrūtu dāru alfikri
39. al-dhahabiyyu muḥammada bn ʾaḥamdun ( 1416h- 1995m). mīzāna ali‘tidāli fī
naqdi al-rujjāli wayalīhi dhaylu mīzāni ali‘tidāli li‘abdi al-raḥīmi al‘irāqiyyi ṭ
t ‘uliya muḥammadu mu‘awwaḍu waʾākhiru bayrūtu dāru alkutubi al‘ilmiyyati
40. al-sarkhasiyyu muḥammada bn ʾaḥamdun ( 1421h- 2000m). almabsūṭa ṭ bayrūta
dāru alfikri
41. ibna ‘ābidīna muḥammada ʾummayni ( 1425h- 2005m). radda almuḥtāri ‘alā
al-durri almukhtāri ṭ bayrūta dāru alfikri
42. al-shanqīṭiyyu muḥammada alʾamyni bn muḥammadu almukhtāri ( 1415h1995m). ʾaḍwāʾa albayāni fī ʾīḍāḥ alqurʾāna bi-al-qurʾāni bayrūtu dāru alfikri
43. al-rāziyyu muḥammada bn ʾabī bikrin ( 1420h- 1999m). mukhtāra al-ṣiḥāḥi ṭ
t yūsf al-shaykha muḥammadun bayrūtu- ṣaydan almaktabatu al‘aṣriyyaʾahu- aldāra al-namūdhajiyyata
44. ibna alqayyimi aljawziyyati muḥammada bn ʾabī bikrin ( 1414h- 1993m).
alfurūsiyyata t mashhūru bn ḥusnin ḥāʾilun al-su‘ūdiyyata dāru alʾandalusi
45. albukhāriyyu muḥammada bn ʾismā‘yl ( 1422h). aljāmi‘a al-ṣaḥīḥa almusnida
min ḥadythi rasūli al-lhi ṣlā Allāh ‘lyh wslm wasanantu waʾyyāmtu ṣaḥīḥa
albukhāriyyi ṭ tarqīma muḥammada fuʾādi ‘abdi albāqiyyi t muḥammadu zuhayri
bn nāṣiru al-nāṣiri sharḥun wata‘līqun d muṣṭafā dībi albaghghā dāru ṭawqi alnajāti muṣawwiratan ‘ani al-sulṭāniyyati
46. al-ṣan‘āniyya alʾamyra muḥammada bn ʾismā‘yl ( 1433h- 2012m). al-taḥbīra
lʾīḍāḥ m‘āny al-taysyra ṭ t muḥammadu ṣubḥiyyu bn ḥusni ḥlāq al-rīāḍun
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maktabatu al-rashadi
47. al-ṣan‘āniyya alʾamyra muḥammada bn ʾismā‘yl ( 1432 h- 2011 m al-tanwīra
sharḥa aljāmi‘i al-ṣaghīri ṭ t d muḥammadu ʾisḥāq muḥammada ʾibrāhym alrīāḍun maktabatu dāri al-salāami
48. albūṭiyyu d muḥammadu tawfīqi ramaḍāni ( 1422h- 2001m). albuyū‘a alshāʾi‘ata waʾthara ḍawābiṭa almabī‘i ‘alā shar‘iyyatihā fī alʾaṣli risālata duktwrāhi
dimashqa dāru alfikri bayrūta dāru alfikri almu‘āṣiri
49. alqāsimiyyu muḥammada jamāli al-dīni bn muḥammadu sa‘īdu ( 1418h).
maḥāsina al-tʾīl ṭ t muḥammadu bāsilu ‘uyūni al-sūdi bayrūtu dāru alkutubi
al‘ilmiyyati
50. albūṭiyyu ʾ d muḥammadu sa‘īdu ramaḍāni ( 1424h- 2003m). mashūrātin
ijtimā‘iyyaʾah- min ḥiṣādi al-ʾintrnt fatawā shar‘iyyata bayrūta dāru alfikri
almu‘āṣiri- dimashqa dāru alfikri
51. al‘aẓīmu ʾābādiyyun muḥammada shamsi alḥaqqi bn ʾamyru ‘aliyyu ( 1388h1968m). ‘awna alma‘būdi sharaḥa sananun ʾabī dawudun ma‘a sharḥi alḥāfiẓi ibna
qayyimi aljawziyyati ṭ t ‘abdu al-Raḥmāni muḥammada ‘uthmānin almadīnatu
almunawwaratu almaktabatu al-salafiyyatu
52. ibna ‘āshūrin muḥammada al-ṭāhiri bn muḥammadin ( 1984m). taḥrīra almu‘annā
al-sadīdi watanwīri al‘aqli aljadīdi min tafsīri alkitābi almajīdi tūnisun al-dāru
al-twnisiyyatu lil-nashri
53. al-zarqāniyyu muḥammada bn ‘abdi albāqiyyi ( 1424h- 2003m). sharaḥa alzarqāniyyu ‘alā mūʾaṭṭaʾi alʾimāmi mālaka ṭ t ṭh ‘abda al-raʾūfi sa‘dun alqāhiratu
maktabatu al-thaqāfati al-dīniyyati
54. almunawī muḥammada ‘abdi al-raʾūfi bn tāji al‘ārifīna ( 1408h- 1988m). altaysyra bisharḥi aljāmi‘i al-ṣaghīri al-rīāḍun maktabatu alʾimāmi al-shāfi‘iyyi
55. almunawī muḥammada ‘abdi al-raʾūfi bn tāji al‘ārifīna ( 1356h). fayḍa alqadīri
sharḥa aljāmi‘i al-ṣaghīri ma‘a ta‘līqātin yasīratin limājidi alḥamūʾiyyi ṭ miṣrun
almaktabatu al-tijāriyyatu alkubrā
56. al-mbārkfwry muḥammada ‘abdi al-Raḥmāni bn ‘abdi al-raḥīmi tuḥfatu
alʾaḥwadhiyyi bisharḥi jāmi‘i al-tirmidhiyyi t ‘abdu al-Raḥmāni muḥammada
‘uthmānin waʾākhiri dāru alfikri
57. ibna ḥissayni muḥammada bn ‘aliyyin tahdhība alfarūqi wa-al-qawā‘idi alsaniyyata fī alʾasrāri alfiqhiyyati kaḥāshiyatin ‘alā kitābi alfarūqi lil-qarāfiyyi
‘ālamu alkutubi
58. al-ḥaṣkafy muḥammada bn ‘aliyyin ( 1425h- 2005m). al-durra almukhtāra
sharaḥa tanwīru alʾabṣāri ma‘a al-durri almukhtāri ṭ bayrūta dāru alfikri
59. al-shwkāny muḥammada bn ‘aliyyin ( 1414h). fatḥa alqadīri ṭ dimashqa- bayrūta
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dāra ibnu kathīru- dāra alkalimi al-ṭayyiba
60. fakhru al-dīni al-rāziyyi muḥammada bn ‘umarin ( 1420h). mafātīḥa alghaybi ṭ
bayrūta dāru ʾiḥyāʾi al-turāthi al‘arabiyyi
61. fakhru al-dīni al-rāziyyi muḥammada bn ‘umarin ( 1418h- 1997m). almaḥṣūla ṭ
t d ṭh jābira fayyāḍa al‘ilwāniyyi muʾassasatu al-risālati
62. al-tirmidhiyyu muḥammada bn ‘īsā ([ 1382h- 1962m] wa 1398h- 1978m]).
aljāmi‘a al-ṣaḥīḥa sunninna al-tirmidhiyya ṭ t ʾaḥamida muḥammadu shākiru
wʾākhrayn miṭba‘atu muṣṭafā albābiyyi alḥalbiyyi
63. al-sha‘rawiyyu muḥammada mtwly ( 1997m). tafsīra al-sha‘rawiyyi maṭābi‘u
ʾakhbāri alyawmi
64. al-ru‘yny muḥammada bn muḥammadu alḥaṭṭābi ( 1423h- 2003m). mawāhiba
aljalīli lisharḥ mukhtaṣaru khalīlu wama‘tu al-tāja wa-al-ʾiklīla limukhtaṣari
khalīli lil-mawwāqi t zakariyyā ‘amīrātin dāru ‘ālami alkutubi bayrūtu
65. al-sharbīniyyu muḥammada bn muḥammadu alkhaṭībi alʾiqnā‘u fī ḥalli ʾalfāẓin
ʾabī shjā‘un ma‘a tqāryri lil-shaykhi ‘iwaḍa wʾākhryn bayrūtu- dimashqa dāru
alkhayri
66. al-sharbīniyyu muḥammada bn muḥammadu alkhaṭībi ( 1425h- 2004m). mghnī
almuḥtāja ʾilā ma‘rifati m‘āny ʾalifāẓa alminhāji ṭ t muḥammadu khalīlu
‘ayyatānī bayrūtu dāru alma‘rifati
67. alghazāliyyu muḥammada bn muḥammadin ( 2004m). ʾiḥyāʾa ‘ulūmi al-dīni ṭ t
‘abdu al-m‘ṭy ʾummayni ql‘jī bayrūtu dāru ṣādiru
68. alghazāliyyu muḥammada bn muḥammadin ( 1413h- 1993m). almustaṣfā ṭ t
muḥammadu ‘abdi al-sullāmi ‘abda al-shāfy dāru alkutubi al‘ilmiyyati
69. almuqaddasiyyu muḥammada bn mufliḥin ( 1418h). alfurū‘a wama‘tu taṣḥīḥa
alfurū‘i lil-mrdāʾī ṭ t ʾabū al-zahrāʾi ḥāzima al-qāḍy bayrūtu dāru alkutubi
al‘ilmiyyati
70. ibna manẓūri alʾanṣāriyyi muḥammada bn mukarramin 1414h). lisāna al‘arabi ṭ
bayrūta dāru ṣādiru
71. ibna mājihu alqazwīniyyi muḥammada bn yazīdu ( 1430h- 2009m). sunninna
ibna mājihu ṭ t shu‘aybu al-ʾrnāʾwṭ waʾukharayni dāru al-risālati al‘ālamiyyati
72. alfayrūzu ʾābādiyyun muḥammada bn ya‘qūbin ( 1426h- 2005m). alqāmūsa
almuḥīṭa ṭ t maktabu taḥqīqi al-turāthi fī muʾassasati al-risālati biʾishrāfin
muḥammadu na‘īmi al-‘rqsūsy bayrūtu muʾassasatu al-risālati
73. al‘ayniyyu maḥmūda bn ʾaḥamdun ‘umdatu alqārriyyi sharaḥa ṣaḥīḥu albukhāriyyi
bayrūtu dāru ʾiḥyāʾi al-turāthi al‘arabiyyi
74. al-nīsābūriyyu muslima bn alḥujjāji almusnadu al-ṣaḥīḥu almukhtaṣaru binaqli
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al‘adli ‘ani al‘adli ʾilā rasūli al-lhi ṣaḥīḥa muslima t muḥammadu fuʾādi ‘abdi
albāqiyyi bayrūtu dāru ʾiḥyāʾi al-turāthi al‘arabiyyi
75. al-rḥybāny muṣṭafā bn sa‘din ( 1961m). muṭālibun ʾawalī al-nuhā fī sharḥi
ghāyati almuntahā dimashqu almuktibu alʾislāmiyyu
76. al-sim‘āniyyu manṣūra bn muḥammadin ( 1418h- 1997m). tafsīra alqurʾāni ṭ t
yāsara bn ʾibrāhym waʾākhira ( al-rīāḍun dāru alwaṭani
77. albuhūtiyyu manṣūra bn yūnisin ( 2009m). kashāfin alqinā‘i ‘an matni alʾiqnā‘i
ṭ t muḥammadu ḥusnin bayrūtu dāru alkutubi al‘ilmiyyati
78. niẓāmu al-dīni wajamā‘atin mina alhindi ( 1411h- 1991m). alfatawā alhindiyyati
fī madhhabi alʾimāmi alʾ‘ẓami ʾabī ḥanīfatu bn al-nu‘māni dāru alfikri
79. al-zḥyly ʾ d wahibatun ( 1425h- 2004m). alfiqha alʾislāmiyya waʾadillattu ṭ
dimashqa dāru alfikri
80. al-nawawiyyu yaḥyā bn sharafin almajmū‘u sharḥa almuhadhdhabi ḥaqqaqtu
waʾakmaltu muḥammadu najību almuṭī‘iyyi jiddatun maktabatu alʾirshādi
81. al-nawawiyyu yaḥyā bn sharafin ( 1392h). alminhāja fī sharḥi ṣaḥīḥi muslimi bn
alḥujjāji ṣaḥīḥa muslima bisharḥi al-nawawiyyi ṭ bayrūta dāru ʾiḥyāʾi al-turāthi
al‘arabiyyi
82. al-namary yūsf ibna ‘abdi albarri ( 1414h- 1994m). jāmi‘a bayāni al‘ilmi
wafaḍlihi ṭ t ʾabū alʾashbāli al-zuhayriyya al-dimāmu dāra ibnu aljawziyyi
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Scientific competition, its rulings and legal ethics
Fatima Jamal al-Din Akkad
Ghaida Al-Masry
Faculty of Sharia - Damascus University
Damascus - Syrian Arab Republic

Abstract:
Competition is an innate motivator to do a work and compete with
others to gain the resulting good. The best of all works, however, is to seek
knowledge and communicate it. But competition often takes a different
direction that may lead to negative effects, in which case the desired good
is not achieved, especially when learning and education become part of
people’s worldly interests and individual needs. Therefore, research in this
area is required to direct competition to its legitimate goals by determining
the extent to which it is its legitimate and the matters that affect its legal
ruling, and clarifying its ethics, so as to meet individual and social needs as
prescribed by the provisions of Islamic Sharia. The research concluded that
scientific competition is legitimate and required, and that it may be subject
to various mandate provisions based on the condition of the competitors as
well as the subject of the competition, its quality and the resulting effect.
Besides, the competitors must comply with ethics, by recommending
competition seekers, learning and teaching completion, as well as taking
into account the interests of others, by deriving the good and warding off
the evil. The study therefore recommends activating scientific competition
in educational centers and including a course on the ethics of learning and
teaching it.
Keywords: competition, science, learning, education, literature.
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