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 الدولي    مجمع الفقه اإلسالمي   ل األمانة العامة ياٌن منب

  المنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي   

 المدارس والجامعات في أفغانستان تعليق دراسة البنات والفتيات في بشأن

   
   وبعد: ،وصحبه آله وعلى محّمٍد، نبينا على والسالم والصالة العالمين، رب   هلل الحمد               

ْنَسانَ  َخَلَق  (1) َخَلَق  الَِّذي َرب َك  بِاْسمِ  اْقَرأْ  } :تعالى اهلل قولهل امتثاًل ف  َوَربَُّك  اْقَرأْ  (2) َعَلٍق  ِمنْ  اْْلِ
مَ  (4) بِاْلَقَلمِ  َعلَّمَ  الَِّذي (3) اْْلَْكَرم   ْنَسانَ  َعلَّ  الذي الحديث يف   ولقوله ،5-1:العلق {(5) َيْعَلمْ  َلمْ  َما اْْلِ
 طالب وإنَّ  مسلم، كل   على فريضة   العلم طلب) :مرفوًعا ،عنه اهلل رضي ،مالك بن أنس عن الترمذي أخرجه
 ،المنكر عن والنهي بالمعروف اْلمر واجبب عماًل  و ؛(البحر يف الحيتان حتى شيء كلُّ  له يستغفر العلم
نْت مْ } سبحانه: قال كما ةٍ  َخْيرَ  ك  ونَ  لِلنَّاسِ  أ ْخرَِجْت  أ مَّ ر  وِف  َتْأم  نَْكرِ  َعنِ  َوَتنَْهْونَ  بِاْلَمْعر   ؛110 عمران: آل {اْلم 

وا الَِّذينَ  ِميَثاَق  اهلل   َأَخَذ  َوإِذْ  } : اسمه باركت قوله يف العلم أهل على اهلل أخذه الذي البيان بواجب وقياما  أ وت 
وَنه   َوَل  لِلنَّاسِ  َلت َبي ن نَّه   اْلكَِتاَب   المسلمين ئمةْل النصح واجب من طالًقانوا ؛187 مران:ع آل { َتْكت م 
تهم  تميم الجليل الصحابي   عن صحيحه يف مسلم اْلمام أخرجه الذي الحديث يف ذلك ورد كما ،وعامَّ
 ولكتابه، هلل،) قال: اهلل؟ رسول يا لَِمنْ  قلنا: ،(النصيحة الدين) :اهلل رسول قال قال: عنه اهلل رضي الداري

تهم المسلمين، وْلئمة ولرسوله،   ؛(وعامَّ
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ح أن ودُّ ي الدوليَّ  اْلسالمي   الفقه مجمع فإنَّ  كل ه، لذلك  دراسة تعليق يف الشرع حكم يوض 
  يلي: كما وذلك بأفغانستان، المدارس يف والفتيات البنات

 آيات   ذلك ىعل دلَّت وقد ،شرعيًّا واجًبا الشريعة يف يعتبر واْلناث الذكور تعليم إنَّ  أولً:
 بين معتبر   خالف   فيه ذكري   لمو الشريفة، النبويَّة السنَّة من ِصَحاح   وأحاديث ،الكريم القرآن من مباركات  

 :تعالى قوله وهي الوجوب، هذا على دليل وأعظم آكد  اهلل رسول على نزلت آية أول تعدُّ و ،العلم أهل
 معلوم هو ماك واْلمر اءة،لقربا  الكريم للنبي   أمر   { اْقَرأْ  } : قولهف ،1 العلق: {َخَلَق  الَِّذي َرب َك  بِاْسمِ  اْقَرأْ  }

ته فإنَّ  ،أصالةً  بالقراءة مأموًرا  ماْلعظ النبيُّ  كان وإذا واْلصول، الفقه علماء عند الوجوب يقتضي  أمَّ
بي   وبين مرأة،وال الرجل بين اْلمر هذا يف فرق ول أولى، باب من تبًعا بالقراءة مأمورة    فكلُّهم والصبيَّة، الصَّ
 ليم.والتع لملتعا به يراد العلم أهل باتفاق والقراءة بالقراءة، العظيمة اآلية هذه بمقتضى مأمورون جميًعا
حديث )َطَلب  العلم فريضة  على كل  مسلٍم..( هو اآلخر دليل  شرعيٌّ صريح  واضح  دالٌّ يف   قوله أنَّ  كما

      مكاٍن.  ل  كالبنين والبنات والفتيات يف كل  زماٍن ويف  تعليمعلى وجوب 

 ومن ،ةساميال الشريعة مقاصد أهمّ  من العقل وحفظ ،الدين وحفظ النفس، حفظ إنَّ  ثانًيا:
 الوسائل بكل عليها المحافظة وجوب إلى الدعوة على السماويَّة الشرائع تواترت التي الضروريَّة المصالح

ة علماء باتفاق التعليم ويعدُّ  ،المشروعة واْلمكانات  الدين، وحفظ لنفس،ا حفظ وسائل من وسيلةٍ  أهمَّ  اْلمَّ
ه ؛العقل وحفظ ني الذي هو ْلنَّ نه كما ودينه، رب ه، معرفة من اْلنسان مك   وواجباته، حقوقه معرفة من يمك 
نه ةب والقيام الكون، عمارة من أيًضا ويمك   من هحميي إنَّه بل وأمان، إخالص يف اْلرض يف الستخالف مهمَّ
بة الوخيمة راآلثا  أعظم من يعتبر فإنَّه لذلك،و ،تالضاللو اتالخراف يف الوقوعو جهل،ال على المترتَّ
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ر عليها المتفق الشرعيَّة ةلقاعدا كانت إذاو والفتيات؛ والبنات البنين على الواجبات وآكد القربات،  تقر 
مة" أنَّ و ،"واجب   فهو به، إل الواجب   يتمُّ  ل ما"بأنَّ   الشريعة يف يعدُّ  التعليم فإنَّ  ،"واجب   الواجِب  مقد 

 العقل حفظ وبواجب ،الدين حفظ بواجب النفس، حفظ بواجب المتثال يتمُّ  ل مما يعدُّ  ْلنَّه اشرعيًّ  واجًبا
ه ،به إل مة أيًضا يعدُّ  وْلنَّ   العقل. حفظ وواجب ،الدين حفظ وواجب النفس، حفظ واجب مقد 

 مقاصد على المحافظة عليه يتوقف ْلنَّه شرعيٌّ  واجب   ناثواْل الذكور تعليم نَّ إف ،هذا على وبناء
 البنين منع أنَّ  كما ا،خصوًص  العقل وحفظ ،الدين فظوح النفس، حفظ اصدمق وعلى ،اعمومً  الشريعة
ة الشريعة بمقاصد إخالًل  يعتبر التعليم من والبنات  العقل ظوحف ،الدين حفظو النفس، حفظ صداوبمق عامَّ
ة،  يعتبر اْلمرين هذين وكال ،باختاللها الحياة تختل التي الضروريَّة بالمصالح بالًغا اإضرارً  يعتبر كما خاصَّ
 ا.شرعً  امحّرمً 

 لسلفا لمنهجو  اهلل رسول لمنهج مخالفة يعدُّ  التعليم من والفتيات البنات منع نَّ إ :اثالثً 
ة تعرف لمو اهلل، رحمهم ،بإحسان وتابعيهم التابعينو عنهم، اهلل رضي الصحابة من الصالحين  اْلمَّ
ة المديد، تاريخها عبر لمخالفةا هذه اْلسالميَّة  رسول مجلس يحضرن كنَّ  النساء أنَّ  المتواتر من أنَّه خاصَّ

ص  هإنَّ  بل ،عنهم اهلل رضي الصحابة فيه يعلم كان الذي  اهلل  وكانت لتعليمهن، اأيامً  للنساء خصَّ
 الصحابة من اكثيرً  علَّمنَّ  الالتي وهنَّ  ،عنهم اهلل رضي الصحابة عالمات كبار من المؤمنين أمهات

 منكًرا. شيًئا التعليم من والفتيات البنات منع يجعل مما ،عنهم اهلل رضي ،والتابعين

ة تنبيه ينبغي إنَّه ا:رابعً   ألسنة على المشتهرة اْلحاديث بتلك الغترار من موتحذيره اْلمَّ
ة العوام،  بعض إليها يستند التي  اهلل رسول على والمكذوبة المختلقة الموضوعة حاديثاْل تلك خاصَّ
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 وضعه ما والموضوعة الباطلة اْلحاديث تلك أشهر ومن ،التعليم من والفتيات البنات منع لتبرير المتعل مين
 أنَّها عنها، اهلل رضي عائشة، المؤمنين أم   إلى ،كذًبا ،َب َس نَ  حيث ،الشامي إبراهيم بن حمدم الشهير اعالوضَّ 
  غزل.مِ وال النُّور، سورة وعل موهن الكتابة، تعل مونهنَّ  ول الغ َرف، النساء تنزلوا ل قالت:

ةً  دلياًل  لالباطو المكذوب الكالم هذا مثل خاذات   إنَّ   والفتيات اتالبن تعليم تعليق أو لمنع وحجَّ
رته ما ًدامْ عَ  ترك  يَ  ممن يكون أن من فعلهيَ  َمنْ  على منه خشىي    الكريم اهلل كتاب من حكمات  الم   اآليات   قرَّ
تو ة، وإجماع ، مظَّ المع هرسول سنَّة من الواضحات   بي نات  ال عليه نصَّ  باهلل. والعياذ اْلمَّ

 عليمت ضمان لىع معينة حسنةٍ  ٍق طر من المعاصرة   التعليميَّة   م  النَّظ إليه توصلت ما إنَّ  :أخيًرا
 يعتبر ةوجامعيَّ  ةوثانويَّ  ومتوسطة ابتدائيَّة مراحل إلى التعليمية المراحل النظم تلك تقسيم يف ممثَّاًل  النشء
 المتثال من والبنات للبنين تمكينًا وذلك ،بها يؤخذ التي الشرعيَّة المصالح من التقسيم بذلك اللتزام

 أي   يف التعليم من والفتياِت  البناِت  منع فإنَّ  ولذلك، والتعليم، التعلم وجوب يف المتمثل الشرعي   بالواجب
  .كبيرة ومجاوزة   واضح   تعسف   فيه ةالمذكور التعليميَّة المراحل من مرحلةٍ 

 فغانستانبأ الحاكمةَ  السلطةَ  ناشد  ي   الدوليَّ  اْلسالمي   الفقه مجمع فإنَّ  سبق، ما كل   على وبناءً 
 اهلل ْلمر امتثاًل  ،اْلفغانيَّاِت  والفتَياِت  لبناِت ل الجامعاتو المدارس أبواب فتح إعادة إلى يبادروا أن

ة   عليه ماب التزاًماو ، اهلل رسول بسنَّة وعماًل  ،تعالى  أن ناشدهمي كما ومكاٍن، زمان كل   يف اْلمَّ
 التي صاتالتخصُّ  وجميع التعليم مراحل بجميع اللتحاق من والبنات البنين تمكين على ايحرصو
 الفقر محاربة من هل اتمكينً  ،تاريخه من الحرجة المرحلة هذه يف الكريم اْلفغاينُّ الشعب إليها يحتاج

  التعليم. من أنجع   دواء   للجهل وليس التعليم، من حدُّ أَ  سالح   للفقر فليس ،المطبق والجهل المدقع،
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ة علماء إنَّ  رونهم ومغاربها اْلرض مشارق يف اْلمَّ  وفتيات وبنات أبناء مكينت بأنَّ  يذك 
  ولهلق القيامة، يوم اهلل أمام عنها يسألون سوف هم،أعناقِ  يف مانةً أ يعدُّ  والتعلُّم التعليم من أفغانستان

 فاْلمام   رعيته، عن ومسؤول   راعٍ  كمكلُّ ) صحيحهما: يف ومسلم البخاري أخرجه الذي الحديث يف
 زوِجها بيِت  يف والمرأة   رعّيتِه، عن مسؤول   وهو راعٍ  أهلهِ  يف والرجل   رعّيتِه، عن مسؤول   وهو راعٍ 

   .(رعّيتِها عن مسؤولة   وهي راعية ،

 ؤسساتوالم اْلسالمي   التعاون بمنظمة اْلعضاء الدول جميعَ  المجمع   د  ناِش ي   الختام، ويف
 تطوير من تمكينه أجل من اْلفغاين  لشعبل والمعنوي   المادي   الدعم تقديم إلى العالم يف ةالخيريَّ 

 تحتاج التي والمواصالت ،ةالضروريَّ  المرافقو ،والمعامل ،ةاللوجستيَّ  تجهيزاتوال ،ةالتحتيَّ  ىالبن
  والجامعات. والمعاهد المدارس إليها
 الدين. يوم إلى بإحسان وتابعيهم ،التابعينو وصحبه، آله علىو د،محمَّ  دناسي   لىع موسلَّ  اهلل وصّلى      

 

 األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو

  الدولي    لمجمع الفقه اإلسالمي    العام   األمين  

 هـ1444 لعام ولىجمادى اْلمن شهر   28  صدر يوم الخميس
 م2022 لعام ديسمبرمن شهر   22 الموافق

ة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة  .بمدينة جدَّ


