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 .كان اهلل تعالى له  ..من أبي عبد اهلل محمد بن عبد الحميد

 .وفقهم اهلل تعالى  ..راغبي الخير  :إلى

 ،،،،، أما بعد، سالم عليكم

تلعللاللى  علملما اهلل  »  :رحلمللهلل  بلله أن  السلبللافل   مللا  أوللى 

اسنلللللابه   حمبلل   للللبللا لله   مللا  المسبللافنللللحنى وأحرت 

العبلد   معلا لللله ومعا    ما كان بنللللعلا     المسنللللابقحنى

كفيالًى وعمى طراه هله  النللللعلا    ليالًى وعللهلل العمم  

البافع والعمل الصللالا المهان س  للعا   لمعبد إس  ماى  

ملا فقلد فلاز  ه   ً ز  وس نجلا  لله إس بلالسعمه بنللللببهملاى فمن ر  

حل   وملن  فللاللخليلر  ر  وغلبلمى  حل  كلملل    ملهلمللا  ملحر   ر  ه  وهلمللا  م. 

اسميز الرب من  ا مانقنللام العبا  إلى مرححم ومحرومى و 

 .«الظالم من المظمحمالفاجر والسقي من الغحي و

صلللفح  من همقهى   لللبحانه وتعالى ولقد اصللل فى اهلل

ووفقهم لنلمح   لبيمه واذهه بب لبا     ى لرفهم بالعمم

ثم تكرم عميهم ببن جعمهم من حممسهى ثم أمر    تحصليمهى

حيلل  جعمهم   عبهمى  واذهلله  إليهم  بللالرجحي  البللاب 
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بما ورثح  من     للللبحانه  ونصللللبهم أ ل  عميه  عبهىمح عين  

 .ميراث الببح  العظيم

وإن ما  جمح  لبا عمى مّر الزمان وكّر الدهحرى    ..هذا

لمقحم عمى عمح   لهح أكرب  لللللاهللد  ومللا ر مسلله أ المهم 

مكلانسهمى و للللمح  لدرهمى و للللعل  عممهمى وصللللد هم  

 .وإهالصهم

فيا ليت  لللعري أي فظلللل  فر به هأس ى وأي نعيم  

  إن–  فيه أولئهلل اذهيارى بل وأي مآل  للليبعمحن فيه  رتع

 .هلل  رهم وطحبى لهم -هللا شاء

رحمله  -  وهم اللهان  لال فيهم ااملام أحملد بن حببلل

  كسابه   الر  عمى الزنا       ه بسه المشللهحر    -اهلل تعالى

الحملد هلل اللهي جعلل   كلل زملان ف   من  »:  والجهميل 

لعمم ادعحن من ضلل إلى الهدتى  الر لل بقااا من أهل ا

واصللللربون مبهم عمى اذعتى احيحن بكسلا  اهلل تعلالى  

المحتىى وابصللللرون ببحر اهلل أهلل العمى فكم من  سيلل  

فملا   ىابمي   لد أحيح ى وكم من ضللللال تلاهله  لد هلدو 
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أحنللللن أثرهم عمى البلاب وملا أ با أثر البلاب عميهم   

ل المب مين  ابفحن عن كسلا  اهلل تحرا  الغلالين وانسحلا

وتلبوالل الجلاهمين اللهان عقلدوا ألحال  البلدعل ى وأطمقحا  

ملخللاللفلحن   اللكلسللا ى  ملخلسلملفلحن    فلهلم  اللفلسلبلل ى  علبللان 

لمكسا ى مجمعحن عمى مفار   الكسا  اقحلحن عمى اهلل  

و  اهلل و  كسا  اهلل بغير عممى اسكممحن بالمسشلللابه من  

  ى الكالمى واخلدعحن جهلال البلاب بملا اشللللبهحن عميهم 

 «.عحع باهلل من فسب  المظمينفب

هلها والكالم عن العمم  لد كترف فيله المصللللبفلافى  

وترا فلت فيله وتسلابعلتى واز حملت بلدواوابله المكسبلافى  

بله عمى  ظلللليل  السعميم كنللللبل  رهي  نصلللل    وهبلا نعر 

 :فأقول   .معافالشاري من أ با  مبجياف المجس

 : حكم التعلم 

 :تعمم العمم تع اه اذحكام اآلتي »

وهح تعمم ملا س بلد مبله    ـقد يكو  التعليم فر  عي::ف

أو   تعللالى  لممنللللمما ا للاملل   ابلله وإهالع عمملله هلل 
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 …معا ر  عبا  

ة: اـي وهح تعميم كلل عمم   وـقد يكو  التعليم فر  فـف

كال   والحنلللا     :س انلللسغبى عبه    يام أمحر الدنيا

 والبحح والمغ  والقرا اف وأ انيد الحدا  ونحح علهلل. 

ــدوب: من مــا هو  التعلم  الفقلله    وم:  السبحر    ومبلله 

  بالسح لللع فيهى واسطالي عمى غحامظلللهى وكها غير  من 

 ملت: هلها البلد    حه العلامي أو  )العمحم الشللللرعيل .  

 .( به العاميى أما العالم فظروريا لحاجسه وه ر 

ــ : ـ رام اـلـتـعـلم  ـيـكو   ــد  الشللللعلحع     وق تلعلملم  وملبلله 

 .هان  والعراف والنحرى وكها الك

ومبه تعمم أ للعار الغزل    :وقد يكو  التعليم مكروه 

 .مما فيه وص  البنا  المعيباف.

ومبله اذ للللعلار السي لي     :وـقد يكو  التعليم مـباـ  

فيهلا ملا ابكر من ا للللسخفلاا بلبحلد المنللللممين أو عكر 

 .«عحراهتم أو نحح علهلل
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 : وأما عن التعليم 

تعميم ال لالبين  »  :رحمله اهلل تعلالى-  م البحوي لال ااملا

فرض كفلاال ا فللن لم اكن هبلا  من اصللللما إس واحلد  

تعين عميه.  وإن كان جماع  اصلمححنى ف م  علهلل من  

علللهلل وجهللان.   اجري    اللبثم   فهللل  فللامسبع  أحللدهم 

اللبثلم  :واذصللللا اللملكلسلبلل    ( ط.1/52)  «اللملجلملحي»  «س 

 .العالمي 

الحللا      ابن  تعللالى-   للال    «المللدهللل »     -رحملله اهلل 

اببغي لمعلالمى أو اسعين عميله: إعا رأت البلاب  »  :( 2/88)

 د أعرضللحا عن العمم أن اعرض نفنلله عميهم لسعميمهم  

 .«وإر ا هم وإن كانحا معرضين

و للللد حلللل  الشللللري عمللللى تعملللليم العمللللحم السللللي    

وجلللا ف اآلالللاف  ىتحساجهلللا اذمللل     ابهلللا و نياهلللا

ت ابقللللت الللللدسهل ى وبللللهلهلل بللللارواذحا الللل  واذه

عملللللى فظللللليم  العملللللمى والحللللل  عملللللى تحصللللليمهى 

 .واسجسها    ا سبا ه وتعميمه
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 : من أدب المعلم 

ل أهلل العمم القحل   ل ا  المعمم وو لاهفله   فصلللللّ

  وأن   …أن اقصد بسعميمه وجه اهلل تعالى :وأهمها ما امي

هلاى  عمي  وحل    لا  الشللللري  ور   السي  بلالمحلا للللن  اسخمه

والخالل الحميد  والشللليم المرضلللي  السي أر لللد إليهاى  

 .وأن احهر

من الحنللد والراا  وااعجا  واحسقار البابى وإن  

  عمى   اشفه وأن  …ل العممه  س ا  كانحا  ونه بدرجافى وأ

 .إلخ …  ببيه مجرت  اجراهم  وأن  المسعممينى

 : من أدب المتعلم 

ا لقبحل العمم  اببغي أن ا ّهر  مبه من اذ ناب ليصلم

 .وحفظه وا ستمار 

واببغي أن اق ع العالهه الشلاغم  عن كمال اسجسها   

  السحصلليلى وارضللى بما اسنللر من القحفى واصللرب إن  

 …ضاق به العيش
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واببغي أن اكحن حراصللللى عمى السعمم محا بلى عميله  

 .  جميع أو اتهى ليالً وهنارًاى حظرًا و فراً 

سعمم: الحمم واذنلا ى وأن تكحن همسله ومن ل ا  الم

 انلحا    وأسعالي  فال ارضلى بالينلير مع إمكان كتيرى  

 .ا سغاله وس اأهر تحصيل فاهد 

 : تعليم النساء 

  س هالا بين الفقهلا    مشللللروعيل  تعميم البنللللا  

القرلن والعمحم واآل ا ى ومن الفقهلا  من  لال بحجح   

ا  بسعميم عمحم الشلللري كما كانت   يام المسبهم  من البنللل 

واج  أن    افعمنى  وننلا  تابعاف -رضلي اهلل عبها -  عاهشل 

أمر الشلللاري المرأ     مع مراعا  ل ا     اكحن تعميم البنلللا 

 بالسزامها لمحفاظ عمى عرضها و رفها وعفسها:

 .من عدم اسهسالط بالرجال

 .وعدم السرب 

إعا كللانللت هبللا  حللاجلل    بللالقحلا  وعللدم الخظللللحي 
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 .ع اذجان لمكالم م

العمحم السي تعسرب ضللللرورال   واجل  تعميم البنلللللا  

«  لمح لحع  الفقهي  الكحاسي  »ا.  بالبنلب  لننتى: ك   البنلا 

 .( بسصرا13/5-18)

 : وصفوة القول 

مقام الصلا  ين  -وأعبي به هبا السعمم فالسعميم-  أن العمم

و للللب    الحشللللر احم الحشللللر   زمر     ىالمصللللد ين

مرقياالصلللللد تمي  السي  الببيينن  هم    ىتبلل   كللانحا  لمللا  إع 

الللدنيللا فللهلللهلل    ورثسهم    الرتبلل    اآلهر ى  تمحهم   

الفظللللل كلل الفظلللللى فلالعمم هح رزق اللدنيلا واآلهر   

فالبلد لكلل نجيل  أرال  أن انللللعى لسحصلللليمله واذهله  

بلب للللبلا  تحممله ثم تحميملهى منللللسعيبلى مفسقرًاى بلاعًس لله  

 .محسنبىى وليحهر من عحاهقه ولفاته ونكد 

 يل ى  ر  الحزبيل  والملههبيل  وال     :وعوائقـه   أممـاننـا

عمى حهرى و لللل اهلل السحفيه   ال م ى    أوس فكن من  
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وإاا     ىبالصلرب والنلدا    البشلر والسبميو والب ى وتحل  

وليكن  للللعللار  اليللببى  أو  أو  -  والقبحط  طللالبللى كبللت 

ْت    ﴿ -معممى ِ َعلَيْهِ تََوَّكَّ  .[88]هح : ﴾  َوَما تَوْفِيِِق إاِلَّ بِاّلله

 . ها ي  بحانه إلى  حا  النبيلح ال وه ى واهلل المحفه

المهم و مم وبار  عمى نبيبا محمد وعمى   وصل

 . وصحبه أجمعين

 . والحمد هلل ر  العالمين
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