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 مقدمة
 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

 احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ رشقل اهلل وآفف وصحبف أمجعغ.          

تؼرير مقجز يتضؿـ ظؼيـ ؾؽرة  ظـ دمربتل ادتقاضعي ذم تدريس مودة افسبقي ؾفذا   : بعــــــــــــــــــــــدو    

اإلشالمقي فتالمقذ افتعؾقؿ افثوكقي افتلهقع بثوكقيي أم افربقع أحد بق مقشك افتوبعي فـقوبي إؿؾقؿ افػؼقف بـ 

 صوفح.

ور وافؼقاظد افتل أرى أهنو شتػقدين ذم مسريت، وربام وشلختك حسى اإلمؽون وأذـر أهؿ األؾؽ      

 .شتػقد ؽري ممـ شقطؾع ظذ هذه ادحووفي مـ زمالئل األشوتذة افذيـ أــ هلؿ ـؾ تؼدير واحسام

وافغرض مـ افتؼرير افقؿقف ظذ أهؿ األؾؽور واخلقاضر افتل شجؾتفو ذم دمربتل مع تالمقذي   

ظوم دراد حوؾؾ بوفتجورب افؽثرة افتل ال أدظل أهنو دمورب   األظزاء ذم ادمشسي ادذـقرة بعد

د، ألن أي  م وتسدَّ تستحؼ أن ُتعرض ظذ ؽري فقستػقد مـفو، وإكام ؽويي مو ذم األمر أن أظرضفو فتُؼقَّ

 ظؿؾ بؼي مفام بؾغ ومفام اجتفد صوحبف ذم إتؼوكف وضبطف ؾال خيؾق مـ هػقات وزالت.

ؼراء افؽرام أن األخطوء افتل وؿػً ظؾقفو ذم دمربتل أظوكـل وأؾودين ذم ومـ بوب األموكي أظؾـ فؾ  

وتالمقذي أيضو، وال ؽرو ذم ذفؽ، ؾنن اإلكسون ظؾقف أن افقؿقف ظذ ـثر مـفو زمالئل األشوتذة 

 يستػقد مـ ؽره ـوئـو مـ ـون، وال يستـؽػ ظـ ؿبقل احلؼ مـ أي ـون.

ختك شوئال اهلل تعوػ  ي وهلؿ   وأكو هـو ذم أضفر بؼعي   أن ؾؾؽؾ همالء مجقعو أهدي هذا افتؼرير اد 

جيزهيؿ ظـل ـؾ خر وأن يبورك ذم أظامفـو وجيعؾفو خوفصي فقجفف افؽريؿ، وأن يـػعـو بام كتعؾؿ ويـػع 

 بـو، إكف جقاد ـريؿ.

ادقاؾؼ  هـ 4141رمضون ادعظؿ  41افسبً  يقم  وحرر بؿؽتبي ادسجد افـبقي بودديـي ادـقرة ظك

 م.1141يقفققز  41فــ: 

قا  ذ حمؿد احلسغ كحُّ
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وادريب أن يزواج  بغ افؾغ وافشدة،   مـ أحسـ مو اشتػدتف ذم هذه افسـي افدراشقي أن ظذ األشتوذ 4

ظؿال بوحلؽؿي ادشفقرة افتل تؼقل: " ال تؽـ فقـو ؾتُعَك، وال يوبسو ؾتُؽرَس "، وخر األمقر دائام  

ؾؿتـل افتجربي أن مـ افتالمقذ مـ اليصؾح معفؿ إال افزجر وافشدة ادحؿقدة،  أوشطفو، وؿد ظ

ومـفؿ مـ ال يصؾح معف إال افؾغ،  ؾنن ذهبً تستعؿؾ مع األول أشؾقب افؾغ  ضغك وؾسد حوفف، 

 تستعؿؾ مع افثوين أشؾقب افزجر ؾؾربام  كػر مـؽ وحول ذفؽ بقـف وبغ االشتػودة.  وإن ذهبً

 ؿسوم األربعي افتل درشتفو هذه افسـي كامذج مـ ـؾ كقع مـ افـقظغ ادذـقريـ.وظـدي ذم األ 

مـ األمقر افتل أرى أكـو معَؼ األشوتذة  ذم أمس احلوجي إػ االفتػوت إفقفو: معرؾي افتالمقذ،   –  1

ألن هذه ادعرؾي بوب ظظقؿ ومدخؾ ـبر كؾٍ مـف إلدراك ـقػ كتعومؾ مع ـؾ واحد مـفؿ، ومو 

فف ومعف ومو ال يصؾح، ألهنؿ أصؽول وأصـوف، وؿد كظؾؿ أحدهؿ وكسقئ تصـقػف بسبى جفؾـو  يصؾح

 بحوفف ومو حيقط بف، ؾـصدر ذم حؼف أحؽومو جوئرة ؿد تعقد ظؾقـو وظؾقف بوفرضر.

جذع مشسك، أحدمهو اشؿف مراد  1وأذـر هـو وأظسف بـؿقذج فتؾؿقذيـ ظـدي مـ ؿسؿ أدب   

خوفد فؼك، ؾوألول ــً أطـف مـ بدايي افسـي افدراشقي ؽر مبول بوفدروس،  اجلداوي، وافثوين اشؿف

فؽـف ثبً افعؽس بعد أن ؾفؿتف وؽرت معف أشؾقب ادعومؾي ؾلهبرين حؼو بوجتفوده واكتبوهف  وـثرة 

 أشئؾتف حتك خورج  احلصص افدراشقي، بؾ وذم أيوم افعطؾ.

ظـقدا ومشوـسو، ؾنذا يب أـتشػ  بؿشقرة ومسوظدة  وأمو افثوين ؾؽـً أحسبف ـذفؽ ذم بدايي األمر  

أحد زمالئل األشوتذة افػضالء أن افتؾؿقذ فقس ـام تقمهً وزظؿً، وإكام مـعف اخلجؾ مـ افؽالم  

، ؾعذرا فؽام أهيو افتؾؿقذان افعزيزان ظذ شقء افظـ بؽام  أول ومـ ادشورـي ذم افؼسؿ مع زمالئف

 كي بوفدظوء فؽام بوفتقؾقؼ مـ مؽي ادؽرمي.األمر، وفؽام مـل أمجؾ حتقي مؼرو

ظؾؿتـل افتجربي أن  ـسى األشتوذ فؼؾقب زمالئف األشوتذة رء ظظقؿ، وؿد تلمؾً ذم أحسـ    - 4

 وأؾضؾ افطرق فؾقصقل إػ ذفؽ، ؾقجدت أمهفو ؾقام يليت:

 .إـرامفؿ واإلحسون إفقفؿ حسى  افؼدرة واالشتطوظي 

 رى.ظدم افتحقز إػ ؾئي مـفؿ دون أخ 

  افسعل افدائؿ إػ ادصؾحي افعومي ومجع افؽؾؿي وتلفقػ افؼؾقب، وافبحٌ ظـ افؼقاشؿ
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 ادشسـي، وتضققؼ دائرة اخلالف واالختالف.

 .ظدم إؾشوء األرسار 

 ترك افؼقؾ وافؼول وإضوظي افقؿً ذم األمقر افتوؾفي. 

 .ككة ادظؾقم، وافقؿقف ذم وجف افظومل ـوئـو مـ ـون 

  وتؼبؾ افـصقحي، وضؾى ادشقرة، وحسـ اإلكصوت ، وترك افسؾع وافؽز.االظساف بوخلطل 

 .افثـوء ظذ افغوئى مـفؿ وذـره بجؿقؾ صػوتف وأخالؿف، وافتـقيف بودتؿقز مـفؿ وتشجقعف 

 .إجوبي دظقة افداظل مـفؿ إػ وفقؿي أو مسوظدة 

 .اإلخالص هلؿ ذم افـصقحي إذا اشتـصحقك 

 ذ افـوجح ذم ظؿؾف هق افذي يتؿقز بخصول محقدة ُأمجؾ أمهفو ذم اآلتــــل:   أؾودتـل افتجربي أن األشتو1

 .أكف هق افذي يتوبع ويقاـى ادستجدات ذم ؾـف أو خورج ختصصف 

 .أكف حيرص ظذ دمووز أخطوئف بتصحقحفو واالظساف هبو 

  أكف يـػتح ظذ ؽره مـ زمالئف ذم ادمشسي وخورجفو، وؿد حيرض دروشفؿ إن تقرس فف

 ذفؽ.

  ،أكف حيى تالمقذه ومفـتف، وبسعك دائام  ويبذل ؿصورى جفده مـ أجؾ إؾودهتؿ

 ويبحٌ ظـ أكجع افسبؾ ذم إؾفومفؿ.

  .أكف يعػق ويصػح ظؿـ طؾؿف وأشوء إفقف 

، أن حيرص ظذ افتقازن ذم تقزيع حـوكف وظطػف ظذ أبـوئف  ادتعؾؿغ  ذـقرا  وإكوثو    ظذ األشتوذ1

ن ادتعؾؿغ هؿ أيضو مثؾ ؾؾذات أـبودكو حيتوجقن مـو إػ أن كؼسؿ بقـفؿ احلـون ؾؼد اؾودتـل افتجربي أ

وافعطػ بوفسقيي، وأن ال كؿقز وكػوضؾ بقـفؿ ذم ذفؽ، وإذا ـون األمر ـذفؽ وهق ـذفؽ ؾقـبغل أن 

بام كـظر إفقفؿ كظَرَتـو  ألبـوئـو، وال أرى بلشو أن كخزهؿ هبذا أحقوكو، وخوصي إذا شؿعـو أن أحدهؿ ر

 تقهؿ خالف ذفؽ.

   مـ أحسـ وأكػع مو تعؾؿتف مـ أشتوذكو افػوضؾ ادريب افؽبر حسـ أيً ُأمغور ادراـق يقم  6

زارين ذم هذه افسـي افدراشقي أكف جيى ظذ األشتوذ أن يصقن فسوكف ظـ افؽالم افؼبقح مفام اشتُػـــــز مـ 
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يذهى وؿوره، ويـزل إػ مستقى ادستػز، وحقـئذ ؽره، وفق مـ تالمقذه، ألكف إن ؾعؾ شتسؼط هقبتــف و

 ال يستطقع افـوطر أو افسومع أن يػرق بقـفام.

فألشتوذ ومـ اخلطل افبغ مو يزظؿف بعض افـوس أن شى افتؾؿقذ وإؽالظ افؼقل فف مـ صلكف أن جيؾى   

 تبف  فف.االحسام وافقؿور، وافتجربي وافقاؿع خر صوهد ظذ هذا اخلطل افقاضح، ؾؾقُــــــــ

وأؾضؾ األشوتذة افذيـ تعؾؿً مـفؿ أصقوء ـثرة هذه افسـي أخل وصديؼل وأشتوذي  مـ أحسـ _ 7

افػوضؾ واصؾ اخلرر كجؾ افعالَّمي افدـتقر ظبد افسالم اخلرر رمحف اهلل، ؾؼد ظؾؿـل بعؾؿف 

داريي وافتالمقذ، وحؾؿف ؿقاظد ذهبقي ودررا كػقسي ذم ـقػقي افتعومؾ مع افسودة األشوتذة واألضر اإل

وؿد ـون فـصوئحف وتقجقفوتف األثر افؽبر ذم مسريت، ؾجزاه اهلل خرا، وهق مـ خرة أشوتذة 

ادمشسي بشفودة اجلؿقع،  ال يؿؾؽ مـ ظرؾف وجوفسف إال أن حيبف، بسبى مو ُجبؾ ظؾقف مـ افؽرم  

زاده  وإذا ُكصح يؼبؾ افـصقحي، وافعطوء، ومـ أهؿ صػوتف احلؿقدة أكف إذا تؽؾؿ أشؿع، وإذا بغ أؿـع،

 وكػع بف.اهلل  ـرمو وتقاضعو وحؾام 

  إكـو كحـ األشوتذَة كظؾؿ تالمقذكو  أحقوكو ربام مـ ؽر ؿصد مـو، ومـ صقر هذا افظؾؿ ظـدي أن 8

كحؿؾفؿ وحدهؿ مسموفقي ضعػ مستقاهؿ افتعؾقؿل، وكـسك أو كتـوشك أكـو جزء مـ ادشؽؾي وأكـو 

ـ تؾؽ ادسموفقي ادشسـي بقــو وبقـفؿ وبغ ُأرسهؿ وحمقطفؿ وادؼررات كتحؿؾ معفؿ جزءا م

افدراشقي وو...، ومـ احلقػ وافظؾؿ أن كزئ أكػسـو وكؾؼل ـؾ افؾقم ظذ ادتعؾؿغ ؾقام آفً إفقف 

 األمقر.

إكف مـ افسفؾ جدا أن كتفؿ ؽركو دائام وكتؾذذ وكتػؽف بذفؽ، وفؽـ مو أصعى أن كحوشى أكػسـو   

 كصؾح مو بـو مـ خؾؾ ؿبؾ أن كقجف افؾقم وافتقبقخ وافعتوب فغركو.و

ؾعؾقـو أن كراجع أكػسـو وكعقد افـظر ذم ترتقى أوراؿـو، وكعرف مو ظؾقـو مـ واجبوت ؿبؾ أن كطوفى بام  

، وؿد وؿع خؾؾ ـبر ذم األمي ـؾفو بسبى افسـقز ظذ احلؼقق وإمهول افقاجبوت، فـو مـ حؼقق

ذم مقضقع احلؼقق وافقاجبوت،  ائري افؽبر األشتوذ موفؽ كبل رمحف اهلل ـالم كػقسوفؾؿػؽر  اجلز

 ــً ؿد وؿػً ظؾقف ذم أحد ممفػوتف.

دمربي افتدريس وافؼرب مـ مـ أبـوئل افطؾبي ذم افتعؾقؿ افعتقؼ وافتالمقذ ذم افتعؾقؿ  أؾودتـل _ 9
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ذم كػقس ادتعؾؿغ، وأهنؿ أثر ـبر افعؿقمل أن أخالق األشتوذ اددرس حسـًي ـوكً أو شقئي هلو 

يػرح أو  ال يؾؼل فف بوالؿد ، وربَّ تكف مـ األشتوذ تكؾوت األشتوذ االكتبوه دالحظوت رسيعق 

 تؾؿقذا أو تالمقذ.حيزن 

واألشتوذ افذي يعومؾ تالمقذه بوألخالق احلسـي يمثر ؾقفؿ ذم احلورض وادستؼبؾ، وـؿ رأيـو مـ  

ؾقفؿ وأثروا ؾقـو بلخالؿفؿ افعوفقي، ومو زفـو كذـرهؿ بؽؾ خر وكدظق هلؿ ـؾام أشوتذة ؾضالء درشـو ظ

 ذـركوهؿ أو هلٍ بذـرهؿ فسون، وهؿ ـثرون ال يتسع ادؼوم هـو فذـرهؿ حتك ال أكسوهؿ ـؾفؿ.

ومـ ظجقى ادقاؾؼوت أكـل بقـام ــً أؾؽر ذم صقوؽي هذه افػؽرة تذـرت حؽؿي تـوشى ادؼوم،   

وؿد رأيً هذه احلؽؿي مؽتقبي ظذ جدار إحدى   ،"ى ذكرك بحسن عملك ــيـ" أح وهل:

م، 1141يقفققز  44هـ 4141رمضون  41افققم بؿـطؼي افعتقبقي بؿؽي ادؽرمي فقؾي  االيتدائقي اددارس

ادديـي ادـقرة إػ مؽي ادؽرمي، كسلل اهلل أن كؽقن مـ افذيـ حيققن ذـرهؿ بحسـ ذم ضريؼل مـ 

 أظامهلؿ.

مـ بعض تالمقذي األوؾقوء ؾقائد مفؿي أظوكتـل ظذ    مـ األموكي أن أشجؾ هـو أكـل اشتػدت41

ؾفؿ خريطي افػصؾ افدراد وضريؼي إدارتـــــف، وؿد تبغ  ي بعد افتجربي وافتؿحقص صدؿفؿ ؾقام 

ؾقام ـتبتف  ، وفـ أكسك مو أؾودتـل بف تؾؿقذيت افعزيزة ادمدبي ادجتفدة فقذ وردي1ذـروه  ي مشؽقريـ

  ي ذم رشوفتغ مهو ظـدي.

ؾفذا جوكى مفؿ أرى أن ظذ األشتوذ أال يؽقن ظـده أدكك حرج ذم االشتػودة مـف ـؾام أمؽـف ذفؽ إمو  

بطريؼ مبوذ أو ؽر مبوذ، وضرق افقصقل إػ ذفؽ متـقظي، وـؾ أشتوذ خبر كػسف وؾؼقففو ذم 

هؿ أظرف مـو  كحـ ادعؾؿغ ببعض افدؿوئؼ افتل ؿد  معؾقموتف، وؿد أدرـً أن افتالمقذاحلصقل ظذ 

ختػك ظـو مـ أحقاهلؿ افعجقبي، فؽـ يـبغل احلذر هـو مـ ؿبقل ـؾ مو يـؼؾف ويصػف فـو أبـوؤكو افتالمقذ 

مـ أخبور وأحقال أبـوئـو اآلخريـ، ؾال بد مـ افتبغ وافتــــــثبً حتك ال كصقى بعض أبـوئـو بجفوفي 

 و كودمغ.ؾـصبح ظذ مو ؾعؾـ

                                 
1

ٚخذ٠جح اٌصاٌح، ٚخذ٠جح  ٚفذٜٚ ٌٛطفٟ، ٚعثذ اٌخاٌك ٌح١اٚٞ، ٌٚثٕٝ فالق،  ِٚٓ اٌٛفاء أْ أروش أسّاءُ٘، ُٚ٘: أساِح وْٕٛ، ١ٌٍٚٝ ٚسدٞ، ٚخذ٠جح حشٚس،   

ِٓ ج١ّع األلساَ األستعح اٌرٟ دسسرٙا فٟ ٘زٖ اٌسٕح ) اٌجزٚع ٚسع١ذ اٌخٍذأٟ، ٚحّضج اٌّاِٟٛٔ، ِٚش٠ُ ص٠ٚطح، ٚإٌٙاَ اٌشثاوٟ، ِٚحّذ أِض٠اْ، ٚف١صً ٌح١اٚٞ، ُٚ٘ اٌششلاٚٞ، 

 اٌّشرشوح: عٍّٟ ٚأدتٟ(.
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ظـ ؿصد أو ؽر ؿصد حُتسى  2    وممو اشتػدتــــــــف أن ـؾ ـؾؿي خترج مـ فسون األشتوذ ذم اددرشي44

 فف أو ظؾقف، ؾؼؾ أهيو األشتوذ افؽريؿ خقـــــرا تْغــــــْؿ، أو اشؽً تْســــــــــــــــــــؾْؿ.

شوتذة أو مالحظوت أبـوئؽ   ال يضؼ صدرك أهيو األشتوذ إذا شؿعً مالحظوت زمالئؽ األ41

ْد كػسؽ دائام أن تؼبؾ احلؼ مـ أي ـون، ألن احلؼ مرٌّ وال يؼبؾف إال احلــــر، وؿؾ: رحؿ ادتعؾؿغ ، وظقِّ

اهلل مـ أهدى إ ي ظققبــل، وال تضقع وؿتؽ وجفدك ذم تعؾقؾ أخطوئؽ وافتـظــــر هلو وافدؾوع ظـفو، 

ـٌ  ـــ ـٌ واخلطل  بقـِـّ ـــ ، وبقـفام أمقر مشتبفي ال يعؾؿفـ إال افراشخقن مـ األشوتذة افذيـ ؾوفصقاب بقـِـّ

 رضشتفؿ افتجورب.

إذا نصحك وأختؿ هذه افػؽرة بحؽؿي اشتػدهتو مـ صديؼل األشتوذ أمحد كعقؿل، وهل: )  

، فوراء قسوته حب ن مالحظتهال تقاطعه، واستفد مفشخص بقسوة 
لها ذنب إال أنها عميق، وال تكن كالذي كسر ساعة منبهة لم يكن 

 .أيقظته(
ل دمربي افتدريس أن اإلظداد اجلقد فؾدرس ال بد فألشتوذ أن يعقد كػسف ظؾقف إذا هق أراد ظؾؿتـ _44

أن يـجح ذم ظؿؾف ويزئ ذمتف أموم اهلل وأموم أبـوئف افذيـ هؿ أموكي ذم ظـؼف، ومـ افعقى أن كطوفى 

توذ فدرشف، وممو هق معؾقم ومتقاتر أن افتالمقذ أمهقي إظداد األشادتعؾؿ بوإلظداد فؾدرس وكـسك 

 يؿقزون بغ األشتوذ افضوبط وؽر افضوبط وخػقػ افضبط.

 وممو يدخؾ ذم اإلظداد اجلقد فؾدرس حسى دمربتل ادتقاضعي مو يع:  

 ذم افدروس افتل ؾقفو كصقص االكطالق، أو افـصقص افداظؿي افتل  ضبط افـصقص

 افـصقص ذظقي أو ؾؽريي.ُيستشفد هبو، شقاء ـوكً تؾؽ 

  مراجعي أظامل وظروض افتالمقذ ؿبؾ إفؼوئفو، وافقؿقف ظـد مو ؿد يؽقن ذم بعضفو مـ أخطوء

 مـفجقي أو إمالئقي...

 وال افتالمقذ  ، حتك ال يتقفيراظل وحدة ادقضقع ضبط مراحؾ افدرس بتسؾسؾ مـطؼل

 ـػويوت و أهداف افدرس.يدرون 

 ؼـ األشتوذ أو يغؾى ظذ طـف صحي جقابف، بؾ يعطل فـػسف مفؾي ظدم إجوبي ادتعؾؿ إذا مل يتق

                                 
 األٌثاب، ٚاٌعالً ذىف١ٗ اإلشاسج. اإّٔا لٍد: فٟ اٌّذسسح، ٌُٚ ألً: فٟ اٌمسُ ٌغشض ٠فّٙٗ أٌٚٛ  2
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 دزيد مـ افبحٌ، ويطؾى مـ مجقع ادتعؾؿغ ـذفؽ افبحٌ ظـ اجلقاب افصحقح.

  إذا وظدت ادتعؾؿغ بقء ؾنيوك ثؿ إيوك أن ختؾػ وظدك، ومـ ذفؽ مثال أكؽ إذا وظدهتؿ

دهؿ دائام  بجقاب ظـ شمال ألحدهؿ مل يظفر فؽ جقابف ذم حقـف، ؾال تـس مو وظدت بف، وظقِّ

 أكؽ مفتؿ هبؿ.

  االشتعداد افـػز افدائؿ وتقؿع أي صقئ ضورئ أثـوء افدرس أو بعده، ؾوألشتوذ يـبغل أن

يؽقن دائؿ افقؼظي، حيسـ افتخؾص ذم ادقاؿػ ادحرجي افطورئي دون أن يتلثر هبو، وجيقد أـثر 

 مـ ضريؼي إلكجوح ظؿؾف.

، ألن افعومل وجيدد معؾقموتف دائام وذ أن ُيِعـــــــــــــــــدَّ  افُعدة  افالزمي فدروشفوادؼصقد أن ظذ األشت

يتغقـــر ويتبدل، ؾنذا مل جيتفد األشتوذ ويثوبـــر ذم ظؿؾف ؾسقف جيد كػسف بعد مدة متجووزا، 

 ــل.مو ال أرضوه فـػـــــــــــــــــــــــز وال ألحـــــــــــــــــــــــــــــــــد مـ زمالئــــــــــــــــــــــــــــــــــوذفؽ 

روحقي وجداكقي بغ ادعؾؿغ وادتعؾؿغ، ظالؿي  3  ممو تعؾؿتف ذم مقدان افتعؾقؿ أن هـوك41

فعالؿي ذم حمؾفو، وافتجربي أؾودتـل  أكف بؼدر حمبي األشتوذ واألشتوذ افـوجح هق مـ حيسـ اشتعامل هذه ا

فتالمقذه  ؾنهنؿ حيبقكف ظوجال أم آجال، وافعؽس بوفعؽس، وأؾودتـل أيضو أكف مـ افصعى أن يستػقد 

، ؾعؾقـو أن كسعك إػ زرع أشبوب ادقدة 4ادتعؾؿ مـ أشتوذ يؽرهف، وإذا ـون ذفؽ ـذفؽ وهق ـذفؽ

، وأرى أن مـ أهؿ و وبغ أبـوئـو افتالمقذ، ؾـحى هلؿ اخلر، وال كحتؼرهؿوادحبي افصودؿي بقــ

 افتل دمؾى زرع ادحبي افصودؿي مو يلتـــــــــــــــــــل: شبوب األ

  5ببعض اهلدايو حسى اإلمؽونتعوهدهؿ. 

 .افثـوء ظذ ادحسـ ادجتفد مـفؿ، وتشجقع ادتعثـــر مـفؿ واألخذ بقده حتك يـفض 

 الم ظؾقفؿ داخؾ افؼسؿ وخورجف.إفؼوء افس 

                                 
3

شٜ عثذ اٌشحّٓ لش٠شٟ، ٠ٚ د٠ة إٌالذصذ٠مٕا األسرار األ٘زا اٌّماَ ٚاٌس١اق ال ٠سرس١غٙا عثاسج " ٕ٘ان " فٟ ِثً   

ٚعٍٝ وً حاي فمذ ٠ىْٛ  ،فٟ رٌه ٠حراج إٌٝ أْ ٠ُشاجعٌٚٗ والَ ط٠ًٛ ٚٔف١س أٔٙا ِٓ ِخٍفاخ اٌرشجّح ِٓ اٌٍغح اٌفشٔس١ح، 

 ٘زا ِٓ األخطاء اٌشائعح اٌّشٙٛسج عٍٝ األٌسٕح.
4

ِٓ اسرعّاٌٙا فٟ وراتٗ اٌّف١ذ  ( ٠ُىثش اتٓ اٌحاج سحّٗ هللاكذلك وهو كذلك ذلكوإذا كان ٘ــــزٖ اٌعثــــاسج ) 

 إٌافع " اٌّذخً ".
5

لذ حـــاص أسرارٔا اٌفاضً ٚص١ٍِٕا ٚاصً اٌخششٟ لصة اٌسثـــك فٟ ٘زا األِش، ٚ٘زا ٠عٍّٗ اٌج١ّع فٟ اٌثا٠ٛٔح، ٚلذ ذعٍّٕا أْ ٔمٛي   

 ٌٍّحسٓ: أحـــسٕد، فجضاٖ هللا خ١شا عٍٝ ِا ٠ضسع ِٓ اٌّعشٚف.
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 .ظقودة ادريض مـفؿ 

 .إظوكي ادحتوج مـفؿ 

  افسمال ظـ افغوئى مـفؿ، وإرشول مـ يسؽـ بجقاره أو صديؼف فالشتػسور ظـف أو

 االتصول بف إن تقســــر.

 .إخبورهؿ إن اؿته األمر أو ادؼوم أكؽ حتبفؿ 

، وأظؾـ بؽؾ صدق أهنو ربتـــــفووهذه األشبوب افتل اؿتكت ظؾقفو ممو ذـرتف هـو ؿد ج

أتً أـؾفو وأثؿرت ظالؿي أخقيي وحمبي صودؿي أصعر وأحس بآثورهو، ويشعر وحيس هبو 

تالمقذي األظزاء ويعسؾقن هبو، ومـ بوب افتحدث بـعؿي اهلل ُبْحً هبذا األمر، وهـوك 

 أشبوب أخرى شتبدي  ي األيوم بعضفو.

ألشتوذ أن يؽقن    أحسـ اهلل إفقف وأثوبف  أكف يـبغل ف أحسـ مو كصحـل بف أشتوذ ؾوضؾ  مـ 41  

وشبفؿ ظذ ظـ افتالمقذ، ألكف إذا أراد أن حي قوكو ظـ بعض األمقر، وخوصي مـفو مو يصدرأحمتغوؾال 

ـؾ صغرة وـبرة ؾسرهؼ كػسف ظرسا مـ ؽر ؾوئدة، وشقػتح ظذ كػسف أبقابو ربام ُيعققــــــــــــــــــــف إؽالؿفو، 

 هق ذم ؽـك ظـ ـؾ ذفؽ.و

، ووؿػً ظذ مو يشفد هلو ذم حؽؿي ملثقرة ظـ معوويي  وؿد رأيً صدق هذه افـصقحي ذم افقاؿع  

  ل(.ــــــاه تغافـــة،  وثلثــــه فطنـــال، ثلثـــل مكيـــ) العقريض اهلل  وهل ؿقفف: 

، وبذفؽ يؽسى وجي وؾقام يعـقفوممو فف ظالؿي هبذا األمر أن يؽقن األشتوذ صؿقتو ال يتؽؾؿ إال حل  

 احسام اآلخريـ.

  ممو تعؾؿتف أيضو أن مو أخذكوه مـ كظريوت  معرؾقي ذم ادرـز اجلفقي دفـ افسبقي وافتؽقيـ ذم 46

ظؾقم افسبقي وذم ديداـتقؽ افامدة افدراشقي هق رء مجقؾ ومفؿ، وفؽـ افقاؿع رء آخر، ومـ 

و أشتحرض ؿوظدة مفؿي ذـرهو افدـتقر إبراهقؿ افػؼل رمحف اهلل ادستحقؾ تـــزيؾ تؾؽ افـظريوت، وهـ

ذم ـتوبف " افزجمي افؾغقيي افعصبقي " حتً مبحٌ " االؾساضوت ادسبؼي ذم افزجمي افؾغقيي افعصبقي " 

 ة(.ـــست المنطقــة ليــــريطــ) الخوتؾؽ افؼوظدة هل افتل ؿول ؾقفو: 

دث ظـف هـو تؾؽ افـظريوت ادعرؾقي واإلدراـوت وافتصقرات ذم افسقوق افذي كتح  واخلريطي تعـل  
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افتل تعؾؿـوهو ذم ادراـز اجلفقيي دفـ افسبقي وافتؽقيـ، وأمو ادـطؼي ؾفل مو وجدكوه وكجده ذم 

ؾػـو بوفتدريس ؾقفو. ـُ  اددارس وادمشسوت افتل 

 درشـوه ظـد ظؾامء مؼوصد وهؽذا يتضح أن اخلريطي فقسً هل ادـطؼي وافقاؿع، وهذا صبقف ظـدي بام 

افؼيعي اإلشالمقي وأصقل افػؼف مـ اصساضفؿ ذم ادجتفد افذي يريد تـــزيؾ األحؽوم ظذ افقاؿع أن 

 يؽقن ظذ درايي بػؼف افؼع وؾؼف افقاؿع، وأن حُيْسـ حتؼقؼ ادـوط بعد تـؼقحف وخترجيف.

قازكي بغ افـظري وافتطبقؼل ذم أي مقدان ادوافتجربي أؾودت أكف ؽوفبو مو يػشؾ ذم ظؿؾف مـ جيفؾ    

 وجمول.

واخلالصي أكف يـبغل فألشتو ذ   أشقًة بوفػؼقف    أن يراظل األحقال واألزمـي واألمؽـي وأن يؾبس   

فؽؾ ؿضقي وكوزفي فبوشفو ادـوشى هلو، ؾام يصؾح  ذم مؽون أو زمون ؿد ال يصؾح  فزمون أو مؽون آخر، 

و يؼول يـبغل أن يؼول بضقابط وذوط ُتعؾؿ ذم مظوهنو، واهلل ادقؾؼ ؾام ـؾ مو ُيعؾؿ يؼول، وم

 فؾصقاب.

  ومـ افدروس افتل وظقتفو ذم هذه افسـي افدراشقي أن أول فؼوء مع ادتعؾؿغ ذم احلصص األوػ 47

فف إظدادا جقدا يؾقؼ بودؼوم. دَّ عِ وأن يُ  يـبغل فألشتوذ أن حيسـ اشتغالفف   

ف أن احلصي األوػ مـ افسـي افدراشقي هلو أمهقي فدى افتؾؿقذ واألشتوذ؛ ؾؿـ خالهلو ممو ال صؽَّ ؾق ألكف  

ُف ـؾُّ ضرف ظذ اآلخر، وظذ واجبوتف وحؼقؿف  ـام يؼول، ؛ ؾفل حصي فقضع افـؼط ظذ احلروفيتعرَّ

ـُ اشتثامرهو واشتغالهل رو فف األثُر افؽبر ظذ افووضع افؼطور ظذ شؽي االكطالق؛ فذا ـون حس  سَّ

  .افعوم فؾعؿؾقي افسبقيي افتعؾقؿقي افتعؾُّؿقي خالل افسـي افدراشقي بلـؿؾفو

شغ ال حُيسـقن اشتغالَل هذه احلصي، وجيعؾقهنو تذهُى  وفؽـ افذي يمَشُػ فف أن جمؿقظًي مـ ادُدرِّ

 .شؽؾ تؼؾقديشًدى، ويؼتكون ؾقفو ظذ تسجقؾ افؾقازم اددرشقي وافتعورف ب

أن أول  فؼوئل مع افتالمقذ ذم احلصي األوػ بدايي ادقشؿ  االظساف بوخلطل ؾضقؾي  هـو   و وأظسف

افدراد افاميض مل يؽـ ذم ادستقى ادطؾقب، ووؿعً  ي ؾقف هػقات وزالت ـون ظذ مثع أن ال 

، ة "ــــة دهشـــل بدايــــ" لكيرتؽبفو، وفؽـ ربام يشػع  ي ؿقهلؿ ذم احلؽؿي ادشفقرة : 
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تؽـ هذه احلصي أوَل بدايتل وظفدي بوفتدريس ذم افؼسؿ، ألكـل بدأت افتدريس ذم افتعؾقؿ  وإن مل

م، فؽـ مـ ادعؾقم أن افتعؾقؿ افعتقؼ خيتؾػ بعض االختالف ظـ افتعؾقؿ 1114افعتقؼ مـ ظوم 

 افعؿقمل.

تؼهتؿ ومـ أشبوب ارتؽوب تؾؽ اهلػقات ذم كظري أكـل اشتؿعً إػ ـثر مـ األشوتذة افذيـ اش   

ؾقام يـبغل أن يؽقن ظؾقف األمر ذم أول حصي، ؾوـثروا ظع، وتعددت كصوئحفؿ وتؽوثرت، بؾ 

 ) فتكاثرت الظباء على خراش، فلم يدر خراش ما يصيد(،وتعورضً أحقوكو، 

أكصح ؽري بعد كصح كػز أوال  وهلذا   وؾوتـل حقـفو أن أختذ فـػز مـفجو وشطو بغ تؾؽ اآلراء،

 ( ) كثرة الطباخين تفسد الطبخ قور مـ كستشرهؿ ذم أي مقدان وؾـ، ألنأن كحسـ اخت

 ـام يؼول.

  ممو اشتػدتف مـ أخل وصديؼل افػوضؾ األشتوذ ظثامن افعبـــــــــــــــــــودي أكف جيى ظذ األشتوذ أن يعقل  48

ــــى يؼتـص ـؾ رء يسؿعف مـ األشتوذ مو يؼقفف ذم افؼسؿ، ألن ذم افتالمقذ افؾبـــــقى وافغبـــــــــل، وافؾبقـــ

ؼـ األشتوذ مـ صحي معؾقمي ؾال يترسع بنفؼوئفو ذم افؼسؿ.قؽوفبو، ؾنذا مل يت  

قا ظػو اهلل ظـف:     ذم ختريٍ وتقثقؼ وأذـر أكف وؿع  ي مـ هذا رء فقس بؽثـــــقـــر  ؿول حمؿد احلسغ كحُّ

ؾقمي تورخيقي، وفؽــل  بعد ذفؽ ظدت بعض األحوديٌ وشبى كزول آيي مـ شقرة اددثر ومع

واشتدرـً مو ؾوتـل، وفقس ظقبو أن خيطئ األشتوذ مـ ؽر ؿصد وظؿد، وفؽـ افعقى ـؾ افعقى هق 

ــــــــــــــــــــــــــف.ــــــــف أو تــــــــــــــــبــــــــــــــــ اخلطل إذا ُكـــــــــــــبِّ أن يتامدى ذم  

ظذ األشتوذ أن حيوول أال يبسط حبؾ  فػوضؾ ظثامن افعبودي أيضو أن صديؼل اوممو اشتػدتف مـ   49

إظجوبف  هبؿ أو حمبتف هلؿ، إذا ـون افقد بشؽؾ أوشع مع افتالمقذ، وفق مع افـجبوء مـفؿ، وأال يظفر هلؿ  

 ذفؽ شقمدي إػ اؽسارهؿ بلكػسفؿ.

دال ورحقام ذم وضع أشئؾي ادراؿبي   واشتػدت مـف أيضو أكف يـبغل فألشتوذ أن يؽقن حؽقام وظو11

 ادستؿرة، وال يرهؼ افتالمقذ بؽثرة األشئؾي، ألن افعزة  بوفؽقػ ال بوفؽؿ.
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واشتػدت مـف أيضو أن تصحقح افػروض مفؿي ـبرة حتتوج إػ مزيد إتؼون وإبداع، وافبحٌ ظـ  

 ضرق جديدة أوشفؾي.

 تعوػ أن أـقن ؿد وؾؼً ؾقفو، وأختؿ تؾؽ هل ظؼون ؾؽرة مجعتفو مـ افتجربي راجقو مـ اهلل 

 بتقجقفوت وكصوئح خمتكة:

  حوول أن متسؽ دائام افعصو مـ افقشط ذم ظالؿوتؽ مع اآلخريـ، وتذـر حؽؿي

 معوويي ريض اهلل ظـف ادعروؾي بـــــ" صعـــــــــــــــــرة معـــــــــــــوويي".

 ـْرح، مفام اختؾػً مع ادجروح، ألن ذم بوب اجلَــ ال تؼبؾ ـالم افتالمقذ ذم األشوتذة

 مـ كؼؾ إفقؽ كــؼؾ ظـؽ، ؾؽـ ظذ حذر.

 .احذر مـ افتعؿقؿ افسؾبل ومـ اإلفغوء ـذفؽ 

 .إن اشتطعً أن تربط افصؾي بوفتالمقذ وبلوفقوء أمقرهؿ ؾوؾعؾ، وفؽـ بودعروف 

 .ال تؽثـــر احلديٌ ظـ كػسؽ وتورخيؽ وبطقالتؽ أموم تالمقذك 

 عض افـوس ذم مقدان افعؿؾ ؿد تقرث ادؾؾ وافؽسؾ وافبخؾ معوذة وجموفسي ب

 واإلظجوب بوفـػس دـ مل حيصـ كػسف.

  أِحـــــــــــــــــىَّ مـ حيبؽ مـ زمالئؽ ذم افعؿؾ، وشومح مـ يؽرهؽ، وال تػتح ظذ كػسؽ

 بوب افعداوات وال أي بوب ؿد يعققؽ شده.

  صقئو ومهو: صـػون مـ افـوس ذم مقدان افعؿؾ فـ تستػقد مـفام 

  ادتشوئؿ افدائؿ، افؽثر افشؽقى، افؽوره فـػسف وفعؿؾف وفغره، اخلوئػ احلذر

 مـ ـؾ رء.

  ادتفقر افذي ال يردظف ذع وال ؿوكقن، وال يبوفــــــــــــــــــــل بام يػعؾ أو َيــــــــــــــــــــــــَذر مـ

 افتكؾوت.

 ؾ مو تلمر بف ؽــــــــــــــرك.ــــــ أوَل مـ يؿتـــــــــــــــــــث 
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  " :إذا أردت أن إذا أردت أن تلمر ؽرك بقء ؾتذـر احلؽؿي افتل تؼقل

 ُتطــــــــــــاع فامر بما ُيستطاع ".

  إحسونُ  ؾطوفام اشتعبد اإلكسونَ   *  ؿؾقهبؿ إػ افـوس تستعبدْ  ـْ أحِس 
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 ةــــاتــمـخ
رضكـــل مـ بعض مو تعؾؿتف ظؿؾقو ذم مفؿي افتدريس وافسبقي، وال صؽ أكف مو تقرس فـــل مجعف ممو ح هذا

ن اآلتقي بنذن اهلل حبذ بتجورب افعفد بودقدان، واأليوم وافسـق شقػقتـل رء ـثر، بسبى حداثي

أخرى، أرجق وأمتـك أن ُأوؾؼ جلؿعفو تذـرًة فـػز وفغري ممـ هؿ ذم مستقى احلوجي إفقفو، يؼقـو مـل 

ويـسٍ  قي افؽتوبي وافتدويـ، ألن افؽتوبي ؿقٌد فؾؿعؾقموت وافتجورب مفام ـوكً حتك ال تضقعبلمه

 مـ افـسقون. ظؾقفو مرور افقؿً كسجو مـ اإلمهول  وخققضو 

هذا وأفتؿس مـ ـؾ مـ يطوفع هذا افتؼرير ادختك ادتقاضع أن يصحح مو يؼػ ظؾقف ؾقف مـ خطل  

ــــــــــــــــل ظققبــــــــــــل، وأشلل اهلل ذم افبدء واخلتوم أن جيزي ظـل خر اجلزاء أو زفؾ، ورحؿ اهلل مـ أهدى إفــ

 ـؾ مـ أؾودكـــــــــــــل مـ ؿريى أو بعقد، وآخر دظقاكو أن احلؿد هلل رب افعودغ.

طور ادؾؽ ظبد ادتجفي بحػظ اهلل ورظويتف مـ موحرر بـــــــــــ: ضوئرة اخلطقط اجلقيي افعربقي افسعقديي  

، SV 2160افعزيز افدو ي بؿديـي جدة إػ مطور حمؿد اخلومس افدو ي بوفدار افبقضوء، رؿؿ افرحؾي: 

 . م1141ؽشً  1هـــــ 4141صقال  8بتوريخ يقم اإلثـغ 

ـــقا  ذ حمؿد احلسغ كـــــحُّ
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ستاذ رسالة من السيد مفتش مادة التربية اإلسالمية بنيابة الفقيه بن صالح األ
 مصطفى المتاقي  بعد اطالعه على هذا التقرير:

  وظؾقؽؿ افسالم ورمحي اهلل وبرـوتف

متعؽؿ اهلل أشتوذي افػوضؾ بوفصحي وافعوؾقي وبورك فؽ ذم زيورتؽ فألموــ ادؼدشي، واشتػودتؽ 

 مـ مؽتبي ادسجد افـبقي افزاخرة بلمفوت افؽتى

ادفـقي، وأثور إظجويب ؾقفو تػوظؾؽ اإلجيويب مع فؼد اضؾعً ظذ مو شطرتف مـ دمورب ذم بدايوتؽ 

ادحقط، وضرحؽ فؼضويو تربقيي ومعرؾقي ؿؾام يـتبف إفقفو أـثر األشوتذة، وفعؾ مو ضرحتف يشؽؾ أرضقي 

فطرح كؼوش جدي وبـوء بغ أشوتذة افسبقي اإلشالمقي بودـطؼي خوصي ذم اجلوكى افعالئؼل وافتقاصؾ 

عرؾقي افؼظقي، وأظتؼد أن دمربتل خالل هذه افسـي أو ذم اختبور افصػل إضوؾي إػ األ شس اد

ادرصحغ فالمتحون افشػقي فقفقج ادراـز ـقكً فدي ؿـوظي بلن أؽؾى األشوتذة يعوكقن مـ كؼص 

صديد ذم ادعرؾي افؼظقي وهلذا افغرض جيى افتعوون فزجمي تؽقيـوت ذم هذا اإلضور) افػؼف، األصقل، 

  افعؼقدة....(

افرحؾي ؾؼد مررت ظؾقفو برسظي وشلبدي رأيل ؾقفو الحؼو    أمو  

شتوذ ضؾى: ادرجق اؿساح بعض ادقاضقع افتل يؿؽــو برجمتفو فؾسـي افدراشقي ادؼبؾي إن صوء فدي أ

 اهلل

 وؾؼؽؿ اهلل تعوػ ويرس فؽؿ أمرـؿ

هلل تعوػ وكحسبؽؿ  وأظتؼد أن افامدة ذم حوجي إػ رجول يـفضقن هبو، ومـ حيؿؾ مهقمفو بـقي خوفصي

.واحدا مـفؿ إن صوء اهلل تعوػ  

 

 

   

 

  


